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Μαθητική κινητοποίηση στη Βέροια

~ -- /

Η Αποψη μας

Ε

κατοvtόδες μαQ~τέζ Γυμνοοf(ι.Ν και Λυ

το πρωί τηςΔευτiρος 30/1 Ο μαύκή σuyκέ

ο σενάριο γιο 10 πώς θα στηριχrεf η εγχώριο
οικοvομfο, yιο

w

••

κεfων της Βέροιας nρογματοnο!ησοv

Αvtιλαικά σε:νάρ ια•.•

Τ

nολπιστική εφημερίδα της Ημαθίας

βγει στις «0.γορές. του

Vfρωοη στην nλατεiα Δημορχιlοu και στη
οuνέχεια μαχητική nοριiα στους δρόμους

χρήματος μnότο τέλος τοu τρέ)ιοV10ς μ..η μο>Αου,

της πόλης κοταθέ1οντος τα απήμοτα τους

nou

στην Π.Ε Η μοθiας (κυρiως γιο το πρόβλη

τρfτης

μα της μετακΙVηοης )κοι στη Δlvοη Β'θμιας

οnοοχολούv το οστικό εmτελεlα, την ώρα
το

οvnλοίκό

.προοnοιτούμι...σ..

της

«Οξιο~ηοης. κλεl\/Οw μερuθμούς.πολuβόλοUιt
οπό την κuβίΡ'ιΤΙ οη.
την nρογμσιικότητο, όλο το σενόρο και

Σ

οι rnθovol σwδuοσμοf

nou

βόζοw πάνω

στο τραniΌ., εiνοι οπό χίρι εvάννο στα λαϊκό
συμφέρσ.ιτο και ως τέτοιο πρέπει να το κρfνει και
να το οnορρiψει ο λαός.

ιο nορόδειyμο, κuβέp.ιηοη και ..Θιομοb
ξορκίζουν στο ~ το εvδιχόμενο να

Γ

uπόρξ.ει οuμφιwlο γιο ένα νέο μνημόνιο, στην
nροwστικότητο όμως το μνημόνιο της mόμιvης
μί:ροςέχει ήδη οuμφιwηθd.Π ρόκεmιι για τα μέτρο

Εmοfδεuοης για γενικότερα δ'i τήματα.

Τ

ο υτόχροva η η Ομοσπσ.ιδlο Γονέωv
ΗμοΕΙας

κcιι

η

ΕΛΜΕ

από κοινές σwοvιήοεις,

Ημοθfας,

μετά

οnοφόοιοον να

διορναvώοοw, το πρώτο Ι Sθήμερο τοu
Νοεμβρίου, πανεΙΟ'ΙΟ1δευτικό συλλαλητήριο
οτψ πόλη της Βέροιας κσ1 vo κσλέοοw σε συμμετοΧJi,
σιιλλο,'ικότητες pωμοτεfο, τοmκή αυτοδιοίκηση, μοθητiς, γονεiς.

ει< nοιδεvτιιrούς, όλες και ό\οιις με αιχμή '10 Ο'Jτήμοτο αύξησης της

κρατικής Jφημοrοδότηοης &οριομο.ίς. nροβλή μ::ιrο στο ΕΠλl\
μεταφορά μαθητιiΝ,αιtόουροη νομοχεδlου για "Νέο Λύκειο• κ.ο

Ετοιμάζεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

nou ψηφfστη κοv σ ε Ασφαλιστικό και Φορολ.οyικό
γιο το 2018 και 2019, με ονοι;χτό το ε...Sεχόμι...ο
να έρθουν ακόμα νωρlτφο, σε περfπτωη nou

ΝΑΟΥΣΑ

•

δει/ πιόΥοvtαι οι οvnλοϊκοl σtό,χοι, όπως και η

Κινητοποιηση στις

οuμφΙΙΝlο yιο το μcιιωμiνο nλεονόομστο έως το
2060.ο.\ο οuτά, Jίλόι στις υπόλοιπες μνημονιοκές

8 Νοέμβρη για την
Υγεια - Σε μαζική

διομεύσιις, το nλοlοιο ΤΟΝ οvtερyοτικών νόμων

που διαμορφώθηκε '10 τελεutο lο χρόνtα και
επεκtεlvετοι

επl ΣΥΡΙΖΑ. Αρα. .το

μνημόvιο

nίθονε.. (ήτω το μνημόvιο!•.Δεv nρέnιι άλλωστε
να

ξεχνάμε

τις

ΟVΤtλαϊκές

δεσμεύσεις

που

συμμετοχή καλει το

nροκύrπουv από τη συμμετσιcή της χώρος στις
ιμπεριαλιστικές εvώσεις,. το ι:μνη μόνιο διορκεfος.

Εργατικό Κέντρο; σ.,

της Εί, '10 .rορωποϊκό εξάμηνο. κ.ο.κ~ nου
ισχύουν yιο ό\ο 10 ιφάτη - μέλη, dτε βρiσκοvται
σε ηρόfρομμο εfτε όχι

Τ

ο

δεύτερο

σενάριο που

διοκιwfτοι

εfvοι

Την Ημαθ ία--επ1α:κέφτηκαν

αυτό της λεγόμενης ι:κοθcιρής εξόδοu., την

onolo

όμως θεωρούν ε(lοου οπiθcινη το οστικό

εππελεfο, εξοπfος της .:ιvοιμικής. κοι .εnkpοβης.
ονόκομιιης

και

ΤΟΝ

λεγόμιvων

Σ. Θεοδωράκης

ι:δομικών

οδwομ 161.ι»τηςκοnπολιστικήςοικσ.ιομfος.ΙεκόθΕ

nερUπωση, ούτε απ' αυτή έχει να περιμένει κάτι ο
λοός.Καθόλου τuχοΙο, μάλιστα, το οστικό εmτελεfο

και Γ. Μανιάτης

....

nροειοψό(ουv ΤΟ έδαφος γιο μελλσ.ιτική έξοδο
στις ΦγΟρές., λέγοvtος nως ουτiς «Οξιολοyούν

ουστηρόtερο αιι' ό,τι 01 θεομοι., που σημοlvει
Q.ιοfες δfχως τέλος γιο το λοό, nροκειμiνου νο
μπορ ei το κρότος

vo

δοvεlζετοι απρόσκοπτο yιο

λογαριασμό ΤΟυ κεφολοlου.

Τ

ο τρiτο σεvόρο εfνοι νο δια μορφωθεf μια

..mσιοληπτική

γραμμή•,

έ>JCJ

οnόθεμο

διcιθέσιμο γιο να στηρ!ξει το στό;χο της ι:εξόδοUιt

στις αγορές. Αυτό το έργο το iχει ξcwαδεl ο λαό:
το 2014, με το περιβόητο ι:m•il Χορδούβελη. και
ό\ες τις unόλοιnις δεσμεύσεις που ΟΥαλόμβοvε

η τότε κυβέρνηση Ν Δ - ΠΑΣΟΚ. Q όποιες
«δι.ιυκολύΙΙΟΕΙςt συνοδεύουν μιοτtταολύση γιοτο
κεφόλοιο, μιτη μlο ήτηνόλλη μορpή, στο .&λτfο
παραλαβής. έχοw CD10pαπήτως νέες οvtιλοϊκές

ΕΥ-< (qωpιιπος •οιnοΟ)Ιό<

Διaδνής Δcη μcpU5a για την natδuιή

στο

cra(ouo.Aιιcή κσ.κ.οποCηση •

4e ΓΕΛ

8 tpow.ς σ. 11

· 12

Ν. Οuσοuλτζόγλοu: Απολογισμός θητείας στο Επιμελητήριο σ.2

φήτρες..Αvόλογες δεσμεύσεις οwοδεύουν και

το ιι:όθε λογής ι:υβριδικό σιlιόριa., όπως εκεlνο
που οκούνετοι σαν ι:οvtfστροφο μvημόι.ιιο.
και nροβλέπε~ την εφαρμογή οvtιλοϊκών
μ.nορρι.ι~Ισεωv μι ι:οvtόλλο'fνΦ μέτρ:ι yιο
την ελόφρυ...ση του κρατικού χρέους. Και tT ο utό
το σενάριο πφιέpτοι cι Ιδιοι εκβιοσμοl nου

σwόδειον το εκόσιοτε μνημόνιο. με ολλαwiνο
μόlιο το ..κορόt0ιι γιο ΤΟ λ.οό, nου ovτl γιο την
καταβολή μιας κάποιος δόσης οnό TCN' ESM, θα
υnοβόλλεται σε θυοfες γιο τη διειθέτηοη του
χρέους.
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τελωvεiο.

Αναφερόμενος ο~

vnφάνιιa των yιyον6Τω'\Ι'.

~

θηιι:ε ο\Οα\υuιά στιςδρόσεις

λοyωμό (δροσtηροnοιεfτοι

10ιι Επιμιλητη ρbιι 1όοο σε

Γιο 10 (ήτημα ο.u1ό έιο.

στο Επιμελητήρυ αιιό το

θεομιι<ό mύιεδο (1ιοvε~ι.

νε o\Oa\utιl<ή cwοφορά

1983 ώιως τόwιε) υπονρό.μ·

ιώ: προς το ΥποιιΡtΕlα., ολλό:

ο

L

Μ

τις

bδόλος. ε\U yιο

οΥΟφορες

Γ. ΜcΜότη

τομεfο

τοιι

""6

τη

Στη χώρο των

την

βtωοιμότητο

τοιι

διό ρκε10 οuvivπ.ιιξης

οοqιαλισnκοίι συστήματος.

τοιι στη βίροιο( 1/ 11)

Πρ:οδειιτιl(ός

γιο

οιιvτηρητικός εfναι Ι(όnοιος

τοιι
την

τη

Ουvερ'tΟΟ iο
ΣΥΡΙΖΑ

με

(unοlι'Οώvτος

τους

ΑΝΕΛ.) οεερώτησημος

οημιιώσοιιμε

"lrιι χιύρα τιοοι Κφ ..
Το βιβλίο θά rταροuοιάσοuv οι:
Euy.-,{a Καβαλλάρη , φιλόλογος

όt1

l(Clι ΟΙ

Γιάννης Κρανιάς . Εκδόσε ις ΕvτUrισις

οnλό

Φ ρcιyκ!οκα Μ εγαλοιίδ η. δη μοσιονρά φος,
συγγραφέας

Ι(Uβεpvήσιις

nοιι σιιμμετεi,χε ολλό l(CIJ
η

μετην Ν ΔκοποΛΑΟΣ.Απαvtώvt0ς{Χστό

πολιt1Ι(ής τοιις: nόνtα tοξιl(ό πρόσημο,

τη yvώμη μας οnοφιύγοντος ...)τόν1οε:.

ανεξάρτητα αν nρόκmοι yιο ι:6~1ές.,

ι:Εlμοι περήφανος ποιι εμεfς κάνομε μiwo

ι:οκροδεξιές:.,ι:οριστερίςι. Ι(.Ο Και αυτό

nρ:οδευtU(ές μειαρρ.ιθμfοεις, ΚόΥΟμε

το nρόοημο δεν εl>JCΙι η εξιι11ηρέtηση

την

των λοϊκών σιιμφερόιιιτο:Ν αλλά ηw

ουvτοyοyρόφηοη,

μειώο::ιμε το δημόσιο

χρέος,.

με το

σημερινή έχοιιν

στην

ouofo

τοιι θιιμfσαμεόtικο ι οuτός οιιwργόστηl(ε

ηλειαρο~ισ'ι
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ή
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; Η άλλη

αποψη
Σnς οελ'6ι.<:αuτίς 8a. ~σκετε
σχολιaοfιό τηc εJnιωιρότηnις

σε εβδομάδα
6

Ν οε:.Jβρι ο ..ι 2Ο:ϊ
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a ~ ιccι».•ρyοόv ΊΟ ιc:uβιpιιηnιι6

ncφ«lήρaw«(ιV.qι«-τωvσuUοyιaίwδaοιωιιιnνν

λcιi.VV crτρωμ.ιhωv ιιcιt fl( ιnρι.κοή(.

ΚΞ

aλda yόρω α6

ιcσιWuι~.

Την •aροιιtρα ο(Ιινt).ιφηΊων •wcm~•.ινων

ρ4ο.:ιmη »

την

dyκcιιρrι- οι
3ης:

Τηνιδιαtίιιρa,nρ4Ίις:~ Ίης:.,βtρνιηοηι::nρl

ωι ,_.ιtfΜίιιιν ΕΙΕ, μ την ιnpan.tρw «CΙΜΜ.u8lρωςιη »

caξιολ6yηοηο., νια Ίηv ο.-οkι navηyupt(ow 6fι

.οιcιινοφορ4( των Σuλλοyυtών ΣuμfWιαιωrν. ~

Ίομlωv τη( CMΙtOVO,Ja(. AUdι UI Πf" anδcfllωoη

(ιdνηοι-ο• cktιύ ιc).\.ΙΦ an'6λf( τις:t'lbuιpt(•ou

το 1'Δο( tων μνημςwkιw, (ι•Θcφ'Cn«ι ολοινο ••

ΠιΝ 4pων nρ6cφοοης:

"68οννσι οτο CWΊIAoiιo6 τρcι:ή(ι.

nιριοοιrupο ΟΊΙ4ιν uφfοιaτcιι Ίί1'οtο ~μcι.

νnrpokς. •1'11.ιfι(, yιa ιtcιριikιyμ.a. η Ενtρνιιcι,

Μιtνιιιη αω66(

dva.I btι η γρfινορη οuμφωνkι
•όνw οι. naW ιtaι Wa cινΝ.cιiύ fl.hpo k δώοιι
ΊΟ dρd:οινο ..,ιιc;» για σμ.m!ι.κλητο c'dλος: ,...,.,
ιιvηJιΜ:ων.., τον Αιιιyοuοτο τw 2018. On τα μhρcι

Οτι η ιc)."άιιωcιιη τη( meι.οης:.

ΊrOU . . . . . οu(ηnοόνtaι alνοι ομδόv οvώδuνο νια ΊΟ

nN a•μιιιών σvιι,Wοwν, Ί'( ~ •ροοtmων..

Κφaοόιιιcι crτην tο4ρτa a.oΊWI η ιωροi6ia ΊΟU

~6. nCMΙ nρΟιι νcι

ιc.ο.κ., σναι cιιι:Ίων ωνCMΙ a 6vιu.yιa την ιnιο~

Αιγ.5μινοu

ιuβιtaaρο(το«tlλο(της: οο:ιndcιςι..

της: ιωιnτοΑιο-nια\ς: οιιιονοιιος: crτηv crνότmιξη.

•ut'Ιtρνηοη ιιι:ιuν4ιιι ως cτνρ4ια» μnροςrώ

Hwρayμcmιc.6npapφaιcι ιfvoιΊώiω( &oφ.oρι:-nlQ\.

τη

τη φ4u της: .unpcrrι66ooηςι. Ίων μcmιι•tνωv

Αριtdμ.ιa μcm4 flηvaτ( Ma πκ Jης: .cιξιολόJΙ)Ο'Ι'Κ•

ιιι.ρδοφορCcις: Ίw ιnιχιιρφuιν.

••

οι.

dtοιιλι\ρωση

Ίης

.o•l(u 1'Ο. δ 6νt•• flηv nλ•lt

6oa apoιc:ιOnouν cut6

της: ιιwfU:ρνηοης: μι. •

'f'( ιrρι#ιf.( n.-οφ4(

U( δονιιοU<, νιιι νο το

«(ο6yιcλα(.'»

noo

tχιι

ιρyοοtιις:. ~ τη δcόΜΝ:ιη των ΣΣ'• την niιmιιοη

~ ΙΙQΟη της: cινταyννaιmιώτrιτa< ιtaι Ίης:

Τι ιiλλο

ώ.οdι\ρωοr~-της:3ης:.cιξtώ.6yηοηc;.;
nρονοιαd

και

ι:ιnδ6ιιaw.

τον

~'f"Ιμ6» ~ 6ιι •ιϊ-aσροuοtd:~τοι.η 4Ρ.Jη

Xaρcumιptιn-4 dνcιι 6oa ΙfομολογοΟνnιι ιιbιίί ·~~~:_.':~.Ί11C'cmMXUlitδi~ ~ ~p.,w:ι~ ι•
an4 Wιcrτ1i( dpa.( οι βάρος: wv αιρyι•οΟ ~tιJΙΔW.λcιϊιtοι> rιλ;η8Uqμ1, nοu'ί:οd:ιισσw
&"'8.ιίιιμcπο(.

nιφ(qηωtηαΥnιcι1ιο\nολι:αΙQ\.

Ειιi πκ ouαCaς: ιωι naρό

ιwβ.tρνηοης: να ωa ...

nροα68ιuις:;της

"n(

ι

Την • ..,,oyι'j μα '-φα api(m.ρa "nrN ιιtτρφν

m•Μδννου(

ξη ...., ,....,ι_κ......-.. "" ~-..s. ~ ' -~-·
.......
uι.. cινoljow ..,,.,..ς ιm,ιιοr•...,ιόJιΙΙΡ6Μ~ .. μηιι~- ..

6ρόμοιιc;.

tίιιcnι: νcι ~
ωρφιι

6φ~α ο""'ι.

ΙCΔΙ

wτa"nκoao•Ovτaι.

vto ηδια
οnχι•rιι......όςομαοuς.
να

cινοfξοw

1η(
tίιι<πι

Qflδoφopkι( yιιο -n:ιιuς:

.~

μqιkιμcπος::a,

Οι ιρyοζ4μενοι. ο λο6ς: δaν

nou η
an4

,.:πι

qow

ιωινtναν

>.6p

ολοκλι1ιρ•οη της: caξ*4ιyηαηςι., οτa Cklfcnιλloμaτo
ΊrOU ΟΙ.Ι'tι\ oννmιiyn• yιa ΊΟ ιιιφΔΜtο . Χ•ρC(
uθuο'tίρηοη χ,ρnιi(rnιι να o~ow τοv ayWιι
JllCI την mιοτ~ι\ 6φων ίΧΟΟCΙV 01Ό χρ6wι τη(

uιιπcWοτιιtή( ιφCοης:. νcι δuvcιμli.loow την ιtcU.η

JllCS

Ίην ιιιανοnοlηοη 1Vν ~ cιwιyιtών,

ΟΙ.Ι.9iρονtα ΊΟU ΙQΙιf(ΙλοιΟV ,

με τιμη'

..... . . """ . ,........

στο •ρωτοjk\•Ι'Ι•

rιou

οι οΟyκροuοη μι ΊΟU( nόplr(, 10 οpδιa. uι ΊΟ

νφιi. rτa ι:ιnnu~ou rvψO'\lfovitnou txa ~~~ η~ΙΜ!Ι)Οn

1Q

.aιιιλwΝρωιο-ης::a

11\(

ιδιωιιaο1'°'ηοης,

να .:ιιοντdιρ οuν... cmι ~η ιωιι αρ6οωnη

'χ:ιι cmομdνει α4

6;t1

..:ιΜιΜ.κ4

crto n).abo

ιιλωvοομ6τ:ων.

qu να wφιιΜι ο k6( cut6 τη qριWορη

Το βaρ'1ι wuιοόρι ο.

aρ~(~(τη ( διcmραy,ιiτwοηy..

. , Ίης:

διοιμορφωιθά οτην οyορ4

qya(6ιuvo1 uι •

an' 6Αwς: τοuς:

HcιfO( Ίw

lflηtf(cηι.tvωiv «νt"φνοτ.uίιιv o:vaτponlliw

~ιωοa. Χώριαβφ aιaηιιι:ιrαρ•nοutχοwοι
λai'd οτρίtμαπι

ow

ΊΟU ~ οι' ιnοιχ-«ιώδιιΙ(

~

Αλέκος Α. Χατζηκώστας

tw

..

Σ _;:~~~!.:.C.::. .. ~~-=-~r
Σ'
-",:~:::
•r.·· ~ ::~ =.~~.'':'

ηοε ο Στο(ιριχ θεοδωρόιcηc ο ΣΥΡΙΖΑ. Θο ι«ιτέ!k! ένα Wo ~μμα
σ10 πλοfοιο της nροει<λσιιικής 10u με δuοκεφόλιαn~
~ζει
εκοτραιεbς γιο. την η\ο'(σb
--............
τω νέου πολπικοό φορt'α
το αnόνεuμο τηc Τετόρτηc

στο ~τημο αι.nό,...-ωιανιώvrοc
'tία'_εiμα,σιε απαιτητικοl σε Ο).'έοη με
6ρχει,...°~
Τσlπροc:: του Τρcιιpι: J'? ο~ατα γιο την εnέκtοοη
, υπάρχει ο κ Τσlπρ:χ; 10ιι ι..της Σοδδοe;aΕrμcιστε ιιπέρ μιας
Κάσtρο ... Δι.ν μnορεfς να
ωμφα.wb.ς με τηv Αμερll<ή νιο την
εbοι ια:ιιμε τσ..<Ρουβ11Qί1.'Ο 1«11 Σοόδα, αλΜ μ ια ΟJμφ(ι.Wb δημόσια

~ιοι.ο6 nouo [διος έχει παρόγει.
Εlναι ένc:ι ιιόμμο μΟΟ: με τοιιc; ΑΝΕλ
rou λdlkυμ:~ό , trJN εροσιrεχνικών
λόοεωv.. .Διν έχ;ει καvένο σχέδυ.

Όnως αιιtοοχεδfαζε το

2015 ,

ο.ιrιό

Τονnpολό'fα ο Γιό.ν-

με την Ευρώπη . Ο κ. Τσfπρα

ιαι ό)(Ι. μο οuμφωνiο

φοβισμi'ΛΟV

οwεχfζετο.1 να. γlνετο 1 ια:ιι σήμερα.

νης Χοοιώτης ενώ με1ά οπό

ταλοντώεtοι οε ένα nολι.τικό

6nωc; φόνη κε να εfναι ο κ. Τούφο(

Ε\(ί;ι θα nρόιει νο. παρθούν γρήγορε(

σιΝτομη παρέμβαση από-

φό.ομο

να

στηνΑμερκή. Τώρογιcιτοανφοβάμοι

οnο φόοεις.Δενκινδυνεόοuμεαnό

ντηοε στις ερωτfισεις τιw

nlόσει οvθρώnο.ις οnό τη μiα

ότι ο κ. Τοlnραι; θα φόει τσ..< ~ρο

ttN κ.Τσlnροολλά οnότον 1«1ιιό μα;

rοnικώ.> ΜΜΕ και των πα-

ό.ιφη μέχριτηvόλλη. ΣεΟ).'έοη

του Κβιτροu mοτεόωότι δεν μnορεr

εεοutό 11

ρεu ριοκόμενων.Εξέφροοε

με το 10,fJδι στις

1/ 11.

την α.υο5οξb του ότι θα ει.

nροσnοθώvιοc;

Η ΠΑ nροφονώc

νοι OTCN δεότερο v(ιρο ενώ
εκτfμηοε όti εfνc:ιι κάτω οπό

ι.

Τα

εΝαι οημοvtικό
ο
tλλf'follX

100.000 δεv θα εlναι εll)ι'όρι-

Π ρωθunουργός

σ1010οnοτέΑ.εομο.Ση ~

νc:ι επυκέmεω ι

σε με έμφοοη το ζήτημα τηc ενότητοc

ΣΥΡΙΖΑ ια:ιι ΑΝΕΛ. Σε κάθε περlπrοιοη

τις ΗΠΑ aλ>ό θα nρέJΙει

...παράπονα στον Δήμαρχο

Αρκεί ένα «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής;»

ινώ υ πσγρόμμιοε 1«1ι την Cf\Ιόyκη

με σιιιόvnοu θα κερδfοει τις εκλογές

tt.ιι.ι πω στη βουλή ότι

ο ~τημcι δφιοuρνkι( Jωρι«ΜΙ Κudοφορι
aιιής: Α......νι\ ςι. οτη Ιllροιιι 8βrω• ο δημcmd
~Ο(Ζ8'ο'η( ΠΟΊοι:κος: crtη φ,ιvtιδρCοοη Ίη(
Διvτtρσ(
.0νcιι ι6ιtο).ο νο
μιn.ι crτoνwρo0ιro).oywμ6ΊOU &\μοu 84potcι( η

σwερνοσlοc; τωv δόο ιιοωοβοuλευ--

βόοο

nροφο\(ί;ις

,,....• ..,,,.. w6(

τικώΥ ομάδων. cλι.ιτός nου θα ιcερδi+

Επlοης ΊόΙΙΙΟΕ ~ς

'TOVl(ovτa( ότι αιιtός μπορεf νο εfναι

ονa(ητάμε κuβερwιτική λιJση ιcι όχι

να

στροτη'f'ός ολλ.ό: 1«1ι σφοτιώτης,

ακυβερνησb. Δεv ωνερνcι(όμαοτε

Ι<όποια ε&.ιιι<ό θέμοω

Τόvα ότι auvX εi;χε προτείνει αρχι-

με ΊΟuς ΣΥΡΙΖλ

010

κά τηv.εξοnοοτόοεως. ψηφοφορiα.,

με οκuβεριηοb, θα σwε.ρνοσrοόμε

δόθη κε η εuιο:ιιρiα να

σει θα κατέβει ως αρχηγός

10u νέου

-

ΑΝΕΛ, διν θέλω·

εvός nολιιικιο(ι συμβολο.00.

μα.τος το4

nou

10u npονρόμ·

nε-ριΝ::ιμβόνοw 1ΟΥ

το.\μά

να

βάζει

τροnέΟ.

Μου

nρέnει

nρΟλ'(Ι.Ιρήοουμε
ιιπόQ:οη

νο

οτην

βελtfωσης

κόμμο10ς... το νέο ιάιμμα, nρέnε- ι νο

nεριορυμό tαι κομματ~κο6 ιφάrοuς,

τωv f'16, αλλά η Ελλάδα

είναι προετοιμασμένο νο κuβερνή-

Ο.ΥΟQ(τήnαιδεfα, Ε&.~ικό σχέδο yο την

έχει ένα nολύ μηιόλο

οει. Για εμένο. το nρί.πο ζήτημα εfναι

οιιοvομlο.

όnλο στο χέρο της που

ο nεριορυμός

rou

κομμι:mκο(ι κριό+

'ΤΟUς 1«1ι ένο. μιιφότερο δημόσιο. 'tνο

Η φώτηοη μcις:

εfναι η Σοό&ι Κο.ι που

p ωιήοομε τοv Σ. Θεοδωράκη ως

ό).λο ζήtημα εlναι η (Μ)ιl(tή nοιδεiα.

cΜΛΗ ΑΟΟΨΗ. νια το

ov

με

•

θα έπρεπε μιcι ΕλληνιισΊ
κuβέρwιοη

αιιτή

τη

Π ρέπει νc:ιεπυτρέψ0uν τοnαι5ιόαnό

δεδομένο όti η Dλι.'ιδο σύμφωνο με

στιγμή, με τηv Αμεριιcή

το εξωτερικό. 'tνο. τρl10 ζήτημα εrναι

τοv Π αιριφοr εfναι το ..αγι<mρωμθ.ιο

νο. ζηtιi εnέκtοοη ια:ιι
ε~λοχuοη

Να tuιιfoouμs 6τι ΊΟ 6Αο ζιμημ alvoι ncW6 ut η .-ο).a.!Ιδnρη Ιημο-nια\ aρχtι
•fχι. ξιιιc..,φιι ΊηΥ Htaou.ιι\ aιiριιοu ΙQΙ~οφοριι:uι:ι't( cιyνyής: ιπο ΕρνοΧ(ιρι.
οτο όφοι( τοu utauλι.oμo6 'WV Ροιι• · Το iρyo crτaμ.ιi'rηοι οτην •ίιση ιccιι wδι

Α.Τούηχι oτcw Τρομn .nοfρ~ι το

ιο:ιι

της

Οlό)ιος μαι; εfνο.ι νο μην ιιnόριl(εια.κιr

ψ.ι.)μ i οπό το στόμα της ΝΔ όσο ιιοι

nou

ΥΟι:ί.ιθει

βερνηοrα. Πρέπει να εlσαι έτοιμος να

της

ιι:ώιοια ερεbμοτο 010ν

""-" οwιχtcrτηα η~ τοu..b6 Ίηv~μaς: νοτονιοοuι-τηνaνο
yκιι~ MTaoιcwfk τ:οu χωρ6ς: f'UOU να unιιfιρκοuν •• aιιταότsς: ιrα αιr6

συνεοφέρεις yo νc:ι μην ιιnόρξει α.κυ-

unoYOώYωc;

nou

ευρότεροχώροχό\Ο\itΟ~

nofCει (διcιχρονιιΦ)

η στήριξη τοu

(Jr.x η 00'r1(ρουοη της με

μ6ιvο ΊΟV lνa Uτοιο nόιριc:ο οιρα8 να cmoιnη8ι.f η nολιm68ητη cιwκλοφορ•ιcfι

βερνηοrα. Με lvo πολιτικό ωμβόλοιο
κι. όχι μια οuμφωνfα

cομερικο.νικο(ι παρόγονω..

νια

τοv

ρόΝ!

λόγω

ομ6 ( TOU 8a ιmιrδw11Οοιι . .......

ψ.'ιρι

ΔημοιφατιJσ'ις Σuμnορά~ης..

της.

n6ρ..... tw~Of*W\( ~

vιk• οη,ιlωοι ο zφης: Πcιwtlll( ,. crt6)(o την
ειnμ6ρφωοηΊωνμaθητ:Wώι:rτι'νομα.wtοννΊa
φo)fll(a. Στην •QΡCιιβaοη Ίοu ο r.ιιι.tιωφης: Οιt
μιbοι: •Τα n6ρu Ίης: Νιοuιοcις: χρηοιιμοnCΜάtaι
noλ0cm6δημcmd:ηoλ.8aτης:Ιlp!*ΙQt. AaCΙVπiNτ:a(Oδtj,apXo( ....OwιiNI'"
οι : .Θιι δοΟ•ι. yιatl nοιμότηn η ιc.cnaoa.~ dpιcou .,~ριaιcής: ayvyήc;
οτοΕρyοΧ(tρι ( ιnο (Ιιιιtο (ΊΟU ιαnauλtοιιWτνν ΡομJ. Ε•Ίψl.ίf 6μως 6'n ο ι(ο8ι

η παρέμβαση στηv α.νορά, η φορο.

μοlροσμα

ΊΟU

10no 'IO'l/ICOVf'CI(:

λοy(α, ο οyροτικός τομέα;, Πρώτος

yo

1J.ιΝ Ηf'ΊΑ». η εnfοκεψη

Τ

α6wομ bς
επειδή

Τοuρκb, η καtόρρεuοη

cηιωyιι'ι~t...( eοΤΟ aιιό Ίοnt!rιρω στη Nιlouoa)

• Η άλλη

αποψη

ειδήσεις
απο την Ημαθία
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας
«Ουκ εν τω πολλώ το ευ»

Η

οwεδρlοοη

του

Δη μοτι

κού Συμβουλlου της Βέ

nρbro vo ομολο,'ήσοιιμε.
Πόvτως και εδώ ισχύει το οι>

ροιας ίσποσε κάθε ρεκόρ όσcw

χοb ρητό,.Ουκ εvτω πολλώτο

αφορά το θίμοτο .προ ημερη

W•, nou φcιfvετaι w ξ.ιχόστη κ:ε..

σίας διότοξής.. Ενώ η nροβ.\ε

Οι

nόμενη δ1οδ1κοοfο με βάση τcw

nώ οεις

Τα χρέη της ΠΑΕ στο Δήμο Βέροιας

Α

πό την πρώτη στιγμή εl;χομε εκφράσει την ονtlθεοη

στηv μη εφορμσ.,ή ωrό μέρους της των όοιw εJxov ουμ

μας στην πολύ,χρι:wη nοραχώρηοη του γηπέδου στην

φ(ΙΝηθεf σχετικό με το ετήσιο μfοθωμο. Το θέμα (αναήλθε

ΠΑΕ Βέροιας. Επlοης αρκετές φορές εfχομε οvαφιρθεl

ψηφ1ομέvο Κονσ.ιιομό nρέπει

π ά ντως

συ χ ν ό

πέρασε ης

2 ~. Δεν iλειψοv οι
εvtάσεις και οντεν!().ήσεις, 00

χό v ο vτοι

τί:θηιcαν και <ίJτήματο σοβα ρό

με 1έτο10
τρόnό...

οnρόβλημοστο παρκάρισμα στη
Βέροια εfvο ι σlγουρο οξυμένο. Το
από χρόΥιο (με αφορμή τψ οστική
ο...C.nλοση του κέlιlfρου της nόληό
ιmοσχόμεvο nόρκιvyκ κάτω οπό την

Υ

Λεωφόρο !τροτού δεν έχει ξεχινήσει

ξης της λειτουρylας του vέου nόι>

ακόμη τη λ.mουρylο του, ενώ οι άλ

ιαν\-1(. Αnοντώντος ο αvτιδήμορχος:

λες Ε'Ιι'(αtαστόσεις (κυλιόμενες σκά 

Θονάοης Σιδηρόnοuλος εfπε ότι iχει

λες,. ονελκυστήρος δεν λειτουpyούν

γlνει μια δημοπροοfα για ερ'yqόJές:
που θα κόvουν τον χώρο α~ή.
Ο κ. Σιδηρόnουλος εfπε αιΦμη ότ1
ΟΥCΙμένετα ι να ~ Ρ-~εi η_διαδι:ι

και αυτό) .

Το θέμα οnασχόλησεξοΥά το Δημc>
τικό Συμβούλιο της Βέροιας

(30/10)

f

δήμου Βέροιας εξέδωσε διαταγή πληρωμής (15000 ευρώ)
ανακο πή την έχασε και μnό έκονε έφεση. Ο δήμος Βέρ)ιος

κέρδισε και την έφεση και έχwτος στο χέρα του μια τελε
σfδικη αnόφαοη 1Ιρ')(ώρησε στην διαταγή πληρωμών γιο
το μισθώμστα WN uιόμεΙJων εnίJν.'ΕγιΙοΙΟV νέο οοφcWσηκά
μέτρο ΊαΠό την ΠΑΕ το onofo ια έχασε και ο δήμος (ΚΑ.ΠΑ)

κοτόοχεσε χρήματα του συλλόγου αnό τοτηλεοmικά διια:u
ώματο U3.000 ωρώ). Άρο δεν υπόρχει κα μιά πρεμούρα νο
δημιουρ'ι1'\σουμε τώρα πρόβλημα στην ομάδα.
Πέρα οnό την εfσnροξη των μισθωμάτιw καλό εfνοι ο δή
μος να μιλnήοει τρόπους οnογκlστρωσης οnό τη σu~
νfα αυτή ...

Ο

έναρ-

μετά αnό την παρέμβαση του Ζ. Πα

κασfα ανάδειξης-του ερyωρβου καfl

τσfκο που τόνισε ό11 εvώ &ν έχει ylvει

αμέσως μn6 θΟό,.εκΜ'ισ~ οι Effl

τlnοτο στην δη μιουpylο νέων θέσεων

σiες

στάθμευσης cάλλος έvος χρόνος πέ

χρήματο έχοw6αnοΥηθεfγιαιιtήτην

Το (ήτημο φυσικό εlvο ι νο ξεκ~~°ί
όμεοα η λειτουρv ο t:ανακο~~
ντας. και όχι φυ~ς ΊΟ όλο
πρόβλημα Γι'α Ufό χρειάζcmοι όλλ~

πορέμβοσηοnοξιώvοvt0..κοθώς και

γενοοlπρ« λuό<Jζ}'-~tαgψβόσο

ρασε χωρiς νο λ.mουρvήσει ο χώρος
στάθμευσης κάτω οπό την Ελιά. Όσο

ρώτ-ησε εnlσης ον ιmάρχιι ημερομη-

στον ιστό τηςπό'λίϊd

Ποιος και γιατί ελέvχει τις αποφάσεις των Δ.Σ;
ε αρκετούςσυμβούλους του δήμου (πλaοψηφfας

πλάτη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας μας

και Ο'ltιπο\Ιτωσηό σrάλθη"4.ν... /fαβ<;Jοάκιp.
από τη~\Αmκεν,τρωμένη r.ΙεpφέρΕ,ΙQ. που τους καλεf
σε od!"f(o για .σοβαρή~ράβςιοη καθήκοvrοQt,

Σ

να έχει προσωmκή ΥΟμική κάλυψη. Νο γvωρtζουμε
κάθε φοp:ι Τ1 συμβο lνε.ι με κάθε θέμα ειδικό τεχνικό.
Εfμαοτε όρ'ι'Qνο οννnεράσrrιστο. Θέλετε νο σος γρά
ψει η ιστορfο; Νο κόθιστε θέμα - θέμα με τη vομική
υπηρεσfα να βλέπετε ον τηρεfτοι η vομιμόtητα.. Π ρ~

σχετι~ ~ :Ο ~ ~κιά - Πd>iatfrp1~ ~τ~ν ~ρχική
οθετη'!'fl του ο Δή l;!f'PXOC qημεl~ ι:ιpοκεπ-01

απ γιο πχν1κο θέμοτa nου ιανουνται on6τιy.r Oj>

με nοfρΙΙΟυν στο ψιλό, οφήνοw υ nσ.ιοούμεvο.. Πώς

Τόνισε ~μη ότί • ΜΡΧ"f"~uτη !WfΙσταψ;rί στα
ΠEJ\"Wf1U.VO της un:η~fος ~οι θcι<f:°!VEL

α uτά που συμβοfνουν θο φοβόμαστε νο ψηφίσουμε.
Δε σuμφιwώ με το λευιΦ αλλά θα το κάνω γιατί εfμα

Να

στε έρμοιο.. Ο Θιq.ιός Αγyελlvας. «Ακούγοντας τότε

i!<•"l'f\ο ~pιθf1< των θψότωγ n~φ~σια ς διά·

rο ξης ή

την εισήγηση του ονηδημόρχου ψήφισα το ειση γη
τικό του θέματος. Καλέστη κα οπό τον συντον1στή, ο

~ς. σuιffi:~\/Oντoc Πορευόμαστε μι καλή niόJη
χωρfς ~κp:ι":911μσnκές τοιπ1κέζ και afπικές ιrιιι ου 

onoloς μόλιστο μου οnwQjνειοι ονομοστ1κό γιο σο

δήμαρχος νο σταθεf στο ύψος τιw πεpστάσ ε.ων και

βαρή παράβαση καθήκσ.ιτος. Μου (ητήQ~κ:ε γραπτή
cmoλoyfα. Βδο και μια σωρεfα παραβάσεων που έχa
υποniοει το έργι:Ι. Δεν iχω nειστεΙ από το όσο εfπε ο
Δή μαρχος:. Έχει τοροχθεf η Ψι.ιχική μου ηρεμlο. Δι.ν
έχουμε ενημέρωση οnό το δήμο και δεν εφω πως νο
κινηθώ γιο va μη μπω σε περιπέτειες. Γιατf αφού 6\ο
όσα txow έρθει εfνοι κολό, γιατi μας ή ρθον αυτό;..
ΙΧΟΛΙΟ: ΧaιρC ςνα μnο\)μ' cnηv04.lokι τηςunόk 
οrκ ")(nι Μt\ι μι τονδρόμο&α Οτaθοόμ&. οι tνο 'Λ'Ο 
λnιιι6 (φιμ:ιι. Kaιcιvt6
νο κάνtt με τον tλqιχο
τw ο.w-οφό οι.wν ΤΙΙΝ δfι'ων cm6 μια ο σaρό κρσ
Ίιιιοό( dqιιmκο4ς ..-ιχcινιομοΟ(ιι σrο όνομα της
6tcιφ4νο οc;. Δ~ με ΤΟ yιγοvδ( ότι tτιn ΤΟ Δ.Σ

νο οπεμnλακούν όσοι δεν txow ωQjνες..

ncιιtkι νο σνaι wολιΊιιtό όρν<ινο nou νο μιιορd να

4Με ποιον τρόπο μπορούν να nροστστwτούν το
μέλη της εmτραnής πορολοβήc. Μnό(ουν οι Υόμοι
όσον αφορά σtη διαδικασfοιι, ονiφερε ο Τηλέμαχος

αnοφςιοι(a και νa uλοnοιd τις αιιοφ4οnς τοu ••

Χοτ(ηοθαvοσlου.

( 111 της κp cnικi)( •rιxcιvtκ. &οι όμω( •cπcιρyεftcιι

Ο Γιώργος Κόκα ρης ον.έφερε το εξής: cΤψ κό θέ
ματα εbπ. ο δήμαρχος. Δε μου ορκεf ο τρόnος που
τοποθετήθηκε, το αισθάνθηκα σον χτύπημα στην

k4fk dδ«ις «Οutο6ιοlκησης:ιι.. Κcιι 'f'CI ΤΟ ζtιτημcι
autό 6ινοκοόcnηιu 1Uιcm cnη οwtδρlaαη ...

~

Ο Ανtώvης Μαρκ.ο'uλης-ονίφερε f"Διε.ρωrόται ο-δή
μαρχος: γιο no10 λόγοσυμβοfνε.ι οιιτό. Γιατf σύμφΙΙΝα
με το πόρισμα &ντηρήQ~κ:ε κα μiα οnό τις διατάξεις
που προβλέπει ο Υόμος. Το (ήτημο δεν εfvο ι ότι κο

τηyορούlιlfαt δημο11κοl σύμβουλοι και ο Ιδιος ο ελε
yιαής που vομιμοnοtησετις οnοφόοειc. Τοθίμο εfνα1

ότι ο αρμόδιος αντιδήμοΡ'.(Ος παρέσυρε το Σώμα οε
τέΊ-010 οnόφαση. Με αυτή τη vοοτροπfο ποος θα
ιmοστηρl(ει τα συμφέροντα του δήμου; Θα πρέπει ο

ασ η τω Δ.Σ Βέρ)ιος (30/ 10. Αnοντιί>

Επειδή το θέμα ιννδυνεύa νο μεrο
τροnεΙ (όπως και η περίφημη Αγορό
της Κουλούρας) σε σύγχ~ο ..γεφύρι

Τ

11

της λρτος. μήπως οι τοnικοl κυβερ

υπάρχει ένα οfτημα στο

νητικοf βοuλειιtίς θο πρέπει vo έχουν

Υπουρyεlο Οικοvομfος ώστε νο μnc>

μlο οορέμβοση προς την κατεύθυνση

ρέσει η ΑΜΑΛΘΕΙΑ Αε νο nαραχωρή

ο ιιtή. μα (Ι με τους ενδιοφερόμεvους

σει δωριόν προςτο Δημόοιο χώρο γιο
vo Ε'Ιι'(ατοστοθεf το Τελωwiο.

φορεfς

lιlfoς ο δήμαρχος εlπε ότι από τις

Μcιiου

2017,

θα φύγει αnό πάνω μας η ρnο1νιά κα ι το όγ,(ος; Με

ρ..yΙνονrοι εm:n~συνUίJ!!όσεις yια να

μπορούν w καλύφθού~λο, πρότεινε ο Ν!κος Μπi

nx με τις ~ηνuσεις:φ.

ο θέμα Ίiθηκε από τcw Γιώργο Κά
καρη κατά τη τελεurοfο σuνεδρl

στοτεύστε εμοςιοεfc. Σwοντόωοvθρώπους έξω και

~οο,Μ;π~ρε~f~ ""\δ~'J(p•άffi '~PW/3119'1 qφε
των, π;tρα ono Οπό'9ση του δημο;nκοd.&ιίμβο;uΧΙοu

yκρούσaς. Η.κολ~ hiστη ~ο~Ι να Κλb.ιiζετ°.ιι~ως

Τι γlvεται με το Tελc..Jvεlo;

και ο αρμόδιος αντ ιδήμαρχος

y10 το μισθώμστα του 2013. το 2014 Η ΠΑε Βέροια έκανε

Και πάλι νια ΤΟ παρκάρισμα

Τ

(3010)

έδωσε εmnλέοv εξηγήσεις. θ. Κορωlι'άς τόνισε :.Το ΚΑΠΑ

εvw

να διορκεf μία ώρα σήμερα ξε

στο Δ.! της Βέρ)ιος

txn

νο λoyoδonf οτοurς wολΑτ&ς

ι.ξα.tξaν ιοι:ι ι

μ.πaτρbιπcιι και μ' cιutό 'ΤΟΥ τρό.-ο οι cyρaνό

Άvθρc.aJποι και

Σ

nou w

.•• αδέσποτα

lyoιpo το πρόβλημα μετο οδέσnοrο εlvo 1οξυμέ

σθησfο στα κανάλια ό'10V φορμακώvοlιlfα ι ζώο αλλά

νο και σtη Βέρ)ια. Μι βάση το θεσμικό πλαlσιο

&ν υπάρχει οντfστοοιη ε.uοισθησfο όταν )fνονται

που uηάΡJ(ξ.Ι αλλά κο ι το μέσο που δlνον10ι στους δή

επιθέσεις σε ονθρώnοuς. Η θέση μας εiνcι ι πρώτο ο

μους φαντάζει δύσκολο νοονtιμειωπ1στεf. Από αυτή

άνθρωnος..-Και ο δήμος κα 1το ζώο εfνοι έρμαιο μιας

τψ άποψη δtκοιολσyη μέvο οποσχολεl τις συνεδρι

νομοθεσlος και των ελεγιπικιi.Ν μη)ι'Ο>Λομών. Τελεu

άσεις του Δ .Σ χωρΙς όμως νο χρειάζετα ι CΜ.βοfvουν

τοfο έy1νον κάποιες ενέρνιιες οπό την οστuΙΙΟμ lο

και

01 τόvοι ή νο οσκ:εhοι ι:εύκο\η. ονtmολlτευση.

και οuξήQ~κον 01δηλώσεις τωνδεσnο(όμενΙΙΝ στcw

ΜιλΜος γιο το θέμα ο δήμοΡ'.(Ος στην τελωτοlα σu

δήμοιι σχολlαοε ο αντιδήμαρχος: Β. Ποπσδόποuλος.

νεδρlοση του Δημσnκού Σuμβοuλlου (~0/1 Ο) έδωσε
μlα ει ιΦνο :. cΠ ιάvουμε το αδέσποτο, το εμβολιάζου
με κα ι το οnστρέφουμε στο φυσικό τους nεριβόλλcw.

Κσ1ό τη γνώμη μας ο ιιtό που χρειάζεται εfΙΙΟΙ αφ ενός

όπως προβλέπει ο Υόμοc. Μόvο ον εfναι επικlvδwο

δήμοΝ ώστε νο πα lξουντονnροβ.\εnόμεvο ρόλο

το κρατάμε στο κυvοκομΕfο. Βλίπουμε μεγι3λη ευοι-

προσnόθειο γιο νο ολλόξουνnλεuρές του υnόρχ~
ντος θεσμικού πλαισlου κοι οφετέρουεlλοχυοη WΝ

,

Σ)(Ολιάζονnις σι βάθος

επικαιρα

τηντοιιική και όχι μόvο
ιπιιιαιρότητα

ζητήματα

Ομοσπονδία Γονεώv

- ΕΛΜΕ

Τ

οημοvτιιοi,

1 μεγάλα,.

προβλήματα

χοροκτηρlζων
nοιδεb
στη

μιιφό

την

όλων

χώρο

nou

6ημόο10

πw
μας

και

βοθμlδωv
όχι

μwο

πανεισισ1δwt1κό
στην

πόλη

τους ερyοζόμιvους -

γcwεfς,

αλλά τεf..οοw ΥΟ yfνow μό.'ιμη,
οιφυοιολογ1κή. κοτόστοοη με

και όλους yια

τολοιnωρούvτοι

vo

κο 1 \ICI μοτώνοw 011(.Ονομικό οι

οιιλλαλητήριο
Βέροιας

εισt01δwτιι<0Uς,.

vo

ιαιι

όλες

διεκδικήσουμε

μα{Ι κό, δυvο μικό, αιιοφcισισnκό:

1.

Γεwαfο αύξηση της φ:ιτιιcής

yο.οεfς, να σιεροWτοι yΥώοεις

χρηματοδότησης Πρωτοβάθμιων
και δwτεροβόθμ1ων σχώ.εfων.

οι μαθητέ~

2.Μόνιμους, μο{Ιι<0Ucδιοριq.10(ις

οι

ε(ωθενώvcwτοι

vo

εισrοιδεuπιc:οf.Η

μειοίιμενη
ελλιιιεfς.

έως

έως

4. Εnαrαλειτουρylα όλων των

υnοσtηριιmι<:έc;

τμημόπιΝ rοιν ΕΠΑΛ του νφού
που .κόπηκαν.• φέτος απ' το
υπουργεlο.
5.Jurόσυρση του νομοσχεδfουyια
το Νέο Λύκειο, nου ιmοβαθμΙΊ.ει
το μορφωτικό χαρακtήρα rου
και το μετοτρέοο σε κέvιρο
εtετόοεων.
6. Δωρεά.ι μετqφ~yιο

al.lfiς.

οι

μηδeιικοl
εισιοιδεuτικών,

κοθι.οuρημivες.
σήμερα,

ακόμη

προσλήψεις

ο\ΙCΙπληρωτώv,
10
κ>ιεfοιμο
10μέιw και ειδικοτήτΟΝ στο
ΕΠΑΛ, Ι<ΟΙ πολλά άλλο, οwθέτοw
μια άσχημη εικόι.ιο της δη ι,~)σ~ος

δωρεόΥnοιδεfος.ηοnciοελόχιοτο
ή και ιcοθό\οu δεν οu~ιvε.Ι τως
θεσμικό υnει:ιlυνοuς unouρyoύc;

κο ι ιωβφ.ιήοειc:.
ΔιαιnσιώΥΟVΤΟς

αυτή

τη.ι

κοτόσιαοη η Oμooncwδ[o Γοvέι:ΙΝ
Ημαθlοc; κο ι η ΕΛΜΕ Ημοθlος,
μετά οπό

σχολ•""'·

ονίmιριαιc;

διcρομοf
μέχρι

προσλήψεις όλων των κ::ενών των

προς το οχ;ο\εfο, οι

υποδομές,

οι

μοθηtlύv

ΠΙΝ

nομnόλοιες,.
κι

ονύnαριαις.

εmοιδειmκώ~ι.
3. Άμεση, yρήyορη και σwολιιcή,
απ' την αρχή. κόΜΙtιη με

χρημαιοδότηοη,

μεταφορές
από και

οuw.χώς

κοωές οιιΥΟVtήοεις.

αιιοφόοιοοννο διορpώσοw,το
nρώ10 1Sθήμερο του Νοεμβρlου,

όλους του.ς μοθd:ς7<
nφιοριqrους.

ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ 11Σ ~
ΤΙΣΔΥΝΑΜΒΣΜΑL --~
ΝΑ
ΥΩΕΡΑΣΩΙΣΟΥΜ~
ΔΗ f.'ΟΣΙΑΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕIΑ=

ΝΑ
ΔJΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜ~:ι:0
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΔIΚAIΩM~~bJm
ΠΑΙΔIΩΝ ΜΑΣ.ΠΗΝΕ~

ΚΑΙ ΣlΗ ΜΟΡΦΩΣΗ. ~

~cpaξ η

συvtαξιού.(ους -

μανο(ότορες,. γwοfκες και νiους

vα ιαιλέσουν σε συμμετοχή,
συλλ.ονι κότητες,
σωματεiο,
τοmκ:ή οιποδιοlκηοη. μcθηΊi.ς,.

ο(ύ\ΙΟΙtΟΙ χρόvο με το χρόΥο,

αnοtέλεομο

της

αποψn

ο Δ! του Εργατικού Κέντρου Νόουσας l(Q).εf ΟΛΟΥΣ

Παvεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
Το

Η άλλη

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Κάλεσμα για κινητοποlηση για το Νοσοκομεlο

Ημαθίας: Κάλεσμα σε

οι

;

αγρότες -

συμμετέχουν μο (ικό

vo

οχiοη με την unοχρηματοδότηση.
Τη otiyμή που η κυβέp.ιηση αφήνει νοσοκομεfο - Ι ΚΑ
- ο:γροnκό. ιστρεfο χωρlς γιατρ:>Uς και nροοωnικό,

στο σ ~ολητή ριο nου οποφόοισι το Σωμοτεiο των
Εργοζομέ>Jων στο Νοσοκομεiο Νόουοος την Τnόρτη 8
Νοέμ.βρη, 8:3Οnμ στο ΝΟΣΟκο,.;ιο.

ππσοκόβει μισθούς -συvιόξεις και

Σταθερός μόνιμος στόχ_ος nόλης του Εργατικού Κivtρ:>υ

όπως υπήρχον 11pιν τις οvγ.(Wνεύσnς

ε~νισμό των .F16ot, που υnηρετεΙ την οvαβόθμιση
της εmχειι:ηοιαισ;ςικονότητος του Ν Α.ΤΟ στην περιοχή!
Δεν έ;χουμε, δε μπορούμε vo πληρώσουμε yιστρ:>ύς
φάρμακα και εξετάσεις μέσο και έξω από το νοσοκομείο.
Θέλουμε νοοοκομεiο, ΙΚΑ και αγροτικό ιστρεlα στην
περο:χή vo έχουν το αιrα ροiτητοπροοωnικό και εξοπλισμό

Νόουοας εfν~

Αnοιύ.ειστικό δημόσιο,. δωριόv υνεlο ΎtΟ όλους χωρΙς
εξαιρέσεις,. καμfο επιχειρημστιισ; δράση στην υγεfο
Να λειτουργήσοw οι 8 βοοιl(ές κλιν1Ι(ές του νοσοκομεlου,

επιβάλλει νέους

φόρους στο λαό, την Ιδιο οτιwή δοποvό το

2%

του

ΑΒΊ νιο vατοϊl(Ούς εξοπλισμούς κα ι δις ευρώ yια τον

Συvοδίλφοσες,. οwόδελφοι,

ώστενα μπορ:>W να καλύπτουν τις σύΥ.(ρονιις ονό'ι'(εςτου

Οι αρlιf(t1κiς εξελtξεις στο νοαοκομεlο Νόοuσας δεν

λαοίι. Θέλουμε τους ερyοζόμινους στις μcwόδες υyεiος μι

οnοnλούν ε.Εοlρεση, δεν brεoov οπό τον ουρΟΥό,
οnοτελούνστό;χοΟ/ΙΩΝτωνnροηyούμε>Jων κι.ιβερ"'1οεωv,

σταθερή δο!Αειcί, δικαιώματα και ~ιοnρmεfς μισθούς.

όπως και της σημερινής ΣΥΡΙ Ζλ- ΑΝΕΛ και έχουν όμεοη

οριομένου χρόνου yιο Ψiχοιιλα..

Ό;χι στουc ερyολαβtκούς εργαζόμινουc ή στις συμβάσεις

Επίσκεψη Γ. Μαvιάτη στη Βέροια

Σ

το nλο fσ10 της nρ:>εκλοyικής

του εκστροτεiος yια

ήταν πρν. Eivoι μια nσρότ~η που ΟιΝεpfό(εται με το

την ηγεοfα της Δημοκρατικής Παρότοξης ο Γiόwης

ΟΙ(ρ:~δεξιό Πόνο Καμέvο... Ο δεύτερος στό;χος εivαι να

ΜΟ'Αότης έδωσε οwέvτwξη Τύπου στο Δη μορχιiο της

ανοιcόψουμι την πολιτική οuτοδυvο.μfο της Ν.Δ. Πρέnει

8έρο1ος. Τον Γιόνwι Μανιόrη nρολόγισε ο Τόσος Τόλιος,

vα nεlσουμι τους πολfτες ότι δεν εivαι λύση η ΝΔ αλλά

υπεcewος
δι~ικοσιών

Τ1ιΝ
στψ

η μεγάλη δημοκρατική παράταξη ...
Οι βασικές δυνάμεις rου πολιτικού

Β4)Qιας.

σκηνιl(Ού, δεν οnοvτούνστηνφώtηοη

~ε
ότι
μι:Ίνυμο
ΊtιΝ
~~
εf.sι
ε~το
κα ι η

με ποιον θα συw.ργcιστούν. Εμεiς
εiμοστε βασική δύναμη στο ε.ΟΟγικό
σκηνικό και μι βόση το πρόγραμμα
που θα κοτοθέοουμε. θα ου(ητήοουμε

Ι

οχή

αναφοπή.~η~ε

με ποιον θα οwερ,οοτούμι. Εiμοι

ότιl πρέηει vα υ fιόφ:ΕJ.
ενότητα

οπό

α101όδοξος με την συμμεrο;χή Τ1ιΝ

QΥε(όιrι;ητο

πολιτ6.Ν

στις ώογές

ΚΟΙ

πιστεύω

ΠΟΙ!Ι)ς ~ ειύ.εyεl και ~ri#lou ότι ~ να

όtt θα φτάσουν τους 150.000 noλfttς. Εισιροσωπούμε

η,,Φώφη και'1Vτ0ύρος ~αJ~ έχοw νά~ΜΥ·

κερδfσουμ.ε.. Αnοvτώντος σε σχετικές ερωτήσεις νιο τψ

10

υnόρχει ον~ή pic; ~μότηταd Τόνισε οκό~ ότι τους μη nρcwομιούχους και ol.JTbN τψ εμnιστοσύνη θα

Εnfοης ότι χρειό (εrοι νέο κόμι.!Ο. νέο nρόyραμμο ΚΟΙ
συμμετοχή στις εκλσγέςοημεlωσε: «Ένα ΥΟύμερο 1S0.000
~ ηγεΟfα~Ο π~ς ,ιr~mκ~ ~ fτ~ rvoι να-..nολιτιίΝ θα εfvοι επιτυχημένο. !υμμετσχή 50.000 πολιτών,

αnοδυyqμώσουμε τpν ΣΥ.ΡΙΖΑ κοι να τ~ οδηγήσουμε~ δεν θα εivα1 επrαιχlα~ Ενώοvθα στηρ~ει όλλ.cw υποψήφιο
otpq'tffi'!.κή ήπα. ΟΣ'ΥΡΙΖΑ ιm:1 ο Τοlnραςποy εξαπότησ~$' στcw δει.ίτερο 'ι(Ιρ:>: ι:Εγώ θα εiμαι στον δεύfερο γύρο,

τους οtιtες, πρέπει

vo

επι~ν 'α'ιισοσrό ~ήστε όλλ.ους..

<> λ..., ............. c:a 11< ...... c;

c 1» λ. c. 'V c:a c;

ΟΤΟ Κιi).yκοp «ΔΙ ΤΟ 1992 crτηνΆλμιrιρβ ιΑ) . Λcιμιιι:ι δη 
Dov( Χaμ.rpνοΟς 'Ρ'ιιοι tιτον κοι6λλa μα.η wu ΣΧΟΒ ό:ιtω< οΔrιιι\Ύpης
1 Ολuμnιι:ιιιοΟ( Α~ •"οvνκΤοανyιι: 101& υno- Μητρο~λος ιωιι ο θο6ωpc\ςΠcινnλ6δης, wροmι:ΙD.φ(ς
6.txtηu πrν Κuριcι~ το •pωl η Blpoca. Ο Α<ψnaδη - cn. οιd 6ρ6ιιων αντοχής κοι ΙΙιΙΠ6βαοης crnkfτoτxa .

nρaνιιaτοιιο ιfιβη .. σnό 1'Ο Δι\μο Nόouoa( CΠΌ
nλ.okrιo 1η( Τιλnfις Αφtκ της Oλuμntcucι\( ttλό

Μnό την τsλ nι\ οφι\ ς. χaφnιομ6 cιιrη68νν1>
ο δι1μςφχο( Βlροιaς κ.:.ιnος 8oftY'a('6ης.

DΑ.ηνικι\ ΟΑuιι•ισ ιcι\ Enι1'po-nι\ ως tνa( 06 τοu(
Δfιμοuις για τη διQ.ιuοη , τιλnιΊ ηοδοχιk κcιι δι

ο ι.ιnp6σιω1f0( 1Ί'Κ Κορtος κaι ο ~
οιι.ιnος της Ολι.ιμmcιιdις Ennpntις. Α.ο

awntρ.ινοηΊη( ΟλιιμnιαΙQ\ς •λόyσ(.Η uaοδοχι\
Τη( Ολuμnιaιc#ι( •λόyσς tyινι όnως d8ιιcmιι μ

Στηltp oca
την OλuμnιcWj •Μνα νια τοvις

λοόtηοι: ι:ιν~ δώρwν ιuιι η •M.,a
σwtχιοιτοτaξ'6ιτης.ΣτηνQηόn~·
φ- Κaροοσ~

&οιυ, XρftoW( AνwvfCM.Ι, οι ΩfPιιf"pllClkol

6ηοcοnιa•ιιι4 npa ιcuφda .Η λaμnσδη6ρομΙσ ξs

~ι Νlιιη Καρο1(ι04\Αα, βσ""'°"ς
Χ1•4ΜΙ<. ο ap6$δpo( wu ΚΑΙ1Α Σ'dρyι,.

ιcfνηοs σaό το ΑρχοJο Θtaτpo Της Mlι(a( η aφι\
Τη( •Μ\νσ( Ιynι ι ιnην Πλ.οτsfσ Κσρantοου.

°' ,_.....,.(

Ο( Διcιιμόv'fης. η n~ της 'fΟΠ•ιk
ιι:ιιν6τητaς Wνη l'dyu,. οι δl"flout0I
αΟμρο.,λοι Χρ..mνσ Γaiτόνου, Mapfa
Παa'iωόwοu uι ο n,._.., aνa&'jμcιρ
pι; ΜΙ)(όληςlcaαλήι;.
ΣτηΝ6οuοa

•ou

pι-pνοό( Ολuμιn8t06( Αν'rνΙ"( 1'0U 1964 CΠΌ 1ν
ομιιpοuιι:) ΜιίJ ovrό( •ov την n8'ιριι; •• την οδιbηοι

Μ

ι κόtι cnιοηιιόtητa κσι μι "tην slδηοη
•ω( η Σο9Ιa ΡόUη βa slνοι η οημσιο•ό·

pος 1'η( Εtνucι\(0μ66σς ΗΙ η npώτη σ&Afιτpta

τηςfι'Ν:Υ ο ΓιόwηςΚmιρdpa(WU Στιρνtοu(δόο σuιι

nou ea μnιι cno οτόδιο οτην PyHng Chang1'
η( Νό1'tσ( Kop•ac;. •pσyμa1'ο-nοtι\8ηιc.ι το '96·
δu 1'0\1 Σaβρόwu 28/1Οη1'ιλ ι1ι\ vaοδοχι\<τη(

~

ΟλυμaιcιΙQ\( Φλόγας ΙΠ'η Ν 6ουοa .Η ncδι\Αωοη

nρος την 4.(οδοτηι;nόλης, yιι:ι να οννφιJα το 1'0ξ(&

°" JP'ιι•pwo(lr( Ολuμιncικο6ςΑ~ 10 1988

μι τιμ•ς ApxηyoO Κρότους, a-no1'4"λιl aντιαlμ•νο

nay. . oμfoυ ινδιaφtρον1'0ι( κσι μι'fCΙδlδΩaι α•6
stνucό • a• δtιι&νι\ ρσδιοτηΑιοmιιcό δlιmιa ιcaι St·

βηοr4ν

'Ρ'ιιος
ιιnjφfίpι 1ην Ολι.ιμnιcιΙQ\ Ψλ6.,a crτην
Οηι5Ι tpaν ο 8aοfλη( Μa.,ι&ι< (wιιιιnο,ι:ι\ οτοιv(

yσ( nou •νινι cnην Aρxala Ολυμmα οτt( 24 Ottτw
pρrou 1017 •σ &ώ< η Νdιουοa cnιΑίχlηιu σπό την

• Η άλλη

αποψη

εξιστοpείν
6

Ν οεμβρί οο

2017

Σχολιάζοντας την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
«Η μαεστρία, να διαδίδεις την αλήθεια σε πολλούς» (Με αφορμή «Το τελευταίο σημείωμα» του η. Βούλγαρη)
π

ορακο)(Ι~ησοτηv 101νfα~ιφ{ζοvιος αφε

εναλλόοοονιω, τοιις καθημερινούς ηρr..;ιιομο(ις,

ώ:χιJ ι6ιαlτερο kόιιοιες σκηΥές: Τψ nροετοιμο

θάρρος του( \Ο λένε τηv αλήθεια, εuτυχσμένοι

Υός ΊΟUς δημιουρyο(ι( της (Π. βοCιλyορη

Τη σκη""'ι νια nορό6εινμα της ετο1μόγεwης

σb των 20ο νια τοθόΥCΙtΟ.Φορώνιοςτα κα)lnε

Ιωόννα Καρυσnό~Jη) κο.ι αφετέρου τα όσα εfλ'ον

κόρης με τον ιαιθο6ηyηtft- πατέρα της κα ι την

ρcι

yραpτεf το προηγο(ιμεvο διόστημcι με οφορμ(ι

oμokiyb Ίης με naρόπσο'ο ότι όλο nb:ιJ an) 10.

Τψ λεβένtικη nορωοfα ωιχ πηγοf>Λ:Ιvtος 010

κυρfως το τρέιλερ της τοιviος,
Π ήγcι τοuτόχροι.οο. 'f"(ι)ρi(οντος την mq:iaόπως

~ τον έβλε11ε ή το μαιφ(ι πcwτύ.CΝι ποιι
χό-ρο:w οι κρατοόμε.vοι στο δεκατριό,ι(ρσ.ο οό

εκtελωτικό ο.πόσπασμα. Τον α\Ιόπηρο 11ou οη
κιίΝοuv 0 10 )(έρια οι οόvτροφοι του νια \οα τοv

έχει με βόο η σχετική βιβλιοyρcη.b, αρθροyρο

vτροιρό τους με τα κονtό nονπ:)ίι.,,_ο, νο \OCJ πό-

χωιιήοοw οι σφαfρες ιctόοτηθα, οι uψωμέwς

vιειδή τη βρή καν, b:ιχ kΟΙJρaσμΟΟι οπό τw
ιcόnο, mυ έιαι\ΟV νια w της δώσουν )(ξ•ροπιο+
ατή μορφή. ονunόμοΥΟt \Ο δouv ΥΟ την εwτq>
νΙCοvtαι ικεfνοι των οnοίι:ιν 10 ουμφέροvιο
uπεροσπiζοv10ι, δε θεωρο(ιν αιταραltητη τη
χρηοιμΟJΙΟ(ηση πονηρά< 't\O τη διάδοσή τη<.

10uc; ρούχο, χ;ορεύον10( ιο:ιι τροyοώώΥτοc.

φb κλπ, ΓεγοΥός όμι>ς nα.ι ιδιαfτερα στη yενό

γροθιές τοuς nριν τηv εκtiλεοη, 10 ~

tτοι 011)(\'ά, αιιό άποψη αποτελέομο:ιος. nηycιf+

κό'W:Ι w.ιν SO εfνο.ι ουσιaοτtι<ά όγν\ΙΧΠη ,. ,

10u κομι.οιιvοτή ιο:ιθοδηyητή σης φ.ιλο
κθς nou λθ: ι npιν nεθόvει ότι .Εικοουrέvtε

m

χρόνια αy6Ηο. (έμμεση CΝΟφΟρό: στο ΚΚΕ

δοοη της αλήθΕιος, όΊCW όλ)οι τη οvyκόλυπ10ν

ΣΊΟ ΧΨ ΊΟU κιwιμαιοyρόφου οwόνπρα άν
θρωπο nου εfχε ιmη ρετήσει σtΙ( διαβιβάσει<

χαμένη όλη η δοιιλειό του(, Σε όλες τις εnο+

xtc: έμnαιw οε εφαρμογή η ποvηριά νια τη διό+

oro Χοlδόρι (ο νρόιρων έιο:ιw. ο.\ιyόμφη εισrοf+

ΚΟΙ ΟΊΟ 2SΧρο\'Ο noo έκλεινε τότε) ΙΟΙ θ~

Ι(QΙ τηv καtό.πvινον... Ο

δεuοη στο ΚΕΕΟΓΌ . Μω τόνισε χοραιcrηριοτι+

οiος δεν πήγαν χομivο. Πεθοfνω σαν όv

κό. • Υπηρετοόοα εκεl το '90 !(ΟΙ δεν y1ο'ώρι(ο τ(+

M..,v, nou

βρισι<610ν

θρmος . ,, Για μο δlιοιη κοιvωvfα. ,...,

κάτω από την ο.nειλή της τσαρική< ασωvqJfας.
θέλησε w περιyρόψει τηνκαιοnfεση !(ΟΙ την εκ·

yια όσα ΟJνέβηοαν oro οτρατόnεδο στην

Σu(ήtηοη l(QI ΙψΙΤΙιιή Πpοι«\λεσε 10 'f'εVi>

με16Αλεuση. που αοκοίιοι η ρωσική μεγο)(Ια+

Κα10χή •••• ιιταν Ι((Ιι οιιtός σwκΜνσμένιχ 010

vός ότι στη ταινfα δεν μεταφέρεται mστό:

οτική τόξη στη Υήοο Σοχολl\ιfl. Avtf για τις λέξεις

τέ)« της ΊΟ.Ινiος .,.

η σχετική διcnαyή του Γερμανοό διοικητή

ρωοrα ιαιι Σαιρλfvη χρησιμοποrηοε για το σΙ<Ο+

/ιιι:, δο(ιμε οριομέw< πλευρές.

nou έιο:ινε λόγο yo c200 κομι.υwιστb

πό του τις λέξεις Ιαnωνlα ιιχιι Ι(ορkι, Οι μέθοδοι

Π ρόκειται yια μfα τοινb που σαφώς πηγοfνει

ι<αι όχ• όnωc μmιφρό(ει ο Ν, Σοuκατα-

που οΙ<ΟλαιθοΟοε η γΙ(ΙlΙ(tΝέ(ικη με'fΟ)οοοτιιςή

κόvιρα στο ρεύμα. ~ σ nόσο χρόνω έχουν

6ης dο.uτή

t:200 Έ.λληνεc.. (Φuσ1κ::ό: εfχι

Ίόξη &:ιμιζον στον ~στη τιc μεθόδους της

νο γυριοτο(Ν nορόμοιεc; τοιvlες Πόσα χρό..,α ο

προηγηθεί,η ~~τιιι::ή αναφορά γιο -200

ρώσικης μεγα).οοοτική< ~η<στη νήσο Σαχ;αΜ+

nou

κομμοο~ οε"προrrrοCιμε,vη σκη...;
κσtό :rη σ~τηση :rων Γιρμο\'ών cιf.ιωμα·
τuctiN.i.t ~σι.ό~η τηyτοι~όλλοu με
σ~ήvειο !ιbι ~1Ε υ.v9ιvιιάι'κό 'j(νιτω
'λbiα, γ10 tτην ι.:ψ.,χ~ οτρατοnέδοιι.

W.φιιΦς κινηματογρόφcχ iχιι ΥCΙ αοχοΜJθεf
με τέτοια (ητήματα ιι:ιι ιωρίίlς οι
ο cwτιΙΦμμοwιομός

mo).'i.<OOou
εκιιορε(ιnοι αιιό χ,fλια -

δCιο καvόλa, όnου θέλει .::ιρετήν και τόλμη.,.
νο μιλfιοει ιιχινιlc για του( κομμοw1οτθς και
ταις η ρω1κ:ο(ις

roU( οyώ.'ες.

F.

Η τοινlο μΜ με

σοφήw ια 1όσο για το οπό:..eρωηο πρόοο.:ιnο

που ήτw 0 1 κομ,μι;.υwιτ«
οδηγή·
θηιcι:ιν ικιf 1-!ιrο την ΑΚ~ιιrλb, όnου

οι ιι:ομμουνιστ:ές. Ο Ναοολέων Σωκατ(16ης

~ε- φ.ιλdιddιι το Μέτοξιιcό φαοισtt·
~ iRk91ώc; α~'"'°i w muς οτεlλει
ρει τη θέση u:ιιχ: όiο.ν οurοl'εκτε);εοτοW...
010 ~ ~ εQaQ• ζnτfι:>eι ""' p wόφων
Πρόο<εnnο Ι'<' μlο Εε~ι.J,ρ..,η\ uψήλοό επσiiδόu θά-nρρ~ (μό.ιο που ouvX δ?' ιfνοι σκη+
οισθητιιCι τorvra ιαι:ι όχι 'M'i'"Svrοκιμανιiρ,οc \iοθίτης,\.) να uπήΡΜ oo.q)M cwοφορά. όμωc;
μφ ξε~ΕικόΙιοU, ήχος, σκηνοθετική όποψη, αιJτ6 δεν θα πρhrει να μα< Οδ'ηγήσiι σε οφορι+

<ι:κομμοwσtής· οwδικο.λιοτής. όπως ομο.)ονε 1

6ιόλοyος:αιιόδοοιι ~ν!(tό.wwσι &lv: ~

ται φοοισμο(ι. wΟσμοό (με σκφ{< nρ:ιyμα.
τικ.ά cνροθιό στο στομάχι. όσο κο.ι για ΊΟ 6).)(1

nρόοοιπο ,αυτό Πι.:ιV α~v nου .::ιψήφησαν
'ttW θόΥCΙ1αι που χ;ωρlς ΥΟ έχοw yεννηθεl ήρωες

έγιναν οτηv πορεlα, mυ nρωτmq:ι[ο: ΊΟυς ήταν

με βόοη τον φό.κε)(Ι ται ο ΓερμαΥός δοικητής

ι.ψηλό οτάντορ.(Προφcwώc ιιι:ιι δt'i ι[μαι κr.ι;rι

στην ταΜα, εφαρμόζει nορό το σι.ιΥιlδηοιαιό
προβλήμ010 που αντιμετο.:rτl(ει κάθε μέρα την
<ι:κομμcπική οnοοτοWι• ΥΟ οοελεf χρέη διερμη

κός κιvημcπογρόφ:ου), Σ~ της ;ιο.Νkις έΜ:u.
~ι μόνq το οιΝσbθημcι (εlδα. πρέπει νο ο~

νέα και στο τΟος ΥΟ Q.ιοιό(ει τη Cωή του, εtΜ

yow δοιφuσμένοι) αW !(ΟΙ η

μnορο(ιοε ΥΟ τη σώσει! ΤΟΙJτόχρcΜι μεωφέρει
otCωνto\όt το κλlμα w.ιν 1όu φυ~, τον τρό

καwiς βοθότερα τφ σ10ρική αλήθεια, νο α\Ο+
(ητήοει ω. mίχ και 10 νιcιtΙ ιcι κυρί:ι.Ις νο ~λι
οτεl με 6\α ικεΝο το ΜΟρώτη10 διδό.νμcιω νια
10uς cwογκοb.ις αγώνε< του σήμερα. Να οη με ι-

πο οργάWΧJή< τους (με πρωτοπόρους του ιοομ
μοwυτές),το α..eρώnιvο οwασθήμcιnι που

Ναρκοπέδιο ...
Ομφιωwι μι: 4ημοο•uμiw οτοι:χ*ι,
οι •αν-.6ομιις crιρατ~ 4οιtόνι-(
ανcιμtwιcιι uιν •Αt4ιι""Ι 1oma w
.uiooννcrιa2,41 φο.δολdιρια,n61)5

Σ

,.....

crτηv

-των

lll uaι

aοωρ.α

-

· .ΠpomιyoMmoo

..:ιι

aνnaφoaopaVv

ανάγκη w ψάξει

wcnrμtΠwv,

ρpαιςnαι ιπο ..._ωτιρο utaεδo cιιι6
ΊΟ

1990, ι~ ιπιι;

aρ)lt( τw 2017, εννΜt

~ μι -..ρηνw.ό οΜοοτόιa ο &ρ οε
εΜ)Ι!Ι.ιιpη-ι\mΜμότηta~Α.150

nι.φJ1'Λιcά6nλa.

μη<βη

- 1 68JVOUlj' """'
61t
ιξοιWιη.Μν ι------.-----1
οι
ιμι-ιρια)ιοt-.οί
ta
•οχuι:ιό
wQιμοι

'"-1(

μ

....

ιWινΙ\tη (ΗΠΑ,
-a. ΚΙνa,Ηνωμίwα
Αρcι,_.,Εμράnι,Σαου&qΛρcfια,Ν ma

tou

Κορώ, ια-tα, Ιν&α .,. .αι.ψ. Σι '·"

οφορ4τηνn.wα. ta crιoφkl.Uvs6tιto
2016 οι αμuwτικ4.( τη( 4cm\ιvic; ΦΙΙ\λb
ιna .&,49 &σ. wρώ (2.,57.. tou ΑΒ1), ΤΟ
&.ι:.φο~ w000016μn6tι(ΗΠΑ
ιuιι to ~ρο στην (ιι.φι;ίnιη )(Ο -nς
~ • μiλη τοu ΝΑΤΟ. Xαρa1ttrpot1•6

"'

ιιlwιι οιιnκ
η &αιιlνηση Ιkιρίων
ωων .. o•M.Wv wcrπphω~ <Μιως
•uρcιΟλω~

Olfl~

unfpuxtωv

υποφέρουν ιι:άτωαιr' ΟΙJτέ(, Κι ε~ - ιιχιταιιολε
μώντο( την ιαnό κο.ιρο(ις οτιw.ιοfα δε ι).[ο μας

-

cιvο(ητόμε οννε)(ώ;; τις ο:ι.ιοτθι: 6r:ιαιvδέσεις

nρος εκεΙΥοuς nou εlναι πρόθυμοι

w

χρησιμο+

ποιήσουν τις γνώσεις τους. πρέπει ταvtόχρwο
να οκιφτόμοοτε \Ο ΊΟυς 6υχετε0σουμε την

αλήθεια μεtiroo τρόπο ώστε w μπορεfνο νΙνει
όπ)(Ι 010 χέρια ταις. Κι cωτό ΥCΙ .,.Μι με τέτοια

μαεοτρlα, που

w μην το α\Οκα)iιψει ο ε~ς

ιο:ιι το εμπο5bει ....

τοU(διΙ<Ο(ις μας) τι έγιχιφε ο Μ.ΜΠ ΡΕΧΤ κο.ι α<

βcι&:ι\/Εl η σκ:έΙ.Jf'Ι μας για το (ήτημcι ΟΙJτό:

ηολλι:wιλ4 μηVΙΟμι:πα aou μnοφφει . Μl α τcιι

~.

λς1δόCιμε ~?ιαρpδ~στο nερ,~μοτοu~
κiμιο <ι:Πέv.rι.δι.ιο~-~~ να νρ~ει κο.νιk: την

'"°

..s. Η

μαισιρrα,
διαδlδειc: την ο:λήθειcι οε
nο.\)ο(ις.. ,ΠολΜΙ, nα.ι εΝοι nερήφονοι για 10

\tlο nou OΊtonλd αaό τις ιιορuφαιk( οτιγμt(
ΊW ΕλληνΙΚοΟ ΚΝημΟt..,,...,...ι \A.)Q

-~;χ- Για την ιπανcιφορά τη( ΤΙΙ~μικiι( bσπωα'Ι( στον ιmφχιακ6 Τύnο

ΚΚΕ

Τρ::n:W7;Jομετφοrοtιζηt4την

1 ιnαvcηιορι1 της

~μΙΚf'Ις

εισιτιοοης ΊΟU επαρχι:ι!Ο.) τonou

ιο:ιttθεοε το ΚΙΙ! σtη βoU\f'\, με
Υ\(ί)~α την προοω.οια 'Τ(ι1ο' φ't'Οζq.ιt\<ιΝ και των
μιφtw oιoyyελμ:nutJv. Η τp:ino),ovtι ιιι::nιnιθηκ:ε
οε ~διο του υποιιρνειοu Περι~ ΙΙ'ΟΙ
EWJ:tt'Eιoς οχnιιο:ι με την αΥΟιώ!()ωοη. το 010υ
ουζη-τι'fJηκε χιες στη βο~~.

600 διορκοοοε η τcο;uδρομιι<rι εισnωση οι ταrηιι.t<
εφη μερι6ες~τηδιαιι.1\ηση 40Οαντ~ι'pα.wαv
13 λε:nτο το τ:εμ4Χο. Η ιιχιtόρyηση ι:ιαόξευοι το
εfρδο οε 1.35 εuρΦ το τεμ4Χιο, δηλι:ιδι'j μtι μψ13fα
'ΤΟnΙΚ~ εqημερlδα yσ ΥΟ 6111ιwι'pει ωο αvτΙtΙRΙΟ
θα πρειιει να ΜηρΦοο s.ιο εuρΦ ταχuδρομικα
τιλrf Ποο6 αιιαyορεvtΟΟ) 'flll τφ εrnβωοr'Ι της. κοι
~· αuτο ι'jδη ταπ•ιι.t< ιφημερiδι<(ΧΟUν CΜ:ΙΟτει>.ει Ι'Ι
προu-ιιοι νο αvαοu-(.\.ουν τη λεποορytι ταις.Το ΚΚΕ

onox σημειι.ίWετοι οτψ ο ιιιcW:ft'ιι<rι ι:~eεοη. .στο

με τψ τρona).ι:tftι 01to τφ ιmφvηοη ΊΟU 6ρθρω

ιtοιμ6(ονtα ι,

οι.-ομα της ~εvισι;υοης του ιιγα)ς: αvrοyωvιομ?Ο ΙΟΙ

40

uw"tη

οΥΟJΙωξης της uνι:« ιnιχειρηματιιmηt~ άn:ιχ:

διιποξιων της πφπιωσης 2 της nορο.'!'ΡΟφου ι κοι

ονοφιp:ι~ τοιε σιφ οιιιολοyικrι ι:.eεση

της πορο'Ι'Ράf!Οu

6ιι
to οόνολο
ομ66ντων~

-~otl(
•ο~•ριοχί(

βαρότηrο.ς, χωρ[ς \Ο σκεφτόμαστε ικεfΥΟυς nα.ι

λ λ Ο V Υ Ο (

t

...,_

6ι ιa 4ι • ο6ν

toU

διερεuΥΟΟμε τφ αλήθεια νια τις ΟΙ.Νθήκες Ι3αι>

ΣΥΜΊΕΡΛΣΜΑΤΙ<Λ: Πρόιtaα για μkι ξι·
J(l.ιιlf)Ccn:ι'j na\llo aou &α wρtιιο ΟΛΟΙ \IQ ΊΜΙ·
f)C8toλouetιoowt Mla ΊΟΙvCο ΑΗθΡΟΠΝt,
ΣΥΠ<ΛΟΗ ΙΠΙΚΗ, "1p40λom"" ΓΡΟβΙΑ ΣΤΟ
ΠΟΜΑΧΙ, wou &φφC\ΙΠ'αι yια τον ροωτaτο
αν&ρωησμ6 - λuριομό τη(, ολλdι U1 yια ΤΟ

της 1010ρ~

yήσω,•οlλΊ<.,.~aίθΟίίΟΟ,. .,ψ. ~Φ (σια 19~ καιeg,~σΚΟtιΝο(ι( σαν

aο4ροα

.....ροαλι...... _
. . . . . . . .4.(

ομq)( ΊΟU οτW. -JSιαστρι! β)(ι)C!f1 της gλήθειος ή

νη , ••;. Και κι:nολήyει: •, ••Γιατf δεν μπορούμε να

1μa ι ρ1aλιοt1c.ώ v
•

ρatών

ouwntxouν

fι&ι

ιcι:~ι μι: .πρc:mωnιcιι.!ι μιοο οτα 8tcnpa
1VY ~8'.ιιι wν-ρο6αιwν ωι
nολΑμων,yιαtαιδιαιιαρa~νιaΊων
μονοιιωλσuh' tOU( ομΙ)ιων. Οισν Μι.6ν
η ~ λta 6ιι «<ΙWΙΙjkιβμ&(a.. ΊΟ

~ "1<ωά6ας .,,,.. - - • λο6<

8a -.ρ4nιι . . oχημcnf(u την ••Μ ι:ν6(;
ιnlpavtou ναρΜaιιδΙΟ41, 6aou ιιοο n>
βcιβtι\ ~. t6oo μηιc:ιλώ\ΙΟw οι
•lν64Νοι yιαwν&ιιο .

1((11σε

τω νcμοιι

4487/2017 και
11 του

τφ ιιε~ιcm.φορd των

ορθρου ΜC»ΙΙΟ'ι' της ΚΥλ

ι ιιnΑfιρωοη σχuικι'Jς μwιμοvσκ~ς ιmοχρέωΟηc;.
η ιωβερvηοη 'Τ(ι1ο' ΣVΡΙΖΑ • ΑΝ ΕΙ\, v:w περοσμΝΟ
λΟγουcnο,. ψι'jφιοι: το νομ:χαι:δια:. ποιι οφοροΟσε
το η>.εκφονοώ σοοτημα διαθεσης ~rom1κoo

Η τραm:W:Jνtι αnορριφθηu- απο τηv ιωβερvηοη
χη:ιrι;wιιπορ(εικαμtαο.ιι~tιαιrοτφΜεψο
ται ιmυργοο Ψηφaιcrιςnο.\ιιΟΟΊς Τ~κοωωvιι.ιrv

διαφημιοτιιιι::ιο χρι:wου

p.ιθμιοεις 'ι'ΙCΙ

'T(W

και f\ημφαχιης Ν. Παnπr1.Οn:ιις ανεφερε ο ειδιι«

Φιω στο 6ρθρο

40

οyορητηςτου ~ Μ.Σι.ΝtΙJ).'Οκης. οεοι.Νάvιηση οο.ι

.ιιρο',(Ιtpηοε στην καιΟρyηση της ~μιl(ι'jς
εκmωοηqwτηντοχυδρομιl(f\.μεοοιΕΛΤΑ.ιδ~ηοη

ειχε με Ίαι ι.ιnο~ σtο περιθ:bρο της σιιζιyιηοης
οτφ Ολομύ.ει:ι,. ο τιλευ10ιος οvεφερε Οtι η

nεριφερειαιο ταrtιlιό

ΙΟ.Ι

16682/20 ι 1..

roro,

με)φι «10 αντιιΟ'mΙΝ ανa ει<δοο η, nου ιοχuε ιm

εΡ'ι'Ολιι:~θι'jκητου α>Σλδιν mσροιει τφαιrοδοχJ'ι

δειο:ιεrrες για τα Muncι (εφημεριδες ιιχιι nεροδιΚΧΙ)..

της τραηο).οytι.( του ΚΚΕ. 8εβι:ιι:ι,. ο:nως οημυωοε ο

nεριφερειοΙΙΔ ωι ronικa. α~ Ι(Qι r>.οδιΙΟb.

Μ. Σι.Νtuχοκης. την Ιδιο οτιyμι'j η ια.βερvηοη &ατrpει

οnως σημεuί).'ετοι οτφ τροrdοyιο του Κ~ η

τφ αιελεια γιο νομαρχι:ιιι.t< ΙΟΙ τοnιl({( ιφημερι&-<

ιαιφνηση της ατελει:ι< ι:Μ:ΙΙ <ι:ΙΟ.ω.οτροφ•ι<rι yσ

01ιςοrοιες ytYCWtαι ιαιαχωρ~οειςΊΟUΔημ:~οιοu και

~ες περιφιρειακις

ορywσμιtriταιιuροuρουδημ::ιοιουτομεα.

1((11ro:n1κ:tς

εqημφιδ~

ra
w γινει καιwοητο το προβ,\ημα, οημειαι-tοι 00

~·

'

.,.., ,--

' Η άλλη

ι

Στη οιΑΙ6a αuτή &α

Τα tθνη nρbιει να θuμοιίvtσι\ ·

._.

,

Vf'Ok04.lμ ίνπι, iρινν•(,

ιστοpειν

μιλίτe( aοuοφορο6ντην

JJ

{θΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

' ...........
"'

pp ...... άρθρα,

•

yια να διδάσκονται

'

αποψn

1ΌΊΠιcή •οτορ4cι (ιιwρkιl(~
τη ynιικότι.ρη πκ xc;iιpa(

-

μοςαλλό κaι acηικόι.τμaα

,.)

6

Νοεμβρίου

2017

Για τους "200 της Καισαριανής" (Η πραγματική ιστορία)

Μ

• aφοpιιfι τη οu(τηοη

nou

Ίt"pο

ιι6Μοι η τσΜcι t:Το Ydειncdo οη

οη των 200 αγωνιστών. Η κcπαnληιcrική αυτή

ι:Θιιοιοστήριο της Λεvτεριός., όπως το σ.ιό4

ζωή τοιι

είδηση

μοοε ο λαός ορ,ότερα

nοτ-ίι:;:ιι, έγραψε ο Μήτ-σος Ρεμnούτοικος. Κι ο

καθαρή δολοφσ.ιlο και χιτλερική

4

Νlκος Μαριοκόισ~ς συμπλήρωσε: ι:ΚολιΠερα

σόδες. Στην τελευταlο εικοσάδα βόλον 10ν

vo nεθαfΙJΕΙ κανεiς στον αγώΥα γιο τη λwτε
ριό, παρά να (u σκλάβος..

δη}.ητήριότους:

4

αγγλόφιλοι ρf;χνουν κιόλας το

4

Ο Κώστας Τοlρκας μι ξε

Το βλέnπε; Οι αντόρτιc

σε οvτlηοινο γιο την ε(όvτωοη εΥός ΓερμονοU

σκοtώνοw 10ιις Γφμονούς

στρατηγού και 10u επιτελιfου του, αtiλεοον

Ι(ΟΙ. οιιτοl ομιΝοvtοι,_

κομ

Διαφορετικό,

όμως. σκ.ι4

μουνιστές,. που 10uς nήρ:ιν οπό το στροτc>

φτόtοv ο ελληνικός λαός.

170

Οι χιτλερικοl εiΥαι Ε'γι(Μι4

nεδο τοuΧοίδαρlοu. ΑΠ' αυτούς, nι:ρfnou

ήrον πρώην κρατούμενοι στην Aιφoi.Qunλlo

μοτfες

πολέμου,

ήρθαν

και οι unόλοιnοι πρώην εξόριστοι στην Ανά

κατακτητές

φη. Ο εχθρ)ς εfχε κόν!1 γ.οωοτέ( ης προθέ

ληοτείιουν και καταστρέ

σεις του λlγες ημiρες πριν, όταν δημοοιοnοl

φουν τη )(ώρα, οκοτιΑΝοιιν

στην Ελλάδα,

ηοε μέσω του κατοχικού Τύnου και σ.ιά ρτηοε

αθώουςονθρώnους... Σ'α ~

στους τοf;χοuς Ίων σπιτιών της nροπεύοuοος

τούς τοιις εγl(}.ημστfες μ1α

τηv εξήςαιιστριχιαστική ονοκοlνωοη:

οnόντηοη χωρεi:

cΤην

27.4.1944

κομμοuvιστιια:ιl οuμμορfα1,

παρά 10υς Μολάους,. κοτόnιν μiοςεξ ενέδρας
ε:mθέσεως,. εδολοφόνησοv οvόνδρως έw

οvώtερο ιδcι111κό, δεν nεθοfνει

τομο:γιός τοιι '44. Εκεi τοιις J(ώριοον σε uκο4

ρlας μας

200

y10

κυιύιοφόρηοε οσ.ι αστροnή στην

θηριωδlα

στο Σκοπευτήριο της Καιοοριονής

το πρωl της Πρω4

Αθήνα. Οι πράκτορες των ΓερμανώΥ και οι

ιιdωμα• naροuαιdι(οι.ιμι. otfιtpa
τa npαy,atιιt6 ιcποριιadι yγωνόΤa yιcι τηv
οηιιaνΊΙια\ cιιntι οελlδa της νώτφικ ωπο
Την Πρωτομαγιό τοu '44, 0 1δυΥόμειςκοτο;χής,.

4

4

Θόvσιος στοιις χιτλερc>

φοοfστες κοτο κτητiς! Πάλ~

μέ)ιρι τη 'J(ισ~, την αη_Μ

χωριστό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

τρόπο

οημεfωοε:

ι:Π ρΙΙΠομογιό. Γuo σος. Ολοι
πάμε στη μάχη.. Κι ο εργά
της Σάββας

Τ~\' :27.• .19• 4 ιc.ομ .J ΟΟ\' Ο~ι ιtοt οvμμοp;αι '1αρά tοός ~
λΔοuς ΙCατό:ι ιν μ ::1ς lξ t\ tδ ρας ι ~~ θf 'J ιως Ι δολQ4ιό\ '1οο:ν 6.\'6:\"6ρως Ιvα ΓιρμΟ\ ό\' c:rιραι·ηyΔν οι.u1 3 ο:.ι.~ ΟΟU( τοu, Π .ιλ·
λο~ Γtρ μ ι:ι\-Ο\ οτρα-τι ώτc:ι.ι f.tpcr1-:io:,i.:ι9η oa:ν.
'Ως /)\'t(1101\'Q bά (ιc -:-ι).ι..,:θ:.v\ :
1 ) Ό τuφι.c.ι,:'1ός 2'00 κο ;.ι 1ou\•1u ~ώ·.· τiιν 1.S.1944.

Σαββόποu\ος

οuμmjκvωοε.: «Ας μόθu ό\η
η Ελλάδα, πως ούτ-ε στιγμή
δε χάσαμε την πfστη στψ
τελική νfκη της Σοβιεtικής
Ενωσης... Καμιά δύvομη δε

2) Ό wφι k1ομός δλων ·τ<:'i·.ι 6Υδρών, tούς 6~ θά
0'1\Ο:\'τή οοι.Λ' , 4 yιρ"ο\. ιc.ά σt~cntV-μcnα 'wι της δ6οG Μο·

θα μnορέοει vα 10οκfοει το

λ.άοι 1'~ς '"" Σ 11ύρ;η., l(ωθ!ν ~ων χωο!ων.
Ύπ:ό τ~ ν t\,Vιιω:): ν toV •r:ιςοuοyr1μα;ος ,oύtou ·ελλη
..·ις tθιλο·.'t:ιι tφό\'lu-:)αν cι:Vτοδούλως. 100 d.\λa.vς ιcομ

ΚΚΕ.Το ΚΚΕθαvικήοει. Καλώ

τσ.ι αδελφό μου, μι σκλη ρή
δοιιλtό νο nροσnοQiσει να

μοu\ιcrtός.

~εnλιΝει το κακό που έκανε

ο ΣΤΡΑΤΙΟΤ Ι κοε Δ ΙΟ Ι ΚΗΤΗΣ ΕλλλΔΟ Σ

με τη δήλωση και την oδιλ

::r-.r-""'!~=τ.=:.:-"1rV7:'"J
"rrO
'::'"τ"-4
-:-4-:----...,,:"""
. φούλα μοιι νοnάρει τη θέση
μοιι στο ΚΚ&4.

ΓφμΟΥό σφοτηyό και 1ρεις συ'Κ!δούς του

θέρωοη της Ελλάδα~,..

σξιωμοτικ.ούς και ετρουμάτισοv πολλούς Γε,>

Το έγκλημα κοι ο ή ρωα'i
.

Να οnελwθερώοοιιμε τψ

μοvούς στρατιώτες. Εις οντiποιw θα uτε.λε

ΣουκστζJδης

πατρlδα

σθούν:

Την nα~μονήϊης ΟΟiΚεοης. οι

1.

Ο τυφεκισμός

ΜαiΟυ

200

κομμου111στών την 1η

1944.

i-~~~

V

• •

ιινόμεις

κατοχή~ ~~ στρ·ατόπιδΟ"ΤΟιιfάiδορr

Ενο ιστορικό στοιχεfο nοιι οξr{ει να οημι1ωθεf

μοffοιήοοίί\ι ~~~ρ·οp;ιι'Jι

ου, όnοιι kCll εn~ 'fO !Jύ~ mυd Στον ~,;ι..πρd;ιτη εικοσάδα πήρε θέοι;ι ΟriέΥαντι οπό

σε οχίοη με την εκτέλεση των

200 κ.ομμο~

ν1οτών στην Κα ισαριανή έχΕ1 vα κάνει μι το

2. Οτuφειαομός όλιwτωνονδρώv, τουςοnοl

κατόλογο-τuΗ θυμ,όiών, με τον ορ,1θ1J1 71

τιςκάΥ~ι.ΗόΠλωΥ.Οεm κε~τιw Γε,>

νε'((Νός ότι 10 ΚΚΕ. μόλις πληροφορ'ιθηκε το

ους θα ουναvtήοουν 10 ΎΕΡμονικό στρατε~

"'ήΡJ<' τq;g,.,ιιg,τοu ΑκΡ9Υ•• jιλ•ώt η Νωιο-

~

nροειοιμο(όμενο έγκλημα. μελέτησε uς δυ

λέοντα Σοιικστ{Ιδη. ~γιο ένα Υέb Ον-

- PWtιio'έ τgUQ αν έχουν τίπστq vo r_ούνε.

μστο

ml της οδού

Μολόων προς Σnόρτην,

έξο:Θι των χωρlων.
Υπό την εvtύnωοιν του κακουργήματος το~
του, Θ.λψες εθελοvtο Ι(ο.ο. nρόκειτο 1 γ10 ταν
μστοοφα).fτες) εφό...wσον αιιτοβο~ως

100

'f.P"" npac; w.ι Σou(";!lfδlJ'

νοτότητες nοιι unήPJ(OV νο οποοnόοει τοιις

θρωπο, ί(α).λΙ!WΙJένο, μf υψΜό μορφωnκό 0.,.Σούια:Π(Ιδηςtμει-οφ~άζει ΚοJ τότε με μια μιλλοθόvσιους οnό το χέρια του εχθρού κοι
vo τοιις σώσει .!υ(ητήοαμε στην Επιτροπή
εnlπε6~ο αυτό το χρδ1110 ήταν η Ψυχή φωνή οι ι.Jό.λοέlό~.στοι onavtoW:
τωνκρο:ι.ο_ι.ψξ~.νJου~2πέδο
~ιι~~Ζ~η Ελλόδα!Ζήτω η λε~ιό!J

Πό\ης

4

λέει ο τόtε νρομμοτiος της ΚΟΑ Β.

Ψύχωνε,_τους ~!lθούοε στ-η'( ~01νιwf~ με
τους&Κούς τοιιςαvθρclnουςκαι λόyωτοιιότι
ήταν γy~ςτης yεΡ.μονικ;ικ ~οσος ειm-

Στην εnqJffl στιγμ'Ϊ3U'ιιςθi..ι._
Ιοουν τα no
ιιβqλcι J~
~
Η
Τώρα εfvοι σειρά της_δε'Uτερnς uκοοόδας.

Κοvεfς δεν πήρε αψήφιστα OIJfό το έγγραφο,

λούσε και χρtή ~φpοστή.yιο;ιοu
~C> αλλόJι.ρ.ιν hόροuν--8έοη οπέ.ΥcιντLοτο εκτε

πολύ nεριοοότερο οι αιmστοοιαUς οργονιί>

φους του, nοιι ήταν ιιποχρεωμένοι να έρθουν

λεστικό αnόοnασμο οι ια:ιτοκτητές τούς uno

Ηταν όμως αδύνατο να χτunή οοιιμε τοιις

μια ακόμη

σεεπαφή μιτσ.ι εχθρό. Τόοοπολύ σnοuδοiος

χρεώνοιιν να φορτώσοιιν τους νεκρούς στο

Γφμονούς. που συγκέvtρωσοv μ.ιγόλες δυ

φορά καλούvtον ΥCΙ πληρώσουν βαρύ φόρο

ήταν ο Ναπολέων, nοιι εfχε ιιnο;χρε.ώοει σ κι>

α υτοιάνητα.

νόμι.ις. Οι πρώfες προοπόθmς που κόΙJCΙμε

οfμοτος γιο την επιλογή τους να οργοvώοουν

μη κοι τοιις Γερμανούς να τον σέβονται.

Η Ιδιο σκη1'ή θα εnονοληφθεl αρκετές φορές.

μός οτοfχιοαν πολύ ακριβό... Οι κομnάνες

τηλαίισ} ονtlστοοη κοτό του κοτακτητή. Ετοι,

Ναιrο\έων Σοιιl(ατ(iδης. yρόφu ο κατόλογι:Ις

ώοnου στο τέλος δεν εfχε μdνει καν.ιlς (ω4

της Καιοαριοvής xτunoύoov niνθψο... και οι

μόλις γι.ιωcnοnοιήθηκε η nοραnόνω οvακοl

των μελλοθανάτων στον αρι&.

νωση, ξεδιπλώθη κε μια τεράστια λαϊκή κtvη·

μό

τοnοfηση )'Ισ την αποτροπή της σφαγής. .Οι

δης, QΙ(Ούγετα1 αnό το στόμα

όλοι μο(f τη Διεθνή, ΤΟΥ Εθνικό Υμνο κοι

λέει ο Θ.

εκεlνοιι nοιι i)ιει 10 μακό βριο

ζητωκραύγο(ον 'f1.0 το ηρωικό ΚΚΕ. Φ~

κυιύιοφόρηοαν αμέσως χιλιάδες

ifl"(O vα διαβάσει το σ.ιόμα

γαμ.ι πιιφομίνοι οπότσ.ι τόπο τω μορ

σώσουν τους

το των αυριανών νειφώΥ. Και

τιιρfοιι, γιοτf δεν μnορίσαμε νο οώοο~

ογωΙJΙστές ομήρους οπό την ει..τέλεση. Σε

τόtt mεμβαfνει ο δ101ισ~τής

με τους συντρόφους μας. fι.'ερικοf οπό

πολλά εργοσιόοιο και επιχειρήσεις. οι εργό

τουστροτοnέ6οιι.

μος ιcλοfγοvε... δε.ν πειράζει, το κλάμα
γιο αγαπητούς οιιvtρόφους. που χρόνιο

και τt<; τρόmζες έγ1vοv οvγκεντρώοεις και

.Οχι εσύ! Ο.Χι ιού Ναπολέ
ων! O,xt εοU!.. Αλλά ο Σουκα

με ψηφfομοτσ προς το Ράλλη και το δήμοι>

τ(Jδης δεν ήταν σι( αΙΠούς

λαφρώΥει την !(Ορδιά.• μέσο μας όμως

χο αnαιτούσοv άμεση επέμβασή τους γ10

που θα μπορούσαν

τη ματο lωοη της σφαγής. Ο. φοιτητίι:; και οι

σουν σε βάρος των όλλιw.

θε:ρώοοιιμι την πατρlδο, οπό 10 μfοσμο

σπουδαστές χύθηκαν στους δρόμους μι οuv

Η απάντησή 10υ θα μεlνει

τοιι χιτλφικού φασισμού, vo φκιόοουμε

θήματα ενόvτιο οτηντρομοκροτlο. Επιτροπές

01ώΥ10 σίμ.βολο οuτοθιιοiος

κοινούριο Ελλάδα της δουλιός και τη

πορουσιόζσπον στις αρχές αδιάκοπο όλη τη

Ι(ΟΙ. ηρωισμού:

λευτφιός..

άλλους κομμοwιστός.
Ο στρcmωι-ικόςδ101κητής Ελλόδος..-

σεις, το ΚΚΕ και

10 ΕΑΜ, που γιο

οργανώσεις τω ΚΚΕ και του ΕΑΜ
Χοτ(ής1

4

τρικ και κολούοον το λοό

w

4

τες σταμάτησαν τη δουλιό. Στο unoυρyεfo

μέρα. Στις λαϊκίς συνοικίες έyινοv συγκεvφιί>
σεις. Πολλίς γιιΥCΙfκες κρατουμένων ομήρων

4

/1

4

Μnαρτ{ΙώτοςS

1944,

οUντροφοΙ μας έπεφταν ηρωικό cmό Τ1ς
φαcnστtκές

4

4

1η τοιι Μόη

ο ΕΜΣ της ΑθήΙιΙCΙς ήταν στο πόδι κοι

μο(Ι τοιι ο λοός της ηρωικής Κο1οοριονής.

71. Νωιολέων Σοιικατ04

w

τη δwοτότητα να σώοουμε

4

τοιις 200 οuvtρόφοιις μας. Την

σφαίρες.

Τρογουδούοοv

ζούσαμε μοΟ στην Ακροlι'ΟUΠλiο, ξα

ζή4

θέριεuι ηθέλησηγιοογι.ίJw, νοοnελευ

1 θ. Χατ(ή:

.Δέχομαι, κ.ύρ1ε διαισ~τό,

τη ζωή, με 10ν όρο πως δεν

ι:Η Νικηφόρο Εnοvόοτοοη

ποιι χάθηκε», εκδόσεις .Δωρικός., τ~

νu κενή!..

nρωΒ.

WJ(10 εμφα'J(στηκε μnροοτό

Ο εχθρός δεν εfχε σκοπό να κάνει τέτοιο χάρη.

Λfγο πριν οντιιφ!οοιιν το εκτελεοτtκό οnό4

μος r, οελ 141 142
2 β. Μnορτ(ιιί:nο: .Κι άστραψε φως η Ακρ~
vounλfa., εκδόσεις ΣΕ. σελ. 197 199
3 dτ'Αρματο. 4 Στ'Αρμοτο Χρονικό της Εθνι

στις αnελmομέΙJΕς γuναfκες εlnε: "Δεν μπορώ

Στο εκτελεστικό cmόοnαομο έπρuιε να οδη4

σnοομο, Ι((Ιfό τη μεταφορά τοιιςστο Σκοnευ4

κής Ανtfσταοη ςι., ι:Πολιτιι.:ές και Λογοτεχνικές

να κόvω ήποτο και το μόvοnου μουαnομένu

γηθούν

εlw 1ΥΟ ποροκ.ολώ το θεό!......
Ο β. Μπορτ(ιώrος δfvu τη διισ} 10υ μορτυρlο

μο(ώτηκαν στη Μ'Jτρόπολη . Ο ΟΡ.(ΙuήσΚC>

πρόκειται να τψ πάρω από

πος στο διομέριομό 10υ "'προοεu)(όταν • γ10

άλλο φ:πούμενο. WNo ότοv η θέση μου μεi4

ντΟΥός από τοιις 200. Ητοv λlγο μετά Τ1ς 1Ο το

τη σο.πη ρlο τωv ψυ)(ών των μιλλοθοvότuΝ.
Οτοv αργό τη

200

4

κ.ομμοιιν1στiς. Ο !οιικaτ(Ιδης

4

4

1967», οελ. 315 317
1941 1944:

τήριο, nολλοf οπό 10υς μελλοθόνοτους κο

Εκδόσεις

πήρε το δρόμο των οuντρόφιw τοιι.

τόφεραν να νρόψοιιν μερικές λέξεις στο δικό

4

Ο Ναπολέων πήρε το δρόμο προς το θάνατο,

τοιις ογcmημέΥCΙ πρόσωπο και να nετάφιιν

και

γιο την κστόοτοοη που m1ιφστούσε εκεiΙJΕς

ιςφδlζοντο.ςνο (ει 01ώΥ10 στις καρδιές τοιι ελ

το οη μuώματο στους δρόμοιις της Αθ,Υ..ος.

Αθήvο1974, οελ

τιςημέρε(:dτt<;29 4 30Αnρlλη 1944, γρόφειl,

ληνιl(Ού λαού ο::ιν ένας οπό τοιις ήρωές τω.

Λέξεις γεμάτες οvθρωnιό, πόθο

y10 τη ζωή,

5 β. Μπαρτζιώtα:

γιΥόταν παράνομο η 4η Σuνδιόσκ:εψη της

Οι 200 μελλοθόνατοι κομμουΙΙΙΟΤές οδηγήθη4

λέξεις γψότες ιδανικά

Αδούλωτη Αθήw», εκδόσεις ΣΕ, σελ

ΚΟΑ. Εκεi μάθαμε τη διαταγή γιο τψ uτέλε-

l(QV

Στοχυολοyούμε: ι:Otov ο όvθρωnος δfνει τη

186

στο Σκ.οπε11tήριο της Κο1οορ1ονής

4

στο

4

Εθ111.ισ} Αντlστοση

4

ι:Γρόμματο

μηνύματα ειcrελεομiνων nοτριωτιί.Jιι.,

111, 141, 143, 167
ι:Η Εθνική Αντlοτοοη στψ

185

4

Η άλλη

άποψη

ειδήσεις

από την Ημαθία
«ΑΡΙΣΤΟΠΛΗΣ •ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΑΝΔΡΟL Μέγας Διδάσκαλο(· Αpισtος Μαθητής» ΕyιΒστηκι στηνβ/ρι'4α10 'Ιtνιροβφαιιίa(~JΙΩιαοιηp/wιD
111 1
010ov
Ι
10
ov10
100·
11011
on
διαrtερcι ntΊVΧημιvη ι.σιι'ριf,ε η αιηλωοη στ-ο 11ο.\ιικε--

τον Μεγο Αλt.(Wδρο ωι:> ω. διιομεyολΟτερο. nρο:φ1011αv1-

Π ρο.γμ::ι:rοοοιι'tθfΙΚΟ\ΙΠJΥΤιώρlη

το

οι ΚCOJ:< npακnι«< και οι uιw:πημο-

ντριl() μουσειο tωΥ λ~
ΟfΙΟ>ttυμcι της τnορτηc
2sης ΟΚtωβριοιι, με eεμcι •Αf)•ιποtΟ.ηc·Μι.νιχ Ν.ιξatι--

ιο:ι
τηcο~tnητα ω οm:ιια οwα.ιηeηια:ιr.ι οε
το εδΦ το μιρη. 'f"OW μuω.ομιrοδώοοwοτο ιrφοω της

μεσημερι ω εγιωΙΥι:ι τοu κεvφου Θι"·
ραnttος Τραομc111χ. ηp:ιwτοι για μο δομι'ι

νικ« ~εις
ΟΠΟΚ"tl'Jθηll'Ον
διιτιο
αm) τη θηtειa της Διωeι:ινtρο< τοu σιο

δριχ.Μι"t'Ο< ΔΟοκω.ο;:""Ρωτος Μαeητης. Σην δώtερη

οικοuμιwις τον αιηw«ι noλlnoμo. Έ.ναν nολιτιι:ιμο ποιι

nou στηeηια: αιrο την ΠριιπΟβΟιιλlα 'ι'Ο το

NaaonalChΙΙCIA.(M)cacycenter, ιnwurιιsνιιιe.

110.u ωριοε ο

~bama·USΛ. ισ10nιv ιιποφ:wρrα της η:~ε.

ΘCδΙ'j)ι.ιΧΙ)

11no την

αι'ι(δο της

φιιο.'"1 ιιΜιαιtοιrpε ο w.νιοτος

11αι6Ι σιηv 1ερο1Q. σε οκιwιτο

ΠΚΜ οην ι.ιμαeια. μαο. τη

της Οικωμιwις λ).(~ος,. μι

no.wιc κοοαος. Στο κενφο οuτο. mοτοιια-

ορεια ΤΟΝ Η nA σπrv Μιy.οο.

Νοωοο. ομο.ητκ υm'ιpξΟν
η Έ.φορχ ΑpχοιοtηαιΝ ΗμΟ·

την μqολοφ.ι»ο 10.J nρχ τως
λι:ι:« της Α\'CΙ10λης Ε\Ψ«ΙΥ10(

ημιvοι οι10Ί1'ΊμΜ< fblδcψlJXfatpoς. κοιΥίι:ΜΚΙ'\ Λιttοφ,«,. ~ Γlαιδα-,.ι>-

tτο αν~ ΟΙJΟttλεομαω αιιο τη Αε•·
TOιpflO rοι.ι κεvφοιι nερQομβά.WΜΟΙ!

eroς κα. Αyγοοcη ι<οπq:ωη,

το ~ιο των "'1ιe:ε60"""' ο.ι-

'((ι(Ι ecι ιφ~ np::ιηWJLVε<μιθόδοuς

1. ι.ι εyκαρη. nr.xuo ιcι:ιι αιrοttλεq.ιαι•κι'J δ•·

η οπcιο σιηv ομΟι'1 της -ι...

μπω.εμιοτtbν roυc μι οιιώ

ruN

δ1ι:ι~ης ιcι:ι1 τεκμηριwοης της ιο:ικοποιη-

(ΙγW.χιη της κοιrοnοιrpης. μι τl'f" nα';\\Φδη

- ι.ι βαι:Ιλιι<η ιοθιδρο των

)\ΝΟΙΙ(Φν της Περοιος. 10υ Nf·

οης οι mιδιο ιcοι ιφrροuς. ιδιι:ιιτφο τηι; οι·

χΜοη ιcι:ιΊJ»λη).(ΙΝ μεοων.2. ι.ι αnολuτη π:κ-

Μαιcεδό'Μ.ι, cMmu$ οημοV1llC4 1σιοριώ σιοQ.'ΕJΟ 'ι'Ο

γαvαοο.~ της wιοι; δη.ιιοιιρ.,...wτος εωι τις εn4'μενις 't{Wς

(.ΟuCΟιικr,ς l\'01 eo CMlλoμβOWw την θεpα·
nεια 10υπροΙΟιηθΜ0<:

μηριωιη ωu πφισιαιικοο ιc:οι 11 αιtόδοοη
οτη ΔυοιοώΥη οδ•·

τηv μ~κ:ε6ΟwσΊ δννοσtεια οτο

JDJ

τw λΦρe_ψcιν ως eεο κα

τρο41αtος. μι οι.ισιη-

οσειοτωνσιοιχεων

ρι:ιeος Π.ΙΝ αιtΜιΝ. λκο.\οΟθη·
α η ομλlο 10υ προεδροιι της
ΙΥωΟης ΞιvοδόΧWΥ ι.ιμοειιος ιι

διν rov μfOrp:w ωι:: ιιο:ιοιcτ~
.,,α οιιιο (l)JUσU ιcι:ιι 10 ΟΥΟμα
του 11φομενει σιο οφος της JΙΟ-

μσιιιc:η ψ.αΟΚΟΜι:ΜΙCΙ'J
ιιποοτηριθ'J τιιΝ eψι:ιτων, βιλτιwοντος ιcοι

'r(ΙιΧι.Ι αιtδ ouT0.3. 1-1
ι:ιμεοη φeιμολ~·
οη της uμωριας-rο:ιν

λι:σΙΟλιtιομικης οικο...,..fΜlς που

EJIOOElw:W'ιO< ΊΙ'J\Ι εως

δpcιo1\CIVA.

2.300 χρΟΥιο σπο rov θό\0010 ttν. epιοκομα·

τιbρο ινοοχω.ηοη rοιχ

Ααyη των θUμι1των

οτον10μεαουτον.

αm:ι

ιι.ονwrι•ιι:«

το

κο1

ψuχοφeορις.

Ί«

_.......,
·
U

ΔημηφηΜΟ\11σιου με θεμα • 1-1
Τοuρστικη ετοψοτητο της Wμαθιαςι κο1 του δημοοισ;ρ(Ι.-

δημιΟΟΡ'fΙΟΕ..

φοu~ροφου ιι ΓΙΦρyη ΜΟ.ΟCη ';Ια τψ .uιιρtωοη της

οτε σι1οη< οτην ιιορδο του nολuι<εντρκοο μοιιοεt:ιιι τυw

ποράδοοης ΟΊΙ'J\Ι ι.ιμαeιa..

ΑιγΦΥ,το onoboε λlγοuςμ(tιες eoεrvα ετοιμο

w αιrοδοθι1

εγκαrvο ειαrw: η

1-1 cιπω,.

ΜΕΤΙ1 το nερος των ομΟιΦΙιι ΟΙ(Ο),ώθηοι ε~ιη απ<ι την

στο παyκοομ10 nοιοΊΙΚδ ΚΟΜ) ε:mοκειm1Ν με ποιδι1ο κα

Εtοαyνt).ειχ τοιι λρεJοu

onou

ιια/\Ο 011<0\•ομικο ιιm:ιβαθρο. ι.ι ι.ιμοeιο εκ10ξώι'ΊΟΙ σιψ

Γlάγου ΞΜι ι1ημηφιοu-Βοιιλ0nοι».ου εwι

νκιι,εt(Ιοεις αnο uς λP'f!.<.

ιντmwοόζει η οwιτορηοη 10υ δεΟuροu οροφου τοu

κορuφι'ι του ~ou nολΙΊΙΟtΙΦΟ Χ(Ιρτη.

ι.ι nορεια

οτην!Ι(δf\)ωση n:ιροβρ(Εlηκαvμετοφτwv

nορι:ιι:rιοοης τους σιηv ποινικη ΔΟιη.S. ι.ι

ραοσιιιο:ι οwκτοροιι του ΦΟιιmrοu του s·. τα 40.000 αeεμοτο nου ο:ο.ιν ~θε.Ι την 4'εtfa οuτη, ano ~ ΜCΜ»ιη

του Αλεξό\Ιδρου ono τις λιγ« στην οικοιμινη, την οποια
αnο'Ι'Ι.ΙΠΦνει φοτοuρνημαm«ι η δlοδlκτuακη προσn(Ι·

ω.JΨΝ ο Μηφαnο>Jτης, ο δημαρχο:: &εροι·
ος Κώο10< 8ορ'r'ΙΟ!]δης. οι nεpφφεοιcοι

εuεpνεuκι'J γιο το eq.ιαια δοδυοοrο απο
κατάnαιης. μι τηvο.ιστημοΊΙκη ιcοι ει<ιτο

λνδρόWcο και τ'Τ" κο. κοτ10ρ1<1η, eo ειιrεeοοv mριοδιΚΟ
σιοuς χι&ροuς τοιι Μααιοu, στην ιιοοδο του οοοιου

eαιι της Εφοριοςλρχοκ:π~τωv ι.ιμcιeιος. ιWοι η οιrοvτηοη
στους α"'οΊΟρητους yε'ο(ΤοορQuς τιιΝ βΟpεΙΙΙΝ owo~

οι-,.φοι.&.οι ΝΟcη ΚΟραtΟοΟλο, ΘεοφιλοςΤι·
kι'ιο'Λiδης,ο δη~'ΟΚΟ\οι:ιμβΟΙ.Qοςzηοης

μιr.ιuμεwι eεροπιια nou eo οκω.οιιeει.6. ι.ι
6c:ι\.Jrpη σιοθερ:W ΟΝθηκΦΥ οννερι,ο.:ωι:

ιι:ι. tφορο σιους ;c:Φροιις του Μουοεlόυ των Αι'(Ι'ί:Ν,

ea

δεσιrο(ιι οε νldeo waιι το νιοκιμοvttρ cΜι:ι.α\CρΟ<:. λΠΟ

τις λ1yες οτην οικοuμε'ιfl.,

εnαναλο μ βο νο μ ε .

μcιο, ειπι,. μιταp ~ο ~δη~ Την εκδ~λώση ηο~ς_ ο JΙΡΟεδρΟ<: tou ΔικηyοριΚώ Σ"'-·

l\'01

η αnοφuyη

οννq::μΟδΙιιΝ φορεων κα ι.σιηρεοr.ΙW και

)plpεtιow οι αvn&\μcιp:Οι eιρc;ι'°' κ, i/11.«ΟοφΦης και κ. ~ ~~ς ~U)ιιC)\ιιΧ. ο Διε~Ι'f: η δW26οcη ιαιλι1ΙΥ nροκτικΦΥ οε οπ:u;χη
tημαvtικο οτοαιιο τιιΝ μΟν1μtιΝ ιχθεμι.\tΙΙΝ εnιοης η μ(tΛο(ορlδηι; nα~ηιι:ι" εκ-μερους mυ ΣεβαοJΙ!ωΤΙ1.tοιι τ"'9 π~ο~ ΔκΝΟΟης Δομαvταιtοι;
τους.7. ι.ι αnοtρmτικη επlδραιη ono τη
mυς 5,5 μεφwνσοpοα. ΤΟ nερφημο δόρυ 1(ιΝ Μcι<ιδι>- ιι ΠΙΜελιη~~ OfP~1D1(1( π. Δημιtιρο~ ΟΙ ),ι)~ιιο. .
~
λΕΙtΟUΡ'ι{Ο του ΚΜροιι, επι δΙΝηtιΚΨΥ noWJN του λ\ε.ξCΝδpοιι, μι το αιιοt> και:εκτηοον την οιιcοιι~wκο/ 0@1Jβοι.Οιο1 ιcα. ~.!Οοι»,Q. ιι τg.~- '01!1!!$ εi: ο lJP.O~oς mς ΠρωrοβΟιιλΙος ροβαtιlι'Υ.& ι.ι αηόδοοη, χωρ:< ιccM'WIV ορο.
μεwι.

ο ονιιπεριφερe_ιdιρχης ι.ιμοeιαι: κ.ιαι:ισια ΚΟΑαΤΤζlδης οτον
χοφιτιqrο του rοο.ιατψ ιδιοΙttρη σιηp(η mιι nροοι:pερει

~<ιι ~Μς και ιιΜοΟρο.οοι;. ο αvτ:ιδ~μα~ Ναw.α:ι

ΤοΡ,ς Dδη~ σιο ΚΜρο Θερο·

κ. ~~ qημοtιιCΟΙ ~ αιιο Η.έ&Ιίδρέ!ο κο nεια." τρο~Φ? ιιοιι ea εφοCiοσιει κοι
ΝGοιιοο και 11~εmοκεrttιΙΝ nou 'f411οcιν το ι:Ψ.ΙΡ!eεο,. eo ε(Οnt.ισπl ~ ~δ<ιυς ιιοι σvtιιαιμι:νο
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ΕΜΥ ΜΗΤΣΙΟΥ
Ψu;ο'ιόνσς
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'Ερεwοc και Θρησκεuμάιωv κ. Δ. Μποξεβο...C.κη με λρ. Πρωτ.

1573/18--11>2017
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πρώ'ΙΟ

φααιοιι6ς.

noCμcιoa.ν οι μcιtrrrtς

..~ - "'1"<
~ ;πκ n;~ιι
' ΟΥ(~ ~·~ ~ιιιις·κ.m~ 
. . ΡιιΊοcpς ιfναί
....~.. '!"Ι ~

5

ην πρώtη της ήπο στο πρωτάθλημα

την

μι οόνβημa

..,

Ο)(Ολιlοιιι τΟ41 Πcιιι)ιοιιQν yιa την

-ς

C>WmOΣ • ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (67·71)

γιο

τtτοιιων ηfΜί,ιων, tχοuιι:• μydιλη ι.uβόνη
μtoa ""( Ο~ ΟWβι\Ια( VQ a-.
λοv8ι\~ 1Q Pfι.ιcn:a τοuς. να 6taιοοι.ιμι
τον κολι>uρο uaιτ6 μQ(

tφ6yρaμιιa

wu 606

-• W!όιιιια"'~ λj\ς .;ι.; τη P'fιla η ' "'
!Οιλll'«JΙΚ-""""'ας; . .- . ( MAIUHA
twaνoOιιPDM-f'au SHMULEYICH ~ ql

φ._

ΜΑ6ννν Ν. ~

ΕΔΩ

λιt'6yονοι ωι ιμd( 'Ο.ληwς ιcαι Ρώοοι

-

'fOU

Σuv6tιιιμοu

ndνo, δcν
kv UWOXώ-

yι op'dj: Οι ι'jpωι(τοv 2ou Π ο;yις:οοιιfοul'lο
Μ.ιιοu των 4όο n~ .

11i'\oa~ ~·~ρ.ς a,ι..ο~
;ν.pφων n o ~τοu
Σ;rη ~· ~
'Μ..,_,,ιι•
·· -τη1r.

,

τrκ ιd~
~

cm6 τη kρyΜι

•ou

Ξ φιφ..τη11411ο

ιιaι την
~yιοcι:ν,

ΔΙΕ

l\la81aς Μιχ"η Αηδονlδη
μι nαλ
Μlμινη ~ naρoucιtcιo1 τρcινοόδιa Ί'ΟU
A.,.wa (•ιwπ8dι, Εfιιaι ΊW ΕΜΣ Λwτ.tρ

Ma.upiδou κ .a) μa ίνιο'ΙΙη οvyιdνηοη αλΑ6

"""

tw

λεn1ό

το σκορ άλλο

61-59

σtΟ

35:

τον ΑΟΚ να περνά

Α

ποπ.λλεf ofyoι.po θεtικό ~yοvός! Κάνουμε

Α2) ήταν οnοτίλισμο οφεvός 10υ ότι nολλοl

Μιyο νιο τις κοτέμεστις κερκlδες στο ΕΑΚ

nοfιαις των δύο ομάδιw ήτοv οπό την Ημοθfο

Μοκροχωρfου στον ονιίΝο μπάοκετμιτοξύ Uι.Ιν

κα ι αφετέρου το γεyο\Ιός ότι ήταν ουσιοοτ1κό

δύο εκπροσώπων της Ημοθfος στο πρωτάθλη
ΦΛΙ ΠΠΟΥ. Η ατμό

ένα τοπικό vτέρμnυ.
Ελπiζοψε )10 μοζιl(ή συμμnοχή των φιλόθλιw

μα της

r

Ε&-ιικής,

AIJK και

σφαιρα θερμή.δεν ξέφuγι: οnότο όριο σε κovi·

και στους υπόλοιπους cιyώνες των δύο ομόδtw

~ σwεχώς χέρια (6-6 στο 31. Ο !ουτ(ό
ποvλος μι Vκο\ φόουλ στο 4' iιcοΥε ΤΟ

μπροστά στο σκορ με 64-65 στο

να της σημιfο. Οι γεμάτες κ:ερκlδες (τέτοιες δεν

66-69 δυο ακριβώς λεπτό

nόV10. γιο 10 καλό του αθλήματος!

εlδομε ακόμη κοι όταν ο ΦΛΙΛΙ ΠΟΣ bιοιζεστην

9-6 και λlγο οργόn.ρο ο Κοθρός μι δύο

του nοιχ'Αδιοίι. Ο Φiλιmιος στο τέλος δεν

εύστοχες βολές σι φάουλ που κέρδtσε

μπόρεσε να ΟΙJQΤρiψει το σκορ κ:αι ηπή

έκανε το 11-8. Στο 12Ό ΑΟΚ οντέδροοε

θηκε μι 67-73.

κοιμισερiΟ-Sniροσεμnροοτό με

Διαιτητές

11-12

γιο πρώτη φορά στο nοιχ~λδι. Οι ποfιπες

:

37' και
πριν 10 τέλος

Ποnοδόnοuλος Χ.-Τζιοnόvο:

του Δημήτρη Γιd'μα ονέβοσον τcw ριθμό

Γ.
Δεκόλοπο : 23-14, 40-30, sμι2, 67-73

τους κο ι κόνοvτος ένα οφ

Φlλιnnος βiροιος (Γιd'μας - Μnλστοιώτηr.)

φωσανστο 9'το

1Ο.Ο διομόι>

21-12 εvώ

έκλεισαν το

δεκάλεπτο με 23- 14.

Me. ΤΟ

ξ.εκlνημο 10υ δεύτφου δεκαλέ

πτου ο Κοθρός με σovt τριιίΝ nόΥτuΝ
σvέβοσε την διαφορά στο+ 12 (2~14 στο

Αα< Βέροιας (Τούσος): Τ~υμnούι;ης

8,

λύσεις η διοφοp:ι δ1οτη ρήθη κ:ε μέχρι και

Οuσοuτ(όγλου 3(1), Σιομόνης 6, ΓΚCΜiς
6(2), Βλάχος 11(1), Μαυρίδης 19(1), Γιον-
vόηουλος 6, Καπνός, Λέφος 8, Χοτ(ηλο

το τίλος 10υ ημιχρόι'ου με 10ν Φlλιπnο

μnριvός, Γιοwου(όκος 6

111. Ιι..\ι τcw ΑΟΚ να μην μπορεf να βρε1

να nροη.,εhοι με 40-30.

Η

nσρέλοση στη Βέροια δεν nρογ
μστοnοιήθηκε

ολοκληρωμένο.

Δηλαδή λiJγω καιρικών οuνθηκιίΝ

: Κοθρός 20(2), Μόρας 8, Τσιοyκλόκονα;
4(1), Ποραnούρος 8(1), Σοvtζόnουλος
19, Μ:ι ρκόηουλος 7(2), Κοβορ'ι(Ιρης 1.

,,

Με ... Ρώσικη συμμετοχή η παρέλαση στη Βέροια!

nορέλοσαv μόΥο ο Στρcnός, ο
θρός Σταυρός

,

έvος σίιλλοyος

Ερυ
κοι

η σημο fο 10υ 4ου ΓΕΛ Η έκπληξη

προήλθε οπό τη συμμετσ.<ή μοθητιίΝ
αιό το

606 οχολεfο

10υ δήμου Πού

οκιν (οnόΑ1f{ο Πεφού πο\η) πουι:ivοι
οδελφοnοιημένος με 10 Δήμο Βέροι
ας ιφστώντος μοσ μι τη σημο lο του
σχολεfου τους noρtpolτo πεοόΥΤΙΙΝ
σιιννι:vών τους στην εnοποιfο της nολιcρκiος
του Λένιvyιφονt κατό τη δόρκειο του Β' Πα-

γκοομfου Πο\έμοu Υ.Γ Πάνnιχ; οι ορχικές αvn+
6ρόοειc nου ιιπήρ)Ρ.ν...κάμφθη ιι:w μe.ώ: ono τψ
nορέμβοση τουΜητροnολlτη...

,

Η άλλη

Σκι!.φΊομαι
σημαΙVf.ι
αλλάζω.

απο

Μ. Μπρεχτ

βδομαδιάτικη

ΦΩΤΟ ... ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

της επικαιρότητας

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

'Evtovo ενδιαφεροv αιιοκωι:ιν

ροuσιόζοvα::ιι κοι οι τοnυοο JΡ-

επιοτημοvυοο

οι εκλι::yt(ς στοv ΔΙΙ(η~ικο

ροιι:tηρα Ο1ό'ι(Οι τοuοwδυc:ιαμοι

Ημοθιaς..,

ro>Jq<o eεροιοc;. το τqχw&vει

Φtwς:

ο Φ:Ι:Ιτης καροβασQ.ης εnικιφο.-

οu10τιλιιας 1ωΥ Εφηνοδικιrο.:r.ι

Ν'ις (Uιιοψ~φιος ηρόεδροc;) 10u
οw&Jοοι,υ:ι •μι:J),'Ο\.Ιενοι ΔllU'J't'!>
ρο~. με βοσιιΟΟ τοu οΟVθημο cΌΧΙ
CΙλλοι οwοδεΑ,φοι ικτ« Δlkft

Νaοωοι; ΙΟ.• Αλd,4νδρειαc. nα.
τηv αξιοnοιηα~ ,οΥΟnΛαοη και
εε_ωραrομ:) 10U οΟλιοο ),'ώpou
10U Νεοu Διιοι:nικοι.:ι μενtιρου

yopΙCIC'>. ΜΔΑιοτο ιωι<λοφορησε

βεροΙι:Χ Ισιορικ(ις - ΚΟινωνιιιι:χ

ιο:ιι σι(Wlώ φι.ΛΜ610

ο~οχος. Αl;ιο110Ιrpη του ΠοΑιαιοΟ

010 οποιο

c no

--

τη διατrρηοη της

ΔΙΚΟΟΤΙΙΟΟ μεγaροu βεροrας.

φtι;ιΥ (η. ΔΟjk1ρος. Σ. Ζtlμnεκη.

ΣΤΟΧΙΧ μαc η εnιΝση τωv

Δ ΛΙώlηc;. Δ Μnα(ιοι<0c;. e. Γ'Ιι>

βΝ'ιμdτων aΑιων τωv οννοδύr

,

φων ιa ι η εnα.οdιερωοη του

Μ.ΧΟοιΦτης ιοι rχα(ο.,.>ο.ι) πο.

ouλ~u μας ως του npΦtou

·-

&ιe..\ς 6<ημφιδα Ι"'ΙΤ'Ι"
Οεξοοολ.ι•fι Μ•ΟΙΙ"οfηση TW'\I

'

Μ ιι:οκομεταχεfριοηc 1ωV nαιδιών,

ε στόχο την c:ιvτιμετώrtοη της

&ιι.Μισε τιy.ι Τετάρτη 1 f'bεμβρbu,
σrον Χώρο Τεχνών Βέ ροι:ις, η
πρώτη μέρα τοu αιvεδρfου.Την
ει6ήλωοη nοροuσlc:ισε η
Εόο
ΙεροnώλοuΧ01ρετομ6 οnιy.ίθννον..

npo-

Ο Μητροnολlτης βεροlας. Ναοόσηc
και

Κομπc:ιvlας.

Ξένη

Στους δρόμους του αγώνα οι μαθητές της Βέροιας

Δημητρfο~ΒcισιΑιοηοωοι.ι

Περιφερειακή

E

μνοοiωv

8ίρο4Q(

l(QI

Γu

-cι •

ΛΙ.*ιbv τrκ

nρcrνιιcnΌ•~ηocrv το

τοu

Αvτιπερκpερεάρ'J(η

Κα>ιmζlδη.Ο

-..

μαχητιJΟ'\ nοριiα CΠΟ\Ι'( 6p>.
μοuς τrκ nόλης κcnaθίτοvτος

Βορνο(Ιδης.

των κεvών σε όλα το
σχολεlο με μόνψοuς

Εnψόρφωοης 0).ηνtκής Ασnινομb.ς,

81 βλlο

Σ)'Ο\ής
Δ10Wσ1οc
του

Κοόγια;.

Ο

ιι:αι

Π ρόεδρος
Σu).λόγαι

Δημήτρης

Ζuνοuλιόv.χ.

βέροος,
ο

Σωμματεlοu

ι11

της

Δικηyορικού

Να J.ηv n\η ρώvουμι

τα ~λωσσα

Διει.$.ιvtής

Μετεισrοίδεuσηc

yια

βιβ\/ω

Πρόεδριχ

toU
ΕθfλοvtΙιι:ού
ι:Στtι~η<> Xwfωv,

Στρόrος Πωμιι)-όκfl'. Ο Π ρόεδρος

Νσ>ξbi;Μ}σει τώρα οι

το aιτ~μcιτa ΤΟ4.Ι( οτην Π.Ε Ημa
θlaς (κ\Ιρ4ω( ytQ ΤΟ •ρόρλημcι

Κώσmς

Αστwομικός

Ημα.θ(ο.ς

Δή"'"""'

Τψ.εοη κάλυψη όλων

σε 6ΑΟ ~ οχολεlα.

Δημaρχιiοu ΜΙ στη Οwί)(tΜΙ

Ν Ικη

Ο

διορισμούς.

nρωi 1'η( Διvtiρ<ι( 30/10 μaζι
ιιή οuyιώντρωση στην Mcnιkι

Σύμβουλος

Κο.ροt(106λα, διό.βοοε ΊΟ μήwμο

βέροι:ις,

μcιβηΠ(

κκ Πιwτελεήμωv.

Η Ειοαννfλθχ ται Αρεlοu Πάyοu,
Η

ιccnovτά61(

481

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

της

..

ε1(11)( απο τις ΦΩ10 Uι.IYUllOψft

no5onoώoc:. Κ. Τσl>.ιyι<εριδης

σ~u

τεuχος

της

Πρωτοβοuλlος για το

ΑριοτοτΟ.ηc

Παιδf,

Σιδηρόποιι\ιχ.

Ε~

μηνCιμοτο τηςΎnωΡ'f'Οό Ερνασiος κοι

της μι1'0 κfvηαης )uι cnη Δ/νση

ΜΚοΝnΝικής Αλ).ηλεytύης Θgwώ;

8'Θμιος Ειαra16ιvοης νιο γιv. 

Φωτfοu,

της

Φρόσως

κότιρο ζη1'ήμa1'CΙ. ΤΚuριόρχησοv

βοuλωtή

ΣΎΡΙΖΑ

Κοp::ισορ).Ιδοu

IΟΙ

του

ΠροέδροuτοuΔικηνορικοόΣuλλ.όγου
Xovfo.w ιωσ....η Δαοκα~ιcη, διόβαοε

το σwθήμστο: ι:Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ/ΟΥΤΕ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Ο

ΠΡΟΣΚΥΝΑ. .ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΑYNJ ΝΑ ΠΑfΟΥΜ~ΒΙΒΛJι\;

η ΕιJα Ιεροηοωοι.ι (nεραοότtρι:ιστο

Το οιτήμστοτους ήταν:
ΑnαιτοW:
Να μιy.ι ιαJΤΟΡ'ιflθιi καμfο ειδtκότηταhομέ·

επόμενο ιρόΑλο μο.ς)

ας στο ΒΊΑΛ. Κανέ\/Ος μαθητής στο δρόμο.

Η ιωβίρvηοη να εξ.οσφολlσει τηv onoρol·
τητη χρηματοδότηση γιο vo λειτουργούν το
σχολεfο μας κοvcwικό. Κανέvο σχο\εfο χω-
ρiς θέρμοvση! Αφορο\ό>ιητο πετρέλαιο κα1

Ayuνιιona6 Μλ.ωμα τηc;
yρc:ιμμo:tdcr.c; ΗμαιΜας tou ΠΑΜΕ

φυσικό αέριο σε όλο το σχοΜΙο (nροlι'όμ10
nου έχουν οι εφοnλιcπές. αλλά ά.(ι το σχτ>

κ-

αλάιμε

τους

ερyα(όμενοuς

οw~ιοόχοικ ονιΧnες.
μονα(άτορeς.

λείο!).

φUtl)(Clός
μ1κροός

εnα.γyε~ες. vέους και ywαlιι:ες

Ούtε ένα ευρώ οπό τηv τσέπη Ί1ΙΝ γοΙΑώv

010 σΙJλλα).ητήρια την Πέμmη 9

μας νιο τη λεποιpyfο ruιv σχοΜΙΙΙΝ μας.

Να μην κοτστεθεl το ΥΟμοσχέδιο nω κόvει
χειρότεροτοσχολεfομος.

Να μη μας στοιβόζοw στις tόξεις. 20 μοθητέςhμή μα γιο vo μnοριl vo

Νοεμβρbu nou καΜ!Cιν:
Το Εργατικό Κέντρο Νό.ουοος. ώρα:
6:~μ στηνΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΜΤΒΑ
Το

ylvnoι μάθημα.
Τώρα έκτακτο κοvδίιλι 'γl.Ο τ~ς σ,χολι ιcές εκδρομές μας. Να

μnοροW όλοι οι μαθητές να οuμμετiχοuv χωρiς να ovoyκό(ovto ι \/Ο βό(ουv το χέρι στηv τσbιη.

Δωρεόv εfσοδος τιw μαθητών στο

t\WM,

σε ιανημσιο

yρόφοuc κοι θiοτρο.

Σωματεfο

Σuvtοξιο<ί)ιων

ΙΚΑ

Βέροιας, ώρα: 60Ομμ στην Πλατεrο.

ΩροΜΙγ{οu
Καμιά

σνναlwση

στην

σw(J(ιοη

της σφαγής UιJν δικαιωμάτων μας,

κανέ\ΙQCσuμβιβασμόςμε τη~α,
τη μί(<ρη (<Dή ,

Να μπορούμε vo δfνουμε ε1σογ0Jr'ΙΙ(ές εξ.ετόσιις όσες φο.

Η «δfκαιη ο\όπnιξη) τους λεηΜτεr

ρές θέλουμε, κροτώvtος βοΕ\Jο)ισ,'lο στο μοθήμστο nου

την Ιδο τη (ιι.ή μο(.Οt ερνο(όμεvοι,

011θυμούμε.
Με ει.ιθ(Νη του φότοuς

οι ο.ιvτοξιο(ιχοι έ\ΙΟ δρόμο tχοuμε:.

vo ~σφολιστεf η

ουσιαστική

εκnοfδει.ιση Ί1ΙΝ nροσφυ'ι'όnουλων.

με

ορy{Μι;Ιση

Ι(QΙ

σuμn6ρειιοη

με το τα.S-ιό ερνατικό ιd..ημο \/Ο
διεκδιιcήο:ιuμε

τη

(ιι.ή

nou

μοc

αξl(ει,

ΕΡΓΛΠΚΟ κtΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Κcπayyι-λla

8ορδο)ή ιοο1 τοu ιι.ιρωβιw)ο.r(ή Σωιι'pη Ζορ10"61ΙcιW.οι.ι, φQ;ίς

aνtιΝΑΤΟΙΚΗ σιιιyd:νtρωοη

yιο τη οuμμι:10).ή ~ (Ιι,ι1ΙΝΑΤΟϊιιή ιιM'\tQΙΙOirpl) <ΠΙ'}ο' Κοζό.-η τι:~t

χWρος crtOU( ιnιιlί,ιδwοll( φκιq.ιάιι;. μn).οιιόρονmι;

ΙΟ!Μο 2Ο Ι 7nρόιισΦΙ yιο τη.ι ιwηwποΙι~οrι

yto &ώ(e.ις a~ΙΙΙΠώv nou οι.ιμμιnfχaν οι.
< οι,ιοιrοi""'°η τοu w ΕΚΝ Ο)Ι!mκόμc 11ος δ1ώ(σς ~ιοοι
ο"6 την '""'oeb nouoψμncΙxoνoc ονrΝλΤΟΙΙΟ-Ι ~iνφωοη
<ΠΟt Πο(ιμu)ο 11CM(« "Το Ερycrrιιοό Κivτ:ρο ΗόΟ\100( ~' τη.ι
011ορό&ιιτη Μρyιιο - 'Ι'Ο ηv ΟΙΙΟb. η ιιι.ιjliριrpη φίριι μιyό)«
c<AWa:- πr:; ~ιιής αmινομiος,, νο ι.ιnοβόλcι διιοονροφiο στη.ι
cιooyyι>Jo οι βόρος ονν61Φλιοτιιών ο~ cpιοζομbwιι

Σ

ιιοι ό).)ων oyω11101Wv μι:'ΙΙCΙ(.:0 των οmfων

wu

βοuΜι.ιτη Σόιιη

ιιο1

10\1

ιφοiδροι.ο 10U Ε'φοycmιιοό Κiνιροu ΝόΟ\100( Σόιιη Τοl10η

τοu c)λη.ι1m(ι λοο.:Ο Φ• eνόv110 οηv ιμΝ.οιιή ηι:;

"°"

w

mμβό1

Jumpo, 11ou ~ wς

ΝΔ.ΤΟ.ιιι;;... φονιό&νν
διiΒ;ΟΥtΟΥ 0116 10 ~ιι6 iδοφος.
ιιοg οδόν yιο ηv όοιιrpη της )Ι.ιιιοοιιμμcι).icις. .Nobl~ JU'l'lp ΧΙ Ι 7ι,

οιιΟJίλeομο το μ~dριομcι ηι:; ΝΑJΌιιής φ(ι).ο.yνοc JΙOu βριοιι:όtοv
ιιοe' οδόν~ τη.ι όοιιrpι). ΣτfJ"' ltM'l1Wlofrpη οι.ιμμndp 0116 τη

στη ΡοuμοολοeιΕΙνοι y.:),οομίΥΟΙ ΙΝ ιncιτdιονν όtι ΕΙο cμn:ιδiοοuν τη.ι
ο~ 10U 1Ιά.ιιιοό CUΙΙ6ιιιο).ιο1111οό ιιινήμο10ς μι τις δicl(ιlc;.

Νόοuοοοννδοιολιστό;cιl!ό 10ΔΣτοu ΕΚΝ ιοο1 01ψΟ""Ιtlwνηy:6Wομη.;

Ό1Ι

10\1

1μιιιριcιλ~ι:ιuς ιιοι νο C41μc1fxow ιπις ιμΝριο>r.r:ιτιιiς cπq.ιβόr:ιι:ιι;.:

111)1,1

cμn).ι:.ιή ηι:; χ-:ιιχι( οτη ΝΑ1Ό1ιιή (ιι,ιιηοη •Noblι:

ΚΚΕ ινόvnσ <ΠΙ'Jrι'

ΟVΥ61d.ιοιiς. φyαιζόμιyοι ιοοι ονρόtιις γιο1i cιUφpoocrv ίμ11ρeιnο

10 οιο&ήμο•

Ερyr:ι:nιιο.:Ο Κiνφοu,. &ηως ιιο1 οννδ1ιιολιοτ6;

wv

Αyροτ1ιοοiο

~ •Μcιρίνος Αν1'ιΙΙΟ().• Elwι llfpcι (lm) φιnιφ6 6τι 61..:.ΚΟΥ'ΙΟΙ

8010\1( cιιpήοοuμι οv~η10ΙΙ(νο

CiYouν yη ιοο1 uδωρ OtOUς

-.. , Η άλλη
i
-... απο

Σκέφτομαι

Ζ

σημαlνει

ο

.;:

αλλάζω.
Μ. Μπρεχτ

c

~

βδομαδιάτικη

~~

παλmκή

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

' ?-):

ΕΛΤΑ. ''Ί

\ , •.; i

~-,

/

Νάουσα: Μεyαλή κινητοποίηση για το Νοσοκομείο

Η Αποψη μας

Μ

Η επόμενη μέρα ...

ε οfτημα τη γεννοfο ού~ηση της κρcm
κής χρηματοδότησης και την κάλυψη

Vι.βφνηΤΙJ(()( πορόyοντες ολλό και .φιλικό.

όλων-των ιw.ών με μοζU(ές προσλήψεις μόνι-

~ρος την κυβtρ..ιηοη ΜΜΞ διοτεfνοντοι πως η

μου npoσωmκoU, ώστε

οuΟ'Jτηοη

οι 8 βοοικ.tς κλινικές του νοοοκομεiοu Νάου

...t:xn φύyει. αιιό την 3η ι:οξιολόyηση•
onolo

και ιrnκτεfνεtα1 πλέον στο ι:μετ-ό., το

οιααyροφούν με διλήμμσιο όπως: Ερyαιnα κή
ζούγκλα ή εργασιακό δικαιώματα και Σuλλοyuςές

Συμβάσεις ΚαΥόvες στο εmχειριfν ή f.ιst tradc
ονομfο και οερn(Ιδικο δάνειο; Αξιοnοtηοη των

οος. προγματοnοιήθηκε συλλαλητήριο nou

διοργάνωσε 10 Σωμο1Εfο Εργαζομένων ενά
vτια στην υποβάθμιση του νοοοκομdοu, με
~ή οuμμετοχή των φγοζομtvων και του

nλοuτοnορογωγικών nηγιίΝ προς όφελος των

λαού της πόλης.Οι εργαζόμενοι του νοοοκο

.πολλών. ή

μεfου Νάοιιοας προyματοnοlηοον οτόοη ει>

uχώρηοη χωρiς σχεδιασμό και

nροοmική; Δημοιφατική αοτυνομiο, Δικa1οσύwι.

γαοiος οπό 11( 8 n.μ μέχρι τη

ΜΜΕ ή οuθα1ρισfο και οιιταρχιομό(;

φγαοiο.ς εfχι nροκηριιχθεi και γιο τοuς εργα

Ε

wοεfται, βέβαιο, ότι αnό 10 ιο.ιβιρΙΚJτιιcό

ζόμενους στο. άλλο νοοοκομ.ε!α της Κεντρικής

εππελείο στο

ΜοκεδcΜ"ος.

πρώτο σκέλος αυτιί.:Ν των

διλη μμάτων τοnοθεπiτοι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο
δεύτερο η ΝΔ.

Μ

ε μια nρώτη ονόyvωση, εfwι φονερ6 πως

η συζήτηση γιο το φειΦ 6~όνε1Ό1 με

τους όρους του t"Jrριw, ονοnορόγονtος λοyικ:ές

όπως ι:φως

- οκοτό:δtt, t11pόοδος - οwτήρηση•,

-

δεξ~ό.. Στην nροyμοτικότητο, όμως.

...αριστερά

1

w. λsτοuργήοονν και

Η

1 μ.μ.. ενώ στάση

κινητοπο[ηοη ξεκfνηοΕ οπό το νοοοκο
μεlοτης πόλης. όπου παρό τη βροχή προyμοτοnοιήθηκε

μ~ή σιrr:κέντjΧ\)Οη, με ιδιαiτφ\.._
έντ~ τη ουμ!J{ΤΟΧ!'ι ψ,,ν

λητήριο και οVΤΙδρούv στην υποβάθμιση 10υ νοοοκομεiοu ΟΕ
Κένtρο YyelO(.

~τηv Κt1ΛΊΤΟΠοiηση, στο πλάι των ιιyειο.ιομικών, συμμετd

μοθητών•.,κοiούθΠοε no~ η onola κοτtΧη~οτηνriι\'αiιlο !L.ΧF φγc:πικό οωμσπΙο κοι σύλλογοι οuτοοnοοχολοUμε
της Νάου°.?f": όποιιπρο~ιήθηκαν ~ετιοkοf εκι:ιρ~

οώrιων των φορέων της nόλ~nου bυμμ;-dχον στο Cή.ιλλα-

η ια:nόστοοη yια τους ερνο(όμενοuς και το λαϊκό

vω11, ~ΒΕ, αγροτώ.ι, Γονέων και Κηδψόνωv, Γι.ινοικών (μελών
;rης f;fE), επιστημονικοί φορείς. (ο. 2,3,4)

σφώμστο δεν πρόκεnαι να ολλ~ει nρα; το
καλύπ.ρο μπό τψ τυπική λήξη WN ψνημο.rfων.
τωνδaΥε.ιοκών συμβόοεων- αλλά μιτη διοτήρηοη
των -μνημο'ο(ων

διαρκεfΟQt

της ΕΕ και

του

κεφαλαiου - όποιος ιο. ον εlΙΙCU στην κuβίρνηοη.

π

ολU nεριοοόtερο nου η εξαοqιόλιοη της
ανταγωνιστικότητος

της

οικονομfος

δεν

οwάδει με οnοκχmiστοση -των ο.nωλειών nου εΙχε
ο λαός σιοχρόvιο της ιφlοης.

Ε

mβόλλn ζούγκλα στις εργοοιακ:ές σχέσεις και
αυτό εκφράζεται ονάyλυφο στη στρατηγική

του κεφολοfου γιο τις Συλλ.ο,ιικές Σuμβάοnς.

Καθήλωση των ΦJ'οτtκιί:Ν - λαϊκών ειοοδημότιw,
των μισθών, WN ιφcmκών δσnανών γιο ουvιόξεις.

Το Εργστικό Κtντρο Νάουσας

επιδόμσιο κλn.

Π" OVfψ

Α

τη

προκλητικό

για την ΕΝ-ΚΛΩ ο.•

οκοrιιό, εfwι τοιιλόχlστον

στελέχη της κιβέρνηοης

w

δη).ώνοw ότι μετό το μvημό~Λο .ο ΣΥΡΙΖΑ θα

εφαρμόσει την πολιτική τοu., λες κο ι οή μερο

Βέροια: Διεθνές Φεστιβάλ

κάνει κάn άλλο. Λ«. και οι διακηρύξεις του nερl
επενδύσεων οvτογιwιστικότητας,. κερδοφορfας
κ.λn. μπορούν w ε(υnηρετηθοW μι διαφορετικό

Κουκλοθέατρου &

τρόπο εκtός οπό πολιτικές στήριξης της έvτοοης
της εκμnάλλwοης,

Ε

ξάλλου, l(QI μετά τον Αύγουστο του
θα

βρ[ΟJ(οvtοι εν ισχU μέτρα

ήδη ψηφιστε.1 και γιο το

2019

Παvτομlμας: Εντυπωσιακός

2018

που i;χουν

και το

2020, ενώ

απολογισμός! σ.5

nα\ιότερο μέτρο ωριμόζοιιv κο1 iρxovτcu νiο με
την 3η .aξιολό,ιηση• .

σ

τον

λοιπόν

η

κυβiρνηοη

υnόCJ)(εται

...ερyαοιακά διl(Q1ώμοτο• και ΙΣΕ οτη .μετά

μνημόφ'ιa. εnο;χή. κ.οροϊδεCιει οούστο\ο. Γι' οιπό
η κυβέρ..ηοη unόσχπαι ..:α"'6νες., γιο να .βόλο

Για τις εκλογές στο Επιμελητήριο

τάξη. στη ζούγκλα και να εnοwπροοδιορfοn το
διαμοιρασμό της Jlfτaς ονάμιοο. στους μεyά)ιοuς
ε.πιχnρημοτικοUς ομlλοuς, Και βiβοιο, μέσο ΟΕ
οιnήν τη (οUyκλο, της κερδοφορfος: γιο τους
επιχnρημοτικοUς

ομlλους,

καμιό

μηχανισμός δεν μnορεl να λεπουργήοει προς

WN

υnοστηρlζει η

εργαζομένιw
κυβέρνηση

-

ι

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

δU(α1οσUvη

ΟΟι μnορεί ΙΙΟ ιmάρξει και κοvέwς κροτικός
όφελος

,...

όπως

ψεύtΊκο

ολλό μόνο προς

όφελος ο uniιv που έχοw την ΟtΚΟVΟμU(ή δUΙΙΟμη.

:' , ~~· :,·.•· -Ί
.' Ι,~
_,
:' >!'1--- - ..

'- - ...... ]

Σαν δύο σταγόνες νερό σJ

Για τα •Paradιse papers• σ.5
Με αφορμή μία "γελοιογραφία" σ.6

0

•

2

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ
Δύο ιστορικά
γράμματα ...
σ.

7

• Η άλλη

αποψη

Η άλλη

απο

άποψη

εβδομάδα
:3

Ι\ οε:μβ.,iοu

2017

Ή άλλη άnοψη"
μο..-....ι

Η πραyμαnκή τραywδία (με αφορμή ίνα αφιέρωμα των ιΝΕΩΝι)

ιιολnοa\ -ιιολn
.....ιρβαtη(~
ΚΩΔΙ<ΟΣ &ΝΤΥΙ10Υ 175264

tδρα

Γ.Ζείtfου 8 Βtροια
Τ.θ. 1'46 • 59 100 ΒΕΡΟΙλ
Τηλ. 69n7 Ι nBS233 11>67421

...,..: reclalιkoιephoo..gr

......_..: Η ό>λη - της
~

--............
ιιι.:

16-.ήτης - &ιιδότης
Διauθwτής
Αλaιιος Α. Χατζηιοiιοτας

Σ~μiς πfιοοες:
ΙΔΚΠΩΝ 35 aιρώ

α>ΓΑΝΙΣΜC»ι, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, λΕ.,
ΔΗΜΩΝ: ιοο εuρώ
(Σ.10 nαρcιnό"ιιω nοσ6 δεν
σι..ιμnεψ.αμβόvεται ο ΦΠΑ}

Η ιστορiα να μας διδάξεί p

Η

γμ&τι ·ά .

Ι'ισ:JΙΙV ~ί\μ •ρΜ\ σας

<νημ~pUση~η •ΑΛΛΗ

ΦΩΤΟεfνοι cιnότηοημερι'Λ'ι ιαvητοnοfηοηγιοτο το 19~7 με δωρεiς ηw ~φων )(ρ, Λαναρά κaι
ΥΟΟοιcομεiο τηςΝόοuσος. Οι ερyοζόμεvοιοΌuτό

του Φωκ. Πεχλιβόνοu καθώς κα ι τη συνδρομή τιw

και γεvικόπροοι nο\fτες κολόκόΥοwκοισγω\ο(ζcwται.

πολιτών, οι οnο!οι προσέφεραν οφιλοιςερδώς ης

l(Clλό κάνουν και θέλοw \/Ο το nο ροδώοοw στις

uπηρεσlεςτουςπροκειμiΙΙΟJ να επιτεuχΘιΙ ο ποθητός

-

στό;χος της απόκτησης κα1 λεποιρylος Νοοαςομεfου

εnόμεν.ις γενικές ό)(Ι δtoλuμivo αλλά καλύτερο

πληρέστερο. 'Ομω( Q( μην~ κcιι αι.rrcιn6τε( για

στην πόλη .Η λεποuργlο του Νοοοκομεiοu ~εκfνησε

wν ρόλο aιcι,όρwν « δωρφtίw.. Ιkομηχό:ν<νν ιωt

το

ι:ιnχειρηιιcnUν ΎιcΙ τη &ιJΙtCM.Ιρyia τοu και ιtvρ(W(
TOU( 4Πόχοu< wou aιn~ Rροyμι:ιτιd:εfχcw Τόοοyιια
την •cmι:ouul\ τοu όοο
κat&cι• 6ρ4ι.ΙναχοΑ•ών
μον66wv. An).6 το κ.ι-•ιU.οιο νια τη δ•φιμ.tvη
ιc.uιιΜ9ορkι τοu ιιιιι την κιρ6οφορCα τοu ~'
και πιο ιιopr•μtvou( .-ρydιu.ς aUdι ισι ιιyι.d( ι\
(Xovta( τη 6wcn6τητa dμι.ση ( nο&φαιι-slα ς
wuς, ιnιο•αθκmίwτος ovoιao1'•4 ota wρc;irra
βw\μcιΊο το οδόνοτο aιιόιιη αοτιιt6 ιφόtο(.

στροτε.ύμcπα κοτοχής κα1 αργότφαcmό10
ιφατικ6 νοοοκομεiο.

n.x

1940 αρχικό

ο.:ις οτpι:π11iΠικό vοοοκομdο οnό το

εν

nς ........

............... .....
_ ..,_. μeλπΜι _

'mc,άνcια των ycγov6tωv.

νο•~- ιι -ιν"

Εvημcρώνcι και κuρlως

προβληματlζ<Ι!

φrnνές

εκλογές

Εmμε).ητήριο,

yιο

σfyουρο

το
εiwι

διοφοραικ:έςοnόκάθεnρcηγούμενες.
Αντιπ ορ ο θέσ ει ς, δ ι ο φη μι στι κ ή

προβολή uποψήφtαιΥ, ιιnοσχέσεις ΎΙ-Ο
αλλαγή Κ.Ο. ΚΙJβΟΡ)(Ούν X•pl( όΙΙω(

ιuι.ιι.ιtιπα

η αvιnιrαρ4Ιkοηνa ytνsται καώ την

••"•ι•;

6nοψημCΙΙ( sntτηςοwCQ(.Το ιφlσ1μο

ερώtημο που αφορά το παρελθόν

Οι ερ'f'Οσfες οvίγερσης rου ~σοκομεiου ξu:Ι..ησοv

αnοvτηθεΙ οnό τους διu:δικητές της

Α

Ύ ι:"ε:

•

nou θο

και το μέλλον και

c:a YW"c:»λ.c:»-y •~ι-ιιό c;;

διοlκησης εi>JΟΙ

:

nρέnει νa

Ποιό ήταν όμως η

ουμβο\ή του όλο OIJfό το χρόνιο;

νάμεσα στο ζηtήμστο που

του δεν υπάρχει ενη μέρωση

Τι λύσεις έδωσε στο προβλήμcnο

έθεσε κατά τη διάρκεια της

οnώ.οyισμός yιο το nροιαικό

του

του οnοτελέσμοτο οπό τους

ο Πρόεδρος του Εmμιλητη ρfu

διοργονωτές του. Δηλαδή δεν

Ν.

ήτοv

υnόΡ)(ει αιιολογισμός ΎΙ-Ο το

του μικρού
εnαyγελμστlο, rou
οΙJtοαιιοσχολούμεvου;
αλά το σιμιvόριο κcιι οι διάφορες
r "~ μερlδες όμως unόρχε_ι και η

rου οnολογισμού

"κέρδη" της σημονt1κής αυτής

yεvικότερη οvtιλοϊκή nώ.ιτιισ'ι

nροοnόθειος αιιό rους φορεΙς

φτήριο ψήφου όνοι ΟΥΚΟΙ κατόnόσο

πρόσφατο στο Zόnnno στην

της nερqής.

στηρfχτηκε ή nρόκmο ι ΥCΙ στηριχτεf

Αθήνα. Μέχρι τώρα nέρο από

Νο

το σχεt1κό Δελτfο με την λήξη

οnώ.οyισμό;

πρόσφατης

και

ουνivτw(ης

Ουοουλτζόγλου

αυτό

clmathia

Quali τy. που

έyr.ιε

ovo μένουμε

1'1(""'.........

~ η .......,.._..

-Η

E»c:a

-

&ν~..n·..apη

Δ cν σΠκnαι οτην

ι

Νοούοη

υnό την εnΙΙΝυμlο 'Γενικό Νοσοκομεfο Ναούσης
Χριστιανική Αγόπή•, ΦΕΚ 82/4-3-. 1938 τ. Α' .

..m--

~,,~ .,.,.

www.a lll - apoρsl.9r

ο

του όρθρου 2 του cmό 213/1938 ΒΔ. dlερl ιδρύσεως
Ιδρίματος

ι ..,.-ιις

Εκλογές στο Επιμελητήριο

Το Νοσοκομεiο Νόουοος συστάθηκε με uς δισιόξ,εις
Νοσηλειπικού

.......

διαδικτuο.

1945 ως

Γιο την ιστορlο αναφέρουμε ότι :

Δημοοiου

Η"'ό».ιι._,..- ιtχc-

ΑΠΟΨΗ · τtί.ιρα και ΟΤΟ

επiοημο

V

από τις εnόμεvες διοι ισΊσεις.

110u

k., εfwι

οχόμη ξεκόθσρο ότι το συμφέρσ.ιτο
τΙΙΝ μιιφών εμnορικιiΝ βιοuχνικιiΝ
υn;χειρήοει.w δεν τουτlζΟΙΙtΟΙ με ουτό
ηw μεγόλιw, όnως nορ:mλοvητucό

nροσnοθοW

w βόλοw στο 1610

τσουβάλι οι μιγόλες εmχειρή σεις κcιι
οι εκφρ:ισιές τους στις ει<λογίς.

Ε

nομΜι.ιιι; ot μιιφοf
ΕΒε Q(
οnι&ιμισ:ονν μι 4κι•ορn•4

ιφι1f\ρι α αιι' ότι οι •μqι6>.οι" tηv

ψιιι,ο τc>Uι( cπιc; ώοytς Ύ'°
ΕιnμΑητ--.

to

, Η άλλη

αποψη
Dnςοελlδεςcwτέςθ4~•
σχολιaοfιό της εmιαιρότηπις

σε εβδομάδα

Σαν δυο σταγόνες νερό ...
~

Ω

~

ς tdl'Mtoloσιa ιvcιwtηήις:ι ο:ιήνστι crιa.
λa'ir.dl crrρώμcna,. WΌU

O'f'8'Y4(ow ow6

την

nολαιιdj aov οι 16ιοι~ονν. ΙμtfΟ!Ιιι;οw
ΣΥΡΙΖΑ κ.αι ΝΔ 1'tς: _,ο't'6οιι.ις 10UC 1'• τη λιy6μrιιιη
caινw•ι\nολαιaή..
Η •pcιyμι:nιιr.6uιτσ. dνσι 6Yt η •ΑιιfΜ'Κ οτοfΧ\οι\
YCM.I( crτη CJtΡCΙ'ΩΠΙ•ι\ 10U ~jov WΟς οδηyιl
νο δccηις:οΜ(ονν• yιa w •οιος ιtwιι ιuν6ιφο( wι

Θ

ιυ

&a.pριιοαl την ι-ξσ.tλιwοη uιτη ~ιι:ι-wu λοοΟ,

1
1
1
1
1
1
1
1

cιWaινa oνolξaWcι «'XP"oωpupa. Qfδοφοpkις
yιa το ~. ιώνοντας τις -.ροτόοιις τοuς να.
ιιιο ι4(οw ocrν 6uo cmιyWt( ν•ρ6.
,... nαjΜ\διη••· η ιwjl/ρνηση .._,... •Ι( μ<ρcς
auι.t(•ςwaaOoyooμcιτηςcttOMW.cl\CWCΙΙoιθησCaς»
την cwo&cwoιu\ της ~tίχRΙ( ΙCΔΙ την aιrάτη του
.αιvνw•ο6μρlοιιcπος.cm6.ηνιm.rρcι:ιrόδοοηn.ιν
ιιαnιμfνw ~.τη •oρoλ.ηcrrda ιιαι 10
•°'-'Ριι6Cιμ.cιι. tU.ων πw nρονοιcιιαiΝ ωι ΙCΙΜΙΜιtVν
ιmδομό'rνν οι iνa.WχιιnοοtΙοιιcι.
Η ΝΔ.).tιι6τta.a(νη nρ'1τη ι.,Αρμι:ιοι το ιn'66μata

ιnwχοιι:ιμά:οu κcu •pcmfwa τη yΜιαvοη Μς
•ιλ4χιοτο~μtwοuιιοο6ι1ιιιnος.,μι.aξιΟΙJο'ιοη

'°" ΕΙΠΑ, .-ηση (6ηΜ&\ νt4 .,..οο4)pωιιa!
τνν ~ ιmδομ6των κσι &aμ6ρf•οη crν6!4

ιιιτχσνιιηιοι) .. ιtοοδrι.ιcm.sι •φι:n\ριο:.-;6,.••••"
uA01t018 aιη ιwρ.tρνηοη.

Y>fCa.

Τα ιδtcι αι crτην

ιοιjlφνηοη "1\ρc

-

ι.-.U 6nο~η οη,.,.ν;ιι

ΝΔ - ΠΑΣΟΚ,,,, -η

'h'Κ ι~μcποnιηοης: MWW• yιa~

ι.Uάψrιις ιmι νοοοa.ομ.ι{α. λις uι δ ιw dwu
cmό10'ΙΟ nw .ιξοιaοw,qοιw. σn6 aw ιφιn-6
nροΟnολοyιο1116 yιa νο ρpιtιοόν λsφΊ6 Ί'• 'C'OU(
'"'χοuςτοu a..,aλaiou, ~ .uot ~ις nv
ιξQ'ffΟλονν • qιa νο C,touμι: οτον 811punW

μΝο 6ρο>, λW. μ ""' . - \ - 6)(1 μ-

8a-.

μι ηι-ροιwιwkι λήξης, χιιpbτ,ιροοις 6ιρ~ ιraι

u.6

.a....._ . -

την cdρcoη της -.uξης -

~. ολλ4 οότι •'f4 &4νο• &ν.,-.wοuν yιaνο
WΔΜ•οw'Ι(τφ<Ιοτιις ....ινα.;,
To-a~tpιτonotoς •χι•ρώt'Ο(την ιδCιιι yιa τη

'-~·αρμ6χων-ώ.Α6 oOn ~a yιa ΊΟ m

...

ς-αllιl(.

η •ιncι\ τους Ιχ:n
ιcΔνιtτο•Qρμcιαdδοςnι:ιΜnλd.οςy•τοuςχρόν•
nόοχονπ<. ••~Ο( fkιo•4 φόpμcιωlξ-ι.:ιt an6 τις
λlιnq; ιιιcιι cm' 6oa ιιcιλ0n1'0W τa Τa,.akι.
Την ώρa δa nou η twβfiptn)σq, ,.~ των by6μιννν

ι-""- .π....-ιμιας φpον.16aς Υγτιας.,
aνcι&hι.ι 01"00( ...ο.ι:οyινα.•οόις yιι:προΟ(• ρ6λο
. . .τη. τw λciιι:Uν cινοyιιUν, η ΝΔ σιuιι•ιrνd
ιraι mau(όνa, •ρcrr.tνovTOI( ιια οvτη w ..t«1116

fMil!U<
~·

:ίιiu ~οιΟ ~"' μ τι lδjic;

apμoδt6::l
Α«6μa

ρο ιινοt• μm η ~ ι;,,,,

~της-ιa\Ι""•~•ης:ΙΙ•'r~μ

"IC μtlwοης της aνqi.,ι;.(J

"IC "6t4\,i,;;i,jς>
τ-ωv. σο~t'ιιιc:W τ~.iων~οu ~~ ••

...

ίΜΙ<~~ ~- - - . η '/4 Μ~
h!IΨll1'•μtlwφηnwa~ιo~w-l'ι!iv
'pΥοι\~ a .._.. ,_
·~ 4μι,ο( . .

cιcσncιρc)οι., ο ΣΥΡΙΖΑ, μι 'lOY n~ ~

111.tρις •ριν νο U. crrηv ·~· ••crιa ιm

cμι 1η't ..,.nη sucapιa. ιa •ρayμcnonoιφ.

nw

•68onw .umcW.cmiN.
Σ• 6,tι ο~ fl( οvνι6~ η ΝΔ μtΑΑ!Ιιι νtacι8νιιςJ\
οΟνιοξη. μa cινnιιf06οτιd χcιρcurrηριιοπώ ιraι
σw6r4ψ4νηphpήτpaavάnvξης.,avQAoyollc,ι..6~
11• την owbrα..ψι'J TOU κqιcWdou, aU4. W (δtο dwι

... • ""•ac -λ<uιη..S•αc στc ~ rmzA -

ΑΝ&Λ,. nou oμnaρaW(.a 'lOY uιwνw6 μρςιπfιρa
της Αοφ4λιι:ιης. nρ "xw• ο-ας cflιι:ιο-'ς:. σwι6ξaς
nΜ:ις
•Α.ιιοψ,.,.kι τw σwτaξιοιι)χuν, σwaιι.ι
τcι δι•ιtίιμcιτa τνν OΙJlf'Cllλι.σμtwJY μι την noρdcι της
•aιnιαλι.οτι.ιtf( ιαρδοfορlcιy An6 nιtw, uι οι 6uo
wροιιcιλονν ΥΟΟ( οuντcι~ο4χοuς naροwιΔ(ονιcις
ως cnaρ οχtς. ΠfΥ cσnoιumtO'RI ση nw cιlι....W οτις
οuντ<Ιξσ(χηpύαQο,~τηνmιοηιοφι\6σwν•αp6>ομ•
τοuς ιφ cnoόoιw νιο ι.0909 ιtις Υγιtcις..
napa6dyμcmι 6cν Ο)(οuν.Ο.~ 5ηpιρcu6τι.κοmτα~ι\uρδοφοp(auι.Μiιtςονόyuς
&ν •ολWνι:.. ιm ow •cιιιοιο της ιξοucιιιος ιι:οι της
οιυνο111Jος τοv ~ οι. 61"IU( ιακνννικtς
•cιf)ΟΧ'{ς 8a οιφqι~ι μόν.,ιa crτη ιιtπινη
της ~ορlcις των cnιppημcιtι.WV ομD.ων, 8a
ιr•ριιορe(οντaι •• ΟfΜομ.Cνο μtφa διcι;icdpιoηc; της
φ~ισςτιοv &cφdςk μιyσλώνιι..

urv

τ:

με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας

αyαζιά με ακόμη λιγότερους πελάτες".

Μ

ra ξεχωριστή εμnυρlα έζησοντοπρωlτης

Η

Τρfτης7/1101μαθητtςτου4ουΓΕΛ Βέροιας

που nαρακο\ούθηο:ιν την ιανημστονραφική
ταινία cTο π.λwταlο οημεkι.ιμο• στο cΣΓΑΡ..

της Βέροιας. Το μαyα(1ό

που την Κυριακή S/11 άνοιξαν
ήτο.ν λiγα,ενώ και οι πελότες

Κατά τη διάρκε10 του διαλεfμματος εfχαν την

ήτον λιγοστοι Ως πότε δεν

wιο:ιιρ{ο να σwομlλήσουν τηλεφωνικά μι
τον ίδιο τον σΙΟ'Ινοθέτη, Παντελή Βούλγαρη.

θα γlνετοι Ι(σtανοητό ότι το

πρόβλημα δεν εfναι οι ώρες

εχφρόζοvtας ttς άριστες εvnιnώσιις τους και

λv.τοι.p'j(αςtωνl((ΠΟοtη μάnιΝ

τον ενθουσιασμό τους για την τοΜο, ενώ ο
σκηνοθέτης βαθιά σvνιννημένος εvχορfστησι
τα ποι&ό νια το σχόλο τους. Να σημειώσουμε

αλλά η έλλειψη "αγοραστικής
ικανότητος"';

ότι μαΟ: μι την Ιωάννα Κορυστιόνηttςεnόμεv.ις

Τα

μtρες θα εnι(JΙ(εφθd τη Βέροια, καλεομέΙΙΟς

από τον Σύνδεσμο ΦιλολόνΟΝ Ημοθfας κα 1

...παράπονα στον Δήμαρχο

Χωplς αυταπάτες για τις αιτlες ..•

κ

ΦΩΤΟεfνοιαnότο Ι(ένtρο

Να εmσκΣuαστ~ί άμΣσαl
ο cιιι6οιtb nην οΝ .spιρaιων Μaρ10ρωw οτην ιrιpιοχι\ τηςΜιrcιpμnοΟτaς
sδίt ....κσιp6nιροuο'4ζ.ιιaυτητηνιι..._Οι.WUνοιΊ'a~αλλ4

Τ

ινητοποfηοη προyματοnοlηοον κοι σωστό

νια wτοϊκο(.ς εξοπλισμούς και δu: εuρώ γιο τον

8111,

ονημετωιήζει κα1 το

εκουγχρσ.ιισμό ΤΟΝ cF16•, nου unηpn.tf την
ονοβόθμι.οη της επι;χnρησιοκής ιιοcr.'6τητος

νοοοκομεΙο εκεf. Το τοviζοuμε αυτό yιοτi σnό

του ΝλΤΟ στην nερσχήι_ Σταθερός μό.ιψος

νrcιι •ι •tιιfwο. Η Διι,.οτιια\Αρκι\νanp4ιιβa4μωa ν- την ιmδ'6ρhοητοul

ορισμένες nλεuρiς κολλιιργοWται τοπtl(Ιοτικού

στό;χος πόλης τοu Εp,σηκού κtννρου Νόουοος

(YrTo ιδιο •")(')•και''°'° (~{VM.. ιαyΜΙδωμσστην ο.16 •5Jlροι1-

χαρcοοή ρα avτcmότες αχετικό μι τις αιtiες των

εfναι:Αnοκλειστικό δημόσιο, δωρεάν uyεlo γιο
όλους χωρiς εξαιρέσεις,. κομfα εnι;χει.ρηματική
δράση στην ιιyεiaΝαλεnουργήοοw cι 8 βασικές

..,, Mapn1po:ιtι11t

οι φορεΙς της Νόοuσος , την Τmi.ρτη

γ~ο το nροβλήμοτο

nou

προβλημάnιΝ. Δuστuχ;ώς κaι η κσtόσταση στο
νοοοκομεΙο της Βέροιας δεν εfναι ρόδινη.

Γινικότφ:Ι θα ~με έ;χοuν αημοοfο τα

600

εmοημοfνει το ΕΡiCΠΙΙ(ό Κέντρο Νόουσας που

c... Οι αριητικiς

οuμμειεfχι στην Ι(ινητοnοlηση:
εξελίξεις

στο

νοσοκομdο

Νώυσας

δεν

αnοτε.λούνεξοlρεση,δενέm.οαναπό10νουρανό,
αnοτU.ούν στό)ιο ΌΛΩΝ των nροrι-.ούμινων
Ι(υβφιήσεων,
!ΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ

6nως

ΚΟΙ

1(01 έχουν

της

σημερνής

άμεση σχέση μι την

ιmοχρηματοδότηση ,Τη οτιyμή nου η κuβίρνηση
αφήνει νοοοκομιlο - ΙΚΑ - σ:γροnκά ιοτρεfα
χωρiς νιατpο(.ς ΚΟJ nροσωmι<ό, πετσοκόβει
μισθούς -συντό(εις και επιβάλλει νέουςqιόρους

στο λαό, την Ιδιο οτινμή δαπανά το 29tιτουΑΒΊ

κλινικές 10υ νοσοκομdου, όrιαις υπήρχαν πριν

ttς σιιvχωw:ύοuς...•

κ.cιt npcιcrrt*'°( nου 8Qow νο cmoλaO oow ο' auW την ιmtροχιι Να, ρpιοω

• Η άλλη

αποψη

ειδήσεις
απο την Ημαθία

1 3 Ι\ οεμ βpiοu .2017

Μεγάλο συλλαλητήριο στη Νάουσα για το Νοσοκομείο
-.

ι«ntληξt

μι

~ . .ρdα
ιa ο~μcπα οτην
nλαιdαtηςπ4λης.
ι::: κει
πραyματι>

l:ποιήθη ιcw ομι)iες

αιιό
της

'"':.":.~·-::...~

.~

ΑΔΕΔΥ,

...
ΊΙΙ1ι\Α1ΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

•f.} (

εκπροσώπους
ΠΟΕΔΗΝ,

οιιό

της

τον

δήμαρ),'Ο Νόοuσοc κ.

Κου10ονιόwη.

ΝΤΡΟΠΗ!!r
)t Yrlt . vnovPrUO ΥrtιΛι . ΔιΟΙ ΚΙfΣΚ MOt01(0M(ΙC'

v::w

αιιό

nεριφερειοιι:ό

οόμβοWο, wιρόοω:rιο

ΜΟΝΟ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙ '

10u αvαιrεριφερειόρχη

'*• -" ΘΑ! ΘΑ! ΘΑ

Ημαθlοc,

κ.

Τιληyιοwlδη, οπό τον

OXI ΣΤΟ ΣΥΙ1ΚΜΑnκο ΚΛfΙΣ//,0 ΤΟΥ ΗΟΣΟΚΟ'1ΕΙΟΥ ΝΑΟΥ

11ρόε6ι:ο ωu Ερνο:nκώ
Κέvtροιι κ. Το(τοη, aιtό

tyΔΑη CH. 6yιιο, μι
την
°'*ετο)fι 6λων'tω\Ι φορtφν
της••λης !δfιι0<.Ερyαt1.. Κtνtρο,
ΕμwΟjΜώς ΣΟλΜyο(, ΙΟλΜνο<
Διιοιcι.U.W'ΙΙ, J aλΜ 1((1 της Ι\ιαΙΜa(
Ιn<ροφφοΟΜή ενότηtα Ημα8Ια(.
ΑΔΕΔΥ,IΣΗ •..οJ ιςaιΙΜtρότηνσuvtχι\

Μ

ouyκtvιρwoη

1ι:::Ν εισrρόοωnο του
Ιατριια:ιό
Σu»ιόγοu
Ημαθlα; κ. Ισαοκ:Ιδη.

nραw.κποaοήβΙJCι tyι\IE
ιιλαlαιιο των οt6ηΜί.ισιων

από τον εmρόοωnο των γι:ιτρών
τω Νοοοι<0μεfοu Νόοιισο.ς κ.

~ φ-αν

nw
στο

η

"Κaρcψι:Μ Yydcι('" της ΠΟΕΔJΙί, Προδρομlδη
ιr.αι φuοιιαi
από
στη Ν4cκκια, το~ tη( Tnόιn'nc'r -τ.,...
πρόεδρο
του
οψοτεlοu

ιης Νοεμβριοv. Το οuυαληήιι~' ερyοCΟμlνΙΙΝ
ξadwισε

στο

Νοοοιιομ

του

ΝΟΟΟκομέlοJ
ιαι.~14.: Το μήνψι:ι 11ou ~η
nριχ ΊΟ ιm~ wεbς fιloV ο

0111ολlτες και οι φορεlc της Νόοιιοας

6ΙΟΚΟΠής

δεν θα εnπρέψΟw τιy.ι περαιτέρω

Νοσοκομεfων Βέροιας και Νόουσας

uιιοβό.θμιοη

του

καιτηΜιτουρyfατοιι Νοοοκομεfουτης

οnοιτώντοc

όμωες

Νοοοκομεfοu,
και

μα(ικί(

nροολήΙ.j.εις σε μ)vιμους 'r'Qtρο(ις.
ε6ικ.ό στην nαθοΑιονuιή κλιW<ή. α)λά

της

διοοWδεσης

-των

ιιό).ης ωιι ως αuτό.ιομης μονάδας.

α

ρόεδρος

10υ

ΕΚΝ,

Σάκης

σ~σης, μέσα αιιό το χοφεηομό

και σε \ΟΟη).ειmιό, παρdtιφιlό ιο:ιι

του,

βοηθητικό προσι.ι.wιό,

ε(ελlξειc στο νοσοκq.ιεfο Νόοιισας

/j\δήμοi'ΙfΧ

\l.Jιι:.Κοu:ιοοyιαγιης,

μ.

ο.ιό

Νάοιιοας

τόνυε

για

ιροpq την α\Οyκαιότητι:ι

,,1..

οvέδειξε

6τt

οι

αρνητικές

δεν αnοώοW εξοfρεση. οnοτεΑιοW

στόχο όλΙΙ.W των

προrrιοψενωv

κυβερνήοεωv,όmιχκaιτηςσημερινής,

'

ιο:ιι έχοw άμεση σχt:ση με τψ
υποχρηματοδότrpη

ιο:ιι

την

nολιτική εμ11ορειιμα1011οfησης
της

Υyε{ας.

κλιμόκωση

Κόλωε

σε

Τόλης

γιο

δηιiίσια

και

της

αιιοl(}.ειοτιιιό

δωρεάν Ύγεb νο όΜυς. Για
ΥΟΟοκομεb, Κένφο Υγεiας και
αγροτιιιό ιατρεία στψ περιοΧJi
nου να έχουν

ro οπαροlτητο

11ροσωnικό ιι::ι1 ε(οπλισμόώστε
Ιι'Ο μnοροόν να ιι::ι)imωιιν τις
o(ιyxpowς ονόyκες 10υ λαοιl
Με ερyσ(όμε\ΟΟUς στις μ_ΟΥά.δες

Υγεkι< με σtαθφή δοuΛειό:,
δικο.ι:ί.ιμcm.

l(QJ.

ο.(ιοπρειιεfς

μωθοόο

Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας για την ΕΝ-ΚΛΩ
«Μι αφopf.llf ~ εφατα JJOυαwιφ[pοιιιται O'Tlf oOM.qfVJ
fotJι( tκ~ΜΨ τικ AJGLOH SLP ~νο ι:πmι6ιπή»
nqν JJtPΙOXιt μα(. nqν ιrλωcτ~, cπqν
~ οι{pγw( ωr τοντουpφμ6. ιt

στ:ελέ;χη της ΕΝ-ΚΛΩ noo εμφα..;(w101 ο.:ις ειcπρόσωποι 'f(ι)'V
εΜ::ιι διευθwιικό στελέχη (exec:utiνe maιnager) της AIGLON
SLP που μετά τη οόλ).ηψη τοιι ειcπραχi.ιπου της οφα1ρέθη ιι:w

ΤΟ Ερyατικό Κέντρο Νό.ουσος διι::οιροvιιιό πήρε θtση.

Ο\όμοτο στηv ισ100ελ160 ωιις.

εpγο.(ομέvωv δημόσο ιο:ιι σ10 ιmουρyεb, ενώ τοιιtόχρwο

1 ιά).εσε 10υςεpγο.(όμεvοιις και οτηΥ πορεία οnσΝμ&ους

Υπάρχει ιrεfρα, βyοfνουν συμnερόσματο πως οότε ~ς,

της ΕΝ-ΚΛΩ, \Ο μη 10ιιtkιουν το δικά τοιις οιιμφέ ροvπι με

oόtt σήμερα, οόtε ποτέ 61ει.Q.ιντικό οuλέ):η. ερyοδόu.ς

αιιtά της εΡ'ι'Οδοσb;. σε οι.rιή την καu.όθwση οργάνωσε

ιαι οι κuβερvι'pειc τους ~ιόοτηιαιν νια τα συμφέροντα τωv

κιvητοnοιήσεις, εfχομε καt0ιcrήσεις, Το cιδώσu. Μφώ. στο

εpγο.(ομένωv.

ΛαΥcιρό για ΥΟ οωθοW εργοστάσια και θt'οειc εργοοfος.,

ΣuΥΟδέλφιοσες, σιιvόδε)φ)ι

αίτημα nου πρόωξοv το τσιράκια της ερνοδοσlος, εi;χε

Θtλουμε τα εργοστάσια οvο!Χ1ό ιο:ιι τους ε.ρyο(όμεvοιις

οδwηρό οnοτελέq.ιοτο για tt.ιι.ις ερyο(όμινους,

με ΨΊΜ το ιcεφόλι w. μη ωμβφαοτοW , vo μην μηλέε,οιιν

Γο το .οwερyατικ.ό. οχήμ010

<ιχ μέτο)pι, vo οnο.ιtήσουν δοuΜιό με δικοιι:ψσια. Ιι'Ο μψ

010

nλοfου της Μνόμεvης

cκοινωvικής., dληλέvγιιος. οιιιι:wομlος ro Εp;αιιι<ό Κέντρο
όnως και

ro σωμαu.b της ΚΛΩΘΩ προειδοιrοfηοcw έγκαιρα
τοιις οπολυμ&ους vo μη στοWJθοW nloω αιιό <ιεnεvδιιtικχb
σχ;tδια του ινός ή όλ)ου furd, \Ο μ_ην μnλέδ:ιυν ο.:ις μέισ,(οι γιο.
το συμφέροντα τιιΝ αρπακηιΦJv που ιο:ιρnώvοvω.ι τοv N.o(no
που nοράγουμε. Οι W.οι .σωτήρες - επεvδιιιέςφ εftt βρlσkΟντοι
στη φι.ι'-οκή εfτεόχΙ, εfτε ποp:χJσιό.(οντοι αχ •ι:~έ-ννιιοι. εfτε όχt,
μα(i με αιιttύς που έστειλαν εκαιοντάδες οnλιjρωωυς ερyόttς
στηv cwεpylα, θΟαιν ό),ο το ερνοσιόοιο ιο:ιι περιουοία Ίης ΕΝ 
ΚΛΩ που χ;tfοτηιο:ιν με ΊΟΥ ιδρώτα 1«11ro οfμο τιιΝ ερyο(ομέ\Uν
για δειαιετlος ώόκληρες, τζάμπο.

Με σuttύς ΟΙΑΟμιλεf κο.ι σΙΝδυρycινώ.'ει - 2,S χρό'ι\Ο τώρο.- η
σwκuβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ro vlo σχ;iδιο ε.S:ιπάτησης Ίων
aηολυμέ\UV, ουτcιός ξοwτ01ζει,αιι tο(ι(οrολλιό.οσειαrό χρέη ιο:ιι
οqιε ιλές, αιιtοός φοροαιιαλόοσε ι κοι δfvει vtα προvόμ10, Mn([ με

την κυβέρνηση και οι 'fΝ)σ10Ι φνοδοτικά οwδιιο:ιλυtiς, τοmκοl
.όp).'OVT~ της περιοχής μας με κοινό στόχο vo αθtιΧίJσοw Ίηv
nρώην ερ'ρδοσb, vo σuyιο:ιλόψοw τις πραγματικές οιτlεc y10 ro
κ>.εfοιμο τΙΙ.W ερyοστοσkι.ιv, wι ξοvοπληρώσοιιν οι ε ρyο(4ιεvοι

χρέη ιι::ιι πρόστιμα.

vo

~ιαyιδειnάιν οπολιμέvοι \Ο tισοw

δικο.ι:ί.ιμ010 και κιιρlο.:ις vα τοιις χρεώοουντηv ει«ιvη.
ΣwαδέΝpωσες, ωνόδελιροι,
Οι τελεuτοlες εξελlξεις σνοδε11(\'(ιοι.ιν περfτροvο ποιοι εΜιι οι

νέοι cευψt'έτες. που 10 θέΑιουν ΟΜ. ό)(Ι μό~ ερyοσ1όοια nφιουσfο tt.ιι.ι ομD-ου, ολ>ά ιιαι δη μοτική nεροοσfο., βοwό,
ξ,εΥΟδοχεfα στην περιοχή μος και κυρkιχ φθη~ός και εutλιι«ους
εΡΙ"'lζόμενους, αξιοποι:ί.ιντος ro y1ο'ω0Ίό παρο.μίιθι όtι εf\ΟCΙΙ προς
όφεΑιος -ιων ε~(ομέΙJΙίΝ, Αιιtή εΜ::ιι η ..S!IΦlfl ο\όιtωξηι που
Ίό(ει η σημερι.vή κυβέρvrpη. ~ιου μετι:ιξό τωv 6).1',ωv Ο\ΟCΙΚΟι~ ι
ως κόριο μέοο την cιr.οι~,ιωvιι<ή οιιcο~μrα. μα(f με διει.Q.ιντιιά

εnιτρέψοw ΥΟ. χαθεf οόtε έ\00 ευρώ αιιό δεδουλεuμ&ο

-

αnο(ημιί.ισεις ιο:ιι αοφολισtιιά τομεfα, ΥCΙ διει6ικήοοw

ωσ οστιιό μέrρα προστοσlοc τωv αvέρyων,
θtλουμε

vo

μnow σε Μιrουρyfα το ερyοσtόοια με τοιις

ε17tΟ(όμε\ΟΟUς 6υκτήτες του n)ι:ι(ιτου που παράγουν και όχι αχ
μέτο;ιρυς - μιιφο(ις ιι::ιrtιωλυτk nου οvέp10ι - οτηρiζοw το
ειφεrολ).εuτικό σύστη μα και τη διαιώv1σή τοιι,
Νο motiψouν στη δόνσμή τους. Νο αιιενκλαιβυ10όν οπό

10

βι:ιρlδιο ouτlί.w που σnέpιοιιν τηv ΟΠΟfΟήτειιοη ιι::ιι το

σψβtβασμό, ΥΟ εμnυτευ10W 10. ταfJι<ό ω"'6ιιό10 nou nοτέ διν
τους nρόδι:αιοv, ποτέ δεv μιιόρεσον \Ο ελty(ow εργοδοσrα και
ιωβερνήσεις,

Νο συμμετφJν σε ό'-ο το σu~ητήριο - ΚΜ'J10ΠΟιήοειc noo
έχωμε μηροστό μας.

; Η άλλη

,

Σ)(Ολιάζονnις σι βάθος

επικαιρα

τηντοιιική και όχι μόvο

ζητήματα

ιπιιιαιρότητα

αποψn

:3

φfοοεψε η ιmοιcριοfο με αφορμή τα «Paradise

π papers:.,

άλλη μια unόθιση απ' όnου (έχνει η

Κο\οερβοποιilν Ελλάδος

uιόμΜΊ
nερbδο.
Α~ήνητηπορομένει η
εrnμονή στηv συλλ.ονή

(ΕΚΕ) στηvοnοlο οwιφέρει

nρόσιvων ροδοκfvων.

στουςλοούς οχ;μσ.ιόδρομο

το.εξής:
cΔόο οχιδόv μήw.ς μετά

Τα
διιο
ο.υώ
χαρακτ η ριστικό ,

οvθρώrtινης

την

της

αΑΜ: ιcι 6).Νι πουτικό

.tκ>.αψοv.

ιιοpο'f'Wlο'tκής

η

Έ\(Ι,Ιοη

ο.}οkλήρωση

φειινήc

l(Q ι έργο το κοnπολιοτι ιcό

σύστημα, τοnορουοιόζουν

ΥΟ

σwέβαΝιν σε θεαματική

αnολοyιομού αλλά και '100

αόεrpη

ΠΙ):)γραμμ:ιτιομοό να τηv

αφοό

m3ομεvη χρwιό.

W..w;iι

την εμmσrοοόwι μετοξό
ΠιΝ
δυο
πλευρών,
νο
ιο:ιτwοήοουμε

Η

οι.Μ:Wκή

σvήλθε

nαρcιyω'ι'1'1

στοuς

ως

10υ

κόστους

δεκάδες

χι).ιόδει;

αyορόστηιο:ιν

α·

nούτη10

ιο:ιι

τf.λικό

οδηγήθη ιο:ιν

τόιους. έ\ΟVΤΙ 277tJ00
τ/:ι.ιωv 10U προη'ι'Ο(ιμεvοu

στην

χυμοποlηση ,

έτους. Γbρ' ότι έχ;οuμε μια

αvιαγωvmικότητο

αύξηση τηςτόξηςτοu 371Jιb,

nροΥόvιοςστηvηαγι<όσμιο

380..000

Διcικιvδυvε(ιετοι

έτσι

cοπούγοομο•

l(QI

πρ ο βλ~ μ α τ α ,

η
του

και

οnοι«η:οοτήοοuμε

w

λίιοουμε

nροβ.\ήματα

τα

nou &οι

οντιμετωn(ζοuμε.

Πορανωνοι

βυμηχο.νΙa;

κοιεργο(όμενοιοφεlλουμε
νο

mιβεβαώσουμε

την

των

εεωχώριων πα ροδεfCΙΙ.ΙΝ:ι.

τοχρόvο οτηρlζουνμελόyιο

περιόδου, εf\ΙCΙΙ η ώρα rοιι

.αrοχος

κοππολ1ομού, όnου ο τεράστιος πλούτος- το τριο.

ΟΊΟ ΟΙJμnόρψο ροδciκιvο
εξέδωσε

το

Κι όρχιcχιν πόλι το nαρομύQ. του ι61κο1ότεροu.

Η ιωβέρνηοη, κόμμσιο, yραφιόδες που

την

λέει,

365 μέρες

ι<:αι ελnl(οιιμε να τιc;
θεραnειιόοοιιν

ανοκόλυψον,

2017

σήιιη l(QI η οδικiα rου Ι(QJ1Ιτολ1οτtκού συστήματος.

ΥCLΙΟf\ι'ωση νο τον
φετινό
αnολογιομό

Α

«ια5στος.,

r. o εμ β piou

της

Ιστορlος.
(ανά

με

nου πορ3yει η

~PARAD":":ιs"'"E~,. ~~
..

ιιpοκοδει'λιο

που

το

δάκρυο

οόπ10

κορnώνετοι

yιο

σύστημά

nσρόοnα που δεν ttρουν

•

καν

πού

niφτουν

UΙΊJ(Εlρήοεις .τους.

-

α
τόχο

θα .αιοαδιανέμοVΙΟtt στους

ειψεtολλωόμινους.
στηρfζουν

τουςyεwά κοιCΜΙπορ3yει,

y10 τις

κυριο\εκτικό

μια χούφτα οπό μετό'Ι(ους

tl.a. ~_ι

τις κοιvωνικίς ονιοότηπς ~APERS

εργοτιισ'ι

τό.Εη οε όλο τον κόσμο l(QI

τις

cθα

αlι'άyιcες

των nολλών., όπως λέει

cελtτ:. που προκαλούν, τη ..διοφάνειa. που

η ιcυβέp.ιηοη . Το κtψος της εκμετόλλεuοης που

θα οώοει τους λαούς οπό την ειψεtό).λευση, το

θρέφοw θα νiνει ι:l(()VfOβόιctt IJCI yλεfφει τις rιληγές

cηθtκό. ~τημο του ονήθ.κου, σάmου σuστήμαιος

εκεivων που εεζουμlζει και εφθλιώνει...

που υJ!ηρπούν.

Κι όΡ'Ι(ιοον πόλι - την ωρο που ομολογούν ότι στο

Σε μιο άθΝο προσnόθιιο, ενδεικτική της καούρας

σάπιο οCιστημό τους οι σwολλοyές αυτού του

y10

θέση ωιι nρο'όντος μα;

τους να δεrεουν το δέντρο

να κρύψουν το

εfδοuς εlνοι cνομιμότΟ'ΤΕ('t, την ώρα που ψηφlζουν
τη μια nfoω απ' την όλλη τις εuρωενtι.ισιοιcές

εν101Jι-οις uποΑε&ιετaι Ίων

αyορό,

ΙΑ'tάρχιι

στηνηαyι<όσμιο οyορό νια

δάσος, οι .μnολωματούδες. του ιcοmτολιομού,

nροοδο"""

κΝδιΜΧ νο. αμφυβητηθεl

νο φ..μεειοοδήμαttιnου

οδηyfες γιο το ψορικό, τραπεζικό, μnοχ1κό Ι(QΙ

κοι

ο nρο.:eunουργός,. το ιωβερ..ητικό στελέχη. cι

δηΑωθεl
orov ΟΣΔΕ
183.000
στρέμματα, ιcιι με μ ια
καvονιιcή
1<11ρnό6εοη,

θα ΙkΟ.νοnοΟΟν ό\οιις.

εuρωβουλωτές τους,

κόθι λο)ής cοπόρρητο:t των ιcοmτολιστιW, κι fχουν

ε6.}οyα nεριμέ\ΙCΙμε nολά

παρ(Jγ(ι1ι(ί.ιv

μεyολύτερη

περιβάλλον κρbης nου

Ε"""°'

ποιχrιwνή.

αφοό

η

nουτική

του

ιmεροχ~.

ΠρέJιει

ΕΝαι cmόλι.ιtα κιrιονοηΊή

οnονcητε(ισο~ ιτοrις

η

δόσι<0Νl

θέση

των

μας

στο

Βεβσkιlς

μεσολάβησαν

όΜΙιλεrτουρ'tQύμε(kόοτος

ΟΙ

10U

louλfoo

nαραγωνής. αοφαλιοτιι«ί,

(ημiες

(φαιΥόμε\Ο

όπου

Μέδοοοο)

~Εηι«W

noWς

χιλιάδες τό.Νοι
Π υτεόουμε

όμως

σVΊΟγωΥΙσtέ( "~·

ΣΧΟΛΙΟ: η,.._('(

"''

οtωθόw:ςδεν lkίψιιιοw

φορολοyfα κ.τλ~ .
Οφεlλουμε

όμως

όΜΙι

μας. νο α\ο(ι)νιοτοόμε για
ότι

foox

το μό.-ο

χαμηλότελιιόοnοτέλεομο
μιιφοκaρnfα

περιοχής nου αεοοοεhαι
οτο ώνο\ό ΘJ ι<:αι

και η σιινκομιδ~ με_γόλου

εεόνεtο-ι d ό)c ΊΟΥ κόσμο,

fΙΟΟΟΟ1άι

α..,;,ρ1μι.ιv

Αnό

την

πρόσ1~ ροδοκΜ:.ιν. Τις

μας

εεκιΥάμε

οιτlες της μιιφοκορnfος

προαnόθειο

προφο'Jώς τις γ.ιωρlζοuν

κοι οwενιιόησης με τους

καλά ΟΙ ΠΟpαγωνοl μας

προΥόν της

τη στολή

του

cλη Γιώρνη. που θα nοτάεει το .τέρας. της

κορόΙJCΙ στο κεφάλι τους την ελεe&ρη διο.:Ινηοη

φορ,οδιαφuν.ή"ζQ'ιτησσν... από τrι,Η.ΕΕ. την ένωση

των κεφαλαίων - το παραμύθια περί... ελέγ,(ου της

του κ~ολοf:υ που υοορfει 'r' ~ο ιιyη~ τα

Νς και το

μ'flμόνιο στις ~{&jτου λαού, f"OU ξφιζιWουν

λεηλάτησαν νια ΙJCΙ ξ.ελασnώοει το ιαφόλοιο οnό
την κρlοητου.

ε~αιιά δικο ιψe;πο

Δεν τους πειρό(ει η σnότη που βγό(ει μόtι, ορκεf

δεκαmciΝ προ~ ~ριν

:tης ;.cι,νταyφνιστι~Qf και ~~ κερ~Ιας
πνν

πλευρά
μια

εmχειρημοτικιiΗ

ομlλw,

που

χά...σ.ιτοι Ο1Ιό φορολογlκά έσοδο στην Εί, θα rιόνε
yιο εκεlνο που οι Ιδιοι, η ΕΕ κcιι cι κυβερνήσεις

τους πετσόιcοψαν από Υγεlο

• Πρόvο10, Ποιδεlο,

θα (ονομπούν στο οοφολιστικό ταμεiο που οι Ιδια

οι λοοl νο κυνηγάνε επf μσrοlω ένα ιδικοιότφο..

εκμεταλλευτικό σύστημα, να στοιχfζοΥ10Jniοω οnό

ι.pοροαnολλοy~ιωι
ΠΡ.ΟΥό~
νιο
τους...
CΜΙ~ιοπαθdύ11tες βιομ,ήχοvους'".., Ι!Q1 εφρπΧιcπές,

τις κάθε φοp:ι κόvτ-ριι:; ψπεριαλιστικών κέντρων l(QI

ειcμέrόλλωση~ ~· anwQ;ν~
'1, καλέσματα
_..,σ,,.
του ..επενδuΤ~ βό~ ~ηΜ !Ψ-fΟΟm:ό

παραγωyο(ις μος. Στό).'ος

SO • 70 δια ειpώ που υnο\Ο)(ζουν ότι

ψηφίζουν

ου ~ στή'J9w οε κάθε χ;ψ!ρο \\ποραδθσους

δια)όνου

φοροδιαφυνής.

σuμφεροντο των επιχειρημοτικων ~ νο
θ~Ιοει το νομοθεtικό ~ πΧοlοιο ν•
νο
μη χάνει φορολονικό έσοδο, υ nοοΧiθηκο μιο
ειc~ό~ση;.. δfκφη,«μ.ε-και.όνεςδιοφάvει~~ κο1
διli'Οlοσwη
~
Εκεfνοι που πεΜνε ~ έw-πlόω απ' ~ ω.λο τα

νο ιφατήσοuμε (11.W111νό

σημαντιι<ό ρόλο yια το
ό'J::ιιξον η

να

φόρεσαν

εmχε1ρη μοτικών ομlλων, που βγάζουν ιcόθετόσο το
όnλιιtΌ ο ένοςτου άλλου στη φόρο. Αρκεl ο λαός να
μην ομφιοβητήοει το Ιδιοτο οόnιο εκμετολλεuτιιcό
σύοτη μα τους...

Α .Χ

.Α.Π<>Λ.<>ΓΙ ΣΙVΙ<>Σ ""'V'ERl.A.p-...p p~t ""Ί
Δdν4( • wnll<!λ K......-τpou & Παντ.μlμΩ( της
~οnιιl Ρ\φριt & Pantonιlmιe ι:esttνil οι
Υιtιt•λ ..ρε(; yιιορτής otO ΧιiΙρο τ~. οuμμιΤdχαν
4wριa\ν 1000 μιcι8ηttς νηιnαyωyβων , 6rμιmιcών aαι
yvμw- ΙJιοΜιων,90 μαθιιrtς Ιχολ<twν Ει δtιο\ς
Λνwνι'tς , 1100noλbS(

•μ<ρcς-ι\(στηνΑ...,.τηΠ-Θώφοu,
Ο~οu66βηικσν20ιιcιρaιnόοιι(ιm(:1mιηt4(σ.ηνC(
- ~ (20J40=ΙΟΟ) ΤΙ(οιιοk(acφa.ολ.ο68ηοα.ν
6 acι&• cm:ιθμο4 κσ nφtιιοu 500 aoλfn;ς.
Aw6 1 άοις • Νοοιfι"οu η Ι\λαnlα Qρολο.,.οu
μmιιράaη•ε οι ονοcχτιΊ Matda ιcιοuteλο8ίcιτροu ιtαι
ncmoμi\la( , ~ΜΜας ΤΟ ΠΑJΑΟ Jιk)llU. σιr6
hολΙΔ.

- · άο( . ......,,.....~......... - ,...
ΧιaροuΤεχνWumιςΑντwwαδάοuΣτtyης7nαρςισt408(

α64 ~Νοwς. μι:4&οφορετ-4hnΡ'ιc6:
tρya. rιou nρ~ι cm6 5 &σfορmιι~ x'8pf( TOU
•ώμου (.Aρνm:l'\lft • Μ&ξιΜ krnνla, haλkι ωι αιόδQ)
. . 1 ιρyοοτήριιο νια ..-ΙW18:ο6ς .
Παpσστ<Ισβ(, - .... μοβφ<(δψ.,.... .,..-.,
. . wιnα,ιωydων ιιaι νια 6λη την οιιcοyfιιacιι cnΌ
α.,..anν6•ρ6'VΡQΙιιΜΧ, •οurιφιι.).4μ~μι
11tοι..Μ<,οωμcm•6βιiστρο, ~6θtοφο, ιιa.ντομlμa.
&ιcrφ.6 4ρνςι JΙ.ιφ6ς λόyια eιι:ιι ι- aο)ιΟ μwηιή, •Ιwιοη
. . .-χιaι-ι~cιηιcιουιcλώνιcιι:ιιaντ..,..tνιwνιΗιt
vaf91111"")οοuντοτορlοςan6&. . .,..,...οόςnολmομο0ς

- -...~-,.ωηι."..-.mύ(ιιροττlcιβ(,

6-ιιωις oεμwQpa νιο urικ.&ε.uι•οός «αι l(Qλ)r;ttxw.ς lt(8

...6οyωy\... ιpyanι\ροα'/1Ω μaβητtγ

aa.a

'Ηταν
6dνι\ς; σιr.Νιinηι:ιη ιa ιοpοοω.ιη.ση nοΑλι.ίrν
nχνι•ών ωucλο&tατροu ωι ΜΜομlμιις

'"°"

ιιροο~

ntρa

a•ό

ιcaλλιιιχνι•ι\.

Οθιομ6( tοu *'VΕRΙΑpι...,.ι'Ί'1" &~aο6την
ΚΒ1Α ΔJ\μοu 149οιaι;"'" dμτηνuιιοοτι'pξη:
Τ4fν μορφωuιt«iJν ινστιτοιnων

""'9ών:

...Ίη(
της

ΠολιnσtΝηιι'ιμcmιξ<

•~οτηνWιiδα

••

Γρcιφάcι Ι δομί(•ροώθηση(
-nομο<) .. Οδρα ....

...-,...

ιιnληιμtνιων ξιwν

•ou

Q(f'rpdιζa c.6μa ωι tον

...yμ\

~-ς
,..._Ις ινW( WάδΟ(:

ΜΜομlμcι(

tι( ιιa ttxwι

)IWpCifv

aou&a~ouνμ&tl(

TOU

•οu11tλοβtα-τροu

. . της

Jιιι..

e o.ttw lnrtttιιllt Ίhκιιιl~

·ιιροjΙολι\
--

ttχν'Κ

•

...

.,apouς Ίη(

.....

c.rw.nι.s

ιιιtωιο ιt:.ιι.ιο cl Cultwa cΙ

w-.ΠιομοιΟ,
aρος

αιΊΜΙiδιuσης

(fορίwν ΠιΝ ξιwν

--

μα

nou ονοt.,.ιιι

-

..

.,_tuto

την

•otWιfY'OO\ι.drιιJtaση

wu

7'''

~ο

1110 anM aολfτη ιW την Ι6ια

~- μ.....•ι\. -

· ~ ....

• Α8ληοομο0 της WάδΟ( -

Πολrτισμο6

"'-°"'<

wcαιmU •• urιoι:pmlQ\. ΠαρΔ».ηΑα owt6UN: τηw
~•cιrιρ0δοcιη'tωνλaών6Αοutοu ιι:6ομοι.ιιcaβώς
το aοuιιλοβίαφο αιιοtι:Αιι ί\ια oW . . nροσβ"'-ΟΙμο

Πολmαιι•tκ Πολm•ι\()
ΠφΚσtροιής
Μaσδονlας
ΤοuριομοΟ Θιοοaλο\ι•ης }
Δι\μο(
σλ..ιιιης

μορcrωι.ιοι)ιηmωοutμtοομσόδοοηςηβιιcοιιλαcmσlrν

Κοuιιλ.οιιcιιηών UΜΙΜΛ.

μηνuμ6tων _. aο>ιιτιαn•Ιk &u,ρςισης μιοw τοu o•~ou
6ιαοιiι(οντοι ~ uι μι)βοι-68ι: ~

Πονι».ιt- .Διn.ιο νια ΤΟ θίaτρο οτηv Ιίnσιιkuση ,
ΚΒ1Α ΔΗΙΙΟΥ WΙΟΙΑΣ

°' &11( τοuς •ολ/τsς Ιαwξορτήτως aο0&\μιι10( ~

Ι()p\ο<Μομ6(

e...

Wηντιι6

•αρ6ρτημcι

Ίη(

--

~-~ς

Η όλ),η

άποψη

εξιστοpείν
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Σχολιάζοντας την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
Σι τροχιά περαιτέρω συρρίκνωσης
ι ρ6το οuρρΙΚ\Ιωοης
οuvίχιοι κο ι 10 troς
2016 το .Sιοθίοιμο ΙJ•
οόδημa» 'Των ινχ\ίφ111Ν
wιιωιαιριιW, 6J'Ιω( οuτό
unoλ~ μιτό την

Σ

-

"'Τ•

ε; • "'
»ιπarε;

γrtοδ ι~μιvος τοv μιl(ρό Α.μlρ

διολύοvν nστρiδες κοι ξ.ερι(bΝοvν

1

στο Μtγορο Μοξlμοu, ο nρω

θunοup,ιό(
μnροσtό

την Ι&ο -

ιrnι
σrις

ΟΙ 1δεολοy.-.

"'"

μαι. tυt~fσιt4μa aftoι68t)(to~.-)

μι cι- της στοnστιαjc

_

ο~...ι nι 011mΟnισ5ι crnφia nouδεf.pow'OJE.t*'i

_,,...,<nΟ_2016'

lllψfη 1ΙΛ' δuι:τωw της~ νια vo ιιCΜfι\ΙΡΙοει 6n

to~ dlμcb~nMna.MιWoιιouavτήηc~
tiιιοι\a αφορ6 πιw οUΕηση της ιcερ6οφορfα( του ιcε~

Το .sια.βέαιμο ιιοόδημο. tΙΝ νοιιιοιwρύιι μειόbr
ιr.ι mnλώΥ •ατό ~ uποχ~c οτο. 114 &ο.,
οπό 116,7 6ιο, fO 201 S. Na οημιιωθό όn το vιίοημο
οταχιfια μι ι14οη τη οu\ΙΟ\ιιcfι μ4ζο UN εισοδημάτων
οnειιΦ\Ιlζοw μόvο ινο nολΟ μικρό μ.tρος της nρcl.\ι1JΟ
τιιιότητος. Μόλιοτο, η μιlιυοη 1ιι.1ν ειοοδημόwΝ ουμ
βοtιιιι πορό).).ηλσ μι Ί η μιlωοη t\IN nοοοστώΥ της
σήοημ ης α~ο(, nou στο •χαρτιό• θα οδηyούοε οι
αύ(ηοη τη<: οwολιl(fις μόζcις των ειοοδη μότων.
Η nλJισ'ι ιcοτοΥΟλωηκfι δοπόΥη 't1IN νοικοκυριών
uήοης nιριορrcnηιcι κατό 1 ~ 10 2016 σε σχέοη μι
το 2015, ιιοι οu1ό 11ορό την ιμφ6Υιοη ρυθμών οιιrο
ΥΟμtιcή< οΥό κομ ψης στη δί6ρκuο της 11ροηγούμενης
J<ΡC>'οός.
Avriθna, οι νtιc υιιν60οtιc; (tCJαJθόρισvς m~

0U IΦΙ (Χο ΥΙΟ npοοJΙΟΙΤΟ(ιμινο τη φτωχοιιοfηοη του λαού.

18.29', αιιό

00( ιιοyώυ cι~~ wfltθηκον σιο

ι 5.2"

1,7 uο:ποι,ψψα και 10 o(ιvrcW) το

...-... .......... ,.,. ~ - τ.,. Ιδοοώι>ο. η~
CMi-

.......__

....,..ιαcιtΛΠισ~

ιlο11ρcι(ηc. 6φlσ00v τα

η~ γιιι νο •νailf'lol.N• οι <Jt6roι τοv ~
Σψφω,Ηι 6ι μι τ,,, WW: 10 4016 το~ειοόδtt

'""'Xdo,

Ειδ«δπρο, -

.a10U( 0110Ιοι.ιc: 6Wοπιι να ληφθο(Ν ov~σtuιiι μέτρο

~ wι cινιaJΙοφιθιl οτη φορο\ηοτεiο 80U τηc ~

οι νίr< ιnιν6Οcιec: cμfό..-tΟαη

Σ

<>φρα- 4)7 αcιιτοι41Οριοl Σχιδόνη μιοfι θιλόδα. δη).ο6ή. δεν μιιc>

.οι.

.........

c:::.- ~

όμφωvο μι το οτcφlο της Νε(όρτητης ~ής Δημc>
οrιιw (;οόδων (λλΔΕ). το Uπήμβρη yWovtov nερfnov
ΊΟV Αμiρ. Να 800 κι:ιπι "J(έOfΙC ~ό ιρ'(όο ιμη μtρσ. οι \Ιέει:ληξιηρόθεομιc
ΊΟU nει όπ οqιε-ι)dc 6ιο\4("8ηκιw ι«ιτ6 706 ειο:ιτ. wρώ, οι οφειλέτεc

το~χαρι:ιταιιΑΝ, CΥώ

μι ΤΟ

ES 8!: ~-τ- ~ • •,

α..eρώποvς. όnως την οικογένεια

κάμερες «λμfρ,
θέλω w oou

nληρωμή ηwφόρ<νν ...

- _-

ro 201 s.

Σ.....

Ν ''ΙιιΜη τοu ••eδιιJ•"< τνν M.ϋcW νοιωιιcu
ριιι.ν, ..ομ........ , . no'J'li• τικ ΕΛΣΤΑΤ, m$f~· m η ...,.υιιtιι πι<~-'!< ουςοw.,ιος.
&ιλcι6ι\ η cινόιuι1ψη t..,. ιωρων tOV ~ύι:ιiι:ιv
•οu6ιο•ημiζα η~ ΣΥ'ΡΙΖΑ· ΑΝΕΑ, •'~
νό μiΜ

n6 tη •ο,οοφσ.Ιμοξη IU8 τη •uιxoiro~

°"°'°

ηση "'t( λ.σ'kίtς 0!~111(, την
kν μnoρct
νο ξr,άόο•ι οόtι το ••ΟΜΙΙΥ-.6 μlpοιιι•• πκ ~
βlpvησιηc, οόπ το •ιλ4χι•το Cf'l"rιιtvo 'ιιιό6η.
,a.της ΝΔ

Με αφορμ~ μια •vελοιοyραφlα•
ο 100 JPόu• ΙΙιι6 την Μη4;λη οιnωρριCΜ\
&Μστaοη, nou Δλλαξa
την noρdo της
σvtρuι6τητaς 11οτοιχ-Wναa τw qtpo<ιrς της.

Τ

10U( •••~cιuς aw~out

wu

191S

• σι ο ιιράιι"ος τcιuς

1'160(

fιΥaν ΔUιο:ιος ηιtιος

'Ofav ntwa

οτη λοyοιφιοkι μι. ~ηιrαν.

.&ιθuμf)σrσπ λοrιιόιν 1'α

_.nPVQ> Touc ιbra ΠJ( m'

Λnόοτ~

οnόοnοομα ΊΟU :

•••τοχσσμ6( οcις.
•ouowaponoλιιl.,. μt.rιιαt!ι οaςτο w:pouAιcιoιι.tva.
οσνλ.σdςwοu Νpσ.•Οχwι

ησλιοι.)

.,. Αιyrδ•σμΜ νι4)όνι yιipWc,

υι σ-.οu ιcσιmο~Ο ·~Στον ιcοινό

ιa 1DV ιpdιtω μι πκιιορδι6c

σντιuμοuvιιnιύ~ιιιιrr.... qοwΝοιuuιτο

το ιιιη'~ ιςeιu"'°'ι

οιατο-..,,.

"#aιοσμι6 Ισμ~.... e,w0ιc, 9σρι•α'6~

...

•ρμi\

,,.0

'Ntιl(, . . . . . . .. , ,..

'IU.twτo.

• ...,.,...

,.. w ιr. .ιιιnι ηω.ο
- ...nn nrιν
.........._ __

1.τ

..,.;ο_wκ..........._-.

_."<.-......

~Hl4(1tllOJ\"'=

(WW'lllW ••..._.,..ων...., 8ιν• ύτι 11τ. .

ΗΜσρι(
Ι'άο•W>
....• ιrtιιοw
-"
-....; ~
κa Λiιιιf/11 w
dtv σιr6 t • ) φcι.pο. τοu

ι

...................

ιardt8U( τικ ICl8ΠU.18'τua\c υwwιιfιιd διv
~118 ~ ιι.δι•ff,.W .ι -6 τηw .ιaιpΙΙ
να

- . . . '""' ..........., ..,ι..-η ""

~ ιpιιιί(uσι ΙΙΑ8 m6"ς σιφ6τοοe»

'°"

flllt .ιccNQlflwfώσιl8

tσπι

._,...,.. _,ωνuιοι)

ταuς n:tιctou. ,,,, ~· -4τι •Ύ'ftιιομ.tνιο.

ιιό'tt ~ιcmw οuτοιnιι6) •ου ιώλt0t0. ytιtnaι

k

'°"

ι.οφτ-..μοΟ 1UW 100 Jpιlιιιιινιιιι&! . . . ~
Μhιοιιοιu η ιιιιιν6nuη ι"cηιl(ιτοι ~dll)w . . o
μ.ι •σιnύόιt-. tttάo( tw.cnoO ......... (

nu

6w to.

ξοlιυ6Υσv ιcσι ιnηχώpσ μaς-Wwot μdιbη(V'Οw τrιν

κοι yιpον1Ιό (ttιpσ ειιvpσομιhιο) fιOU χρaιi.(.nσι

σιιοδομι\σ'οuν.

11Μιwςοιφιtuισςι. •.•

01 dtσφοι

νιιφοι.

6w χριιιιt(ονaιι

'tίτοU"( tιμi( •(6Uou ...

~

A(6o._"'8ς•Awpt<

1.Το bw•90 ' ' Πcινt:Μόwισ ιlνοι 4νο oημAW'Qt4
maνοσwιτιιιό .,..... τvu 8. Μayισιώφσιςι.. ο ιι.οe

...._

enu

~

8rσ to 1tιΑο οντό. T<m μοv ofll\oaνa ίξι
oD.618(, ouμrupιλaMlaνoμtνou .:ιι wu tfτλou. Μι.

Uyo

ρWιησσν ~ μrιοριQ νο σννδ...,. το Αuριιοιιι.ό μ.r

1'6cJo

Διωιοωyι,,Μ οι ~ τw dισμw. nι:φdι την φ:τσ
(wροσωριvlj ιeτο114ιιd) της•., ό6 οιιι owvoupaν6~τιιιιοόv
'fηΥ και8rιησιη νιο "Ρ"τη "°'6 τηι; ιξοuσtσς οιrό tOU(

rw ..p(ow 6tι 11Οtι6'Ρ( ..,,.._

μ~ος cηις15tCΜΙΜιιlιpτη19JΟοτοU'( ..μοο~

μqιιι!Ιλη χuδσι6τηιa. Τ6τιι ~ ι.mι : d:ντ6ξ•. ισ 'ιιοι cw

-vrκτoutιroλo••ίvoUrQJ .

τηc

aιQuμllln σsv λuσοοομίνο(, .. αν ιι4λι ·~· ιa•μοι ο

κcιιο δpόμοςχαρ6•τη•at 1'hι ατσ 1917 .Ufllιiιll( σ'"'6ςο
•f"μος 8σ ξawnrcpnaτηι8dσw6 ΤΟU(λσο6d λ.Χ

Κ6ιιιανης

ΠρWνιας

(οννοι.ισς

Το ΣΟινwφο σ,.ιea να 1'0 ~το

της

Μ6οΧσς1,

•οτ,.....p4'(..ό)ι:ιtν.pοc, ,.σι0νν.,,ο .-rιaν~•

191.J,

τιλdωοιι το

ΑιιφϊΝοuμι

~

'fllλ..oyp690

10

ncιpcι.nw

~·

'

.,.., ,--

' Η άλλη

ι

Στη οιΑΙ6a αuτή &α

Τα tθνη nρbιει να θuμοιίvtσι\ ·
yια να διδάσκονται

'

{θΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

' ...........
"'

._.

αποψn

pp...... άρθρα,

•

,

Vf'Ok04.lμ ίνπι, iρινν•(,

ιστοpειν

μιλίτe( aοuοφορο6ν την

JJ

1ΌΊΠιcή •οτορ4cι (ιιwρkιl(~
τη ynιικότι.ρη πκ xc;iιpa(

-

μοςαλλό κοι acηικόι.τμaα

,.)
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Δύο ιστορικά γράμματα ...
ndtρχow κάnο4α yριiιμμaΤΟ cnην

γόνΔημ..Ασφο.λ.Αθήνας

στον Τύπο με ημφομη

naycόoμte11 ιcπορkιι

Q Ιτολοi φοο fστες εmδρομής χωρ(ς προ-

νfο3 1 Οκτωβρfοuκοιnοu

Y

n ou txou vσ 

οχήματα ξετσlnωτο και δολοφονικό εξεnέ-

καΜ τον Ελληνικό λαό

tot opc·

λuσαντονnόλεμο καιτις ορδές τουςyιονο

στην πόλη νια τη11 ονε

κώv ηyιtώvnou 64vow tον ανοyκιιiο
wροοaνατcΜtομό οι κόμμatσ,Ιf οp8.I( ο.
wιριόδοu( •ξaιφctueά ιφlο-.ι •( και n ou
ta cmottλicιιμcιta '°"( oημcιδeλuowta

εξαφαΊλοσuv την αvεεa_ρτηοiο της χώρας

δ:ιρτησfο 10u. Τσ.(οζuμε

μας και να υποδουλώσουν τον Ελληνικό

και πόλι. όnως και με το

λαό με τη φωτιά και το σiδφο. Σύσσωμος

uπόμνημό μαςαπό της29

όμως ξεοηκώv.εται ο ελληvικόςλοός για να

Οκτώβρη

awwδμwa χρό\ιιa. Πaροuσ.οζοuμ ι οή 

urτερκερόσει τηνονεξαρtηοiα του κοι tηΥύ-

ότι ε(μοστε έτοιμοι νο nά

μιρa 6λUο τiτοaα yρciι41cιtcι. Α φcνδ(

πορξή 10υ με τηvαnόφο.ση νο lϊισει ελεί:Sε-

ρουμε τη θέοι μας στην

το yρόμμα τοu

ρος και να πεθάνει. Ο πόλεμος αυτός untρ

πpωτη γρομμή του nuρός

Οιαωflρ•νή( Enavάcnoorκ και a φe:ti 

ης οuρωότη10ς και της ανιf.αρτησfος της

va

pou τοv γράμμα των

χώρας μας που 1011 διει..Sύν.ει σήμερα η κυ-

δυνάμεις

βέρνηοη μεταδ:\εlvαι. nόλιμος ε&.ιικοοnε-

εmφύλα~ηpτην uniρ της

λευθερωttκός και σV'f'Cεντρώwι τις συμπά-

ανεf.ορτησλrοςτης ){ώρας

ncMC:11\ oιt

nρaγμcιt•ά

1cnορι•6

xaρanήρa. Kόwo.a yρόμμcι«ι

BJ, ΛliN1 naρc:ιμονί( trκ
κoμμouv.cnώv της

Αιφοιιαwλia( για tη οuμμnοχή
οιον Ελληνοc'faλι•6 wδλιμο

'fCIU(

διακηρύεαμε

χωρίς

μας αγώνα nου δ1ευθύ

Σήμφα νια 10νκαθέναnοθυ nοΥόει 10VΤό-

νη οήμερα η κυβέρνηση

της Ακροvοunλiας uηοβάλουν κω δεύπρο

no του, ένα εfνοι το καθήκον του, να δώσει
όλες του tl{ δυνάμεις,να...nολψήο8J μ.ε το

Μετα~ά, να πολψήσοuμε
μέΧΡ. τη Μκη που πρέπει

δηλώνοντας τηv υποστή ριξή 10υς προς το
Ανοιχτό Γρόμμα του ΓΓ του ΚΚΕ Ν ίκου Ζο

χοριόδη και ~για μια ακόμη φορά

ναοταλούv στο μέτωπο για να πολεμήσονν
10υς φασiστες ειο βολεk. Και nάλ~ η απά
ντηση πουθο nάροννθα εlvαι ορvητική . Οι

<....-•••·• t

... ι....ι··- !ι ~ -·•·- · ~ ,.ιι.,..:

.:..;. ~α,

... . . . . . .._.e.. ( f'.oo• .. _ _.. .... ,,

' "')11• 1 •~( .... .

Wχια του και μετα &vnα του γιο τη ou- να ε~ει στο.ιβ
ντριβή του φασiστα Οnδρομέg.'f!Ο τη νiκη ).hvικό λαό μια ~
10υ ελληνικού λαού.il'ο Qι.ιεί>,ιjχτο χτύπημα εr.υθερη από !ίJά~ενί,

UιΜΤραιι::ι9ρ_ωvτομ ΜουόολΝLατοεο~ κf.ι εξιϊρτηοη, Ιίbόj~θε_

IH'1c.:r '·

• lfι'I ......,((..... ~ ••• ~• • •)•1-'Ι

~j

"~

., u-....

r ...... ..ι ··· - ·~ ....... ... . t><-i • •...,,..
;ι,..,.

,.., •.ι.,. ""'-•• ,...,.., ••••' ~~··•('"~

,.,,,..r,, ~ """°' ~.. ·-:- ,;.,..,.. . , •1•' "' Ιι ••Η~

;..,;;,,;. <f< ....

,. ••• ~ - •Ιt .ι4 ..,,1,~,,.

""1'"" "' ~.ι

JJ •:ι;

....._

" " ""''" ,. .. ,..... ... .,...,
* '' ι.,,..,., ιιf\l'rf\•1 ,ιr4 ιlt• t-

,,...,ι .,.. ~ι-.,

·~ι.-. •~·~ ι..~

, ,.,<(o.«,..1 ... ...... ι...,.

ι,

. .....)... . . .....

~··Ι:)~
,.~
••t ιι..ι.ι . ..,,,, ι~... ,, ,.-. .. ι ,

' ·"'-: ,.,tWιt-:

ρικό πfςΊχ_ώρ;ις μρς, εfναι μι~οπαρα(τη~ ε~υση καmt•

nροσnόθεια 'ν'ΟJ'lν νiκη του W'\ν~..~ι;Ι π(φrj. L•

..ι

rιίνt< οτ"~ ~ .. , _ , ιιι( ·ιr,,.~ι;.. i\)f~.

11,

γράμμα του Γένικού Γραμματέα του Κ.Κ της

Κ!<Ε,πρώnν βοuλωτης,Γε~~ Γρq_μμοτiας

Νούπλισ.. 6.11 .40•

«Ανοι_χτό γράμμα nρον 10ν κον Υφuηουι>

Ελλάδdc:Ν.Ζαχαριάδη που δημοσιέυτηκε

της Ενωτικής Γενικής Συνομοοπονδfας Ερ-
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Νοεμβρίου, χωρiς όμως οnστiλε

ΟΛΕΝΙΝ

,

::Ι:

λιyο πι v :r

06/1 1 /1917:Πορομcwέ( της Μεγάλης Οιcrωβρια'<ής Σοοtαλι
οτιl(ής ΕnοΥάσταοη ς, ο β.

1. ΛένιvοmυθJvει cΓρόμμο προς το

,Ε

ι,sp αvη
10 σwέδρο, μο το λαό, πρώτ' απ'

~

•.

'''"""'"' ·~ • •οι..

γοτώ.ι Ελλό&:ις

1

υπεροοnfζοuμ.ι το λαό (όχι

<f<

μ.,.,.,ψ, ... .WV• t•( M<•( . ,,. ')(\(ο .ι Λ>c•-·<· ~Ι ·· -

σμο.

nλiας θα οτεiλοuv ξανά σχετικό uηόμνημο

" ' " · ' ' ' "' .• •

• J<olot.ιltt . ......... ,_ l >"Xtl • Ylo. . •ο/) thι•.0 ~..~l1 <•:; <. J.

••fM••• ...tt .~o

otl{

.. ;.\•

• !',;; 1.. ,.. 1,.,, ... ...ι

~ ....ι• . •I••• •'Ι"~ Ι•• ,._t• •"'"'~"'~ ...ι .........s..., • tι '",.,ι.
...,,,< .~ ,no::;,,,y.., I Ι•• , .., .,,,..... 1; 1""' , , . W. " ' ' " • •• Ι , ...~,

λαού. ΕΡ,i!ς ~τα< εξο""°δόηifη)όllω- \. lωαwiδQpψ.ιi«!<fiu
1
vroN ΚΟWfι:υνισίών τηςΑ~ο_un'λfαι;: διαΚ~πρώηyβp(ιλευτ!;
Ι(ΙJρήτο~Υιοθgοόι;!εnλήρωςτο '3ι'«'Ι\qό
θέος.~ος του

κομμοU'Λσtές κρα10ύμενοι της Ακροvcαι

tι.>r,..,~•• :»f< ·~ '4

•1• t'"'°"'' "'° '"" .. ι "1:J•ιJ(li " ' ..ι "1 • ; , .,._"

καμιά

θειες ttιΝεργαζομένtιΝ όλου του κόσμου.

υπόμνημα στη ν κυβψ...ηοη Μετο(ά, εκ

ώ ο:•.,•·""'-•• ι.....

δώσουμε όλες μας τις

κρο10ύμενο1 κομμουνιστές

06/11/ 1940: Q

_, .. •, ι

O'wι-nlιi•

,

πανασταση

τικός σκοπός τη ς θα δ1εuκρ1ν1στεf ύοtερο αnό την κcηόλη ψη

όλο το στρατό κο1 τους αγρότες) οnό την κοp.ιιλοφική κυβέ.ι>

της εξωσfας.

μέλη τηςΚ&, oτoonofo τσ.r!ζει μετοξUόλλιw:

νηση που έδιωξε τον ΒερΧ(Ιβοκι κο ι ορνόνωοε δεύttρη κορvι

θα ήταν καταστροφή ή προσκόλληση στους τύπους να

.Σύντροφοι!

λοφική σwωμοοfο.

ριμiνοψι την ι:mσφολή ψηφοφορfο της

Ποιος πρίnει να πά ρει την εξοuσiο;

λαός έχει το δικοfωμο ΚΟΙ τιy.ι unοχρέωση να λύνει πα ρόμοιο

- 6 Νοεμβρlου με το νέο] το βράδυ. Η κοτά·

Αυτό δεν έχει τώρα οημοο lα: ας την πάρει η Στραιιωιιl(ή Εnο

(ητήμοτο ~· με ψηφοφορ[ις, αλλά με τη βfο, ο λαός iχει το

στοση εlvα ι εξα ιρετικό ιφlοψη. Elνcu ολοκάθαρο ότι nραγμο ·

νοοτοτιl(ή Εππροmi cή ένα άλλο όργανο• nου θα δηλώσει όtι
θα nαρ:ιδώσn την ~ουσία μσ.ιάχο στους nρανμστικούς ειι:·

δικαlωμο και την υποχρέωση στις κρfσιμες στl'ι1Jiς-τ ης rnονό

Γρόφωοuτiς τις γρο μμές στις 24 [ο.ο.

λιό ημερολόγιο

24 Οκτωβρίου μετο nο·

τtκό τώρα mo κάθε καθJστέρηση της εξέγερ:πις ιοοδυνα μεί

μεθάνοτο.
Μι όλες μου

nροοώnους των συμφερόvτωv του λαού, τιw συμφιρόντωv

m-

25 του Οκτιi:βρη, ο

στοοης να κοτwθύv€1τους εισιροοώπουςτου, ακόμη και τους
καλύτερους εκnροοώnους του, κι όχι να τως nεριμiνει.

του στρατού (άμεση πρόταση ει

Αυtό το απόδειξε η ιστορiο όλωv των επαναστάσεων, και οι

θίλω

ρήνης), των οψφερόι.ιτων uιιν

επαναστάτες θα έκονον το με.,.W.ύτφο φη μα ον άφιy.ιον να

τους

οyροτών (η γη πρίmι να παρθεl

10υς ξεφύγει η στιγμή. ενώ ξέρουν πως απ' ο υtούς εξο ρ1άιοι

ότι

ομίσως, vα ΚQtO ργηθιl η οτομιl(ή

η οωtηρlα της εnαvόοτασης, η πρόταση ειρήνης,. η eχιnηρfο

τώρα όλο κρέ

ιδιο...τηοlο), των οuμφιρόvtων

της Πετρούπολης, η οωτηρiο οπό την nεfνο, η μετοβlβοση της

μονται

τωv mινασμένωv.

γης στους ονρότες.

στην

Πρέπει να ΚΜ'Jτοποιηθούν τώρ:ι

Η κυβέpιηση κλσ..fζεταL Πρέn€1 να την αποτελειώσουμε με

διά

ομίσως όλες οι οιινοιιdις, δ\ο το

κάθε θυοlα!

μπαlνοw

οu\f1ό.w.σ'ια. όλες οι δυνάμεις κα ι

Η dυοτέρηοη της δράσης ιοοδυναμεί με θάΙJCΠΟιΙ.

(ητήμcnο που δε

να οτεΟ.οw α μέσως CΙΥΤΙπροοω

!ημειώσεις

λύνονtο ι με σ1;
σκέψεις, ούfε με

ΠΈk< στη !τροτιωπκή Επανασtο
τική Εmτροπή. στηv ΚΕ uιιν μπολ·

1. Το κεlμενο αυτό είναι το τελεuταlο γραπτό του ΛέΥΙΥ nρv

οuviδρια

(έστω

οιβlκων, (ητΨτος οmοκτ1κό: σι

τηv κατάληψη της εξουοiας. Την Ιδιο μξρο πήγε στο Σμόλν~

κcιι με σwέδριο

καμιά περimωση, οπωσδήnοτ-ε

tΙΙΝ Σοβιέτ), αλλά

να μην αφήσουμε ως τις

αποκλειστικό οπό

μήνα την εξουσiο στο χέρια του

δυνάμεις
να

πdσω

συντρόφους

τρrχο,

από
όtt

ημερήσιο

ταξη

tt<

μια

25

10υ

αnό όnου καθοδήyηοετηντελ1κή φάση της εξέγερσης.

2

Ο Α. ΒερΧ(Ιβοκι

στην

τελwταfο

(1886-1941) ήταν unουργός σιροτιωπκιW
προσωρινή

κυβέρνηση

του

Κερένσκι.

19 01\fώβρη (1 Νοέμβρη)

τους λαούς, οπό τιy.ι πάλη τωv οπλισμένων μαζώv.

Κiρεvσκι κα ι οιινtροφιάς. Η υπόθεση πρόm να κριθεί το δJ.

Εξαναγκάστηκε σε nοροfτηση στις

Η :nfιση των κορνι).οφικώv προς το συμφέρον τωv αστών, η

χως άλλο σήμερα το βράδυ ή τη Wxu

10υ

αnομάκρυvση 10υ ΒερΧ(Ιβσκι δεixvn πως δεv εππρέnετο ι vα

Η ιστορlο δεv θα οuνχωρήοει την καθJσιiρηση στους επο

περιμένουμε. Πρέπει με κάθε θυσία, σήμερα το βράδυ, από

ναστότις nου θα μπορούσαν να νικήσουν σήμερα (και σfνοιι

10υ yια οποστρ3τrοοη. Το Φεβρουάριο του
Κόκκινο Στρατό.

ψε τη νύ,χτο, vα συλλάβουμε την κυβέ.ρ~ση. αφού οπλίσουμε

ρ:ι θα

(αφού v1κήοουμΕ, ον προβόλλουv οντlσταση) τους εuέλnιδες

nολλό ούριο, θα κινδύνευαν να τοχάοοw όλα.

στις

κ.τ.λ.

Παlρνcwτας την εξοι.σfο σήμερα. την nοfρνουμε ό)(Ι ενάιttο

Δεν πρέn€1 να ηφιμένουμε!J ΙΥmορεΙ να το χάσουμε όλο! !

στο tοβ1έτ:, αλλά ..,,α τα Σοβιέτ.

της ΚΕ των Μπο.\οεβlκωv, τωv σο~ των στρ:πιωtώv, tΙΙΝ
οuvδικότωv, κλπ., και υπήρξε 10 καθοδηγητικό όρνανο της

Το κέρδος οπό τιy.ι άμεση κατάληψη της ~ουοlος εiνοι ότι

Η κατάληψη της εξοuσfας εlvαι έργο της εξiγερσης. Ο nολι-

εξέyερσης.

... Ι(ήσουνσήμερο), αλλά που θα κινδύνευαν να χάσουν

1917,

όtαν το Προκοινοβούλιο απiρρ1ψε τις nροtάσεις

19 19 πέρασε Ο'1Ο'ι'

~. Η Στροrιωnl(ή Επαvαποτική Επnροπή δημιουργήθηκε

12 (25) Οκτώβρη 10υ 1917, Περιλάμβανε ειι:προοώnους

Η όλΙοη

άποψη

ειδήσεις

από την Ημαθία
την 1η Νοfμβρbu ισχύει 10

ο.Ν ιιοι. αρχοιο)Qνικι::ιν J(dpαH ορμ~

Ο αιrερ)&Sμwος πρδεδροc 1ou Εnψιt>

......φομο>

δι6τηΦC 1ηc Εφορcbιc: ΑιFιοτfιtωΥ

λητηρi:>u. ... την """"'' •""""6λιι0<1

n6
AΙ(Uμ<ροό
-

ρcιμΜ:1 i.Mιcn6. Η
~ Θ.ι ωραρkιιυ

-.............--"'""-

οτη οιιn"'\ """5α

010 κn1 η nλειοψηφοι)σο 11αρό1αξtι τη<

10U 11710f6nOU μας

Π Ε ΗμοθUΧ δεν πρ6κuτο1 οι ιομb

δε

περlmωοη να u11οβ1βόοt1 την ιdιοyι

-&ο~ωςε(ι\Ο

τη1ος 10\I Mouoεbu βαοWι:ι.ίΝ Τ•

10υ σt0 ειιιμελητηροςtι ICIMt~

W~ότ\ η~λl•

φ,ίWΝι'~tω

..........-"'\
.

Ι1\00σn6.Τρhη

ρι.,, η aoob ~· ...,._ ...

Mt tη 6ιWWρα nο

Η6'dο<ηοητης !Ι(Μ μι~-

·~ ""'--Τι<<ιο<ώ-

κοτιοτη οιόμη

δwα τ~ νια ttΧ"ΙΙΦός

κή διοδιιωοrα ιvόc; c:ιw(δρτητοu θε

λόyοικ κο ι θο ιn1ιι::ιι-

ομοό,όnωςεfνοιτο Εi"11μιλfι1~ριο, cΟτε

ροnο1ηθιl 10 οwmμό'ι-ερο 6wσtό.
Το wρόριο tΙΙΝ υηόλοmων μουσεί-

οε φovtro., ούu σε ιrοlρκο., οότι ιr:ι1
οε έ\'CΙ ..sέαιρο ο~.

Προσιι;ιιΊκή μ0< wx~ 010 o4Nokl ΊΙW
~ ..,.::ι πι W.o 6ιοίο\σΙ\ του

ΚΑ•ΕΣ.

..

°"""° w ιιρο.;:...~·"""
.....'rOOW
~-

ΜΠΑΡΜΠλl'ΟΥΙ.Β

ευιιιρεη

11)1

θbΙΒΙΟΙ,αοότην- μlρο~.yιιι 10 a:ι)ι6 8;ΜιΙ tό'Du " '
Η~ μα; 8cι d'ιΟΙ ΙΙΟΙ 6ε6ο
μ&η ICQI οιnσνά'JU\. 68111( ιt.οοι ΙΦΙ θα

~ να εΜ:ιι με τouc: φορι(( τη<:
tοmιι:ής αι.nοδιοlιcησιηc ICl)I ωοιιc 10U(
φορεfc της nεριφε.ριικικfις μcιc ι"'6ιη-

"'"

Κώοτος ΚοΑαrτ(Ιδης λντιιιιρ1φιρι1ό:ρ-

χης Η μαθfα<

Nl"'I Ι<αρατ(ιοόlο, Περφιρικικ~ Σι>μ
βοι.Wχ Ημαθiας
θεόφοΜ< Τελ~ Πι_ρ<.,.

ιοk~-

~Ι;:~~·:.ι~ω\1.'οο!~
Ι

/:, • - - Γ,.r("~ :a&ε~
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i.-
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ΤΕΧΝΙΚΗ
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SERVICE
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣfΙΣ
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Κ~ομο

Ψuό'Ο'1όνσς

T&f

εm:ιδ+ ο Σι{hσ,ιιό;, η Ποιάαιια λΟ1' 0WJΙcμla

•

Κ

6981981416

~,ΨΜ. ΙJ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Ι<ΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

oe

4ικ...σιtτη Γ1ινι.κι\ Σvν~•v•η

~Αούμε 10uc; λyρό1ιc ιι::ιι 1CU( λvρότες μέ).η μα; σε Eκ.-τo
ICtfl Γ~.κfι Σννιλιι.ιοη Tl'fo'TfTAPTH 15 Ν>ΕΜΒΡΗ οτ1ς 11,)0
10 ο.nιδνεuμο 010 Ι'Μuμcπu«ι kMpo Μέσοης Ημαθkις μι
θθωλ :
ι.~ ... ι(ι>IΕ<< \(φο>aιιό 10 (ήτημα
>.Σ- .,._..,..ΙΜlΑΚΧΟ
3..Απ:Μοrιιαμ6( ηc δρ6οη{ΊCU ~ΙΟ
IDI με})ονuιrιk~

ειtilα:ε•
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑ
...l"IC....... 8"
Μcι8ιιiι 8( 1Plιlf80't 0Trιt

Σ6ιφας Μι\1'κσς

Ync:uθuνoc;
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6986 635 743

σιψβιιδi{ριιν rω εΛαι τια tμά{ &δομέvιι. •.
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ά'Πdψη

ελεύθερο

J_-

βήμα

People have the

r.

Σuvάντηση Οvρσοuζlδη μι τον Πρέσβη Ιcmωνίας

poνver

'Η ταν apx.tc τοu 2016, 610ν η ιωβέρyηοη ΣΥΡΙΖλλΝΕλ ιρχόπιν γιο nρώτη φορά οvn μέτωn:η με τις
IQ)(Up(ς οvnδρόοtΙ( IΦΜΙΙΥΙκών ομό6ων ΊΙΟU θ/γοvtον
cιπό τη δική τηc nλ(ον nολιηκfι unερφορολόγηοης. Όλοι
Q.ιμόμαοιε η:w τρόπο μι τον o-nob τόtt η φlλοιcuβερvη
τική προ.nογ(ινδο οτοχοnοlηοε mu( ελιόθεροuς urον
γελμστlες κ.οι 1011< ογρότιc. Τι ιcι ιΝ, 11p1ν μεριιωός μή
νες, ποΑΑοr on6 oufOUC ιΙΧον ψηφlσει ΣΥΡΙΖλ ια:ιι ~
unόρξιι tνθιρμοι unοοτηρι.Π<Φu cOXb στο δημοψή
φισμα; Οι ΚΟΙWΝιd.< ομόδι< JJou οε ό1'ο. ω απήμσιό
WtX -δfιr.οιο ΚDΙ όδιιο (βριααιν uJΙ'Οοτηριξη σων ~
ιιολnι.116μι.νο ΣΥΡ2ι\ ιrW.Ον ιfp\t ιf.ελοιθεΙ οι UΙΙOOtft

.

...,mo...- -•..,. ....... της ΝΔ, κ.,..;....
Μη-...._~---της<"""'1<--αflΙΜΙΟΙΙC>·

,.,,,, "' ""11"1 -

ο ΣΥ>ΙΖλ ~ όu φιν

οδhατο νο W.Οιιοιfpιι •• ιιοkτ8ή ιιοu 8σ οwδ(Jο(ι;

..

oifnoη ΠΙΝ ~ a:ιι ,ι:Uιση aν "6ριΝ φ)ιέa

--.---6ήθιν1οε.α\<
_ _ ,• . . _ .
>.στι\<.Ιξ

~της

ν{Ο( ouιμφf.IHioC Oto μιοc8α αφώμιηο εmδώc<ΗΤΟC
τη οtfιριξη aιrοιc).ι.σηιcό cnινκ:ε:φιμitιων ιcοιWΜιι:ιί.w
ομόδων ιιοv ιΙ11 μιαθοδοrοΟνναι αrι6 to 6r,μ6οιο εhε
).αμβόνοuν ι:π66μοτο oJJό 10 κράτος, ώοπ νο διατη
ρfιοει τοuΜχ;~οιον (ΥΟ ιιοοοοτό ιιονtό στο 209b, ικονό
νιο να nαρο.μιlνιι ρ-.θμ 1αηκ6c m:ι.ρόyοντος οτο nολιτuιχi
πράγμοπι τοu 1όnou aιι.όμη 1«11με16 ο:nό μ10 εκλογική
(Jπο, Γιο 1α πcιρcι11ό\Ιtί,) μο< ι111βιβοrωοε την περοομέ
νη εβδομόδa ο ο...σnληριι.m'ι< uποuρyός Ο1ιι:ονομιι<ών,
Γιώρyος Χοuλιορόκη<, ο onoloς οε μιο κw1κή ομοΝη(α
οτη βουλή (ΝΟφfρθηκι οι .οuνειδηπ'ι εmλόyή της Ι(υ
Ι!iΡ'ηοη<>.
βέβαιο, για 6nΟΙΟΥ nρowcmι«ι ενδιaφέρεu:ιι για ω.
~·λαnσΔι otpι.ψcmι ιι:αι 'f'd. τους μη ΙJρΟΥΟμιοό)(οv<

της-..σχ!\<,--άwΡ'/ΟU(ή~

οιιιιβ6μwov<νtovc-. η vιιδομιmα\ Ι'Ολιnιή ΜΚΙ ~

ιιιό{.ιι η ιc"'4pιιηση ιeeι 6Uo •aρcίι drf8 •<Μ\ 'f'd. \Ο

"'°"' .....--.-.... 00.-.. _.....,._

-""'~-""'
.. -.....-ι~~η
τww ιιιεο;ι.Uν ο~. ο6ηιιιΙ οε ~ 'τη(
_Ο<.

οιμεοι:Rιιοuμn.t(ονr• <ιήιη( •ρος wιι ιιnω., ~
νtΟ( νο ιaενδ(ιοοw ΙΙΦΙ \ιΙΟ δημιcιuρyοόοουν θέοε:ι:: ε~

γcιοiος yιο τovc Μρνοιχ ή

"'° ιιu&Ίοοw tov<: μιοθο6ς

ΠιΝ φγοζομ~ tOtl(. Μ6: οu1ό ΤΟΥ Τρό:ιιο,ένa μεγάλο
τμι'\μο της ε~lf"ldt< ΦΜWiα( μεππρέnnnι οε κοιvω
νlο χο.p.η),ών προοδοl(ιών η ιmola οριcιftcιι 010 ε~ισrο
και 06u...01tf νο φον1001ιΙ f.ιο κaλι:ιτερο
τρόnο Cωfις, πtρο 0_
"611< κ6ρ1ες0Ιnοης, τcι
nρογρό.μ_μαιο Y(lu(htι Κ('ΙΙ ΤΟU(ΧΡΙΟΤΟ"t'ΕΥ.

νιότικοuς μnονcιμόδιc τοu 1(, Tolnρa.
()ς (Νtlδροοη

011(

naραrιά'Μ οvτιΑfιψειc.

ένο οημονηκ:ό ιcομμόη 1ηc ι»-rιν•κr'ι< κο...
νω'tfoc οδηyιfm1 οτην uιιοΕW.τηαη OWTJ't
ρη-πιο.W θ(οtωΥ, 16οο οι cι1ισοtι10μιιιίι όοcι
και οι κοινωwι.ό tWμcπo. Σuyιcι:ιφιμέw., η

·
- ""μ<οdο< ~ης ....
οΧ(ιει πι ειι~ 6ι:ΝΝ uιιοστηρiζCΚΝ
δπη~πι<~•ολο

π..~ςμt-"" ~~
εΜιι~.,_1οuc~σ6n

_

... μορφή -

της σιορός

·--·~·~ω.
οη<.6"'
..... - -· τη.ο""JΙΙ
ΤΟΙ.Ι ΣΥΡΙΖΑ cnη ρΙο ιο:ιιι την CMlμio νο τη &-.
οδqθιl η Ο'ο'Ο);~ ΟΤΤ'fι' ιcι:mιcπώή ΙΦΙ 0UH
ιιεριοριομό ελιι.θφιών. Υιιό την ιήεοη οu-
τού τοu κcwΙΙΝικοΟ ρεΟμιnιχ. ο».ό ιι:οι ΠιΝ
ονtlοτοο;Ιι1t' τόοιιιμ ιν'Ιό< 1ΟΙΙ κόμματός
τοu, δεν ε.~01 λlyις 01φορ4< l'fOu ο Πρόε-6ροc: tη<; ΝΔ. Κuρόκοc Μητοοn'Ικης, έχει
nαρε_κ:ι:ρanεl οι 1,1nιροw1ηρη11ιά.< οτρ0+
ΙΙ'Οiι<; 061,1vo1\iJνt0( ιμφονώc vo 11ροο6ιίχιιε1
οiιvχρονο χaροιn'ηροηιΦ οτο κdμμ ο τοu
λιιfνοντι Ot o u t(ι ΤΟ ιrηολο, aνο!fιτtl10Ι
μια εναλλακtική nρότοοη rιou θa οντιnfvει
πως η ιιχιλ'811.ρη nοΝηκή rιou 6ιεΙΙΙ(ΙΟ)Μιει
την 6'o'06<110V ~ιι01d οιυrιδοu πw ~
πρων a)MIWllOW στpωμό1Wν ιirtaι outή

--:.--

1

ι

•

Οιμμ11wt1•11 ι.aΟι: ιuιιcιu y111
nιιιο νcιμιιιa Οcpιιnνιιn

ΜnτροπόλΕως
Τηλ.:

-

ιιιιο 15 t.ιχ 97 Ε

19 - Βέροια
23310 22518

εvΑΓΓε~ΙΑ Χ. βειΜ ΙΟV
Ειδικός Νιuρολόyος
Μιwιιοδιuβιfοσ σαι"""°°'° Ειf.~Ίης~ς

E181.c6 Ιστρι(ο Εn• • ιιtιος
• &y.-ι...kypat1κ6 Ερyσιn~ρ10

Ει6ι κ6 lστρc(ο 1<.ι~.ιa1y~σς

4 (nλ. Ay. λ""'νlοu) β/ροιο u. S91 3 ι
Τηλ. & fu 23310 71740 ΙCιν. 6971708861
tlaλo<OlίO!J

, ...,,;~ ....ι~v

• Η άλλη

•Η ιιοlηοη nράια να 'ναι

αποψη

Μις ο6ηy6( μάχης οα ιuτνχlας
Wa 6•λο οτa χtρια τοu λσΤκο6

πολιτισμός

"'Ι"Μοτι\

μια οημσiο οΜχtριατη,ς
Wνβφαι;•
Γιάννης Ρlτοαι;
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Σύλλογο( Βλάχων Βέροιας :Συνιχίζονται οι Ανοιχιίς Συναντήσεις Αuτομόρφωσης

π
και

ρ αγματο

νε η Αvοστοσfο Γ. ΤοΙΙΟμιrόση, διδόιαιιφ ισtορfος στο nονε

πο ιή θ η κε

πιστήμιο Δvπι;ής Μοκ:εδο-λος. Στηριγμένη σι υλικό κuρfως

αυτή

τηv

ηιιλι~ ιι:ιι. ητιμιοτηω
ΟΙ οοτοι ΤΟ kO'.OQν Ο.αtΨμcιω
μι τηv 11ο.\tτικη τοuς ονριοτητο

Π αρ ασκ ε υή

οπό το ρουμανικό Αρχείο - νιατi η πρόσβαση στο ελληΙΛκά
ΑΡ)(εiο και σήμερα εiΙJΟ ι δύσκολη - αλλά και σε nροσωmκές

(3111f 17)

η

μορτυρfες ποροuοfοοε με αυστηρό επιστημονικό τρό πο ένα

nρονρομμοτι

θέμα nou γιο την ελληνική ΙCOΙIJ((J\(o κοι ιmστήμη θεωριlτοι

ομivη Ανοιχni

ακόμη ταμπού.

Σuνόνtηοη Αιr

Η οu(ήτηοε nou οκο\ούθησι με ΠΟΙΙ(fλες ερ:στήσεις και ου

τομόρφωσ η ς

σιαστικές τοnοθετήσιις φοιiρωσι, όnως τόlιισι και η ειοη

Προι:mα&οΟΥ αιq.ιο και μι οnλα

στο
!ύλλ.ονο
Β.\όχων Βέροι
ας.Την εισήνη-

yήτρα, όu το θέμα χρήζει περοπiρω διορεWηοης. Σε κάθε

'"'°' ιφαιηeοον οτην ε(Οι:ιαο

περimωση. ο διάλογος που ανοm~θηκε ή1ον γσ.ιψος και

μιοκοι (χαΝ σιο ~ριο 11:11.Jς ΤΟ μεο:ι Ο.\ο

ιnοικοδομητικός και σwiβολε ΙJΟ παραμεΙνει αμιΙωtΌ το εv

\ΚΙ χu.ιπ~οοuν τηνλι:rιιφοtι:ο

οη ΊΟU θέματος
c Νοέμβρος

το με_yό),ο ).QΙΚΟ προτερ~μαιο

Αwιρεποw ιο.ιβιριf'ιΟΕις ).(ι'Ο(:(ς

μι ΙΙΟΙιΟ.ΙWΟ και φtηνrι δημcι'fWΥΙο
cηopCι(Ow ΟUΙΙΕΙδ~οεις ερ"°"1ι«
γω Τ'οφενιιιccι τους τηv 10.οuτοιφαrιο

διοφέρον του κοιvού ως το τέλος.
Στην ερνοnι:ι φέρνcι.ιν οιοιο.sοeο και εewιιοιαq.ιeι

1940: εξορlο ή nρώtη yρο μμή στο μέτωπο;. έκο-

οι ),ε.ξεις ιλεuθερtι ιcοι ισοΊΙμrα

Ημιρίδα για τα 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση του Μ. Λούθηρου στη Βέροια

και οtην ο.\tγοχριο cmxrρxD.a κα εχwψιομό
~οτι φοβΟΤΟι rov οοοιαλιομο και tην αιοeκ~ ιο:ιινωvtι:ι

Bfo

Η

μερiδο με θέμα .Ειοcινω't1'1 στcw

ΙΙΟtι εΝοι ο χορος ~ο. ΊΙ"fΥ πΑοuτοκροtΙΟ

και τις Ιδί.ις του Μορτfνου

Λούθηροu. nροyμοτοnοtησε η Εu
οyyελική Ειι:ι<λησfο Βέροιας την Πα
ρασκευή ~ Νοεμβρlου, στη Δημόσιο
Κεvτρική Βιβλιοθήκη Βίροισς. Στην

Η ο.\Ιyορ»ο ιρερwι πο.\ιμ::Ιυς εραιιιο ιι:ιι. οnληοτtι
ιο:ιι χοιρετοι μ11ροοrο: οτη\Ιδοφ&ορeι και ηy Ι((ί).)«ργει
δtχως δυιοyμι) με eροοος κα ουeο1ρεο10
ν'ορnαξιι απ'twλαι) το δικιατοu κοeε στιγμrι

ημιρlδο εΙCtός από πλήθος κόσμου

πορειιρέθησον και εκnρόο:unοι της
Μητρόnο\ης.
ΤσθεμότωντιιΝ εισηγήσεων~
γισε ο τοπικός πάστορας

κα μΟΥΟΧο με λΟΙΚη δημοκροτιο
μια ~ο novω οιt'το οοστημο ffαιιcιλλΟ.yεΙ
ι)mν yκρq.ιιοιι 1η .:ιvαιw o.\t'f'Clρ»o

r. Δεληy1όν

ιι:οι m:ιρει τηv εfρυοtι η ταξη η φyαruιη

\ΚΙQ ήτοv:

το σοverμα της Jlλουτοιφαrιος εrvαι η δΟνομη της uπcφο1ας

- Ο ΜαρtfΙΙΟς Λούθη ρος και το γεyσ.ιi;

ιcοι 6εν σΤΟμcιΊΙ1 οΟtε ~ο να ι.εκοuροοτει

το nω οδιl'ν"ισοvστις .9 5 θέσεις..
Γιόv""lς Τσf.βάς- ΧnρουΡJ'ός Οδονtίοτρος, ιιnοψήφιος δίδ'ά-

.,,οτι η ζωι'j της ω.η εrvοι το ΙOJYl'fνt της κιρδΟσιοιιιος

~ΟΠΟΙJ ν' 'Ορθο η Φρο της ΟΙΙ"τw λΟΟ va ντοuφοοστει

Ενημtpωση νtων κανονισμών μn · ~

π

ορακaλοCΝτοι όλες οι ομάδες
της'ΕΚΑΣΚΕΜ καθώς και ό\οι οι

φlλοι του μnό::Jκn,. να προσέλθουν
την Πέμπτη 16 Νοεμβρlου και ώρα

20:30 στην ο Ιθοuοο εκδηλώσιΙΙΝ του
Δημορχεfου Μελ!κης, στην εvδιοφ έ
ρουσο πορουσlοοη-.εΙΚΙ μέρωοη που
θα nραw.σιοnοιηθεf και θα αφορά
τους νέους κοvονιομούς διοιτησfος

στο άθλημα της καλαθόοφο ιρος.
Η ενημiρωση τελεfτο ι υπό την ο ιyl
δο του Σuvδέομου ΔιοιτητιiΝ Κολα -

&M\~τη(t.ιH~τoumrιallfl~~
Μ
100

θοσφοfρισης Ημοθrος Ι<ΟΙ θο no~
σιοοτεf οπό τι:w διοnητη _~ ΕθΥικ?ς,
Θεόφιλο Ποποδόπουλο~σ προ

ε αφορμή Ίην σu
μnλήρωοη των

βληθοw ζωνr~nοροδεJγματα '""

t:'χρόΥιw από Ίηv Οκτω
'.βΡ.1οvή Εnανόσιοοη η Τ.Ε.

:o:~:~;a~:oκ~~ι~n:

/Ι;ψοθrος

ρουοfο τόσο των δ~ όσο κα
όλbΝ WN ομό5ιwτης ΕΚΑΣΚΕ,,,
Μ.,_"
ρόι<.ιnι. 'V'Q μkι npωτοβοuλΑΩ
οι 8'flau\ κcιτιό θννοη wou βο
η&ό 'ιΟ όθληιιο .Α( woρcιa.&ιyμcn..
οτοW .σι cna 4λΜι aθΑΙjιιcnαΙ

nραγματοnοιεl

~ολπική εκδήλωση την

ιι~ιιι'Ι

Διvτφα Η Νο<,βpιw

π

οτις 6:30μ.μ. (ΙΤ(Ν nολl.Jχ'ιρο dλι ci».

Στην εκδήλωση θα προβληθιl βlvπ.ο αφιέρωμα στο

100 χρi;

νια αιrό Ίην Οκτωβριανή Επανάσταση κα ι θα μιλήσει ο Νfκος
Χριστάνης, μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ.

ΒΙΒ ΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑ ΙΡΟ
Β εν ι ζέλου

36

Β Ε ΡΟΙΑ / τη λ .

23 3 10-2 46 12

Βιβλιοπροτάσεις
11e14w+•••

--·-

Η ,ι;ι,1κi fιιmοισtn

ΓΙΟΡΙΌΣ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΙ(Σ
Η

PODIOI (ΠλWΤΛΣΗ

XfU.'Ί'JNA ΡΟΥΣtΟΥ

Σrarwpara
mςανιοκf\ς

ΧΡΙΣ'ΤΙΝΑ ΡΟΥΣΙΟΥ
Σta. ΠΕΡΑΊ:a. TWI

ANTOXJ.41

ΠΟΛΙnι<Ο

ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ

(lωΟΣΕΙΣ! Κ'Ι'Μ

ΕΚΔΟΣΙ ΙΣι ΜΕtι.ΙΧΜΙΟ

ΠΕΡΙΚΛΗΙ ΠΑΥΙ\ΙΔ.ΗΣ
ΙΣΤΟΡΙ ΑΚΑΙΚΟΜ ΜΟΥΝΙΣΜΟι

ΚΑ ΜΛΑ ΛΜΜΠΕΡΓΚ
Η ΜΑΓΙΙΣΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΘΡΙ ΛιΡ

ΕlωΟΙΕΙΣι ΚΙΙΜ

ΕΚlιΟΣΙ.ΙΣι ΜΕΊ:a.ΙΧΜΙΟ

OOPQA ΠΡΟΙ ΤΗΝ Ο ΚfΩΙΡΙΑΗ

Η

ΕΠ.ΙΝΑΙtιιΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΕΚΔΟtιlΣ;

IYf'XJJONH E.f10X:H

λΠΟΤΗΜΑΧJ.ΙΤΙΙCΗ ΠΕΙΡΑ ΤΟΝ
ΜΠΟΛΣΕΙJΚΟΝ

ΠΟΛΙnκο
(Ιf.ΔΟ ΣΕΙΣ! ΣΥΓΧ:ΡΟΝΗ ΕΠΟΧJ.4

;

Η άλλη

αποψη

"ΤΠΜΙ( οοτόχσnο V( ιrou nott δεν
ομφ.pόλλοuνοww~όζοονοι

πολιτισμός

cno.roσrlMI mι" JΙOd &:ν (i,pow,,
Μ.ΜΠΡUΤ
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Ξιχiνησσν οι δρc\αεις ΕοσιδΜιής Ρσμlιοnιcής στη Δημ6σ\α φοθι\κη
ο ~ σw• S.U..ι..Μ youn.ιf wiιh

ΤR.L ~ ~ •

~"

ΝοqιρρiΜι 2017, ~ ...-.."'"" . . ..

"6 ιιι'ιιιdας t W< 16-.WVil ιν- ηοΝ"ο<νν
ι-ςτης._.-.ής,,..ςΤ~'Ιftς
Μιιιχιw-ιkο ~Τ~-•-Μcιe!ιιιιιm·

-ι.ρa,,.~.•i,...ιι;:
•6η,\"- ,..ς Δ~ ιι:ινφ.ια\ιι; .WμιΜw••ινν*&ι•,._.,_.ς-.__
~ς 8i,.....;. η,-_, yιcι _... ..~-wνιιιpοypφφfΙΚU'Ομi

.... _,,_._ w. ν...ι. τ.ι~ ι.b ,..ς 8ι·

,λιοδtί-.ηςμι.
την edυΛCT
~ tw

c.νός ~ Το ·~ιιιcι ~-

- _...,.. ...
~ ,_..ις eι(iιις
_, Πιιyιιιδομι·

-

"Ι:οεο.Jβρi οι.

201 ϊ

Ιστορία και κομμουνισμός

κ10 νέο βtβλlο 10υ Περιl().ή Π αιιλlδη ι:ισ10ρlα

υκλοφόρησε nρόσιροtο από τις ειcδόσει< ΚΨΜ

πtυ&'ι< WN πλοόοιfiιο/ οποτελεσμότων τοιις,. όσο
και ttι.W αντιφάσεων στην πορεb οιιτή κάtt που

και κομμοu\'\Ομό<λ Πρόκειται σlyοιιρανιαένα~
βλlο που σιιμβάΑειθετυcάσ10Υεuρύtεροδιόλονο

οδήγησε στην τελική ήπο της. ΕΜ:ιι το μεγολόπ-

nου χει ονο ει με αφορ

τη.ιεn ωοτων ι οο

στηριγμένων σε vrοκοιιμένrο., δημιοιι~ντο.<

ο Περικλής Παιιλlδης Ε.πfκουριχ ιαιθηyητή< στο
Ποιδcι't(ιJVΙκό Τμήμο Δημσnκής Εκnαfδwσης τοιι

κό διό)qιο και ιαιρίι.ι< προβ\ημcmομό. Κρlσtμη

ΑΠΘ έ;χονrος βο.&έ< γνώσεις Ί6οο πάνω σπrv

αμόρφωση< της σοοιαλστική

ι

Ιξ

μή

ι

χρfΝfiΗο.πότηνΟιmι.ιβριονή Εnονόσtοοη.

ρο τμήμα τοιι βιβ\fοιι και δΙΥει nλ()θο< στοιχεfων
πορά).ληλα τψ οοοραtτητη βάση νu ουοιασtt
η επισήμανση του: ... .Σε ό\η τη διοδικασrα δι

-

κομμουvστική<

μο.ρΕιστική θεωρlα όσο και άμεσεςεμ11ε ιρlες από

κοΙΥωVfο.ς στην ΕΣΣΔ ο ρόλος της ~φατικής ε«ιυ·

ν-

_ Δ...,_.,,...;
RUT
LEGO

την πρώην ΕΣΣΔ (διδάκτορας της Σχολής φι).οσο-

σiας ιι:οι της tΙΟΝttΚής ηyεοfοςπορέμενε ιοχιιρός

την ι-.tΝ-ι) JN 1'111 οτη,..
(" της Αμιρe-

UAGUε _, 6ι·
~- •
ac,1οοότι:pι:ς
-6 80 ~

ιρiο.< του Κρατικού Πανεmοτημfου Λομονόσοφ
τη<ΜόσJ(Qς) καιαθέτει με εmστη~ιιcfι εmiρκεια
και τοvW.<pο.οα.μεεκλα'n<:ευwcό τρόπο
ttς αιrόψει< του νια πrv οοουλιοt1κή

οιφιβώς yιατl η νέα κοΜΙ.Ινb δεν ολοκ).ήρωσε τη

· •• • -...clWhi'IN( •~....

οικοδόμηση εκει tt(Oltfε(της καιπτο-

ρούσε να κόνει ό,tt ήθελε. Ανnθέτωc: ο ρόλι:χ της

~
ι.,-..

-ιa\ιςn~'"'Ι"'Μlιίνι:ι-1,...tοδΜιd ,.. . . . .,...
~ ~ ~ a.•ιδcιn-coi

cιΜ.ι.~ _..ιιkιna/ι ...ι,~
.- ΙΙ'Ι:ΙΑλιφydCνααr«νiς.ν,ος6.φ.Πι-

crwφς f14'8ηύψ"'~ 6nw< ψq.-.eς.
aΟΜιΝUΙiς, crwqo-,.ndς: 111«• 6c(Ιόπμις

σήμερα να νΝει κατwοητή η θέσητοιι
κομμουνισμού στη ιοτορ(α, η ο;χέση

δwοτοτήttι.W λήψης οποφόοεωv, ...

~Ι°"'flyή&ηΜν 6 0~ nι:ιιδ.W

μετοξύ ιστορlος κοι κομμοι.ιvιοttιcfις

ας ωc καθεστώτος .nρώιμοιι σοοι:ιλιομού». Εδώ

Δι.ν εlwι η πρώτη φορά tΙΟιι ο συt

πηση ΊWΥ βοοιιcώv ονt1θέσεων της κοινωviο.ς

•--~ •·~~-............
_
.._.....

·--~ ·ι -•~
· ··"·"- ou.............
.._ ~.......... 6 -

",..,._...,.dJvιi'"'IW~llι

Αιιτό δεν σημοfνει ότι η ιwεσlα της ΕΣΣΔ μπο
περιοριζότw πόντο Ο1Ιό αντικεψενικές σu...eήκ:ε<

-

ι-.-ιιι..~
- _.._,
~ ....... "-·-

κτή την ωρfμαvοη των κομμουν1.0ttκών σχ;έσεfiιοl.

λmιιcfιςmιΝνόρθωση<ιι:οθώς και διερευΥό: τον τρόποψεtοΥοποfομπορεi

_,..._ ιuiι~ .,ι,.aι-ν.ιι-~τηις,~-.:ηι(
~- Ύ"' . . ..,..,... R.L

(FιιtST ικο Leet..) .,._,.-. -οςι. 0 φο·

δημιοιιργfα υλ1κής βάσης ποιι θα καθιστούσε εφι

•pqyp~nopoU -~l'iς.

(.0

•---.

·

και αντιθέσεις οι οποlες διαμόρφωvαν ένα φάσμα
3οΜ έροc Οι οντιιρόοειc της σοβιετικής κοιvωv(

1tJ)οοιmκής..

yfνετοι μια επισταμένη κα ι διολεκιιιcfι ονοοκό

γραφέα< καrοnιό.νmιι με πο.ρόμοιο
(ητήμαω.. Τόσο σε nροrr,ιούμενο ~
\!"Ιο του~Το φοιι.ιόμενο τη<~ γροφει-

ποιι προήλθε οπό την Ο<τωβριαvή Επwάστοση

ToRRSTLιGOLc..-eciNιo-1~
&•t••ι:σμ6ς~-ν-t1Jι~·
.ιι ,._.α.1011 - 2t18Tdci ν.ιό,..,,, .μο
τη-ς Α.Ε. - Προiδpοφ ,..ς 6ημοιφ«tiσιι;

pw:i τφι ~«!Το u:a«~
•~hο:ωΜ11 ,...eιιwνΟιcβp-6·
,.._.101a-οιομdιιδcς"°"β4 rφοιy1·
eονν q - w 61.cιiωιι« ·~,..Κ Τu..ό 6ι~
Cre«e ιnι• 84

&φιχθd O"Q) ~, _ ~ιή

οκραilος ~~ ΕΣΙΔt (ΠΡ.ΟΣΚΗΝΙΟ
J001)),oo ~ μiσω mιιcνής ~yρο-

ως i(Πρώtμο σοσιολισμtb (σύμφωΥΟ. και με τον

τ•Μlh'J#όιιο••ό10.1011.-.~ός

Μi,τιι:a.Τοτοξί61 ""tι

ip(ο<τουέ~ ι ~σ!ΧJΙψειατο jι9θετηθεl

ότι ιη νέο κοινωvlα εμφοvf(ε101 και αw.πτύσσε

61~ ,,_ τηιιι ο.ω6ο .., τηιιι 6afo

10μi• (ο.iνφd fAnό 6ιΑαο Τ6ίιοο)

οε πλευρ,iς τ~ς σοσιοκι.στιιcήc-, οικοδό-

πι ι εm ιιλιιcή< βόοεως Ι().ηρονομημένης από το

μησης πάντα με επιστημονικό, δuλε-

παρελθόν, η onob μόνο σε περιοριομένο βαθμό

..

κ..-.. n,o--....nσ--.1-.tMc(iyt:·

w• Ri

fl"mlllX1 • • - ·

ll'A:f' δ ο-.- • Ami την .._,._~ ,,. ~
-.ό ι.,..mο edιιιΑCΤ Cxa - ο-.όχο TitY ~ ~ ααrν -8μι('81:ΙΚ'φ.
.~.. -~~ ~·ι:ις Πpω~ ~ ·~ι:Ν το~ Μη

..,_~ .., ... ~oφia.

0 οτόιος το. ~ S1QM
,_,..., widιi R1 ...,., •• ~· ..,.

papφwι~......ιι;-~~c; 8ι-

l'Moltli~~ ιuxtV:- ί"1~11ης

•Αμφαιάν•ικΓ~

ιctικ::ό"Τρδnο μα~ιά-οnό dοθολ~

ιιερΠτίςεξιδοΥιιcιύσεις/

Σ

σοβιετικό Οtσ,(Οστή

8. Βοδ.ούλιν) σ ημειώνοντα.<

wtt0τοιχούσε σtt< νέες σχtοει< πο.ρο\ΚJΙ'ι'(ις. ε\ώ
στο μ εyολιJτερο μέρος της

Νι βιβλi δε:

τοσ~ριμ:,J.-.

αλλά και

κι::ιι που η μη επlλι.ιση tοιι< οδήνησε στψ τελιιcfι
ήπο και ανατροπή. ΧαρακιηρR:ιι το ιαιθεσw.ίι<

.

ήταν ακόμη

ο νοτεκε-

τοι ~ σtD~!JlomtoVriι<1'ει;

αι«nάλλψ.η

yια τηv εyκοθlδρ.ιοη αιι1ti.Ν

ρές τοιι κpι εεό)'οvtος
ι----------------..!!~Ξii;
"'::-E:='""-E:=1-fi"J ouμ~μqτo..
bλ).ό τοκαιανι;ι.,.αlα
οvο~ει

Ύων σχ;tσεωvι.Ε\Ιώ γω τα

eιv.ει- vιι::ι.το ούριο στην ~wση

σιιμπερiΝοιιμε όtt η τελιιcfι

~

αtτια της ανατροπή< ιιnο

δρόμους- μέ~tωΥ θεμάπον JΙOV

yρaμμ!ζεt ~ρούμε να

~ντο ;της«~οwι9ttΚfιC:ενοπο[rt

οvοτροπή των πρώ'των σο

Lοιiςιτη~ κοινω..\ο.ς. ~oJ 9όμφωvα
Σουτζόnοιιλος~ 4. ~όρκος Α.Τοκας Α..
Τόκας Π, 8άλλ1οc;, :rοεομα(Ιδης, Μιρκό,
nοιιλος, Καβaργίpης 2

Έχασε α.πό τον
Φσlσκσ ο ΑΟΚ

Ε

vτός έδρας ήπο οnό
τον Φ:ιiοΙ(CΙ Κέρκυρας

Πτολεμοiδο< y10 την 4η ονωvιοτι ισ} της
rΕθvικής (3ος όμιλος) .Αniδειξε έτσι όtt

η απ'~ομενη ήπα αrmό τσ.ι ΑΟΚ ήταν

Έθvική!
Δι:κόλεmσ : 12-18, 3143, 45~5, Ss.91

,δημιουρyημέ~.ων οπό

ονΜ.ηψη< οπό τοιις ανθρώπους

ειχι.ιτερικές τους αντιφά

τοιι ελlγχοιι εnf των όρο.:ιv ύmιρξης

σεις

τους,. αιrοτεΝr.wτος γt'οuτοό< τψ

ΟΙ πολιτικές ηγεσ k< tου(

πρώτη πρό.ξη ο~εvttΚής ελεtιθε

ή10ν

ρlος. .

(για λόγους οντuc:ειμενιmύ

σε

tt<

συ,.Q'ικες όπου

παντελώς

αν<ιcαvε

,δη).ωτικού<

το καθένα του αιrοn:λεl και οιισιο-

της mοχής) να ειmονήσοw

εfχε λύσεις οτο τελwτafο

σttκά, 10 πρώιμο γtο το επόμενο. Πρόκειι-οι νια:

nιvτόλι:mο

ι Μέρος. Οι θεμελιωτές του μορξισμο(ι γω την

ονttθέσεfiιο/ σε κατε ύQ.ιvοη κομμοwιοτική.

την mοφή με το σκορ.

κομμοι.ιvΙΟΤΙΚή κοΜι.Ινb και τψ nρολετοριοκή

Δεκόλοπa:

και

έ)(ασε

Ίωv

opfuN

τψ οnαροiτητη οτρατηyική εniλιισης outtίw Ίων

εnονάστοοη.

40 Μέρος: Ο κομμοwισμός ωc ιστοριιcfι προο
πτιιcή. Efvoι 10 τελειιt0rο και εξα1ρετοοi ενδιαφέ

4?.47, SS.67

Εδώ με εβριθή τρό~ - δεΙνμο ουσ rιστιιcή< ~

ρον, ονοστοχοσttκό μέρος του βtβλfοιι στο οποrο

ΑΟΚ 8έρ)1ος

σης των Ι().αοιι<ώv- οvοφέρεtοι στιι:: ιιλικ:ές προ!).

καταθέτει και την δική του όtΙΟψη σχετικό με tt<

nοθέσεις και το m:ριε;χόμεvο του κομμου"'°μού,

προωπικ:έ< χειραφέτησης της α\ιilpωη'ότητο.ς

κι::ιθώς και στον χοροκtήρο της προλετοριcιιcfις

υπό το πρlομα 'Τόσο του ιστορικού υλισμού όσο

εοονόστοσης. ΣημειιίΜι ;χο.ρακτηρισttΚά: •

•Τα

κι::ιι υπό το πρίσμα της θεωρfα.< της mορfα.< του

οοοιολιοttκό εγχειρήμοτο τοιι 20οιι αιώΥΟ. λει

ΒοCιοω.ιν. Ιδιcιfτε.ρο οvοφορό: εδώ νΝε10ι στη σο

τούργησαν ως ειιρ(ιfατο m:δro δοκtμοσiα< της

σιοΝΟΤtκή ολλαyή της ερνοσfος,. ενώ αvοm(ισσε

μορΕιστικής θεωρlο. Τν iδια 0ttγμή εξοιρεttκό

τοι εκιεvέστερα και η ιλοy1κή τη< Ιοτορlο<λ

ιφlσιμο υπήρξε το γεγοvό< ότι

01κοΙΥCι.Ι'ιiε< tΙΟιι

Σuvοψl(οντος: Πρόκ:εrτοι γω ένα βιβ\Ιο, που

πιχ~Ε-ιαιΨw πο.ροιισiοσοv φοινόμεvα και προβλή

ανεξάρτητο από τις υnμέρους εκιιμήοεις για

ματα γω τα οποlο το κείμενα των θεμελ1ωttί.Ν τοιι

πλευρέςτοιι -nουμnορεf νοέχει ο καθένας- σιιμ

μο.ρΕισμού δεν υπήρχε (ούτε όλ)ωστε θα μπο

βάλλ.ει δημιοιιρyικό στη σκέψη (ώ.λό και στη

19-17, 31·29,

ρούλης 17 ())

Φλlnnου Βίροιος εnl τοιις ΑΠΣ Apfωv

οη κοινfiιοlικώv δwάμενωv

χιΙρημa".ης 1οτο/>ΙΟ~ως πρόξη

Το βιβλlο χωρΙζετοι σε 4 μέρη. tΙΟιι

που δεν εlvα ι άλλοςοπότηνόνοδο στηιι

τιιχε η 0Υδρ1κή ομάδα μπάσκετ του

το πλέ~ο~Ιο ιρ:ιι ιφkιψο εy

Η ομόδο τη< βίρο1ος δεν

mλό έΥΟ διάλλιtμο γιο τcw στό;χο του

Ε

(58-91) ni-

καθεστώτων

προκ).ήθηκε οπό τη δρά

γyώρισε ο ΑΟΚ μι Ss.67.

: Τ~μπο~
κης 2. Σιομάνη(6, Γκανάς 3 (1), ΒλόJιος 11
(1), Μ::ιιιρiδης 4, Λtφος 5(1), Μnο ρμιιο
~ύση<2, Χοτ0Ίλaμnρι"'6ς 4, Γιοvvοιζά
κος 14(2)
Φalαιι:ο< Κέρκυρος : Χοτ(όtΙΟυλος 9, βι>
yιοτ(ής 13 (3), Μστεvlδη< 10 (2), Νιδέλ
κος 6, Σmτιέρη< 3, Μ:ιιφlδης 9 (3), ΠΕ·

υρεiο ατός έδρας vlκη

σιαλmικώv

~ν b~έο .1JΡ.οβά)λει ω

ρούσε νο uπό.ρ.Sεα καμιά hοιμη ερμηvεΨ. ΕΥώ

σwέ;χεια στην αnοροfτητη δρόοη) όΝΙΝ 6οωv

δι:urιστώΥΘ..: ι: ...Η διοδικοοlο. οικοδόμησης τοιι

θΟ.οw να βά).οw το δικό τοιιc Νθαράκι yια Υα

οοοιολιομού στη Ρωσlα δw μπορούσε σε καμ_Ια

ιο.vθρωπεύσει ο Wθρωmχιι. Δfw.ι εφόδια οκ::ό

πε ρlιnωση να εfνοι ομαλή. νο μην προοιφούει σε

μη και σε όοοtι< θεωρούν cχομένη ιmόθεσ η τον

ο.ξύτατο προβλήματα, διισκολkς και κινδύνους,.

κομμουw:ιμό. μετά τηv ήπα και τψ ανατροπή

Πο>λδης β, Ποuτούκης.

ποιι καQστούσοv το όλο ενχεfρημα ασταθές και

της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Και τελικά ε~οι

Αθcrιιοσιάδη< 3, Σαρής 22(3), Μοσφ~

ευ<»ωτο στην πιθονότητο ο.ποτυχfο.< και ήπος. •

έvα βιβ\Ιο που οξ((ει να σκUψει κανε[< εnάνω του

δημήτρης2

και να εvφuφήσει γιατ{ cτο ΠΟf»!lδι ποfζεtοι οκ::ό·

<ΙΧλumος Βέρ)ιος (Γκfμος - Μnλοτσι~

20 Μέρος: Η σιορική nορεlα της nρώτηc σοσια
λιστικής - κομμοι.ιvιοttκής ΚΟΙΥωVfQ(. Εδώ yh.ιmιι

της)

ουσrιστικό μια προσπάθεια απώ.οyιομού με βο

βριαvή Επwάστοση ήτον μόνο η ορχι'ΙΙ

Διαπηtt< : Αγραφιώτης 1. - Τοούλης
ΑΠΣ Πτολεμοϊδο. (Κυρcιτζής): Κλοοiδης

5(1), Σειvτής.

Καλομενlδη< 4, Εοπφi-
δης. Αργυρόπουλος,. Τοολά κη< 8, Σαχ·
ποζlδης

:

6(2),

Κοθρά<

yκλάκαvος

15(1), Μόρας 2, Τσιο- •
17(3), Ποραιrούρος 17(4),

συΦ σtόχο τη μελέτη tόou.w

1WY σταδίι.ιν wό-

μη.,vιοti ο δρόμος που άνοιεε η μενΜ.η Οιcιω
ΕΟj<.ιaΚα~ , φ<Μλοyο(

Η άλλη

,

Σκι!.φΊομαι
σημαΙVf.ι
αλλάζω.

απο

Μ. ΜπρΕΧΊ

βδομαδιάτικη

ΦΩΤΟ ... ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

E("c=-a •• pό.c:ληCJJ"η !
Η

••

απόφοοη
ένωση

w.ιv

vειφοrοφεlοu

010uς

ψf'ΟΟ bς.νο μηvΊΟλμάwοιεργόt((;

ε~λΟ»JΟη

ΥΟ διειοSιιο(Ν 10 οι.ιτσ.όητα. λυτή

δwάμεωv

εrvο.ι η •δrιο:uη• cwάntuεη. Δεμένη

ιαιταο10λflς:
Ε1ρf'ΙW)δικεfο.

auτεnόyyελτη

χιιρο11ό6ορα η εργοτlkή τάξη.

010
και

η

vo

11οράγει όλο τον πλοCιtο ιο:ιι ,,ιο. μ_ηv

γιο τις κινηrοποιήοεις

6fω&ι

μnορεf vo οΥCΙΟόνει.
Κολάιμε τα ouv61κάto,

εvόvτιcι

φορεl(

010ιις

cnην

τουc

nρόκληοη

της

nλειοτηρωομο(ις,εf\ΙΟΙ μέτρο-πρόκληση ιο:ιι έχοw

κυβέρνησης vo 01t0vtήσouv, με ένταση τηc πόλης:

ευρCιtερες ιιροειcrόοεις ιαιταο10λής εργατιι<ών

yια τηv nροοτοοb rou )rοού από το πλιάτσικο rou

κινηΊΟnΟιήοεων. Το μέτιχι ποιι φέp.ιει η τρfτη

εu:ιιμάζοw κuβέρvηοη, τρc:ιπε(Ιtες ιο:ιι ξ,έ...a funds,

αξιο)(Ι'rΤ}οη &U(γονtαι έ\a ένα κ::αι δε~οw

στο ι.D).& κοι τον κόπο τω λοού να cιnοκτήοε ι

τη οτό)[ευσή ΊΟUς

ένα κερι::ιμlδιΚοv&ος μόΥος τω και στη •δfιο:nη..

1((11

11ou είΥαι vα

μnει το εργατιιό

λοrlό κΝημa στο y(ιqo, ΥCΙ uπόρξει σιy~

ο.ιάnτuξη J<ανένα σnfn στο χέρια τρcιnε(fτη ,

Ανιιοrmνηι
φuγε nρόσφcπα οπό τη (ωή

Ε

ο

Γιόwης

Μ

ε nρωτοβωλfο του Οι>
γονικού Φιwηnκού Σ~

c

Υόλου

"-

ονοπτVχθηι.::ε το προηγούμενο διό:cnημα στη βί·
ρο10 αλλά και ατός των οwόρων της Ημαθfος

Ιvτ(εβlδη(,.ένας

nou

&:ιιuριοτός όνθρω:nος

με την

nαρουσrοτουσημόδεψετηλει10υρyrο
της Δημ:)σιαc Βιβλυθήκης βέροι:ις.
Οι σuνόδε)qοι τοu σε α\/ΟkΟΝωσή
τους τόνυαν: 'Η Δη μόοο Κεντρική
βιβλιοθfικη της βέροΟ(οπό σήμερα

φn.1ι(ώνει Ρ..ον10e έναν οπό τους
ποΝτψότε!):)υc; οwερyό1ες της. Ο
Γιό:wης ερ)'\iοτηιc:ε στη βιβλιοθήκη
ΟJΙ"Ο το

έως το

1976

χρονιό

2013,

της ωνmξιοδότηοήc τοu.λnο τ6τt
μέχρι

Πρι.ιτοπορ ια.κή συνάντηση

482

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

~ροuς

της

ΦΤΟΟ10λής.

της επικαιρότητας

τεuχος

σήμερα.

mιοκέnτmιι

α.ινέχtοε να

ια:ιθημεριΥό

μας

vo.

ιο:ιι

προσφέρει αφι)οκερδώς, με &η του
την οyόπη, τις ιιnηρεοfες

-rou

στη

βιβλιοθfικη πω τόσο οναιιοόσε~
ΓνωρΙCονως τον εδώ κοι δεκοετfες

Μο\'όγραμμο•, υπό

και το.,.fοτηκε ότι φιλοδοξlο εlwι η οwόντηοη

χορ:uδlις απ' όλη την Ελλάδα

να νΙνει θεσμός. Αναφέρθηκε ακόμη στη στήρι.

mιοαιιτόμ&οt

α τωνοnοfων οι τέσσερις οπό

~η οπό μέρους της Δημοτικής αρχής αλλά και

ε\).'ο.με nόν10

π>-:ήθους ~Ρ.rιvιίΝ ~ιο κο1 το Σύwλο οτηρfζετο1

για το χcιμάγε)ό

αποκλειοuκό σι1ς σulι'δρο~ των μελ'ων του. Ο

του ι«ιι την πολόtψη nροοφορά 10u.

την Βέροια. mρόκεπο νο βρε.·

...._

θούν στη Βέροια στις 11 Νοέμ·

βρη στη !τ-ήη Γρομμότων και
Τε;χvών οιμb μcwοδιl(ή μοuοι·

μαέστρος Πέτρqς Ρfσα:ici,~ροκχήριοι}ρωτ-οοο.
ριακό το ~εστιβό~ nρόσθίοε ότι 01 w.εις χοροr

κή συνάντηση. (Ρuιορτ-όζ στο

κοι έprος όμεοη ε11οφή μα(I -τω
την

w

βιβλιοθήκη

ιιοόμε 10 ιαιλ(ιuρο

10u,

την ε.uyέvιιο.

Το θερμά μας οuλ~ιιητήρια σrοιις
οιιdοuς του!

δfες :ιιου θα έρθο~ν στην Βέρο~ εfν~ διεθνούς

επnόμενο φύλλομσό

φήμης. cΔεν unόΡ'.(ει κόnoιl:fletμcmκή ε'ιι'ότητο.

Γιοτψ οwόντηοηπου έχειτον
π~η ι
n·ροοΠοθούμΕ'νο pγκολι&ουμ,:ε•οwθέτες τόσο
χορcικτη ριστικό tfτλο dlo ρόλληλες qιωνiς...• έδωσαν Jι;;""~η-\6 '1f1ς ελλ~ής μ,ουο υιής ~ ιοcιι ~ς κ\αοοικής mι')φνιοF Οι χορωδf.ες
anόywμo της Τρlτης 7 Νοέμβρη οτψ ο Ιθουοο του Δημcm κού Συμ- θα εiνοι μοcrές, ;φ,ράφωνες και δ~ πρόΟθεοε ο κ. Ρίστος. Ο κ. Ρi
βοολlου το βίρο1ος η Α. Ανονιόδοu (πρόεδρος τοu Σu~u k$.Πc). r--rι;οςεryε_οιι;όμη όtι μεrιw.οyμ~~ή οε ένοχο~ιοitόgχήμο, ατός

οχου (Γ. Γρcιμμοτέοό ΚCΙΙ ο Π. Ρfτσος μαέστρος και Ψυχή τοο..μ.ι~υ. LάJfδ την ~~φfκεuqη των σννοισξήμάntΝ, έ~~κοινωνΟΦ, μορφωrι.
Αnό τηνΑ. Αwνιόδουέγινεεκτενήςοvοφορόσ,χετικό μετηδρόσ!)1!.Ου

κό και εισrοιδέuι-ι15οφέλn αλλά και ο'γΧολuτιkόόVtiιφιοομ,a...

" Στη χώρα του Κιμ ": Μί α εν δι αφέρου σ α β ιβ λιοπ αρ ο υ σίασ η

Σ

Να ~uμι ιςαι yια όλλα;
ε πρ5σφατες δηλώσεις TOU ο

Σ

την προ.πείιουσο της Βόρειας Κορέος,

Rιονyκ Γιονyκ, cβρέθηκε η Φρονιάοκα

Μιγαλούδη.

όnou

έζησε

δίιο

χρό1ο10.

Στη χώροτ.ων

Κι εlnε να αιrοτυnώσει τις εντυJΙώοεις
της.

Δεν

πρόκειται

γιο

έw

......-.-•........_

βιβλfο, με την έννοια της ονόΝ.ιοης τοu
nο\mκοοικcwομικοίι
χώρος.

Η

Φρογκlσκο

συστήματος

(a

στην

το~.«:οντας:

λ'Υι.ι ιι Φρο.11ι·ίιtλ1J. J\Jttιai.oύ&ι
σα{ πpοσκαJ.ούr σrιι~·

της

•~Στιι χιί.p~

Γιανγκ, κινεlτοι, ψωνlζει, πηναlνει το ποιδf

Rερφέρεια Κ.

wρωnο1κό

στις

rt'''' Κιμ"

Ευρώπη.

οnοιςrό δύιλωμα οδήyησης.κολακεύετοιοπό

ΓιάWf)ς ΚραV\άς ; Ειδόσεις εντύnοις
Φρανκίσκα ΜεvcιλοΟΟrι. δη uοσιονράφος,

οuννραΦrος
)(0~ΓΟΙ ι:nι ΚΟ ΙΝΩΝ ΙΑΣ: ..... Αλλ... ΑΠΟΨΙ-ι "

ΕΝΤΥnΟΙΣ

βλέπε~ nορι:nηρε\. μοθο lνε~ οξιολοyεl κοι
Η Φρονιάσκο

όλο οvτό, αλλά και γιο τις

-.J;::i~ιr(POtilιιt'b

στερήσεις οπό τις εγκληματικές κυρώσεις.

• ·•al!.1111 reιo1~ιιι_.a11 .ιοιn

nροnονάvδο.

νέο

ro

ΕΣΠΑ••...Δ.εv το
γqονός αι.ιtό,αν

κοι έχει την ~ήνησή τοιι.
•Ε)ιΌιιμε ιιολλ.ές φορf( 10Υrοει
σημασrο

των

χρημάτων

Κυριακή 19 Νοtμβρ~ ατ~

7.00 μ.μ. ατοv

l'\O;\u)(ώpo "εΛΙλ" ·ι:ης θq>Q\cις

τις

Nm<k

ανάγκες,. ι<:ατει«ινεται

στις μεγάλες

επο,'Ειρfιοεις κuρfως

κ.α). Να σημει.ώσοψε όμι;ις
η

την 6yνωοτη yιa μας ( και σ• μ<γ6Αο βαθμό &......,./ΙΜιιι(vη)

Τις

«)'ΟΟούρa. 11οιι έχουμε ως χώρα,
η χρήση τοuς δεν κοθορl(ετοι αιιό

τις βλακώδεις φήμες. το τερατώδη ψέματα,
χοντροκομμ.Μ'ι

αnορρόφηση

TOU ΕΣΠλ (ΠJ( μικρό μέρος οπό τη

φtλοξενεfτοι. Δροστηριοποιεfτο ι σιη χώρα.

την

σε

ιc:ιι στην υΜηοrηση

αμφισβητούμε

τη

nο\ιτισμ1κές ιδιαιτερότητες της χώρος nou

γράφει γιο

μετο«ι

τόσο

έΡ'J(ιJν στο

(. ..)

Εrμαοτε

θlοεις

των περιφερειών σ' ο>όιιληρη την

Εuyενία Καβαλλάρη, φιλόλονος

κσιαγρόφa εντunώοιις

εnlηεδο.

κορυφοleς

σuνονοστρέφετοι και οuνομιλεf μεvtόmοuς,

δεν cmολογεfτοι γιο το καθεστώς και τις

yιa

ΕΣΓΙΑ

πραιnθι\ητωμό

nόρ<ι.Ν, όσο

το ενδιαφέρον Κορε.οτώΥ (. ..).Η Φρονκiσκα

-rou

c ••• Η

Το βιβλίο θα nαροuοιάσοuv οι:

της στο OJ(Oλdo, περιδιοβοfνει την πόλrι

«αμόρωσε.

Μοκ:εδοΙΑ"cις κάνε ι
σε

r.αptJιισfΜη rου βψ)Jου

nιονyκ

ΤCιτ(ικώσlας

την οπορροφητιι()ότητο

Οι .ΔΊ.:δόσcιi Ε"τ,)ιr(},,.

Κιμ

πολιτικό

RερφερειάΡ'Ηlς Κ. Μωcεδοtι(ας

Α.

mιwχΙΈ( της χώρος. τις οποιuχrες κοι το nορόδοξο tT ένα ιδιοfτφο

nραyμcmιι:ό'ιητa cπην ΛΔ ΊΙ)( Κορfος. Η

nοιροuοkιοη τοu

οp.ιητικό nεριβάλλσh. (Α.πό το περιεχόμιw τοu βιβλfοu).

fkβλ6ou 6 Μι

Πρόιuπcιι yιa tνο jkβλ6ο Ίtou nι:φaιcολου6'ι κοt κcπcιγρ4φn

μι. την ouyyρaφιicι yι'cιuτήv. Η ιιι:6ι)Αωοη βcιytνaΊηνΚuρ.aιαΊ 19

°' όΜ.ς και ~οuς τη δv\ΙΙCΠότητcι νa οu(ιμfιοοuν

ότι

Κ. Μοι<εδοΙΑ"ο εl'ναι ΙΦΙ άλλ.οιι

.πρωταθ).ήτραι π.χ στην ανερ'ι(α, σε

κλεισtά μαΊΟ(ιά, χρέη UιΝ κσιοlιαι.w,
&ιιλήριομα αy!):)τών κ.α που δεν θα

πρέnει να&~ ιο:ι.νεlς, ούτε ιcαι
καμαρώνει...

"'°

Νοφpρη ΟΤΙ( 7μ.μοτην"'ΕΛΙΑ"' <nη 8έροιcι.

Ηφ,,Καpοοοpλiδοuοε οχολdαu&ια\c;α~

Ε

11C1

-6μιιι:οι:<JΧΟ).e!Ο.(Ιδικήι;οyωrήςτοuνομάιμοc;npοwοwποiηοι:
η βοι.ι).wdιt Φpδοr.ιιο Κοροοcιρ.\ίδοιι yw::ι vo 'ι"'ωρkιeι o:n6 ~
η:ιοβ).ήματό ---.Ε!διιοότcρο C"mcιιiοιΕlηκ w ΣΧΟΛΒΟ ΕΙΔΙΙQ.Ι!

Αmπ.ιΙ S:EPQAΣ ΔΙ-ΙΜΟΤΙΙΟ

-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΒΟ

1«11

οιι{ήτηοt μt tl}I'

διtιιQ(ι,ιφιο ιοcι Μιίιtιcι Χ'ριιοοω.ο,. αeώι; ιιοι μc. δόοιιι.ιλαις. Iw
Δrμοτ1ιιό !~ο &διιιιjι: Ανω;ήι; φοιtοW οήμιρο )6 μοΕΙηtό;
η)uι!Ο( 4 lω( 15 nώΥ. Πρόιιοτοι 'f'4 ivo :nρότu:nο ~ο μc. όρτιcι
tΙΟΙΟι&ψίνοιφοοωn•ό, ~ οi&α.ιcιο:;δ1δοο1«1)ΙΟ(. <tUOΙOElιιpom:bς.
φyοΘιροm:b(.η).σιτpοΙΛΙιάι( ~ίιςιοcιιμοι.ιοιιοciι ~ ιοcιQ:Ιι;

ιιοι olQouoo χο)iιρωοrιι;. Ειιi""Ί' :noρCxt-.11C11 ι.ιποοτήp.f.η ~ μίοω
~1«11 Φrvω.<•ιιι'Ιtλοτοuρνο\ι. To crxoλtloqιioψm:pι)rηφed
ιπο 11ρ6νρομμcι Ιχο).ιιώv Γc."'μόι:~ ιοά11 ιt0u dνοι (ωιιιή( οημοcιlος
διότι opιni nι:-δόιιιο ιιpοίF!(ΟΥ'Ο• οιιό :no>.itφτω:xlic ο•~cc.Ιι0ιι
Ιδιο :(ώρο οuσπyiιζc.'cοι ΦΙ το Nηmo~b 6ιιιw η jbολο.rιής φ
ο.\ιyό).t:nτη ο\Ι(ήτηοη μt 1ΓfΥ ιpοiοηιiwι l(Q. Αβο"'tόιιη - Κόιιιι:φη
Αγνι:\ιιή. Οι χώροι wu ~ο"' dΥοι πο.\U n~ μι ι.miροχτιι;
10ιχονροφiις :nou ομοροιdναιv '11'1 ιιαΕΙrμφΗό1Ι'fΟCΙΙ tJ;N :nοιδιών.Ιτη
~ο tπι0ιιiφeηιιt w ΕΝ.Α/Ο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΠΑΜΑΤΙΚΟ Γ"'1ΝΑ.U)
- ΛΥΚ110 S:EPQAL φι d)(' οι,ι(ήτηcΙη μι 1ΟΥ διι:uΘννtή ιι. Κ"'pόΦ

Πono~ou. tτο οχολdο φοπι:ιW

52

ιιο!διdι οJΙό ό.\ο

10 νομ6.

Δeν undιρxow ιφοβ.\ήμ<nο eιttλfχωοης. μιοι; ιιοι οπ6 τη.ι ορχή η;
οχο)ιιιής χροrι.«ιςlχο nροο.\ηφed ό.\ο 10 OYO.yΦlo ιφοσο:ιιnιιό.Όnwς

-ιοτηιιι.νιι.ι φώτη οιορό οι διαδιιιοοlις ιιι...ήΕΙη- no.\U 'P'ftoρcιJι
βοιιλο.rιής ti;x:t, t:nbης. οννόνtrpη μι wuς αΘηyητi( tοι.ι oχo-\cbu οι
ο:nοfοι,όπω( Φ• οι δόοιιο).οι 101,1 Δημο11ιιάι t)pMiou Ειδιιή(.6.'f"'ΙΥής.
dνοι ωι; cdτοrι'.dο10ν-.nληρω'Ιό;μt o:notWoμo 1ICI mιδιό. νο μη.ι
i:p.N OflCIStρo\I( ιοαerινrιτ.t.; 1(01 δοοιο6.\.οuς - ιι<m :nou dνοι (ωτ~ιιής
οημοcιkις όιιω( ~οι Ιδιοι.

Η

Ν
Ο
Ο

Σ κέφ το μ α ι
σημα(v:ε.ι

'τ:

α λλ ά ζω.

i

Μ.Μπρεχτ

c
Ν
Ο

..ιι

....

πoλmστική Ε

,

ς ΗμΟlιjlος

,,

μ ρι

Η Αποψη μας

Ερί

Σ

Aλληλoσυμιrληρώνoνται ...
προκλητική κοροϊ&α της ια.ιβέρ ... ησης ότι
με

το

« ΚO ιν lι.N ΙK ό

μέρισμιb

το υς δρόμOΥC του αγώVΑ βγα(ι.,ιοuv γOVΕ(ς.
μαθητ.ές , EKΠαιδruτιιιD[ ΝΘ μιας και Β'Θμιας

Εκπα[δευσης της Ημαθ[ας με βασικά ααη ματα

ανακουφ [ζει

το λαό. εν ώ trJιιμακώ ...ει τη ν DΊfθε.ση σε βάρος

αυτά της χρηματοδότησης , των μrnIΚιvήσEωV

του, συμπλη pι:ίJιιErQl από τη ν αμήχανη KpmIIή

των μαθητών, των Eλλε[ψEωV σε εκπαιδEuτικoύς

που της κάνου ν τα υπόλοιπα σστυω κόμμcrrα ,
προσπαθιίΝτας

να

πλασάρου...

τη

δική

τους

αλλα Κα/ για τα όσα προβλέπονται γ ια το « Ν έο

πολιτική ως .:ε.ν α λ/ α ιrnKή . γιατα λαϊκά στρώμcrrα ,
ενώ στην πραyμαnκότητα

η κυβφ.ιηση

ΛUΚΕ10 1Jo. Για το σκοπό αυτό δόθηΚΕ σΥVέντ.ευξη

τους

κλέβει σην μπουιαό απότο στόμω,

Γ

T[ιJιιI

ματωμένlι.N

nλ ΕΟlJO σμάτων,

η

5)

Τύπου (σ.

ια παρόδει"μ α., μεαφορμήτη ν qJJπερ απόδ ο ση
ΝΔ

αναθερμαΙΥει τη σιζήτηση για το ψεlγ μ~ της

OLΚO'o'Oμι κής διαxεΙριση ~ για τη ... ανα λσι,{α μErαξύ
φόρlι.N και κρατικών περικοπώ Υ, καλ ώντα ς το λαό
να διαλέξει από ποια τσέπη θα του τα παΙΡ.ι ου ...
κω ποιες ανάγκες του θα θαφτού ... βα θ ύτερ α στο

Χώμα
ΝΔ

καταγγέλ/ει

πoλΙΤΙK~

επΙσης τη ... « Ε1Ι1δο μσπκή

της

κυβφ.ιησης,

αντί

τη

μεγα λύτερης στήριξης T[ιJιιI εmXειρήσε ιι1J κο ι των

επε'ο'δΟΟεω Υ. Υπ ό σχεται μεlωση της φο ρολοΥ{ας,.
γ ια

... α

στη ριχθεί η ανάκαμψη

και να μ ΕΙ ω θ εΙ

τάχα η φΤΏXEJq ώστε να εflJOI

αxρεfασm τα

.χΟΙ'ο'ιι.Νικά μερίσμστω,

βέβαι α ότι η

φοροΕλάφρυνση

EwoEfταt

OJlEUOO YETαL

κcrrά

βάσ η στο

κεφά λσιο και όΧ ι στο λ α ό , που θα συ "'εχ [σει να
πληρώ Υει αβάσταxrα χαράτσια και φόρου ς .

τι διαφορετικό λέει όμως η κυβφ.ιη σ η; ΤΙπσrα

Ι αποΜ:ιτως. Υπόσχεται ΚΙ αυτή φοροα παλ λ αγές
... οι επε'ο'δύσΕΙς
και παρουσιάζει τη ... ανακ ύκλωση τη ς ακ ραΙας
φτώχΕΙας,. με μέτρα όπως το Koιvι:ιι ... ιιro Ε ισόδη μα
στο κεφό)ιαιο για 'ο'α αευκο).υ'ο'θού

Αλληλεγγύη ς και το « κο ιν ωΥ ικ ό μερι σμό»,

ως

συστσnκό της oJδΙ κω η CO αvάrπυξη ς.

τα υτό',(ΡΟ VCl,

uπoyράφEI

γραμμάτ ια

Ελλόδα του 2017, όΧι
:ι...σ:rα θέρετρα των πλουσΙιιΝ,

προτεραιότητα,

αλ ά στι ο φτωXO'r'ειτσ.ιιέ ς της

χ ρ η μ ατοδοτούν

AΠ1κή~ εΙχαμε

ματωμένους φόρους του λαού

:'\

χωρς

πλη μμ.ί.ιρε.ς

και

Ι αντ[κρυσμα, ότι την επόμεVΗ μέρα των
μνημσιι Ιω ... θα με."αλώσειτο μερτικότο υ Λα ού από
την πΙΤα της αYόJΠυξης . Και τη ... ώρα που τα λέει
αυτά, σχεδιάζει κα ι πΡ:χιιθΕ Ι το ... επόμ εw Υύρο

Στην

της DΊfθεση ς,. που ΠΕρι\αμβάνει την iCωρΙμα'ι'ση

βρσ,(OJΠώσεις

ψηφισμέvι:ιιy μέτρlι.N και τη ... ψήφιση νέω ....

στην

τα

επ ιχειρήματα

που χ ρ η σ1 μΟ ΠΟ IΕ!

ΟΙ

ρδ)ι ο ι

τους

ήΊαΥ

aντεστραμμένo ι

«σroημασμένo πλεό 'o'ασμαιt και ο Avτ. Σαμαpj ς,.
ως

πρωθυΠOΨVός,. ααφήμιζΕ το OΚOIVΙΙΙνικό

μέρισμ~

ως

11Ρόf5ρομΟ:ο

της

ε ξόδου

τη ς

οικσ.ιομ[ας απότ'1ι' κρ Ιση.

το σημαντικότερο όμως εfνα ι ότι τόσο

η

Ι KυβέΡVΗση όσο και τα αστικά κόμματα της
αvτuroλIτE.υσης θέλoυ ννa εξO LΚ EI ώ σO υY Τo λαό με

εΙχα μΕ

Κ ή ωση

ης

του ΚΚΕ

.

για τα 100χΡΟ

ρι

ή

σ

ση

από

τκ

φέ ΡΙΙ α-Ν
ξαvά

τη'.'

Οι

βροχές

Αυτό

που

Ο ι ευθύνες των KυβεΡVήσεlι.N

γfνει

πρωταΡΧ1κά

ανακούφιση

αρχώ-'

(στο

μ έτρο

η

πλήρη

ζη μιΏV

δΙCΙXΡO'o'IKές

EJ1Π"έλoυς

υΠΕVθυμ ΙσOυμ ε

όrι

τα

έργα.

xpEιάζεrια

άμΕα1

που τις aι.ιαλoγε n μεγόλες και

αYTtΠλημμυρικά έργα δΕΥ Efvαι

εfvαι

η πoλrrική πω βαρ ύιιΕΤαΙ με

πρ oστασfας.
τlι.N

φυσικό

Θεομην Ια

την eιιQ).ιη γ ια όλα αιnό τα

αYTtΠλημμυΡΙKής

και

εfvαι

φ αινόμενο.

δράJ:.XΠCL

τοπικ ών

τους

κω της περιoυσfαςτoυ.

οοσισ στικ ή σ

αλλά

από

πληγέvrIι.N

απoκαroσταση ΤJιN

ο ιιι:ογενε ιώ....

TD.N

va

Ι

περιμέvει εΙνα ι κα'ι'ένα

ξε Ρ OK ό μμcrrO καιπάΥτα μετη ... πρ ο ϊιπόθεση ότι θα

J ( ιI1 ΩfO

από περιοχή της

AλεξΆVΔΡEl ας)

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

υ πομ έ'ι'ει χωρ Ις τέλ ος τις θυσΙες για Τ'1ι' ανάκαμψη
του κεφα λα[ου.

Α

υτό

ακριβώς

εργα ζόμενοι

δε....

πρέ1τΕ1

και

τα

vα

λαϊκά

δψoιJ.ι

οι

στρώμcrrα ,

oρyαν ι:ίJιιo vτας ΤΟ Υ α" ι:ίJιια τους "ια τη ... ανάκτηση
τω ... cππ.&ιεl ι:ίJιι. τη ν ικανοποΙηση των σύγ,(ρovιιι ν
αναΥκώ ... τους.

Ωμή κοροϊδία 0.3
Ο πραΥ ματικός τους φόβ ος 0.6
Ο ι δύο ...Ελλάδ ς Οι 6

Π ώ ς αντιμ ετώ πιζ ε το κράτος

το υς π ραγμα ΤΙΚ Ού ς έγ κλ ε ι στ ου ς
α γων ι στ έ ς .. . σ.

και

αvrστλημμυΡΙKά

Κριτική στην Περιφέρεια από την Λαϊκή Συσπείρωση σ.2

πεfσoυ ... όrι απόΤσι'τεράστlο πλούτο που παρόγει

να

άμεση

efvm
των

τη φτώ ;(Ειατου. με τιςμειωμέvε.ςαπαιτήσεις. Ν ατον

το καλύτερο που έχ ει

Εξ
που

EJΠxειρημαnKo Lις ομίλους και

έρ'yD.N

Θα

Ε

σειρά

σ οβ αρ ά

που

Με τη τ

KL."βεpιιήσΕΩV

όχι μέτρα προστσσίαοτησ ζω ή ς

μια

εmφάvεια

α... ά"κ η

2014,

ΝΔ "ια

μ ακάβριος

σε

πρ οβλή ματα

eιιαJσθ') σία και ελ1ήδ α μετο .χ Ο ΙΥ Iι.Ν Ι κό μέρlσμ α:t,

Τότε που ο ΣYP[lλ tιmηγOpOύσε τη

Ημ αθ Ια

περ~~

Ι η ια.ιβέρ ... ηση "ια να dTOυλήσε tt στο λαό

όrαy

Ο

κcrrάλογος συvεxrζεται

σή μ ερ α

εΙ... αι αντιγραφή των όσω ... έλεγε η ΝΔ το

15νεκρού τ από

ούτε τω.ι

7

Η άλλη

σ.π

εβ

άποψη

άδ~

20 Ν aε μ β9iο u 2017

,

K~E"TΌ ~o lυ»
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NTmOY 27

16ιοκτήτ/( - Ε κδότης

ι υθUVΤΉ(
έκος

• Xaτζηκώcmις

η
τ/μπ

Κ
..aιηιρόfllιητ τ

τν

~

T01Rιt

συxv4 C1IJ Ο ρε

μέvoιN

Ε.Α

mK4. ΥΙα τι(

ο Υρ ιφιιovrnι ή~O

μεΥαλαοτομ
ο

aL

rιλεuρtc;; πκ κριmι\c; OOU

σro
Ρ

ιι

~ζοu

ταξη ΛΑιΚΗ

rr:ι::π ΡΟΣΗ α
τ/
m.ριqιqt;EUIώ Συμ o.vλιo

1; τιιιι; oσ O\t οηι;; σro
νια τον JφCIUm))ιnI~ CJIi6
A..uιp~pEI xaPαΚΤηρmuώ: .~Το 51 % "ΠιΝ Εσ όδω 'ι' του
πρoιιπo~σμoo. διΥ,ΟΟ!'l115
σ υι.ιο), ι ώ

eκσr.

νlI1IιναyιpΔφπnιIJ ην

εφ:.iJ από τα

2Zl;l emτ. ει.p:b. uπαmOO-ια.ιριωςμε. βαοη τκ

eυp:ι:ε\'JJOIGιαoI;; και τκ Kιfιεp'.ητιια;ι;; κατευθ~εις- στκ

ροαγ

π ΡστεΡα ιότητε.ι;;γιαΤΗVrnσxυσητηςανταyωvιοτιΚότητας

"ΠιΝ EJΠ;(EIρηματιΚΙΙ:Ιι,' ο μ ~ ω ... και ό χι τητ eξι.nrηρέτησης

ερίσσεφσντσ μεyάλαλό\ιtα tocrτό

IJQ

τJ.iN ~ ... AdιΊocb 'ι' α'o'c::lγΚtb .... Τα IOCN,s Oλιo α ιπ ό,

τη

προσπάθεια

διάρκεια

ιN eξφτη'τu από τη ... ΠIl'fTΊ από ΤΗV ΟΤΙΟ/Ι] ΠΡOΦΧO'ι'1Cl~

τύπου

εtvαιαποτΟιεσμα της διaxρovιΚ!'lςάypιαι;; φορολεηλασrας

ειαrρoσtίπΊω ...

τΩv

Επιτροπής

εo:Xjημάτωι,'

τJ.iN

>aιΊαr:ιv

στρωμάτω ....

μ~oς

τη ς 0Πάαι;; I~]'[ευeCf\'ETGI ως εισφ;;ιρά στο eυpωπαlm

'ΠψΕ1α..Τα.utCt,fρOw

οημοντυω

μ~ρoς του

υπόΝ:ιιπου

προιιποΝ:ιγισμο Ο πρcέp',(Emι από τη ν τoπικι'j αφαιμαεη
"ΠιΝ Mll1JJIι' στρω μάτω'ι' (1ΙU εκατ.. ευp:Jι) μro:.o τ eλιD ....

φόρ:ιΝ . δικαι ωμά'τω .... παραβόN.ι:iν .πpoστιμιw κλπ.
ΕΙΥΟΙ λοlJ1ό Υ πeρ lOOOrEρO σπο β~βα lO ότι τα λαl~

(Δ Ευτέρα

Hμaθ Ιaς
των

της

συyέYrει.E:ης

Νομαρχιακής

Εμmστοσύ ... ης

και

τω ν

ΠOλΠΙKrίJ.ι

συμμετέχο υ...

τιιΝ

13/11)

τηε

( Ν (Ε)

ειcιτρoσώπtιN

κομμ.ότιιΝ

στο

εγxεf ρημα,

που

με

θέμα ΤΟΥ απολΟΥισμό της εκλΟΥικής
δ ι α δ ι κασ Ιας

της

12ης

Ν οεμβρ Ιου.

προσδώσουν

δ lΝ α μική

του Χώρου της πέρα'ι' του [ΥΡ Ι ΖΑ
σοσισλδημοκρστίαε;

με το βασικό

σε κόθε rτeρΙπτωση

... α πα~μέ.'ι'E\ η

δημιουρ γία ε'ι'ός «τp fτoυ πόλΟ lho που

θα συ μβόλε ι στη σταθερότητα του
σστικοά

ποι\ιτικού

συστήματος.

ouvεpγaσΙας και Ε1Ι1Πλέ.οΥ « αvά>: ω μαι.

μια ); pov~ τα αρι,ητιm αmτελE.φστα της π::ι). mΚ!'l ς

μιας

σac:.

· κλJ μσ που θυμΙ ζειτο

Σ

όΠως

απστ lJJJ'άr>' εroι

και

στον

πpσtENό μE\'O

... ως εποχή ς":αΑλα'ι'ή σκη 'ι'ΙΚΟύ".
1974~ K.αδεf1,ιμα

τι ς διeρyασfες

"f\a

το 'ι' έ.ο φορέα

παρεμβαΙ\ι'Ε1 και ο ΣΥ?!ΖΑ, που

προιιποΝ:ιγι.σμό .ΕΥδΕ1ΚΙ1Κά ο ρσμε ..'(] από αum ElVαι :

του εΥθουσιασμού που προκάλεσε η

με

Τα ιμχοw.α (lO εκατ. ευρ ω ) που δ tvoντo ι από το ΕΣΠΑ

a,ιέλnιστη 1\' αυτούς σuμμετoxιi στη ν

στη

σ ε Ο),'Εση με τκ O\Or'κEι:; για τη σ,Ρ\οο'ι σttyη Eνιtι
πληp:Jι'ι'OYταΙ τεροστσ ncoo για ενοΙΚΙ Ω α ώμα και Υια

εκλO'\"κr; διαδικασΙα.

στε... έ.ς σχέσεις με ΤηΥ

ΕΠι κιYδu ..u Κ1fpια,. δεν μποροιΝ 't'Q. tcλι:ψJυ'ι' o"τe 00
μικρό γ),OOμααnόταrnMιJ01Iόl 00μΙK~κα μεyα)(ιτepα
δ ι&1ιcrφια που με βdση τΗv Π fΔ ΚΜ ~),'El α\'άyΚJΊ η ΠΚΜ
εκτός οΠό τις αYά.,,: eς Υια o OCόΠEδo κα ι npooe!'lΚE';;

αιθι:χ.ισ φΥ. α σOβα~ιNEΠ~ΙΠαπρOβ).!,Iμaτα τη ς Ο),'Ολ ΙΚ!'J ς

μeroφοpeις.τηvn),!'Ιρη ανεΟΟΡΚΕια Φrr.JN ΑΝΤUΤΥΡΙKης ICI
mrτtrι\ημμι.μΚJΊς προστασlας

mI

CNτΏ εσ μ Ι Κ!'J ς

Φ

υσι κά

και

επfιτεδo

σε

δ ιάφ ορ α

πανελλαδικό
« emτελ eICbo

προσπάθηοον IJQ δημlουρΥήσου 'ι'τη'ι'
εικόνα

ψε:νάλης συμμεroxή ς:. στις

εκλογές ..,.α το 'ι'έο φορω ( ψ ή φ ι σα'ι'

ΠεΡ[που 21

O.coJ άτoμα ),ΠΡCΙKεψ έ.yoυ

ως

μελλΟ'ι'τι κόςσύμ μαχoςσEΚlJβερ"';σeις
"f\ατη λ αϊκ ή δυσορέσκεισ .

σιpι:bι.mα της Πeρφ~ρει.:ις μας θα βι σουν για ακόμα

στηΥ

αvασ~ρότησης

ΑκούστηκαΥ εκφρόσaς όπως · αu y ή

-

•

«όπλο;ι.

τη ν

πρωτοκαθεδρΙα

οοσιαλδημοκρστίσ

σοσιαλδημοκΡ:ιτΙα ,

και

τκ

ευρωπαϊκή

ασιι: εΙ

mέ.σeις

ώστΕ Ο <Μέο ς φoρέ.σ. ςt IJQ απσrελέ.σει

mθcJι.ιό Kυβeρ.ιητικό του σύμμαχο.
πoμtnJςaςεΙVOιιιριoισyaιιφhrcκ

νιατ. έXow

ό 6Ρόιιο ακόμη

στο να:ιrdσovv τον λαιό. _

ι Η όλ/η

αποψη

,

ε

/

α.
20 Ν οφ β ρ ί ou 20ιϊ

uUJIIEρy&1 στάση

ΣΊηV υnερcιnιι50cJη IUlθpIEJ'l'Π

Ι

με τι μη

έκο

. Χατζη , στας
• ..••..· 0

Ι νας καταστροφές από τκ πλη μμύρa:;

Ο στην

Aτnκή (αλ/ά

και

ιmoβι:'r μιση

_-"":'Ι

αντΙστοιχες κστοσφοφέε σε

σι, μά ιστ

σε

σιΥά

~θMυν

δε'i

εΙ... αl

ρια που σι;γ σ

σε

πΜο....

oη l,l eJa

που

E ρη μoπoι ήσεις"λeιΨυδ ρ α ρύτrα'ι'ση

ιroστfσει μό>ιιστα ανθρώΠΙΥες

τητ στμόσφσιρω; στη θέση απ),ω ...

ζ ωές

κα ι

το

ervaI

εγκλήματα;.

Οι

καταστροφές

για

ΧΡσΙΙικό

πp:x:ιναyγeλθέvτoς

μια

κ), ι ματ ιιαiι...

από τα δάση στη ... μπεrσιιo πoιη μέ'ι' η
πόΛη στη θέση τη; μ ετα β ολ ή ς το υ

φορά

έλ/ eι ψ η

τ ην

δ άσ ους σε xcρro), ιβαδ ΙK ή και μ Erά

uπoooμιίN

ξανά σε δασική έκταση . Στη θέση

και κυβφ.ιητικού σχεδιασμού

τηε δι αδ ικασfας της ανcινέ.ωσης τηε

για τη ... προστασία από τα φυσικά φα ιvCιμ ενα..

Η χώρα μας όταν βρExe πλημμυρ!ζeι. και ότΑv
Χ ΙΟΥ !ζε 1 κ),εf'ι'oυy ΟΙ δρόμοι . ..

'Ό μω ς nfoω από

όλα

φύ σητ; η καταστ ρ ο φ ή τη ς.

1<:1

uAι

η :ιrι:ιι-βαλ/-OVΤΙΚή πρocπασΙΙΙ

h.raI τόοο σύμφUιη με το aοσ:ιαλισ,ό,

αυτά βρΙσχεται η

καταστροφική μαv[α του Kαmτα),ιστικoύ

ό

η :ιrειι-βαAλovτιιιή καταστ

κσππαλqιό,

κέρδους εισβό>ιλeιστο πeριβά)'λσιι και ΠfX)καλE[

αλ/-ό αιιoτtλι"o,α της

αλ/αγέζ

και τ

που

τef'ι'oυ'ι'

σε

περιβαΛλοΥΠκή

ορ

ς

ή μι" τον

αvτό Διv όναt σχήμα λόyou,

vόμιιw του

ης

16IIIC;

ιης

ιλοοο

IΙΙC;

σvιrτι'μπoς.

ρε ......νδ ς

'E φUyε από τη ζω ή ( 1 2/1 1) σεηλικΙα

82

ετώΥ. ο Bασfλης Κρεμμυδάς,

ομότιμος

του

καθηγητής

Εθ'ο'ικού

και

Πα",εrnστημ Ιoυ
μέλος

της

Ο IΚΟ'ι' ο μι κή ς

Ι στο ρ Ιας

Καποδιστριακού

ΑθηνιίΝ,
Ελ/η'ι'ικής

Ιστορ(ας,

ιδρυτικό
Eταιρεfας

καθ1ις

και

συστηματικόςμeλετη'τήςτou 1821 .Τ α
ιδια!τερaEΠιστημO",ικάε... διαpέρovτά
του

ήταν

ΟΙΚΟlJOμικές

προσσ νατολιομένσ
και

KoινlιNΙKές

σικ
πραγματικότητες

του τέ>ιουςτης Τοαρκοκρστκκκσι του ελλη'Λκού

1 9ου αιωΥα και σε ζ ητή ματα τη τ Eπανάσroσης
1821 και 'Πl1ι' πριίπω ... δεκσετιώ ... του βΙου

του

του ελ/η'ι'ικού tφότoυς.

Θα τovΘUμ6μασπ:yιαΙΗV1lOλό

οα

ο,ιλla του σιη ΣTtyη rpα,μchιιw KCΙΙ ΤqιHίIv
πικv κ4ιι0tαχρόνιιι

ρaor.ιιMαμέvoς αJl"ό τον

Σύv&σμo Φιλoλόywν Ημαθla απ' ό:ιroυ και η
ΦΩΤΟ του Ι μα ζ l του η Ε. Κ

ρη

ο Θ.

αρκό1ιo"Aoς),καΘΏC; Καt νια dpθΡO του nou
ιλοξ.ινήσα,ι:στην tvτunη'ΆΛΛH ΑΠΟ'ΙΗ'"

αναζητά

ο

όποτε αυτές

γ [νου 'h.με βάση το παραπάνω αλΛά κοιτκ
σ;(έ.σεις που έ); eι αναπτύξΕ1 στη Βέροια , με
ΤΟ'ι' 'ι' υ \ι' δή μαρχο , μήπως τελικά ισχύσου'ι'

α λ/αγ ιίΝ.

τεράστιες

ρoιcι;
αλ/ού

αυτoδιoικ:ιτnκώlι' ΟΟογιίΝ

ταπαp::ιπάY ~

ο ικοσοοτημόττιΝ

αναδeιKYύoυν

ακόμα

τραγική

αw:ί'ν

Μετ αβQ\ιίΝ τtιN

και

ΣΥΡΙΖΑ για να ιmoστη ρΙξει στη μάχη ΤW 'ι'

αναστ ρ έψιμ α .

ΗμαθΙα και αλ/ού ) που έχουν

ε'Jός

Aυroδ ι oΙK η ση

Τα
ι

...παράπονα στον Δήμαρχο

π

τ

νΗμ

20 Ν ο ε μβρίου 201 7

Μ

ε αφορμή τη... παραπομπή της στη ... δικαιοσύνη
για συκοφαντική

ΟΟαΡήμηση

εις βόρος του

διευθυντή της ΚΕΠΑ ΓιΌWη Καμπούρη , η δημσnκή
σύμβουΛος

Σοφ Ια

θιευθεριάδου

έκCM: την

δήλωση στο Δη μοτικό Συμβούλιο Βέροιας

εξής

(13111).

'Άvα<p:) Ρ ΙK ά με τη ... έγκληση που Εχει uπoβό)ιει σε
βάρος μου ο Γε",ικός ΔJειθUVΤΉς της Κοινωφελούς
Ern.χειρήσεωςτουΔήμου Βέρο ιας, Γιά

για

την

οποΙα

σ.ιομελούς

ΝοεμβρΙου

παραπέμπομαι

η ς Καμπούι=η ς,

ε ώπιο...

του

Α'

Πλημμε),EJοδικΒου

Βέροιας την 23η

201 7 κατηγορούμε...,

για το αδΙκημα της

συκαμΙντικής δυσφήμησης του. με αφορμή τα όσα
ιοχψΙστη κα τη ... 24η Αυγούστου

2015 σε σιΝεδρΙαο η

του Δημοτυωι; ΣυμβουΜου ΒέΡ::ιιας oφε Dι ω να πω

...

πως λό ~ της έvιασης που εlΧα μιας και θεω ρ ο ύ σα

ΕΠιλογή της ΑVΑOριoθέτησης έιt\ ε

όδικα και αθέμrn:ι, απέ... αντι σε συμποΜτ ες μου. τα

από

όσα λάμβαV<IY χ ώρ α εκΒ... ο το Είιάστημα

σε Ο1λ'ΕΡιιασ Ια

σχεrι κά

την

ΑΡ;(αιολοΥlκή

Υπηρεσfα

με το Υπουργε[ο .

Καλέσαμε τη ... υπουργό στf1ι' Βέροια

με τον θερινό Kι.."μaτoγp.'Jφo που διoρ yόvωσ ε η
ΚUlA του δήμου Βέροια ς, εκφρόστη κα με λόγ ο που

και

αργότερα διαβάζovτaςτα πρακτικά αντιλήφθη κ α π ως

τη ... περιμένουμε στη ... Βέροια για

ακούστηΚελαι.θασμέ.

διαβούλευση μετους φορείο .

... α.

από

τον

κaινoύρ'r\O

χρόΥ ο

κ. Καμπο ύι=η ς

Η Υπουργός ενημέρωσε ότι ε'ι'έκρινε

πατάει επ! πτωμάτω ... για να φτάσει στη ... κο ρ υφή . Σε

τη ... ένrαξη UJJ'" Δfδυμωv Λουτρι:ίΝ σε

ό.τι όμως σφορά τη ... επαΎΥΕλματική

πρόyJX]μμα χρηματοδότησης ,

Π ροφα'>'ιίχ; ουδέποτΕήθελα

... απωπωςο

απ όδοοη και

oE vat

κάτι που μας ικανοποlεΙ ιδlαΕτΕρα.

τσ.ι χαρακτήρα μας. ο καθένας μας Kρfι.ιετα ι κα ι κάθε

όποψη oφEfλει να εΙΥΟΙ σεβαστή κα ι ... α λα μβ άν ετ ο ι ως

Κι εμεΙς έ;(ουμε ιΤΡ:)βλέψει χρή ματα

προσπάθεια vα μας κΌvΕι κoλύTεpooc;":.

για την διαμόρφωση του αύλειου

Σε παρέμβασή του στη ... σιΝεδρΙαση του δ η μοτ ικού

xώΡOUlo σxa\Ιασε ο δήμαρχος.

συμβoUΛ Ιoo ο κ. Καμπούρης, απόvrησε ότι "η δήλω σ η

IXOΛlO:

αυτή δε ... οποκαθστά τη ... τιμή κα ι τη ... υ πόλη ψή μου,

Yεlψφ IιJIItvoς

EfYα ι προσχη ματική και &ο... γΙvεται αποδειαιί.

αναyιooιfoς

νια

να

IXOΛlO :

καλύτερη

tση.

Ό~

Ν

Γ

Για

"α

ακόμη

e

δ

oρd

tπ

με

θα. π
uσι

vρ ιτι κή στ/>' δι ο lκη ση του δή μο υ Βέροα; άσ κησε στην

κροχώρι (που λΕΙΤΟΟp,Qύ ... ακό μη με βόθρο .
προβλήματα μΕ ταια1\έm;) . διόρθωση πλακι:iN

δημο τι κή αρχ ή ο Ζ ήση ς Πατσ κος. Ο Κο Γ1ατσ ιο::: στάθηκε

Βέροιας γο Υ Βς

σ Ε έργα του δή μ ου πou δε... έ."rιιαν τovlζovmς μεroεύ

1ο υ

11]1

«
t-

><t
<t

και Λυκεfoυ σχολΕIΓ.ι.Ή στα

ιιnθαρ ιότητα

στο

σχολεΙΌ

ΤΕΕ

Ειδικής

>Ο

e

<t
<'1

Ffa πόριοο. τα χοΜσαμε. το κολ υ μ β ητή ρlO

EΓVράφ:ov

Τα πράγματα

πoλfτες

στο

όvo μα

της

Elval

βαλΊΥ.ι:ψένα':"Το κοι\υμβητήριο ε ΥΟΙ

ι

ει η κα Y1rouρyός

ι

ιιαρqιβάonς

τα Kuπαρ[σσια " σχολΙασε καυστι κά ο

στο

AVΤΏικις ~Eλlδης.

Δη μοτικό

Συ μ βο ύλιο
μαθ ητές το υ

Ο avτιδήμαρxoς naLδEfa" Γιώργος

Δη μοτικού rx ολΒου Β έΡ:>ιας.

Σoφιαvfδης σημε[ωσε ότι ο δήμος

Συγl(αριμέ... α

κοι

η

εκπρόσωπος

~

Ν a.ζλΙδo υ,

τοποθέτησε

συλλόγου

K!1t'Oιιδιί:μαm
μf1ι'

του

για

να

πλησιό ζoυv

τα

..

yσJfJJJ ...

παιδιά στη ... α κτr α που

ένα έργο

ΓραμματεΟ: για

δεδομέw. Eπfσης CΉτησε Ενημέρωση για τις

το ΤΕΧ'-\ ιό πρσ.,Ραμμα και θα δόύ με τι ef.'aL βα;\τωμΟΟ·

υπογράμμισε

Qve:μσrιεwήτΡIΕ<;; και να μπΕΙ ως θέμα ημερήσιας

σxoλfaσE ο αvnά'jμαΡXOς θιαVΌΣης Σιδηρόπουλοι::Ω
κ. Γ1ατσ lDς κ),ENOVΤας έδωσε 10 συΥχαρητήριά ΊΟυ

γeιτO\ι'ικoύ ... αού (ΆΥlος

Δημοτικής Αρχής εΙ... αι

στην ιιΕΠΑ ."ια το πρόσφατο φεσrιβόλ κα.ιdιoθέ.ατρoυ:

Στέφαvα:)

Υο μπει

"'ΣυΥχαρητήpιaστη... ΚEΠAγιατoqεστιβό λ ICUl'\OeEστpou .
ς έκανε να νκίχχ>υμε πρωτείιoocια".

ooφaλής

δκiταξης.

Ο

ριι:ούλη ς
πρότErιιE
μετό
από
Οιαβοω.Εοοη YQ μπει ως ζήτημα στο Δ.Σ

ΕΥΕργό . ΠΕριμέ-vooμε τα λ eφrό τ/ς Γruκής

ρ ό βλημα ασφάλ Elας κατέθ εσα'>'

αν Οε'ι' r.rιW:ιεται Μό απόρρητο ή πριοοωπικά

va

συYExιστeΙ Σε λfγeς μέρες

EpxEUlI

αυτό της αναoρ~τησης τΓ.ι.Ή αρχαΚ»,σγΙΚΏV

).'tίJΡ ιιN.

Γ

κι Τη'" τα.ιριστική προβολή '[Ου δήι.nι ΒΕροκις στη ...

33η δlΕθ\ιή έκθεση τα.ιρισμα.ι Phίlo;(en ίa εvημέpι:ισE

Γ. Γα.ιλτfδης ζήτησε εmβεβα ιιχ:ιη για το ~

Ο υπήρεε δικασυκή υπόθεση στο &οlκητικό

τοΔημοτικό Συμβο ύλιο ο αρμόδιoςαvτιδήμαρxoς Bασ fλης
Λυκαnpάτης . Ο Κο λυ κοοηχίτηςτό'ι\ΟΕ ότιπρoβWΙθηκα ...

-

Eφετεfo με Π~VΤα τον ερyoλόβa της
γέφυρας Κι:όσιου, ε\':ί:ι στη cι.ι'r'έχεια παρουσ[α

10 πλEOVEΚτ/ι.mn δήμου ΒέΡοκις κο ι Ο Ι επιχειρήσεις

Ζ

έγvρaφo

οπάα τον Ε... η μέp:a.ιε όn για

w

όταν

δ κιφόνειας και της &]μOKρσnκής λEιτcuργfας

Q..

W

Τω ... άλλ:ιι ν.

το ),'άσαμε, το πάρm κuκ),oφoριaκής αγωγής δΕΥ έyrιιε.

::::.:::
Ζ

Γ\Dυvε.δρkισ η του δημolltQ;:ιιJ cι.ι μβoυλΙoυ Βέ ρο ιας στη ...

ΑΥω,ιήι::. Επbης έθεσε το ζήτημα ΠQJXlXψlσης
σταις

ρdς

€(

ε ρ ...... ι"""."'."""

έθεσε 10 προβ.\ή ματο uι.rιι

Ο rUIA'OOIOU

Αλοθ

αρμ06ι611J1άςτηςΙ

τ
έκης

ι

η

yιcι εuρότ.ι"ρa wfμma nau dvαι

του, ποια η έκβαση

Ν.

Ι

IίΙ να nιa.ypuιιvoιιN

urrόΡ](ΩW

ποια

διαακασfα ,τι ουμφω ... ήθηκε για τη ...
αποπληρωμή

βρ5

βάρΚΣQι . Οι αvτ

ζηrώVΙΑς ε..., μέρωση για το πιίχ;

μελέτη.

Ο

dvαι

παρόν ιδε:txvovν να. «1ICΠO ύν cn;:δόο

πλσrεΙα Ωρο)ιογΙου ο ΑΝ.αρκούλη ς,
η

λοΥος

yιcι όιJouc (ιι.χ ιtυIWρvηaη) Προ( το

ημεfου :ιt(8αρώrroυ) στη ...

αΥαΤέθηκε

και

•

πρόιιι να a:rrouAεI

•

υν

ι α μΙα ακόμη φορά έθεσετοζήτημα
του

Πρoφαv

και

κηδεμόvω

ΚΕΡ:]μο σΚEJT ή
δε...

ότι

υπάΡΧEJ

.

κllι'δυΥος

του

ε... ώ

Β... αι

πρόταση

ΚΕΡ:]μ[δια ) και κάλεσε

ΙΧΟΛΙΟ:

τοδημστικόσυμβοU\ιο

θii1Xό

... α

ότΊ

η ΑΡχαιολΟΥlα,
οπο Ιας

έ α

της

πλέ"μα

στη ......εmκf δυ.." ζώ..".

(πέ φτο υ ...

παρέμβει

'r'Q

πέσει κάποιο ΚεΡ:1 μfδι

η

ώστε

ΣτΗv ευθυικι

α'>'ήκεl

το

μyημεfo .

αποκαταστή σEJ

τις

βλάβες

της
...α
στα

Θιίuροι)με
το

yγmvδς

yov

orιrαIδιεvτ.of

ς

και

βofvow

OΡΎ«"*'μWaσιo .Σ yta ΙΙΙΤfμmα
που

oρaVν τα παιδιά

'totH;.

ΚEp:]μΙδια.Aπαvπί1ι"rαςσεeρωτήσεις

Το

δοιαμή πayωτoυ μπόμιας από τ~ ΣO~ 'Κάρανο;.

συμβcιU\ωv η κ. ΝαζλΙδου Βπε ότι

noλfτ~ αιι6

και του ΡEβα'ι'€ κοι μοιράστηκα... aπό 500 μφδες. "ΕγιΥΕ:

η

νια

Eγvρόφ:ι7.ι που U'ιτησε, πρέπει να αιro),σγήσει

eπ[δEιζη xojXί:ι... από το

Ε>ιλη άιJv BέΡOΚl ς.O Κ .

βάλουΥ τέοοερα μέτρα μακριά από

όn

Λυσκocnpάτης Efπε α κό μη ότι το τουριατικό πεpbπεΡO
θιιό:; εΝαι α voιχτό από 10 Νοέμβριο έως το ... ΑπpD.κ;. και

το σύ\ι'ΟΡΟ κυπαρΙσσιατριι:ίΝ μέτρωv

δημοllκή

για

Aύoιvν αιιΛΔ σε εκA.ηιμnrouς

ΠQΡ ~EΙ εvημέρωση κοι πληροφορlΕ: ς στο υς επισr.Erπες .

"Οι σημεΡΙ\ι'ΟΙ

-

Q1\άντηση υπηρε.σ Ιας του Δήμου η

~EΙ "Ε ι δι κό

Evvoμο

va

λάβει ~ση

συ μφέρo'ιt.

"Ef.'aI

πρoσ βQ\ ή για τον θeσμό~ Ebτε χα ρακτηριστικά.,
~α μη ... χορηγοιΝται σε μέλος του Δημοτικού
Συμβο υλ foυ. έν/ραqxι που CΗtoιNmr

τoopισnm ιJ

EVδιαφέΡOVro::;.

MI!ED

ΕπΙσης

έyrιιε.

νευστική

Af11!J ιολοΥΙα

... α

τους πρότΕιΥε

... α

μη ... Κ 1...00...Εύ ο υ ... τα παιδιά.

μαθητές

στη ... σύνταξη μέχρι

... α

ο θα Jlpόιo να K6vcιvv και
τα

614

oρcJUς

ΊIρaβAfμma

αντ.. ειW'Πiζouv r.ιaι α
ή.

Η

OΡdC;
που

oρoύv την
εναιιό8mη

θα βγow

dvαι ndινια και ο ,όνος δρ6μoιr;

ψηλώσΟυΥ

νια ΠJV mfJιιUΣΉΤΟιΝ;-.

ι Η όλ/η

Σ

αποψ ο

άζoνtας σε βάθος

την τοπική και όχι μ

.

μ

mmaIpάτητ
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Εκδήλωση της Τ.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ για τα

Ε

κ&\Αωο
απ

Βέβαια. Oτfl\' πόλη για τη ... εξουσ Ια.,

πιο αποφασιστική πάλη ενάντι α στον

ξεχωρι σro. πρ έπε ι να εΙναι η ένταση

τ

όπωι; καιστηyαYό:Jm.ιξη Κα/κ υριαΡχ Ια

ιromταλισμό ,

τη ς

των

Η κατά κτηση της πολιτική ι; e.ξαισ (ας

τάξη ς κάθε Xώ ρ α~ σε καθημeρ~ή

O ιrnιιJβfltmIή
το

ευματ/ςΔωτέρας 13/ 1 σιην

"ΈΛ

"'σ τ/

της Οκτωβριανής Επανάστασης

φωμέvη στα 100

EΠ'OV6σταση Ίlpανμαronoι

α

100 χρόνια

ροκα ηΤ.ΕΗ

ΙΙΚΕ. Τους συΥ

(TCI

μέvouς- Οτ/

αζ ~cτvνκέVφ

η

νέω...

κΝηση

ΚO ~ ιιN ιιαίJv
δΕν

EIvαι

άλματα

και

ΤΙΙ(

από το πpoι\εroριάτo δε... σται.n τά

βόση, με σκΛηr:xΊ ιδεολογικοπολιτική

"ΠΙ\' ταξική τοο πάλη ενάvτι α στην

δο!.\\ Ει ά και τι:ιξική δράσ η. για τι ς

αστική

στιγμές της επανι:ισππικής έζα ρ σης

mσ.ιJ1ι'\lP [O ματα:ι.

t

κόρη

σχεη

πeJρα

Iιf.Vrρoc6(

ο.ος τ/ζ Κ

τ

Χριστ νικ

•

ΚΚξ

ου

αλλά

πρέπει

οφθ:ι λμ ο (ι

1001

αμι ληιή( ήταν ο

τό. ~η,

Ιδιαfτερσ

Oα.αδoΊlooλou . αρ.ouσιάστηΙΙE
βfvτεo

εΡΥατική ς

C"t" - ζαγ κ.

καλωσ6ρtOE

pcm~

προετοιμασΙαςτη ς

Ειθ(ιΥραμμ α

ανοδ ιιι: ι\ αλλά με αρκ ετά.
με

σχέσ EJ.ιN.

π'λE.σv

το

"ΠΙ\'

ό>ιουι;

σα ...

εmσήμαvση

διαπιστωμέΥη

από

αvtθ εro .

ν α φυλάμε

μα ς,

ι στορική
ότι

κάθε

που μ έλλovrαι να 'ρθ ο υ Υ.
Γι αή η επΟ',(ή μας εξακολοιθΕ! να
εΝαι

τον

επσ,(ή

του περάσμ ατος

ι«ιrnro λισμό

Η

ιδE.Oλσr'ική

καrnτa1ιι. σι-o (ι άν αξε με ΤOYOκtώβρη

πoλmKή αδυνα μΙα στο

τηι;

από

σοσια λισμό .

aaWέJrει a ή θεωρητικ ι'ι. γενικότερα

-

επσ,(ή

στο

αν ατΡ ΟΤτ/ ι;

τοο

'Ι ό

~ Eσ t<έπα σ μα των αναθe.ωρη'Πί:tt'. των

του

« Η ιστορική μελέτη. η lδ ι α η τι:ι ~ική

οπορτουνιστών, των ρεφορμι στών.

ξε κfyησE η ΕΠσ,(ή τω ... σο σ ι αλι στι κών

πάλη

εrnβεβα r.lJYEI

επσνσστάοεων ,

γΕνικό

σψπέρασμ α . Η

"ΠΙ\'

e.ξαισ Ια

όταν

στο

Ε(ναι

ιστορικό

ένα

1917.

εΚΕΙ ο δρόμ ος χαρ όχτψ:ε.

βασ ικό

μπOρεfYO σημάvειμε."άλη αύξησητΌ υ

πόλη για

ιανδwου ανατροπής τη ς εργατι κ ής

Γι'αυτό η χώ ... στα αυτιά μας E1!f1«l ιρα

αvrιΚEIμενΙ Kή

E ~oυσ α ς από "ΠΙ\' αστική τάξη , Gq>:)O

m

προσκfr.'ιο

αυτο ύς θα

χρησιμοπο ιήσει αύ ριο.

α Λλά σε ποια χώρα, α πpa\ ετά Ρ Ι O I

η

λόγ ι α το υ ΛΈY ~ ότι η αρχή έ.,,~ E.,

όπως ιστορικά αικ oλfyες φορές ή δη

ποι ας Χώ ρ α ς θ α 10\' τΈΑειώα ouy.

αvrι.π ρο οω πεα Ει JΊλέ.σιι έναν ιστορικά

O μr.ι.x;,. «δεν πρέπΕι να μα ς δ ιαφύγει

έκο 'ε, .,,1α "ΠΙ\' ανrε.πα... σστσοη κ

δεν εΝα ι α υτό το κ ύριο ζήτημ α. Το

παρωχημ ένο

το

«Το καθήκov κό9Ε ΚομμουΥιστικο ύ

ζήτημα εfoιαι ότι ο πά'Υος έσπα σ ε, ο

Kό μμaτoι;:ι . υπσ,ρά μμ ισε

• « ΕΠΕιδή

δρό μ ο ι; ά... οι ξε. η γραμμή χαράχτη κε.

σήμερα α~lβώ, ς βρισκόιαστε σε

Γι' α υτό και δεν τα διπ)ιJJ 'ι'OΨE., δεν

τό. ξ η που βρ bκεται στην εξαισ Ια

σ χη ματισ μ ό.

ΚOινωι"KOOΙ ΚOVOμι κό

00

η τάξη που μπopef

μεΥα1ιύτερα

δΙδαwα

Oιcrωβρ ια'lή ς Eπαvάσταση C

τη τ

On

η

ν α διεκδικήσει την εξουσ[α αποΤΕλεΙ

αν εpxόμEvη

"ΠΙ\' K~ητήρια δ(ιναμη ενός νέου.

τάξη . μ ε το επσνσ στατι κό κ rι μά

α!οώτερου

τη ο μπορΕ! να. !Tr'ηθEf τη ε υ πό θεση

σχηματισμού.

-

καVΩY Ι ΚO O IΚO\lO μιΚOύ

τη ς

δ ιΝ α μη.

κο~t!N ική ς

η

ερ γqτική

προόδου,

Τ

σσ

σ

κο(ι

α ρνητικού
ιεθ

•ς

πισωΥψΙσμαroς,

σxεn σμ oύ δυνό μ eωy
και

σε

κάθΕ

περι σ,(ή

υπσχωρούμ ε. Γι' αιπό

πεπσlθησή

Βνα ι

βαθιά

μας όn αυ Ίό το έ ρ" ο

πpέ.πEJ να το τελειώσουμ Ε» .

,

εξιστορ
OEpPpίou 2017

20

τ

κο νω ικ
ςcρ

Σ

ιν

,

,

1Ι1\0

.............--ς •••

το μπαρό ζ τtι1ι' x υ δαrω .... και (Μστόρητω .... avτικoμ

ο

μOINΙστι κώIJ EKδηλιOOεlιN που διoρyα'lώvσ.ιται από

σημέρι

τη .... ΕΕ και τα όΡ,ιανό της προστίθεντσι και διάφορες ΕΚ

της Δευτέ

με

δηλώσElς που ~ιoιNτaι ΊΟ τΕλE1JtC]Ιο χρ σιι ιιι:ό

ρας

διάστημα στο Eυρωrraίκό Κοινοβούλιο με αφορμή τα

στον

EJ«ΠΌvrά χροlJQ από τη ν Oκrω β ρ ια""ι Σοσια λιστική Επα

λ υχώ ρ ο

νάσταση,

Ελιά ΠΡαΥ

13/1,
Πο

Ο ι Π σ),ιτικο Ι απoλCΙΓΗτέ.ςτης Kαπrτα>ιΙσt1Kής βαρβαρότη

ματοποιή 

τα" με δύο εκθέσεκ πο υ δΙOpγάvrιx:ιε η πολιτική ομάδα

θ η κ ε κα'ι'ή

"Πι1ι' Σuvr η ρ ητι κώ .... και

σu'Iέ.vτευξη τύπου της Νομαρχι

εταρριθμιστώ

με τfVιo .,[ι ατΙ

....

δ εν έ:y ι vαν δΙκες της ΝυρεμβέρΥης για το υ ς κομμου .... ι

ακής

Επιτρ οπής

EμπιστoσιJ.ι η ς

στές :ιt και «Ev κλ η μα χ ιφ Ις τιμωρ [α :ιt, έφτσσ σν στο σημΕΙο

(ΝΟΕ) Η μαθΙας και ThN ειστρoo:Jι

να ζητάι.'Ε δ Ικες Κα/ δι ώξEJς για

ΠD.N τtι.N πολmκώΥκομμάτωνπου

τους κομμοψ .... ιστέ.ς

συμμεrέ):oυ.... στο εγχείρημα

I(QJ

τα Κομ

με

μουνισταά Kόμμαrα και «τι

θέμα ΤΟ'ι' απολογισμό της ΕΚλογ ι

μωρία "ια τα ε'f'Iλή ματα "Πι1ι'

κής διαδικασιας της 12ης Ν ο εμ

κομμου'ι'Ιστώv:., XιλιOVΤας δη

βρΙου.

λητή ριο "ια τα δήθε'ι' «εΥκλή

Ο

μστω τωΥ μπoλσEβΙκωv κατά

Γιόwης

«τη ς OIKOyέYElac;,. τωΥ ε.θι'ιίΝ

Τσι'

D11κεφαλής

Χασιώτης

tIIΏvoπotεI

και της θρησκείσο, προκειμέ

ρώπlιN

voυvα«οβήroυlJ:ιt από τη μνή

χρό'ι'ι α

μη τωIJ λαιίΝ τκ πρωτόΥ.ιωρες

της

τό ...σε

η

που

Υα

επιτροπ ή ς
ότι

παρo υ σfα

El):av

πολ/ ά

εμφσνιστούν

ια δ ικα σΙεζ

σε

Ση κώθηκσν

από

κστσκτήσεκτων εpγaζoμi\/tiJ.... από την κ ατάργ η ση της .......~;;;...,~.1 1

τ

ΕΚμετά λλευσης CIYep:ίιπoυ από άνθρωπο . ΕΙ;(Ε προηγη

του σπτιοά τΌυς και πφΙ"μ EYCllJ

καναπέ και την πολυθ ptN α

40

θΕΙ ΕΚδή λωση l.11Τό την αιγ Ιδα το υ προέδ ρο υ του Ευρω

•ι;ι.:ις

παίΙOCΙύ Κοινοβου Μου Α. Ταγιόι'ι και του lιι:JϊKOύ Κόμμα

... α ψ η Ισου 'ι'. Αυτό "ια μέ.'ι'α EfvoJ

τοκ για τους « δ ιαφω'ι' ο ύvrες στον κομμου νι σμ ό »...

το νέα κ ίν ή μα

Τη σκυτό),η στη .... σντικομιιουνιοτκή

πολιτ ι

υ στε ρ ία της ΕΕ

ΠO [PVEJ η ΕΠικ Βμε'ι'η συζήτηση στο Ευρ ω κο ινο β ο ύλιο
αύριο Τετάρτη , μ ε θέμα

oaH

λ επτά στην ουρά γ ι α

σνστροπήτ του

ύ σκη Υ ι κο ύ στην Eλλό δα:ιt

υπΟ W;:qμ μισε ο κύριος Χασι ώτη ς.

κλ η ρονομ ι ά το υ ολοκληρω- _'fΙ.U. 'ΛΙ~

τισμού της επσνάστσση« τω .... Μπολσεβι ισ:ι:ι .... του

κω

.

νσ φο ρ

μ ε την διαδικασια, ο

1917»,

κύριος Χασιώτης εΙπε όrι πήγ ε

συ ζήτηση μεπρωτοβουλ[ατου ΕΛΚ, τη'ι' ομά δ α που συμ-

άψ ογ α σε όλα τα ΕΚλσΥικά Kέvτρ α

r----..,

μετέχει και η ΝΔ. Π ρόKEΠQΙ για τη V\/tiJσyή πΡ:ma)'α/ιδa=

κα ι δε.... υπή ρξε καμΙα έ.νστασ η.

nερ Ι «Ολο κληρ ωτικών Kαθ εσtώτωlJ:ιt που μεθο δ εύ ει τη'ι'

Ο

προκλητική και CIYιστόρητη εξ Ισωση του τέρατος ΊΟυ

XOPQ ιrn; ισE ίΠl 'ι' διoργCM:ιJση τω ....

φασισμού, που εΙvαι "έwημα - θρeμμα το υ καπιταλιστι

ε

κο ύ συστή ματο" με τσιι κο μμΟ lΝι σμό .

η προσέλευση του κόσμου ήrαv

Αυτές τις CIYτιδΡCΙστιK ές θεωρΙες CIYαπαρ ά'r'O lΝ και στο

αυξημivη

λ εγ ό με vo ..Σπfτι της Ευρωπαϊκής Ισroρ Ιας:ιt ή ορθότερα

σήμερα παράγει μόνο aΠEλrn ofa.

στο Σπtτι. παρσχά ραξη ς της Ιστορ Ιαςς., πο υ ει,mι . . Ιασε η

«Θα πρέπει IJO υπάρξει εν ότητ α.

Χάσος

Τασιόπο υλ ο ς

o.,,:iιy πρότυπο και τόι'ισε ότι

εrιEJδή

η

ισ.ιβέρ ..., ση

Α'ι' δε γfνει με το .... τρόπο που έ",'ι'ε
το

»

1974 θα

έ;.(ουμε απoτύ;c:ει. ΕΥω

όμως πιστείι:ιι ότι θα γ{'ι'EJ όπως

το

1974.

όλ/aξoy.

το

δεξιά

!:ήμερα τα διλήμ ματα
ΔΕ.....

υπόΡχου'ι'

και

αριστερά

~έo ....

ή

ο

μι.η μο .... ιακο Ι και avτιμyημO 'ι'ιαKOΙ :ιt
επεσήμανε ο κ. Τασιόπο ι.ιλο ς.
τη

Ο

η

Θόδωρος

ΠαπoκωYσttMfιιιoυ

](pI"O ιctιιιηιn;

oικcwo ,ικά

υπογράμμισε

όn

ο

κ ό σμο τ

CIYαζηΤΟύ σε

τη

χ αμέν η

aξιo πρέπEια.

Το ιι:λfμα όπως το

1974. Ο ι σuvQΊ ΚΕ.ς E[IJO I αΥάλογες.
Να

δ ΕΙξουμε

σοβαρότητα

ελτήδα

στσι'

Γεwημστό

κόσμο .
έχEl

Η

ΊΟ

προβά δισμα. Της CIYαγΥωρΙστηκε
η

εyότητa

και

το

δη μιούργησε

κλΙμα

το

διόστη μm. ΕΙπε στην τοποθέτησή
του.

Ο

Θωμάς

Λιόλιος χα ροκτή ρισε

υπoδEJyμcrrιιι:ή τη διαδυωσίσ τω ν
ειι:λογ ι:ί:ιι.ι και πρόσθεσε όrι όταΥ η

δη μοκρατία λειτουΡ,ιεΙ ΣUΓKIYε!
τους

CIY e pωπoιx;.

« ΕμεΙς

~(.I'i.ι

1IΩU

του

.ριο

α
στην

ρχονταl

OΠOΙCΙ. μι

ιιctς

auτ ..... uι
αιρο

vα

ΕΙμα στε

και

στρατηγο Ι

και

στρατιώτετ, Η Φώφη Γεwηματά
κ α ι ο Ν Ικος Ανδρ ο υλ ά κη ς έΧου Υ
σημovτι ιι:ό
Να

έργο

ιδρ ΟΟου ....

Υα

νέο

K άIJo υ .....

κό μ μ α

και

Υα στρέψΟ IΝ τα πράγμαrα της
πολιτικ ήςσε μ ια ά λ/η κατείθ lΝση .
Hvαι

μια

μεγά λη

ευκαιρ{α

και

θα εργαστούμε γι' αιπό, ώστε η
παράταξη που γεw l έτα ι Υα παΙ ξει

σημCIYτι ιι:ό Ρόλο στη Υ εv[σχυση
της δη μOKρατfας
μα ς.

στη .... πιπρ Ιδα

υπογράμμισε

ο

κύ ρ ιο ς

Λ ιόι\ ιο ς.

Ο

Κώστας

υποστήριξε
στη....

αυγή

Aσλάvoγλo υ
όn
μιας

βρισ κόμαστε
νέας

επο χής.

&iv α με ΊΟ πρώτο βήμα με τη ν
[δ ρ υ ση του νέου φορέα μέΥου Υ

vα " [νου .... πολλά ακόμη . Η χ θεσι'rή
E'r'K υρ ότηT a

της

διαδΙKασfας

δε ΙχΥει ότι κ άτι νέο YEwIETα/:ιt Efπε
ο κύρ.ος Ασλ ά'ο' ογλ ο υ.

17 1f.ι

:...~ ;;:.

:

~ .3 1~:

ιΌ !i

~ . ί ..:ι~

J .5 ~"

:!.3 :ι ?- :

;;!,)i--i:

:;,.. 1 ,"

t:!;'

,~ ~

,1.1 ~ ':Υ.ι

-"οί ""
1 . 11 ~

7·;

σν.φyta.

τ/ιι;
ολ/ές φορές έ): ο υ με γράψει

αρ.στφό,πρoσθέτoνrα
ς ά λλη μΙα

ς

γιατο ζήτημα τη ς αξι.οπιστ[ας

«)(ρυσή1ο σελίδα στο qβιoyp:::ιφι

ιμιιιρ ισAιιστικύv' μηxσvιΣΜΏV. 6nrιιιc;

τωIJ &αφόρω Υ δημoσιocιπήσ εω .....

κό:ιtτo υ.

uιι. JιOU αιιoδlδ

Αντιγράφουμε aπό το

Α ρ ιστερ ά τα ποσοστάτης δημο

•

ιιηριιιίισο w

mwιaA oVvnιι

6

τα

σιμι στην

ρvηcιη ν ια την a.νnλa'iια'ι τικ

1I~ . Το

10 dιta.ι

τ/ ιaa

η

δα.

aItsanti ή.
gr. Jυr ό 1,76% μέχρι 14,% έπΕ

σκόττησης του Π ΑΜΑΚ, σro κέ

και

σε έξω ΊΟ ΠΑΜΑ.Κ σε ό,τι " α φο ρά

vrρoτα πραΥμcmκά αποτελέσμα

αρoucnΔζ ι ο
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ΚCΙI

ρά την φι.ι).ή. 1Γ(" θρη σκ dσ , το φ ίι\σ κcιi τ/"

r4J

ι«ιι

.. r:eeμσνlo
emOK ηκσν

ναπάρσ ιΝ

!5ισφoρrn κδ'tηrα.

μια yeύ σ η

Ιτο ;n),a lσ1 α το υ npώ του σκ9.ο ι.ς του προ

BeΡOICl,

από

το
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δ ιαφα !veml ,fpιάθαρ α μι: το Yb::ι

ιι.oe ηl1 κι)ς; A"""";~Xαρo κrrι::ι ισt1 κό
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ι:ξι:tό Ζwτ αl

μαθητeς θα

1!dt lifι Q}ll'J1'lll1rnα

Oxa\t ιαi::ιv

όπου

θα

mu n

Evm σσοντα ι στο

J1CI\Iι:)J,α δι κό

σι: ::Ι . Τα μα θή μαm

W

ΕΑ και τt ς

άρκει ας πο.λ/.οl α πό ouτο ύς

ποτέ.

ΓΜιιής Πα ιδ Ωο; νσ ΠΙ:ΡΙOΡΙζovτaι

ελλ.εfψ El ς

το κουδΟW L να τα βρlσ ΚΕ

μαVΤΙισ'ι

'11 ιinι

ΗΙΜΘι'ΑΣ

~ τουΔήμου Elι!ΡOιo q 2::131350541,
2331 350519.2331::150540 2::1::11 350

503.
ANTltI.HM.6.P>DI. Ο Ι ΚCNCffI ΙΚΩ Ν

Ο

(2(1) rop ili.

Κιιλoirιrtα ι ΟΙ oφ.!I ~ w υποβ ά :\-

OT!'fo' ω;

AΣΛAN OΓl\OY ΙΙΎΙΙΙΑΝ ΟΣ

'Ή πaiηση πρόιιι vσ:'νaι

π

μ

ι

οδιινό< ΜΆXrκ ΚΙ uτvx

,.

Αο ncι

(

ριa 'OU MΙΚoU

αyιιwιστή

μια σημαΙα στα Χ ρια Τ/ς

~ΛεV'l\N!ρfaς'"
ΓιAvvης Ph:CJO(

20 N' o ε μ βριio υ 20 17

,

Έπ άστ ση:

«Ρ

,

ι

οα

ο η ιστο

· ») του Γιώρ

,

ο

ΤΓfo'=ρfoδo eφaρμClfι'ιι: τω.ι πρώrωv σvn\α

η άκή του συμβο\ή στη συζήτηση

ο ),αδς ιo:.l\ή.

που πραγμaτoπαεfτoι και στη Χώρα

α:πq::-ιδρΙCl1η υπομΟ'ιοή

Τ

που θαβyoζe τό.~ ΤΙΙ 9J.Ιi&ι για πδvro αΠτηv

κρfση"'ΙrfV OΙKoνoμlιcή

ΡΓCΙρ[της μέσω του

μι: σwtα.ΥΕ( Tf.i1't' ιμneρια\ισ1XLnι euρι:.ιm:ιϊιo:ώv IοΧΙI αμeρι~

Υέ.ου βιβλΙου του : « Η Ρωσική Επα... άστα
ση :

.... κώv μαγ.!lρ{ωv

ια σίΝτομη ιστOρΙαιt (Εκ

αιπιό tηY κόΑιιση του συστή.Jα.ror;; τour;;πou δ~ tηY

δόσεις ΚΨΜ ).

O

KMllJ.!'ι'b ~euσb:; και

α ρπακτιιo:ώv.m=kw

Eπα'Jά.

στσοη, καταθέτει ο ιστορικός, καθηγη
τήςΑΠθ ΓιώPr'Οζ

w

στι.;; αmφόσeιι; αzl"veςτtιM( αmrαλιστικώι

μας τη ... περίοδο αuτή, με αφορμή τα

100 χρόνια απότην OlΠlι:βρια ... ή

rnστdoαιι ούτι: τη ς γης οllσ:ι;υρol'

Γuφy O ς Μαργαρ!της δε...

e.mδιώΚΕ1

... α

Και 6),g αυτά ήτo1.o5r'fΚν va.1!'to ψe: ξaΚι σnι; CJ1ι'O~.;;

qξCNaγp;1

a».ά α:πoσe fxrη ΚΙ: π:ι:ιι:; ή 1'0.'1/ ιτι:ιράματα ιcaππα\ ισιικά

ψεu την ιστορΙα τησ Οκτωβρι

για 11α. ν/Ια oιrιι 111 ά».a . μ eτpa μι: αvn1.::ιϊκ&;

α... ή ς Σοσια λιστικής ΕπCNάστα

αqιoύ

σης που άλλαξετ/"f>' πορεΙατης
α'ι'θρωιτότητας
αποδομήσει

oίrre.

,

όπως

... α

auro ζητoύaσ.o οι qιO'o'lάδι:ι:;

l'e"p

σπEιi;;

τα μl:"on:lWα. Kαθημ~

τη ...

προσπα

Τώ ~ .,wσ-ο'ΙΌ Ι τα cmoκαλιιππ'ρια.!iι:θνώς

θούΥ πολλο[ « δ Ια'ι' ο οο μεvo ho

:που ιδώ καl)pόν ια ooΡOίδeύoIN IO:IΙ),ηστdιoιrιι τov),aό

τα τEλe.uτafα χρόνια, Aνr[θετα

τα ιcMρα η;πλoυroιc ~ τrα ς μι:το διι:θ'ιler;; ),ηστρικό1lομιαμαllκό

τσ μdo cι.Ne)."ώ ι;

εηιδιώκ:e.ι με γλαφυρό και ταιι

'fO '>'0 μ ΗV )ΡΙ!:ιο οο φ . το σδ:πισ αuσΠ;μα του.;; το ασlΙκό

τόXpcNG εm.σrημo ... ικό τρόπο
να την κά'ι'EJ IOCΠQVOητή στους

Το δ φ όσ ισ )ptα;; 'tJ'Ί( Ε:υ.άΟΟς δe1/.rnι αl βιώ σι μο μαι: ~ τι:),ικ ώ.;;

πολ/αίις. Να την παρουσιάσει

'φ" αι..rτό πρbIe Ι"'O βρeθι:1 τρ6:πο.;; ~~α τρlτo μ..η.ι6'o'lοva. μ~

ως έ... α ξεχψιστό KOI'ι'ιι7ι'Ικό

γιΟ1lα αιιΘι:1 ο m

γε:yoVΌς που ξεπήδησε μέσα

κα ι ότι ~ όρΘ ι ο ια:ιιγ)lιτ~ απδ τα Πf'!1r'Oύμι:va μ&pa τ'

από τους 'ι'όμους της ΚOιlΚιJ ... Ι

a1nI),α κδ

r;;

κής εεέλιξ,ης ,YClα'ι'αδεlξει τις Koιwι ... ικές

Θα σa ~ e l στο ι:π6μ ι:νο δiιστrμa . στηνπρά{,η απΎον ΣΥΡΙΖΑ

συ ... θήκε.ς (αvn θ έσεις) που το δημιούρ

ωμά

=

γησα

-

KΩVμ...,μσι. lΟ'ι/

....

mo

Το σύστ/ μ α ΟΟ ια ψο Ρι: 1 κατρa~

εKΙIι'ά με μια προσέγγιση της Γαλ

ι:ρyσnιciς ιm rρ ι'ιφcM! .;; καρδι ίι:;

_λικής επα... άσrασης,. η οποία έ.'yιlJε

:πtι.ι o κα ι <:ι.+i qιορ δ.ιcοθημeΡιν δ σooρ:n~

έvα... αιώνα και κάτι πρι... τη ρωσική , και

κα ι ro πe fOOμα

rou

α.νοΙ:γΩ βαθι:ιΕ-ι:; n),ηγό;

μας το ... [ζ ει ότι η yaλλ1κή e.παYόσταση
έφερε στη ... e.ξoι.ισlα τη ... άρχουσα τάξη

Η ;ιmpα1fa ro υ ~ τραγιι;6ια κι σ.οwμ~

της Γaλλfας και Tαuτό);IX7JG εκκ Ι... ησετη

πωςΘ" αποqι ύ'f!ll1ς διιιi.;; του κατaoτ~qι b:

l5ημιουΡ,ιΙα αστικώ ... Kρ:miJ ... σε ολόκλη

'oIQ

ρη τη ... Euρώπη Στη σu'JέXE1α αvαφΕρΕ
τaι στηΥ αστΙΚOδημOκp:mKή ΕΠCNάστα

ση του

1905, τσ.ι Α' ΠαΥκόσμιο

Η ιwβip.ι ηση δι: ιVι,. ~oυ),η κα ιμοι Ρ:ιΙα

Πόλεμο

μ tι.ι ο του

και καταλήγει στην κρ[σψη χρο'ι\ά του

191 7. Στην εξιστόρηση

ofiρδnω.;; cιJvro μα τΙ:" θδwro θ'αγylζι:ι

κα ι Θα;ι:aρoυν ~υς κδl1ΟΙΙ:Ι:;; βασα.... φ iMι:;; ιιιυ);fς

Bq::-o)Jrou σιαταγ b:eκτι:.\e!

κα ι τα. μ eσ α ι:..., μe ρω ση r;; τα n\.ηρωμM ~

T1lN γεΥΟ'ιότιιΝ

'II.f.('Ora

β ομ βα ρι!ilζσ IJV τηv 10:1 πι η "...;ι μη που ζa), ισμ ~ η παΡε:ιιχ».συθι:1

με διαλεκτικό τρόπο α... αδεlΚ'ι'ύει πaρ6
γσ.rτες που λειτούρΥησσ.ι ως κaταλύτΣς

Μ πή lO:l ~ στον M o ;ιpόw της ι:υρωπαΙισΊ.;; μoιρo),ι:ιτρfαι;

ΠΡOκcιλrίmας

κα ι η Kaτδ)ηjι η 'IT)ζ;):ώρoι;!!iι:ν ~νe ~ στρaτιι.ιπιιη ~ώ.tΊ
α\ά μ ι: ΤΗV δ φ ιυ Ρι' Ι α, μlaς~~η oικ:ovoμ α ς

αυτό

ιι: ω ρ [μα'ι' ση του

που

ονομάζουμε

UΠOΚEιμε ... ΙΚOύ πaρά

κα ι ιm oψe ρo υ μI!: α:ιι' το υς γφμσvoύ ςmi\ι δτιωςτο

γσ.rτ~ και στη συvέ.Xεια EΠCNασταrική
κcπό),η ψη της

e.ξOOOIας.

..

ι:Jxα KCΠOXη

ΕΥδιαφέ.ρσ.ι

Β

0-

Ι,E;μH»MϊC·M

Η

ι;ιιιιr;!i Εη

ΓIΩPfΌI
Η ΡΩΣιΗΗ

m

.ιmιιιη

ΙJJΙΙΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙ σ

ΕΚΔΟΣΕΙΣΙ ΚΨ

ΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΚΛ.ΗΣ π ΥΛΙΔΗΣ
ΙΙΤΟ ΙΑ

Ι ΚΟ

ΜΟΥΙ.ΙΙΣΜΟΙ

ΠOΛlΤΙΚO
ΕΚΔΟΣΕΙΣ [

ΚΑ

ΠΕΡΓΚ
Η

ΙΠΑ
θΡIΛΕΡ

ΕΚΔΟΠΙΣ [

Ε

IXMro

1940 nou μας;

ι Η όJ'Iλη

αποψη

"'ΣΠΝ( ααrό.xαCΠOI1ζ:ιroιι ποτέ

ν

aμfINlJdlλoυν C7VV1\7φjciCΌσ ν 011
uτoxασnιm{ 110117fOTέ

π

,.

μ

ν δpouν'"

.Μ11Ρ6ΧΤ

20 Ν ο,Εμ βρ ί ου 201 ϊ

Χ

π

ιβάΑ στην Βέρο α

ένο το πρώτο χορ

50 XOPwδo 8 σUΜΙΙπd
Παv~λAήvιo Χορ

v ατο 1 ο

ιακό

.ι;στ

με1t1tι.ο d1apΔλλη}ι.Q; ~ •••:Σ' 1ICIU
7ΙρσyμcπΟ1lOIήθηκ&

το Σάμβaτo

11

N ~ μβpl ou, cnην κcπ4μεστ/ αtaavαα
της

vιwvι

ou

Στηης Γρσμιιάτ:

& Τε
χ νων
Δ ή-

ιι

ο υ

&-

μουσικό χ ο ρωδ ι α κό κέντρο ».

poισ~

Χ α ιρ ετ ισ μό
ωrηύθυYE η
Πρόεδρος
του

Φωνη

τικού

-

Ορ-

Α κο λ ο ύ θ η σε έν α δ[ω ρ ο μουσικό πρόγραμμα
με ή χους και με).ωδfEς που ενθουσ[ασαν τουτ
θe.crrέ.ς.

Iυ μμεrεlx αv

4

χο ρ ωδ[ες από τry.ι Βέροια και

ΤΡΕΙς από άλ/ους ν ο μο ύς .

Ύnavρν6.
Για Ω1ιJιη μια

Ο

Πoλmίιv
ολιιικ6 .mtlιιdlo,

'1'0

ρ σι

uΊw να «Cιι1ΙΙ")ι.εu ΙIhiΡιωeiιb

ιcmιρικ6 ,νηιι
Ία wαιιaμ
ο

10
vra

ς μα ς
WΡOOufOIIcπa, τα

'xow aιισιA1ι.cloφιl~Ι ώαo:

Ia

ν α σva

ιxβd το μνηΙU Io

& η του

τη μεyaAσιrρόmσ, ΔU cnvx'lς α

και σι'μι"ρα παρ

.

m6Conac το cηrcιuδaJσ

ou

'χ ι

••• ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΔΩ
ΦIΛlmoI
η ... 4η

Ι ν1ΡΟ-

.... [κη

Σ 10

(Γ Ι Εθ Ν IΚ Η )

Ν (75-62)

της στο πρωrά θλημα τη ς

"",80: Γιώργος Βφ,ι ος

rτ Εθι"κής πέτυ χε πριν aπo >.[γο η CIY-

Π λ ή ιαρα: Δημήτρης Φ ο υντο υ

δρική ομό5α του Φιλbπroυ Βέροιας που

'Ηττα σπιν

ανπμεπίmισε στο ΔΑ- Κ tΔ η μήτp.o ς Βι

BtρoιιaςαIηYn

αρΔ

Υια τ

ΑΟΚ

κ[δης

σ

Διάθεση

προσκλήσεω ν

και

τραπεζιών

από

κέλ αςχ. το ν Α ΓΙ. ΙωαYJλ... ιι7ιI . Η ομόδα του

ηντέταρτη ήτrolOυ σEπE.vτεπαιxνlδια

κρατήσεις

Δημήτρη Γιdμα αν και βρ έθηκε πίοω στο

υπέστη σήμερα ο Αα< Βέρο ιας στην

τη ... Γραμματεlα της Ειι ξε(voυ

Πρέβεζα, σε ματς στα. rVια lσια της

Λέσχης

5ης αΥωΥ Ιστι Ι'ής τητ Γ Ε θ.., Ι'ής.

Πέμπτη,

Τα δEΚόλEJΠα :

τηλ .

19-13,37-31,49-46,
65-65 ( πα ρ. 77-69)
Bαγενιiς

Η τιμή πρόσκλησης efval

17, Α Ρ\Ν ρός, Σουλιιίπης.

13,
6.

Κακιο(ζης

Γεψγάκης,.

Μακρόπουλος

Στα μο ύλ ης.
Πωrαμιχαήλ
Ν [κα ς

21.

16,

Wnτακόλη ς.

λΟΚ

Βέροιας

Τρομ.πο ύκ:ης

4,

Ο-Ι λιό δηQ :

Is CIUIIφνaolaιι& την

OJσο ύλτζογλου.

ΉΜΑV

ΔΗ.Π
Τρfτη

ροιας

ραηλιτικής

τ

Btpataι:;

Κοινότητας

θεσσαλο -

111, στις 21 ~ o

ν [κ:ης

και

Η παραγωγή του ΚθΒΕ «.Δ Ε σε

υ π εν θ υ-

Μ αυ ρΙδ η ς 18,Βοwαζlδης, Γιαννόπουλος,

ξ eχαoo πσrέJ., σε σκη νοθεσία

μfζει

πως

Ντουλαβέρης,.

Μ ι;(&. η Σιώ Υα,

στη.ι

πόλη

20,

Γκανάς,

Β λόχος

πα ρμπαρούσης.

Σα
τηλ .

15,00

ευρ ώ

(περι λαμβάνει πλή ρες

μεΥΟ ύ και απεριόριστο ποΊό) .

»

Ι 5,

Σισμάνης

μ.μ

«
ΚEJ1A.

Μπά λ/ας.

πα ιχν [δι στα μέφα τητ.

ρη μιχα ηλΙδης Παύλος
69Β370581 .

4,

(14-19) στη
συνέχεια κατάφερε σιγά σιγά ... α φ έρειτο

Κυ ρ ιακή

ΣΚ Νικόπολη ΠρέβΕ ζας ( Π απ[ρ η Q:

Τσιτσώνης

σκορ στο πριίπο δεκά>ιΕ1ΠΌ

Βέροια,-

17:00 μ.μ- 21:00
2~31 0-72060 ~ κ.

μετά ωr6 ένα

Ι

ΑΕ ΣΙ

nπ

ι,

Βοη θότσκηνοθέιη ι
Λ fλα Β.λαχοπού λοu
Υπεύ θυνος

π σ ρ σ. ν ω ν η τ ι
Δημοσθέ νης
Πόνος

Διανομή :

Σοφlα

εnπu Xημένo κ ύκλο παραστά

αυτή κάπο

Καλεμκ:ερ Ιδου .

τηςlΩΌWης

σEIιJιl,

τε

Γρηγ όρης

Δεκά>.eπro :

«AYτIιN ι άδe. ι oς Στέγη Γραμμά

αδ ερφω 

πλαrσιώ

των και ΤE.XYιί:ιh στη Βέροια.

μέ... οι

; Koθρ:iς 1Ο, Μ ό ρας,. ΤσΙα'f1(λόκαvoς,.

ια μουσυωθεατρκή παρά

Διαπη τές : Παπαδόπo!Jλoς Χ.

14-19, 34-~~, 48-42, 7s-6l

ωιππος Βέροιας ( Γιd μ ας
τη σ

- Αγραφιώ

-

Xaτζη)ιαμιτρι... ός,. ΓιανΥΟι.ζάκος

12.

παΡOυσιάζεrαl

στη.ι

ζ ο ύ σ αν

Π ωrαδόπoυ'-ος

Ο ρ

ΠαfζοlΝ Ε1ή σκη ... ής

θ ό ι5 ο ( ο ι .

οι μουσικο ί; Στέλλ α

18.

σταση γ ι α έvαv έρωτα που,

Εβρα [οι και O θ ω μαvoΙ

Καμπoυρ[δoυ (Kαβc'ι λ), Γιώργος

Α, Τόκας Π Βόλλι

μετά από πολ/ές περιπέrειe.ς,

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

M ιν αXE Dι η ς ( κ ανο νάκ Ι), Ηλ[ας

ος 2, Τσroμετζfδης 2. M:Jρκόπουλος 9(3),

QY κο Ι α'ι'EΚrVιή ρωroc;.. αναζη

I.κηYOθEσ [~

Καβαργύρης 7.

τά δικα[ωση.

Σκη .... ικά-Κοστούμια:

Παραπούρας
Καvrάρκα;

10(3),

17, Τόκας

I.oυrζόπoUΛoς

ΑΠ Ιωαw [Yιι7ι1 (Τ σο υ κανέλη ς): rwpγl
ου

6,

3(1 ). Μπαρτζώκας 21,
ΚαΥ..,ής 2. Πα~ΌWης 3.

Ζαμπέτης

Καλqα')ι [δη ς,.

( Έν α έργο του

~άλης~vας

Γιάννης

Σαρηyιαν 'ι'fδης

ΛkNrα Α. Ναρ, που μας θυμΙ

Καη::ιcMτooς

ηΜΕΣ

ζει πως οι ΠΕρισσότεροι από

Φιιπισμο Ι: Χ ά ρ η ς Πάλ/ας

εισοδος:

εμάς ήμασταν Kάπσrε ΜΕΤΑVά

Vιdeo

εισιτήρια α Γ-Α.

στe.ς, τιμόει την ι στορlα της Ισ-

Καρamπερης

mappί

ng:

IΟιΕάνθης

(πo), fτικ o

λαo ίιro) .
ΕΙΙΙΤΗ ΡIΩΝ :ΓεΥική

1Ο

~/ I ΣXΎ o lN

Η

Σ κέφ το μ CΗ
σημα(νε,ι

αλλάζω .

Μ.Μπρεχτ

oδ"··'rz-ιι ......

Ο

•

AmσTI

n

•

Ε

•

ςΗ

ρερl

τευχος483

10

ΩραΙα__
ας ανακοΙνιιισ την ~1Io~η οσύνη
γη εlCErι.ισυς.
ε δη).ιlIσεκ; 'Yr:I τη δη~'OμfJ
ταυ~σι'Q να πepr.ιρισεl τκ

ΦΩΤΟ ιι ΣΧΟ Ι Σ ΟΙ Σ

του ΚOMιJVικoo

μερtJματος

και

απσιτηοεκ του ),αΟΟ, Ύt:N οποlο

η

αΠOΤEλeσμα της φopo.\ηστεlαζ",
trJN πετσoκoμ!νtιN συ'ι'rdξE.tι:tιι.,

ευ~ωτr.ι:ιιι

oou

,

δ~ ωιo, μΞ το

Τ(ιΝ πeplJoDJT1.lJV και των (ιλ/ι:ιΝ

10

η~ιm'fJατα roυΔr'μ:ιυ Ι!.!ροιο, 1«:11 τις

σε ό.\οι.ιι;; τοικ τόνΟυς ΤΓfι'

en:ι;ι:ιρήoet' 'το υρι στικ ού e.oδιo

απαp:ι.OIOΤIΚόIηT'Q

11oρά).)rι.\α.

•

θΕ.σ

να

πιο

τκ θυσιεςτooςτη'ι'αν(Jκαμψη τητ

εεαθMιψιΞVσ.ις

G'rPImηTD

της

Te),eκ.bσεJ

την τρτιη

ταξικη"

κεp50φopΙQς

1TdI ιτlΚής m ι

T[l)'o'

κoπrroλιoτ~

όNJ και tmI θα περισσέψει tIΣIΙ

6,.11

στα

γρηγορα

~ξιa),όΥησηιο..

συYEΠ1yετaι

r),Ιμ(JJσlXJη

τους

της

αυro

με

."α τry.ι

επθeσης

στο

• , 1
η Ρ

Ι

Ι η-κο μα
προκύπτουν

am

ό.1.η

UΙOKeφτηκo

1!1(t~ από ΤIι1ll cVJ.ωv. ο

Δήμap,(O' 8φσιcιι; κύριος 8~CΙΑιη;
κι::ιl

ήeo.;; BeporιιΤΏVΠΌU emσ~ηκιnι

Τη.' b:θeση. Το Σάββατο 10 am'1'l!uμa

n:ιΡOυσl"o"1 1«:11 'JΛ!'-'OI'f\'tOO ια του

μmμιaς;

από τc:ι.ι

~

- Γoστpovoμ ας - Ot.ιoυ
Ν. Ημαθlo, ~o Κ'q:ιιιvα;"'

Chef ιro Xρlστi'ιιa Μό),ιου Ι«:ΙΙ

.,,:υστική δοκιμή του PeΒΑVI κα9ώς ι«:Ι1

lστo~κή

σ.mΡOμή

της

πpo8.aισής;

roυ απδ τον Σύ».ο'ι'Ο Zawon\oστdι.o

κομμΟlΝιστικήχωρα παρά στο... καπιmλK:ψ ό.

κάJιoιoς ΚOμμOU..,σ:rές. ενώ το

:ι;ι:ιpημα,{eι;; και προοριομούς

κοι τ/

κι::ι ι Καταστ/ ματιcψ,.,τ,..... Zσ.ι:q::ι on\o στιί.ν

Το 56% τω ... ερωτηθΈVΤtιN (στο [διο ηΜκιαιώ

τοιχ:

e

10:11 Τoυ~σμoo

πως θα προτψούσΕ να (ει σε. ΣCΙΣΚ]),ιστική η

θEίι.JρoιN πρoo!Dιητικό να

του eξωTl!ρικΟΟ ο».ά 10:11 πo),)i,;

reuarr-ω:ι α;

51% τtιN νfι.ιJ y

απάvτηooν πως

ΡOVWι;;..

Π')Ι; e~

σw αY!ήσeιι:;;I«:II'!N ω ~ μ eι;; μl!ro υ~ ollκt:ό:;;

:ιια~oύ

πολιτικό

αμερικανuαί1ι' η),lκfας 21 έως 29 Ετών δήkoσΕ

ετώ'ι')

n\cιkιια

τ/ι

Πpc7r1Jαroποlήθηιοχ:ιν cι.ιvαvιfισ!!ι; Β28 μe

bLrf6s

ey r.'e

έρευ'ι'Cl-δημoσκόπηση

Σύμ~ με έρΕιΝα ηου διε'ι'ΕΡ,ιήθ'!κε τους

21-29

στα

eJxa.'

τ/ι Dλάσa:τo πφΊιτrρo της Beρoιaς;

λαό .

nρooaνam\ιoιiiι της αμερικσ.ιικής ve.cιι\α b c;.

cpάJμα

.ι'!Jλι.oστράτη ι;,.

Δι'f.ιoυ l!iρoιo, Ι«:ΙΙ

οι υπα.:ρ,ιοιτουδηκrρXXJOIN

Τ

μψeς Σεπτέμβρη-Όκτώβριι το

στ::-λΕ;(η roυ

α'ι'άJTτuξrp. μΞ τρικ όΠως η
πepσινη ~13 η σovτα.eΊ . θιΞ>.ει

ι

τr:N

Aιmσήμφ;ι;oς

I!Ulαplα ν α η:ι oβδ).oυv τα ωo,wpIτιι«i

αvrιλαΊ'ισΊς τα.ις

για

ο

ΒασΟ.ης

en~ρημα,{eι;; τ/' πrριoxή,

τηv

YoιkO'i'

~ιolI~η,.

Τουριομού

Κι αυro,. τηv!Dpα που ο ιδιCΙς mI

στουκ

πρόσφατη

τ/Ι

Σ

μέΤρω.' σε β(ιρ cις τα.ι >.αοο.

να σ tcε:ιro σεl με ψELJrOJ'ΚIρ~ς

Εωιρε[ας

υπερηφα~'EOετα~

απατηΜ αφ'Jyημα της .δ [)n ιη ς

στις απαιτησεκ;τlO\'

σπό

11'ΗV 3 η "'PhiloxeιιIiII"
συμμ uή(.ε οΑήμος Β ροιαιι;;

στp:Jιματα ΟΤι αν στηρΙξαΝ με

ΟΙJoDνOμιm

να ψόψ;.ι. τ ry.ι τυφ.\ή UΠOmγη

στοιχεα

τΓfι'
εΜιι

oπok:ι

πoCp\':JJ.. ΙVΑ

E

για

παρό),ληλα. α ιιm.ΠάΊες στα ),t1fIoD

δotαμασμιΞ'ιT'\ τακτΙια'! cι5 ιΞ κα σου

της

ΙUnεpα1lόδooηι.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

σατη

τσα. tιI ζαΝ,

VΑl'oα.ιpLίN Jo όrnJς εlΠΈ. Με τη

'ι'διαφέρovrα

ότι

πρO',(ΦρησεoJηXιAιπα.ιpyι:Xαπ6
σπΊριξη

ελεημOCύVη .

tφoβεl

το

αξιμου 'Υια ση σtQICευμεvη

στην

~βαια

8iρoιcιw

δεν

Trr" Κυριακή 10 μe"1μ!ρι, tyrw.

yeυστική

aπom\e

δοιιιμή

κρασιά

53% Ε!έφι:χισε.

~..όμαυpou

AI'9)"ki5 'ιΜΓι!!5

παραΟΟ ~α..wι

την ΠEJ1o[θησηπως το αtDVομικόσύστη μα τω ...

~

HΠAλeπoυpγe:( σe. βάρος τους .

Τουριομού

Το ΚΩΝ:ιτεΡο της υπόθεσης ωστόοο δε'ι' ε"'αι

vo

XOΡιlιv

Ibmσήμφχος

eo

ΛυlΦστρότηι;

.,.0

I!ιι,r;α~σrήσδ

τα

α1lό 1D lIι:wI!10

Bep:>lOςoO

....

om

enfδ!ιξη

1«:11

την

ήM.e.

eE.αrρeτΙKή

oυνq:ιrαάα 1«:11 συμμαο:ιή τον Σiι».o'ι'O
ΓΙ! υσr,-rtιXIfαι;

Γοστρονομ aς;

-

.

Ot.ιoυ

και Τoυ~q.ιoύ Ν. Ημαθ ας·ο Κlιριnιoς"',

η '" mιάληψη τtιN χρΕώ ... της πριί.η ... ΤΑΒ και

Ρ σ κο το αυθα [Ρ. ΕτΟ - όι:ι::ιφ:ι;

Τ

τη διενέρyειa διaxeριστικο(ι

10 oπo b

τη.., ΕΊαιρα

εMY>PJ από

η

δημoτιr.(ι α
'ι'Cl σ:ίJσo υ μ ε

σε. μια θue>.Μ:δη συ'ι'Εδρ[αση που κράτησε

να γ ... οlΝ και 16 eπii1>ι έoν

aXf/X1tJ

6μΚJη ώρες το βράδυ της Δευτέ ρας

13/11/Η

πρόταση

ου

πλeιOψηφ[σε.

(xιφlς

όμΩς vΑ IσXCtΞI- θα εαvά1t.θεl στο Δ.Σ) ήmv του

!Ί

πp".ίJη

π),ειοψηφb το δημοτιιό συμβού;\ιο Νωυοος,

mu

e>.έy,(Eι. το δήμο. ψήφισε καrά

ήρε

τη

ε.ε.

διψάτιcι και τ
αυτούς

•

του ς

~ΠΙΊVΑμε
;(Ε ο
στέ

συμποι\lτευσης

π ιιχ;

και

διαφοΡοποιήθη ΚΕ

ωιό

η

εκκ.αθόριση

κα ι

ZΑXΙΙρon\o:rnιΛι

I!iΡΟIOι;, το οιwποιl!lο

•nι:sJI

Κα 1Oσr'1JO τop).tl>.ι
IID Ι

10

lIι:wI!10

~ I!.eρ:>ιος ΠΌU μe τη συwl!tOXή
roυς 1«:11 το μqXιιπ τους ι!δωσα ...Μ ά».ο

xιιραιnήρα σ-ιην παρσι..ισloση του Δήμου

ανθp:ίJπαις

Τάκη Ρ[(ου με. τη σύμrμ.σ'ιT'\ Υνώμη της μεrtovoι:;
μειοψηφnς ( 13 ψήφοΙ) αλ/ά και μe>.ώιJ της

κο ΧΡιοτ fιιa Μά\.ιο" το Σiι ».o'fO

orA ΓgJ' ΠΙ ki 5

τε

στον
εισ~ α;ι
εlJτε
),'Ο jXlΚτ/ρι στικιi
Ο
Τάκη ς
Ρ [ζος
μΙλησε

Chef

Ζαχιιρα n\oσΠΊΙV

8φoιaς; κzvτρlζαvται; 'ID ΜlοqιφO'l'~

enOKI!1IM,

~τovro, τι, βδσδς γιο μια

πο».ό ιmoΣXΔΜe.tl συνq:ιrα

ο .,.0 10

μια/ι::iιι. Emn\Wιι, Μ μι:o,W.o ~pιoΊώ

που

στους σ:πουδαστΕς του ΙΕΚ θι!Ρμης του

παρο οοlΟΟτηκε

ψήφo~ ο οπο[ος πρό"1Εινε. ΤΗV παραπομπή

σκόρ]Ίια

σrov OΙΚOvoμιtD ΕlσαΥ,ιελέα και στο ελεγκτικό

πιιχ;

ΣιM.δρ~ για μηνόμιμεζ πράεElς και ΈΥιναν τα
ΟIIQJ'ι'Ομικά έτη 2010-20 13.Η τρfτη πρόταση

κακ05ιαχεΙΡkJη και συμφ:ίJ'ιT'\σE με τ/ι' πρόταση
ΚοΙΤΤΟO'f'άwη εκτός από τΗv πap:::mομπή σε

με την EJ<: tz::θάρ ιση της ΤΑΒ, Β μ α στε έτοιμοι vα

Τουρισμού

προβούμε σε διεθ ... ή δ lα'(':ι.J 'ΛOΤΙ κή διαδικα σα

tη.' eξσι~lΙκή σ.Μ!Ρ'ι'ασlo . 1«:11 συwl!tOXή

ήταν αυτή του Λάκη h::tκη'ι'άναι που πp:ιτειVΕ

Oι~μικό ΕισαΥ(Ε>ιέα..ο Μκης Λα ΚΗVά'ι'O ς Βπε

μακροχΡόΥιας παΡCΙXΙίφησης των 3-5 Πψl:IJ ....

roυι;

..,cι ","'εΙΕκνέα.ι eιoroθάρισητηςΤΑΒ και με αυτή...

πrι:ις υπήρχα... λάθη και παραλεJ.ι,ιεκ:. Ebτε πως

θέλουμε 'ι'(l μεΊαlpiψoυμε. την περισ,(ή μας σε.

δlO Ικηση

συμφώ'tlrpαv εκτός από τov [διο κοι οι Mπfλης,

πρoφmιιί:ι:; διαφω'ι'εΙ με τη ... παραπομπή στο ...

έ'ι'αν τόπο υψη),ού τουριστικού

Kι!vτpoυ I.!)Joυ που σψμeτΩxm' δ'rρyά.

Βααικά:; όρος της προκήρυξης να προστεθούν

προ βάUovτo, ΤΟΥ τόπο,. lΙς l!IΠ,(~ρήσι:ις
1101 τους φορe';τηςnφιοχήι;.

ΠατζαρτΟ"δης.Σημεκ.ί:ινουμε

σΤOΙX ειa.
σαφώς

Τμι'ματος Moy.!ι~κής Τtx-'ης

ε [πε
Hμαστe έτοιμοι μετά από

ιmά l7,(E1

διάφορες

μορφές

τόσες περιπέτει ες

ενα),;\ι:ικτικού

ET1UItδoυ με.
ταιρισμού.

της

Έκθεσης εκιοθάρισης της Δημοτικής ΛWυμης

αποδεχθε[ το αί:ιμα τ/ι' έJ.:.θe.ση και δe(ιyepov να

δράσElς που θα καταστήσει το κέντρα 1~ης

Εταιρε[ας του Δήμου Nάooc:ιας με τη ... ΕπωWμ[α

οριοτε[ νECΙς ορισ.ιπός λογιστής για

va αινεχιστεί

AElroupνfu" τις οποlες θα e.πι\έξει ο διος ο

ι:ΤΟΥΡ IΠ I ΚΗ ΑΝΑΓΤΤΎΞΗ BE~

η διαδικα.σ[α της εκκαθάρισης.

μόνο

Π Η rΆΔIA

έvα

θέμα τηv

ΝΑΟΥΣΑΣ

, Παροι.ισ αση

ΟΥ-ΤΡΙΑ ΠΕΝτΕ

ΔHMDη ια-ι

Α-Ε
. θέμα το οποίο τροποποιήθηκε στη ...
αρχή της α.ι'ι'εδριασης έτσι ώστε 'ι'α ιmάρξoυ ...

Τ

π;Wοψηφ[α το αιφ

σύμβασης • προβλέπει KύrJισ εp,ιασκ.ίιv ύψοιχ:
36.000.Ο:ΧΙΟ ευρώ στα :1(1 ;ιΡ)..,α. Θα UΠάp€ε1

ΕΠικεφαΛής

Κα/'ι'Cl πpoκηΡUxθε[ mιτbτo~ διαγι:ι.Nισji":ις

σχετική δr:lβΟΟλe.υση , καβ:ί:ις και η σίιvτoξη των

της

μεlζovoς

μεΚJιψη

ας T~

Κaιxιμπατ(ός δή),ΙΟΟΕ ότι ήτα... έvα τdrnκό

το tιm Yγι!f

το lω1Α, η

Πpόeδρoς

lJTOό
ο Ιατρκό;

Ο ~oςl-1ιaelo(.1J ~κήAιnIl«:lpια."'ιa'ιEτx:ιrρΩo(ΠoPόpτημa
KIJlA,.

l!.!p:>ιcιQ. ο ΣιW.o'fOI; Κq:ιιαvoπoθώv Ημαθlας ~Ioς Πφθe....σ", 1«:11
ο Εμπο~mς Σύ».ο'fO' 8Ε"ροlας δl~ e.ημrριιιτική ομι\1α
μ~ θΕμο: .καρκΜχ; roυ μασroύ: Πρό.\ηψ"!

1TJVΤι::ttrρτ/

15 Noq.ιβρloυ 2017,

-

~Ipημoτb:;
Ee-.,κ.oύ

1Irρlπτφo

του

1101

τη

XιcινoδρoμllΦύ
Δήμου

Beρoιaς;

οιtc\lOμll'αίΝ όρω~

μακΡο;φ)... ιας μ[σθ:οοης για ΤΟ'ι' 1\γιο Νικόroοι

E&\λωcιη cnη ΒέροΙανια τον αρ fνo του
Δ ή μο ς οφοι

του

σύ'ιθe.τη ΠΡοκήρυειι αφορά οικονομικά, αλ/ά
κοι ποιοτικά xaρaκτηριστικά. Το σιΝσλσ της

evώ γ ΥΕΤαI προσπάθεια

εKmθάριση της ΠΑ (ασ εevοι5o);e.[ο "Βέρμιο"')

απάJ<ιση

roτιιroύς

χρη ματοιlQJVOμιlDU μΟΥτέ)αι του εκμισθωτή . Η

ατις αρχές του 2018 'ι'Cl Εχει ολοκλη p:ιθe.1 η

ΙΣ]Ι

Aιmι:ήμφ;ι;oς

εκμΚJ&πfι, αλMJ και στο ποιστιm κριτή ρια του

ην προκή ρυξη διε&ιοούς δlαγt.ιNιαμOό ....,α

τη'ι' 3Ο)(povη μισQιx;lη του χιΟ'ι'ΟδρομιlDύ
κέντρου TtιN ~ ~5 Πry,ι05ιhιJ: που ψήφισε tDτό.

από το

στο τέλος

στο

ο

eo ήθ~ νιι ~ρισιή~1 για

ανάΟΟ;(ος. Δev εΜ:ιι μόνο το οικονομικό τfμημα

o:.ίJμα . ο πρώη... δήμcιp),'Oζ NάoυαCΙς και 'Νν

προτάσεις

exGη).ώσι:ωv .ιο:όμη.

το οποΚ:ι θα α ξισλCJ1rflθε( στην α'lι'ό5e:ιεη του

fIk1NYMH

ΕΤΑIΡ8Α. ~I δ~ιφmκό τIv.o «ΧΙΟΝΟΔΙΌΝΙΙΚΟ
ΚΕΝτΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΚ)
ΠΗΓΑΔΙΑ

τ/ι

enΤl1,(ή δ~'J'CUι'ή τωv vo:nPO'w'OμIια:lι,ι

οικόι'ομιιώ Elσt11fr'ελέa. ΕΙπεακόμη πως η έκθεση
ε[voι eλ;\mής mI πρότεινεδυο ωrσφόσεις.να μη ...

ε(χε

πως η συ'ι'Ε.δρ[ααη

ε"'αι

.,.0

αυτή του δη μάJ7ι(Oυ N[IDU ΚcιUΤΣoγιΆWη (12

Διά.,....ιση

-

θιφαπelo

,

στον Χώρο Τι:xvιlιv i!ήμoυ B.eρoιcιι;;..

~ τ?, eια!!ή).ω"1 ύJ.!ισe ο ιuAc:>.oς; evημφ:onισi'N δρδο.=ν γιο τ .....
πρό)ημη του l«:IριWoυ του μαστού πόu ξ.!!ιd'.ησl! τc:ι.ι Οκτώβριο.

XΑIρι:uq.ιδ tιox:ινιnι οι: Δι'μαρχοι; l!ipoι.σ, Κώσπις Βοργιουι!ηι;.. ο

Ημο

του

lαΊριιο):lύ

~oυ

Aιcr Γo'ώ.σ,'ιιrou Ep'ι'ιI01TJρI"oυ ια. Beρ οι

aς 8οσΟης Διαμιιντόποιι\ο" ο

8ασι1.ική ΚσραGήμoιι. C\Jι.1rJτiς ήTι:J\lOI: Τ.

ΠιXιeδρoς του Παραρτήματα; ~p:>ιoς

XατζηoΘCΙVΑΣ ου, Β. Παπαxcrρα),άμπoυι;,.

η:;; E),),rγιιι κήι;

Μ.

eσ"aη ς
η

Πρόι:δρος

Καριmιon:ιθι::ίιν

lΙκαρΚΜκήι; Ε1Oιρdoς

noπ::ι.~ρα).ά μπουι;.
10 υ

Hμoθl"αι;

Παn:ιϊωάwoιι.

Ισααιdδη;. Γ.

Β.

μσι..ισιm πΡΌWαμμo ~

Σι..ι),),όΥου
Moρl"vo

Καpαδfμ:ιυ,.

QU(οβfι.rας . Y~ αιο:όμη

:

~o ΠΜou,.

01ΓΓ"' ιaθ άρα ο Π eτρo, Ρ kιτo" σro βιο.1Ι

lfuιμιόδoυ,η ΠιXιeδρo,του Eμπo~κoύ

η Nά1mα M:ιιxάμevι: και στο φ.\<ioVro η

ru:υ.c.,.ou Βφοιαι; Aθηvά [t},ιάτσιlO:l

Σισσυ Γl!ωρνoπoύ).oυ.Iυμ~~ηnαδlκή

Τ ι::uιoυρlδou,. η ιm'llOδlα'f\'ώση:;;

•

Eπιμ~~α Ι( -

Yndιθυνη

XOρωt'ίio της tιE16. ΤOIt Δήμου Beρoιoς

,

Η άλλη

Σκέφτομαι
σημαlνει
αλλάζω.

απο

Μ. Μπρεχτ

βδομαδιάτικη

~~

\ , •.; i

' ?-):

ΕΛΤΑ. ''Ί

~-,

παλmκή

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

Μαχητικό Παvεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Βέροια

/

Η Αποψη μας
Ο ττλιιrrαlος•μνημο"'ακό("
προiίπολογοσμός;

Μ

ιο

άθλιο

nροnογό\Ιδα

σvΥΟ&ύει

ως

.nορόρτημο. τον κρατικό προίίnολονιομό

γιο το Χ»Ιθ.Σύμφωw μεΟΙJtήV, οnροίίnολοyιομός

που κστtθε.σε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖλ

-

ΑΝΕΛ την

onolo

cmoτumiNετaι

ανάγλυφο ότι ο λαός θα οvvεχ:Ισιι

vo μστώνει yιο

Τρiτη στη βοιιλή, στον

λογαριασμό του κεφολαiοιι, εfνοι •Ο τελwτοlος
μνημ~Ίακόςι..
ι εννοούν; Οτι το Ερλ1)μενο καλοκαίρι θα

Τ

τελεlώσει.

τυmκό

η

τρέχουσα

δονειαισΊ

σύμβαση, Αλλά μήπως αυτό σημοfνει ότι θα
nόρουν nfσω το τσεκούρι οι αφορολόγητο κα1

οwτάξεις. το οποlο έχουν ψηφ!οει με το τέταρτο
μνημό.ιιογιο το 2019 l(QI το

Μ

2020;

ήnως°'!μαfνειyιοτολοόότιθο.στο~οοuν
vcι

ισxuouv

το

ο.νπργοuκο

προηγούμενων κuβφ.ιήοιων,
κuβέριηοη

nou

μπρο

των

η οημεpιlιή

επειαιiνει; Μήπως Ο\ΙΟΙροWτ-01

η

οuμφωvfο γιο το ματωμέw nλεο"'6σμοτο στο
διηνε.κέςκοι το μέτρο nοuτη συνοδώοuν;
fποτο

Τ

on' αυτό δεν σuμβοlνει Μόνιμο θα εΙνaι

το μνημό>.ω. Ι(QΙ οι ονήστοιχοι nρούπολογισμοl

nou

nροκύπτοuν αιtό τη συμμετοχή οι ΕΕ και

Εuρω(ιiΝη. το ειιρωπόίκά εξάμηνα, 01 οιπόμστοι

Η

Ομοσnονδfο

Ενώσων

ΣιιλλC,.,ΙΙΝ

την αρχή. κόλ.uψη με nροσλή ψεις όλΙΙΝ

Γονέων και Κηδιμόwν Ν. Ημοθlος. ο

UN κενώντωνσ,χολιiιw

Σύλλογος ΕΙ(Π(Ιιδιιιtικ.ών Πρωτ-οβάθμιος

Εnονα).εποιιρ'tfο όΝιJν τωvτμημάτωντιw

Ει<nα lδwοης

ΕΠΑΛ τοιι νομού nοιι cκόπηκον:ι φέτος οπ'

Ημαθfος

και

η

ΕΛΜΕ

Ημαθbς
~·φyάv~ οpαλητήριο
διαμορτιιρίdς
την
Πέ~mη
~3

το ιιnοοργdο.
Α.πόοφοη τοιι νομοοχιδlοιι γιο το Νέο

Νοψβρlοιι ιu_~ ~ο Δfιμαρχι(οιι

Λύκειο, ποιι uποβαθμ!ζεJ το μορμιmκό

της Βέροιοc; ~τrοιιι; οu'ι'Ι(εντpωμέΙJΟιις

J(ΟΡΟΙ(fήρο

οο:Ι!!Οη••• a<np60~ μαθητiW

rοιι και το μετοτρtnε1 σε

κέντρο εξετάοει.w.

οπό θ4ροιο..._κοι NάouOQ, τη~ΕΛΜΕ,τ~

Δωρεάν και ασφαλής μεταφορά γιο όλοιις

ΟW.~ν ειι:mιιδεuuιι:ιW ΠΡ.ΟΠΟβάθμιος

τοιις μαθητές χωρ[ς nεριορ1ομούς.

κόφτες ιι:.ο.ιι:.
ην ώροοτfοηςnοιι 9 στοιις 1Ο εyγεγραμμiΥΟυς

Τ

ανέργους δεν βλίποιιν ούπ. μι το 1(1άλ1 το

επfδομο

OVfPiloc;

ο ΟΑΕΔ προϋnολογlζετοι

w

έJ(Ε1 nλεόwομο 586 εκοτφμUριο ειιρώ, χρήματα
οπό τις εισφορές-των ερναζομένιw, ενώ αιιξάνετοι
η mιδότηοη σπς επιχειρήσεις. στο όνομα των
..ενφyητtκιίΝ nολmκιίλι» γιο την οποοχόληοη .

Η

κιιβέρvηση

ισχιιρU',ετοι

ακόμα

ότι

ο

nροϊιnολοyιομός εfΙΙΟΙ ο πρώτος μετά οπό

χρόνο nοιι

βό (ε~ τέλος σπς πφικοniς

στο

Εlμαστε

εισοδήματα, ενώ ενισχύει τους «0.δWομοιις.! ΛΕς

l(Ot η ΟΠCft"εfωση τωνόμεοωv και έμμεοιw φόρων
(unnλέ.ον900 εκατομμύριο 7tp)βλbroV10J οπό τη
φοροληοτε.Ιο το 2018, φτάνοντας οuνοΜκiι το

δο.9, η εχτf\ιαξη των οσφολιστικιίΝ ε1οφοριίΝ, 01
nεριιι:οπέ( στο ΕΚΑΣ κ.ο.κ., δεν dνοι nλήwα στο
εισόδημα των λciίιο:iιν οιιι:ογιενvών.
ις

Λ

l(Cll

το εφάπαξ Ψ!χοιιλο nοιι δfνοvτοι

στοιις εξαθλιωμένοιις οnό την οντtλοiκή

προστατευμένοι

·-.

48

.....""-!

αντισεισμικά;..,

:Ξ

••

nολmκή, μο(q.ιένο ιι:ι αυτά αιrό την οφοiμαξη

τοιι λαού, μnοροW 1ά,χο νο ονnστοθμfοοιιν
όσο η κιιβέριηοη ιι:όβει οnό τις δοnάνις 'ι'ΙΟ τις

Δlδuμοι Ο θωμανικοl Λοuτρώνες:

στοιχιιώδεις λοϊκiς ονάγκες.

ο

οο

'ι'ΙΟ την covamuξJoκή• πλευρό τοιι

nροίinολ0f1σμού, γιο την οποίο ιι:αμαριίλιοιιν

το κι.ιβιρνητυcό: στελέχη, οι κ:αμlο nφfmωοη δεν
αφορά τις εργατικές· λαϊκές ονάyκες. αλλά το

ι4σrΔ. χρήμα w.ιν

7

διο. nοιι περιλαμβάνονται

στο πρόγρcψμο δημοοfΙΙΝ ιmνδύοεωv, το οποfο
θα πάει εξολοκλήροιι στοιις ε.πιχει.ρημοτικοϋς

Προχωρά η σuντήρηση

ανάδειξη τους ~"

Ανακοίνωση Τ.Ε Ημαθίας του ΚΚΕ για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις

ομ!λοιις και οι έργα nοιι ιερορχοW )10 την

,.. .

Ι(ερδοφορlο τοιις.

Α

ιπή εfvοι, εξάλλοιι, η άλλη nλwρά τοιι
νομtοματος

λαό

ι

των

nλιοναομάτωv,

εχτινοχι-οW στο

7,1

μοτωμένΙΙΝ
ποιι

γιο

το

nροβλέηοVΊΟΙ

να

4,3

610.

δισ. ει.ιρώ (mό

πέριιοt), ή στο Εηριώδες ~,8% rοιι ΑΕΠ. Γιοτf όσο

λογιστικό ψογειρέμστο., όση nροnογόνδο ιι:ι ον
ε.nιστρσιεύσει η κυβέρνηση, οι λαiκiς ανάγκες ΚQ1
η κοnπολιοτtκή κερδοφορlο nοιι uπηρετεf μι την
noλm κή της. εtνα ι πtρα γιο ntρo οοuμβfβοστο...

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

:' , ~~· :,· · -Ί
: '·~ .. _,

:' ? !').-- - .•

'- - ...... ]

Για τις εκλογές στο Επιμελητήριο σ.2
"Πυλώνας• εξαπάτησης σ.3
Η λαίδη και ο αλήτης σ.6

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΘΕΜΑΤΑ
Αυτοί είναι οι

24

(ταυτοποιημέvοι} νεκροί
του Πολυτεχνείου

σ. 7

σ.5

Ηόλλη

άποψη

Η άλλη

απο

άποψη

εβδομάδα

----

Ή άλλη άnοψη"
μομοWmcη

Ε(ναι της μο(ρας μας γραπτό;

......,..,.. 111( ΗμαΙWας
mΔΙ<ΟΣ SNTY110Y 175264

tδρα

Γ.Ζε~ 8 Βtpοιι.
Τ.θ. Ι«i 4 S9100 ΒΒΌιλ
Τηλ. 697271728S 2331 ο.67421
...ι: rιιdιlιkos ιtrahoo.gr

ο

-ot:H6Uη-111(

_....

~

••:
.............

---

ι ....,Ρζονν cιtrw ~νονιος w.
(

ο JrOnΙEJΙ6c pιr( 'ΟΙ ν4~ο

..,.......

'"'ΙIΦl-

φ, &. ,..pις

,_ να ΤΟιΙ(" fΙΥιιι"

···•••« -

.,.μι..ζ..,

16-.ήτης - &ιι66της
Διauθwτής
Αλaιιοι; Α. Χατ(η""'°"'C

......... ..,.a\ις ...μ .."""" ορνιj
αό JJ4opoιdrptιιtι wpιi .ον μlιισ TOU("
cιιιιγ.pοwσι ο οοpον6(

••ο~

,,. -

Σ~ς~
ΙΔΚΠΩΝ 35 ευρώ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΝlΕΖΩΝ, λε,
ΔΗΜΩΝ: 1οοεuρώ

, . . .... 'l""'JI!, η ιΜιιμιΝpο,

)ΙfΟΤ'Ι)ΙΙWιιιfΜ' tlOO Mf'f'O ιπιtφr6001ι1'

rt0 ΤΟ '*41\ο OOU cor R q...-Mro CJIOU1 f*I'
... μόθ8(

(Σ10 nο.ρςιnό-.ιω ιιοcι6 δεν
οuμnερι}όαμβόνετο.ι ο ΦΠΑ}

..,.,_ιζqndνος.

............

Το νφ6 6ιιν σν4σ!w•

crro crwtna- .....,

JllOf.I' το ~ dλάpο

...~ ιιnονν

cur'ta .Λwψcι.
. _ ουr6 1'0V •ιπσμclχφο Ιι6ΡΙιοΡο ••
ouni'l'σφfmσnv•oλoμiro.W

oou wr φσ/Ι6νι γΝΜ
•flO( nι ""'οοοο,.
ιw«pιιιισ cmr φτιrχ•ιi φιr-"{• • • 01σ

,.

wμς wwpodς

πΚ~~~~~~~~_:~.~~~~.~~ΊSι:~~;:: WκΑaι~!.ή ~~JY;~~~H~~~w
της
ομιλiος
στην 110ροuοfοοη
τοιι βιβλfοιι της
«Στη χώρα των
Κιμ,. στη βίροιο η
σvwροφtας(ολλό
και με nλού0t0
ε ρε ιι ν η τι κ ό -

δημοσιογραφικό

οέλεvχοςτηςnληροφορfος.
Γιστi αυτ~ ελίγ.(ιι τ~ν
κα.θημερe"'l μας (οη.
Ελένχει τοv τρόπο nou
οvtιδρούμ.ι, τον τρόπο
nοuψηφlζοuμε,τσ.ιτρόnο
που βtώ\/Οιιμε μiοο στην
κοιlι'ω'.ιiο. Αυτό ή~ο

νιο τις εχλογiς στο
Εmμελητήριο της Ημαθ!ος.
έ;χοuν nόρει πρωτόγνωρο
χορακτηριοm:ό. Από τους
δύο σuνδι.ιασμούς φuμε
κοΕημερινό
ονοκοινώσιις.
οwοντήσειςμεmογγελμστικοίις
φορεfς
.nαραιrολπικό.,

ολόκληρα λειτούρ..,,-ιοον και
λmοιιργοίιν (κάνουμε λόγο
γιο όλο 10 Επιμελητήρια) με
βόοη τις κστwθWοεις του
αρμόδιου unoupyεfou ως
μηχα...σμός προώθησης κοι
στήριξης της κιιβιρwιτικής και
Εuρωινωοιοκήςnο\ιτικής.όπως

στο βιβλlο. Έχοντας σαν
nα~δειyμαμiοχώροnοu
γιο nολmκούς λόl,ους,. yιο

διαφημιστικές κσα:rχωρήοιις
(μέχρι και υnοψηφfων...) στα
ΜΜΕ κ.α.. Εικόνες nου μnοριf

κσιοοτσnκό fδρuσής τοις. ως ,
ΝΠΔΔ Υnηρέtηο:ινπ1στό όΜς
τις οvt1λοϊκέ( κυβερνήσεις

ΥΟ κσιαδεf,ξω και μεσο

ί:ργοσεnαyκόομιο
ε π 1 π ε δ ο)
Φ ρ α y κ 1ο κ ο
Μεyολούδη έθεσε

iw

τηνοnο[οεf;χεπάροnQ\λό

ευρUτερο

τρωτό

νο

κατο&iξει

πορουοιόοιις

καν.εfς

ψηφοδελτfωv,

w σιιΥΟ\Ιtήσει μά.οο

σε περιόδους βοιιλεvnκώv ή

άλλωστε ορlζεται και οnό το ';ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ::~

ον.ιξορτήτως~χρώμcnο(.Αuτό

θο κόνουν και στη οιιvίχuο

ζήtημα ,οιπό της ουσιοστtΚής και

κονεiς, yιati το καθεστώς δεν ε.Ιvαι το

πραγματικής ενημέρωσης τω λαού.

οyγελικό Φλό ούτε και το διαβολικό

πeρl

Ποροθέτουμεένο σχετικό οnόαnοσμο

nου μας λένε. ήθελα ακριβώς cwτό w

τόnαι• ή ι:Ο\/Τ1μεtώn1οης

που
οiyουρο
mιοημάνuς...
~ το θψο έχa

κσιοδεiιξω. Έχοvtος ως nαράδuyμο
cwτό,ήθελο YQ κ.στοδε{ξωτηνποιότητο
τηςινημέρωοηςτηνοποlο δεχόμαστε

τωv
nροβλημάtων
εnοννελμσnιίΝ»
δεν
στηρlζοvτοιnοιθv.ιά!

περέ)(ει

χρήσιμες

w κό\ΙΕΙ νια μένα με

τψ nοιότητο της ενημέρωσης τψ

κοθημεριΥό.

onoro έχουμε κοι νομlζω εκεi εfvαι

crιιό wληροφορt&( ιωιι οπrν ouota

το κύριο (ήτημcι Ζούμε οε μια εnσ,(ή
όnου την εικό.ιο, την nρογμστικότητο

kν βοι4)αpδ(6μcιοn crιιό ιωιιι:Ιa
nληpotcφkι • Βοιι:Ροιρδι(όιι:αcπ-s

τη δεχόμαστε μέσω τωv κοινωvικ'1..ι

crιιό ιn\M)lt( Μ& crτηv 04.lσιla 6"
CX'ovll' ιι.aιι:kι ιnιλοy~ Αuτ6 8a

δtJ«ίuv. Η εικόνα που qrrάvu σε μας
εfvοι διαστρεβλωμένη. όχι μόνο γιο
τψ θ. Κορέο ολλό γιο πόρο πολλά

Βο,.ραρ&(όιιαcπ-s

u1::::,Ί.~"'

cνηι"ρωση ηΆΜΗ
ΑΠΟ'ΙΙΗ• τώρα οαι στο

.Επομένως οι unοοχiοε1ς
..ονόπτuξης του

Η ΟVtΙΠQρόθεοη μετ~ύ
τωv

του

δισ6fκtuο.

www.a ιιι ~apopsl.gr
Δsν mκnαι στην
mιφά-κια των ycyov6tωv.

Εwιμcρώνcι και ιωρlως
προρληματtζυ!

οιιvδυοομών

ε.Ιvαι ένw.ιη λες κοι η
κσcόιcrηση της διοtκησης

-

Για την καβημcρινι\ σας

θο

οημαlvει

ή

θο

Θ

Q
ΤΟ
maνύ4~ι:
~a
cιuμtμρον'f'Ο
n1ll'
μιιφων
ιμwοριdν
ριιοuχνtιι:ών

npιtιι,ινοιι:οτaνο~οuμι.~nολfuς
ιι.οι ,-ηv snόμινη φορ6 •ou aιι:ι<ιμs

οuτοδιοικητικώνεκλογών.
Η ~ μος. όJΙως ιι:ιι
wολλώΥ ιfνrcιι μkι. rιcnl 6Αο

σημcnοδσιήοει
rορUπρις
mιχupf\on.w
&ν
τaute(onσa
πQ\ιτικέ(εξ,ελlξεις .. ,
μ'
auώ
'fVV
ιι:"6λωv
όΠQJι(
Ούfε όμως κοι οvτό θο

nρόνμοτο. h. ονορο.πηθούμε: Τι

a&\onς. ποu 6tαβ6(04.lμι 4p&,a

avτdl; Ο. αρμοδιότητες τωv

σημάνει, Εξάλλου οι πολιτικές

διάφορο πολιτικά κόμματα; Οπότε yια

tχει άδικο;

yvωρlζοuμε .,,ο τψ οικονομική
ιφlση στην Ελλάδα
πρανμcmκά;
Τι γw.ιρlζουμε yιο το πώς φτάσαμε
στην κ.στόστοση αυτή; Τι μας λένε το

νο το oιw,t6μacm λΙyο naρa•dινω
nοό cmooιιow'I cιvrός ι.-οu μa.ς
JιP009tpo avτι'j Υην sνη'iρωο-η."'
(ο.ο 01 unογρcψμfοεις&κiς μας)

Εmμελητηρfων εfνοι μι: βάση
την
υnόρχουοα νομοθεοfα
και σιο nλofcno της
οκο\οιιθοίιμ.ε..ης πολιτικής
4

w-apcnWnιηnι<A προοnο.8ο0ν νο

oc
.61οχωρ1οτικίς
νραμμίςι.
μ<y<\Α<(
<m)(<φ<\οιl(.
ε..,._
με βάση τις θέσεις των
δύο
οιιvδυαομών
ε.Ιvαι a( ιι:ιιv "'wcφa,u8Mt(oνnιι"' σn6
wοοχtοι'(...
δυσδιάκριτες...
μος β6).οw οτο Ιδιο wCM(kU.ι

, Η άλλη

αποψη
Dnςοελlδεςcwτέςθ4~•
σχολιαοJιό της εmιαιρότηnις

σε εβδομάδα
2 ί ·~c ~ 1-- βρί ~ 1.

201.,.

«Πυλώνας» εξαπάτησης
ς+\ι-aροςτην..,,.._.

Ω

~

__

να ~ 6ιι tftiAnιnη wpιam•tp οιινιιmi
η γινiauσητων ~~ . . πω(

-....-.~.... -·ην~

το nιnΟι.σμι:ι τικ .ΚCΙιWιΜ.rής Σιιιιι6δοu:. τν.
,,__τηςΒ,... r~την•ρασμΙνη

~

οόι.- ~ &ν wρι.a .. ytνιmιι νια ••~4
της ιρνατw\ς νσιι•οtος οτην •ρο ιφlσικ

'""""'-•

ΙφcιΙως. 6'raν οι ιρya(όμ.aιοι αιu:Ιόν την ΕΙ. και τα

tιάιι 'f'O το οιrοιο qa 6ωμρm;ιΙ ιαι.η ~ρwιση, ιa uιν
va~ tou sou ΙΜιμονb.ι.. Σnp t&cι aιrr:tOΘuwη

nπdιιkll της να μww. yισ ~ &•aιμcm.ιι..

DWΙOlmu . . 10 cwnρyσn.C .aροαιΜΙΙfο0μt\ΙΟ» WOU

ιωrαλα~ α6 ΊηΥ .,.φα. wuς 6n ...σιrοιο λάιιa:ο

τςiιρam.Μμ6(mιι w.ψι')fiοιι.
Τι οτμιtνwν 6λΔ ι:ιιm!; Ou to aφφόητο -vιμιtνο.
ιηςR,aοu~οΑλ.Τ~aωσιtναιa

Πσ-~

Θ

ιυ

.... η . . . .
'ΛUωοπ:, Ί.'Q 20 σrμ.k:ιι ιm:ι onoCa aαιt)ηξι η Σόνοδο(,

..,,...-..,.,.....,.... ο_6(Π.ω.ας

1
1
1
1
1
1
1
1

το·~ Η ~τη( ~·ότηnι( uι

- . - . - (IΠ<Δ) .... ιω. Μι

ιρναλalο

..._σικ

της: ..,.οmtΟΙησης; τικ ιι:ιρ δ οφορ6ι:ιις τοu -.αΑaιοu.
Και cιuW το ....-ιημι&νο. cmuά &cιρcώ( f'βιιιΜπρη

της αιWΙΙ<ις στην αyφ\

•Ρ'ι"°"'< της Β.

Η~ ΙmΖλ - ΑΝΕΛ, -

'"""'""'
ω..μη
...ιumufJc..ων
tη( ~
μι
tN ιιλtyμa
νrόμLιν,
ιcι:ιι ο6ηyw;iιιν QU

ήι;a . . -

«μcΜΙ(Ιι)bοτο .aιcάw.ι 10 μαΟρο όιπρο, να~
~ltt( •ροοδοdι( cnouc; φνα(6\aνοuς ΜΙ 10 ),αί,κό
otpώμcrfo, yιcινιαπιuςιφcnόa6ωιιει41twιuςιnοertόΧο
της.--ηςτης..,.ταλιο-nιής~
Στο nαρομΟβrι λοιa6ν uκ .aι.ι:.rκ ανιDτι.ι(ηc., η
~ ι:aι:πρςmι;. και ώα Ο'\JQ'(Ω\βηων cmp
«~ ΣΟ"6ο ~. μnα(Ο oιmh ua Ίις
δωι-)οιις νιο atιerv d'llfaνaιporρ4 Νν σuUoyι.cώw
δσιrρcryμι:m.Οοικrb.

Ίιφ~ ρuι8μiοtιςαόtονιumΠφο μιοΝμjp

.. ωρ<Ιρtο φνσσtιις . . την Ιtοι- ~.
ιιαr~νnι(

ocwat0'4 ΊCΜ.Ι( ιkν ftνcιι o6n: ατα dιfιΟΟ.

........._μι_ "(~λd•'<
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Είμαστε προστατευμέ

α αuζ τ θεί στο Δημοτικό Συμβούλιο !

ισειομικέςδο.ιήοιις

πείδή aολ~ αw.κοινώbειςαδόθηκον

Εi!.J

ταρακούνησαν

την nφιοχής μας

το
τις

23/11

της

συΟμήοεις
στο
Δημοτικό

(ήτημο

ονnοnομικής

nροστοσ!ος

της.

δεν

κάνουμε

γιο

τις

επιμέρους

n.x

έφεραν σΤΙ'fο' εmφόνειο
ΤΟ

~j>μ/\ υς rεμοyεv"iτρ«

τ Βέρ!!!f'ΔJήii;J~ιγ.

Τετό ρτης

Πέμπτη

ξανά

Συμβούλιο

Και

ΤΟ

λόfο

νεόδμητες

όλο

ζήτημα

παραμένει

κυρίως

όχι

στις

γΙΟ ΤΟ nλήθος nολ1ι.W

ενδιαφέρον

θw.ιρητικό
αλλά

προyμοτοnοιηθεl ουοtοοτιιαΊ- αναλutική

μας

συζήτηση

φορεlς της nερqής και

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

της Βέροιας, ως το κατεξοχήν nολmκό

Τα

τοu νομο6 Ημσ.βkιις.

και όπου χρειάζεται άμεσων μέtρων!

σ).'ΟλιiΙΙΝ). Κα1 μnορεf

,.οuιΟοuμι.ότι,kι6μωηο6ο~ηοιmt.'6ο
,,_,..,..._..,.(ο.χ&\'•~ π.ε, τα

μεγάθους όμως αυτό δεν πρέ.πει γενικότερα να

κ.Q) κcι ΊΟ •~ρημcι ννrν οaροlτηnνν

λεπουρyεf κοθηουχασnκά,ανtlθπα θα πρέπει

δ!ΙΟ&kCΙΙΟΊW dνcu cmaρalτητη t

...... ο llo<>b.m\ς -

Σ

Aylaς

Ποραοκwής

Λευκαδ!ιw

το nολmκό κόμματα. ..

ιφ.

ζa Χρι'fιπος AνttMou ~

Ο Αντιπεριφερειάρχης βάφτισε τα εyγόvια τοu
Ι.Ν

ΟΙ

nv

μέχρι τώρα οι σεισμοί w εlw ι μικρού ή μεοαfου

<n.x

κληθοW

Ευθύνες κυβέρνησης και τοπικών αρχών...
φ<οδώι ""( ΠP'"J(i(

W"yηoav a•ό την fντονη
J!p............. ημιpών

δημόσιων χώρων

νο

...παράπονα στον Δήμαρχο

π

στην ανάγκη ελέν,(ου

τους κομμim ποιμόρροπωv,J καQ:ί,}ς και των

Μα συζήτηση όπου θα
πρέπει κατά τη γyώμη

ε.εοννu.rες

ή

αιηηιί:Ν (και στο μεγάλο

στο

~ ώρο νια va

όργανο της περιοχής.

βίροιος

κστοικfες αλλά κιιρfως

τον

. . . . _. . .

για: την ανοοόmιξη τοv φ"fQ'Mo6 ιανιpιιος. να

και

νομοΘιισkι:,ι..νΊΙpkRtcuναφlρε.ιαάΟJ!Π1aaωΛ&ώw,
συό 8a ~ αμμίνη UI ιq&μtνη CΠ aW~ 'IOU

της

crφarrwoo\

μίοαι aaό 'tQ οιιιν6υΙιtιa, νa CMl8~ to δ-6
τους dλtyμa• &Jdc~. nou σιιοιwώιιιrmιt .:ιι
οτην•t\Αη'Ι'CΙ U( t.αιοylιtςΣιοfόσιl(.Σι ο0yιφοuση
μ•tοκι~ .:ιι τη οιρaιηνwιtι ιοu. Ράeιmοι; aWτη

Onιaδij80U' Ο'Ιιαιpοοαρι»yι\ yC\ιQ crιην φyan•"

βρόδι.ι

ιη

Γι'..,..,,....ζ.,..οιιρνσ.ζόμιwι.μι_.....ινη~

oa
διι>ιιρο-. τις ~d( ~"· ~ n

...

προς

cιιιιΊ

twιWριwηαη ιcι:u ' ' οκ68μCΙ Ράζοw ι-φcκm!ι tov 6ρο

cσuλMyUς διαρaνμαιUΙοa(:»

οnou

aιφfςίι(

mχ.-uιι:ιη .

και ο ΝΓκος Δήμου, νοlι'ός του Κω\ΙΟ'ΤαΙΙΤlνου

διu6μινος cm6 τον δrpord
.Vμp...Ao Στ. Μlχο (Σφζσ)
κα.ι ΤΟν nρ6cδρο toU ΚΜ.ιδι

τους...

Φάνης Παnάς, οι nεριφερειακοl

οv Μήμnη Τ•Μάκη .Στον
λονσρ11aσμό TOU ot'O fb ση
μι.lωοc τa ιξt\ς: ιS:nΙσικ-ι~η oc nΑrιφuρtσμtνη ιιπηνοτpοιJ•ή μΟΥάδο οτο
Κλιιι6Ι Ημaβ(ος. Πρ6οJαοη μόνο μι ιρcι:ιmp. Mc τον δημοιιd oV~o
ΑλιξόWpιuι( Σ'ήρνιο ΜΙχο,τον •ρ6ιδρο της "'""'ι\(
ΙΥότητσς χ. Τ-~.1κηκaι τον ιnηΥΟΤρόφο Λ.Μnι.Wcι irou ο.- tιιιa Ριρά.δu tχσοι- a.•ό nνιyμότο μι:
ycιλΑ)uρο μί.ροςτωνnροt\ότωντοu uι το οtιιvοΜτωv CΙΙfΝιιι:ίΝ. 1'μιοη αvό.
yις:η αnο(ημkιιοης tccιι 4μ.8ΟΟ( ηeδιcιι:rμό( κaι uλοnοlηση cινπΜημ...,ριόΝ
ί.ρyων.Ο. aνa•Μίο.( τιUηιώΥ και "tO &όc,ορο. fρya Ριτρ(ΥCΙ( μnορούν νa

Κωνοταντlνος ,

σύμβουλοι Νίκη Καρατ{Ιοω.ο
και

πριμ.tww.•

τριτώwντας

βαφτ!οτηκαν το εγγόνια, από τον γ10 του

Μοοχοφ(δη.

Στην

βάφτιση

παρόντες

περ1φερει~ης

ο

Ζαχαρlα
και
τψ
κόρη του Λfτοα, του

Τζπ(ικώστας,

αντιπεριφερειάρχη

Απόστολος ΒεουρόnοW.ος, ο

Ημαθfας

Στρατηγός-διοικητής της

Κώστα

Καλαϊτ{Jδη.

ΤΟ

Απόστολος
ο

βοιιλwτής

IMl

8ύν1ος Γε.ώργιος, ο δήμαρχος

anόywμo της Κυριακής

~όΥδρειος

19ης Νοεμβρiου.

Γκυρfνης,οαντιπεριφερειόΡ)(ης

Το

όνομα

μετά το.ι
Μιχάλη

10

καλό,

πρωτότοκο

και

....σ.ιοl

ο

ο

Θεόφιλος Τεληγιοw!δης,
unοψήφ1ος πρόεδρος του

Εrnμελητηρfου Ημοθlο::;Γιώργος:

Προί6ρος της ΟΝΝΕΔ Αλέq:ινδρος Καλόiτ(Jδης
που βάφτισε τσ.r Καισιανtlw Ι(αλαΊ'τ(Ιδη

Πaναyιώτης

junior

Μπfκας και πολλοl φ!)ιοι των νεοφωτfστωv!

..

Ατ•ρ4.cmις ,όπως και οομσρl( dνaι οι cv86w( nw τοnlιιών aPJ!iN

a6τηv nΜvρά μοςvιa 'tΟΙΙ(οοvμ.ι 6n οι .aι8Wιις- nwκu1Μ:ροι"""1Ν ctνσι
O'CO

μirρo•ouτouςavaλopl.Uνcuaνiykηyιa άμιοcι μιΠρα τώρα και όχι mιιcoc
vωνtιne04) τόnv &σχdριοη τη( ιιm4nαση(I

• Ηόλλη

αποψη

ειδήσεις
απο την Ημαθία
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Σwίντωξη Τύπου του Φώτη Καpcφaσiλη και τwν ιΜαχόμινων
Διχηyόρωνι yuι tl(ώαyiς ΙmW Διιηγορυιό Σύλλογο Βiροtας

eo. ηeο.ο w

ειc:φρωω

εnυφο.τησε η nρ:Ιnη ισι 1ι0μ(ω.. οτι εΜ•

σμοτος.. •.

ΤΟ ΟU)ι),ι,JnηΊfιpΙΟ μου στους οιια:Ι

ΟU( των σ.'βpΦ:m:ιιΥ,ΊΙΟΟ ιχοσαν την ζωη

ιcοι mo ΚΟ'ιΙ'tΟ στην JΙJΧΙ.'ι1Jαtιιώtητο. την
οnοια βιΜι η ).'Φρο.. ΕΝοι ΟλfΙ&Μ. οη

au.ι1 'tlO
εnιπ>.tον

τοuςοτη Δι.ιt•kl'\ Attιιcf'ι μι auroν ΤΟΥ φo

nο».οι απο τους Uλl:'fW:< no1'1uς m,ε.

μιτρο.

π

ρΦtο αιι'ωια.

yll\'O τρόΠο ιcαι w. τους ευχηθΦ κοuρι)γο

~. δεν μnοροοv

yo VfU

οταχεύδη ιcοι εχοw Ονά'f'CΙ'Ι. (σtω και

τοο rοιι

οιιτης της μιιq:ης βΟηeει:ις

ώως η ~ ΊtρΟρ.\ημαιUCfι αιιχει·

οwtχεια.Ανο:nητοι οwG6άφcι.

cημερο ΟJQ)ΤΟμι yιο την δtο..ομ'J του

w

ονrοnοιφιeοοv στο

Η οφαιρεση ).οΙΙΙ(ιν αιιο τη.ι αyορο οιr

Θο ηeιω.νο nopoetow ορομινο ε\'διε.ι·

Κ0Ι\Ιω'ΥΙΙ(Ο0 Μq::ιιομο:τιχ
Η ιφιιιιιη της αvωια>.ιtεuοης εσιιtιζετοι

noooo.

ero

εαε διο).ι;)οο την

ρημαιιιι:οτητο. τους ηρωυό

ιctικόστοιχειο,

• eo αενο
w

εyΦ. ο.yw~όμενοιις εmχειρημαrrες

ou το ΚΟι~wΦ Μφιq.ια αιιοδlδε·

Οtσ.οnφω.ορομι.UΠf'ιρχε η tuμιρω'ι(Q

ται αιιο το JlλεόWομα τοιι npo0no1ιι0y1-

ο1')το2012. ηοnι:ω cwαφφ)u:nιιοε σu·

q.JOO 11ou 11ροιμerε απο τη μεyι».η mεοη

q»-

~Μι nρ:ιyμοτο,.nοιιδεομώο.νε Τη
χΦρα. ~ορομι- σψφοΜο 'flO JΟιεο·

au.ι1 yιο νο εmβldlσow.

'tι\(Vfειι(η τυnοιι με ΟΊΟ:Ρ την

XόιJf\Clt ΔΙΙΟ'JΥΟΡΟι. (Jl:llJ ψηφΙ(ΟΥtοΙ

•

Lnοροιιcιοοη tωΥ 01./M1'i 10u npιr

σε ξQ.η11σrο εwιιο 14'1φο60.το) (η·

Όμος, yw.ιιpιζΟυμι ωα nΟλΟ ιι:α\a, n:oc

~ομοτο:.
) .0% 'r'ΙΟΤΟ 201S, μεrο:αιιο διαnpοyμΟ.·

ηταν η μονη uιοιοι,η nαι ειχε npάwatt

τωση

·OlS%

η ιαιρερyηιη. oτcw οιδο.w:ισιες cmοιτοG

4296

'r'ΙΟ ΤΟ

σονnaρι».οyο μn-ρcι ι«ι εtxcw •Ot!Alboo.

o.so~

σιο

σt1"fY (ΙJ((Μ)μ:Ο ICOI τους U'4f\λώ(
pαιις l(QI ιιοφορες.

•

το ιιΟδιο. nροιω~ wεα ιφιοη

•ιαnι

2016,.

4.S IJ6 γιο το 2011,

ΤΟ OJIOIO η ια.ρεpι.ηοη OJI~ ttAIJcΔ.

l.7SIJ6

{ΧΟVτα( δtoWOO μια ι&οrιφο επΦδννη

4.5 96 ΊtΟ το 2018,

ανιεπεφ.eοuν, ι»:ι

'flO νο ιcεριΊΙΟοuν ~
• ovt« τις ),(fJ:ις τις
&Ο)'pdψαιε αιιο ro 4λ11wΦ ΑεfΑΟ'r'ΙΟ •

να αιιοτομιεΟσοw

Αυrη ιΙ'ο'ΟΙ η ~ της δlιcη οας
ουμιρω\Ιfα.

τηοε νο ιχε• ΥΙ'Αει::~ψηιpιο η ομω:ι τοιι

~το nράwαιο βοι'jΊΦΙ rοΑΟχιψιr
ttpα το χρr'ιμαιο ουΊΟ
αεΙΙJΟν απο

ψηφιων του οu...αuοσμοο ιΜσχqιt\10!

ι&στε tw. μην ΕΝΟι nρΟεδρΧ μαροο.ιι·

Δικη~ρο

το.,,ε\1111 ξεJ(αθQpοε ΟΤι ιδεν εχω σιι>

την οyοροοnοαrενδΟσeςοιιιnοδομες.

).ι'jς tιrtοψηφιχ nροεαρος yι:ι τις ειιλιr

no w

αn(ι επο.τιρrρις ΤΟιι 1δtωτ1κοο ωμεa.

)tς τοιι ΔιιιηyορικοΟ D.ωhfω Βιροιος

ero

οιιμφιννηοομε οιο

nov εΜU το

οιιcο1ι0μιιcη 6ιο6~ καιd:φερι w διο

1.SOIJ6

οφα>.οο l\'Ct/IOΙE< ο.οχ~οτες

Διαιιφιv(ω. οτι

100

ιcoeιtx ιcοι τωv ι.ιnιr

οvμφιννηοομε σιο

νρφμcι:οχ

... εδαιοε ο ΦΦΤης ΚΟροροοι

l6

μtοο 'r'ΙΟ νο avanτuxea η
οιιcο1ι0μιο. καΘΦς ιc:οι οι ενtΟ.ώς αποραΙ·

(ΊΜ

Στ~ ο.Ν&ιcιομο εl\ΟΙ ΟΙ. Δη.ιt\Τρης

10

μιοημερι στις tΦΜΜΟ'ΥΡΙε& ισι

Mno:tl)όιroc;. ΠΦργοςχαt(ΟΊJ,οιι, tοφιο

τητες Μ/)'10« • ΟΙ οφεl).q.ιενις εν.ψtεΙ·

σwοδώtηκε ιcοι μι yεομa ro.- μιΜΝ

-zψnεκη, ncι.wyι:ιrιηc ιιοβΟpας.eψας

οψφωvησομε σιο

οτις

Νοεμρρη,

W w.tντειι(η

δοχειριοtώ ΊTJV onόy'olwση τwν
οw:ιδελφΟΝ'Ι.

1'.αμf!ι)Υονtοι

e:::. αιtΟ n).ευρΟ( τηςnολιτει:α nρος τους

Τα nιο οδι:Μnο. οφΦμα:ω. τη< ΙΙΟ.w:ιwfΟζ

α1')nρ111 με βΟι.η ταιςοτοχοιις ισι οψ·

σιιepΦπο.ιςnοιιιιnεσtηοcινηςο.ινεnεικ

ΕtΥαι CΟΙΙ'jθειο nωc: η cεw:οηι τω ΚΟΙ\U

φuΜ:ΙΙ.Νtαι,

ro.- διιιΨv οας εnl}q'Φν· υn &κοnιε,

νιΚΟΟ Μερlομοτος θα ΊΟ'ι'(()οει την οικο

·Δεν ηρeαv τιιχοrο το nρο.wcιτο εδD
nouεφtOODV οημεpο;

σε όtι ιδιν vnοσχομοοτε ΦΙοtε~,

νομ(Q. οφοΟ ΤΟ 00\Ολο τtιΝ :cpημtltON

ΣΙΝεJΙ.Ιιι:. eo αrρεπε w ειχομε νq.ιοβε·
τ(Jοει ιcοι εφορμ::~οει εnιπλtσv φι:ιρο~

ρισε ως ιαaομcιm ICQI δwatf'\ Ομι16Φ

outltW θα nωow στην αyορeι.

Ι'Ι nερικαιιες (οτην ιινειa. οτηv mιbεiσ ,

eψ!ζω,. οτι εnι οορd δειcοεrίΦv onaro·
στην taμι.ινο, ou< unοδομις),. της JόΟ'ίC )ια)οο.τε 000010λα το μοχeο τ~νf~
2,.75~ yι:ι το 201 S. nou ΟvtΙσn
ε
εmχειpημαtUΙJΙΙ και 'ΠιΝ ιpναφμr.,v.t
( ,9SO &ςε
1σιοιΟΟ~ματαοcκ ιcοιοτοuς~αt(ηδΚ
1.70':ιi γι:ι το 201- πcυ ονnοτοιχιι
t.mιως ι~πε ιcοι ο nρ:/ην πρlαθύποιιριrός
..... &«
~,..,t:."'""rομμΟρ<>
2..7S• vι:ι το 201ι;nου ~TOIXfl σε ιιιι 1 δις pvit01DX0 • ~φι;Μρdι • Ιιrιι
•,9so &<ε
°'°uςtεινiιιΟΟςφy~ς~δΕιD:ΙΟ.ό·
1.00IJ6 yι:ι ΤΟ 2011. πωοvtιο~ε oaattόouτoJ
.... Ιί
1,klO δί<f
~ο~εοοςrtτο.v~~ηm.ν

Ο~Ι(Ομαοτε.•.Θο

δωcυι,: ισι τ~ν ψ.ιχfι μιχ yo τους
~ μας ισι ΊtΟ vo. nοα η

αw.φιρΟμε\ΟC 010 ιaαιιερ::ι. χορ::ικ:ι:η·

nopoxt< yo

Εχφροσιηκαν ωο κuριcρ:ις αnοψο.< οι
σχtοη με τη δανομι'ι του Μεριομαιος.

Η nριιιτη. να οοeει σε απολuτα φτο.:οο>
nοιη~w:ς ΙCΟΝΙΙΝΙΙ(((: ομ16ε( με CUJOτη·

ρι1 ειοοδημοτοό,. nφουοιακο ιφrιηρο
κα. ιφιιf'ιpιcι ιαποetοεων, άΑως οκοοοο
με αnο τον Ύnοψνο.

w

Η ι»>.η άltοψη, οφοροοοε οτο

διο

χnειιeιοοv αι.neι ΤΟ χι:ημcιτο βΟοο εlιόc
σrοχεψtνοu

σχεeιου

σuς

δημ:χι1ες

ι:πε~Οσεις. nροιcειμιΝΟυ νο δημιωρ·

w

yηeοον \IU( eιοεις ερyο.οrας )'Ο

ωμ·

β(lklW μαι:ρcιχρό'Μ σtηv ΠpQ\1,ΙΟmι:η
οΥώlτι.ιξη των !Οιάδων της εΕΜκης οικο-

""'"'<

10 μεtρ::ι

·ru

eo αιρε:πε Mιnor.. ~ ~ φpρωιο-

~00 OΙIJOl((W ΤΟΥ ΟJ;η~ι+ άσtε
w nροεκωπον D~om εlim'Mov

εφι'ιμερ,οc. ο ~iΦ()i~ σος ε~
σ;rη eεon JIO\J ~ όι'jl.υαf τoU-

•""·

ncιnoδάnoι.(lr(lc;. κωοτοςτσιΑιyκερωης.

Δημ~Τρης ΝΟnης κα Μφλης ΧΟ::ώ

ΣΊΤJV ιισ!)'flτικη ται oμl).b
Ολω Sρpυμε

w

σημεtο·

W~kl 'μnj)Oσtlb. Με εμφcιοη οημει

τη(nοu Οrοιςιtnε αρr.rωι (\Τα.ο κοι στο
nροηyοφενο ΔΙ

ριστιιcα

l!VU τοιις χοροκ:ι:η

- nροτερημcιτο. τοvς.

no

zu.

ωcιε ΟΤΙ •ισtOf:J!ICO< - ΙΦΜ.ιΜΙCΟς σtι)

την nρcηyοομιwι διοιιcηση
~U).ιΦ.ΟJ, ση~σε ΟΤΙ ΟΙ αnοφόοος

"9Τ~ ~ροιι Βεροιας.,ενΦ οε

ι'ju:nιι ομοφωwς ισι nox το Ο'οΙΟιyμο
nω outf'I Μ:ινε ΟΊι::W nρΦτο εmοτη·

χο<--εt\ΟΙ η αl).Οm:ιlηση Tou nωιαιοο

~ qιιόΝις τω ΟΙ.Ν&ιcι:ιμα:ι 10u

μοwc:ι) φορεο της 11εριοχης nρος

VJ11

eo ΤΟ σwE)fOow

~μ~ε την ΟΙΙΟ~η δlοtJ'ιpηοης

εuρΟtφη ΙCΟΝωΥtι

τΙιΝ ΒpηΙΙΟδιιιεkι:Ν NCIOOOoς. Αλει/Ν-

σε unερeεmco ~. λm:wt\CJνm< σε

-ιCοeιφ'ωqηΙ
'"ι-"""'-"'
τη
γρο:pειι:ιιι οuμροω.οιι nou

ερ:ιnι'jσεις οnεΙΟΙeοε

""""'°""'

ιο:πηyορημαu·

κο ou η unοιιηφιΟΤηώ 100 αnοw.ει
.rxo1tι0m'lu.. yι:ι ouo δημοσι:ι οΟΦ

Μl)JΟΤ(Wοξοποι~οτετηvοο.Χi1ό/.ιι'1φ•·

θα o~Ψwt npορ.νιμcι.10 &ιcη.,.ιr
Μ ισιea το μnοφεpει οτην δωlkηι:η

φορc>0ςcmο ro 2qιs μ()ρι ,.,,,018~ σταα o~au"' μ<φ~•ηpοφ:

ο.ω.ονοu και ΤΟ.Ο: το μεycιλι:Ιtερο

rοιι k'Ν1δου αιιοιc:άλιψε την μεω:η

Ο'ι'ΟΙ'ι1JΟ :rou ~u σιηv ICOΙW\110.
F'f!':rι< ωι~μμιοι με εμφι:ιοη οτι θα

τουοριeμοο με>dιΥ τω σu».οιιιοιι σε

θα 0.VΥΙ(Ον το πο=&]66.ΟΟΟ.ΟΟΟ ~ Μά4:1ιt ~uΦ.ωιwν ιιο.\ΙΠΝ. ~
Ε (δεκοοιctΦ Οις

• Αιnη

:ic::ioq _,.
g,ιwιο tξι

εnυ,ς μιο τριτη οιrοψη nou οφοροι:ιοι
στο νο μην ιω.τοβΝteεr η 3η δόοη τοιι

"'P"J

'""'"

ιwu>.ομβ(ινεστε,οτι δεν
ιιtf'\pχε..
μια ou(ηtrp'J σι'jμφο 'r'IO δΙCΜ:Ιμι'ι μφι.

λnο τις φεις ιcuριφχις οuτεc; αιιοψεις.

'r'"'"'""''\'1'

100 σu\Ιδuοσμοο ιcοι τωv δημοοισrρο-

βαμε!!

~ΙΝ

• ~ QUfQ f'fV

tΟιι( r~·

σσu;"'Οτη~
- · , - Ι"
ιψμαrο Ρο!ς F1 τους; ιφαιuο:ιpα•Κf';
ιΜΙΠΟΙρΟUCί σος. μ:r.οο ιο:ιι.μοι.ιο
κρ::ι.τηeειτε στην ιι,οιιοrα.

y10

11α\ίιjιε1 ·~ρο. οε οnαο ιcuβφιη·
οη

1111 οε oncιo σuμιpερονrο.2φηοε_

.κ~ ινιοwι

"° npοεδρος. ενΦ

μαια ΤΟ.Οςδtvοvιας τη (οφερη εοώW.

299 (10'\I ΣοrUμβρη φnιχ σε 299 αιtΟ
113~οι::(ηοης1ιιιΥ οοιp~ισιιι<ΦΥ

10 Δ.t ΟΙ1(ι
11 με).ες W 'f'(W.ι 11'),(ον ςιμε>.ες. .•

ειοιpορΦΥ) με οnοt.Ο.εομο

Ο\QΡερι)μιvος στοv σννιsιιοομο ψα·

Τοποθέτηση του βουλευτή Ημαθίας Χρήστου Αντωνίου στην Επιτροπή Απολογισμού
Λ cν ηeε>.ο. w κΦω κφιο αvο:pορά στο nορΟ.·

ι..Jικιν. au.ι1 διιοτV;(d)ς με τις τοnοθαι'jοος tΙΙ.:Ν
σΙΝΟ6Qιρων της με(οvος ιιοι

""""'

Σε μιο ι:wψr10 που εφτασε το 27':ιi ιιοι n).E~ οε
κατοοτpοφη

:::;;:::==:=:===;;:.,~~.
=

100.000

εnο:ορf'ΙΟΕων

οη ισι θα tnρmε w β't'Οtιν σu< οyορ« tι αnΝον

ΕJΙΙσηc;. etλωVOJIW'r'IO ΤηνJΙ~η α\4nτ~

μnρ::ι

ξη nω χaοcιμε. ou

ero QΊTOOOCW ΤΟ ΔΝΤ και ΟΙ δαvιιοτ«. πρι>

ιcεψιΝΟυ νο εχοw τη )ιyομε..η nισιwτικrι pμμι'\

:ιο.ιοvιοοδα

eo ποφvομε. )tE(. καιrοιο

επι·

Cl/JO την οΙιΦΠιιι)Ί 11Οιι ιmokly(ΦI με

στηριΕ.ης.

βάlη 10 nροrwοΟμενο μεαmροeεq.ιο όtι ea φαv,

εβαλαν kl!A<t10 ιcοι
δεν eο.ω νο σwQ1·

Να CΙΙι(LφερΝ, εnισης. σε Μ. πορΟΟειγμ:ι <mαρ::ι·

).ΕεΙ,. το 201S,2,.9)6ιc:οι1.9)6θcι. ι'jΊΦΙ το

μueοια. nov μος Αεvι εδΦ ncιρα rολλει; φορ« ιcοι

mσιεοcιw οιιtοι nω ΊΟ

τunι&cu.

ow noρam:ruω.

ιcοvtεΟοιιν

Πρ:ΟτΟ\ι Μεώ: ΟΙ1(ι μι:ι χοοuιcη

λuτη, kllllό'( ~το.ν η

στοαιοι

ιωβερΥηcη tΎΡΙΖλ

χει ωιις σΊΟΧQυς γι:ι ΤΟ npWto>fMς Jlλεοwομα.

δημοοιΟΥCΙμιιιfι διαχιtριοη. nριν

ΟΙ.Μτη

OUCO'YOμucι'\

-ΑΝΕΛκαιΟΙΙο:pερονιοι σεμιοοwtνιαιξη ΤΟuΡε·

ou.o τοσο eo πεtΟΧQΜ:ι.ν ΤΟuιςσιοχους γιο τη λε·

το ·10, φτωομι σε uιιnιδο Ο.·
).ειμμΠtιι'Υ και δημ:χιrοιι χρε

τως JΙΟλιτιια'ι nou eε

',1().ι.~οτο ΣJ<Αι, σ.οeψι:ιμcιι ICOλQ.oonoιoςnott

Μuν

ο.ινιχJοοuν

δεν ώlε ια:ιτι τετοιο, λwφεpeηκε σιοv Στοιιρι.ιι)ρο.

~μεwι npοβ),αr(ιμεwι awmUf.η. &ν θtλω w πω.
ομοχ tOJJtoχρovcι οε τι nραισ;εwι 10.εοWΟμαΊΟ

οuις ιιφηk'Ιυό ΚΟΙ 1CΦ1ΟιΟ μερ::ι.

ών (α«Ιρθοιιν ICOΠO·

ο οnοιος tτoupvάρaς οναφφeηιcε οε ινα χρεοc:

εαον ιπtσt'ΡάΨα. 4,S':ιi ιc:οι

αιιΟΚ'λοοτfικι:ιμε αnο u< ονορες.

τε οτη.ι εξΟιιοtι.

εnlll),Wy

της ε>.ο.οοοwς αvτιnολιαιιcης.

μου δημιοΨ11Ίθηιο:w κΦΙΟιες
σιι:tψας τις αnοrες θtλω νο δω·

w

llOU

vo. ΤΟ JIΙσttψOW Ι(ΟΙ Ιδωt, οη, δηklδη,

100 δ10. νεο )ρtας η

8S &c;. το οncιιο cμως εω οτην ΕJΙιφι>

2016. Ν ΊΟ

)lVE. ο».ο τοοο nρεnει νο

το. mσttψσιιμι ιc:οι εμος Όοο. δη>.ο6fι. ιixtw nιτο

S.5% 'tl1 το 201 s και το

201~

ι,ιιJΜ'\οcψε με 1S':ιi ~μcι.10 ιcοι να. μcιΑΙtΜ:Ιw

{ρ);Ομaι 'Cώρ::ι ΟΤη δημοοιοvq.ιιιιη &οχειρωη TOU

llf'\ ΟΤCΙΥ ηρeι. ιc. Πραδρε. αv eιιμ:rοτε. δεν μας το

ο ιc. ΜΟρδος. αιιο την n>.αιρο της ιοιει::~φηφιος.

ΤΟ Πλ.ΣΟ.Κ με τη Ν.Δ. m:χος αιθΟΥι'ιι:U nεροοο

2014. την

αvο.uσε σε τι αι:ριβ:Ιις οu'wfΟτοτο.ι, QUo4 μας

rNt.·

'r'ΙΟ tOV ο:πολι:ιyιq.W rοιι 201S ΟΥΟφεpθηι<ι ειctεvt·

τερο 'r'I' οuτο το tλλειμμο. Αν ι'jτον η ιωβφtηοη

της δξΟιιοιας

nροη'f'ΟΟμενη. δη>.ο6ι'j. τηc ΟΙΙaληψης

φιρε 'r'IQ Tl'JY ιc:ομnΟλη χpe:wx V!"ICQ και δ1οιpορ::ι.

οτατο. Σι yενικις νρομμ« το. μεyιeη ΚΙ\Ιf'Jθηιαw οε

m«a.

μο nιιeορχτιμαιι δημ:χιιοvομικη nω.ιιιιιfι. ΟΟtε

Παmwδριοu ~ n<:040upo οι φρvηοεις Πλ.ΣΟ.Κ.

om τη σημερ111ι'j ιcuβιρwιοη. Μας
ειnι ο ιι Φορ100Κης 'flO κατοοφοιροο'J δημοοωvο·
μοιη ΠΟΑΙΤΙΚΙJ ΤΟ20ΙS. Ναeυμιοw όΤΙ το 201• εΙΧΟ·

Να το ι,εκοeορισοψε JΟιεcwουΊΟ ιc:οιvo. yιuειο.ινιι

ο μωφοnρι)βωμοc: δαvοσμΟς ουιneηιc:ε. οΟtε ο

ΕμΟ.ς δεν μοςοφορο outι'j η ουQΊτηοη. ος το. ρροw

με. εnιοης, μιοο.νει.ιnροηγοιιμέ1ι0ιι δημοσιοvομικη

δηcη σε ω.ως. Δεν nροοτεeηκε οοτε μtι δροΧμι'j

βρCΙΧmρΟβεομος 6ανεωμος. κ111ηeηΙΙΟν στο ΙδΙο

μεΊΟf.Ο tOIJ( το eιμο ιΜιι.οτι το ωειμμο εφeο.
τως και Κόnοιο στιyμι'\ ρρεεηκαμε αιιοιο.ιιομε\.ΙΟΙ

nrιχη ono ιctιτω ιcοι nω.ο αιιο Κάtw.. με ΟΧΙι(ι nρω

wo φ(οc;. πορο μοvο outO nou οφορΟ την αvcιcε·
φcι).Οιοποιηι:η των τραnεζΦΥ, το S..S δις αιιο το 20
δις ποv εαομε npoUnOλcJΙttOe. το un:».οιιιcι ss &ς

nq::Φotι αι1)ιεδα ιc:οι cι.ιτη η οuνετη δημ:χιΙΟ\q.!Ικη

1SIJ6. e.mwioavι οι οyορες αιιο τοv ~θορyΟ

εκτροn:η, Με nροβλmομΕ\Ο πρωfΟ'tΜ-ς m.rovooμcι. 1,5%οιιτοnοu ntw;r:aν ~τονw nεροοοwπw

ιc:οι χρεωιαmημινοι Μας ΤΟ ~ ο ιι ncιnαv

wtεν« ΙΙλΕοr.ιοομ::ι της τοttις τοv Ο)'Χι. nαιι fΊtW.

αvοιpιρονrοι οε οwδιcιρeρωαη χρεοιις αιιο nροη·

ροιις με ΤΟ ιιnιρπλιι)Vαομα ισι φα-ας ιc:οι το oncιro
6cν οφερ.εrοι οε εnmεov φσροuς. άmιχβΟ.ΟW

ΚΟρομι:mfl Ι'Ι αv ηΤαv η ιcuβερwιοη Του Γύρνοιι

σε το

δpιοιι απ<ι το ΚΟοτι).ι)ρ1(0

tw nρωι ιcοι μος

ειπι

ουtι'j η δημοοωvομιιιη οοροrη: Μ"Ιnως αιειδη

γοΟμεvιςιcιιβεΙΜ'Jοοc;. το οnοιο ΙΙΙ'!νε στο amtnερo

οτι οι δΟο χροvιο eo βt;οομε ΟΙ1(ι το ~μΟΙιιο ισι

10\ηι:(Οζον 00~ ιcοιε.πpεnε νο δΦοουv χpι'jμοτο.

θα ξΟνι:ιμιtοί,\Ιε οτις ονορcς. ΜΟ rοτε ζΟΟμε οuτη

'r'IO νο

μΟΝ:ιιν μι χομη>-Μερ::ι εnιιοκιο ιcοι σε
μεροc:
που οιρορο: mηρωμι'j Αηθnροeιομωv ΙJΠΟ)μΦσε·

την m:ριnετιιο ωιν μ'ιf)μ::Μ"ων, Νο eυμιοw.. οτι ot

ΚΟιιλιΧ: 11Οιι σW(Xtk μας καιοδιΝdοwε τα προ

ων, ΑιΙΤΟ εt\Ιαι το 11ερι:φημο ΙΟnΙΧ τwv

δtιι:tς 100ς επιιυχημΜ:<οιιc:οvομucις ΠΟλιuιctς. μος

ηyώμινοχρι)wt

ICOI ΟUΊΟ φοιvεtοι ον
δe ιω.νεις. με αιο.ι'j οριeμηmι:η nou ξtpει και ινα
nolδl. τω δημοuιcοΟ. JlάJo ι'jτο.ντοχρεοςτο 2014.
nooo ι'jτον 10 φεος το 201 sιcλΠ., nω κιw:ιτοι J.Ιyι>

ttς (Οwκεραιοοuι,ι. ο ).ε~με1ι0ς ειQ.οyιιώ<

οδ~)ηοον οι μια άνεtι npoη.,.oψεvou οucοvομ.ιιcη

EJrfoης. Οφησαv σε ιιι:κριμmητο τη.ι nιμrrτη οειο·

ιcοτοοτροφη, οι μια μιιωαη τοιι λ.Ε.Π. Ι\ΟΤΟ ΤΟ ιΝΟ.

)όyrpη. onwς mιαν ιώ:πο101 σwΟδιλφοι. Μcις εmε

τnορτο, nοιι ιοοδwομει με αnΦ.\εια ~ΙΚΙ'Jς

ο ιc. καροο~οιι

nερισδοu. σε μι:ι CΜργΙο οοιι tφτοοε το 27':ιi ισι

ou ηω.ν 2,.4 δις η sη οξιο.\ι)'r"'ΡΊ
ο»tι δεν μας ώlε οταv eo ω.eνε η sη οfρ).Οyη-

tw

)ρtωι:Ιε ο ΣΥΡΙΖλ στη χΦρ::ι

no.\O στο ωιο αιιnεδο.

100 δις nou

δοχεΙριση σ!ΜΧ!ζεtα. και το

2016 και το 2017 ΙCΟΙ

μ::ις nριχιφερει εnuι).εον tοοδο ιcοι εnmtov

Αεvε

m>

w
ICOI οnως 'fΜΙCόΟιριλιΚΟς τους tO'noς και το φt·

).ιιώ τοuιςΜΜΕ οuwχιtιςπρορι».>οιιν, το ιmερnλε·

οvοσμ::ι εruοι ono δημοοι::Μ:ΙμΙΚf'ι nειθορχfΟ, ιt\Qι
ono εοcιδο μη nοραμεφικa, αιιο τη ιροροδιοιpιινfι,
ΟΙ1(ι ΤΟ 10.οοΊΙΚΟ :φι'jμο, ΟΙ1(ι μι:ι σειρά μnρο. ΊΟ
οnοια (XotJY αnοδΦοει ισι αιιο το 11'),WyQσμcι εm·
οφeροψε IQI ξ,α\ΙΟγψ(ζΟUμε OΊCW OJ.η'w'llCO ).οι) ~

; Η άλλη

,

Σ)(Ολιάζονnις σι βάθος

επικαιρα

τηντοιιική και όχι μόvο

ζητήματα

ιπιιιαιρότητα

αποψn

r.o εμ β piou

27

2017

Υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρειας ο Μιχάλης Χαλκίδης !

Τ

ηναιιόφοοήτοuνοθωα

θtτrρη, ..Δυό 10ιι θέμα εf\/01 t1

δρόοεις aιovtfov ΊΟU δημόρχου,

κομματU({:(οι τοmκέςδιακρfοεις.

n(Ιψηφ4όιητα νια την

θέοη θα πάρει. οχολlο.οε.

προοοιπ1ιοi ιωρΙως,ολ).ό1Ο11 ενα+

Μαι: εΥώΥει η αyόπη yια το δήμο

etoη tou &ιιdΡχοu Αλι
ξά\ι69ειοις yνιωοτο•~ιpε οε
oννtvttuf,η tόιtou το μισημt

Η δή)ωση Χολκlδη

Δ 48

άνειο

ύψως

ντfον όλης της Δη μοτικής ΑΡ'.(ι\<

μας και έχουμε τρόπο, εμnειρiι:\

no-

πο.ι ο.ιμnοροο(ιρεται οπό ένα

'fο(bσεις, γyωριμfες Φι ότι όλ>ο

Εταιρdο Δαιομής

ρουσfα μου στην Η μοθfα, εfτε

δήμcιρχο no~ κατώtερο αιιό

χρεuiζετοι 'tfσ να δώσουμε λCιση

Αφlου

Λοιπής

ρι της Δινιtρcις 2ΟΙΊ 1 ο nρι,ίιην

ως αvιοδιοU(ητιιιΧ εltt ως ιοι-

αvιό noo αξlζει η πόλη της Μι.-

στο nροβλήμcniι, yιο να εεnε

Ελλάδος

(ΔΕΔΑ)

βο<>λam\( ~ ΧαΜΙδης.
ο ιt. Χαλιd6ης 1'041 01'( •'4»
OμtW( otλoy<( ... οτηρ<(ε
την ...._.τηtΟ
4σκηοε φutfι στην •«ιρtttι>
(η ΊW cη.ιφνοό 6ημ6ρχοu..

ΥΟβωλεuτιιΦς

ξόvδρειαc; ιο:ιι ευρ(ιτερος Δήμ:χ.

ρόοουμε διισκολfες yιο να λειό+

rou

ΥΟΙ.Ιμε ογκυλιί.:ιοεις. Προσωnιιά,

από ΤΙ'fο' Ει.pωnαrιcή

Ο k. Χαλκlδης ήτον σαφής ωc
προς τις nf))θέοεις του, αφο(ι
όnως χοροιcrηρισnιά εfπε τη

r-.

.Στη μέχρι σήμερα nολιnκή

εκπρόσωπος

του νομοό, μi)οόοο nΦω. με

'Οι\ες αvtές οι cwτ6ρόσειc

τη yλιί.:ιοσο της αλήθειας ιοι δεν

κόσμου έχουν έvο κσΝό 16110.

εfμοι οπό ουτοός 11ου οτήpιφν

κρ(.φτη ιο:ι ποτέ κόΊω οnό 'TCL λ~

Π ρέnει να Φλόξουμε 11ρόσωnο

την Ι.ΠΊοψηφύτη'Cό του Γκuρlvη.

yα. Τοlδυθέλωνοιοivωκαι σή-

και τρόnο διοlκησης και ιωρ(+

Πfοτεψο και εyώ στο nρόοοmό

μερα, οπειbJ...c~μενος μθχι.ι των

ως ιrρέπει να nρο\ό.βωμε το

του.

εκnροαimων WN w111κών Μέ-

μfλJιον 6ρο~νιος τις ε&-

όnωc; ιοι τόσοι άλλοι. Σε ότt με

σωv Μcιζιιcής Ενημέp:ιιοης010υς

λ!ξεις nου χρειi(ονιαι και

noo

αφορά, η μσ.οδική φι)οδοξiα

πολfτες-ται6ήμουΑλε(όν6ρειας,

εΝοι ωιοροfτηιες Μέσα σε όJιο

μου εhιοι vo αΑλόδ:ιυμε ΊΟ~οπb,

αvtό

όmιχ έΚCΜ:J ιο:ιι όταν ειιλέχιηκε

ένιιμο,

ονακο(νωοη

Φ Ι χ;αιρiς nώ.m-

καώ ΊΟU δημόρ)(Ου, της εναvtf+

δήμορ).ΙΟ(.

την ιαίνει για

κό:ντικοιιc χειρι-

σtJ τοιι αμφισβήτησης και ιωρ(+

Εκεl ΊΟ οnέδειεα με έρνα και ότι

να

σμοός. Το θέμα

ως του ο.}οέ_\ΙQ και μεyο1'ύτεροu

εύιο ψνε ~. Το Ιδιο θα ιό

10

κλiμο της οντlδροοης

6ιι::ιψεόστηκο

οuνκεκριμένη

οιrοσοφη

καθαρό

ΔιJστvχώc

νrοει την ιω.

yα το

onoro σος

αιτήματος yιο ολλ.ο.γή σΊΟ δήμο

ΥΟΙ.Ιμε και yιο ΊΟ δήμο Αλεξόν-

tόσtοοη

κόλeχι εfYCU Ο

έyινο αποδέκτης μΟ( ouλNJyl+

δρειας. Θο 10ν ολ)όεουμε Φι

και

yια \'CI τε-λε~

δήμος

Αλε~

κής nροτόοης,. \ΙΟ μnω μnραnά

θα τον φέροιιμε oto δρόμο της

νοw οι φήμες.

δρειας, ο δήμος

στη σιιστρό:τειιση όΝ.ιιv yιι::ι να

οvάmιιξης και της δημιουρy(ος.

Α.nηόθwε δε
κάλεσμα γιο

μας.

α).Μξουμε την ηορεlο του 6ή+

Το ότι &κι.νόμε σ~δόν ενάμιι::ιη

Ο δεύτερος σε

ι.υυ μας. Εfνοι μfα πρό"τοση noo

χρόνο nριν από τις δημ:ιτικέ(

μια

ποWtpcι

τιά που θα έχει
αvιοδιοικητιιό ;χαρακτήρα κnι
όχι κομματιιr.ό.
Efnε 611 δεν χρειό(ετοι χρbμc:ιω.

fι οτηρl.ξεις. δεν εwοιο:ιτεβαfνει

πληθιισμό και σε
έκtαοη Δήμχ της
Ημαθfας,. Φι έvος οnό τοιιc τελευ10Ιου< σε οvώιτυξη δήμους

προέρχε_τοι από έvο ευρύ φό:+ εl()oyf<. δεν σημοΝει 6τ1 θέ
ο~ συμπολπών ~η μυυρνεf ~ιιμε ~ 6ρομώ.οy9σο;υμε ιο
μεyάJιο πλιιοψηφιι<ό pε.Ομο και ψτά.σΕΙC δ~ήf' στο δήΙJQ,
CηΤ6 mειyιt.~τ~ να &'~σοuν αy και ~εν θέ).4)W και ~ να

ό)ιης της ΕΑλάδας. δι.ιστl.1).'ώς η Ο\ ε(ελlξε~οιnης της~ής.

εμφwιοτο!:ιι,~ ~η ιο:ιι με ίΠΙ

δημοnιαΊ ορχή της Αλ!ξάvδρει-

Μ:Προοtό σε-οuτή την Κατόσ10-

βοuλεvιής αΑλό ακόμη κοι ον

ας σήμερα J(Οροιcrηρ~
ετοι απδ ση,ανταποιφlwμοCσΤΙ'fο''-nρό~ κατάρρευσης που ιωριαΡ'.(εf στη

'ttW καλέσει ο Περιφερειάρχης

τις λέξεις οοwέnεια, ~1«1.Wtrt

ση-ιοι σm Φλεο~ UιJνσυμπq<

nολλ.άις cικόμη nαρό~ ~

μp(Ι 100ς ιφφνοvΤQ( μnροσ:ίQ σ;Jίbρι:ι.Ιτήοεις.δέν λειmμρ""*

yια ιιnοψήφιο οντιπεριφερεάι>
χη δεν θα δεχθεl. Γr;ι την ο η μερ

νή δη μοτικ:ή αΡJ(ή εlnε ότι η ση
μερι"'ι διοlιιηο η δεν εf-..οι οιnή
που αρμόζει 010ν δήμο Α'λιί/JΥ
δρειοc ιο:ιι όn ιιερΥό.νε Ι(Ι)vδ(ι~
και δεν ω. nοίρwι χαμπάρι η Δη

)(t!Μρότη~κοι τψ ·~ΙΡ9
δημοτική ορχ~ Δεν eιθαρρό-

τα, κο.τόνttα, εyκατόλlιφη, και λί'ιών 1!0!J ιοι σε σιιcrφ;Jτεόο~D~ε δη μqτιι<ώς fΜΙβι;lι)~
ροκτη ρισμο(ις που αποδΙδοuν
aκρ11kί.ις την καtόσωοη 1IOU ~
ΟΟυμε σήμερα όλοι όσοι ζούμε

yΙΟ μlα Wά 9ρχή στ-ο δήι,υ ~~

με "Ρ-9ξ~nημ111ιlcό.

κά~ ιiόιεσμο ιιοι μ,ε itl1 οει

βι:iοε 10ν Γιο.ιρl"ΤJ cηη θέ~ τοιι

1

εσ.ό'ρειι::ιc, Καί: σ;a:r n)ό~ο αi.nό, Ο κ65"μο;ς 1εhιαι α~ nωrοrι-

εδώ,σε6\οw μήιιιχκαιnλάτος μου σε 1.6\ec :nc: ,6ημΙQ.Ι.Ιρy1κές δημ~υ, ο κόσμός\~ ποιι
του δήμουστηνnόληκοιοτα-~-- 61.Νάμεις του δήμοιι vo. ηω~οι+
θα τον κατεβόοειΔημιοιιpγΙΚή

i4 llO!i."'

μοmή λΡΙ(ή .

ροά.ι.fαο«nάο100ηπώδ"Ιn<!ε
'8 ώοοw Ι'\ν , _ _

-

Γι:ι ΊΟΥ αδερφό του Ιοοοκ Χαλιd

άλ>ο,κοιαuτόc;εlνοιο~nου

συσηχιπ:ιrrqιΝ ~σ ~°1 ~να

(όΥδρειος έίvα' rΜον yεyοvός,.

ΦΙ ιιεριοσότερεc; ονtιδf!·Οσεις,

λφtή ο~κα.1 ν1οοιrο>.·~.

δριιας ~&: ~υ

δη. που εlw:ιι στέλεχος της ση με

ρινής διοlκηοης, ε/πε 6τt ό~η η
σι.ιγyέvειο άλλη η nολιnι<ή rom>

ξεσηκώνει 1Ο1θημεριν6-'""&α
~ ~μο(Ι :n:w-oy6Mi ΊΙ~

nου ιαwιταnοιεl ωρε'lες cwn.

U,ι__q_ιρ_ο:ι:ε~ΙJΟQ.'ΙΕ,.εετι.ερ~το.<

Ι!!ΙΟpάίψl y~ to δήμο~

η ...U, ap~ )"Ο rο.ι
~ήμοz:
Υ.

IDUOIΚO(J

εκοτ. ευρώ
dοοφόλοε
η

τ-- ·

την
κερδοφcρb
τοιι
κεφαλοiου,
στο
cw
έχουμε μια ενεργειακή
nολιτική
ποιι
οδηγεί
010 νο Κ010)(υρώσει Πf/
ενέργεια

Τρόnε(ο Επενδύσεων γιο
την κατοοκ::ειή δικτύων
διανομής φυσικού οφfου
στις

εξής

Ιβ

πόλεις

Λομ Q, Χαλκlδο, Θήβα,
Λιβαδειά,
Αμφιοσο,
Κaρnενήοι,
Κοτερf.ιη,
Κιλκlς. Σέρρες,. Βέροια,
Για.ι~τσό, Αλε(όνδρv.ο,
Αλ εξ ον δρ ο ύ n ολ η .
Κομοτψή, Δρόμο. ΞCΝθη,
Ορεοt όδο,
Καβάλο.
Γιο την κο100κ::ειή των

tXN

ή,

+

ΤΙ( ΟΙΙόγκ::ες της ΚΟΙΙΙΟΝiος

yιο

Γιο

και

αfJο\όγηοης
εvεργειοιcής

πολιτικής. Εbrαι
αnαντό

ro

κοvεfς

πώς
στο

Οvάyκ::Ε(

υyεlος
ποιες

σwθή κ::ες

και προn_brοιιμε νο )(νει

Ο).'Ετ•ιcή σι(ήτηση στο
Δημοt~ ιΦ Συμβούλιο...

οολιtU(ή αυτή θο ι.mηρετεf
λι:ιlκ:έ(

εξετόζοιιμε

μnοροWνοδιαοφολiσοw
την 11«Ν"οnοiηοη avtliN
ΤΙ.ΙJΙΙ
ΟΙJοyκών
στο
οWώ.ό τοιιc με βάση το
nοραnάvω θο δούμε και
σwκ:φιμέw (ητήμοτο το
επόμενο διόστημο,ολλά

κ::εντρικό ερώτημα, ον η
ΤΙ(

δημόσιος

και

και ποιοι πολιτικοl όροι

μας

κάθε

της

εξόρ-τηοης

της

οιιrοvομικές

ιιnόρχι_ι ένσ βασικό

ιφπή ριο

μεlωαι

της χώρας, φθιy.ιή Acmcή
κοrο.ιάλωαι, νιο Πf/
οο:ρόλειο -της εργσοfος
την
nροστ-οσlο
τοιι
πιριβάλλονtος
και

(ΔεΠΑ).!
ΧΟΝΟ:

τη

ενεργοαιcής

κ::εφάλο10 nοιι θο δοθούν
αnό τη μητρική Δη μόσιο
Εm~fρηση
Αερlου

Σ

Αφετη ρfο

αvόyι<ες. Προσδιορlζοιιμε

και
κο.θώς

Πfο'
ΟΟιΙ

μας εbrοι nόvτο οι λοrκές

Μοκεδσ.riος

Θράκης

οyοθό

οντfθετa.

εμπόρευμα.

χρηματοδότηση
110υ
CΝ"αμένετοι οnό το ΠΕΠ
ΤΟΝ ΠφιφερειώΥ Στερεός
Ελλάδας.
Κενtριιcής
Αwτο\ιιcής

ια::ιινΟΝικό

οvτιμετωπlζει

δικtύωv θα οξιοnοιηθούν

Μοκεδο..tος

αεpιο

ή

Ανακοίνωση Τ.Ε. Ημαθίας του ΚΚΕ για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις στο νομό

Α~

"6 πιν Τ.Ε. Ηιιatιιος 1Όu ιο<1 οννι*Μνώιθηιιιaν Ίcι

cΜιyό).ι.ς Μ1"aιπpοφ&( προιcλfιβηκαν ιι:σι crιον νομ6
Ηιιιatιιaςα61Ι(Μον.rςβροχοnπϊ.ιοnςwοudχιοον
arιο1'ΔιοιιιcrναΑηιιμuιp6οοννιmtt1a,ιιa'fΟCΠι'μαΊ<Ι,
οχ.WΟ.. δρ6μαο, "'Ω'ouci( uλλάρyu<((Χ-•
κaι θιρμοιιήιncι}. pμα.ρροι ιδιιΟΙΙnρcι crnι; ••P4oXfιt
Ιtροιaς. ΑΜ(Δνδpιισ(. Μιλlιcης. Πλστ.tος
nιι;
w.d( ιι:ΟΙΥ6Τηu(
αό a.vύ( ΊΙΙ( ιn.ριοJ'&(..
Οι ιuων.rς των nροηyοι)μwων ιwβι~
κaι της; οrιι'f'ΜΊc Ίνν ΣΥ'ΡfΖλ..λΝΕΛ 6ιΜ( ιιcιι
της Τοwtιιής Διοι.ηοης ιΜιι ιyc).ημcm.d(,
6ιιm η nολnιιctι ΊΟU( Ίουncmιι ιι• urν nολιtιιιfι
της Εupιtncιί'ιιής Έvωοης ιιοu a.nyοριιΜι uιν
IΚQTOOΊCAU" unoδoμW . . 4:ρyων ανταrληκι-Uf•ftl;
nρocrτaotcι(Ίιf( μη nι)J-ξιιιο..
Ενώ cm6 Ίην ιιι•• μι.ριό μι δ.a6.aok( t.-ι nck
aδa.οδοιοόν1'C8 ιc.aι XfM'lflcnoδOΊOόνtcιl lρya ΊtOU
arιo.,tpow Ίφόιιma ιιiρδη οι anJll:'pημa-nω6(
οιιιΑΟU(. anότηνωη μι.ρι4, φ,.a.nounρocrιauόow
'ΠΙΥ (ωι\ΙΙtaιτηΥ ΟΟfόλιιι:ι Ίωv φycι(όfΙινtιΝ, aypcmiN,
μ•ρών mαννιλιιι~ flp(.wτaι οtσ a(φ:rpa της
nολnιιιή(ΊΟΙ.J(.
'Eρya 6~ nou uwwonotoόν Ί'( Wyxpow.ς
Μνα< "NV Wluo'N ο.ιοycνι:ιιίw nou tnpαc να
βp(ο..:wnιι οι. ιιροτι.ρο116τη'10 δι:ν αnλ.4γοντ•
yιaΊ( δcν cιντι:ι•οιιρΝον1'cu ΟΊηΥ nολmιdι της
ΟV1Ώοδοιt"6τη'fQ(
Πι( σνnηοwνιιοtιιt6Ίηt0( ΗΙ

6ιν αιrοφtροw κ4:ρ6η ο-το μydιλο uφ6λοιο .
Μτfι ι:Μιι η αν6nτuίξη aou διcι•rι&ΙCονν ιcσι yιa Ίην
owokι μι: tρόοος 11ανηγ.ιρC{cι η ιωβlριlηι:rη 1'ων

o6u

ΊΙς ιιυιόw( της; ....ρφνηιrης, Ί6σιο της

σημιf*fΚ 6οο ιcοι ΊωΥΊtpοηνοΟμιννν, οόu nN
ΊΟΠt..-V οαιροοWων ΊΟU( ~ Πιpιφφ.• ΗΙ
Δ....οvς.
Το ιο<.Ε κaι μι rιcφιμρ4οι.ΙΙ( στην pouλlj κcu μ.r
ΊΟU( 8tltpooώnou( ΊW οuιν TonWj Δι«ιιιcηοη

•t

VoP-

•t

fιοτ( ον nρcηιιοτιιιdι νοtΔ(οvuιν yιcι 11''1"' npocm.ιo6a
και 0096Α.ι.a ΊW λa'i.W οφωιι4twV ta uιn\PP
σχ'&οαμό( γιο την IΚQTaιntW" ΟVΊαrληιιμuριιuίΝ,
σνnοnαμικW aνaιιυριιtών kpf'N. Thoιou
dδοvς•βηνlς δ•cι~6μωc; δcv ξι:ιιλ.tνοw

ηως φορ4ς • -

'°

(ι\τημα -Uι\c

Ίήοιwν φy.ν 1ta1 οτον νοιιb μaς. Δucrτuxώc
6ιΜ( aιιtl( οι wpO'«lloac; οιmμηωιιiοτη•ν ιιaι
σντιμ.πωιήCοwcιι 6ιαχρονΜ wιc; γpcιφιd( cm6
ΙΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μια aνόιnνξη ΊtOU βucnό(.n 01'0 βωμ6

τις •••Ψ•ς Ίων δfι.wν πκ ""Ρο#ιc μας.

nN μιm.ιιμlνων td.ιονοσμ.όινν Ίι( ).σiιtl( aνόyιuς.

λιιa«οόμι dfΙCOQ:
Να ιunαyρcι•οόν •ιιιωa &ς ΟΙ

Κ. μιtΙi Ί'( ιωtσοτροιf ιΙ( (ρχwται οι δι•tολοylsς 6n
yιcι τις (ημ~ .,.οινι. 1'CI Ιν1'ονα ιcaφιιιdι •ιw6μΜΙΙ.
Κ. οι ιιοuρομι:ιιχtι.ς av.fιμωa cπa aοτι.ώ ιι:ιιμμcmι ~
οιιοw6 νο 4'0λουν cm6 το ώδρο• τοv ιιp«Jf1οtιιι6
UMll)tιwo

nou

6ιν σννιι ι\Uoc

cm6

την aY1'W.'kή

""""llήEl,~npoς 6.,λος...,μ<yω.οu
αφaλαfοu, ο ιωmιτaλwτικ6( δρ6μ0( M.w(ηc

·~·

'EV1W0 κcιφuι!ι φcιινόιι.ινο uιιfιρκαν ωι βa uιιιtp)fOIN.
Η nολmια\ wιις6μωι; ιfνcιι
uι kοιι.ηνιsς.

"°" τα ώ:νι.ι uτaοtρ0tιιά

---

(ηιιι•Ι< uι ΟΙ

Να vιnfιρξιι 4ιιωη anoankmιoη
Νcι οnο(ημι.wtοόv ΟΙ ηληνtνπςΟΊΟ 100%Ίνν (rιι..-V
Να wpoppι\oι. 41,.ιοσ ο οχι&οομός. οι &aδιιισοkς
κaι τα Cρνα αντmλημι.ιuρ•Ιk ιtpootQσ(Qς
ΚQ).οΟμι: τοv λο6νa μη ιcχτσ ιm αιιτη cιwιιη (~ •Όu
τοu aξι(ι., να ι:ιι.ryις.ινtρώι 6ι.Μ!Ιμnς yιa την λο'ίιcι\
ΟVΤΩ'Ιι.ση uι tνσ δρόιιιο Mmu(rκ nou ιcι φ.ι cno
d'Ιιαντρό 1'0U ΊW ciνβρcο'ο ιcοι Ίην ιιιcnιοπ«ιιηοη nN
οόyχpοwων λa'ίκών CMΙyMN.

' Η άλλη

αποψη

εξιστοpείν
27
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2017

Σχολιάζοντας την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
Μόνο 1στους 1Ο εyyεyραμμίνοuς αvίρyοuς παίρνι~ το ιπίδομαΗ.
τους

Σ

947.tXJ7

στο

ανήλθαν οι εγγηp:ι μμivοι

ως ..ονοlίJτούvrες εργοοfο. cιnό τσ.ι Ορyα

μητρώο

vιομό εfνοι μοκροχρό~ο
όνι:ργοι.
Οσον αφορά τη μεταβο

του ΟΑΕΔ άνεργοι
( cονο ζητούv τ ες:ιt

και cμη οvα(ητο~
\IT!QI εp.ιcισiο) TCW

«Φαραωνικά» πλεονάσματα στις λαϊκές πλάτες
Σύμφω\ΙΟ με όοο nροβλέπa ο nροϊιnολΟr'Ι-

2018,

ομός του

10 .nρ:οτονεvή πλεcwόομα-

Εnιnλέον, στο νέο Kρ(ntl(ό ιιροϋnολογlομό
ενοωμσιώΥοντcu .φρέσκο. ονιιλόίκό

το. (οι όρους μvημο\ι(οu)
εκτιvόοοcwτοι στο

μ.έ-

τρο, όπως η nεραιτέρω

7, 1 δια

κοροτόμηοη

κατά

S006

λή οnό τον nροηγούμεvο

wρώ, οπό 4,36δισ. το 2017.

στο εniδομα θέρμανσης

μήνα (Σεπτέμβρης), το μι:4

Ως προς το nοροyόμενο

της λαϊκής οιιq'iwιος, η

Οκτώβρη του 2017,

ναλύτερα ποσοστό ούξη

ΑΕΠ

ο (ιξηση τουΦΠΑοι νηοιό

ουξη μέΙΙΟι
κατά
6 1.665 σε σχέση με

οης τηςοvεΡ'f(οςκατογρό

(184,69 δισ. το 2018)
φτόvουvστο 3,829b και μό ·

φονιοι σε lό'-'0( +33,92%),

λιστομεσημαvτικήαβόvτο

μιας σειράς nροΙΙΟιακ6Ν

τον

Νόt1οΑινοrο (+ 25,83%) και
Βόρι~ο Αι'ι'CΙIΟ ( + 10,82%),

οι σχέση με τοvψνημο..ιο ·

vιιδομάnw κΔ

nροηγοCιμενο

μήνα.
Το mlδομο ανεργfος

καθώς χιΝόδες ερνοζόμινοι

του Αιναfου, κοτό ργηοη

3,5%.
Σε σχέση μι το 2017, κατα γρά φεται άλμα
ύψους 2,.74 δισ. wρώ ή ιοcιτό nερfnου 63%,

του ΤΟΚ'tικού nρούπο\ογ~ομού (χωρfς το

και στόχο του

Την

1610 ώρα, οι δαπάνες

Πρόγραμμα Δημοσrων Επενδύοειw) nρο

έλαβον9 7.268 ότομο. δηλαδή μόvοτο 10,269b

στονΤοιιρισμό, nou σu~εvτρώ\10V101 στις nε4

του οu,,οόλαι των εyyιγρο μμένιw ΟΥέργων.

ρ1ο;χές οιιτίς. επιστρέφουν στον ΟΑΕΔ με τη

κοθώς ο κρcπικός nροϊιnολογιομός yια το

β.\έπετοι ότι θα περικο nοW στο

Το

λήξη της τουριστικής σεζόν.

2018 έρκcιΌι να εvαι.ιματώοει μέχρι κεραfας

(από 50, 1 δια φέτος) ή κατά εmnλίοv 1,7 δισ.

το οvτιλόίκό ..anόθψctt μι τα μέτρο ολό-

εujΧί.ι!

κληρης της μvημονια κής περιόδου και ΊΙΙΝ

Ας μηv υ πά ρχουν

οuμφωνι'1.ι, αλλά και να τα δtεuρWu, τόσο

της θέσης της εργατικής τάξης και Τ1ΙΝ ~

ν δεν ήτον μέρος

με αυτό που έ;χοuν ψηφιστεf νιο va εφαρμο-

λοιπων λαϊκ.ώv στρ:uμάtων μπορεf ΙΙΟ unόρ

της

στοW αnό τη νέο χ~ιό, όσο και με αυτό
JroU ή~w συ~yηθlr μι 10 κοuορτέτο και που $Ο ftuδιk.ί1.ίfoW σrο nλcιfσιο Τ1ΙΝ

ξ.ει μό.ιο ανοuyιφουοτοW μετηνοοκ:ούμενη

59,83% των ονΨιιΙΙΝ nou

Ac::at:δη

....

Α

κοτοyρόφο.ιτa1

ιιc:a e> c::aλή-τ-ηc;;

nροσnόθειος

ενκλωβlοουν το λαό

w

αε κάλmκες διαχωριστι.
οποtελέοει

θελήωοη

nο\ιτική, ανεξό ρτητο nοιο εfvo ι η κυβέρΙΚΙοη,
ov οιιyκρουστοW με την πολπ οο'ι της Ε~ με

n.-ε:
vc::ao-•ε:c; •••
(,1'\' ~ρώτίc δηλωbει μετά την βερ\Οά μι μια ακροδεξιό απόφυση.. Η άποψη

αενόρο κψωδfος. Με
αφορμή

δισ.
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Π4Π:ριΙΝ. Κ~ιιι- μ'tά το νq<Ι"ΙΙ'όt,._
"""' ΟΙΜ!fιι«ς ποu nορcιμbονν οιοόιη

οΟ1wφlνιοw:ι;. Σννcrιdο της uιιondrpης
Ι'Ο\Ι ι.ιnfοτη ριΊε,ι,

tou lptotO(. cf.ι:lι'lfo( η;
17.12.197) ow Ιιι;ιϊιοό

ol!Oloς ΙΙι~Θονι σrις

ΝοΟΟΙΙΟμclο Ni/ηvWY, 6nov --.Μ"'όwν.
Σiίμ~ μc οριcιμfνις eνδιlf.rις.. ο
φοψοτιομός τοu οv.τβη οτην Πότρο,

Δ\λις όμwς ιW,ροφορlις'""" τοnιοιk1ονν
ο,,.,_. Μι'Jwςι. 1-1 nςρΙιπωοη 10ι.ι ιι.:φομ.Νιι

....,

tριννο. Σι οριομbοο\Ι( κcnι:ιλδyοuς

νotpιiw ΟΙ/'0~11:11
ι:Κiίιο10ς ~.

~

ως

Η άλλη

άποψη

ειδήσεις
2 ί "Jοει- β pi ο ι.

από την Ημαθία
::017

Νικήτρια η Φ. Γεννηματά και στην Ημαθία Μουσικήβραδιάyιατηνψuχικήuyεlα
ην ιιρώtη θlοη ιι::ιtέ

Σ ιιyιι: ε·

"""",.\(;

Τ

)οβε ΙΟΙ Ημαθία ΙΦ.4

vτρωτ ικd

Νίκος λΥ6ροuλdκης

1ϋαβε η Φώφη Γ"""lμα·

Ημαθbc

'1ό για τις εσωmμμοτικές

Νfκιχ λν

Φώφη Γεwηματο 75
Αννύοχώρι

εκλονέc για το νt'ο m>

δρο ιιλό4

Νlκος λvδροuλdκης 1 ι

λιτιι<ό φορέα. Σι.ιγκεκρι4

κηςθ0 1

24

1169

Φώ φη

ψήφαις (1 114 σι-οv nρ6>

Γεν11ημα

Νίκος λvδροuλdκης

τοyόρο) έ\οvτι80 1

(516

τό

την πρώτη Κuριακή) του

Βέροια (α'

Πλαtό

ΝίΙΦιι Ανδροu}.όκη, ε\(ί.ι

ιαlλπη)

Νlκος λvδροuλdκης

σ~ α' yύρο οι ψηφ[4

Νfκα; Αν

σανtΕ( εbι'αv ξεηεράοει

δρο ιι λά-

νημοτά

Φώφη Γεwηματό 48
Καβόο~α

Μο.ιφσχώρι

ταις 21SOO. Α\ΙQ).ιιιικά τα

κης 144

aηοτελέομcπα σε όλες

Φώφη Γεwη μαιά 1S6

τιc;κάΑnec

Βέροια (β•κω.πf'Ι}
Νrκος

...

~---ΚΆ
~--Ε
~
'Σ---~

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ

185

ss

vtpo
)Jkη(

nοιι διορν(Νω·
οε ο ΙΟΦΨΥ
ΗμιθΙος, μι τη

26

ουμμεωχη ΠΟλ·

Δημι:ιιιΡ'f(Ο( οε ινο 'f'Opτrvo

Μ!Ν φιΜιΝ του tu).λι)yαι 11ou

ΚΟΙ ζεσtΟ ιΟιlμΟ.

ημηοαν με τηu 11ορουι:tο τους

οtιμπWιρωοη

Ν iκος Ανδροι.Μκης lS

ΜεΜκη

τους

λε110υρyΙας της ( 1 0/11/Χ\ 1 4

Ρι(ώμ<ηα

Φώφη Γεννημcιτό 96

ΝfκοςΜροuΜκης 16

Νόοuοα

Φώφη ΓεwηJ.Uτό 13
θερ,<Υα

Φώφη Γεwημι:πό

Νlιr.ος λvδροuλdκης

24

Φώφη Γεννηματά 75

Ν iκος ΑνδροιιΜκης 32

116

ι

m

1

εyι«f\ω. 4 10/Ιl/1017)

- ΤιλΟς nορουοι)Οτηκε το μη

Αωοη ποροuοιΟΟtηΚΟΥ ιι:ιι οι
δράιεις TOU Σu\λΟΊΟU 'flO ΤΟ

vιαυ Ημερο.\ι:Jyιο ωιχοιι 10ιι
οποιο ο:pερΦΙΙετοι οτιy.ι O\J(I·

ΟμαlωV τοιι) που εrvαιι

δο ΖωyροφιΙα"Ις ωιι ΑηπtΦν.
ερνοτωv οοοr.ιw ποροuο1Οζ0+

uc8 Δεκεμρριοu
ρουσiαl:η έκ:αw.v 01διο.ιrητk
ΟΤΟΥ
οροφο
ΊΟU
care (McOl.i!I),
κοι μέλη ωιι οιι\Ιδέομοιι f"bro.

vτοι οε οuτο, με τη φροvιlδα

με χειροnοιητες 6ημιοuρyιες

λσyεpΙδοu, Πa60py00 • ΕΙ·
κοσtιι<ΟΟ ιαιι της '"1ΧΟλοιr"Οιι

δόnωλος Θεόφιλος Α1 εθvική

Κώ Των ιeο.ι:wτριw ΦU nω.ι>
\')U

αρόλη τηr, '""'fι'ιι!~ p,ou

~::::':'•'~1~~~~"'Ξ"===~~~Σu="6=Ιο=μ•=·~ΑρΞβα~νlτη~ς:ί1&~~~1Ιρ~ug:Jl)~~m~
-- ι·ηι·
Ι\'Λ \~:ιrι·~pt1"~ Φι\''"' ... ό"'uπό
m
~ "ι%~" ~"" ο Ι<άι<dΥ,bς :=7~
'1V,ίtήήLτης,nα[ής)ιψ.ιο.: Μ κολΟ ιι:ο.1 κοiιά μιιοτiκά!

~~~
i!I!iJιιf!UΘC!l!I$

,.

4
"'

-

J

αn~-

..

yo-

vεlς, η ΕCιξει

~

\'ΙΧ Λέσχη
Χο.ρlεσοας,.

ποια

πραγμοτο4

τα

σημεb

τοιι

σώμα

τους

τηv

εl\'Ο ι

ΙWριακή το ο:n&ιιwμο. 19
Νσεμβρb.ι Μ'Ιμέρωση γι:ι

τος nοιι δεv ιιρέnει vα ογ

την πρόλι'f.Ιιη της ΊΙΟΙ61κής

\'Ο οvτ6ράσοι.ιν ιι::ιι ποιι ΙΙCL

σε6:ιυολικής

ΙΦ.ΙΟΠΟirpης

σφαφοW για βοήθεια. Κι

γl(ΟΙJν οι όλ}οι, nως πρέnε ι

και προβολή της κομπό.vιοc

όλα αυτό y[ΙΙΟvtοι με τρόnο

.ΕΝΑ οτα ΠΕΝΤ& του οιιμ.

Ε 1tnΣιιστηu1κή Ψιι).G(!cpσ1άιιρ 1α

βοuλb.ι της Ευρώπης στην

ιι::ιrο.ΙΙΟητό προς w nαι6ιά, με
τηv βοήθεια WN κιvοόμεvο:Η

2 33 1 0 Ζ 5777

•

Κ.. 698Ζ983 4 26

ΒΕΡΟΙΑΜ Ι(οpοcι.ιο~tι

17

M"Ci'Ι Cffly'Tt~"l'IO',f.COtn

ΩΡΕΣ

ΥΔΡΑΥΛιΚΑ
ΙCΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔιΑ

ΚΑΛΥΨΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

SERVICE
ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
φΥτ1ΚΟ ΑΕΡιΟ
ΑΝΑΚΑ ΙΝΙΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΞΥΛΟΛΕ8ΗΤΑ
νrwuevvoς
ΑδC:ΙΟVΛος ιy ιι01οcnότη(

Σ6ββaς Μ ήτκaς

Ελλόάι
Στηνιαιτάμεστηαθωοο της:

σχεδkιιv

λέσχης, yΟΙΙεl( ιο:ιι πο.6ά εJ.

εvημερωτιι<ό υλικό εllώ ό\α

χοv την ευκnιρlα vα μάθοuν

το nο6Ιό θα έλο.βοv δωρεάν

για ~ cΚollόva

DVD cTο ~οτικό της Ν Ικης.
ΙCΙι τηv ιοτορb .0 ΚΙΙ(Ο Ι(Οι
το XEPI•

rou

εοο.ι

ρο(ιχοιι• κο.1 'ι'CΙ διδqχτούv
ποbε(νοι ιοκα)ό ιι::ιι ποιο το

και

nαραμ~ώll.

Στους γovεlc θα 6ιοwμήθηι<:ε

f'tlί14:t•
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΛVΨΗ
Υπεύθυνο ς

Σάββας Μήτκος
Ι'ΗΛ .

ξο ιαιι ttΟΙΙ εκδΟοWΝ

super

cau•«.

ε ειδική εκδή).ωση της

ιός Παnαδι')μχ, Το νομικό

Αθιy.ι\ΙΝ

θέμα

που

ονοmιJχθη ιcε

nροσκλήθηι<:ε κοι παρέστη

οφορο(ιοε την προβλημcι.

ο εn1ια.φολής της ε).{:ισοο.

τικι') κοι επΙιο:ιιρι:ιζητήμαrο.

\'ΙΧ

ιου

της nαρέ>λlετης μητρότη

Δήμοιι βέροως,. Δι.κηyόριχ

τας. ΠαρόντfC οτηv ειδική

πcιρ' Αρεrω Πάyω ιο:ι1 Επ.

ε16ι')Αιοοη ήταν οκοSη μαΊ

Κα&r,τιτής Πcιvεπιστημbu

ιοι ιιnθηγητf( Παvεπιστη

κος,

οvτσtολlτειισης

Ιωάννης

ΠαιιQ'r'όv.

μ b.ι, πο\ι11.Ιά nρόοωnο. ιο:ιι

vης, Ομ1Μ)τήc ήταv ο ο.ιο+

εκπρόο:ιmοι φορέων,

δημαlκός Καθηνητής ιr.ος.

Λόμnρος Κοrοlρης. σι.ιν
και διακεκριμένος ΙΙΟμικός,

if-

ενημέρωοη
στους

ρ1ξη Ίων Φρονtιοτηριων •Ν

γροιpεός νομυαίΗ έρyο:Η

Ψu~όνσς

f l( !'.9 100

24

σrο. πcι6Ιό
και εκτενής

ποίησε

ΕΜΥ ΜΗΤΣΙΟΥ

...

....

ΚtιβΟ.ης ΚΟλCΙ'Ι"ΤQΊ , με τη σfl'I·

Σε εκδήλcιιση της Ακαδημίας Αθηνών

:=~·ι:,~:J ΣΑκοδημrας

-~~ • φl),οί ΊΙJ οβ\ή~

των εθι).οvφιΦν Qπlδος κο.

9 ΔεκεμβρΙοu

'οώ:tιιιο σιο>.qια της tτεyης

στιq ερωτήΟΕΙ( τοιι κοΜJύ.!:11

ο.ι ,..,,,,μ.,!.;.

το ΙΟββαιο

οτις Ι Ο ΊΟ 11ρω. Χροτοι.ιyιν

ο~καvονιο~ς ΙDΙ οnό~τιιοαν

ε.κπαlδεuα.....

1018 τοιι ΣQφψΥ Ημ:~θΙας. το

υιομεw διaστημο (οοόc τωv

αιιο τις 4 εως

τηγφlιi,.JJΟΙ.j cwiλuσav τους vέ-.

•

τρι:w 'tρ(MJN

οιιοιοuς ιιι:ιι ιυχοριοttι eερμd

~ Βα,ιyp.η, 8 ιe.ι'jή ,.,, •

nν ει<δήkι.ιΟη{'ρΟ~Ε Ο nρόφρος :rou

τους

• 10 )φ1σιοv;ενν1mοο:ι ποζορι

καtfJ'ι'Opia, Ποnο~ρlιS~ς

~r;~~Q.~ ιi:ι!fu"'~

οιιμμεttpιιες.

'tO ΔL φΙJ ΣΟΦΨΥ. Itηv εκδη

?.'°J< Α)\~Γκαt'Ι\<>Ρf ""'

T&F

της t'U)Τις Δημιουp'flας yια τη

ει,ο1ρετιιcι'j ποροδοοιαιιη μο~

Φώφη Γεwηματό: θΟ

154

- tf..:-,r..,.,. -

τψ ΙΟ.ιp.οιcη ι Ο Δει<εμβρ(Οιι

σuς 11η Φροθοl(ΙΙΟΑγΙΟΟμος

οικη ιιι:u χορος. εvχοριοτηοοv

1

f!?-~·~

4

τηv ιχδφ.ωοη. κω.ο φο'ιf'ΙΤΟ,

Ενημέρωση για τους νέους κανονισμούς μπάσκετ

ι' 11

'W-

Υyσος

Φώφη Γεwηματό 61

δροW.άκης

Φώφη rεν-

κε.

ιΡΕΜ8Η •

η βρο<!ιό

Νίκος λvδροuλdκης 39

Φώφη Γεννηματά SO

UιββαtΟ

~γιος Γεώρy'Κ

ΝΟΟχ ΜροιιΜκης

Αν

18

Ν iκος ΑνδροιΜκης

πο ι~ eη κε

ΤΟ

153
Φώφη Γεwηματό 162

1169

ροy μ ο το·

1811 1 σtο

Φώφη Γεwηματό 52
Αλfb\\Ιδρει:ι

μένα οιιyκέvφωσε

π

6986 635 743

με τον onoro ο κος.. Γbπσ.
γιCΝνης δtατηρεf π~
πική φί).lα οnό 6ειο:ιετfες.

Τη οιιvεδρlίι 6ιηί&ΥΕ ο
Κα&r,τιτής,
Πρόεδριχ
της λκοδημfας κοι ιιρώηv
Πρ:ι.$.ιnοuρyός κος. Λοιr

επιιδq ο Σεβασμός, η Ποιάιητα και' 0/ΧΙ)Ι~μίr.
σομβα]jί(pιιν l1ll εilw 7ια rμάι:; δε&μivα...

.
1
ifPXifΓ 6ΛΟ~
-~

ΤΡΑΨΈΙΟ

ΈΛFΤΩΝ

24ωρηΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Τηλ.: 233 ιο

7 141 4
Κιv. :6944549745 - 6987986005
Κεντρ.: ΒΕΡΟΙΛ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ 26
Υπ/μα. : ΚΑΒΑΣίΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

cϊήdψη

ελεύθερο
βήμα

2ί l\o ε i. β~i ou
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Θ

wμοt t 1/f\IX'd( εμdς. ονανιyνUσ.οuμε. τα "' εuρι\μcπα "

οuσας 'W1Y Μοκ:εδόvι:ι.w, των λιγώv, Η εnιγροφή οqρδφει 10

nρωτεόοuοος του μακεδονικώ ιφάτοuς Πέλλ.ος,οφοό

τοu tpεwηn\ μελnηn\, pι~, ορ:ιιaό1Wιvtοu

ιΕΝικό Μ α ρ ινι ό ι ος,διαοώ(mιιοε στήλη μεπρόεη οyο~

ΟΤαλ'Ο της Βέροιας δροσtηρωnοιεfτοι αρyόtερα. Η ο\Ιόγλuφη

10 οντi

Νοοuοαιιοu Γtd:vνη Κaρcno'lliMη . &ae!ιρθρο"οu&a οuuμή-

ληοlας ιcαι βρέθηκε 010 Λεuιοiδια, nοο ως γvωστΙΝ εfvαιόμορο

nαράσωοη της σtήλης εικον((ει έ\ΟV άν(,ρο (1ι:::ιv w.ιφό) και μο

004.ψ: όλοι.aι βοαιιοιελίοβ *

τηςΜορ{Υcις,.στηνεuρCnερη περι.-

νwοlκα (π1θανbχ τη otiOJ'ιό τοu), όμως η mιγιχιφή εhιοι νιcι τον

εξίyφοη "

οχή 11.ιΝ Αιγών , κατότηνόποψή

ό\Ιδρο ιοι γράφει -Φ•Αιό(ενα; Σψμfα ΤuριοοοCος..,

9't)cwt'6ac;, n\1t-

λειος ιια ανόδeξης tou Mou,

μας. Η δη μοσlεuοη νια τη στήλη

Ποιο: εΜιι ο Φι>όεενος; Ο Μοι<εδόvας α6ωματιιCί< Φιλδεενοc: ο

με την αιΟμιφaξη εvδιοφ~

έ_γιw. γιο πρώτη φορό αιιό wv φ,

Τuριοοοlος ή10.ν τομfος του Μ. Αλε(ά"'6ροu ιcαι. nολίι έμnιοvΧ

μ t\IWV, όλων των ιαrrοtι:ων

Πέtοο (1961) και όοτφο οnό την

του. Μάλιστα, μnό την εnυτροφή του ttλειιtοfου αnό την Αlyυ-

tης Μαρfvας,646Ίtο ιστοριώ(

Φο.νοόλι::ι Παιιά(οyλοu

mo (331n X) ορrοtηκε Υα εαmρότtειτοuς φόροuς τωνrnορχιώv

aw6(

aολΜ \ιΟ

τον Χατζόποuλο (1996),

βορείι;ις της οροσειράς το.ι Τοόροu Αρyότφα, μnά τη μάχη των

αwι6 dξ εd

Αφήνοομε tώρα τηv uιιγρ:ιφ1κή

ΓΟΙJ>ιΟμfι}.ι.ι.w, σπiλθη κε αιr6 τον Αλ.Uα-..δρο στο Σοόοα yιονα πο-

Ετο.μαζ6μιιστt λ.οcιιόνyια την

εn1βεβοfωση της op)pfaς Μι:ιρl+

ρα).άβειτοuςθησουρώςτιι.:Ν Περσώv. Το 324 π Χ . nρωτοστάτηοε

μqQλη

'Λ1( η Μορι!Jfας ΙCΙι ερ,Ρμcιστε

στηνοmκάλυψη 10υ καω.χρcισtή του θηοουροφι.ι)(ιι(bυ1φnο-

στο Φεβρουάριο του

που

>οιι και (ήτηοε τψ mψόδοοή το.ι από 10uς Α.θηΥQfοιις, όnοιι ε Ιχε-

γεαιρν6ς Νfκος Μοuρατiδης

τοότιχ ιο:ιτοφιJtιε_ι, Το 321 π.Χ, διορlσθηκε cιπ6 τον αvtιβοοιλέα

χώρο(

txu

φαvφώοα και

va

ονοt(tΔπκη

•

οιlο•ε·

φη, τιμι'ι, ωρtή οτο χc;ίιρο και
ιm( ρl(ις, με ομιλk(. χcιιρm ·

~

ομοός, ικλοkντι\ριa, ε.-ιμtν~

ο

ι«ιι

(1968)

2000 ,

ο~ς το ;χωρόφι τοιι στη

Περδfκκα σατράπης cπηv Κιλικfα στη θέση του ΦιΜ.πα, θέ'οη τηv

vtαc; στηv ανόδειξη και οτην

Μι:ιρlνα, στα νότια της οδοό Μο+

onob διατήρrρειο:ιι μnά Ίηvοvοιο:ιταvομήτιι.:Νοατρcιnεώ.ι, mιι

ανω.ηψη tvδιοφίροvτος αaό

ρfwς - ΓιαvvοιcοχωρΙοιι ι<01 ΙCΝtό

έγινε στον Τριnaρόδειοο της Σιιρbς. Δf.vαvο.φέρετοι πόu: επήλ-

την Πο)ιιιdα ικι:. 6ηλ~νta(

στο τελειιv::ιb σπ~ια του χωριοό,

θε οθόvατός 10ιι. Ο Φιλόεεvος,>οιιrόν, yός τοιι Σιμμlα ή-ιοvοπό

cna

τ~

βρήκε ιο:ιι ποριδωοε μορμόρινη

τηv Τ(ιρισσα ι<ΟΙ έ'ιοι το μ...-ιμεfο ωι.ι ωιοκώ: ε.εχωρυτή σημαοlα,

11»0 51114 , 6919699902,

ανάγλυφη εmtόμβιc:ι στήλη, ό)ιι

yιατl οnοτελε l tηv 11pώτη βέβαιη μαρwρb νιc:ι τηv όπαρξη Ίης

oτwc; ιΙjιδη εdeι'tοός 6ηΜι.ιοι·

μοκρό (Περlποιι 300μ) ωιό τον

μακε&wικής πόλης Τ(ιρυσας ήδη οπό rον 40 οιώνα, yΥωοτή ως

εγ Μα~( 8ολοαμ'6η(. Γιd:wης Καρα:ισι: ώληc;. Θ6νο( Ι(ο.

πρ:iιτοα\Οφερόμε\Ο τόφο στη ι:Γκράτιtοιο:ι.. Στη θέση 11οιι βρέ-.

τώρα μόvο ωιό tιςα\ΟCJφΟpέ_ς αιννραφέ(ι.Ν της ρωμdΥkής περύ

ρaτ~ω.rκ. Η'4ος bι:ι~ kιra4c Ιολο:αtδης, Δψtμρης

θηκε η στήΑη έγινε μια 11ρό;χε1ρη cwαοιο:ιφή ιο:ιι βρέθηκε κι β ω τ

δοu (Πλlνιος, Πtολεμαfος), ΘεωρηΊική 10nοθέτηοη της Τ(ιριοοιχ

Ιοyιαψ\ς. Πψι:ιθέτ04.μ θφrpαλίοι την t.ρεwα τοu Γtάvνη

ι ό σ χ η μ ο ς τόφοc αρκετό νεότερος (2ος οι:ίινας π.ΧJ κ::οι ωτός

έκανε ο ΓbίιΝχ Χροοοοτόμου πρώτο στον Πεν'tΟJ'Jλάταvο tωΥ

~ τηνwλοΟοtαικι:. φcιmΜι a)ηρ°'fοριών, •ηyών,

εΝοι (όnως και ο πρώτος) ε.,mιαλειμμέ\'!Χσήμερο ιο:ιι ε υον[(ε.

Γιοwιτσών κοι Cιστερα 010 Αρχονtιιcό Πέλ)ος. ε\ιώ ο Γ. XυvlrSης

μ ελλ6ν1ω\Ι.

ται στις ~10νραφfες Ίοιι νιc:ιννοκσ.<ωΡ.iτη ΙΙΟ!!Ίτή. Ηλlο Τσέ~ιι,

νρόιρει νενικά ότι βρiοκεται ή οτηv βοΊtΙΟίο ή οτηv Παιο...ιο ιcαι ο

η εnιψμ~ια οτfι).η ~εv ΟΙ/,ήκ:ει στον :τό~ ouMοΜ4 σΜίiλον

Σu~εραοματικά., στηv Μαρ(\ΙΟ της Νάοι.οχ. ειιρlσκετοι νεκρ:r

ouwn<ικfl

"!"

~fος Τσtχος

Σ10v σφαιηyό Φ ι λ ό ε ε v ο ανήκει ο τιηος tης Μορfwς Νόοι;
σιχ • Γιάννης Κι:ιρnσιώ\ης Σε μ Ια το(ιμnο

-

)οφ{σιιο, στη θέση

ι:Γκρόt~τοl«b της Μι:ιρlwς. βρέθηκε με ανοοκχιφή το 1976 λα-.

που δημφιείιtηιο:ιv-nρ6οφσια Ο1σf τοποΜ τmο. Σ~ι~Ρ.α 6ailOC ~
t. Καιιλlwοyλοιι στηv ΚοCά~.
(1nθο..ως οτοv JΙΟλιόtερο προcr.οαφ~ντο Π)( Γιφδ,'tι~οη.

fo

σημαντικών προοω:mκοτήτων της oρxalac Μοκε&wlας

μι:wtιι<ότεΡQ Ίό:φο :ιη~ 11ερ10~ ποu{Jιεv αιrοιιαιΜ~η*fαιφμα. (όήως βέβαιο ιο:ιι στα Λεuιο16ΙΟ) , ολ).ά πορομένει οvεεερεWη.

εει.ιtός οιιιοyενεωι<ός 1όφος πcυ χρ::wολοyήθηκε 010 tελεu:ιι:ιiο-=νιατΙ σιι:ιμάτηοοv οι.ανοο.ο,tς, οφού οdμφωvο με 'ΊCW.λευιιr
ΊέτορΊΟ 10ιι 400 έως το δε(ιιερο μιοό 10ιι 3ου οώΥΟ 11 .Χ. οε ΟΧ§
Ίικ.ές δημοοιε(ιοεις τωΥ cιρχο:ιο)όγων Μ. Κο ρcιμο....ωλη - Irt(~

Οliίτ~αvτιπερl!Ρφειάρχη ικι:ιι τον ΥΟΟΟοαfο δήμpρ~ι:~; σwεv.lf,ιr.
Ρ.ΟlιμενωνοJΙό ·~ Ει;ορεια ΑΡj(ΟΙΟiή'ιW.ι Hμαθbc1'JX'fl'fiW'ta

Ίης 1όu Εφορεfος ΙΟ.0001ι<ώv Αρκο1οτή1ωΥ 'Εδεσσας, οtην onob

εμn:ε~νη ΠΕΡ."ιf/Οφή Ι<Οt ~ ~ vrrώμρι-

to!!ιJ

(

ιάν~ l(Qpcwo.ω.κ ιιω.ι γιcι την aντιypοφfι Ηλ&a(ΤοQ:ος}

rr.!!!='11:::= =============•

δου(ΑΔ3ι, ι976) ΟΦΙΟΡΙό1'ρα της Λ~φπ6'η - Ακαμdτη (19..~ βερyΜι και Ο\ δi\θίv iJ<i\ "4"'1Μδμ- fii!~ Πλήρη Ι"'Ί1
'

1.11JΟyόταv ιο:ιι η Ημοθfα.
.....,
:ος οτήλη<:έι<ανε n~~ρι~~ρςλ~w'!a)<p\Ικοu/ηό 10 201
Σημεωτέον ότι ιιnόρχει uιινραφιιcή εn1βεβοi:ι.ιοη yια τηv Uno~ otoY τψητιΚό 1ό'μο νιι;ι ;πιv Κατε,)f..ά_Ρωμιοπο(.ι)jοιι •δr.fιεο
εη της Μαρfwς ή Μαρ1\Ιfας στην περq:ή, της onobς εmβ'ίωv8 με εwψ~°~ Wοοη~ των Πολl.ιεtvnς ~1- Βελ~ rα1'

ως 10ΠWΚ.μιο η Ο\'Ο~Ια Τοαρμορfvοβο (βασιλική ΜαρΝQΙ

. εΡlνοcΠ,άvαβδρη τοιι αρχοιο~ιιο(ι μοιισεbιι θεοοαλι>

ολοβοκρι::ιτ[Qς ιι:ιι τοιιρκοκρα'tfα( (Ε. Σωι.ινοwάκης κ.α.) έΧQ.νιr νlk~ς. Εκεr αnοδευοΝει tηv ~wολό.,,,οη της στ~ 010

προφανή ο).'έοη με βασ\Αική εyιαιάοτοοη Ίη( πρώτης 11ρωτε

Τοποθέτηση στη συζήτηση για τ

π

v Γ:Ιροϋnολο

ρόκεnοι, ακόμη μ b φορά. yια έvov εlwι 00 μικρό ποσό yια YQ δημ10ιιρyfpε1
προυrtο\ον"μό

(ll/Y) φtω)ι'ό, ov~

cwamuξoιό, nεριφιστιlό,

twv

ΠΙΥ

·.no

π.Χ, και τηv ιιι:nοσrιιή ;'l('σtO ίόιλι~ιό rr:r p·~

μό qouς 2

1 (1!JJ fΙΚΜ

ιιο. nερΟΟΠ{ρο

w::of

l(QI

ΝVΟτερο

ανόmuεη, κότι ποιι εΝαι ο θεομιι<ός ρό-

unοκε1μεν1κοf ηεριορf(οw tην δuwμι·

Νχ της Δειιτεροβό.~ας Αι.ιτο5ιοtκησης.

ιcή της 10111κής οuΊΟδιοfl(ηοης ιο:ιι nρος

ελε'fι(όμε'VΟ ιι:ιι uποyορευόμε\Ο οπό το

Αιttή εlvοι η μfο διάοτοοη

tou θέμ::ι10ς.

αυτή τψ κοτε(ιθννοη πρέπει να οφα~

Παρατηρητήριο νιc:ι τηv 10111κή οu10δι.

Όμως γιο ΥΟ. εfμοοtε δlκοιοι πρέπει να

φοίιv οι αγώvες μας, εάν θέλουμε ΥΟ.

οlκηοη, το οποb μθιει ΙJΟ. (ηtό. μόιο, με

11οόμε όΊΙ δεv εfvοι ο μοΥαδικι:Χ Α.όνος,

βελώοοιιμε τη θέση της. Χρε ιό(εται

οφορυτικό Ίρόnο, ο ΠΙΥ να εlνοι ρεολι-

nοιι η οιιωδιοfκrρη δεv μηορεl να ovta.

ένο νίο μοvtέλο ορνΦωοης tοιι Ελ-

οttι<ός κ::οι ιοοοκελυμέ\'ΙΧ. Το α...ayάνει

11οκρiθεfσrοναvοmuε1οkό της ρό.)ο,

).ηwωύ Κράτους.

r· ΟΙJτό το μοντέ)(Ι

όλο σε αριθμο(ις και κ::οτοΑήγει με

Υnόρχει κοι η όλλη

ο ρόJ.ος Ίης Αιι10διοfκησης πρέπει ΥΟ.

ποροτηρήοεις yo με.ρικiς Χtλάδες

διόστοοη:

εΙΥαt αwβaθμιομέvος.

ευρώ 11ά'""°" ή Ιάτω. Η aποθίωοη

οtοιχεlο trοιι 11ρο-

Το εfnομε κaι στο πορελθόv 10 εJΙΟΥΟ.-

της νραφειοιφαήας.

έρχοvτοι οπό τηv

Ααμβάvοιιμε, η οnοοδήnοτε οnόφοοη

Το Υnοιιρyεfο πάλι ειιθιJιιρcιμμΙ(ε.

Επιtροnή Περιφε..

γιο 10ν Μ πρέπει ΥΟ. 11ερtλο.μβό.w ι κοι

ται α11όλυ10 με τις παροτηρήοει.ς

ρειών της ΕΕ. ΙCΙι

έvα πολιτικό σκεπτικό με διαιιιοτώσεις,

και Ίις αιοtάοεις τοιι πορcnηρη·

την ΟΟοη Δήμων

με α'οόyκες, με διιvατότηtες και με διεκ·

Αnό

Περιφερειών,

Ίηρbιι ι<01 πλειοδοΊώ.<1ος ιιπε_y.

ιο:ιι

θιιμfζει τη σχετική ΤΙΙJ:ι)ρlο οε nε·

ε[ΥQι η μικρή χρη-

διιcήοεις. Να οτολεf πριχ: Ίηv Ελληνική
Κι.ιβέρνrpη,

ρύιtωοη μη οιιμμόρφωοης. Καμlο

ματοδότηοη , Σόμ-

Αιο ιο:ιι την Ειιριι.mΟΙΙcή Εnιτροnή Περt·

10

Ειιp:ι;ιπd!'Ι<ό Κοι\Οβάι·

πορcιτήρηση fάιι ο Π/Υ εfνrαι εnορκής, αν

φωrvαλοιnόJμεοu1όο μbχειιρωπcmι:ός

φερει:ίιv, Π11οτn δεν μας περιορ[(ει d

δημοιι~ 1οvόmι.ιεη, σtι οvτιμετωnί(ει

όρος σwολικών εσόδωv στο εnl 10ις εκο-

οvιό Μι ΊΟ ε)ά;χιοτο που ~ρώμε

τn μεγάλο κοινωνικά προβ).ήμαtα,

τότοιιΑΕΠ εΝοι 1 6,596. Στοvοχετικό πlvα-

\/Ο ιοivοιιμε.

Έχοιιμε ιο:ιι Ίη διοlκηοη Υα δη>.ιίmι,

ι<0 η Wόδο βρΙΟκεΊΟΙ στψ προτελεu10rα

Τη ο!J'1Ι(ειφιμέWJ λοιπόν πρόταση ΓVΥ

οrό τηvορχή, όΊι ο Π/Υ ιcιωρτfοθηκε

θέοημε 396, μεπρώτες).'(ί,ιρεςτη Δσvfα με

Ίης διοlκηοης, με Ίις οδι;

•οόμφωvα με τις 6ιc:ι1όφς του πορατη ρη·

38,81Jιb ιο:ιι τη Σοιιηδb με

vαμiες kΔΙ τις οΥUJόρκειες

τηρbιf. Κaμfα θ.ιοτοοη. κχιμlο πρόταση,

το ποσοσ'Ιό 11άλι μόνο ΊΟ Ο, 296 προέρχι-

ποιι επιοημόvθηκ::ον,

nοιι

κομfα διει<:δfκrpη. H )c:iy1ιcή του -τόσο μ:χ

τοιοπό φορολοy(α, ε\(ίJ σtηv Εuρωnοι:κή

δεν cn.ιμπερι)(ιμβάvει

101;

εππρέnετοι 'Τόσο ιό.οοιι~

t\Uoη ε Ναι 10 6, 71Jb. Η οχtοη Ίων εσόδωv

Ni)(IOtoV την ένοtοοη ιο:ιι

2&96. Αnό ωτό

Σ

Εμεfς, δεν θα μεfνουμε οτηv α\ό).ιιοη ιαι>-

της Τοnικής Αvtοδιοfκrρης με το ΑεΠ ε~..

Ίην διεκδ!κηοη

δικών, έρvωv ι<ΟΙ nοσώv, Δεν ολ}ίιζει ιο:ιι

wι έ\'ιΧ διεθνής δεlκτης της αιγκένt~

ε&.ιικο(ις και ειιριι.:ι:ιταlκο(ις

πολΑιό nρόyμι:πο. Λiyeς μόvο νενιι<ές no·

ο ης ή οποκέντρωοης ενός Κράωι.ις. Ένο

θrομc(ις

ροτη ρήσεις θα κάvοιιμε: Elvoι έvος Π/Υ με

δεύτερο οιιμπέροσμο nοιι σuvόνετοι από

πόρων ovtfoτoQ(O tωΥ ει;

on6

Τnλ.:

αυτά τα ot011(εla, αnό 10χαμηλό11οοοοτό

ρο.:ι:nΟΙΙ<ών οι.ιt0διοtkήοεωv,

φορο).όγηοης, εΝοι ότι η κύρια πιτνή ΊΙ:ιΝ

εμεiς τηvκ::οταψηφl(ουμε.

και w.ιν λlγωναι.ιtών nόρωv 11οιιεΜ:ιιδο·
θέσιμα. Ανισοβαρής. το 2/310υοφορώv
cwεΜοτικές δοnάνες και μόλις ΊΟ 1 ~ τοu,

εσόδων Ίης 10nικής οιι10διοlkrpης εΜ:ιι
το κεvtρ!kόκρό1ος κάπ που δεfχvει ιο:ιιτο
βαθμό ε&!ρτηοής της ωιό τηv κεvφική

Δημfιτρη( MoVρvo(.
n1φ4 φιρ eιιο.κόc;:
ο\Ιμβο uλο(

περlποιι 100ειι:. ειιρώ, εΝοιτο πρόyρcιμμο

χρηματοδότηση .

έρyωΥ. Γιο μιο Περιιρέρειο οαν τη δική μος

Όλα outά οnοδεικWοw ότι αντικειμε-

'vαιιu t~ιι

19 • Βέροια
23310 22518

ενΑΓΓεΜΑ Χ. ΒεnnΙΟΥ
Ειδικός Νεuρολόγος
Mr;ι:cm-&uerfoa m ~ Ειt~ ης ~ς

"'α οόεηση τιw

μεγάλα πι.μειcιιά ιιnόΑ.οmα mιι δεr;ιc.ιωv

• 1101;

οιιι:ο νοιι ιιι• Otρ»uvσn

Μητροπόλεως

τους

οδwcιμb διαχείρισης και απορρόφησης

-·

•

Οcμμuw ιιιιιι

Ειδι κ6 Ισφι:(ο Err1lηtf~
Ει6ικ6 Ιστριfο Κιf01αλyfος

Ηaλα<ούΟ!J
Τηλ.

•

Εyκι..,Αοyρa91ιc6 Ερyσι:n~ρ10

4 (nλ. Ay. Ανrω>Ιοu)

Blpoιo u. ~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;

27

flι:ο ι::μβρίοu

2017

Όταν η τέχνη συναντά τη βία: Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση
:

[ρyοο1οιιή (ο\ιyκ).ο i)pψι tc);lfό ι:δW

ο Κένtρο !ι.ιμβοιιλwτιιιής Υnοσtή

Τ

λησον οι

ρ1ξης Γυwιια:i.ιv Δήμου Βέροιας σι

ροnούλοο

ouvιρyaoio με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

(Κίvtρο

Συμβουλευτι

διοργάνωσαν μfο nο\ύ ενδιοφίροuοα

κής)

,

η Δώρο Νιώnο

ει<δήλωση μι τον χcιροιqηριοτικό τlτ4

κοtΙJωlι'I ισiς λειτουp,ιός

λο : .Όtσν η τtχvη σwοντό τη βfο:ι-. Η
ει<δήλωση ένιvε την Κuριοισ'ι 19 Νοιμ

(Π ροποβοu~α yιο

βρfοu την nρωl στην Αvw.ινιόδειο Στέ

ΊΟΙοnούλω

γη Γρομμόtων & Τεχvών. Η συμμετοχή

κή λειtοιρ'tός (Κέντρο

ήταν μεyάλη (μετ~ύ ovtώv ο πρόεδρος

!ι.ιμβοιιλwτιιιής) κaι η

Του Δ.Σ Βέροιας Π. Τσοnορόnοuλος και

!τοuρούλο Λuμούοη νομική σύμβου

ο πρόεδρος του ΔΗΠΕεε Ν. Μοιpοκε

λο:; του Κivtpou Συμβοuλwτtκής. Εni

φολlδης). Σ10uς σuγκεvτρωμέvους μ i-

οης unήpt)(E προβολή 101νfος γιο την εv-

Πα1δΟ

Εφη Τσοnο

Κι:ι1 η ιtuβip.ιrpη tl'fY cn-r..ιι ΙΟΟΙ την ΙΟΟ-

Ψuχολό,ιος

Χ'""""
Iw όνομο tης ονόιοομf'ης 'ι'ΙΟ w οUοπμcι w
ληοφιιΟ
Ποu οιιιt Αρόχνη w .,ορμοnρό τηςνήμο οΤΟ
).ο6 cιnλι.ί;ινς~

το

• η Χοροω.ο Νο

Κοmορο1111ιιή <ΠΙ(")r,,{ιvς ΤΟι.ι ).ooόyf.ιtwι

,κοινιwι

Κι όμως μόνον ΤΟ ΚΙ([ ιoottjkιi.τι OWY( δρόμοιις
Κοι 6.ιow,r;Wς ιοοSημι.ρινό. odό11 φοf.ιι:τιοι

Δι:.ν 9ο <Πομcnήοοννvο ιιόβοο.Ν μιοΘοός Φι νο. β6(ονν

δοοικοyεvε1οκή βiο καθώς κοι θεοτριιή
nορόστοοη cιπό την ομάδα t.Ονειροm>

•ι.ιι: (fόpouc.

λοι. τοuΔΗΠΕΘΕ.

Το οv11Μϊιι6 οιιηνκό ~ σψn)rρώνctοι

Κι Qltό 11)11( ο:ιιwτιριιιι:ι(ιι; Ο<Π•mιί( ~ομο(ιι;
Γιιτd eι.ιtΥ~ όρχιοι: uι μο:tιά.(ι wι.ιςνο φοf.ιncιι
Πως~ (ιοnόοιι ιαι μiοα ΟΤΟι.ι( Θι:q.ιο(ις.

Μαζική παρουσία, παρά την δικαιολογημένη απουσία τους!
Η

Το οUοτημο ~ιηyή διοφ:Ιορός uι ~

2η οiθοuσο rου ιανη
μοτογρόφου .ΣΤΑΡ:.

'λbyfJJ (ΟV""ΙΚής αοθέv.ιι

Μι trfY uιιοοtήpδ'ι !Ιιριζο. Ν'6οςΔrμ:ιιφοtfας. ΠΑΣΟΚ r;ι ό).)ι.ιν

ας τουnρώτ-οu

ΓΜ:ινcιοι οφορμή ο ).ο6ς vmίλοuι: νο. όιιΜ'pcι

(1711 1)

τους θεατές μ Ιληοε η

ήταν

κcηόμεστη

Σ

Κοι οι:μιο ιοοΙΙΙω"Ιλο μιοοοιολtομόνο.ζήοο.

οnό '""'-'Ρiς-με Ο1ΙΟ1'i.λεομο
πολλά vo cmο;χωρήσουν

δρος

λόγω i.λλειψης θέσεων γιο

Φιλολόγιw Ν. Ημοθfος)

Γ( Ο\ιtό ,.Κπο eδώ ιαι tώρο νο. (σιnιήοσ
NCil <JCρσ f'Ο6μ1ΙΟ tl'fY \ισΜ:Ι ffJV Ο<ΠΙιιή

μnοφέρcwτας

ΓιιnΙ ο)λιώς 01(tην ιψmλ\ιuοη

w

δουν άλλη μiρο τη ται

Ε.Καβaλλόρη (nρόε
του

Πραοnή Θο δcι ο Μός μ6νο μι o~rlή

Σwδέομου
κοι

τις

n. eοω.

~λο- κατά τη διόρκ.ιιο της

εuχοριστlες του

n~βολής της το1νfος των

yορη και

ΠΒούλγορη -1. Καρuστιόvη

nου μόλις εfχι σwοντή

nαρό το γενςΝός ότι yvώ

οει μοζl με Ν. Μnέκη

ριζον mικ θο anoυofo ζοv

οπότηνΕΛΜΕ

Νο πόριι ο )οός ηv 1'ιχ~'Ι 010 '#ριο tou

1. Καριιοτιόνης

Κοι νο. "'6ψιι ΤΟΙ.ιςο<Ποόςνο. ~ιροοιιwάιι
Νο βγσ Τt\κό(Ι'((ηvμ(Cριο 11ΟΟ.1

Κι ο ο<tΜης ο ληο1ήςνο μην 10ν 11.1pοwόιι.
~ yιονο. .,.-..σ οvcιό χρcιό(mιι ι:ν6τηιο Φι ιιdιλη

Μι οiνοΥι: cρνο1ιό ι.ιικρι'ιφΦ.>η ΙΙΟΙ w IQ([ "°"'οι nονδιι
Εμnρός ήρΕ!ιe η clιρο οο... μηνοιι((Jcις ΤΟ ιοιοιό.\ι
Γιιρiμιοι: w οόmο οlιοτημο Φ• φ.ίρι μιο οοοιολιο11ιιή ιιοΜ.ΙΥb
ό.Uη.

<<,,.. ε: «:7' ε:
Σι οwφνι:ιοιa μι την ΚΙ.ΠΑ. Δι'ι•οu
βίροtαι; &το ΔΗJΊΕ.θΕ. Β/ρο<αι;
Τ,.τη28/11,Ο1\( 11~
Η nα~ rου ΚΘΒΕ ...Δε σε ξέχοοο
nοτέ:t, σε σκηvοθεοfο Μι)ι'όλη Σι'1.ιο,
μετό οnό ένα επmιχημivο κύκλο nαρα

Βιβλιοκαροvσtαοη: ο!στορCα κιιι
κομμοννιομός•
/,""\1 ε166οεις ΚΨΜ και 10 βιβλιοnωλεfο
\!..J ιιΕΠΙΚΑΙ ΡΟ σος 11ροοιι::ώοW στην

στόσεων, nοροuοιό(εtοι στην...Αντιwι

ρουοfοοη του βιβλl'ου 10υ Περικλή

όδεια; Στέγη Γραμμάτων και Τq;νώv»
στη Βέροια Μια μουσικοθεατρική noρόοτοση γιο έναν έρωτ-ο που, μετά οnό

Σι<ηνοθεοfα: Μχ_όληι:;
ΣιώΥΟς

πολλές nερuιέτειες,. ον και ονεισιλήρω-

Σκηνικό-Κοστούμια:

τα;. οΥΟ(ητό δικοfωση .

eo γονσtiοι:ι.

( Έvο έργο του

Ποuλlδη cbτoρb και

ιιομμ)wυμ:)ςιο

υ θα νtvει την Κuριοιcή 3/12 στις 7μ.μ
σtον JΙΟλιJχώρο W\IA» της Βέροια(

_,__..

Για το βιβλlο θα μ Ι).ήσουv:

Γιόv..ης Κατρονtτοος

ι\έσ.ιτο Α. Νορ, nου μας θυμπ.ει nως οι

Φο.πιομοi:Χόρης Πόλλος

nεριοοότεροι οπό εμάς ήμοοτοv κάπο-

\lideo

t t μειοvάστες. τιμόει την ιστορfο της

Κοροmπέρης

m~pρing:

Εuνινrο Καβα).Μρη, φι).ό~ς

IW
Κλεό\Ιθης

ο σwνι:οφέας Περιl().ής ΓbJλlδης,.

εniιουρος Ι<Οθηγητής του Ποιδογ01r"1Κ:Ού Τμήμστ-ος Δημοτι
ιιής Εισrοiδευοης του ΑΠΘ.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Βενιζέλου

36

ΒΕΡΟΙΑ / τηλ.

23310-24612

Βιβλιοπροτάσεις
11e14w+•••

--·-

Η ,ι;ι,1κi fιιmο1σοn

ΓΙΟΡΙΌΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ4
Η

PODIOI ΕΠΑWΤΛΣΗ

XfU.'Ί'JNA ΡΟΥΣtΟΥ

Σrarwpara
mςανιοκf\ς

ΧΡΙΙΤΙΝΑ ΡΟΥΣΙΟΥ
Σta. πειιΑta. TWI ANTOXJ.41

ΠΟΛΙnκο

ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ

ειωΟΣΕΙΣ! Κ'Ι'Μ

εκΔΟΣΙΙΣι Μεtι.ΙΧΜΙΟ

ΠΕΡΙΚΛΗΙ ΠΑΥΙ\ΙΔ.ΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΚΑΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟι

ΚΑ ΜΛΑ ΛΜΜΠΕΡΓΚ
ΗΜ ΑΙΊΙΣΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΘΡΙΛιΡ

ειωοιε111 ΚΙΙΜ

ΕΚlιΟΣΙΙΣι MEta.IXMIO

OOPQA ΠΡΟΙ ΤΗΝ Ο ΚΤΩΙΡΙΑΗ

Η

ΕΠ.ΙΝΑΙtιιΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ει<ΔΟΣΙ.IΣ;

IYf'XJJONH[f10X:H

λΠΟΤΗΜΑΧJ.ΙΤΙΙCΗ ΠΕΙΡΑ ΤΟΝ
ΜΠΟΛΣΕΙJΚΟΝ

ΠΟΛΙnκο
ΕΚΔΟΣΕΙΣ! ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧJ.4

-

Η<Ιλλη

άποψη

'Τ1σο(οατ~....."(. . .-clιν πολιτισμός
«J•~.U...,.,oιwnιφN(w•or

vrtιz8tπtl{O/,,._,,.d6ιν~
M.WIPVΠ

Etήcna yιορτι\ ιθιλοmιν τηc; ΠρwιοβοuΑία( yισ το Παιδl
ηvι.Οrιριη m'jοιιcι

Τ

- · ...<

,..,ι\ twν Ιί8ιιλοντWν

11'Κ

&ορyι:Wωοι

,.

..._

Η

"""'..... ..

η

λ6'ΙΟ(.

Πρωι~ ywι10
Ιbδί,

ιcφιkηο

ο

ι..,Ιο

σwt<Ιξ!ο<).

............
....,.................

...........

~·-..
. .. . - •'a•ιιιι6

Μιιuοuοfφη

18 ~~ou.

cno

~.

~

)fO(.

nο.ιι

-

Ι\οaι>νο(

ΗΑ<-

61.oU( -.ιrοΟ( TOU(

νο<.

ΑνηιΜΙΙa

...

ο~

nς~τwςμι

,.,,.8( τ

...·.
--.""'.. "
n,_..,•.
.... -

ιιΩιuη "rrν Πριιιτφfοι.ι\6ι:ι

yιa tw Π8δi.

""'66ροι.ο ....

~oιH1A o oιk$wk
--οοκμε.,,,
dnιu\ 10Ut. Μια ιιολmιή ιιcu
~ οε δειcι:ιετfe:: om-

- ......

"1<Σ11~ . •""'< ....... ""

-

-δεν cnορρε:έι
...,. οιιό
•,,.,,..,...;ψο
ιάιοε( οιι- .....-

χ--. ·-Λρwτ. .
ι... ς.,. το Πuδί,
τις~

,

Πσροuσιάστηtα στη Βtροια t0 'ιμ!ο της Φ. Μιyσλούδη Ίτη χιίιρa τοιν Κψ"

.,..,-...

'°" tιιΛ\t rou .. την ο..

μι φομοιmςθ: οΜJrειει; ~ to

νομ.a'ι ••μη ..... Mμna. . 1eu(

............... Ολο""'< ... •""'6nι-

λι;:ι6 ΙΦ.Ι τηΥ OIJ(l)Wμkι τη< Χώ-

p;Ιις ισ:ιι ΟΙ.Νιο10W ένα έγκλημα

Στη σuwrfX• aρcιnισιmοι~• η

ι βόρος το.ι Μιού της

1'Wτι\ ~H!'t( σιιιό ΤΟ 8οιδι6 llOU

ΙΊ'οι J.οιnόν ο καθέvο μας nρώ

.... δομj( ..........

το ιι::ιι κCριο. οφεΟ.ει να 'ΤΟJ'Κlθε·

Η βpcφιuση (ιιι.Ιwιο. μι twιc; ...,.._

οντlθεοη ονό.μεοο οτοv ψnερι-.

..,..οός

ολιοJ,ό ν.αι το )(ιό της ΛΔ της

.,.ι.ο(ι•-

τηθεr αιιtΥCΝτι σιην κuρkιρχη

JouMoc.

-...ις.

νιkπpοuς ιιca
•σρί)ιονν

φcιφμι.οnοιο4(

....,_.

.......
._.,,_

-·

r...,..11(. -.

~

ιιοu

Το βιβ.\Ιο τl)(: Φ. Μενολούδη

...ιιωοv

vι rιρbιει ο-τον ονονWκπη

unηρισ68( σια ncιι6'0. '"8ν σιιι6 χρ&·

'ιότητο ΊΟU Κορe,iωοv λι:ιάι

,.•-•t<. Qριtwι ι..ξσrόροu -

Μ. .

μcιιφι6 a.δ το φώριiριομcι

tWW μηό\ωιιf ι.~
ιιροcιι::ιρόιw ,να ~~

, ΕΔΩ ••. ΜΠΑΣΚΕΤ (Γ' ΕΘ ΝΙ Κ Η)
ΓΕ Αηι.. ιοv .. •ΙΛΙ1ΠΟΣ (51 ·74)
Νιιι:ηφόρι:ι ιιiροοι ΙΙΧΙΙ on6 10 ΑγρΜο η
ΟΥΕρική ομάδα ΤΟ\! ΦιλΙJmοu θlροιο(
οτο rιλαΙΟιο τηc 6ης ΟyΙΙΝιστικής του

"Ιχcι«α6-wν ρwήαοΑΟ« 1

ούτεστrr-ι-ΚρΟΟΒρύαη_yιιστ~tΝ
οι rW}yέ(

tou N)lf.

"~""'°' "Ι< Γω..α\ ..,,,,..ι.

__

Διαnηιt( : · - .

Διιι.άλοπ:ι : ι.ι7.U.35, 41 ~1. sι.14
ΓΕλ_: _

...

..........

Στομοu)άι(ηc 13(1J, Μnορο(ιχcκ;
14(2). Ι.απΝ::ιοΟροc:. Μnόομος 8,
θοοιλιrau 4, Τοώλιχ 7, βούλνορης
1 , Δάρλοc:. MntJ(otώρoς4
Φλιππος θ~ροιο( (Γκlμος'Ι : Μ~
ρος. Τόι<0ς ΤοιομcτQδης. Τόκος.
θόλλιοc. Τοιοκλονκόνηc β, Μαρ
ι<0nοu>ιος 9(2'), Ι<ο.βοp,οΟρης; 4,
Κοθρό< 11(2), ΠοροmUρος 17(3),
Σoul'(όnouφ< 13(1), Κο'Ι1άρκος

12

ΒίροΙΟ(. ιιοu

ηττήθηκε yιο Sη φορά φtτ-ος. οuτη
τη φορό από τον Πρωτιcι
Γριβεν.W. Τα δειώΑιnτο : 18Ι 8, 30-35, 44-56, SS.7 1
ΑΟΚ θtροιος: ΤρομnοUΙ(ης 4,
Ουοοuλτ(όyλοu S, Σιομό'-'1(
2, Γκανάς, Βλάχος 12.
Μαuρlδης 1 (1), Βορ,ιιοτ(Ιδηc:.
Γιαν'Ιιόnοuλος
&, Λιφοc
1S,
Μ•ορμ•ΩροΟοηc:.
Χοτζη).ομaρ ι νός ,
Γ.σννοuCdως& (~
Πρ<nώς

Ο(
()Ο( Μιaι>Π/a

"'°

ι~ f(I την ιο:ιθημερι.

Γρq!ιWν

~

r~

Γ-3(1). ~8 (21.,,,_, 10

οι, ~ 11 ιο. Σadδο<.- 1.

- " " ' 10 οι.

~ 10 οι.

Τ(ιiμωS(Ο. Μηφάιιουk>( 271~

cnό yιιι 10 γοτΙ - 10 .-;,. ι~ ,
.ροfιεΙ σιο δc6

'°

ιw οuιιιιφδαμι:ιτο Ιοιaό σu-.

ujν""""""
""''6σfωοοm
φ.., . - . _
Η οuyνpο.φέος otrf" ώwtομη
•"'ΙΙ"!Uοσ\uι<φλi:ο "Ρ'>) οη
μιkι.ιοιότι ~Η βόρειος Κορέο δεν
ιΜ;ιι οοοολιοτιιΦ< nαράδειοος,
cιύu: (νο ο:ιέλειωa:ι .,..:ούλογκ,
ιΜ;ιι μιο μtοη ιιχιτόοταοη ... Για

ιμ(να 10 nρόβ.\η μα εfΙJΟΙ η 11οιό·
τη \Ο της ε'Ιημιρωσηςnοu

txou·

με. Η ειι<όνο

nou

φτάwι εt~.ιοι

6ιο.οφε~μlνη , άν εfναι το
ονvεΑw.ό wιιθεοτώc; αlλά ούtε
το 6ιαβο).οcό

nou

μαι: λένε..

οnόντηοε οε μια οειρό ερ..nή·

__..._.,...
. ........._""""..

OEIC τοu ιι.οινο(ι 6Νον1Οις Ονό·
y),μφο 11;\ωρl'ς της (ιιJιής: ωi

Γιο ~ Ίόνιοε. ότι &Υ
οο\ •ρο<ιφέ

...............

•

ια παιδεΙcι \CI ωοοc: u-6rpιe

-~ι..r...,;

...

~~
"' ιιοv ι.ιιά.ΑCU oW ι:ι:ιι ΜΙU πι

Θjμιι:Ν: την θλόδο ιιολιιότερων

""""""·

ιJλει.ιρέc 100 ~

λm""6

,,,..,.,.,

διοκuβέρνηοης
οσκι.W1QC

ιφι

τική, ιαιθώς και

yιο u:: cuνέmεc;
τω πο\ίιχρονοu
οnοκλ ε ι ομού,
ολλίι κοι νια την
εεόnλωοη
uι.ιν
εμnορω ματικών
(κο.πnολιοτιια.iw)
οχέοεωv ο'ι:ιιnήν.

,

Η άλλη

Σκtφ-ιομαι
σημαΙVf.ι
αλλάζω.

απο

Μ. ΜπρΕΧΊ

βδομαδιάτικη

πολmστική εφημερίδα της Ημαθίας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΟθΩΜΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΦΩΤΟ ... ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

ε

cwαΙ(Ι)fΥωσή

Μ τους

του οvδριιο(ι

...

οι τρεις i;,."',.J~;2~

κυβερνη τι κοl

~ε

του

Υπουρyοό Οικοι.ομfας

κοι

1

ι;

1

ΙΜ:ιπληρωτή

τμήμα θcι ιιορομεrvει μοuσεb,

το δε
και

ΛΟΥΤΡΟΥ

ΒΟΟΙΑΣ>
nρόξη έχει ως στόχο την

μορφο)(ιγική

ιc:ιι

πολuμεο ιιι,ές

εφαρμογές,

ΟJΙJΟ.φεfς με 1CW )°ώρ) ΚΟΙ πς

Χαρlτοη, Ε)'Ι(plθη κε
nlστωση 900.000 ε για ΊΟ έΡΊΟ:
.ΑΟΟΚλΤΑΠΑΙΗ
ΔJΔΥΝΙJΥ

Η

'f\Ι'-'Οικεfο τμήμα θα

ιρl>οξινεl περυδ~ς εκθtοεις

ΑλέξαΥδρου

ΟΘΩΜΑΝΙΙ«)Υ

Mka 6μορφη nροοnόθιιcιJ

Ως nρος 11ς χρήσεις.. 10 αvφικό

Μιtωf.nς

κ.

δομtl(ή

αnοιαιόοτο.ση τιιw ο\όριιαίΝ
κοι γuι,οικεl<ι:Νλovtpώv10 onola
εlvοι Ε\(Ι,Ιμέvι:ι σε έΥΟ ιcrηριοκό
ο:i.ιμαχτισμίνοσω.τiλη -rου ι sou
οιiJΙιΙΟ,

λειτουp;fεςτοu,

Ένα

χρόvο οfτημα/αnοiτηοη

των κοτοlκων της nόΑης,

nou

οφορό οτηv cwόγκη nροο100Ιοc

ο.ιμnερι)(ιμ_βανομέvης

της cwοδόμησης TOU προστώου

κοι οΥά~ης της noλmσtιl(ήc
κληροwμιό.ς

uιιτέ)ους

ικονοnοιεhοι

Η Ε.Ε πρωταγωνιστεl στο ξαναyράψιμο της ιστορίας...

Η

nρό~ t ou Euρttιc.04~b.I- σχtτικ4 ιι: ε \1( οφι.~μι.
νt< ΟΊηV Dλd:δα 'f'pμCM.dς cι ιιο(,.a.t.ιοο ς 'Ρ1 fl ςνa (ΙΙΟτι.κtς
fJηριωδk( οτη δccfιριcao τικ Kawxι\( ονν.ι:χιοτηκι οτη δt όριcικι
της ow.t"δpa:orκ της ΕnιφοΊΙή( Ανοφορc;ίrν τοu, την τ,τ<ιριη
2:2.11.2017, 6nou ψηφccrτηn η t ισ&ιοη η-αρ ayμtνων tl'Κ Εwπρο Ίιή(yιaw101δ.

Με βόση τροπολσtfο του Ευρωπαϊκού ΛαiκΟΟ Κόμματος, τω.., Σοσι 
αλδημοκροτώ.., κοι τω.., Φ1λελεύθφωv, η nλειοψηφiο της Εmτροπής
αποφόσιοι ΙJΟ οnαλείψει αnό το Ι(εfμιΙJΟ της έκθεσης και την ελόχι ·

στη μvεfο nου γιΙJόταν 'ι"Ο την αnόρρ ψη της οχετuιής αναφοράς της
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Μάλιστα, για ...a. ληφθοW όλο το μέτρ:ι nληΡ-Ους-οποσι 
ώ nησης.ευρωβουλwtής του Ευρωncίίκού Λαϊκού Κόμμρτος'JΙΡQτe ·
νε l(Q ι έyιvε διαό vo αnολειφθοW οι οχιτικίς αναφορές 6;xi μόΙJΟ οπ-ό

τιy.ι κύριο αλλά κοι οnό τηΙJοιτιολογική έιdιεοη.

-~
Με διαστρέβλωση κοι οnοσιώπηοη, το Ευρωκοινοβοώ.ιQ••!SSi!ι~ΕΈ
nρωωγωνιστούΙJστο ξονογρόψιμοτης Ιστορίας. Τηνlδιο ώρ~οι δη ·
λώσεις του προέδρου της Βουλής. Ν. Βούτοη, ότι το

201 β θο εΙ\iοι έι

ς

.::..:":..1 ~...":'.. '

--·- ·

"'°

Εrnτροnής

Ανοφοριί:Ν

omfo

νιο 10 ζήτημα ο vtό, μnό
οnό τ~ Ανοφcpό της

Ζωγραφικής ΤΟΝ λrpπιiw, έp,80 των

11,EAEAf ΔΣΕ.

με τη φρο.ιτlδο ΤΙW εθελοντριών
Ελniδος Κολογερ!δου, Παιδαγωγού

'

ΣΙnορέμβοpή του στη
συνεδρkιοη της ~τρο
πής ΑνοφορώΥ~ ο ευρωβούλεuτής του ΚΚΕ !ωrήρnς ΖοριοVόπουλος

+

εκδόοεω.., Su per Course. Πρόκεnοι

οπορ-ρfψει-τηy Αw\:ιl()ρό γιστίe;. y-ιρρΟν~κέe:οnοζΜκli~ αλλά Ι(ΟΙ να
οπιaλεtψει omι~notε ~γι' ομτή) εΙΥοι ο:στη~ ιοο ι πολιτικό

yιο
μlο
όμορφη
αισθητικό
προσπάθεια που θα πρί:πει νο
βρεθεi σε κάθε σnfτι !

οπορ~ r;ι• καταδικαστέο. Εmδι~~ι w δια;wό~a Jιόμα και το
~upιioξLQ Α"""°ρό της ΠΕΑΕλ tΔΙ~ Elwι npό~η911 και 'Ι'Ο τοv
Φrιν~ και 'ff όλο\ις 10υς λαούς που π&εψο~ θuσ1ό9111 κοv και νl

τοΙJ~ ~·τ1 δ1κοkD011τοu.. J,

_

V

ιαοο

η δημόσια Κεντρική βιβλιοθήκη Βέροιας

Κόσμου: Ο μηχαvιομός τι.ι.w Αντdή ρι.νν (νιο
Στ' ~όξη)

Ημσθb.c: οργονώ\Οοw στη Βι:ροια, τριήμερο
προβολής τοιvιώ.t ιστοριι<ώv θψάτιw, oru;
28, 30 Νοεμβρίου ΙCΙΙ 1Δειι:::εμβρΟΟ 2017.

11:45 - 1 2~5 • Ι<οοτεWριCο, στην όιφη 10υ
Αιyσfου('ι"ο Ε' κοι Στ')

Οιω.ιvlεςποu θαnροβληθι:(ινέχοwδιοκριθεl

8:30 - 9:45

στη ιοη Διε&.rή Σu!Jάvτηοη Αρχοο>οyιιιής
ΤαινΙα:;., nου πρσyματοnοιήθηκε στηv Αθήνα

Κόσμου: Ο μηχαvιομός τι.ι.w Αvτdή ρι.νν ('yιο

17·

23 Οκτωβρίου 2016, ειαός αnό μlα τοιvfα

1αοο - 11:15 • ι . Η οrοκατό:ποοη τι.ι.w
μ1ι11μεfων της Μρόnοληc:. ΣfWΙότι.mααπό 10

που προβλήθηκεστην 9η Διε&.ιή Σulι'άvtηοη.

έργα (2011-2013) (νια Στ' 'tά&Ί),

τι:w .ΑΓΩΝ:. και τελοW υπό την αιylδc:ι του
Υπουργεbυ ΠοΝτιομοU.
Το unόψη φιήμερο, οι rοιvfες θα npοβόλ)οντοι
r.όθε πρωl στηv αlθοuοα ει<δηλώσe:ι.ι.., του β '
ορ5φου της ΔημΧιιας Κεvφιιιής Βιβλcιθή κης
(Θλης

8,

βι:ροιQ)

yια τοικ μαθηtέc: των

Δημοηκιiιv Σ)Ρλείι.ιν της Ημοθiος (tό&.ιc Ε" και
ΣΊ') που θα ει<δη>Uοοw eιδιοφέροΥ, χωρΙς

οnοιcιι5ήποτε οιιοvομική επιβόρΙJΥΟη yιο ΊΟυς
μσθηUς ή 10. ΟJ(ΟλεfΟ.
Το αvολι.ιτικό πρόγραμμα nρφ:Ιλής:των 101Vlώv
yια το Ο).'Ο\εb έχει ως ε&Ίς:
Π ρόνρcιμ_μο Προβο).ής Ταιwί.w

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28 ΝΟΕΜSριQΥ 2017

&30- 9:45 ·Ο πρώτος unολογιοτής του Κόσμου:
Ο μηχαvιομός των ΑvtικιΑ:ιήρωv ('ι"α Στ' τάξη)

1000 - 11:15 - Κοοτελλ.όριζο, στην όκρη του
Αιγαb.ι (yια Ε"κοι Στ')

11:30 - 12:45 • 1.

Fιagile (νιο Ε" ιc:ιι Στ' τάξη)

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΟΥ20 1 7

&30- 9:45 1. Η οnο1«1τάστοση τι.ι.w μ..ημεfων
+

της Ακρ6nοληc. Στιyμιότuπο αnό 10.έργα (2011·

2013) (Va Στ' τάξη), 2

Ελαj!< σήμα ιαπαλληλότητaς !

Ε

Ο. εμnειρσν-.ιιψοw.ς της

οΡ),'ΟJΟ\σγlος ('f'O F'και Στ'), 2. bτορb
αvοστη>.ώοεωv Eρ~bJ (νιο Ε"1«11 Στ'), 3.

ιδικό σήμα καταλληλότητας. cmό το YnoυPt'€fo
Εσωτερικώv, έλαβε η nρώtη nσιδική χα ρό στο Νομό

Fr.ιgile (VιαΣτ' τό.6'1)

+

της Ημοθfος)
Τρfτης

της

ο Φώτης Κορο βοσfλης μόι.ιο καλό

λόγιο εΙχε γιο τηΙJ ενασχόληση
τους με 10 κοι...C. στον Δικηγορικό
Σύλλοyο.

ΑινοΟΟ (yιο Ε" και Στ')

&Ποης, στη 6ιιiθεοη τι.ι.w εκπαιδει.ιtικώΙJ εfναι
και οι ταινlεc: cΥποβρCιχυ Περοέaςιι, cΦωκfοΝ
Δημητριό5ης: το με'(ά)ο ευp.ιγώvιο μάτι.,
εφόοο.., εκδηλωθεf ΟΟιαφέροΥνια ~ nροβο\ή
τουςστη Δημόσια Βιβλιοθήκη .
Ακόμη,στη.., οθόΥη του d ορόφου τηςΔημ:)οιος

βιβλιοθήκης, το Ιδυ τριήμερο, θα 11ροβόλλ.ονω.1
οι τοινiες: cΕρευ>Μνrο.c: 'ΤΟ παρε)e{Ν: Τήνος, 'ΤΟ
νησl ΊttN θεών. ιc:ιι 4fρεΟΟντας το παρελθ(w:

Πομnηlίι, wρό κοι φωτιαι.

μοΟ:

w

Ι(όΙJΟυμε το οή μερ:ι

Ημοθfος. βρlοl(ετοι στο Δήμο Βέροιας κοι nρόκειτοι γιο

στην προσnόθειος: μας νο naρόσχουμε ένα ασφαλές
πe.ριβόλλον ψΙJ),'aγω'fiΌς γιο τα παιδιά μας:.

την nοιδική χορό στη.., οδό Ανοίξεως,. στην περιοχή Αγlων

Εnfοης, σας ενημερώσουμε πως οι nροσπόθειες μας

Αναργύρων. Ο αρμόδιος Ανnδήμορχος Ποnοδόποuλος

ουνεχfζο.ιτοι και έως το τέλα; 'ΤΟυ έτους ονομiνετοι νο

Βασlλε~ος παρέλαβε10 ειδικό σήμο(22/11 ) κοτολληλότητος

υποβληθούν και άλλοι φάκελοι στην αρμόδιο Εmτροπή

οnό τον πρόεδρο της Εmτρ:mής Ελέ'(λ'Ου Ποιδ1κιί:Ν Χαρών

Ελέγχου Ποιδικιί:Ν Χαρών Νομού Η μοθlας γιο ηιστοnοlηση

τις άλλες ποιδικίς

Ν. Ημαθlος. κο Τζουβάρα ΒοσΟ.ειο.

και έκδοση βεβοfωσηςκοτολληλότητος.

χα ρές του Δήμου)

κολύτε.ρο ...•
(aσ
Φυσικό θο nρέπa

"'°

μεσημέρι

Π ρόκειτοι γιο τους Πονογιώτη
Δαβόρα και Μχόλη Χοσtώτη }'Ου

2. Fragile ('yιο

.:Ολοι
μnορούμι

ΊΟ

στις .ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ:.

γενιός(παπnούς,.πστέραδιισwόροι).

Καοτfλλόριζο, στην άκρη 10υ

Ελέγχου Ποιδικr.ίΝ Χοριί:Ν και όλους όσους ουνέβολλcιΙJ

21/'11

ανάμεσα στο οξιοnερi.ιργσ ήτοvκοι
η ποροuσrο στον σwδuοσμό δύο
μοχόμεvωΙJ δικη'ι'όριw ... 1ρiτης

Ο πρώτος unολσy1οτής 10υ

Αρχικό, θα θέλομε ΥΟ εv,χοριστήσουμε την Εmτροπή

με

hσι παρόλο nου είναι ολόκληρης

Στ' ~όξη)

11:30- 12:30

Δικηγόροι.

Σύλλογο της Βέροιας (σ.ιομό(ετοι

Στ' ~όξη)

ΤΡΠΗ

της

υποψήφιο Πρόεδρο το.ι Φ:ί.Ιτη
Κοp:ιβοοfλη 'ι"-0 το.ι Δι..:ηyορικό

1 ΔΕΚΕΜSριοΥ 2017
+

Τρfτης γννώl ς. J
τη
διόρl(ειο

.Μο)ι'όμενοι

- 11 ~ο - ο πρ1mχ υnολο'ι"Ο11\ς 10υ

και η Διεόθwοη Πρωτοβάθμιος fl(ΠΟΙδεuοης

σιό

~ορουοlοσης του οwδυοομού

,..

ιΦOo110υBuCovtιYOUMouoεbJ Βέροιας.

Ειια::ιστικού και της Ψιιχολόγου

Κιιβέλης Καλα'iτ(ή , με τη στήρ ξη
των Φροντιστηρ{ων •Λέf.ΙQt και των

υπογράμμισε μετο.ξΙJόλλJν,.Η οnόφοση!:{ης Εnιτροπk* όχllwνο vo

O

αφιερώvετοι στηv (\J.όδο

omfωΙJ ποροοο1ά:ζοντοι σε οuτό,

Ταινίες ιστορικού ενδιαφέροντος στη Δημόσια Βιβλιοθήκ η Βέροιας

Οι Διε&.ιεlς Σuναvτήοειc ορ'ι'CΙ'ο<dwνται αιιό

'"f•··

νο στείλει τις θέσεις της

μοτήοουν~vrεiΥοw με;~κό~μ.ιγο?.ύτεpη απο~ικόtητο

_.....

-J'I.~

ι~ ~ ι;,_~iQ. ~~;)

υκλοφόρησε
το
μη~Λ.ο!ο
Ημερολόγιο
τοiλ'Ου
του
2018 mυ ΣΟΦΨΥ Ημοθfας. το

του ΔημοφαrικούΣτρστούΕ-λλάδαςκοι το ΚΚΕ δινπρόκ:εποι να στο

πρόκληση. Η κυβέρ1ι11οη ΣΥΡΙΖΑ • ΑΝΕΛ, ό)ιι μόνο δινιδ.ιeκδ~ς
αnο<ίιμιώοεις (nορό τις κατά καιρούς nορότες nου δ.W:~·

........

κ

αλλά αρΙJήθηκε
οντο
nοιφtθεΙ σε αfτημο της

κηοον τον να{ι~. Σε κάθε περfnτωση. οι οyιwιστές της Αv'ήστοσης,

δράσης της κ.ι.ιβίρ..,ησης γιο τις γερμαvιUς αnο<ίι μ1ώοεις. οποτ_~_W

(Τοινcιθήκη της Ελλ.άδος) στο διόστημο

484

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

nou

καθο1ρl$ιηκε την δεκοετlcι του

··~~=iι:::i....,,

λnόφοση

τμήματος

~ήνu

βοολεutές τον(ζοw:

της επικαιρότητας

τεuχος

ουvεχιστεΙ

η

nροσπόθειο και γιο

