Η

Σ κέφ το μ α ι
ση ~ια( νει

αλλάζ ω.
Ο'

Μ.Μπ ρεχ τ

C

Ν
Ο
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..ιι

oλmστι

•ε

Ερί

ς ΗμΟlΙΙ10ς

•
Η Αποψη μας
Θα μας πά ρουν και τα απ(ηα;

Ο

ι ηλεκτρο'Λ κοί πλElστηριασμο[ που ξEκrι"ιη σαν.
όπως

προβλεπόταΥ

ιι:uβφ.ιησης

'lOξιο),όΥησηc;»,
προσπάθεια

από

τη

συμφωιλα

κουαρτέτου στο πλαΙσιο τησ 3ης

-

σu'JδέΌYTαΙ

Th7ι'

άρρηκrα

1Ρ]πεζι:ί1.ι

'ι'α

με

την

ξΕ.φορτωθούν

αΥΕμ1Τ65lστα και μΕ ΤΑ;ΙCύτEpε.ς διαδικασ[ε.ς τα
.κό K κrιι o» δάνεια.

Τό χο ς τουτ ~αι -

Σ

τα

πα!ξΟυΥ
το

. ΕξυΥιάνο1Ν γρ~OρJ
... α ρπορουν νσ

οικοvoμικατουιι;

με

ωστε

με"αλίιrEρη

απσrε>ιεφατικόrητα

ρόλο τους στη στήριξη της καπιτα λιστική ς

α... άπτυξης" xρημaτoδoτώVΤας τκ επεΥά:ισεις των
επl);Ειρηματικιί7ιι ομ[λων.

Ο

ι ΕξελΙξεις έ... α πpiyμα επιβEβαιιί:rιιoυy:

σφ[Υγει OλoέlJO

γύρω

από

και περισcόrερo

το σnfτι των λαίκών

Οτι

Ο κλοι ός

ΟΙΚΟΥε. ... Ει ιί7ιι,

που αδ1Νατούν με το ισχνό τοικ εισ όδημα νσ
αποπλη ρώοουν το στεγαστι κό δάvειo ΠOU πήραν
σε άλλες ΕΠσ,(ές. όταΥ τα οικονομικά τουσ ήταν
σχετικά καλύτερα.

Γ

ι' αυτόΥ ακριβώς το λόγο η κι.βέρ...,ση
αρκεfται στην « απε>ιE.u θ έρω ση:. από

καταστή ματοτ

δεν

1/1 12018

1,\],

αυτοαπασχολούμενου ,

διεκδιΗήσου...

μέτρα

ouσιαστιΗής

του σuι.ι6).oυ Th7ι' δαvεIIιN πρώτης κατοlκ Ια ς" σε

ελόφρυ ... σης

ό,τι αφορά τη δ1Νατότητα πώλησης στα κορά κια

νοιΚοΚυριώ .... IwόλOγει:, πρι:ιπoβouλIες

Th7ι'

fu nds.., αλ/ά Eξασφcι)ι['ζει και την υλοποΙηση

υπεΡχρεωμέιιωι'

εf'o'αι ΑVΆΓKη να. παρθούν καΙ σε 'tOπικό

των πλΕιστηριασμιί1ιι με κάθε τρόπο , ακόμα και με

mrπει50 άμεσα!

τα ΜΑΤ, με την καταστοι\ή .

Α

των

πό αυτή ... τη σκomά , καμιό αξl"α δεν έ),'Ο 1Ν οι
διαβεf3αιώσElςτηςKυβέpJησης6τιη «συμφω ιλα

τάχα από πλειστηριασμούς την πρώτη κατοι κία
των φτωχιί7ιι oικayEYειώ',ι. Οι πλειστηριασμο Ι ~α
το κεραμΙδι τητ λαϊκής οικσ,ιέΥΕια:

ΕΡ Ι

απσrελoύ ν

ζήτημα Χ Ρ όνο U. ε... ώ πληθα[ ... ουν οι εκβιασμο ί
VOΙΚOlα/ριά να κστσθέσουν στο γκισέ τη ς τράJrεζας

και τα ελάχιστα που 'tOυς έχου ... απoμEIIι'EΙ ~α 1Μ
όθλια

λοιπσ..

η

Ν ΟΥΙ

κι.βερ...,τική

προπαγόι'δα ότι οι κι",ητοποιήσElς ε... ά... τισ στους

πλElστηριασμούς

yί... ovται για να ΠΡOφuλό ξOυy

ατείαΩρολογίου

: 10.30 στη

πλατεία

από το Εργατικό Κέντρο

βDιε.ς με mof"'Eς και ακριβά περιouσιακό σTOI xe. 1a.

O

: 10.30 στηνπ

/12

ωματεία συ αξιο ύχω ΙΚΑ - Ο ΕΕ

και οι αΠEl),ές απέΥσι'Τ1 σε οικονομικά α'd'ι μπOρJ

επιβιώσουν.Ε[IJOΙ

ις 1

οι

KυρIωιnπoυέκανεμετouςTρJΠ εζ(τεςπρΟ φuλόσσει

λα ό ς πρέJrει να ex ει καθ:φό ότι απαρεμβσσεκ
Kυ~Eρνησης

σroxεfuυν

τραπεζώΥ

-

στην

ε... Ισχυση

-

κουαρτέτου

τω

εγχώριου

χρημaτomστωτικού συστήμστοτ, ώστενα τονωθεί
η τΡαπε.ζική στήριξη σε « β ι ώ σιμ εc;» εrnxe.ιρήσElς
και ομ[λουζ σε συVΔυασμό βέβοαια με τη ... οριστική
αποβολή από το « κό δ ρ ο :. της EΠlXElρη ματιιι:ότητας
Th7ι'

αδύlJOμωΥ

μεyαλίιrερη

«κρfκ:ω'h ,

Ol1'f'(Mp:!Ioη

με

της

κατEύθυvση

τη

εmxειρημαrικής

μ

41Tfτας:,. και των ΚΕΡδών.
μαζική

εκκαθάριση

τραπεζικώΥ

βαJικό

προαπαιτούμε ... α τόσο

ο:αξιο),όΥησηc;» ,
επrτuxή

των

όσο

απόδοση

στα επόμε ... α

«κόκκιYtιJ'h

δαvεIIιN αιτοτελεΙ

και
Th7ι'

5tress te5ts.

της

ένα

ινότητας το

μοτικό Συμβούλ.ιο Β . Ρ οιας σ.

από τα

Υια

την

τραπεζών

Στη « μεγάλη εικό~

Εκλογές στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α /Θμιας Εκπαίδευσης

προβάλ/ει το ζήτημα της «τρ απεζι κή ς ένωσης:,.

........

που πρo~[ται στην Ευρωζώ..., γύρω από το
οποΙο εκδηλιί1ιιοΥταΙ οι αvταγωνισμoI τμημάτων
του
ΤΟΥ

El.ιριιmαϊΚOύ
επΙμεΡσμό

ααμόwι:ιση

Κ εφαλ αfo υ,

των κιΥδίΝων

QlJOφoρIIώ
τη

μελ/ovτlκή

ΕΥός « ΚOIYO ιh- ταμΕΙου ~α

την

α μη μmιει και,ιεfς μόvoς"'1Όυ απέ... αντι στη

μα... Ια των τρcιnεζιί7ιι και των

«fu nds.H δράση

κάτω από το σύΥθημα oΚόrω τα Χέρια από το

cmtn

της λαϊκής α κογέ'ι'Ειας:,. ΧΡElά ζεται να αγκαλιάσει
ακόμα περιι:mτεΡOυςι

ΙΑ

με

ασφ:]).ιση των καταθέσΕΙι1ι' κ.ό.

Ν

4

ΤΡέχουοος

προύπόθεση
Ελλη'Λια.ί1ι'

α κα η

.

.:-

, .,~ .'

ι" l ~

....

,: ~

--- - Ι

.. ..

- '.

'-- --·...1

Τα εύσημα 0.12

·πω στα κα

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα ({Γυ μναστι κά}) : Μία άγνωστη

Το πραΥματ ικό σκά δαλο 0.3
'Τα χάλια μου τα β

σ. 2

άλια μου 0.12

Π

σελιδα του φοιτητικού

κινηματος σ. 7

Η άλλη

σ.π

άποψη

εβ
4

Δ Εκφ βρ ίο υ

201 ϊ
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'Έδ
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NdilΙΙek IΘS 6!γ;ι hoo.g r

:=~01Pη 'DΚ

16ιοκτήτ/(- Εκδότης
111 UΘ Wτ/(
κος:

Σ

ε

οχrnκό

δΕλτlο

διαβάζουμε

«..Η

τύποο
στήριξη

πρ ό εδρος

του

Ημαθ Ια ς ..•το

ΤΟΠ I Κ ιί1ιι κσταστη μ άτιιΝ, ευρϋτερα

α'f'=)ράσο lΝ.

γ ι α όλη τη ν τοπική Κ Ο Ι...ωΥΙα• .•:ο

τη ς

Και

αυτό

α κολο υθούμε... η ς

ΕξαιτΙα ς
πο λιτι κής

της τοmκής αγοράς ΕίΥΟI βασικό

Ημ α θ Ι α ς

Η q:ε"'ΙΣXυ ση τ η ς

(κ α ι τη ς

ζητούμεΥΟ

μπορε ί Υα έ.χει

τοm κής αγορό~

κα ι

στακ

ση μ α ν τι κ ό

δε.., ΕίΥα Ι ζ ήτη μα

φτ ~o ~σ α..,

κQTCIIJ(]).ωτές κάθε ΠEpIO:ifl <". Efvαι

μ ερ Ι διο

« κ ο υ λτ ο ύ Ρ ας

που

επΙσης θέμα που πρέJτει να μας

παρ έμβα ση ς

α

ό

« Καλ ι φ ό ρι.' ι α τη ς Eλλόδ α~ σε μΙα

απασχολEf" uπoστή ριξε ο Γιώργος

με

δ p:i σεκ

δ υ ..,ατ ό τη τα ς

απέρ αντη «φrω>: o μό~. Κ α ι εδ ώ

Mnfκας,στηνπρ6σφατη συ ... άνrηση

που

δεν

τωv

ο

που

αφορ ο ύ ν

να

αOΙKησηςτoυEμπoρικoύΣU>Ιλ6yα.ι

μόνο

ακόμη

τα

όμως μόνο σε σύγκρουση με τη ...

Νόουσας. Το [διο θέμα συζητήθηκε

προβολή

στο ιχειώδ η .

πoλιτuι:ή τω ... κυβερ"';σΕωΥ και της

και

της

Ποι\ύ

Ε.Ε μπορεί ο

και

αvτfστoι:..ης

Είχε

με

με τοικ

η

διαμόρφωση

κουλτούρας

εκπροοώπουτ

εκπροσώπους

της

των

θα

στην
τomKής

λ

πολλώ ...
αγ ορό σο υ ...
και

τους

μ ΕΤέτρ εψαν

ΤηΥ

OlJ'r'( εκρι μέlJOC;

π ου

πολλ ούς,
ά λλοτε

ου ν δυσσμότ

οι

Αλεξάνδρειας,

τοο καταναλωτικού κοι... ού, για τα

προτιμού ... άλλες αγορές

επΙσης συYCIVΤΙ;θΊ ΚΕ., κάθε φορά

συγκριτικά

που

μεrάαπόαftημάτoυ ,ως υποψήφιος

ΠΡOKύJΠOυν, από τη στήριξη τω ...

τελικά Kαμfα ..,.,ατι δε... EχoIN να

διεκδικητή του ΕπιμελητηρΙου

Α

την

πλεονεκτή ματα

ιίδ ιξη

Σ

ότι

αγορά

τα

που απαιτεf αγιίJιιες κάτι που δε...

ψιίJιιια τοικ; αλλά δε.., πρστιμού ...

UΠΆρχεtστο λ ΕξιλόΥ\0και σιπούτου

....,a

,ου Δ.Σ. του Συλλόγου

όμως

UTLK' Πι.
EκΛέyovrαι ~
ΣταυρOCιλ.α,

παράttιξη

Δημήτρι α;. ΤOυ ΊOlNTζlδης

και

η

αποΥοήτΕοοη

προβλήματα τη ς
κα ι

'ΠιΝ

εΥώτα

Eιαrα Ιδεooης

ΕΚ πα ιδει.ιτικtί:ιν

πα ρΜα,

Εχει

a.ιαφOρά

προβ η μaι{ζ ι!

Edέyovrau Amδoπoύλoυ

ΕΚΠAJΔΕΥΤΙΚΟΙ. Ο

E.epo)

Efιι α/

πρώτη με μ~ ποσοστά, e.νώ

ΣαΡ α,

πpCI'f1JαToπα ~ηκαν

η παράταξη που υποστηρΙζΕι το

Γρrrrιόρ ιoς

Εκλέγεται :

AΓΩNIΣllΚH

Θe.ό&ιJρ α;

Π

•

Τα αποτΕλέ.σμαΊΟ

δεfxvα.ιν σε. πρώτη αv~ση
τη ... ισχυρή παΡοοοΙα του πάλαι

την

ν ι και ΚUΡΙως

ΔΗΣΥ 181 (2 ΕδΡΕς)

παρα μe.ιει

νσ κερδ{ζει μfα ακόμη έ.δρα που

ποτέ.

Eνημ~ρ

μικρή κάμψη,;το lδιο Κα/ στη ΝΔ
όμως

CΔ ΙΚO μμ ατισ μo ~
ισχυρέ ς

παράταξη

που

προσβάσΕις

που

· έXe

Ε νσ έΧει μεγάλη αι)ξηση και

Ποβαvόποuλcχ;

έ.δρεQ
EdέyOYrCill

~ -hE.UIώ~ 76
Έγκυρα: 728
ΔΑΚΕ 229 (3 Εδρες)

133 α

ΣτιΥ.ι

οα

Emτpoπή
Παποχορ(ττι:Ν

Xατζησά~βας Παvαγιώτης

Δημήτριο ς

ΕΡΑ 98

ΤσεxEλfδης k.o<ιvvης

(l έδρα)

EκΛέyεται :Σαράvrη ς 800 Dιεια;

ΣΥΣΠ ΒΡΩΣΗ

ΣΥΣ Π ΕΙ Ρ Ω ΣΗ -π

(Π

ΡΕ

Β

Σ Η-

Ε)

ff7 (l

XΑΛαστάlιης

αστάσι α; (ΜΚΕ),

wa.,

Κoκoζlδoυ

ΛΟΣ

Ελεγκτική

εκλέyovται

πτώση οι Παρεμβό.σεις.
Ψήφισαν. 804

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

EKΠAIΔEYllΚΩN ( ΠΑΜ Ε)

την Xά'ι'oIN μΕτά από σημανΤUΑ;

r

lα των yε:yoνόl"ωv.

(ΔΑΚΕ )

που

Ι.

σΠ.ΚΠOl στην

επιφά.
Πυριvός

ρορ

Παόλος

ο ι φEt1Vέ.ς ΕΚλοΥΕςτου Σuλ/όyo υ

δ ι α τη ρ El

ΗΝ τώρα και σΊ"Ο

σr.σJ ΣΥΡlιΑ ( ΣΥ Ν ΕΚ) να έχει

(29111)- μετά από άμαζη Γενuα't
ΣlΝέλΕιιση

ΑΠΟ

Δ

(ΔΗΙΥ)

που

ρωση η 'Ά ΛΛ Η

w . 111 Μ

νσ e.παvακάμπτει δuναμικά,την

Eιαrα Ιδευσ ης

ενη

la6Ιιπuo.

.•.

αvcιφορά

κιιριαp,(Ef η ανιι.:ιιιlστική «άnYo~.

ιε

• Κάτι

ιd"νημα 'ΠιΝ Eιαrαlδει.ιτικών
θμιας

ΠΑΙ.ΟΚ

αycιπνεΟΟει

ε μια περΙοδο όπου ( κ α Ο στο

τη ε

στο

α

... α

Για την Kαθημι;ρι~ σας

λαός και η «τοπική

αγορός, αλλά και στην ΕVΗ μέρωση

οποΙοος

ΕΙ... αι

πρ:ιηγούμ ενω ..,)

δε... π αΙρι.'ει ου σια στι κά θέ ση . Κα ι

απλό

δεν

σημερι νή ; κ υ βέρJ ησ η ς

των

EμΠOΡΙKιf7ιι ΣU>ΙλόyωY Βέραας και
με τους

Ημαθιώτες

λ

• XcRζηι«ίMJuιι;

ΠεtΌ.Y Ιδης

(ΔΗΣΥ)

και

ΓΩNIΣllΚH

EΚΠAJΔEYTl ΚΩΝ

Η ά>ιλη

άποψη

/
4 ΔεKq.ι β ρΙ ο υ 2017

και τη

περ(

yta

ρρήτuν:ιι anrρdφcιιrv,

« w6ρρητσ- ",α να Kρόβoncu οι 60σcWιιιιιt
Kριiτouς και ΟΙ uπ6yιιι
\'Ι α την σyoρcιιι
BOIO(Pρlσκ

ση . οΑαcιuτά: 8 Ivaισε

ν

τα

Κ1τικσv(ήτησικ P,ήιaιv στη φ6ριι

ματα κι

όπως 'TOU ΝΑΤΟ και άAMιw mιn
υ ο Μ.ός ncιρσμ

όvτcιιv .., φJl"όρωιν

6 Mιw,nσυ qovvδ

aς μ cιvτσyMrιcπικά:

1pCI και KovmpOXWΠιoόιrYσl

α τα

ο

δια.

Oιιwς

Μς σκόμcι

ΤOν-μECJάζ

κ

ιχ

ς μ Υ ρμcι

κά συμφ ρovτσ.

AλlIιωer,., πριν ακόμι:ιyl

ι η cη(ήτ/ση στη

δημoσιn;μcmιστo Τ
καιyaρμσνικό

σιaιv6άAMI',

ΌιuΑς,

ρο

ρόλ

διαμόρφωση

στους

1Ι'Ις «

αvτay

ι
ιdιημα

Ι

JICI( ι και

μοός

ιa τη

VΗc; μiρaς- cnη

ση

συ

α

'ΠΙΝ

.

ριασμδ

ς τ/

χώρα

ιση τη ς Ράσικ τικ

ΤWIr ιΙ1

στην

στouς

ρι

ούδας, τη

τ/ν
Pάcιιι

ανδρaύnoAη, τ/ν -v6εxόιmιιι

VΤΗΣΗ T OU

δα.

aιnό το πραyμcmκόκαι

EΠlKivδuvo ΣκΆv

, πο υ

δας στα ι

κavdς :

στο

ορμητήριο

Χ

μnσφoρ4 JιUρηνικ ιίw στην

και

σιι

«Vά:vτιcι

ρ ιοχής. Γ( αυτό

σvσβιί

την WιόδoCΙI

ου

ιφάΤΟ(

και τ/ς oufIIfCιM

mΊI~.

AcιaUς τικ

ρδ

ηνικό

μπστρ

Τ~ ΜΠ

ανaριιnιnα ι

10

:ιιου

α, ",α

ριcιAιαnκών

Μ α

Αναιτολή.

στη ΣaauδιιcήΑριιβισ.

καΙιως

αvσAσμ

,

ρσpιcι JιOυ

ριβι§ηnκ

αk:ιu.

ποτ 10ύv

:rO

Υύρω από την υwό

τηςmiWισηςστρcπικιη:ι
κ oU υ ικούα

του

ovu ;

ένα.

ιιιιt

ρη ....1οιιή

α1ιιcn:ικά

Ρ
1ι(

μ:ιιoρd και

οι

.ξιιλlcισaτιαιJl'ClράAAηAσμ τη

σ

ι να

κή

.ου

δ

Ima

ιωαrpατηyιιιήςσναβάθμισης-τ/ς

τouς

Αή \'ΙΔ τouς « μ
ση

ιναιφU

της σnι ι

cru

βά~ ν ΙTOVΙι«ίN του lιcιw, cι1Aά
uρU

υλή,

μαύρο σκοτάδι .

KΡUφUΙ

, τη Σαο

n

ιa.-vαUικό

αφ

στη

συμφU\!ή

δ

ι δοιυΜιιές

ιιφιοχή τou Κ6Απου, και vσς τρ(τος, ου
ι

'ΠΙΝ
να

«πράσινο φως» ΚCR από

ρvηαη,φ

μιιορος, .-ου

ι

ivαι όn η κυρ

ήτησηYΙCΙτ/νuι'lόθιιαη

ρaβiας, ιιτός

YOV onoloσuvσμ~oύιJ. η

να

ρ

κσβΥά.δ

κ mrότησ

Σαουδική

σκά:V'6α1o
aχ

στην αyoρι!i.

cn:

kιN, την c:ί1ρα

ρvηση.

cιιιιπύoόν σvιnτmκό στοιχε(ο τ~

"\'1f'ώση διa.κρσnιαίN ιμιιερισAισmι:ιίw συμμcιxι(jιιv ,

Ifσι"ό τη διάρ

Ιuση Υια. το π

Μ ακcnrδaAoλcr,Iσ τuv ημ

(άρrητα από το

σιστηνκυΡ

... ρ

Ι και αυτή η κυ

'TOU

δIaiρoμέc'TOU Xρήμcπoς

σ(α

μια. cικ6μα

Ivσι η στ/ριξη της

ιστικά: αχ

ια Tou

:ro

Auv συμμά'μwτouς cπηνπεΡΙOXή,

f!lΠfI·lvo'νrσ XΣΡΣΚΤΉ p a.

Pνatvow στο φιως της δημοσιότητ

ακόμα συμ βca

w στο -.~.- -"' ..-.ο

i

,

σ
• αv4
κράτη κai·-~~~1t1 '1 ~ξOι~ιcrι;"ιέζ ~I ~~φ ~ouAι~
μιya.θήριcιτικ βιομηχα αςlWΝόn
~~ιί;ιvό\!τ!

μετ ψη

έκο

Τα φωτήμαια nυκN~'"

Ά

Σ

.Χ

ζη

' στας

ενα

τηΥ-τ:ε>ιIΚή EUθε~έ;(eι.
πeρασeι η σuVΕXΙση

του έργου κστσσκωήο
γέ.φφας

στον

Τριπότσμο,

στο

ύψος

του πp:ίJην Κτηνιατρε[ου,

την

Υνωστή

και

ως

Γέφυρα Κούσιου, 6rn:ιx;
απόνrησε ο

αρμόδιος

αντtδήμαρxoς

Άρης

Λ αζ αρ lδ η ς σε ερώτηση

ιι».ιιlψnς

το UTOυΓιώργου ΓoUΛτfδη
ο δήμος παρέλαβε από την ΑποΚΕ.νηχιιμέ-νη
ΠεριφέρElα

την

Επιπτώσεων

και

Ελέτη

ΠεριβαλΛοντικών

συνέστησε την

Ernτρoπή

ριτι

T

I'Jι'

έντονη

εκAσγtc;•••

οχaρόnοuΑ

δυσφ:>ρ[α

μιΜίιvmς

του εξέφιxJσε ο πρόεδρος

της

στον

ρ/σ

θέμα.

σημειιWoνraς όn E.νημερrί13ηκε

Δημοκρατικής Αριστcpiς

yιατoόνoματcιυφo~απότaM ΜΕ.

lιW

•

φο

με

ντov~

συ

την

ΘαΥάσης θεO',((]ρόπouλoς,. μΙα

«Αν

μέραμεrάτryιι κοινή CI'ι'Clκo[vωση

cuτoφCισElς,. τόrε ",στr θα κάνουμε

Π

της προέδρου του ΠΑΣΟΚ 1001

συYέδριo ;~ ρώτησε και πρόσθεσε

στaαlα τικ nlΣ

EJΠ.ΚE.φ;::ι)ιής της Δημοκρατικής

ότι η ΔΗΜΑΡ θα καταθέ.σElτ/

Μμα

!.υ μπα ράταξης

δική της πρόταση για το σ.ιομα

η

του 'ι'έου φορέα, την οπο[α δεν θα

δWΣΙΉ·

Φώφης

Γεννηματά και του EmΚΕ.φ;::ι)ιής

του

ΠΟlΌμιού

Σταύρου

θεοδιφάκη

-για

το

ό..,cψα του νέου φορέα της l<εΥτροοριστεράς.

«Δεν ξΕΚι..,'Jσαμε

καλα/.

γνωστoπoιήσειμέσωτtJ.7ιl

Eaλλά μέσα από τα

KOμμστικάόpγcIYQ , μεδη μοκριπικέ.ςδιαΟικασΙες .

Ειπε χαρ α κτη ρ ιστι κά

ιτιιcΉ Προ
ας, ή"TCIV'

ιαιΑύπρη

στα αvσ

ΚΙ: και σε
την Π

........ ε

Γac::aτ( τόc::.'

Ο

eIvaL

να λαμβά'ι'οvrαι έτOl α

κ6μ

Υ8"

οΟολ

c>

;

ρθη~

μ

ρlσκovτaι σιι ξ

και τ/Υ Π .ΙΣ Μ

"CΙΜqισβητoύ

ή

μη

ouμ_ δηMiιι

νται. Όμ~ οι ιd

προβολή από ότι άλλες χ ρ ο ν ι ές. Πέρα από τις

διαφημιστικές καταχωρήσεις που υπήρχαΥ (π.χ.

αυτή τ/Υ ά:ιιοΙη ιVρσ από:ιιρο

ιοΙως-

"f\ClΕπιμελητήριο ) οι άλ\εςπρ:xpc:Mίιςσυνοέθη to:Iv

δΙιιηση n πόρauς και μroα

δικηγόρους.

με τις πaλmκέ.ς εςΕλΙξElςτης ΕΠόμενης περιόδου.

κρι

Κάποιο ι κάνουν lιiιι(o

'TOU σuvόAou τuιι {ημκiw

( π.χ

αλλά

Ernμε)ιητή ριοκαι

σε

ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
πρωroβά~ιας)
τοπικά

Ε

πήραν

από

μεγα).ύτερη

αποτελεσμάτων
περιμένουν .•.

to:I Ι

για προά-γγελο

των

στις ΕΠόμενες βouλειπικE.ς. Ας

Ύv κυPtρvηση και '1ΟΠΙ

ςήπ

πau yfvo..

ιικϊwΑ (ναι μπροστά μας. Και από

φορΒς

περιοχής

αμμcιτiζovτaι από

ιάκμovσ. ΛCΙUδlα και cι».au .

Ι τελευτcιfε.ς εκλογές σε

της

ιξη ή

ς

oΙμaσ(cιXρa:ιάζετca και cιιιoφσaιoτιιa'ι διn·
υ τόσο

ό μας. Και
Ι Και

ucnκά: η ά

ι αναyκcιIa προτ

ιότητσ.l

ι θα

ση a:ιιoκcιτάcmιcJη

Η άM[J

,

αποψη

ι

π
4

Δ Ξκεμ βρ ίο \.Jl

νΗμαθια

τ
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
•
Ω'\··.... ίν
.....,. . κ,αΙlρlκά (O~a.ινόμ α;» Α 06-"-._._
ονο
α«
ι αυτά ..•
ρ

Σ..

ι.(ήτ ηση έ'ΥΙVE.σro teλarmb Δημ::nιlό

q:ιoύν οι η),EκrΡO'ι'lKB: συσκευές,.ενώ ζήτη
σε να εκφΡαστε[ και η a>ιλη;\.εyyύηστου;

το Υερό στο. ΡιCώματαπου δεν πr.ιόταν. ο ι

κά με τκ EI1UΓΠίxJεις ττι:ιιι βpoxoπ'Πί:σeωv

κατο[ιωα;της Aτro:ής.

πλημμύρεςσε σ;ιΡλΕ[α tα:Jι θερμοκήηια,

και στov δήμο .

Ο εωμός ΑγΥελΜ:ιςχαρακτήρισε10 δήμο

Τκ r;pωroΥραφ[eςπου ανάρτησΕ στη σελ!

Ο δή~ρxα: κατά την eιo!'rr'ηori του σ.ια

μας ~δη π>.η μμυροπαθή. σ.ιαφΕρόμevΟζ

δα του στο facebook ο Γιtί:pyα: Γαιλτlδης"

φέρθηκε στκ EΠιJmί:σεις ταις που ήταν

σ ε ένα πo>.t5 ηεριστστυω, ότσ.ι παρασύρ

κατηyoιxiJνmς το δημοΥια τιc:nΜ'ιμμύρες"

κυρ cιx: σε Πιέρια αα/ και ΒΕΡ'Ι'ΟΟ. Ι<υδο

θη κε και κατοστράφηκε ολοσχερώς μΚ]

υμβοίιΝο της

BEJX)DC; (29/ 11) σχεη

π ημμύρες. efvα.I και προβλήματα. όπως

έσ η καιlWΚΟΥιάννη,. (σε καλ/ ιέρ

ψQρσ:roβέρvασΊΟ\' Tρπτότnμo. lηΊώvrας

χαρακτή ρισε ο Δήμαρχος cιx:λaJι<ισμό . If]&IJς η αιτfα της n),ημμύρας ήτmι σε ~ργα

γΕΙΕς και αγροτικές οδούς κα ι ),ιΥότερο σε

πapά\M'ιN:ι. να μάθει σ.ι ο δ ή μ:χ; ε[vα ι

για τα Ο1Ιο[α BwI υπεύθlΝη η ΠΕριφέρεια.

σnfτ1α και ιmόyεια κατοικιών) to'ι'fζovra.;

ωφαλήςσε ακραlα ICIpIm φαινόμενα.

Κάτι που δε βρήκε σύμφ:ιJ'ιΌ τον Κ . Γουλ-

νοχώρι.

χαρακτηριστικά ότι «Οε δυο

τίδη. σ.ιEβάtovτας τη ...

μέρες έπεσε όσο 'ι'Ε.ρ6 θα

στάθμη ~ιτoα;τόνoα;

έπεφτε σε έι,ιο

τη ς σIΝΕδρ[ασης.

xpό'ιΌ ~.

Ι

ΥπΟΥράμμισε, δε θα πρέ

κροπ ρο β;\ή ματα

ανέ

πει να EΠαVΑΠUΥόμαατε,

φερε κα ι ο πρό εδ ρος

καθι:ί:ι:; παρόμαα φαιΥό

τα! Τρ ιλόφο υ ΓιΆW ης

μevα ~ι με την ίδια ένrα

Καιχιν ι άw η ς,. τα oπob

ση θα συvαντoύμε στο

όμ..ι:ι ς πήρ ~ το δρό μο

μDι;\,oν όλο I'Ζ]I

mo συxvά

ται ς σα/ κο ι ο πρCιE

), ~ της ~μcrnκ~ς α λ ~

διχχ; της ΒΕ Ρ'ι' να ς λιb

γής. 'ΈθΕσΕ ακόμη το ζ~τη

\'ιί1\ ης Eμ μaνo υ η), lδη ς"

~ττιN πOΛ>ιi:J'o'φopέιιN (S

που σ.ιέqε ρε πλ η μ μύ

σlNOλιια1 που

f1.oov την

ρ ες σε
έρ

ΕΙΙΟΟ'ιΤ] ",α τκ αnoζημώ-

t gk:J

α ΊII~kλλcifvμEήταν η
σεσxtση

σπ fτια κα ι

σ τα π

.

ΚΙ

σ ΕΙς,. ενώ aνo:pέpQ-ιKE .ICI στκ προσπάθΕΙ
ες τoυΔ~ μα-ι. αναδεικWOvmς παράλ/η>.a
και τκ EΙΙOOVΕς τη ς Π .Ε.

αφορμή τκ αh

>ι αγΕ ς στο r.\Iμa τό'ι\σε την ανCι."eηΥnvEΕς
μΕ>ιέτες κοι κατtIσκeUΈς σ.ιτπι\ημμυρικών

έΡΥιι.νι:, ΕΥώ ιδισίτερη mιαφoρό έιcνε στη.ι
66 .. τκ δομικές της αΔUναμ[ες κοl

«Τόφ ρο

την ανάγκη cOOιης κατασκευής dau τfι. ενώ
τέ}ος ζήτησΕ να μΗV ι.ιπάp,(εLΛαD<Ia~ .
Ο Ν [κος Μπέκης αναφέρθηκε σ ε πΜ'ιμμΙ:Ι

δεvn

ρες σε αXOλe [α του δημου. όπως στα Ριζώ

• Υτ/(ΚΕ

ματα. όπου π),ημμ ύΡΚ:ΙΕ το γραφε[ο της
Διευθύντριας και στο Γυμνάσιο Bεj7r'f.ιa.;

ις MτθDι; να το ΑΝΑΝv
ΙC (να
XVE!(
dιrε Υ'Ι 11( JIOραπιρήσοι; τov Γ. ΓovJι:ήδη ο

που n),ημμύρlOε το υπόΥΕΙΟ ΚΟI η στέ.γη
στά(ε.ι a mμo. με ιdYι5υ'ιΌ vα tmnστρο-

υποδομιίΉ υΥε[ας στιν ΚεντΡI ~
κεδον α

~I

;φη μ ατοδοτε Ι

mρoτexvoΛo"..ιι:ό

ε ξοπλ ισμό

για

τις

δομές

πρ ωτοβάθμιας

l'Ζ]ι

δευΤΕ ροβάθμιας

φ ρoντlδaς

T(ιtζuιi(ισro, κο

εmθεώ p η σ η

το.:Ν εpyooκ.i]ιι της νέα ς mέρ "r'CJζ
το υ Νσσο κομ ε[αι Βέ ρο ο;. στι ς

16

ΟΚ'tω β Ρ[0L1ταJ20 17 .ΔΚΧΙφΑ)'bα μ ε

τα ;φr'ι ματα σ Ε EJήJrεδo Κ εντρικής

υΥε[ας με στόχο τη βΕ>ιτΙΙΙση 'ΠιJo'

κεδον α ς
την

•

E\.-.iι η πρόσκλ ησ η

παρε;(όμενtιN υπ η ρεσriNδημ:χ,ιας

για

υτιoJkι),ή

υΥε[ας.

δη μoσιεUτη κε. έ'r'tD l ρα .

πρστό.σΕ!ιΝ

Οι πρστάσΕις που θα κατατεθαJν

Περιμέ'ΙΟΟμε ττφα από την η yεσ lcι
το υ ΥπουρΥείου YγεJ'ας,. τη ν
3 η ΥΠ Ε και την δ ιο [ κηση του

Καλαϊτζίδης: Ι/ Εί μ α στε

Noσoκoμεb..ι H~lcι ς,. noυ

έ.):ουν

ανοικτοί να διεκδικήσουμε

την

ΑΠΟΚλΕIΣτIΚΗ

ΕΥθΥΝΗ στηΥ ιερι:'ιΡ;(η ση τr.ιN

αναΥκών και την uπoβoι\~
το.:Ν πρστάσΕ!ιΝ ΤtιN έP'f.W.

το καλύτερο για τις μονάδες

" ,~

υγείας του νομού "

,

ι

να

συμπεριλάβοlΝ

την

προμήθεια

και

αζoνιmι ύ

τομογρόφουστο Νοσοκομεlo
της Νάουσας,. την οπο[α ε[χαν

προς ;φη μcrroδ6τηση θα πρέπει
~

Eb;E

δεσμευτε[

OJIό

τηΥ

να

προσκομοο.ιν

πpJ.πη σπ,ιμή ο ΠΕριφΕΡΕιάρχης

σlf)Πιμ6τητας

μας

ΥΥΕΟ:.

Aπόσroλoς

Tζrτζιl'lίJστας,.

διαι.::φαλbτη ιιε μ έσωταιν έο υ ΕΣΠΛ

Ελπ[ζουμΕ

στους ποΜτες της

ευρώ

για την βεkrΙΙΙαη ττι:ιιι υπoδoμιί1J

tm:ά τη\' διόρκεΚ] της παροοοΟ;

του

Κ.

περιφερειάρχη

στο

ότι

Εlναι

από το ποσό lI!N

ιιmαvoητό

Ε ναΙΠΡοφα'ο'έςόnεfμαστεCMJΙκrol

H~1ας ότι

σε σlΝΕΡ)'ΟΟlα με την δlofκηση
του
Νοσοtα:Jμε[oυ
ΗμαθΙας,.

16 εκ .

ευρώ mu

δΚΙΧΕιρl(ε.ται στον τομέα ΥΥεbς η

α},),ά

πρόσβαση θα έxε~ μέσω της 3ης

ΠΚΜ, τα

ΠεpφEΡEιακ~ς μας Εν ότητα ς,. ώστε

ΥΠ Ε;. το Νοοοκομε lo Hμαθ lας,. τόσο

νέα.

για

ΒΕροιας.

ICI

υπηρeαιιί:ιY υγε[ας,. στο οπο lo

έγκριση

ΥπουργΕIου

Νοσοκομεlo της Βέροια;.

της ΠΚΜ, το mσό lIιJV

5 εκ .

τη.ι

του

θέσει ως Lψ'Jλ~ πpστερalότηm

τις

voσo lfJιμ ΕΚ] ιι.ές

μονάδες

9

ΕΚ. εup:i:J πfrr'σ.ι για την

πτέρυΥα του

τοα;

βoυ),ειnέ.ς

της

να διεmικήσουμεαπό κοινού . από

το YπoUΡYEb YγEbς, ΊΟ κcι;\)jτEΡO

Βέροιας και Νάαισας,. όσο και γκι

Τόσο

το Κέντρο ΥΥΕlας Aλef.άVΔΡΕΙας.

tDl

ΕμΕIς, ως δlOlκηση της Π ,Ε

mpotexvaΛo't"κOO

Εεοπ),ισμού

Η

προβΜπει

Ημαθ ας" πρόεaμε στο ακέραιο.

ττιΝ Noσoκoμ.eIων

μας και του

και αναβά~ση
δομι:ίΉ
και

για αυτά που εΙχομε δεαμΕιπεl

Κέ.νφου YγεIaς ΜεξάνδΡεΚΙς':

νέα

πρόσκληση

την επέκmαη
υφισroμει.ων

ο

ΝοοοlDμΕ lου

και

περιq;ιερειάp;(η ς"

όσο

l'Ζ]ι αvακor.ιώθηκαν από τον Κ .

α.ινατό Υια τηΥ ΑVΑβά~ιση1Όυ

Α.παηίΟ11ιιlc

EnσvaφopΩ.

1

1

Η ά>ιλη

Σ

άπo~rι

άζovπις σε βci

.

την τοπική και όχι μ

mικαιρό"τητ

Δ εκεμβρ ίο υ

4

•

ωνl

Ω

ς1 Ι

ο

ς E.άiι μετ~Ψέμo

δική

τα , τκ απατες,. τη

υπόθεση.

δαπόιιεςγια υΥεΙα - πρόΥοια.

ότι

ζωή με ΨΙχο υλ α
Όλες κal

όλοι

στη

μάχη

μας
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μονοπωλιακούς ομΙλους. Υέες μειώσεκ στκ

αρ[voς

πα[ρvoντας

στην

περιοχή

μας

μετράμε

2

υπόψη
χι'),ιόδες

Η «δ[καιη

Καλούμε όλα τα σωμaτEfα με συλλσ,ιικΕς δι

εpγατcxIγρσηκές οικογέVEJεζ αποφάσισε τη

ανάπτυ

σδικασίε; να πά ρουν σποφάοεκ, όλους τακ

συμμετοχή του συλλόγου στην απεΡΥ[α κaι

εη.

εργαζόμε..,ους

που

σlNTQξιούχους ..,α δώσουν

-

στην απε~ακή συΥκέντρωση που κήρυξαΥ

Δωμ

προωθεί

απάντηση στα αντιλαϊκά παζάρια, στα νέα

τα ταεικό εργστυω συΥδικάτα για τκ

ppη:10~rαuyκt

η κυβέρ

σΧέδια JTΊώ',(ευσης Ttι7ιI λαϊκώΥ στρωμάτων,

ΔΕ.lΙέμβρη

Να πόρουν μέΡ.:ις στην απeργ[α στα ουλλα

της Νάουοαε,

),ητή ρια και τκ σ~εVΤΡώσE1ς.

ΚοιΥάΕ[ι.,ια ιτα προβλήματα που εκπορεϋοντσι

ΤεΊ'άρΊη

13

14
1α30πμ στην κεντρική πλατεΙα

vιρuση tξu από τον

ν

ΟΛΕΔ

Σ Υ Ρ ΙΙΑ

Στη ρ[ζουμε την από

-

ΑΝΕΛ

θέλουν \ι'Q μας βά),ουΥ στο γύψο Υια YQ

από την πολιτι κή ΚυβΕρΥησης- ΕΕτσαΚ Ιζσιιτας

φοοη του σωματefoυ

σημαίνει

πα[ρvoυ.., α..,εμπόδιστα τα αvnλαίκά μέτρα .

τκ

Διa\οι,ιής - Ψύξης

επίθεση

ΕταμάζοΥταl νσ βάλουν εμπ65ια, να καταρ

την αγΡΟΌά

ruμιrτη 14 Δwιιιβf!η

η

η

λαϊκές

oιιroγέvειες.

ξεκλη Ρ lζσΥτας

για το όφελος μια χούφτας

ζωή

..,rιooυν το δlκaΙωμα Τ!ιΝ εργαζομΕΥω'" και

ΕΠΙΧΕιρηματικών ομΙλων, ΚΟΙΥή πρέπει να ε[\ι'QΙ

της eργατιKής,. λαϊκής οικογέΥειας. ΚαταΡΥε[

συΥδικάτων YCl σι.(ητούΥ και να ορΥα..,ώΥουν

και η αγωlι'lστιKή απάντηση που θα δοθε!.

στην κεντρική πλατε!α

δικαιώματα και κατσκτησεκ, οχεδιάζΕΤαΙ Υέ.ο

την πόΛη τοικ. ΔΕ. θα τοικ περάσει.

Προετοιμαζόμαστε

για

Παρασκmή

fΚέ,βρη στ/ιΜ(ου ικ ΊIJV

κύ μ α αvn), α ίκώΥ μέτρ ω ν. Ν έες μει ώσεκ σε

Πσίρνουμε στα ΧέΡ ι α μα ς την υπόθεση τη ς

σύσκεψη

μn)ιόκων

αση τuv otιιμcιmlιfV ΣUVΤαξlOύpN
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συμμι:.τοχή σl1 ς πτυxιaκiι; e.ξ.!τάo eIς (Δι άτα Υ μα της

ψι1ιι.ι ~ήσηTZ ό,.τα oπaImΤOI δια τΓ(ι' e.ύρυθμov

Τι

οη

άρθρο

1900.

5). lΊθe.ταl σt4ιη,.

ΤΟ

ρ

••

καo'O'VΙκιγ..

),eιτoυρyla'll

σrρατιωτ ι.ί:rw

τη συμμι:.τοχή αΌ ς a7τόσιe.ιc της ΥυfNOσuιαΊ ς.
Η υπiρβa~ του opfoυ αι.rιoύ VΠ'O,(p!:ών!:1 τα.ις

Στryιι .!ψημφlδa. ΕΜΓΡΟΣ

φιχτ ητ.€'.ς

."α τΙ'(>' ιbιa ρ ξ η 'ΠιΝ lII.'ι'I"JT03'Ioιήσ=o.o: ιι. . ~Σ υ μφώ\oως

φο lτήσoι.Jll 1[Ο 'ιdι.\.ιJ1ώ~ γι α Ειιο. ι:κόμ η

ωστόσο,.

(J1/l\δ~ς

Cπι

aλ/ά

U!τήρxσv

οο ι

γιιμ-..:ιστ ιιιΓ,;

Υού Πaδ:Κι ς. Α6ανάσιου Euτoξk:J . στα. δημό01Cl

αnδ την

Μωρά

ζrι.ινrανJ1 πφyρσφJf

«

noλ/.o[

Ι '

(23111/201 '7) δlOβό ζουμ!:.

α υ'Πί:ιJ e lζ

50Ο

σιI.!fIXό μe:νD1

001 n),EoY

l)Joπύ.\alD τ/ ς !ικι:δΊμ α ς.. δπ:ιυ mp 6~τo να τοι ς
cnoσ κo MιJθώo ι τουπό τ/ς αιιτρonής

τωv

a'), ιιfμωv

εκ των π ρωroe.'Πί;,owo ιδ kιις σιJ'ι'!:.ImIτρώ6ησαv ~ ς τα

δυσκo.\Ieς στ/ ... παιxικoλα:erισιl της

Η Υυ fNODl1κTι ιισή),{lη,. μe: πρωroβ ου), Κι το υ ιrιroυ ρ

τ ο ύ του

nρσςΤ'1"'δημαι:ιlωθdσσvπρόσκ.\.ηι:ι'llτ ων φolτη τιί.v.'

ί

πpoιrnllic

φuτωρlου

Aισ:Iδ'jμαϊκoύ

e-Tη φ σιτηaης σι:ο Aιroδ η μαϊtό Γυμ..-:ισττj ρι ο, Υ ICI

w

του

τ ου

'MJVOOτ/ploυ,.

Φoh.\ααι.

8 u

και

'tΌ όριο των αyOOvτa απαχτιώlι και για τα δόο

άρθρο l5}.

οης 'ΠΙ

1ID».ιi.; ο D1ό'1ηπ.οι;

knooooploυ

e-τoc στο Aκa δημaiκό Γυμl.OOtι):!ιο (ό.π..

από την

ρ.ίρ~~o)ιl\ι8 ιtαι Τ/ΟΙ; Δι '
αtη

lJIIιtό'Rιν απο-

ο,ά τοι;ι δLCU

. pDV 1Iaρo

Π1!I'It~ Evιi

ΠΙ

ο,

συ

•

TOU Α

Υια τη

31 ηι:;

πις
lΠ1 400
~ αmιρ ιrhη'ιη π,oiί
νιιι π:ι συ
Dxή ΤDUς Ο'Πς ΠΙVXι ιι:iι;
~ η

Και το υπόflW1μα κατσ.\ήΥα ως eQΊ C

v.i1ιI φoιrητών Οτ/ 'ι"ι.-ιστιιιή. μe: τη χοριγ,."ση
τη ς OXfiItιήι; α/1δδeιδΊ ς.. ωι;; προίίπόθ!:αη

β,

.

άρθρο 9lι όσο και μι:. 'D'l" moτoπdηoη τη ς .!ξ !!:τασ ης

δlO τ ο

•

.!'ιI!:P'r"1~TQ

CD1~ ύ ... αυτΟΟς ζ rιτr.ι α. ΤO'J '1ιiJyctιι

001

φoιτη~ ~ τ/ς αδυwμ οι;: των

λoμ βoΔvel Π~ σ !:.tι τ ων μ !:MJv της Επιτρσπή ς κ,

lδωτlκ:ι:i ~k:J ..σι:η Σχο'-ή 'tωY Bιoιsι:fί"-ι1V Τ~

't.!1ι.eυτa ων ιως ~ της: o3'loστacπως..

θro ιS:φ1 δη ς Ρστι ς CJ\IClκo π.ιol !:.ιζ ΤOI3ς σι.NσWφ l3ς

( Π c.\ιιr~Ιo) κα στο ΠαvD1ιστήμιO το

'w':J

elc

τους τας evφyd"ας αυτή ς παρά τω κ:. l)J ιrτά veJ προς

ψήφιση του νό μ ου 8ΧΚΑ' ςnq:ι [ ~αστιιιή ς

'tΌ na ρι\!σσ ιO'l/ ΓυμJOστήριο-.... ιιατά

mfrωδ... τωνcaτημάτωll τω'ιι Ω ς σv και ατe5ωσα 'll

.,..,μlolOCΠlM και αa\ηl1 κών σWMY IJ:1W . Νωρ(τφ α,.

τος τ=~ς ώρος και

μe . τo1.'OlJOOX tδIo ~ ρ( O f";ΌV lOμoύ το!] Γlcn=ιι στ η

νόμος oπaImt Ο . Eι.rn::ιξ!aς. Σ~δρlα

μlου .

8η .

ο nαρ eμeM! στα :f3ρl1ό. α

μe.ταβal\ιωσι

πιχις

άoκηorv

Ευτα6"α ς ά;ι,-e Ντ άξ.!:ι στο διδαmιro προσωπικό του

1011 /1904.. Π ρa Kl1 κά
1902-1905. σ.273) . Η

Πανmιστ/μloυ του ς oeδι δα σκά),.:;. l3ς.

οιι"ήδραση

(18991

το σπ

1Β99..μ!: τΙ'(>'
001

N'J.

t τexvIIlώ'J

'[(J7o'

στην

μι:ιθημάIωvιo της ~μwστικήι;; ιια oπλoatk:Jc ( Εψ)

παρσtDλoύθηση

μeρ(ς τ ων συζητήσro;,o,ι της Boι.W'(ς..

σ το

1893.

σ.9;ι2 ). Η

μ άθημα

tofl

α ο

πιχι μ eσημβρ Ιαι:;το υπόμ..,..μάπι.:rJ .
ο κ. ΠpύΤΣV Iζ~o.\oυθd oayoρ e !Mv μας~εη

Συ y κ), ή τoυ

ότι θα το ιmoβά.\.η α3'lι5ψee lζ τ/V Σ~oν .ήτ ιςαιΙ

φoιPΊt!κή

τ/ βάσι:ιαυτού θα Αάβη απoφάσι!J ς e.ι..ι'>':Iϊιιι.ιπάIαι:; δ Ι"

!J!1ΌXP.ι:ωτι κή

κα ι

της

τ η...

'ι"

ημά ς .e iJΊ τ/σe: ό Ih"\ OU'rXpόμ:ι!ι:; mτό τη ...

e.εtm"ση

'w':J

στ!flJΊς.. ω

Ακαδη μαϊκ:ού ~μwστηρ(ου mιθtaeως .

καaeρωση τηι;: .,..,μwσι:ιllΓr:; σe: Meς Τ/Ι;: βd3μ ~ ς

απαρa rτ η τ η J1 ρού1ι όθeισrj σ υ μμeτσ,ιήι;: στ ιι; J1U1).1O~

-

της !:Jα1O Ιδω~ ς ~'o'!:. σταν CIJI'όrιxo αφeιι ό<; τη ς δ ι

και

πρω ταΙ1l0ι!-

o p,'άv ωα-ιι;: Tω'J n pώ 'ΠιN o iJ'f1Pσvr..:N O), υ μll1 σl'ώJ

Noeμβ ριο του 1ΟΟ;Ι

ιψ;:ΜιΝ στην Αθήνα το

α~τφoυ του

συμπφ

όπου σι:ο σ τό

απo~ η όσ.\rιιsι o υμTl'!: ριφ o ρά το !] δi~ υθWTO ύ

Η EM ΦA N I ΣJΣ: lΌY Κο. ΠPYTANEΩL

ell-

τουΑοοδ η μι:ίκού Γυ

Md

nα!δeυση , η μe:τaρpύι\Jιση τ/ ς oπol"a.ς ~ήθ ~

στol3ς φ ιχ.:;- ι •....,,:... . - ."

~

&σ σύVlO~ l στ ~ ι κ6 τφvye:

1Β96 κα
1Β97..

eλ/Γ(>'OτoυρlllOOO:Ι π~μoυ το

xaσι:ρo τ/ ς μe.τοπολeμικής κριτικής μnήtι!:

"1

001

η

βάσις και η κρηπf.ς;ιι σπolασδ ήnoτ.! a».a,ήc

διδα

ι

ΜΥ

πΡόσκ),ηση

στρατιωl1κή προσοιμ

α αvαγpό~τaι ρητώς στη

.20

"tO

ιαπa'),fj ψeι ς_

ορ μ ή

στηρ(o υ,ιAρ IJ:αv Ii

απ

ιαΊς

"O;ιt!

ό;(ι!

~άζoυv
α/ ιχ

πσλ/of

dμ ef' σ

δ ev

ιrπάρxoυ ...

~ι

.,mμe:w..- Ο uπa 110 Ι;: ά~ ο
πρo IIά).e.ιx.

cίM.γι:N

e\'ώ

e.npόtι!:rro

w

a w.,.,-..xrer;

Λαμ 3'l Ρσποόλο υ ..q.ιφσι.ι ιζe.ταl προ τωv Πpσπώ.a ~
από

1907.

ή

ζι-ί τή μaτo ς ΤΗc .,..,μwσrι llής"
ι.:: ηπρώπ]~ρωση φoιτ/'tώv

ΣXM ~ σ τα nΙΧΙJ1ύ

α τη

αι;:.

ο κ.. Γ\:Jύτσ'ιllς . όστις αφο ύ τους q3eβalωσeν ,.ότι θα

μφ ιμ"; σ η n.!' ρlαυτώ'Jπaτpικ:ώτατα. του ςαJ.Nι!:στl'jC'!:.

va

δ ι),σ υθ ώσιν.α φο{ι τα ζ ήπμα ήδ'j avD.aβe: να το

IIX:I'.-:ιν l ~ η Σύ.".-..ηroς.

Στη cι.ιyκ.!ντ ρωση αυτή ο φ<:) 1 τ/τή ι;: τ η ς Νομι}ιής..

Ο Κο npiJTOll Iςκατόm ... τoύΤOU απήλθ.!

δ ι aττ'ρ ησις Tr..iN 'tuxικώvδΜμeων..η e.'IITη κσρτep Κι

Θe:ι~ηςΘe.oδω ρ~Kατ

ήρxι σav μ exρι τΓι.'ός cπιq;o:φoύvτe.ς

e1; Iζ και η διό. ταν στp<ΠIωτι tiδν βknι πρσπσΡασ κω ή

και τ/ σqι.η§ ι.,.., μ

τωv ...eι...- (Nό1JC'" 8ΧΚΑΊ1 Β99. άρθιχι1 )..

φoιτητ.€'.ςπριffieι

Η .,..,μwcπική ~τό);θηtι!: μ !:. το νόμο ΒΧΚΑΊ1 θ9 9

όf.'"JJC'w':J~'w':J lι..ιποχρe:ψΜι(ΑlιΡό11ολ ις..2l/11 11s(17).

τα Πρorιύ.\a1Cl

Οι σ~τρωμ~-..oι φorrηyecd,D.d,a'J ιlα e.nταμe),i).

&11 ηιlσ~ια ", 001 π)1ov ώ ραν d;ηιm),oιJθη

nιχισωρrvή emtρoπή

και αl φ~ σ

eM.

στα

~wo:Dι

μdθfματσ

π αρ σllOλoυθoύσa.ι

(ά ρθ ρο

531

που

U11O)p ~ι Ni κα Ι ι!ζeτ άζovτ σ.'

δια

ρβα. τη ς.. αυτδι:; τα

avτ '\1Xlφoντou uπofl\'iματo;; παρά του φοιητου Κο

φ

ΠΡαγματσποι
από Meς τ

e.'II ακμ ή

e 001

Noe~p b.ί

στοχοθι!.σΚι του μαθήμaτoςJ dκoπόις Τ,"" w\lOOτ ι
η αWτπυt'; ις των σωματι ΙΑΊΙV και η

κορ υφ

.

Σrις

Η συμβολή τ/ ς 'rΨ\'CΙOΤιllή ς στη

ς,.

μσζικά ι:ιώJ.oλη1ήρια.. βk:Jιeς

Of:'

στη χώρο (Εφημφ Ιδα ΠιΝ συζητήomι ν της Βου

1893.. σ.3 22 ).

~

m ιτροπ ή ...

τω ιrιroδe!ξη τους πρ ωταιτ ους τ/ ς tαmi του

l~ τ O'l/ΑρβΞi

ιιιή.. ιrιro στη

~μ

η

ζovιaς

δoθdσηι:; τη ς

OVtαlατ pαl1tι.111

Ις

~ιμ!Yoυ ~

σιrντά~

00101 φaιτηταΙ
0IIim. nCιN'II
ιδtaς,63'lωι;; αwμelvcυντην α3'lδφaaι...

τ/ς Σ~ ιι,,!:J1O..,Υ&ν α-ιζητι:ό\πς ζι:ι.q ρως ιι ς

Tf.J:N

σ θ6ρt.:i3oς

φoΙτ/'Πί;,owo μη δι.Na~ lι'Ο

ό)..οι αl φo ιrητiις του ΠαvemOTηιlou. Το T'!:λ!:υτa ο.

υηόμ..,..μα προς τΙ'(>' f'\:κ.rτα'llekJ. μe. τα φοιτη τιΟΟ

auv!:WOηaίJct καθόσ... τρeι ς 'rVώμαι m.!ιψmouν..

κaτbaσσeτη~αστική σταπρωraιovτo μαθήμ ατα

αιτήματα: την α3'lομάtφι.JVal του δa6..rντoύ του

Η

ΚOJ ~ στο YO μoθh η

.Aκaδ'jμαϊκoύ Γι.μιαΟτ/ρlοο..ι,. 'Π'}Υ aoΠIKaτάσταση της

σπό φοσι'll τη ςωy!WΊΤO υ,. η αφα δπωι;; ~ ocl:ιματι

'ιΌ καθορ(σ!:l τΙ'(>'

μ α

ήτO'ιl'JO

αουηδlκής yι.vι.ιaσl1κ:ής μ~ στρατωτιll"b;; ασκήσι:ις,.

μe:τo β oύv

"tO πρoa Ιρ'!τ lοο του μdθήματoς; ΤΗc 'ι".η.Ναστικής

ι!φη μ e ρ(δα;;

στο lW:ιδημaϊιro Γι.μιαστήρlO (Δ ι ΆΤΑWΑ της βης

κα ι την μewι τ/ς δ leυειe1ή~ του ζητήματος

δρι μ ύ τατα κ:aτiιιpι ve τσv τρόποΥ της .!'ιI!:p,.elac 'Πι."ο'

πciι~ κάθ!:. 'ι"μwστικήι;; άσκηaηc (Σι.n.oώρ(α Γ..

,001 η

knooι.xιρloυ

2). Μι: το διάταΥμα της

1900 που

ιιπt'\1Xlψ.! α ιιτιουρ';'5 ς

22/11 / 1907.

Π ρο κτι ΟΟ Συ.".Jι.ήtoυ

1001-1900.. a2.1-

ΤΡ frη

yρaφ ~α

και

μιαι;:

τη 'll

άσκηση των πρωτοαώ'J καΙ δwrφ~ φoιτη 'lclΉ

~ 1β99, άρθρο

τα

α'w':Jμ ev OlltZς

τρ(ωρη (ιπ oι..Mxι στoν.w) q3δομαδlCl α ΙΙΤΙσ,(p!:I'J.Πι llή

31 ηι:;

!:Ιι;:

naPqJdνoι.N

ΟΠΟ'J"!υματ",ήι:;

απoδoιoμάσoυv

συ'lήv..

• δ:πωι;; IΙΧΠ"!:l).ι\&ύ ... ev cι:r:ιματι ιι ς το

Ακσδη μαϊιιδ'ο' Γυμ~lσν και πσρ~μnoδ οαΝ τη ...

Παιδdας λ Euτoδaς.. στο τ& ς του & υτφ ο υ !!:τ ου ς

28~ tΔυσ'l\J).'ώς [ΟΙ φoιτ/τeι;] δeιι neριορ(σεηcxι'll

$κολούθησ", των ασκήσe:ων Τω'ι' τιιχδ'-'

τωv σπoυδtW τους οι φιχτ ητΕ.:; όk.ιH των Σ).Όo\rlrι'

μδ'llσv

.ιπι oxρroύ 'l/TO Ι " α ιrιroστώσrv !:.ξtroσ", en[ πaνrωv

Πpαιrnκά Σιιyκ).ήmυ

)ψVO ζoμ bιr.iN·
ΕιΣΤΟ ΓΥΜΝΑΠΗΡION

~ ι:;

ταύτm

~δρ(α

'L. .22/ 11/ 1901.
1907-1009. τ.23 σ.27-28) .. θα

τωιι ev τω Αοοδημάκώ Γυμ'ιΟ!ΠΤ1Ριω δι δα σκoμ~

Πδ ο π pύ τmι ης. Mιxar't\ Κατσαράς στη Σι:..".λητο.

.,..,μ-.οσι:ικι1ιι.ι μαεημά 'n.ΙU ( φ θΡ α

Q

1). πo».a,ή Tω'J

φοιτητι!:ς

~υΘΎVεηιια..

ατο

A ιroδ ημαϊtό

φοιτ η τclh' ωιό τΓ(ι' ιιπσχρe ιοση ciσκη ση ς κα .!l.ttoσηc

rUfNODTήpι

όπου πρoιςά},roα ,ll ι.W κι! ς ζημ ~.

στη γL1I'o'cιoτιιιή μδw 'λόγω σωμσl1ιαΊς (D,ICD1ηρ(α ς

Την αη5μ ev η ημ eρα η σιιyιιeντρωση τωv φaιτη 'Πί;,owo

δι ότι

ev

σ.ιτ ώ

Εξ" όN.JN τού ΠιΝ eIeΚPάτι-rσev η τdeυm α ""':'μη
και οι φοιτητα Ι
,.!ξeκfvησa.ι

.!'ΙΙ

elc 300

και ΠAe O'V αιιιφ:f5!J!:\'Ο1

σώμαl1

δια

το

Aooδημαϊtiδν

-".,.n.oaσ1ήριov. Τος !:'«p'J"!foι:; τα ύ τα ς τω'ιι φoΙτ/ 'Πί;,owo

ή ~ αf";ΌV κι:UJ 'IIO~μά=rιι e.n=π.q.ι ~ διό.

mα...w.ήφθrp στ α προπό>..:ιισ ταυ Πa.ιe. mστημ ου

110 Ρ cκoλoι.ιθo ύσα ... μ αφ όθι:Ιι l1W "T'ω'>1J υΟ11 κώ'11

της .,..,μ'wΌσtlιιής . C&άτaγμo τη ς βη ς Αυ;ούστου

(Α ιφόπώ.ιι:,. 22/11 /1007α ),

cισnNOμι κών oρ~ παρά

1899.. άρθρο 10 ), nκrnmoιelTOI

ιπoλιrπληθή και θορυβ ώδη δlOδή.\ωσ ~ στις

από τον ιατρό του

~ δημaiκo ύ Γψ'ιIDCΠIJΡΙoυ και δι"νι:τ α l από

πρύτανη

TO'l/

Η tφαΌκή μ eΡΙfll/α Υια τ/V !:.ΠΙβο).ή τη ς

e." '"

στη

Yia

φοιτηl1κή

22

e&ποιήθητο

των

Ε" αστwoμιroν

ono ku.o

αμ!ο:.>ς

τμήμα πφΙ της

Noeμβρloι.ι 1S(1;Ι στα πρσπω.aια τ/ς ~ιlα ς..

lIXΠ"!:υεν.ιαe ωι;; ΊωVφOΠη τWιo eIζ το Γυμwστήρισν .

ο

Πόραυτι::ι τότe. ο σστυΥόμος; Κο Xι::ισe κήι;; πopθ.aj3e. ...

Μ.

Κατσαράς

~σe:

προς

>'&'(0

τα.ις

σωμαl1ιαΊς όαιιηση ς των φaιτη 'Πί;,owo em~ιίι=τaL

α~τρωμ evουςφοιτητι!:~ράζσvταςτ/VάπΟΨη

σι:-:τους XΩΡoφύ.\aoo ς τους οπol"ους eτωι;:.θι!:τ~

Ίόσο μ!: το μ !!:τρο τ/ς !mσ,(Ρe:ι.1tιlιή ς. διό !:Ιδικο ύ

«Πι δ~ bιΡOξα ...τοότο φοιτητά α)J.ιi ξivαατιx;ι,-eΚι

πιχι τ ου Αοο δημαϊΟΟΟ:Ι rufNOOyηρEou κofrot ooo~ς

~υ παιχιυσ αςτι.ιnoφorrητ ώνσταAκαδημαϊ tό

!:Iσδύσaνrα evτι::.ςτων φoιτη τcl.'r.?ι και την e>.πfδa. Φ ll

φόβος

rUfNOσTήplO υπό τη ... ~ υθίιιι η του διωθιΝτού του

'tΌ ζήτημα θα το μe),eτήση η ~τoς οοι e>.:nlζω

φοΙτ/ τα! μ etι! βoL...:>V όπως β!: βαl ιι:ιΕ\:]ι:ι... ότι δe.'11

τό.wτ dou

(Δ l άτα'f1-lC!

τη ς

BηςAuyoύστoυ

1β99.

em6Wι:r.ιJς

ιιτιή~

κατ' συτο ύ δι άΙι

ΟΙ

ωιoφaσtση συμφ ~ μe: τη 'll emθυμk:J'ΙΙ σαι:;'"

eγυΜVΌ ζσvτo .!'ΙΙ αι πίι συvάδdφol Των. Εν θορύβω

Στ/V 6mικτη δι"ω ρ η σ.ιve.δρ(α~ της ~τoυ
το ~ψα τη ς [δ ι αι:; ημφ aι;:.. μ!: πρόταση του

nCι'll1'OT!:. οι φοιτητα Τ ζη~αιyά ζoντ.!( ιrπ,φ τ ου

Μ . ΚατασΡά

ro τρόπο ς δι'

011Cιθev n.ιp6ντe.ι;: αυrό κλe.ιατόν αι a.ή)ιΘΣv δια ΠιΝ

αυ οι φατ/ταΙ roρσ..,.ιατωιolησcrιι τα αιτήματα.

ιδ kιN ι:ιδώv οι:; τα πρ ωιύλαι α,.σιιόθι!ν οι nφ ιι:ισάteιxιl

w

~ταcιθd πρ ώτο

α υτ ι.W- δώτ"!:Ρον δ e
άn'l/O

ro

ψ.ι);ολ σ"κά τlJ1!3N σ Itla,.

Γf"'ά'ι' οοσα ... αυ τούς '1/0

o ύι:ωςt

(Iυ~Κι

Σ~oυ

Σ.

1901-1009.

προ σe.'ιI!:).'θ ώσι ...

22/1111901.
σ.2θ) ,

Πρακτιιά

σ~oτή~

n<:l'ιιι:ιΤιστ/μloυ

κα τι!:φθασσ.' eIζ τα rUfNOoTήP ΚW

απή).θov,ό.άxιστα δ.! παρeμιιwv αvαμ Eνovτ!:.ς τη 'll

απόφασι 'llτης Συ ~ητoυ •••
Γ1-Ιπ-Ι 1 Eφημ ~ρ(~ της moxήι;:

-

φOΠl-ΠlΚEΣ

T,tt,A\XEΣ.

Σ1Ό

ΓΊΑΝΕΠΠΗΜΟ

t aJO ιιp mIIή uπτf'OJlΓp anoτrλoCιμm, από ΤO'l/

AθH~:

πρ ύτανη , Μ . Καιοσρά και mυι;: ooσμήτoρeι;;..

Η ΠEPlΓΠmH Τ~ ~WOO::ΤΙKΩN

Γe.ώp'ι'0 Ayye1ιimoυ'λo τη ς Νομικής

Πef'C'!:φόvη Α. ΣΙ

Πo3'la,'lαwδ3'loυ>.o

Τ/Ι;:

IIDI

θro),oo;ικής

NI~
Ixώi\ς..

ENwY'n. Δρ

ΊΌΥ
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Ποιιι'μΙου Πατ pώv

Η άλ/η

άπο ψ η
ε

,

v

τ

4 Δεκεμ βρί ου 201 7

του Συlιι.Α'Ι1

Σ

tJΊV

σΙΙ σ~fΊ

του

ΣιNroνιστικo O

c::>pγmιoυ Πο.\lΙοοΊ ι;; nP OOΤ (]G(a.;; τη ς

,

ΙΚ

11''ΛΙΙ

U

εμπλεΙOOμε'ι'lN φορεω

n

Η

ΙΚ ' (ΠΡΟ

(

ε

μe. α.rvtσVΙιrn'l

α/ιό την ~YIO'ιfJ I«1Ι

ΤηΥ Πo.\ιυισ'J πρoσmo ια της π.~ 1'ψι ιΞ(

μακρός διφκεια ι;;

ΠEρφερειαΚ!'JΙ;; ~wτητα ι;; l'ψΙιΞ(αι;;. Π"Ρ)

αι;;. r'JΊmI η IOO;\DIEpη δυwτι').

βρ:)XόΠtωση

η δΡΕυσε,. το πρωι τηι;; τρπικ 2Βηι;; Νο

Eπfσης tόVισε ότι άμε σα κηρΟ);τηκα...

QJToτpmovro.;; κά

εμβρk:ιU, ο αvτπτεριφeΡΕtJro:η ς Ημ σθ(α ι;;

neplCY,\t<:

ποια πιχ'" αΙΟΟμη

Κι:Dστας ΚΟ). αYrζ!δη ι;;.

~ιcrη ι;; αWγκης.. μεώ από αtτηματη ς

ο κ. αvτι πφιφεpεtOpχηι;; mιαφέpθη κε

Π .~ H~θΙ ας και Τ/Ι;; ΠΚΜ προ ι;; τη ...

στην apμCNIKI') σ υ ,;ρyaση Π .Ε H~θl

Π o.\ιΤIt:ι'Jς Π ροστασι ας τοο Υπο UP'r'EI ο υ

cε Πόρω ι;;. μηχο

ας και ΔιΊμωv, στ/ ... wι:ιμeτ ιD ΠDΊ 'f(ι]ι'

lD:ι1rεp

ν η μστσ aλ/.ά κ υ ρι

αjμΑVΤ 1ΚιfΉ

τκ

JηX)β).ημά'f(ι]ι'

acυψα. ... απο τη ...

πω προ

τη ς Ημαθη ς σε κατOOΤασj

νό ητ (Ημα

'ς

l«ι ι

δημ 00 P'rf)eoι.:ιv.

r.rr

Παρά τις Ελ), Ε I Ψ:Ι ι;;

η οπαα θα Ι ΟΧΟΟ ΕΙ μt,(ρι

15 ICMlιιcιp lou του 20 18.

ως σε πρ oαι.mtΚό,

βρo;Φmωση

ιΣτο διά Ο1η μα αυτ ό, Ο Ι ΔιΊμ οι l«ιι η

του διημΕΡου I Sης lοοι 1 6ης Noεμ~o υ

Πeρι.φtρEια θα μποροOV ~ (.ις μεν ~'Q

ητα...

EΠσιμαIνovται;; οτι πσρσ υς fλ

ωτaroroστησο l1ι' τα δημοσ ια δ rκτυα

ΔUVΑt1).

),ΕΙ. ψ:ι ι;; σε ΠΟρ ο υ ι;;. μrp;αvr'Jματα κα Ι κυ

και υποδο μές αρμοδ ιότηΤά ι;; rouι;; πο υ

Ό ΑUΙΙ σφορσ Τ!'fι'

αvαq:;ιoJ)1 στα Φvα και τιι;; δ ρ άσ eι ι;; που

ρωι;; σε πp:ισ ωπιιro,. η αvταπό IΨ DΊ 'f(ι]ι'

e:nι.

περφερειακΙ')

βρισ ι«::NtQl σε ε.f,Eλιιtι η ΠΡοΥΡαμματ[

2017,

M et.f)

r'frfJ σα

η

μ Ε δ ιαδιιαxtει;; EΠE1~υσ eς,.

αvτ !IΠό Kρ ισ η
η

κα;\Oteρη

Eνόt ηtα.α/O Κλη ρΦ3η

που εfYQl Πο.\ Ο σ.ιvτoμότEρε ι;; σ ε vιxι-

m... με ~CΠε ι;; δι αδικασlεc;; α EVtpyEI-

φΕ ο:ρα υ ΚΙΙ;; ε'f'ψΙoo ς. από σ..ι~ τη ς

ες. 'ι'ια την κηριιξη πεΡιΟΧΙΙΙ '" της Ημα θ Ι 

Μα κεδονΙ ας και τ/ι' περιφe.ρEιαισ'J Ενό

I{Q'ι'OVLt:I)ς περ l6δoιι, αφe.τtρoυ δε νσ

ας σε κατάσταση Eκroκτης mιά'ι'Cη ς με

τητα Ημαθιας

δ ΙΕΚδικησοιι ... XPΊμαroδότry.::η

.,,' σ..ιτά

το αlτ/μά μou και 10u περιφ:ΡSάpXη

EκτεMΙΙvτol ηδη α ετηοι ε; παρεμβά

ωιο το ικ κεντρ ιιαιι;; και Eυρω:παrκo OC

προς τη ... ΓΕVLΚ!'J ΓΡαμματεια l'ΊώLτι κι'Jς

σε κ στον ποτα μό

Προοτοο αι;; του YπOι.pyeΙOU E:ooπ eρ ι

λoYΙψ.Q o π αοωε

KιtJv,ωτό

πο ρο ικ,

L1J1V

πeρι.φερeιαΚ!'J

Ημαθ Ι ας,. ( όΠω ι;;

και

σrηv

EιJάrητα
υπόλοιπη

~ι

A.'JdKj..IOW

πρ oUΠO
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Ιι1ι'τάσσovr αι Ίεό),η δημΟΠράτησης ",α

mro-

Στο διάστημα απο , α ΔιΊμοι και η ΠΕ

τκ ετησιει;; παρεμβάσΕ ις σ'tO'ι' ποταμό

στρο φων, διαθwoμε και ιδκιιτικά μη

ριφ ~ρεια θα μ:πορ:ι ΟΥ αφει.'ό ι;; μεΥ να

Λο υσια πρ:>υ πολογισμ α ό 73β. COOε και

xmιηματα ."α κσθαιχσμό τ ω ... βι:ιθρω ...

αnOΚOΤootl'JσOuv τα

ελlγXετα από το ελΕγκτι lΙ) σιιv ιδριo και

yεψ..ιμbV κα ι t1.ιJV κατιtJv πσrαΜΏV από

mL

Π ΚΜ

ηδη α/ιό την επo~'η τΩv

τα φΕρτά

uJo.IK

όΠως και για Τ'Ν ~

σχυση 'f(ι]ι' a.ια:Ι.Τι.ιμάτΩV του ι;;. τ~ επα

που ε !\' α ι
τ/ -

α

ψ!ρ

άρ-;

,

A),εε,mιδρeιας,. ειδ ι

Τσ,'Ρ (ψ) Ι;; QlμI

ΕιΠ.τροπης

Ι

1«1-

δ E O τεp::l ~ pyo

'rWJXό

ιmoδότηση ~Ό υ τά

δΡι ο ε!Wι και το ΕΡγο αποκαΊάσταση ς
δ ι oxeτεuτι Κό τ/ ται;; τωv τΌW ωv Α'ι'IΙα
θιός και
σμ::χ:ι

Πό ρΡι;ι Ι;;Ι

Ι

A'r'fG.';;
363.0οοε

Τριάδ ας,. ΠΡOOΠ oλσr\

~ότη -

Ως ΠΕρφερειακη εΥό τ ηro. π ρσχω ρο cμε

ι;; και στην UΠ6λo πr η

σ εδό ο μεγάλα Ι:ρΥα με τη μοΡφΙ') πα ρο

Π

η δ η άΠ'Ο Τ/ '" rno~ τω ... KCΠα-

χι'ιΙ;; υπηρεσrα ι;;. που θα αwιro ιφlσαιv

στ

ι.JN, δ ι σθι: σαμΕ και ιδιωτικά μη χο-

τα τοπιΚά ρι: ματ α αρμOδ lόΊηtός μας

οε εIllXΘρι'JOOς. μ ε

μ σrα 'ι'ι α κ

(ό

α ιχσμό τω ... βάθρων ~

ΚOθαρq.ι ός KOΙTιtιv ωτό φερτά ιAι.κQ

κοι τΦ.. πoταμ:bv από τα

τωv ΡEμά'ro.:tr':: MεyΦ.ou Ptματσ ι;;. ΑΡά

Iλ\JIώ;. όπωι;; και 'ι'ια την εvk:7,(U σ η

πιτσας,. ΚlOΙΙΤ I);α,. LtE'"fJιnxou και Τρι.

και
ρτ

π ε ρ ι φe.ρ Bακη

α το Λo LJδ Iα ΠΡOl)πoλo

300.o00e

Bιfσης ."α Ελε.'(.(Ο από το aε."rnΚό ου-

σΕις, από αυτές της

α/ιό τοος ΚEVTρΙΚOOι;; και εψωΠdlroός

τα fι ιρθΙ

σ Ε συ

'ι'ε'ι"ι(ιry.::η με τοοι;; ιrlμOUΙ;; Βφοισ.ς

σ.ΝτομόΊΕρει;; σΕ γρ α -

έΧδI

ιcΕ στ η ... σοι.
α:

ικασlες επεr.youσe.ς,

ι ιρ'ι ι;; πφ ι ό:50υ. αφετι:p:Jυ δε W

χη ι;;.

στι:ι σ η από τη ... Π .Ε Η μ

ncM

ιoκ ρατι t:ες

Τ Ωv δρόμω ... κα ι Qλ),E<; .φyaσlε<;t εΙΠε,

I1NεXIζoι,rroς.

δημ 6αα δlιcruα

υπoδaμ~ αρμοδιότητάς τουι;; :που

Dfλι'J'ι' ησmι, με δι

wσιη ρ ι ξη tω'ι' ιmOβόOOJ.Yιl και πpςι WΙ ...

μετα ξ ΙΙ Qλ), Ωv, ο Κο avτmEl!f
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ζΟΥτ α ι από τη ... ΠφφtpεJα Κε.VΤριKη ς

τω ... OW:t1J,lμ1ΤΩV τω ι;;. τη ... eπαW:Π ι'ι Ρ Ι

λόφο υ πρo ιmo.\σr1 σμ::ό

~ τ ων υπσ β,

ωrcto βρισκεται στη ι:ράσ} του εM.'(1.OU

ιι.

ωv ΚOLnpmtltJ 'f(ι]ι'δρ ό

tO.π. ηα τι.;: δι.αδΙΚ(]G(ει;; που πρmει

~Uθ~UV οι Π'ληγtντEς ιδtliτΈς
η ~pΦ

α'ιώ.UΤιΚό ο πρobtά-

α

:l69.COOE 10

το ο. εΥκτικό συ ~ ι o

Kι:~::Ipq.ι Oις ρψά'ΟΟ.Ν και mo~ mια
χω μ mωv

αρμο δι.ότητας ΓlE. Hμαθlας

μ εw ι;; το υ τμrιμ ατ ιχ; ΠOλ!UΚη ς προοτ α

(A'ι' K~ Ιά, Κυψέ)1] , Τρι λοφ ά,. Π ρόδ ρο

eta.;;.

μ.ος.. n α>mIwI a,. Βεργ!\'

Σας eιfJμφtM:ιψε δε ότι η π eρ ι

κΜ) πρ oUΠO

φeρsαKι') μαι;; εvότηro , σε σwεν.'<ι η σ η

λoγιψ.Q O 19 ΟοΟΟ oe το οποΙ ο βρIσκeml

με τη ... nεΡΙ~Eια. Κ . M:ιΚE.δOOιfαι;;

στη φάση υ royρι>μΊς τη ς α:ψβαση ς

και

τοιιι;; Δr'Jμ:ιuc A.\εf,(h'δρEια. ς και ΒΕρα αι;;"

IΟ.ΕI\'οΥτ ι:χ;,. vα ευχη εΦ '0'0 4Οψε μ

lXEJ oproo ~lτρoπη ."α ΤηΥ uπroμ ε ρ η
m Τσ,'Ρ cφι'J κα ι ΕΚ11μη ση tJ.ι.N Q1μι ιtJv σε

καΜι xeιμερι.'"'1 πeρ~ o χω ρ ΙΙ;; Π"Ρ) β).η 

rnιχειρησεις, ( όΠ ω ι;; και α lU'Jμct 'ι'ια τις

οι αρμόδΙ ΟΙ φορείς θα αvtα mιφιθoOv

tnτακlες)ώ οτε (JJ'fl.;; w anoQ1 μ κ.ι:ιθΟΟΥ

n), r'Jpωςoooτe Χ Ρει.οοτει.

a

μαrα. εκφpάζovτ ας τ/ βφCIιότητα πως

voμΙμ:oc. Στο σημΕb
αυΊό, Ejι:] ι'JθEλα vα
tn~ μια αΝτομη

Η
μυ d:!ι:

.

tJ
:::ύτρ 10

Τ

ηv Tρltη , 12. Δεκe μ β ρIo υ, σro Tμ~ μα α:...λ/o β&ιιJν Οπω
poφόpωv Δe.ι ιS ρrιN Νό ouσ ος του lvστιτΟΟ το υ ΓIMTIt<ής

Bε),ή:.ιJαη ς και Φυτoγe.νετιι«ί:hι Γ1όΡ:ι:ι ν, β::J πραyι.ηro πoιηθε [

E'ιf)μει:xιmr.ή ημΕρ Ιδα μΕ θ έμα : aιέE.ς Π;('ι'Ο λοΥες στη σ (ιΥ

.J.I H

;σχ:ι '"fJ Υεω P'r' 1αJ. •
Η

Eroo&x: ΕΙ'ι'α/ ΕλείθΕρη και η ομιΜα α φορά παp:r,tι1r'Oύς.

γe.ωτεxv ιιo(Jς κα ι tDθε. εVΔ αpε. ρ6μενo .
Yπeύθ lMX;

oρ"r'ά.ι ιooη ς

κ.

θ.

Σ ωτη ρ όπoυ>oc:

(τη).

233204154S)

2ιιω~DΠ

Κ

Η

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια 4ρθρa CΠΗ Oiλιδια αuιή

lαζωή στη
~

yp~ιιής

θω

ρβαVΙMKη

ρόζοw τoυιr; UJf

χlΠ'ρ

της ΕΕ και του ΟΟΣΑ ( η Eλi\άδα εMIlιδΡUΤΙ

το αh:

ρovo

xΡΌV ια,

ISCED LEVB..

+

ο, χωρlc; EιilINη του

4 ΔΕΚΕμβρϊ ο υ 20::.7

Γκ

ivης:

σ aJ1

A

κό μέλοςι η προαχολική εεια'lάε:l οπό τα τρlα
Το αvncπJιήρ

ξη

ov~

ρισμούς εις βά ρος του

τη Σύvoδo των Προέδρων !'ΣΙΙ Κοομητό

eθYσnm ιJς ή ιδωτικoιJς

εξ"δ4αισε

Τ

PIJN

των Γbιδα~κtίJ ... TμημάτωY και Σχο

>Ι ιί7ι' με στε),έχη του YnoupγEbu ΠαιδΕΙας και

φορ εΙς,. &jμοuς,.

κο με;φήση ιδιωτικων ΚOι.rrιovιι:ί:t.. .

του Ι ΕΠ . (7 και8 Oκτώβρη)cιη ματoδoτel εm

ru.άδα , ΊΟ ΛουεΕμβο(ιρΥο , η Ouγyaρlα , κοι
η οοο),ια θεωρούν υποχρεωτική τη ... φοπη

σήμ:ι.Jς την έναΡςη εΥός διαλόγου ol1t'),'ώvΕLl

σ η τtιN vηπflJN στα δημόσια VΗπιαyωγEΙα, με

σης τtι.1ι' τμημάκιJ.ι A'TEI-Bρεφ~ηmoκόμων

E~'ιf'IΤOυ Yπα.ιt:7r'E[ou ΠαιδΕIας . θα πρέπει

μΕ τα Πα'imWτημιακά Τμήματα τtIN Νηπι

ΕΠbης να ΓVrφ{CoυμE πυ:; πέρα από το\'

αvtι.."r'ώV. Είναι Q\'::ΙμεwμΒ'Ο πω; μια τέτοσ

γΒ'ικό στό),'ο η κάθε),\:ίJρα αν'ώιαμ~εmι

κίνηση έρχεται να εν~EΙ δΙEργaσ[Eς και

Μι

6ηλώο

Αη

ο

ΑΜξ4νδρ

άtJO η

η»

απαξιωτικούς

τov

Εκκλησ α" &άφορους

μοίΧαΑ

σ:φια.uιr;

ιmooργe ου παιδεb ς και παρέxEroι Kυρίιιc:

UJV

σμ6

1rάvτηση ατις; πρό

από ιδιώτΕς π.);.

ο

σχο

ΧΩί xoραιrrηρ

Ο πρόσq:xιτo δημοσ[eυμα αναφορικά με

tιm

ΣΥ αξiζo

ιr;

Xαλιd6η

6.... Of7AOιr;

ας

Παvα

προσώπου

Xαλιdδης

εξόμηνο

εξι'ις:

δεν

ε αφορμή τη

ντευξη

συνέ

Δημόρ

οποΙους αvακόλυψε ο Κ.

oιιakι

τα

του

χου AλεεΆVΔρειας,. τουτ

νι"τ/ιr; Γκvρlvηιr; στην
σ:ηιιεllίw

χοραιπη

το

τελευrα Ιο

(.."σή

άραyε~,

αξlζoυ...

σχολια

σμού.Η δlοΙκηση του Δή

τύπου

μου και ο Ιδιος

που παΡ:ιχιφη

προσωπικά

με διαφορeτιtDιJς όρους τφι προσχολική

σε ο κ .

ιχάλης

ως Δήμαρχο"

πρακτικές ΠΡΟηΥούμε\UJν E'Κί:Jν. Παράλ),η),α

avω\'T') ΚD1 ΕΚ11α Ιδευση θέτOVΤΑς δικά της

Xαλιdδης

ι«]ι

θα επιεεντρώ

Ει'Ία'ι'αφφΕΙ οκόμη πιο EΠrτακτuΏ τα ζητή

κριτήριαΠ Olt.ιτητας!'ΣI1 ΠΡΟΤΕΡ α ιότη1Ες . 11. εlO

τη.ι

απόφασή

σοψε

ιnro. για τους ήδη πτυχιούχους αΛλά Κα/ το

πaJXΠήρησης Εlναι και το γεvσιι&:. Π~ στκ

του

να

τκ

φοιτητικό Kt.ιημα . ΌΝ1 αυτά συμβaΙvoυv σ ε

ΠΕ ρισσότερε ς χιί:ρ:ς της ΕΕ κα ι του ΟΟΣΑ

μια ΠΕρ

η πρ ώτη eπo φ ή του μοβΊτή μ ε το σχo N. ιD

υποψή φιος Δή

θElές μας στΗv

μα ρχος στκ Δη

E1!Dιυση

μοτι κ ές Εκλογές

κα θη μερινώ ...

όπο υ α aπόφoιTΌl προσχολι

000

κής Cf\'V'r'ής κοl εκπα [δΕοοης βρbκovται σε

»1Jpo μπορεί vΑ

εEKr.ιCι από τα

6,65, ή κα Ι 7

X ρ άtJ ια αναμo'd'ι γκι τη ... θεσμοθέτηοη της

έτη π ~ στε σmv διναβtr.έ<; χώρες η υ π οχρ ε

δIxρ~ης uπo;φεωτικότητας, έρμαια -δήθεν

ωτική εκπσ δeυ ση EEΚΙvCι α πό 10 6 ή 7 χ ρ ό

δeσ μ eύ σe.rιN tlJN εκάστΟΤΕ uπouwiJ ... και κu

νια, 1 5 ΠΟ LΕνΕL

βepvήσΕωΥ .

στο σύστημ α

πό την άλ/.η , x~ μΕ το ;φό

το υ

1, όroυ τα παιδκi φoιτoΎV
μι ας δομ ή ς (οπό 6 και 7 εΤΏV

εfYCJI

201 9, έχω ... α

όλες

προσπά
τrιN

προβλη μάτω ...

δ ηλώ σω τα εξήςΚστ" αρ

που

απασχολούν

χά" το ... tc:αλ ωσOΡ [ζ ω στο

συvδη μότες

μας

τουτ
στΗv

νο, βκiJvoυν συvθήκες μεΥάΑης σ.ιασφά)ιΕιας

ως

στrβoτηςA uτoδ lo IK η ση ς,.

πόλη της λ/eξά'ι'δρειας

για το Εργασιακό μέ),λον τους και εντέλΕΙ

Κι εσύ α κόμ η απΟΡ Ε ς γκιτ[ δΒ' σe. «oκoΎVeι.

Τσι' οποΙο υπη ρέtησε και

και όλα τα ;(tIJριά .

για το εάν θα

ο ι uπo υ ργo [ ...

ο Ιδ ια; πρι...

Προβλήματα που xρσyl

EEa m),ουθού ... vα

(α.ιν από τη

14,15,16 E'Κί:Jv) .

OOυ),Eιeι τους.

ΌΤΑV ο ι δ ιάφορες lα/βΕ

η

Στη ... ΟδύσσΕια του δημόσιου νηπιιr,w;eΙoυ

ντα ι orov ΟΟΣΑ γκι

. μι.!ατα eιαrαιδ Ε IJ-'

ήρθε vαπρoστeθεΙ και η πρΌcφΑτΗ Σ(ιvoδος,.

τική ς πο),mκ ής πΡ:::« Ει μέ\ι ο

σε μια κρΙσιμη ποΝ.τική συylα/ρΙα με τ/ν κu

έEoδa σ Ε δ α π ά vες,. χρ ησ l

βΈΡVηση ΣΥΡιΖΑ-ΑΝΕΛ vα ασΚΕΙ βaaά mrτι

λοθ ι τφ Ο Ι

κοινωνική πο),ιτική, α~ύ θέτει υπό αμφι

E t.ια ι

σβήτηση τη ... ισχύ τtιN muxftι1lι', 'ΊΟ\' ρόh)τoυ

υπσ,ιρέωση ς μέσα αJlό ~ ΟΠΟ "YΤ JXιXIΠ
α υτο δlNCι μ
τ ιο Ικητο
ι ΤΙ;Ι Ε
ΡΠ

θεσμού, αΛλά

ml την Uπaρςή του

π ρωτοβάθ μ κι Eισιαfδeυαη .
6), α αιπό. Ό),α

μέα:ι στιτ-ι

rmf σ υ μ βα t.ιo υv

au'tli εvι:άxxwτι:ι.1 στο

κάδρο

copt

σ η τtIN κο ι
ο ι οπο [α αν

διάλιJσης τou δη μόσιου τομέα και της ο ρ ι

κρ ατική ΠΕρ ιο οο Ια

στιιιής οορόδοσης ΊΟυ στο ... ιδιωτικό με ότι

σού κ),π .

σημαΙΥΕΙ αυτό για τους ΕρΥαζόμεwυς

ΠΕl ες γ ια οι

και

Χ

rιmιc

κ. λJT

•

ε

ioδόm-

κράτος μΕ

ι κατ eστ

σ σο lΝ ~α

Ε βάσ η τα.πpoη ~ ύμενα.
τ

μμέvα
p r'JQ2υv

.~

η φ ρα-

τιμα.

σeώor'Ια πο υ

μη θέση ση

Η εκπα[δευση στα παιδO'Mt'ικά, μΕ τη στε
νή της έvvoκ::ι, ·σ η μαf.'ΕΙ τη συστημ:mκή και

δIxρc.'l\' η ς προσ),Ό Μκή ς μέσα στο δ η μ όσlO
σxo)ι Efo σΕ 4Ω..,κο\'ότητα,. άγνο ια, αve υθlN ό

την oργavωμΈVη δκιδιιασΙα της αΜής και

τητα. θέμα ;φόvo υ η υπογρ αφή γκ::ι τη ... δι ετή

της μάθησης,. που αφΒ'ός ΠροΥραμμσήζε

κΛb aπoδεIt:o'uemι έωλ η, παιδαρ ιώδης κο ι

'1IJ ι

σ κόπιμ η.

από

UJV

π:ιλΙΤΕIα ή από οποιοΥδήΠΟΤΕ

άΛλο φορέα , δη μόσιο ή ιδκιπικό· (Π. Ξωχέλ

Συ

),ης,.15186 ,19517), αφετέρου υ),oπolEfmI από

η.ι

ΊΟυς φορείς oυΊOύc;. Enaδή όμως η eκrιαl
δΕοοη

Ef.'aI ένα δηι.οοιο

ιr; α

l1ιr;εV ΟΠΟ

crε1 ( ηoλώ Iι' ο ι

ων

έσα από τις Β' οποΙη ση τtιN ~ιίΉ, η έΥ...

αγαθό, γι' αυτό τφι

ν οια της πρ οσχο>ιlκή ς αγωγ ή ς και της εκπa l

EJDπτElα κοl ΤΗv Ευθύνη Υια την υλοποΙησή

δ euσ ης,. απo ιcrό δ Ι Ευρuμέ ..'CΙ χα ρ α κτηρι στ ικό

τη ς ΤΗv έχει. και οφεσ,ΕΙ να τη'ι' έxe~ εξ 0),0-

καQ:ί)ς δ η μ αι ρyεfτ α ι Βια τomo σύγχυσης

κλή ρου η ΠoλΠEIιf. Ο ρόλος του σ)Ρ)ιΕΙου

γυρω από ΊΟυς διακρrrούς ρό1ι.ouς και (Wtι

πέρα από τα μαθήματα πeριΛaμβάvει UJV
αγωγή κο ι την naIδE[a γενικότερα .

κεψενα των επαΥΥΕ;ψατιιίΉ. ΣύμqxιJVα μΕ

Στη ... περbπωσή μας έως σήμερατην εuθύvη

την αεθνή ΕμJlElρ{α. -τα πτυ;(fα ;Φvoυv την
~:φ τους (ακόμη και (Μ]()Ρομικά ), μem.τρέ

ΊΟυ ΠfX7r'p:1μματισμoυ , της υλοπο[ησης και

πovτι:ιl σΕ βΕβαιlOOεις JΠ]ρακo;\ooθησης,. μΕ

της ΕΠοπτεb ς της ιmo;φeωτική ς εκπα[δeu

ισΧΥ!'ι eπαγyελματικ~ ΠPOCΙJΠlJ<ή . Προς ενl

σης έχει αποκλειστικά το Yrnupyεb Γ1αιδΕI

σχοοη τtIN πt11,(ω.ι, αtΣ)),oιl3ef ένα δκ:ι ρr.έ<;

ας .

κuYή1t\ πρoσόYτωv με οκριβοπ),ηρι:ψέ'ι'Ο. Πι

Η υποχρεωτικότητα στr,.ι EtσTα δΕοοη αφε
νός Ε;);ΕΙ να κάvει με το ... έ'λe.yyp τ/ς ΠΌMτe ς

στοπα ητικά,αμφlβo),ηςδιeιρκειας κο ι ισχύος

σχετικά με ΤΗv γονική ΕιθiNη α),Μ

για μD m),ύreρη θέση 0lTI'" αγορά Εργασ[ας.

KUpD μΕ

ε ό;\),α λό."α δΒ' έχει σημoolα το nτuxb

την ιmσι.ρEωση της πoMτe ας για τη μόρφ:.ο

α/λό , τι πιστοποιητικά δ~τει ο ~νας,. -τα

ση ό), 1JN όσων ζου ... στη Xιί:ρ:J

κριτήρια που θέτει 'ΊΟ ειάnσrε uπoUPVEb ,

αφoρe c.

1.. Ειιρι..ιδ/κη
t-ttps:ll
webgόll te.ec.eu ΓΟ ρα .
eulfpfi s /m wi ki sl
e uryd ic el ί mόll 9 e s/dl
df /Compulsor'f_
E"ducιrtion.J017_1B.pdf
2.. Η ΙΙΠO)peωIιιOOtηTα

Γκιτ[ καθΟΟΤΕΡΕΙτόσο η θeeιμJθέτηση της δΙ

κριτήρια rιoυ Β'ι'Ο.Ι ονά πάαα σΤΤWή αναθε

x ρ ~ης υποχρεωτικής πρoσ~ικής αΜής
και. eιαro Ιδειιση ς;

ωρήσιμα κο ι mιατρεπόμεYO...
ια ενδΕχόμε
νη ΕWποlηση, εΙ'ι'Ο.Ι βέβαιο ό τι μoιp:ιfα θα

Η π),ήρης κατανόηση E'iΌς τόσο ση μαvτuroύ

συμπαρασύΡΕΙ και τα τμήματα Δηιmιt:ής

(ητήματος δεν μιτορεl να ΕΕηΥηθΕI παρό

Eκπαlδεuσης καθιί>;; και της Ειδικής Αγωγής

γΕlο.

μ6vo EEeτό.ζovτας την συμμετοχή της Χώρας
σroυς EυΙXΣΠcmι:oύς και διεθΥΕΙς σχημσπ

δημιoυρyώvτας έ\'σΙΙ χυλό Eιδι!mήτιιN . Γ1vε

jrrιc.gr/ίΡο:ΙΙΤJ1ip.htm

σμoιJς ΕΕ και ΟΟΣΑ . ΣυμφΩVΑ . με τα στοΙΧΕIα
του Eι.p:ιmαΊκoυ Δικn:ιoo ..ΕιιρΟΟlκη
10

σης της κρΙσης και απα\υΤών μνη μονUJν,
σηματοδοτούν ένα σχέδιο ποο ενroσσεmι

oπob παΡέΧΕΙ π),ηροφορlες

'1IJI

σαφές ότι, συ(ητήσElς

oov αυτές μeσou

σ.ιαλίισΕlς

στο γενιιότeρο πΜΥο της eπ[θεσης απέ'ι'Ο.ντι

τtιN Ευρωπα1κώΥ Eισroιδeuτι!<Iί:ιv συστημό

στΗv ΕρΥΟΟ α και τους ερναtq.!εvoυς με -τα

τtιN και πολιτικών δlαπισrι:ίM:ιυμε Π~ στφι

mrtIστoΙXΑ οφέ;\η για σ!1t'ΚΕιφιμένες μΕιοψη

σιmριπτική πλe.ιι:JψJφ Ια ΊωV χ ωρώι.ι μΕλών

φικές ομά.δες.

ml

Τα ιφlσιμα

μαια

φofιησης; στο rήm~
http://paroutRιs.

_

Τ0ο:302817610

3.http://uis.unesco.orgl
enlglossIIry

Υο

συμβό)ιλει

ζουν εδώ ι«]ι δεκαετΙες.

θετικά στο δημόσιο διά

Αυτή

λο γο με επο ικοδο μ η τι κές

πoΛm κή

προτάσεις κ αι δΙκαιη κρι

πρέπει YCJ. διαιφΙΥΕΙ τους

τική και

τoπικoιJς άρχοvre.ς.

... α

μη ... αρκεστεΙ

εΙ... αι η σύγχρσ.ιη
αvτlληψη

που
Μια

σε κενές υποσχέσεις και

πολιτική που YQ εrnλυει

εvrυ πώσει "

προβλήματα , δΙπλα στσ.ι

οι

οποΙες

τόσ ο JTQ\ ύ έβι\αψΑV το ...

πολΙτη

τόπ ο μα ς .

λ αϊκισμουςς..

Όσ ο...

ι' ζο

α ι γ'ofJ.:Jσlές συvέητές

ρω ν

ο

ή

τι Eι;ευΤENστικc(ι ΠΟ:'

'νΕI

ΚΤ ρ ια ότα...

•Η

ρη

OOIfIP:l.

;ιη

μο να ((αvα)θυμηθJύμE τα παρακάτω.

ΙΝ

ιί7ι' στους ιδιώτ ες

μ άvoυ

τη ... ΕΠι βολή δ ι

Είι;(Ο μ αι

oίc;(ι ν σcrιι ιW
εη

w::ώ ... πα ρ

παιδιά . Προς διευκόλυνση θεωρούμε χρήσι

Ο"

ΑΠ ΕΡ.π\ρ κ ή της Kpαrι ~

σ η, ( ητο ύν ΕΠΙΠ fDιι

Τι"

πεΡ' Ι

μική

ste.

ΚEV1pItl.ίJv πολπιι«ίΝ eηι\o"ιίN της πλι'jρouς

tDl τtI

υ

17 χρόΥια.

αναφορά

τους

και μακριό από

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ 11Ι UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ay1ιMστή

μ

ι

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς

Eλεv'IlNlρ4cις'"
Γι άννης

4 ΔΕ:-r..εμ βρίο u 2Vl ϊ

,

ρο

ου ίσα ο Σ 'λΑο

ΙΚ

on

Εβδομά

παν σε παροι.ισrαση εικόlι'ες

δα

ι

101

πpeπeι

έθιμα και τoπoθεσfες.

ooι

Π ολ ιτι σμο ύ

Η εκδήλωση έκλεισε με την

εγκα Ιlι'ιά στη κε

κoeIEfXllμέ'Λ"J
φωτογραφrα.
Ιυντελεστές:

ΠιΙ,(ός

ooι ~ τ/ eιqιeτάUι:υσης τ/ θη\ιάσro Μ ι μ 6

με πορσδοσισκέε φορεσl.ές,.

μουσικοχορευ

ΣΤΗΦΤΟΧΙΙ

ΌπσιΟ( ~rnιστηζω~

κρασιατικού

ρ ετηνθεστρυω

ΙΕΙ

PitCJOC;

'0'1:1 ~I eιTσ.oι:ιστCnη ι; αNeιδητό ι;
'0'1:1 ~ vια αooιαmμό

Να μηv n\ι:Mrn I κσι τov ιαDι.:1 θψα του το

αvαμνηστι κή

σύστηJ α. τ' D:J lΙκδ

μe υπcισxmeι ι; πώι; θα too κα.\ι..rαρ~ται βι6
το ΙΟ(Ε !i'o'l:ll το κόμμα του το ταξιιό

τική παρόσταση

"'ιουσικο [:

« Η ΜΑ ΚΕΔΟ Ν Ι Α

Τρ .Aσαρrής; κλαρ[ΥΟ

ΤΩΝ

ΠΡΟΙΦΥ..

ΑΥΤ. Κα λτής; βιο.\r

Γ'1άvτα ν α. ξe~ι αν κάποι ος qιτάι:.ι αυτδς .rnιlll το ΑφWΤΙ κδ

mN1o,

το

Σόβ

Παρ. ΒλαΧΟΟήμος,. αιroρ lι'τE.όY

και

βαro

25

Νο

Νιl(. Aλαϊτση ς,.KΡOUΣΤΆ

oύτι:. ....cιxeι nαρm του τη.r Q~),mola του σαν σιrooo

Ν . Τσαγκαλrδη ς.. τραΎούδ ι

και ν α μην VOΙά ζfiαl rn&ι ι; ~ μπορ !i ν α " φ η.ι l στd ο

εμβρ [ο υ,

Χ ώρο

στσιι

Τexνιί1ιι

κα ι a,.-.ιvlζ=ι ι '0'1:1 του pι,.i\ι:.J α π'τ/ ι; ώlναρ:ι:laι; το ζυΥό

Βέροιοε, Για τρίτη ΧΡΟ'ΛόδΙΟρΥα'<':IJΥΕ.Ται

Χ α ιρ ετισμ ό απηύθυνε η Πρόεδρο ς του

Θεαrρικόδρώμενα: Δημήτρη ςΤελ/ rδη ς,.

φέτοτ η Εβδομάδα

Συλλόγου

Μα ρία Στάι:α

ικρασιατικού Πολι

am.;

Κατε ρ [vα ~ώ νιι 1Ραγούδι

εν[σχι.ιση του συ λ/όγου.
ιιφασιατώlι' Ημαθrας.. Τα

noTI! το υ να μry.o σωιTa M!i κα ι τον tpWeJ Ο oorμό ς

Να. μηv φoβά'm1101 '0'1:1 μlJl ι.exw
πως αυτόι; πα pά,.e ι σ τov ιoiIφo ό.\α τ'a;αθ ά

τισμού, από τσιι Ιύ λ/οΥο Μ ικ ρ α σιατιί1ιι

σούλα Π α υλΙδ ο u.Η βραδιά ξεKIVΗσε με

ΔιδασκαλΙα χορών. Τάνια Πσνσ ... οπού

Ημαθ[ας; στη ... καρδιά του Νοέμβρη . Στο

την ευλογrα του

λου, Φώrης Π ανα... όπουλος

φουαΎιέ λ εrroύρ.",σε χριστοι.ιγεv ...ότικο

Ναούσης

παζάρ ~ με ειδη που ετο [μασαν μέλη του

και την Χορωδία του Ιυλλόγοu.

ώ..,ιι Φώτης Π αwv ό πο υλ ο ς

Η δWαμl} τηι; n\ou τo " pατ lα .:; το βλ bτeιι; ~ρiιζι:.ι

συλλόγου που παρακολουθού ν τα τμή

Q χορευτέςτου συλλόγου παρουσίσσσν

Π ρ ο βολ ή ε ικόΥlιΝ : A... τώVΗς Τ ούσι κος

Μry.oσωπαh.οι:.ιι; αUiι μe ).α xroρα '!ΚΙ no),q.ιόι;

ματα ΟΙΚΟΤΕΧΥ[ας ( ραπτικ ή ς - πλΕΚ'1Ό ύ

-

τους τοπικούς παραδοσισκούτ χορούς

Επιμέλεια ποράστσοηο Φώτης Πανσνό

το IoΖΆVι τ/ Ι; ι:nα ό::ιτασηι; qM~

κατασKευιί1ιι ~ μ ε σκοπό τη ν οικσ.ιομική

τητ κάθε ΠΕριοχήc; ενώ οι θεαtiς έβλε-

πουλος

ητροπο>.(τη Bε porac,

& Καμπαv rας

ΚΙ( Π αΥΤΕλ εή μω ν

1001'0'1:1 OΡKIU:τι:JI πωι; f!fα Wφτ/"" κoι~α
μι:. τ/ δική του τη Λαϊιcfι Lιι-ιιoκp:I:ιfα

ΔιδασκαλΙα τρσγουδιών: Κατερ[..,α Λα.,.

eτο.,ιδσου lΙς μE-~ τ ηι;1Κl μι:.τΡά ι;
ίlι ώl;ι:. τcν φόβο α

ση

Μ

ε τη ν παρούσα Πρόσκληση

σης

μ fιιz να αφι'ιveιςτry.o ooρδιά. σου
την ην r,.e ι του ι:ι..ισ ήματ ος η αf'ΠCI'ι' ή

κα

λo ύvται οι φ(λοι και τα μέλη του

Συλλόγου Φ [λ1ιN

..χ ρrστο ς

Π.οι:. αστραιτή,. ~ και &Ρ:ι ς

oυσεloυ Εκπαrδευ

Τσολάκη ς:.

στη ν

τ/ ματiι σου

κα l δd~ πω ι; ~ ις δ ΎVαμη 001 ιιιu:ι:ή

l::!αζΙ ~ τry.o τάξη aoυ 1TJ'o' epι'ιI1Il1ή

εκλο

ι:. ξα ι, άι,, = μe μlσα;; 001 Ο Ρ!' ή το ιmm τα.1.ιστιιoil 1iρας;

γο-απολοΥ Ιστι κή Iυ lJέλευσιι που έ;(e. ι

Ι( ι φι!~ στ,"", $oolaM oκρα'lfa nαvτστιv~

oριστεl από το ΔΙ.. του, τη Δε υτέ ρ α
Δεκεμβρ[ου

2017,

στις 6:Ο0μμ στο

4
1ο

Δη μοτικό Σχολείο Βέροιας σ<οvroγιωρ
γ άκ η

(24111)

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γεlι'Ι
τή

κής Συ ... έλεuσης ε [lι'I1L :

1. Eκλoyfi

Συlι'CNτηση

Αυτο μό ρ φ ω ση ς

στο

Σ ύλλ ογο Bλάxιι:rιι Bέ ρ o ια ~ Τη ν εισήγηση

Προέδρου και Γραμματέα της

;του θέματος Το Ko uτσoβ)ιOX Ι κό ζήτημα

2. 'Έγκριση

το

Πεπραγμέ'οωΙι' ΔΙ και Διαχει

ριστικού Απολογισμού, (t1'ι'όιf.'ωσ η

oxe-

τι ια/ιlι' εκθέσεω ν της Προέδρου και της

~κήςΕπcrροπή~
'Εγκριση απαλ/αγής των μελωιι' του

Διοικητικού Ιυμβου Μου από κάθε ευ
θύ νη .

... ..

η πρo-y ρ αμ ματισ μ έVΗ Αν ο ι

Σwέλεuσης.

3.

.-

ΡοΎματοποιήθηκε την Παρασκευή

15).

4. Εκλογή EφopEιιrι κής Emτρoπήςγ ια τις

αιώ vα. Η πopεra προςτο

1 005 :ι

έιr.αvε ο ιστορικός,. με

μεταπτυχιακές σπου δ ές στο τμή μα Ιστο-

αρχαιρεσιΕς; αwγγελfα και παρουσ[αση

ρ [ας και ΑΡχαιο>.ο."α ςτο υ Α Π θ, Γάππας Xαράλαμrro ς. Με αυτή

τtιN

τηlι' εισήγηση, ΤΓfJ 5 η στη σΒ ρό. ο>.οκλη ρ ι:ί:Θηκε με απόλυτη

uπoιμ, φ ιοτήτων.

5. Εκλο"'; ,

190 και 200

ΙΡο δ έ του

εnπuχ1α ο πρώτος κύκλος τtιN AIι'O ΙXτώlι' ΣυναYTήσεωlι'

με μ υ στικ ή ψηφοφορlα, εmά

ου

Auro-

μόρ:Ρωσης; μια δρά σ η πραγματικά πρωroπoριαισ'J .
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4 Δ εK εμ βρiou 2017

Τ

μουσικοω;
εύσημα

αποδ Ιδ οντας

στον

τμήμσroι::

δόσl«l)ο

Κ.

τα

ΚαΊά τη διάρκεια της βΡ;ιδlάς

ΊΟυ

τιμήθηκαν
εκ
μέρα.ιςrou
ΔOιt:ητικαJ Συμβου Μου της

Oυσm μnα.σ δη

Δημή1Ρη .

ΛEaxης

Aπo κ.op Uφ:ιJ~ της ΕΚδ ή), ιοο ης

κο ι ποN:rτιμη π ροσφορά ΊΟυς

α/TOτ έλe.σ E η πα pou σkισ η ΊΟυ

στη ν πσπια κή

τμήματα::

αυroδlδακτoς

τκιι:α:ιroσεωv

E υξεI\'OU
Τα
τ ο ικ

Βέ Ρο ιας.

ΟρΥανοπα κτης Κ . αυΡόπα.ιλος
Φι),άρετος και σ παλιόςχο ρ ε ιπής

έ δωσα... το\' καλ ύτερό

της Λέσχης κ. Δ ια ι-cvτόπαιλo ς

κσ ι πλη μμύ ρ ι σ α ...

Γρηγόρης ΤηΥ βράβoEuσηέκcMJv

~ αΙ θο ιχχι με κέφι, ζ(o vrmι IG

αvr(σΤOιχα ο 'Eφcιρoς Τμημάτων

κο ι Ε\& υ σ ια σ μ ό, ε'οΦ το φΙVΌ;\ε

κ. θεσδωρ6ης Σnόρoς και ο

ή'tm' ακόμ α. π ιο Εντυπωσ ιακό μ ε

Β' Avτιrrρ6eδ ρoις κ. φιιπιαδης

την εμφάν ση ThN

φ ι),OκrήμιιN,

τ

μόγε pι:ι.JY

ια κή τοιχ; ε μ φά... .σ η tα:1ι

ιδ l Ιτ ερο).'ΟΡό το ικ.
).'Ο

Ι ντζε

ς

με τοικ σ ΙΝ ε ρΥάτες
Ζ ιι.ή

,
απέδε αν

Ε ύα θλα; Π ολ υ κάστρο υ ( Π aπαδόπι:iUΛoς) :

του 30υ ομ[λου της Γ' Εθιιικής κοι

Π απα δό πo UΛ o ς 7(2), Η μερδης 22( 1), Τα 

Ω

η ανδρική ομό5α του ΦιΛ[ππου Βέροια ς

σούλη ς

έκαμψ ε την αvτfσταση του Εύαθλου Πα

ΤσιΥόποu\ος

),υκόστρου με 80-ε6 . Η ομάδα του Δη

ποώιος

7( n, Τσελ έκης 3.

14, ΓοοΥουλάκη ς,
ΙΩ

),EJΠO.

Τα

ΧEJα

ά~ η

Κο uτo ύλα ς 6(2)

ΚΟΣ-

OΚ ( S7-61]

ΣUve.χόμEνα

(ντaoύM ,

ΒέρΥος

(ay,ιe:10),

συ μψl'Ο ι α

Δη μήτρη ς

ωι ο δίδ ει

ζ ηλε υτό

τμήι-mα

συ~δε υσαv

στη

Π α σ χα Μδ ο υ

Γεαθηι-cvή

~ ύρα

ο
κ.

σιάδ ης

Λ~ ς

Βασ [),ει ος.

ο

Γιώ ρΥος.

Avτιδή μαρχος

Δη μ ή τρη ς κα ι

Θroσα λoνΙκης

Για το )ι.hγ o αυτό, οι παΙιcrες

βαθμο λογικού

δεύΤΕΡη

φετι Υή

π (νακα..

( κι

εκτός έδρα ς)

αυτή

σκορ

ομάδα

Σοιιτζόπουλος

KrιNστσντfyoυ

με

19 oovroιx: μΕ τρ Ια τρ Ιπσιιτa και Ο Φof
1Β πόΥτους μΕ 4

6

τρbτoντα.

Δeλή ζ. ΓΙαΥικιύλης

ΦΛmπoς

16-15,38-31, 59-39, 80-66
Βέροιας ( Γκ(μ α ς) : όρας 4, Τό

κος Π , Τσe.σμετζΙδη ς. Τόκος Α. Βό>ιλιος
Τ σια~αyoς

S,
αρκοπουλος
3, ΚοθΡ!Ίς 12( 1). Πα
18(4), Σουτ(όπουλος 19(2).

ΚαβαρΥύρης

ραπούρας

'--

(n,

12, Λvαστασιάδης 7
11 (3)

5 (1).

6,

λα<

Βέροιας

ΟΟσουλας'"

ΚαλούμΕ
του

4

(n, Παouλeάvoυ 2,
Τρομπούκης

4,
O uσ o υ λτζόyλ o υ.
Σι σμά'ι'η ς
13 (2),
ΓΚΟΥάς 7 (1), Βι\άχος 3,
αυρ Ιδης 12,
Ντουλαβέρη ς" ΓIOYVόπouλo ζ. λ έφα ς 7,
MrταρμπαΡOύσης 2, Xcπζηλαμπρινός,.
ΓΙCIν/Oι.ζάιocις 19 (4)

τους

φ l>ιouς

8ΕΡΟιΑΣ

,

της

χε ιρ ο σφ αΙρισ ης
)ΙΌ ούς
και
νέους αθΛη τS;. πα1lιoυς 1«:11 ν ΈCΙUς

της

θ α τιμηθ:ιύ ...

παρά'rQvrες.
yovε[ς
και
παιδ ιά,
φίλους που θ έλου ... να ~ρ[σoυν

διετ έλεσα ...

τον Σύ~ yo από κοντά, φ Γι\.ouς που

όσοι

Π Ρόεδρα το υ συ λλόΥαι
αΟΟ
ro 19"77 μ έχΡι
σ ή μ ε ρα κα ι πρόσφερα ν

της iης Δε.κeμβρ ου μια ιδ ιαfΤEρ α

τις

σημαVΠKή "ιορτή "ια το. 40 χ ρόνια

ιmηρeαlες

ΊΟυς

θ έλοΙΝ
μΕ

... 0 θυμηθο ιΝ, να τιμήσουν
napo oob τους το βράδυ

τη.ι

, με
απoτ έλeeι~
ο
ΦΙ ΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ

χειρ ο σφ α lρ ιση ς στην ΕΛλάδα!

να

για

απoτeλε( τσ.ι ntιέO Y

ΑV αγνω ρ ΙσιμO

σ ύλλο" ο
τη ς

στο

ελ/η.ιικό

άθλημα

xeιι:xxι φ α ριαη ς

ΕΛΜΔΑ κα ι Ευ ρώπη

--'

όι\α.ι ς

ΦΙΛJ ΠΓΌΥ

ώ ρα

και

δ ιάρκε ια

όλ ο ι

Σιδηρ οη), (ας

Σ ύλλογο .

Τ~ τη ν Δ ευ τέ ρ α

Στη

ΧαρΙστα;..

μέρος τ ων εσόδων στο ΚΕΜΑΕΔ Βέρο ιας,. ώστΕ

σ~ α θου σ α το υ Χώ ι;α.ι

συvcι υλ laς

ητtIκ[δη c;.IΥγλέ ζος. ΓεωρΥιάδης

Κούτε B.αδe.μλής

να στηρ [ξ,ει τσ.ι φ ι),ιNθρωπ ιιe μη Κε ρδοσιοπικό

20:30.

9-19. 25-34,

Bαρfτης

Δεκάλεπια :

9(3).
3( 1).

Ιω'Λ κός :

εvε py6 κο μ μότι της roπιισ'ις ΚOIWJVkις. θα διαθέσε ι

Eλ~δ α, ο ΦΙΛΙΠΠ ΟΣ ΒΗΌΙΑΣ δ ιcψγmιlίJiει
μια εεχωριστή c:u w uΛl'a με το Bερoι ώrιιro μουσ ικό

Δεκeμβρ Ιoυ

43-51, 57-67

δlιN nαραπο ύρας με

ιdδης

με

67-57 eπΙ του τοπικο ύ

Τα δΕΚάλεπτα :

ε ~ρμή τα 4(1 χρόν ια χει ρο σφ α Ιρ ιση ς σrην

σχή μα

Υ[κη

Ιω'dκού.

ο

Διαιτητές ; Λοώιουδιόδης κοι Κouκou\E

Μ

Ηλιάδη

του

αρ ία

της

ο

αποκτούσ ε

πεΙσμωΟΟΥ κο ι πέΤUXCI'ι'Ιτ/

την

ο
κ.

Ορφαν ίδη ς Γκ.ί:ιργο ς. κ.ο

στην κορυφή του

για

Σ"Ίέλ ιoc;.
Δ.Ε.ΥΑ-Β

Πρόεδ ιχχ:

του

το υ ΦιλImroυ

Aι:iM~)oυ

στoτραγoυδ ι OIΠαnαδόπOU~

ΤΟΥ χαρακτήρα του τΌιι ιocιύ .

(lJ(Opεp

κ.

Oικovoμιιι:ώ'll

αποτΌιέσμστα, erxαvemφέΡEJ

παραμένο ... τας

Π ρώrOΙ

Boρyιαζ lδης

Βέροlας

ΠOΛmσμOυ

οι

().ι στα μπα σ δης

Βο υλειπής

Φ pόo:ιJ, ο Δή~pxoς

στο

Aσ βoEσrά ς

η

Κσ.p::Jα cιρΛrδoυ

Avnδή μ αρχος

ση μΕΡlΥό παl ;..ν Ιδι στην IIιΝΙα

παιχν(δι α,

Κ.

Ν κος,. Μουρ ατ6ης Σω κρότης.

της

εrnά

roιχ;

Ημαθ Ιας

Κωvlvoς.

κα ι XΩ ρ αφα'fu.ι Αθ ηνά.

έIaη της νrκη σε

πα ρ ουσ Ια

Κ.

Λ ε ιπέρ ης. ΔεμερτCIδου

στηΥ

,

Κω ~

αY ησυ~α στκτά θεκτου Λα<

έφτασΕ

Ot

Την εκδήΝιχ:ιη τlμηoov μ ε ~

Τα ψ 6η ς N rκι:x:. Kcι.xnoyMδ ης
ν ταο ύλι

Φουντου κ(δ ης

(πλήκτρα) .

χορειιτιιoi

lOClI εκ τtιN πραγμάτω Υ το

ΚΙ

ο.ύρα-τρανόύδΟ,

Δημήτρης Oυσtαμ1TασΙ&,ς και
Ασβεστάς

κατακόρυ

άνεση

Γαβρ6ης

Γxbργος

φα την απόδοσή

μΕ

Σοφσ.ιΙδης ( i\ύρα ""'t]XJ'ι'OύδO ,
Ευ κλε δης Πα υλ Ιδης. ΣτάβΊς

Γriιργoς

BCI'fr'έλης.

αρ'ΛlΤΙκά

ο ι;

!),'ό),ης KαλιovrζΙδης" Γιώργος

μια

ΚOJIο υρτ6η ς

Σιδηρό

μήτρη Γκ Ιμα. αΥ Κα/ παρουιάστηκ:ε νοθρ ή
στο πρι:ίπο 5ΕΚά
ΑVέβ(JσE

για

ΚOιτρσ,ιc:ιύδι όπου
και ΤJX!.'Υ':)ύδησαν

φ ο ρά ό1l η σ ΙΝεργασ α l«ιι η

Τα

2, Μπ Ι'Λ όκο υ 5, Γουβγιανόκης.

όμιι.χ; στη ν συι,ι έ

Κcιι.ι lχl υ κα

na va'r\Wτfu.ι

o 'rEλέσ μ ατα .

Καντάρκος :ι

avω'dστική ς

με χορ ό

ιδάσ κ.α λο ς Κ . ΒαΥγέλη ς

Βάγια

7η

Το πΡό"ρ:::ιμμα ολοκλη ρώθη κe
έπαιξα...

ρ ΙαΔε.μεΡτζ Ιδου, Ελπίδα

η

ο

χορευτι κά

ο υ ξεσήκωσα... το κο ινό με τη ν

λ ο κ>ιη Ρ ιί:θ η κ:ε

πα ρ ά δ ο σ η,

ml ποραδοαιακός

Λέσχ ης

Ε α υτό

e...urn

ΦlΛJΠΠOΣ - ΕΥΑθΑΟΣ [80-66)

ποΛύΧρονη

'f\JWIKEkι

000

;rμήμ

τη ς

γιατην

σε

•

Ο ΦΙΛΙΠΠ ΟΣ βΗΌΙΑΣ ~

Ευ χαριστο ύμε
την

το ... Δ ήμο

πολύτιμη

διεκπεραb:ιση

της

Βέροlας

βοήθεια

σ~

δw::ι ρyόv ωσ η ς

καθώς κα ι την ΚΕΠΑ Δήμο υ Βέροιας
για τη νπαρ οχιψηση της α Ιθα.ι σ ας.
Σ ας πεpιμέ.~υμε!!!
Ε ΟΟδος 5Ε-

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλάζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

n

Το ' ος

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ
It

Π

τη

πικαιρ οτη τα

μερίδ

Ε

w
.ος

ςΗ

aAA

όσμ (οα άνθ

μ έσα

tz]I

για τα σ κλα βοπά ζα [Χ1

ΚOrrάξω

τη ς Λιβύης. για του;

μου

νσ

μό\ιο το δικό μου,

βιασμο ύς

tαJl

όrα ν.

βι::ισcιv ισμ ο Cις.

11.000.000 παιδιά
εχοιι... ό μεσ η α'lάyκη
στην
εμπόλεμη

Πω),οwmι

"ια 400 ιδιοΜ ρ ια,

Υεμέ ... η .

έ'ι'α.

και

tεuyόρι

ΙΧΧΙ

παπούτσια που πο;\λο[

φορού ....

υποσmσμό .

Λι:ς

Περ[παJ

λες και "ΙYεmI vα μην
εειχι lΝ•

απόπefvα.

•

ο ςδουΑ ύ

τοα υ

ημα

9

καταδιΚάστηκε

σε

ετllN από το ΠεvταμE),tς

Eφετεfo ΚCΙκουΡΥημ,jΠiNθεσαJ),OVΙκη <;

't\G

ιmεξQfΡEαJ

από

το

δημοτικό

ταμείο ,

Ο Ιδ ι ιχ; εΙXΕτι~ηeel πΡωτ6δικα με
ΚάθBρf.η

και δΕΥ ήεερα ....

18

ετιbV, κι σφο ο ~μBvε. δΟΟ

~ια στη φιAαJσΊ , απσφυ1l.αΚΙστ/tαΞ
το

υπό

2016

υΥεkl.ς.

Τούτος ο κόσμος ο απάνθ[XIJΠQς

όρου ς.

Μαζ[

του

."α

)hγ01)ς

mtaδΙΙO::ΙσTηtαΞ

πριbrrι' 'tCJμIo:= του Ιδ ι ο υ lU'ι1DJ. στον

πρέπει να αλλάεε ι

π ι:άδρος του Ο Η Ε ο ι Eιι pωπαbI

~ ρο βαθμό

δι'jμαpχoς ΑπσσΊόλου

που

Κάθβρf.η

τα

από

ωττο τέλος του χρ6νου.
Σοκ tz]1 δέος IJΠOKΡNovrαι ο

ο πp:tη...
ΠαΟλου,

από

aπ

υπoφερoυv

130 παιδ ιά

vcιxO( και σε

ι Ε'ι'Ο),'α; mι. σεδεOtεpo βαθμό ιφl!::fΊtαΞ.

το υ;

2 ΙΧΧΙ .

τη μέρα ΠΕθαΝοlΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

όlJθρωπoι

ΦθΊvόrΈρα

π:υχος

ξε

κα Af.ιερικοvoΙ η'r'έΤB;

50.000 θα χοσ ο υ ... τη ζωή το υς

ΝαΥιαπ

•

ώ ς να cι:JJΠό::xι:J

πως

,

AmoτI

OΠCΙO'" το epεrειo EJlIΞβoλE φu>.<ιιαση

S ετllN -

•••

οοι'-') η ωιοισ μετατριmηtαΞ

σε εΙOyoρQσιμη με τη ... καταβΟ.\.η
ευρω τη μtρa (αm1ι ι«lθειpξη
πρω-roδιm).Το

1Ο

καιηγορητηρο

το Ος

"Xρι:ωv.ε" roμeιl%ό ω.Ειμμα ι:ιψ.:ι υι;;
eκατ.. ευρ:ο" Το

3

ετι:Dv

1,.3

l1εΥταμα/ς 8pεrEb,.

αποφόασε τελιΚάόu το ποσό a..-lpχetaJ
σε

321.000

ευρω, δεΧ6I-ΕΥΟ

ότι

τα

uπOΛoπro xρι)μom tΣlτευθΟ'ι'3ηm... σε

δαπΌ"'Ες 4J'ιωV, n)ηρωμές υπαλ/ι1ΛΩV

πα ρουσιόσου ... το ...
τ η ς ια.ιβε Μτικής

και. πlχ:ψηθευTtbν , ιuL ΠΡοηνουμΜιχ;
σrrrv ιIΠQ),σ;tα τou.O πpΦ Ηv δη μ αρχος που με τη ... εrψη'ι')Ρ Ια τoυδlκαστ/ρloυ

δεvBΠ.στρέφει.

στη

~κr'J

-

ότι δε... EJ)]λE. οστε ιvΑ εφ

ε1πε
στην

τσrnη το υ, παραδΕχθηκε ομως ότι η

διaxεrριση τιι;ιν oικovoμιιαιι ... το υ tιtιμoυ
υπηρεε στακτή

ιστορία

έΧΕ1

ως

εξή ι:::;

Τη ...

ΓιάYVE. ... α

ΠΡσχώρησε

συλλήψΕ1ς

σε

εργαζOμέ. ... fiJιI

~ριmfδf11' .

με τη

αιπόφωροι;

ε~

προσπάθησε

... α

στσιι

Ιδιωτικώ...

συλλάβΕ1 άλ/ους έξ ~

Bρ(~εJooη 120υ

Τ

και

ύστερα

aπό

arket Ι ΓΟο ( στη ... οοο [α μεταβιβάστηκε
επιχεΙρηση

από

γλέ.Yτl

εργαζομέ....:ιι
το
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το

αλλη)ι εΥΥύης
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ΤΩv

σ;(Ο). El:1lN

συμμε~ν

στOV

1Q

που

Πα'ι'Ελ\η'ι\Ο

~

ς;'"

I: ' ·....~ :

Παρε),(lόΥ,

•

ου
1... 1

Cn:r " I

eκδ!'JMDαΊ

βρ~βεUΣΗς

και 'OVSpα,.

aπό

ΙΠ :. στα

Market

MaKEδoνkl<;

Mνι'jμες

TfiJιI

έξω

ΠΑVBΠ.στημιO

E),),η'ι'lσμός:

«ανταπόκρ ιση:. της αστυ... ομ[ας ήρθ:ι ...

μετά

στο

10(11

..Ποντιακός

η άμεση

I((]J

μοl1 ΟΙ)

ΠαρασκmΊ

Διαγω't\σμό

.&ιρuπlδη<;:t ).οι

μηΥύσεις της εργ050σfας

ηΥ

πρ~τoπαr'tθηκe

μηΥύσεις που έκαve. η εργoδoσfα της
η

του πριtfJV

rou.

στα ΚOθηΚΣVΤΆ

με το ... [δ ι ο τρόπο

Yπaλ/ήλfiJιl ,

mtηyσpkl αP'"'1εf)1IΣ

δ εν ε1ΧΕ τις Ίf\'1Iσelς ."α 'ι'α αvτmroιφιeeJ

του

Εμποροϋπαλ/ήλω...

l«ιι ότι

Δημόσιου

ταμΙα . ς.που μεταξΟ ιro.ωv επιοημα 'Ε ότι

μεταξύ αυτω... και την πρόεδρο του
Σωματε[ου

t <; του

κι ο σΙ"f'{OΤηΥσρOCll-ΕΥΟς

δύο

l5ιαδικασ [α

...

.f\σ-r\στιια). τη

περασμέΥη Κυριακή η αστυνομία
στα

και πΡόΧεΙΡ1

δεν τηpoι:ιvτmι οι α

κανα .Λια μ

μιας 42 ΧΡCNης πp:ίJη... εργαζόμενης στις EJ't1XElρήσΕ1ς

και

ΜΙ ),λ ον • •

~Τα ),'άλια μου, τα χάΝα μου

~[άι' tcb που μας πρoσφεpoυv

α μαθητές

με κΡάζου ... σrα ια:ινάλια μ> υ.

Ef.ιαι

και

Τα ;ΙΡ;\,ια μο υ, Ία );ό)ιια. μ>υ

ό μως

yενικiι

xaμη~

εμε ς

δ ιa). έγo υ μ ε τα

ΤραγουδοιΧ:ιε

αυτά ,

ο

Βοσ Ριηι::

nOJ1oκω'ι'σT(]Wνoυ

M\':.(J

σε

στα

στfxouς

του

ΓιαwόπoιAα.ικoι δεν
Η

ΦΩΤΟ

εφημeρfδα
περίφημη

e['o'Cll
που

19512
Bασl),η

τηλ e.θέ.α σ η

ται α,

απ

τ

μια

κ.

ούτε

ο

υ

ς

rn."eσy).OU

Nηmαyι.ιιyεΙOU

Δι'jμητρα

τω

Β410ιας πηραv το

120
1ο

.".α

παραΜUΘΙOO

την

~
καν

'ΚΝ

τ

oθ)vες μα ς. Ποδόσφαιρο. σήριαλ
Φυσικό.

Ιανη ματoγρcxpική

ούΊΕ

πολιτκπική εκπομπή

Oιmί:ιβpη 201 7 • Το 11 βλέπουμε
δ η λαδ ή
ΠEρισσόlεpo
στις
τη)ιεπαιχιλδια .

;(Q μ η Ν:ιτ ε JXJ

Για παρόδειwα

η

yηΠΙιηι:u;ός

βραβεfo στην tαJτ/VOpι:α ..ΠαραμΟΟια ι,.

'fι'ύXΠή

δεb,νει

πως

μια (e.σ τω και από τις εΜχιστες )

el):e: άά ιc!

από

εrnπέδσυ ,

φαfνεται

τα βλέπω στα κo~ια μο lb

τα

τ
α
4; κόvιow τ/ δο
4;έ](

ΤΕ

κλε

ΊlρcH'ι6ντα
ΚΌVo

οι κατηγορ[ες E~Yτια στη ... ιc ά κα ρδ η l5ικαlοσ1Νη. ..

6c

μα

4;μας

τα

τους .

δμ

ά λιστα ,

ο ΥΥτου ιmoυργεIoυ Eργaσ[ας Α. Νεφελούδης, μέσω ~.face

τη

μετlφ)ρά

..Το

του

Πσι'τΊακοΟ

Pέφι:l'ι'O\'.

από

ΤΗv πcινnaκrι δΙά\arn) στΗv ιι'.α"'"

OuμE Τι4; οθό

6κιAtξo

"

το υπουρι,ιε[ο Eργασfας περ[σσεψα ... ταλό't'ια «σψπ6ι.ιια <;:tκαι

ι:Ν περασμέ'ιlo lούλη , στα Γιαwιτοά, ο τραγικός θά'ι'QTCις

υ»

πφc:ιv

)ότερ

Γιαιi δεν το

Nει:ιελ/.ηVΙKι'j

ν).(booαΣ.τη

napευpέer-,rov

n,j

ου

η

βρ,jβε.OCη

νηmανW1ι'X

tιtιιrι~

μα!::fΊTές

κ.

του

τμημαroς τη ς tαJι yovεlς.

ς;

Τ

ελ ι κ ά

,

η Kι.(3tρι.ιηση βρή ΚΕ. και τσ.ι Ε1σαγγελέα και

ΤΓ(w' αστιΝομ[α. Ο;..ι όμως ..".σ. να πρooταrέ.ψoιr.ιτouς

απoλυμέYOuς και aπλήρωτoυς εργαζόμΕΥουι:;" αλλά για να

η οπο[α έδωσε τέλος στη ζωή της, εΙχε q:;ιέΡE1

boolf. για ... α κα.\ύ Ψ Ε1τα νιίπα και τιςευθιΝεςτης ιa..ιβφ.ιησης..

με τραγικό τρόπο στη... εmφάνe.ια το δράμα που β [ι:ι:ι.ιε

έ.yρcιφε μεταξύ άλλω ...: "Ακο ίΕ ι Irovε[ςεισaγγελέας,; 15 μήνες

στα ΓιCNYενσ" έξω από το σούπερ μάρκΕΤ

μαζ[ με τους ι.urόλoιπoυς

απλήρωτη. 170 μη ... ία.ις

το ΕρΥατικό Κέ.... φ:ι κήρυξε απεpyb. Ο ... όμoςε.qxιρμόστη ΚΕ.

~ Κa ρ υ πfδ η

•

1.400

συ'ι'QEέ),φoυς της στην [δια

Exou...

uπoβAηθεf σε βάρα: του

τους XΤUπήσOIN και να τους σίΡ:>ΙΝ σε δ[κες. Οπως έγr.ιε

arket Ι Π.,

όπου

μήvες,.

Κaρuπlι5η . Κaμα αΥτΙl5ραση . Οι εργαζq.Jaιoι αn).ήρωτoι και

Η δικαlοσι:Νη !Cόκouσe:ιι . Η κυβέρ ... ηση Εκσ.ιε το καθή κο ... της

εΥώ η κυβέ.ρΥηση Κα/ΤΟ αρμόδιο υπoυργe.[o τούς εf);ε γφ[σΕ1

ο τύπος κυκλοφορε [ ελείθe:ρoς, ·Έπε... δύEl ~ αλ/ού και YQ τα

στο πλευρό της εργοδοσ[ας. .•

τη ... πλάτη . Τότ ε, μπροστά στο θά ... ατο της εργαζόμενης, από

αποτελέσματα. ΔικαlοσύΥη ακούς ..;•.

EΠlXεIρηση.. οι οπο[α ήταΥ CD'TMιPωTol πά... ω από

1Β

Η

......
:ις

Σκέφτομαι
ση~ια(νει

αλλάζω.

i

Μ.Μπρεχτ

c

Ν

9

...

oλmστι

,

•ε

Ερί

ς ΗμΟlΙΙ10ς

,
Εαμ

ι

ερ ας

ια

ρε

ε

η

Η Αποψη μας
Οι

:oτη( κuβέ'ρvησηιι; 'ναι θη~ά Ι

1II1V)(i

Σ

ν

πρoκλητtκό

e.ξωρα1σμό

της

τεχ'ι'lKι)ς

υ μ~~ π oυ συyoμ~ησε μετoυς«θeσ μo ύ~

."α τ/V ωο κλή ρωσ η τη ς3ης ~ ξιoλόγ η ση~ εrnμένει

η tα.ιβέρι,ηση . fιι:. δούμε ΜΥο

U]V EJΠXEIρη μ.σ:τo), oy α

mo α raΛul1κά αυτ/ν

που

κυριολεκτικά

Ε Υα/

πρo κλητtκή )'ια τα e pγαn tiJ - λα11'ό0lp(.ίJ μ:πα.
Λέ Ε! >O D'Tόv η ΚUβέρι,ηση :

1. ill.ιμφιιNήθΊKE να θεσμοθετη θεί π pclι'όμ κ:ι υπέρ
εpγι::mιι:tί:N απαπήσΕΩV, ο ι οποΙες θα ΙΚQVOΠO Κ) ιHται

πριν από οποιοΥδήποτε

πιστωτή

&.11.0

tanό τη

δlαδΙJOO σ ~ αW'r' κα στικ ής ΕκτέΑε ση ς ή πτωχεοοης
τητ

ΕΠlχεΙρηση ς.. .

Το

προνόμιο

β:J.

σφορά

σe.

OφEιMμε. 'ι'αJς μ ισθούς έω ς έξι μη'ι'ώv ιι::ιι το σ.ιtίπαro

ποαό

ικαΥΟπο Ιησης Υια

μια Q)ύ θα εΜ:ι1

2,,7S

tiθe. μ~α οφει ),όμε.ΥΟυ

φορ ές

E1If το ν

κατώτατο μισθό .

ΕπΙ της 0 00 0;,. Ο Ι ερΥαζόμενοl θα. π ρο ryoιJ/τa

στο oιξεσ καproρ lσμιb, ώστε με. ένα Εεροκά ρ μ στο
να βyαIVOIN α1Ι' τη μ έση.

Η

ό
π

κ

η

r

Ρ

γώνα

ι όχι

r

νη

•
Ι

έYEl β έβαια να φι::ΝΕ[ ΊΟ

περιεχόμενοτηστροποποίηοη ττου lωJδικα Π ο Μτι κ ι)ς

ΔΙΚΌΥΟμΙα" ΚQQiJς ε ~αl πο w ισ),'Uρό το εvδε.),\5με.νo
να

ΠΕριλαμβάΥε.ι νέες

δ ιατάξεις στήρ ι ξης

τtιN

τΡαπΕ(ώ.ι κcniι τη διαδικα σ α των πλειστη ρια::ιμιίΝ,
αwβαθμ[(σvτo:; ακόμη ΠΕΡισσότερο τη θέση τοικ
έναVt1 όλkιιν, ό πως οι εο:Ρορέςπ pcις τα α σ φα),ι Ο11κά
roμΕb, ο ι οφειλέςπρ ο ς εp)'Q(όμε.ΥΟΙΧ; κ.ά.

14 ει< έ μβ ρη πρέπει να α.ποτελέσει ΑπΆvτΗ ση σε αυτή,", τη,",

2 ι:Από τη συμ~lα πρ:ικύπτει η αύ ξφ η 1Ου

π ρ:ι Criτάθ εια. σταθμό γI.Q. τη συ,",Εχεια της πάλη ς E\ι'άvnα στη,",

πρ o~lσμoίι για τα oι~νEιακά εrnδόματα

κή κυβέρν ησης - ΕΕ

κατά 260.ο 00.ο:χι Ευρώ Ι.~ δη1u::ιδή μια αίι&lσ η roυ
ΚO ΙVΩ'ι'lκάι πΡοΟπολογισμού του ύψο ι.ις του 40% .
ΔΙE υρύ 'ι'OVm1

ο ι ε. οοδη ματικ ές

- εργoδoσfας.. • Συγκεντρώσεις θα

ματοποιηθοίιν σε Βέροια (Συνταξιούχοι 1030 πλατcfα

κλΙμα κε ς ."α τα

Ωρολογ{ο υ ) και Νάουοο. ( πλατεfα) το πρωϊ της Πέμτης 14112.

πλέο ν αδ iλιαμα στ ρώματα. πράγμα που σημαIvε.ι

Ρεπορ.τά.ζ , αvQΚOl1Jώ σεις σΕλ.5, 12

ότι ο ι O lκoyέveι.E ς με

1 και 2 παιδ ιά.. θα >.ό βα.ιν
οlκσ,ιενΕιακά εmδόματα αυξη μένα από 579b έως
και 11 09Θ.Eάί.J πρόιι.εmι ι ",α λο.θρσχε.ιρ α ολκής.
Η κuβέρι,ηση κo κopε.ύemI γ ι α την α ύ ξ ησ η στα

ol~νειακά EΠιδόι-mα. Τ'1" ώρα που φορτώνει τη
λαΙιιή ο ικογέΥΕια μΕ νέο υς φό ρου ς μέσ α από την

κο ρατόμηση το υ αφ::φοο\όγ η του ορ Ιου, τη δ ιεύρυ'ι'ση
της φolX'λσt' ιισ'ι ς βάσης κ.ό .. που θα. Ε ξανε μ οο..ι ν

τα όπο ια ψ l):α.ιNJ προσΤΕθούιι ωτ ο ικογενειακό
EJήδoμα

στ.σi οι κογενΕιακό

'0'0 γfνει

tιmQYO ητό το

Π ρσ(J π o λoγισμό .

μέγεθος της

Για

lOρo'fio;,.

παραθέταJμE ένα πα pόδεr,ιμα :
ισθι:ιπός μεElήσ κ;ι
εισόδημ α 10.000 ευρ ώ (754 ευρ ώ το μήνα) I'DI με. ένα
ΠΡOστmEυόμε.νoπαιδ [,από 1.1..2016 πλη ιχίι'ι'EJ.φόΙXΙ
εισοδήματος 900 (fJ ευ ρώ,από

250 ευρ ώ. Κι α υτό γιατ
8.864

Ν ικητής στις κλΟΥ ς στο Επιμ λητι'ιΡ10

10 αφoιxW7r'η τ o θα πέDε l στα 5.005 ευρώ από

πο υ εΟΟι σή μερα. Eτσ~π)' έGν, θαέ),'EΙ ΕΠlβόΡlΝΟηπου

Ο Γ.

φτάνει ακόμα και "1U650 EυρώIEmπλ έov, προσπεροι'ά

ότι η συμ~fCl ΠΡοβ)ιέπειτοειι.οίιρι σ ε ο ικογενειακά

v,

επιδόματαΥια κaτryoΡ lες τρfτ8MιN κα ιπσλΎΤΕΚVtιN
κα ι σε αναπη ρικά ΕΠιδόματα από 1.1.2018.
3. Η ΔΕΗ διατηΡΕΙ τον αδιαμφισβήτητο δ η μ όα 10
και ΚΌl'ι'<ιNl κό χα ρα κτή ρα της

(•.) Σ ε

π(κας. (Ρεπορτάζ,σχόλια σ. 21"4)

17

αντΙθεση μ ε

σ.

roιχ; σχεδιασ μ ο ύ ς της Π Ροηγούμε.,",η ς Kυ~P\'ησης

'r\D

τη ~ΙKρή ΔEH ~ συ μq::ων ήθ η r.ε μια παρέμβα ση

πλή ρως

συμβατή

Ευ ρωδικαστηρ ου,

τόσο
όσο

με.
και

τηv
με

απόφαση
τον

ro υ

ση:χπη 'ι"Κό

5

Πολύμηνος αγώνας για τα δεδουλευμένα και τις θ έσεις εργασίας σ.6

σχεδιασμό της Επιχε ρησης . Η παι:x:ι'1'JIγl κή βάση της

.... . .

ΔΕΗ μένΕΙ α'ι'έJrαφη, με. lD\'05 ική EεaΙp εcιη έΥΟ. τμή μα
τtι:tι' ),rγ'ιΠ1κών μoYάΔΩV , στο o iΠo Ιo , έτσι κι αΜ ώς,
θα πρέπε ι σταδιαιD 'ιΌ υπόρΕει απoεπέVΔυσ η , στο
πNJ[σ lO του σlpCΠTlγIΚOO σχεδ ο υ τη ς Επ ιχε.Ιρφης

'r\a στροφη προς l1ς ΑναΥΕώσιμες

Π~ς EYέp,'εJ~.

Σ

OO1IΠlκό σταχε:b τη ς συμφιιΝ lας απστελε l κα ι η

έσ μ η με.l1ς δEιιiιδεςπαρεμβά σε.ιc: γιατηνroJMση
της~ΊtI)'tιNκn:lκότηταςτω ... επl),'E.ιpη ματι~ ν oμ [), ιιN
και

την προσ έΑκ υση

ΙΑ

K E pι5ιoφι:) ΡΩV

EΠaιδ ίισε.ω'II .

Επομέ..ως δ εν υπά;ψει άλ ;\η δ ~ Υια

ro

U]Vπά),η σε αιφιβώ:; αντθετη I«Πει:eιYOη!

NJ.ό από

.

.:-

, .,~ .'

ι" l ~

....

,: ~

--- - Ι

.. ..

- '.

'-- --.-..1

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παρουσιάστηκετο βιβλίο

ο ν ομακαρθισμός κα ά κρατεί 0.2
Η 11ματω μέν ηΠ ΣUμφΩV ία α.~

Εί αι στην ίδια αντιλαϊκή όχθη α.6

f(

Ι στορία και Κ ομ μουνισμός'Ι
σ. 7

Η άλλη

σ.π

άποψη

εβ
~ 1 Δεκεμ βρίο ψ

201 7

ι:ις;

ΚΩΔΙC:ΟΣ IΞΝΠ11ΟΥ

στο

άλλο

27

'Έδ
8Βέ

r.ZE

Τ.θ.14ι5-S91

. 97271 nes

Τη

08001
23311).{i7ι421

NdilΙΙek IΘS 6!γ;ι hoo.g r

:=~01Pη 'DΚ

16ιοκτήτ/( - Εκδότης
111 UΘ Wτ/ς
ιι:ος:

Σ

ε

ρεπορτάζ

θΕ

στο

.: n PΩTO

διαβάζουμε τα εξής

εκεΙ με συγκεκρ ψέ... η τι μ ή . Με 15

Γκυρ[ η ι; ο οπο[α;

λrnτά

και

εΥ ημ ερ ώ θη κε

ούτε

γ ια τα σχέδ ια τη ς

ρ οδά Κl'ι' O

επ ιτραπέζ ι ο

που αφορού ... τη ... καλλιέργΕ1α της

με

«φαρμακευrικής

«Ο

τοικ γεωπ6ι"ι ο υς δεΥ μπορού με να

εrαι ρεIα ς

στην

κ, Τάσα; Χα),κ[δης,. αγρότης στη ...

ξοφι\ήσουμ ε, o ίιrε λι πάσματα να

π ερ ιοχή .

Όπως

HμαElα. ειd] μερώθηκ ε επ[σης για

αγορά roυμ ε... ούτε ν σ ρσντίσ ο υμε,

λέει,

τη.ι εnfσκεψη

Οπότε

εκπ ρ όσωπ ος

κάwaβη ς.v.

και τα Ε1ΙΕ...δut1κά

λεπτό βιoμ rα αy ικό,

20

ο δε ΟΟυμ ε

σε

α υτή

την

ήρ θε έΥας

οχέδιατου συμβού>ιου Στρ:rrηγΙKOύ

κατόστα ση . θα πά ρο υ ν τα δ ικά

τη ς

Σχεδιασμού

μας

Μ ό'ι' ος του.

Πι:χιιθυποψγού .

Τα

βρ[σκ:ει ε... διαφέρOvια, προσφέρει

τκ εκτάσεκ τοο,
κατα ),ήξει όλο

«Ζ ητάΥε

για

παΡ:Ι'ι'ωγή .

να

Οι

κ αι

EμE k;

θα

εταιρεΙας.

uπ oδε[ξαμε

160 στρέμματα

έκταση

χωράφια εIμaι στα

Το υ
μια

που

τκ λεrrτOμέΡE1E.<;,. δεν μάθαμε τις

πόδια. ΌταΥ θ.1 βγει μια τιμή κα>.ή

μπορούμε

200

και ο αΎρότης έΧΕ1 ζόρια, θα το

παραχωρήσουμεεάΥ πληρούΥταιοι

μεγάλη

δώσeι ,τιβ:J κά ... ει;Α'ι' δώσουΥόδειΕ.<;,.

... όμιμει:;πρoϋπoθέσeις

.Τα ιδια[τερα

περισσότεροι

καλλιέργειας

χ ω ρ ά φια,
να

χω ρ άφ ι α

δou λ εύουμε ερ,ιάτει:; εκεί E)':iι μ ε

μη ...

αυτό σε φούσκα.

μεγά ),α

στρέμματα

αρκεΙ

τα

Εχει

να

εμε[ς είμαστε έτοιμοι ναφιπέψουμε

χαρακτηριστικά

το

ΚΌWαβη », αvαφέΡE1 στο «θEMA:t .

δεv έ.χουν σιιζητηθεL Ακόμα δε'ι'

βλέπουΥ ως μιαΥέα κα>.λιφ,ιElα για

Enfσκεψη από το ... εκπρόαιιπο της

έΧουμε προβε( σε παραχώρηση .

θεραΠElΠΙΚOύς λόγο υ ι:;. θα κάνουΥ

καναδικής εταιρεΙας καλ/ιέργειας

~ τους ζήτησα να μου στεDιoυy

ουμβάσεκ,

και διαχεΙρισης ιατρική ς ΚΌWαβης

τη ... ταιπότητσ

δέ;(τηκε

ακριβώς

αγρόrE.ς

Όσα
κά'ιιω

εδώ

ε (ναι

στρέμματα
σύμβαση

θετικο ί,

βάλω
ότι

εγώ

θα

β:J τα δ[vω

και

ο

Αλεξάνδρειας

δήμαρχος
Πα'ι'αγιώτης

της

της

θέλου...

και

εταιρεfας..
vΑ

τι

κόνουΥ

εnfσημo α(τημα ΔΕ... συζητήσαμε

σκεψεκ καιτις emδιώξΕ1ςτους».

Για -ιην κα ημιφινή σας
ενημέρωση η

ΤΟ ΣXQ'l.IO MAΣ~ Έχουμεεκφρό.σΕ1
α'ι'OΛUτικάτ/Υ κάθετη αvrfθεση μας

δlaδΙΚΤUO .

dIEpΠcrrά» το ροδάκινο σε καμ[α
περίπτωοη

δε'ι'

. 111·

voμιμoπoιεf τη

στή ριξη παρόμοιων προσησθειών
από εκπρoστioτoυς "Πι1ι' ανρσrών
όοο και τηςτornKήςδιο[κησης•••

-

Η

ΑΠΟΨΗ uτωρα και στο

σεπαρόμοιεςE1IE'ι'δύσεtι:;.Το ότιδεv

:v α

Δ

ροριι.

Γ

κεται στην

lφάνεια των yε.yoνόtων.
Ενημιφ

---a

-..- ....... Τ

Σ

• XcRζηι«ίMJτcιι;

a;

ι και κυρ

ι;

προβλη μα'ήζ ι!

του

τη ... επιθυμ(α του εnι;φρη ματικού κόσμου , μα και πολλώ ...

στο

εξωθεσμικά7ιι δυΥάμεω... που παρεΙσφρησα Υ στη δισδικασία

κόσμου,

Emμε)ιητή ριο της Ημαθ[ας,ο

και με πρα κτιιι:Ε.ς που δεv συνηθ[ζοΙJTQΙ στκ δικές μας εκλογές

πσρείσφρησσν στη διαδικασ[α και με πρaιcrιιι:E.ς που δε'ι'

Τάσα; Γι~oγλoυ

σημειά7ιιeι:.

αλλο[ωσαν βtα[ως το εκλογι κό σώμα. Eλnfζω και εϋχομαι οι

σuvηθ[ζovτaι στκ δικές μας ΕΚλσ,ιέι:; αλλο[ωσαν βια[ως το

~ισθάνoμαι

απολύτως

δυΥάμεις αυτές

εκλογικόcrIψCL10

ε

για

ανσ ΚΟ['ι'ωσή

τκ

eκλoyέι:;

... α αποσυρθού ... στη'ι' άκρη της σKη..rις και 'ι'CI.

του επιχειρηματικού
μα

και

δικαιωμένος ....,α το ... καλό και

αφήσουΥ το Επιμελητή ριο να λ E1ΤOU pΎ ή σεt. ~ και η ομάδα

Πρόιαίποι Υ'Ο ο:

αξιοπρεπή α',':ίJVΑ που κάναμε

μου θα σrηρ[ξOυμε κριτικά και εποικοδομητικά τον θεσμό και

υπήpxov

με την

το κύρος του Επι μeλητηρ(ου , ώστε

UJΠlrUv

ομάδα του ''Η μ α θ [α

Emμε)ιε[ .....

μέρα

....,0

στο

την

επόμε'ι'η

Emμε)ιητή ριο

Ημαθ[ας. ΔιιστυχώςτοτεΜκό c:ιτroτέ>ιεσμαδ ε'ι' εξέφρασε μό ... ον

των εξωγε'οών παρεμβολών

... α

αποδειχθεΙ αWιΊ:ερoς

.

ι

§

πολ/ών εξωθεσμικά7ιι δυ'ι'άμεωΥ που

,uα:ι:ικό» ότι τtro~ δvvdμoς

ΚOlψcπικΌ

mm60 cιλA4 κοι

παρ«yόνnιw...To

(ήτ/μα

nval

Σllfιιdo

Υιοι.

Πρoφl1'o'ώς ιδια(τερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η α'ι'αφορά όrι

~yaVπ

«.. •το

cno Eπ .. Wιτ/ριoμε τΠοIO dιθoς. Πφι,tvouμl'..•

τελικό απστέ),εσμα δε... εξέφρασε μσ.ιον τη.ι επιθυμ(α

6σ

TOVCψάζovται οι &wά,εις οU1iς και κvρ ως ΥιατΙ 6σ

οι λ6γοι της ενΑΑΧΌΑησηςτους με τις εκAoν~

Η ά>ιλη

άποψη

/
11

Δ εκεμ βρί ο υ

201 ϊ

,

«

})

μι.cι ιφlιηι-ι μάχη : Τις

,

σ

χ'φο διιM;Iι\ OA~

σuCφΗΑΗ

η cιιrσ,dUΨιι

ν~ αvιιAαί

ής

ch:

ΚΩΙ

να

Ύv οι

λάl cπα ιnιc».oma

τα απ'"
χιΑιόδ
όντο

αvrlιτrαOΙΚ.

1pCI νια uμr

Icι nκ.

uκ aιιqηιkις να Υ

, vΑ αvo

uΝ ιπι'ιιια

η σu(ι'ιτ/ση νια τ/ δ

cιι)λo ιιύκΑο. nσu

ΚI'CI)~ca o και uμr 11

ρισ

ξοδο

cn; OVyκpσuση

uσfα του.

,

με τψη

έκο

Ο

Ομμιu ....
r

κ

Τ1ΚΑ "'llCΓTΊIι.ΠMATJ.

ι\ι} Γί:

flJ.

Δ_ Ι .

20 1":>-20 17

Ι

111 1S
848
7 ιί

1 S

Π8

n9

2] 8
3~ .t .:;.

~ Ο:'Ρ-λ;

31,45.

~Z . 03 ~

Ι ~1

138

AmNImKH Σ'ι'Ι E I Pr.ιr H
[
ΕΥΤ ΙΙ-ΙΩΝ 4ΠΑ

1 i.6

I ΙΙ . ) 7 ~.

2 ::ι}3ΙΓ

1 '15
1 ,ό ρι::ι

1 Ι: δ ρ=ς

113

~ . η 'ί.

[

Ι

. ϊ: ε.

11l'i'

'3Ι!

1 :ε6ρ a

Ι oΞ Cp c

4, 6 ~

},46

Α

1·0

,jj

2 ~ :ι; ι;

1 ~

9 _ 14~"

1 1. 95);

α
ολύς

:.ι;;

2tΦ ι:;.

•

ι

στ

•••

vτόρα: έΥ\'ι'Ε.ς για τκ

εκλογές

στο

I ..~

Επιμελητήριο

Ημαβας:. θ.jμΙOE.δη μοτικές ΕΚλσ,ιές

ή

και

παλιόΙ"ερε.ς

βουλευτlκΕ.ς:.

Κάποιοι τα εμφά...σαν και ως μι κ:ρά

.γ ••

ιmoυργεfα olΚO'ι'oμfας που δήθΕ.'ι'
η κατάκrηση τους θα ση μαΙ'ι'Ξ1 κο \

" ο ικ ονομική α'ι'άπτυ ξη του τόπoυ ~

=- _

Ο ι αρμοδιότητεε τους όμως εfvα\

συΥκΕ.Κρlμέι,ιες όπως φα ΙΥΕ.Ται και

_

., ~μ \~

. ......... ......1.. .

1

~

' Ι .r.~

•..:.

..r .. r".

Jί

· 10.....-.

:...

"'"'i""" ....,

j

...

.... .....

...._--. ...............
I-I. k.

,.ι

1",-1,. - - - .. . . . . . . . . . - 1 .1

..... .. .
V

·I "~ ···

"..ι._ .

_-

· ,- - - . ..... ~ - :. rτ

ι - ........,.:ι.-

·-

'1 .

...

στηΦΩΤο.
Τώρα που τελeιώooν οι Ε.κλογέ.ς ας
σοβαρεψτοθμε εrπτέ),oυς και

ας

μην awιWζoι,rraI οι αυταπάτΕ.ς. Το
κρίσιμο

E.[YClI

Cl'ι' θα στγσ.rτάρει την

ακολουθούμενη

ΑVΤΙΛαϊKή πολπική και αυτής

της κιιβέρνησης ή τou),ιWστov θα σντιδράσε

έστω και μέσω ιmoμνημάτων.Κaι κάτιτε>ιE.UΤO[ο.

Τα συμφΕρσ.ιτα των αιrn:ιrrασxoλoύμE.Yων δΕ.'ι'

efvaIτα

(δια Π.χ μετων βlομη χάΥωι,ι

!

.Χ

ζη

' στας

Η άM[J

,

αποψη

ι

π

τ

νΗμαθια
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r: Μπίκα στο Επιμελητήριο

Νίκη
Ω

μετά από πρωτοφανή συμμετοχή

Λo r.λη Ρ ώβΊ Kε η eκλσr'ική

ΠAΓΚOΓΛOY~ 832 ψήφοι

Π ArΚOΓΛOY

διαδικοο la στο ΕπιμεΛη 

Στοτμήμα μεταφoριί:J ... η παρά

ΊΌΥ θ ΕΟΔΩ ΡΟΥ

τή ρ ιο Ημteb:; τ/ν Κupικαή

ταεη ΓιάyΚO;tι;yoυ πήρ ε 24 και η

3/12 μετά ατό πρωτοφανής

παράroξη

μa(ικότηrn., ο )J,ά ICI πρωτο-

Στο τουρστιω τμήμα, η πα ρό-

ΑΝΑΣΤΑΣΚΠ

ΕΤΜΑΡΙΔΗΣ

ΠΥΛΙΑΟΟΣ

ΊΌΥ βΑΣΙΛΕιΟΥ ( Ψ Η Q:Q Ι 145-

ιιω 32.

8Ί ΙΧΕΙ ΡΗΜΑΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΨΗΦΟΙ )

ΚΩΣ1ΌI7\ΟΥ
ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ

ΊΌΥ

( 4+i ιtιO l

8Ί ΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤΙΚΗ

97-

ΑΝΑΝΕΩ

ΣΗ)

AΣMNl.l1Hl
ΠΑΝΑπmΗ

ΙΩΑΝ Ν ΗΣ ΤΟΥ
( 4+i ιOO I

8Ί ΙΧΕΙ ΡΗΜΑΓΙΚΗ

ΣΗ
ΚΑΤΣΙ ΟΣ
Π

. lιH

ΝΑΠΩΓ Η

81-

ΝΑΝΕΩ

HTPQ! ΤΟΥ
( 4+i ιtO I

8Ί ΙΧΕΙ ΡΗΜΑΤ ΙΚΗ

79-

ΑΝΑΝΕΩ

Σ Η)

ΣΑΚΜ ΗΣ APΓYPQ! ΤΟΥ

Ε

ΝΕΛΑΟΥ ιΨ ΗΦΟ I85- Η ΜΑθI Α
8Ί
ΕΛΕιΝ )
φa.ιή rJνητοπο[ηση ττιΝ &:ιο

ταξη Mπ fκα πήρε

σ ΥVΔυασμιί:N που πήραν μέ.

και η παρ ότα ε η Γιάγmγkιυ

ρα; στις eκλσ,'έ.ς. Σύμφωνα με

Στο ε(α.,,:ι.:ιΥι κό τμ ή μα η παρά

Θ ΙΑ Ε Π Ι

"1U ΕΠbημα σroιxe[

ταξη Μπ[κα. πήρε

ΊΌΥΡΙΣΤ ΙΚΟΤ

ψήφlOO\l

32.

ψ ήφους

160 Κα/

ΓEαJ ΠAΔOY

ΕΙΡΗ ΝΗ ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΠ;)Υ Ι\l+lΦΟ I62- Η

7.

η πα

Στο μeroπο lηΌκό τμή μα,. η πα

ΝΤΙ Ν Ο

κας κ έρδ ισε με με.,.ω.η άνεση

ράταεη

και η

Φ Ο Ι18 - ΕΠ ΙΧ ΕΙ ΡΗ

τκ εκλογές. Ελαβαν:

παράro.ςη

πήρε

Ν ΕΟΣΗ

1497ψήφοι

1κα. πήρε

ΠΑΠ

438

rny κoγλo u

310.

Ι

HIJIA

2392 μ έΛηΜντι 1404 που Ψ'\ 
φισαιι το 2011 . Ο Γιίφγος
[Π Ι ΚΑΙ :

ράταεη Γιάγ my),ο υ 6 2

ΕΛ ΕιΝ )

ΝΟ
ΤΟΥ

Ν ΩΛΗ

ΚΩΝΣΤΑ ΝΤ ΙΝΟΥ

( Ψ Ii;tι O Ι

47-

σ ης"', Υια 10\' ποιοτικό αyιί1vα

ΕΠΙ ΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙ ΚΗ ΑΝΑΝ Ε ΩΣ Η)

πο υ έδωσα... οε tDθε οημε ίο

EU),'CIpICITήpιo

100 Νομού, έ;ΙCWΙΑς ~ χορα

r. ΜπΙ κα

ν ικητής τω ... ειι:λογι:ίΝ στο
μελητή ριο

Γιί:ιργος

Em-

Μπlκας

κτηρισt1Κό τ/

δη μιουργική

ΕΠικοινων

EY.avE τ/ν εξή ς δήλωσ η :

-

«Ο ι εκλογέ ς του EπψeΛrιτηρ [oυ

ΓηγκovMυ και ταις υπα.J.fIφι

Η μα

ας TελEbJoa ..., δ νo'ι'tQ.ς

ο ικ του σlΝδυα σμού ται, παι

εεκάθαρη και πo)lι μεΥό)ιη

σ υν έ βα), αv σrη ... ο μα>. ή διαδι

μ

τον συνυποψήφ ιό μου Τάσο

νΙ η στο σwδuαoμ ό μας tz:II

καο

ι,ι ια. 'ι'Εα πνοή στο θe.σμό, Μ:1(ω

-

τ/ ζ μεΥά)ιης oυμμEtσ,(ή ς του

~ στη δ ιεεav ιιJr'i της εκλο 

κό o~υ τ/ς αyoρiς και 1ΙιΝ

γική ς δ ιαδ ικασΙας,. τους νομι

ΕΠιχε ιρηματκίΝ.

κο ()ς" το. μΕ),η τtιN εφο ρευ Όιι:ώv

ρστώ,

-

τω ... ~ ....

ό)ους αumύς που σ υ μ μετεΙ

ΕΠπΡοπι!Ν II'DI το αοικητικό

τα χιΜάδ ε ς μ έλη το υ Ernμ.E-

προοωτυκό του !ΞnιμεΛητη ρ(αι

ητη ρb.ι Η μ te b:; πο υ ή >.θαv

HlXJθkι ς;ro ύμεvo 1ΙιΝ ε~

νσ

ψη

OC()'"

και

όσκησαν

ήταν η EYότηrα. η συναδ εΛ

o μ o νετ ι ιιiι το εκλσι' ιtD τους

φική ICI η συλ/ο."κή πορεία

Ern μεΑητη ρ(αι .

δι

[ψα ,

του

- .
το ...

ους αυτούς που aτή ριεσ.ι

πως θα το ιιiι\αJμε πpόεrι. εε

-

α)':ίJvα μας και μας εμr11

ΔηN.ίMιJ

ια~ μια. νέα προοπάθεισ ,

τεύ τη καν,

πoλ υσυλ/ eιrnκ ή

τους υποψήφιους και oυνep

ΕΥωπκή .

και

κuρlιι.:ι:;

τες του ουνδι.ια:ι μού μας,.
:m ς · Eπι xeιρ η μ αt!κή kισoJEiJ-

ο

Η

Ε
Τακτική

Σ ιJ.ιo5oς

EυjX.ίIΠd'fJαί:N

τιw

Εθ\'IΜ

Iσrρικώ ν ΣU~
πραγματοποιήθηκε

Ε)
στις

(CP

( Η ρά κλειο )
rι).α [σια

ΣυνΕ),εοο ης

μυστική

Avτπτρσσωπειώ'ιι

των

ΊΟΟς

τηκ
τ ης

Γεw<ής

CPME,

ψηφοφορΙα
Ι ατρ ιΜ

με

μεταξύ
Εθ.' ιΜ

Eθvιιro(ις Ιατρικο ύς Συ λ/όγους

Avrιπ poαιm ε κί.ι ... της Eυριί:Jnης,.

τtιN

εκλέXτηιcε

ιφι:rπίh'

με), tίΉ

τη ς

Δ'lκ:ηΥι)ρο(ού ~υ~LΛO\'Oυ

ρι)ιυ

ΓbσαΚJώ'ro υ ( θ εσ ο α λο ... ικη ) .

I"1U

Βρυξέλλες με τη ν συμμετοχή

CJJ'D

κα ι

ως

Avτπτρόεδρoς

ΕυρωπαΓκής

Ένωσης ,
Π α ρατη ρητ ών
Εθνικούς

από

Ι ατρικο ύς
Συ ΛΛό γους
τρΙτων

xω ρώ'J

ICI

Εκπροσώπων
από

ό)J,ες

ΕυρωπαΥκέ.ς

Ι ατρικές

Oργαvtίx:ιεις"

όπως

FEMS, PWG. UENlS,

ΑΕΜΗ,
WI-Κ) και

ΕΑΝΑ.
Στην

Aντurρο αωπefα

Πα~[o υ
Συ λ/.όyαJ,
της

( ΡΜ Ε

Επιte:Eφαλή ς
Βασιάδης

BJιι δlμ η ρος

του

Ιατρικού
στη

Σύνοδο

oυμμετe:l);αν
ο

ιι.:ι:;

Αναστάσιος

ιΗμαθ[α )

κaι

οι

ΓJαva...,ωτfδης

( Κ1λκΙιj , ΓρlTt'όp κx; Ροκαδόκης

της

Ε

(

ο

AναστOO Dς

Booιάδηc:,. πράγμα το oπob
αnoτε),ε! γε... ική ~ ψση
έργου
τη ς ΕλΛηνικ ής

του

AYΤΩηχx:ιωπ εlaς .

(σ:.σ.

Η

fldto

δα

μ Οζ

τα σuxνoρητήριlα

τικ νι
ΠJV u ηΑή 0lU1ή
ση το" σuμιιπρccίnη
μα( Α.Βα

)

you ΔDtiΙMHJιJlιD

Η ά>ιλη

Σ

άπO~rι

άζovπις σε βci

.

την τοπική και όχι μ

mικαιρό"τητ
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ΕΡ ΤΙ Ο

μαδ

Ν

Ρ ί στι( 1

J

ρο

η

(ι κή κόθcι50 με λειJ.:φoρεfα στο

eπθeση στη Cωήτης εργατικής-),αΥκής

πανeλNIδικό συλ),αΝΊτήρισ στη ...

oιm"ΈVEιας.

Κάτω τα χέρια από το απepytακό δι
ιαήωμα!Πα[pvα.ιμε τry.ι ιmόθεση της

αrXivrηση στα νέα μέτρα πτώχεlJ

Αθήνα .

Opyαvrίh'α.ιμe τον ~ μας για να

Ο pγά'r\OCl η ς τη ς JTόλη ς κcιι της απΕ P'r'1-

σης του εργαζόμε\'Ου λαού

Το J'ιaVη"υρικό κλl~ πω προ

υπερσσπιστοάρε τη ζωή μας και τκ

ας στα ;(έρια μας .

ΤΕτΑΡΤΗ

σπαθεl να ιn\;\,ιεPr'ήο:ι Μο αυτό

α\'όΥκες τtιN o ι κoγε'ι'EJ.ώv μας. απένα

ΚΑΝΕΝΑΣ

'!Ο δόπημα η lα/β~ΡYηση ΣΥΡΙΖΑ

ντι στη διαρκή επίθεση lα/βέρΥησης

Εργάτης στη δοu),Ειά,ιmόJJιη;\l)ς

-ΕΕ-ΔΝτ.

γραφεloρvpότης στο xqxίφι,μαθη

καιης ΑVάΠΤUεη ~ δεν Εμπεριέχει

Δε συμβιβαζόμαστΕ με τη qπώχeια,

τήςσταθρα

1fπσrn θετυω

τη ... aYέχεια,. τα χαμηλά μερoκάματu
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178f2002 που αφαρά στην προστασία

'ΠιΝ Epr'O.φμέι,ωv σε πεpbrτωση μεταβlβασης

Υια

αu:ιμoλή των 6ε60uAεuμέ\ιωv 1'OU{. τ/

δ

μ

κο

ιν

νto, 1IJV
ι όλου( 11IVζ

tDl πόΛι

στήριξε την εΡ'ι'Όδοσ α

στέΛ'ι'σιπaς ωτwoμlα και

J, έξω από

1mD-

στήματατοο ..κaρυπlδηι., προκεlμέ'ι'Ου'ι'Ο διειι
κo>iινεlτη μεταφορά εμπορευμάτω'ι'Ι/ΏΙ εξ,οπΝ

4; το u.

Τα ΠΡOβλήι-mα ξεκf'ιT)σαν ήδη από το

2012, με

αμοΙ:Ι προς 6ι:Ρε)οςΤωΥ δ ~ B'1ιxειpι'Jσεων.

την προηγούμενη εργoδoσ~ τ/to' επιχεΙρηση
t: Aρβaν rrfδ η ς. και tάιιμακώθη tDV τα επόμενα

Το uπoυρyεΚ> και πάΛι με τους ελfΞlr1<I1κα)ς του
μη;<α σμούς δε'ι' κού...,σε δαχτυλάκι γ~ τry.ι

χρόνια, με ιcθ..ιστερήσεις στκ π~ι:xoμέζ απο

προστασ α των εργαCoμένων, aντfθem όρχισε

λOOεlζ. πρoσπάθε~ επιβο)ιής ατoμuαί:N συμβά

'ι'<J δefxνει στοικ εΡΥαζόμε'ι'Ους το δρόμο τητ

σεων με μεκΟΟεις μισQ:ί)ν. Οι ΕΡ'1'C1~μενοι στην

απόλυσης."ανα

επίθεοη της ερο,ιι::ιδοοbς απάντησαν με την ορ

δημα μέσωτα.ι Ε111δόματα; aι,oεpybc;. u

EXOIN, λέε~ EW

εΝ:ιχιστο εισό

,!,άwx:ιη του O't'ιίNα τους και τη δημlOυργb Πα

Απέναντι σε αυτ/ν τη σJ'ι'TO'ι\σμένη επfθεση

νελ/.α&ιcύ Επιχειρησιακού Σωματεloυ.

κυ βέpiη σ η ς - εΡΥΌδ στt.ίN, ο ι ε lJr'O ζόμε.'ι'ΟΙ τη ς

Aιωkoί&jσε η

«Καρuπlδης:. , σuσπeΙPΨέ'ι'O\ στο Πανελ)α5lιro

μεταβlβαση της arιχεlρησης

στry.ι &:ιριmlδη~ το

Σωματε[ο τα.ις;. δηΛώνουν ότι δaι ιιD'ι'Oι.ιv πω

2014 και στη cι..ι'IέXΕΙα η

συμφΩVlα της νέας ερΥοδοσ ας ΠΡOl<ειμέvoυ να

μέ;σχ να δικαωθεl ο πο)(ιμη'ι'Ος α.,.ur.ιας ΤOL1ς"

λειτουργήσει Ία καταστήματα με το σήμα τη;

για τα δεδουλευμένα που τοικ οφείλοντσι από

ρlνόπoυ),~. Η καθυστέρηση Τ!ιΝ δΕδου

το ιt\\Eβόρη του

2016, τη διοοφόλκ;,η ό"NJAι τtιN

λΕUμEvιιΝ εεκf'ιT)σε από την άvoιεη Ία.! 201 5

θέσεrιN ερΥ α σ[ας

και μήνα με το μ~να αι:(ανόταν, Η EP't'oδoσιa.

ας και αvακα)φισης τtιN ΟIΚΟΥενειιίΝ τους .

ακoλσιθ:ίJντας τκ συνήθεις npatmKEς" καθυ

Το α.ι:ιματεb . παράλληλα με K~ητoJ1Όlήσεις σε

στεροϋοε cι..ιστηματικά τη μlσθοδοοlα, έκλε~ε

uπoupγεb,. ερyoδoσfα , ΟΑΕΔ, κmαγράφει τα

κστοοτήματα και

ΟξυμEvα προβλήμaro. που αντιμeτωπιtoυν οι

anENJE,.

μEτέ.θm, τρομοιφα

tDl για άμεσα

μέτρα προστσο ί

τοάοε και οπειΝ:ιΟΟε . Η οπ),ηρlOOιά εντάθηκε

ερyαζόμεvoι εεαιτb; τη; ΠQ\(ιμη'ιf!ς οπληρω

μετά τ/ λύση της σύμβασης δικαιόχρησης με

σιός Ι/ΏΙ φrα~'ι'Eιπαρεμβάσεlς;. μαζΙ με τις fιD..
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ιφιb~

σό

με uιΝ απ

αση .ου

έλαβε η Bo~ ΤΟ

κψβρlO

τ

201

Ηόλ/η

Σ,. η

Ω

βρισκε
vrαιι:ouμ

μ

άπO~ rι

AiΔCΙ αυτή θα

έτ

άρθρα.
το, i

,

w6(,

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την

ΤΟ1Πιιή (σιφα ( ιω ρ kιH;Ι

ι

τορειν

τη yενικόΠJρη της Xώ~

μcιι;αλAά.και wαyιc:όoμιcι

11 ΔEΙCq.ιPρίOυ 2 0 1 7

Παρουσιάστηκε με επιτυχία το βιβλίο « ί στο ρ ί α και κομμουνισμός» του Περικλή Παυλίδη στη Βέροια

. Π\ΠΙ

το βήl~ID του ne,tιd\

ία

ι ιroιιι
ΠΙ ΙΙ; Βί c

ιπο-

μΕ πριιn:ομcr,;ι)ι "

nιν odioόouιν
ου Ε

Ιδη

~. cπo TIo),uxώpc

ι του

ότι I9:Jroφl!pι:: va ~ ως...eo ooσΙCΙΛΙσπκCι

τθ.ος της δ l!οοl!"όα ς του

tα:JIθeαTώς μια ιστoρfα

του μoνr&υ =roτΙKή ς ΣVΌ"τυδΊ ς της

1.2

..wντας 1JI!~q.mδδIaΚX::ΙI vιΚΏVΤΑ ι;: πα 

oικovoμΚ:ις .

.,.κή της lστορΙας

...ιO),\JΡους~ού ς.

~I αναφορά ση " δΙοΡορm κι!ς αντι

2.

Η αοβιl!tική ιστoρlα μας ι!δr..x:ιe: μά).ιατα

λήψeι ς.,.α τη ...ιιπφj30σήτους:που eμφα

afoς

l!εαΙ~ΤΙKή

'o'i"στ η ιmv

Eφάζl!tΌι

70

α'ιlάnτυεη

xρδvιov !;=ψ

του

πο).ιησμού,.

στον ΚΙVημCJtO'r1X!φο.τ/ ), ~

ιβΑιοιι

τ/

μ~η

o1rJV

1950 τι:.ιι'ι' opkι:ιν

ΕΣΣΔ,. όπ.ιις η α1!OΚQ).oό

IJI!TαPpύθμιcΗ του Κoσι:fr,;ι ....

υ),ισTl κής ανιf>.ηΨl ς τη ς ιστιoρlας
Η οομμΟlΜσηκή προοοτηκή στη

Iv:r

Για τη ooσΙCΙΛΙσηκή α),),α-..1 τ/ς φγα
ο ιroμμouvιαμ ός ως προο

IiClL

πnΚΙ; τ/ ς κoιv Lα\fας. Π~Tαι Ο'ο'Οφορά

ΙΚΑιΡΟ ΠΙΙ;; βi,OΙIlΙ;; ΤΟ ιmό-

μoι.xJIκι;. το τραΥούδ ι.. τις mια~.

TO qiδ!OταυΓκ\oQσκό

",Κυ ρ

Μ Ι! 1ΓJV OιαωβριαVΙ; &rmoάσταtη και το

&fση ς ~lXi ζovτα ι

τα KpIσIaNi φαινό

~ ~ '1'α τσν κομμouvιαμό,. οι σπof~

Ευ

σoβII!tIIIό καθeσ 'll:bς η ζι:..ή I!mτομμυ ρ{

μevα CΤΙΗ σoβt ~ηκή ΟΙ κxnooμ ια κχπά τη

cnιαλι:ιoνται υπό το πρ{σματης I!μ:ιeιp!ας

Πε

ων αvθpώrnιN του μ&Α60υ αrιiιrn]IX αι 

διάρκeια Τ/Ι;: &κ=riα ς του

oιtoDδόμη::ηι;: τ/ ς πρώτηι; σοσια),ιστικής

Ρ ικλής Γ1aυ.\Iδ η " ιmfκoυpoι:; Ν:Ι θη'r"JΠΊς;

σιόδοξη προσπτικι).

κ),ιμάιwσή

mυ Πα~ιroύ ΤμΊματο" Δrμ.oτικήι;;

Η I!μφ~ση και σο'άιπι.ιξη της οοβιαική ι:;

:Πo)ιTlκfιι>τ/ς :ΠI!ΡΕστρόι ισ:ι" η

OII1ofa οδή

λόγους IQΤOΡINi CM:In6δpαaroLIto eξmι.

&αrα~LXJηςTOυ ΑΠθ .

ΚO Mι:l' ας καθώι;: κσι τω ...0»ι.LN oooιcι.\ι.

'ι"l~ οοι στην α'ι'ΟΤponή του σ:ιβt~η κoύ

ζι:: 1ΓJV κομμοwκπικήκono:.ιMα ταυ ~

Σ1rJV 8ση'ι"JηΚΙ; τη ςπαρ4ιβαση η Ε. Κα

σu κΏv ιroινι:.,.,ώ'ι/ απστV.eαl! μα l!6αιΡι::

καθe.σ1ώroς.

).ovroς. ω ς άMtη τ/ς ~ιoκpmfoς

βσ)Μρη αφού moαψφθη~ στο βιογρα

τκή ς σημασlας α

Στο Tρfτo μι!ρος του βιβλloυ (Οι αvr ιφ ά 

χωρf" 'ι'Ο ~ τη δuroτό'ιητα 'ι'Ο Tην~

φι οο. και

ζό~ α'Wθρr.ι.m6τητα των 6.ι'.ιατοτήΤων

OI!Iς

ro~ ως διαδlliClσlα lJι!TOoxημMιφoύ

κα ι πρoύnoθι!ι::ιl! ων ;(eIpQ

στώτσ.,

'011 12.
Για το βιβ)lo μDησα... η φι~
~kι Καβαλ/όρη I9:JI Ο σvwιχ:ι
ας

eρ'Pr'PC!φlα mo.ι σ.ιΥγρσ

01rJV

φfu υnowόμμι~

τ/ tη ι:; τη"

TT"J'\

1970 IiClI

η

τους κατά τη διά ρκe ια της

σaβ II!t I κής ιroM.O'ιlf ας ωc; καθe

Ρ!ί::4μα.ι

ιroMι.'L'ιfας. Επισημow I!tα όη ο Μαρι;. γι α

ό.\ης τ/ς πρoηγoψ~η" ιστορικήι;:eεθι

e f"r'3άa ., σης σι.Nθή~του 200ύ aiώo..u

σοοια),ιαμού

..) απxl:lpι:fTOL

η θeωρηT Ι κή

σφβά~ι θe.η κQ ατον eJρι.ιrepo διάλογο

2 . Ση ς

α~tη των ανrιφc'ισl!ων

τ/ς οοβ ια ι

Στη awι!xeIα m::ιpoUΣΙάζovrOlα~υηκά

που φι ιndξ~ μ Ι! αφορμή 1ΓJV ~

ϊσroρικiι.ι

κής tα...,.,ylας ως κcI3~τώtσ., 'πρώιμ ο υ

οι ι&l!ςτoυοοβll!Τιlιού στσχοστή lJιπο

των100 χρδι.ιων α nδ τη ... Ο κι:ωβρ ι CM'\

συ ~ρouσι α ιiι 'r'I!yoνδTα

ImI «.α ΙΡΕηια]
όπως dvCI η

σοοια),ιαμού".

ρα Βαζιού),r .,.α τη ...Ι στορ α και τον κομ

Eπmιόσταtη .o Πeριlf1lής Γιαυ.\Ιδη "

Oιrnι:βριανή Enα'tό:πooη iXΩ σrμασl'α

Η βασι~ αv'ήφασn του :πρώμ ου σοοlO 

μouvιqJδ,. moαδ8κWααι

c

Π~Jται σf-,Όυpα για Μ βιβ.\l"o που

~ από την φγα

και πάλι στι., I&l!'; του Μαρε κα τ ου

•

κouρσ.,

tiCJθη-,ητι)ς

στο

ETIf-

Γ1aιδαyωγι ιΘ

συζηΊή~ς moαφoριώ μΙ! κοσμο
συΥκ), ovισηκQ

'ι'Ο ~ζ~ι:ι ~ φορά "οιοι::; ο μ
από ποια ΚΟΜιΜκή και π&.ιιική

ι!.;pνrα ς βoθIe.; γ1o'ώσu.; τόσο πmω στη ...

o~

μαρειστική &:ι;pkι δσο ΚΧ::ΙΙ άμ l!ι:ιΙ!.ς Εμ=ι

ρ eπf -(ιlJι!Oα ή ι!μμeαα- η οπτική το

p feς α nδ την πρ ώry.ι ΕΣΣΔ (~δoo oραι;

ιroMι.Mκή του στόσ η:;;;;==;;;;;;;ι

τηι; Σ:χοΜι ι; Φιλοσο

Η δι euφ fvι σ η αυτου roυ liJΊή μgτοι;; 1!JI1-

Γ1a'«ΠIστ/μloυ

αι; του Κραηκού

ΛoμO\lόooφ

Κ ρατ ική l! φ LXJ α και βι"α στη ...ΕΣΣΔ

o:nn

ποια IiCXVIι1V IIIή πρOOO'lηκή υ π

-

ξf'" αζ όμ

η

η άnΟψη τ ου

τ*υτα ου ό11 η 'r'I!VIIIή παρdα τ/ ς ιιπο

OlJ'?U

Τμήμα Δημοηκή ς Etiπα δωση ι; του ΑΙ1Θ

εηι; της σvθρωnόTηTας.

ι οι

=

ρIcις;. διαμtσoυ Μ η θώραι; TI.f,(άΩV γr:.γo

σιnικd"μe:vo δ lΕύ 6ι.Ν-

νότ ων. Ν:ιτοπfVl!.l στσv κομμouvιαμ ό,. μ~

I! ρι κi.ς ανηφό08ς τηι;:

τη ...ι!woια δη ο troμfJC'!J"σμδι:; αnσr~
το ατάδιο στο oπol"o οι t1DMιMκiς σ#
σ8ς φτάνoι..rν σ1ΓJV ωριμδτητό.του ς.

τ/ ς

Το βιβ),1α o.\oκ),ηριJίνσαl

μΙ! τη δ ι οτύ

MΌΑXCΙς ) κxπ ~ι μΙ! αrισrημOVΙKή

moση OΡιφ ι!vι:.ι.vιo ι &ώl! cnoaφopιIIά.1JI! τα

eηάpeIα

mLIΤΌXΡD1Κl lJι! ~

ζήτημα τ/ς α)J, ηλι:πfδρα σης T IιJII σι;bx

ίιωmκδ τρόπο ης απ~ του για

ων ~δqgτρική ς διE ιί~ ς τ ης ΟΙΚΟ

Πfo' σοοια),ιστική oιιωδόμηtη I!Κ"I!~

\Κιμ αι;: ~ ηι; Ι! μnoρl! υ μαη~ οχι! ΟΙ!Ις οι!.

ImI

Τις αTI~ της 19:J"ιτα),ιστικι'ιι;; πα),ι

μια οοσιι:ι.\.ιστκή κοινιι.Μα

νόρθωση ς καθώς ΚΧ::ΙΙ δ ιl! ριw.'ά τον

Το l!'(.t1dρημα αooι~στική ς α).\ C7r"iς των

τρόπα ~ τον oπo lo μτιορ d afμ e

σx~ παρ~yής.. ~δρυαrι ς δ,l

ρα 'ι'Ο ~νeι καταν οη Ίή η θιση του

λαδή οχtσ=ιYσχΕδιοποιημ evη ς διd:&.N

κομμΟν/ιφού στη ι στορ

σηι:; τηι; οurovoμfα ς..οι!.σσ."όρτηση μ Ι! τ ην

η axeση

μl!tαQj ιστoρlα ς και κoμμoυvιστικής

ανημl!tώπιση του ζητήμmoς ΠιΝ Ι!μ:nο

πρoστmK ..... ~

της Keφa\αιOKρα"όαι;

pl!ιιμo:ITI ιo:.Crrxpημcrπ ιαί.νo' ~ [τ ου

Στα σ~ιμ evο βι!Wο δ ~ σ'liκe

και την I!yκαθlδpιxιη σοσιι:ι.\.ιστιο:.ί1.. μοΡ

βαθμού καTά~ς ή ~αΊήρησής του ι;)

ται μόνο στο xτeς φωt !ζovrα ς nkυ

φώ'ιι I~oκτηαlας δα d.αφσ.fζ=;ιι πλή

καθoρR;I!tG από το βαθμό στον oπofo

ρ eς του κχ::ιι Eξά'fOY1Ό Ι; τα αvι::r;κx::ιlα

Ρ ως α κο ΙV lιMκCις

lJι!TO ξ,{ι

ι!x~ αvaιπυ.(θe.I ο ΚOΙVlιMκό ς xαpoιcrfr

σψrnφΟΟματα .

TIιJII φγαφμm.:.... αv κα σπωσδή:πou:

ρ ας τη ς eρyoσ fας και ΠιΝ ~σ1ώv

e τη ,

αλ/iι

IiClI

αvof>,ι9

δρόμco..ις - ~ω T.UN ειψάτr..ι:r

OVT01f.'M σ μ ός

που

"φο ρΓζI!t α ι,. δe!Xι μι!v ου &ι δι ατ/ ροό

της :π α ~ ς στο σύrιOhδ τους .

θf>,ι9-.,.α το αύρlO στη ... l((IRύθLNαη

'ι'ΤΙ:Ι «JμoνrIIItc; αvTι~ ς στο Eισω 'tφ ι 

TD.oς aναφepάlJl!'o'Oς σro lJI!~o τηι;

"όντα τηι; qroμοlΝισηκή ς ~voπol

κCι τ/ς ιφyασl"ας.

~ στον oυpcn,o δJι και τη ς απι'τι;'1

ηση ς τη ς κo~ noι..ι σύμφωvα.

E.πfσης παρουσιόζι:ται ο τρόπος λι:ι του ρ

σης τ/ς σtΌ'ι' Πι.ιωμαη,φ tόσμo σημelιιr

του συστήμΜσ., ox~IOJ1OΙημbης

Οι! τα ), ~α του (μη ΚOμμOυ'ι'lστή ) Aντ~

μΕ τον συΥΥΡο

α cιτpoβ~ ως το

τρmι να γ~ κmσo'Oητι6 ΙΧ Tll!σrιάζEι

-rfa.,

τι), eoν

και

τη ...προοοχή και ~

δΙΕύθι.Νσης

aw~ lo

tφ fσιμο

I!~ρη

11

όχι δrα... ~TάζEΙ

TT"J'\

οιtro\\01JΚ:ι ς., οι ~αδκα σI

μα τη ς ιστoρfα ι;.. Ωc; πράξη ΣVΌNι,l, ης

τέtolα ~τα., Τι β).ι!π~ κα ι 'ο παρα

eς O\.fr'φ δTησ ης των πα ~ιαί.νo' πΜ-

α

yvι.oρf'ζ8 . τι αvοοl!lκι,(ιΩ ιςα Τι cmoσιωπά

μ~ 4ι~ ση " αωναμ la; αυτού

1'Ο'..Ις cneρLίmoυς του ~ ιmf

WΒII!tIIIή 'Ειιωση o.wι;..2 0 1 Ι

a u...29.)

... . .ποι.(ιΜ αλ/.ού όοο στηr.oβ!l!ηκή
'1Ξνωση δι!... I!f,(α mo Iα ι:παφή IJI! ό.\ου.,

των όρων ύπαρξης τους.. απo 1dώνrαι;

ImIyιm [

του συστήμΜος

.,.'αυτού ς

πρ ώτ/ πράξη αι..a9r.νrικr,ς

:ι. Δe.δoμ ι!νoυ ό 11 Οι! τόσο ι-qoά).α και

πο υ q.ιφανl ζoνrαν ως σιNι!ιroά τους..

κχ::ιι μ Ι! κι::ιθtιια ... o!;e.xwpιoτά. άναη , ά~

*υE.lφlα ,, ~ Πρόκa TΙ:Ι 'ι'α eι..α βtβ).Io.

μα ζιιiι ~ ΟΟως η cιιcrω βρ ιαvι')

E.m:npo σθ&tιι (,. ~τόζ~ται

ση.. βαθ ιά,. ~ρμή

που αvEιξάρτητα α"δ η ς uιιμ ι!poυς

Επα.Wστοοη κα η oιll!OOδμηση του σο

eμπopwμαn ΚΏV σx.ι! σeJJN στη οοβll!Τική

oπoooι'pτcon ~πι! pα αnδ τ/ roβιe11

mαλισμo ύ στην ΕΣΣΔ μποpd N:lVl!(ς 'ι'Ο

oικovoμlα . τα αFτια τη ι; διmή ρη σή" του ς..

κή ~ση μτιαρI!Iι;:ν α vιιόσeι ς τόσο βαθιά

evτυπωOIαare

οι διαφορm !dς αYTι)ήψeJ ς γ( αυΤι!.ς που

και τόσο δν/cπά. το α Οθημα Τ/ Ι; αvθρω

1rJV

e!crI-

μήσl!ι ι; .,.α ΠAeuρ eς του - ;noo μπορl!f \10

l :t'!l

ο καθι!ι,ιας- συμβά.\),ιι δημιoUΡYΙιiι

anoS nάραπo.\), ~ δραμα 

και στα ΠΡοβ).ήματα

Zιvτ, στο β!β),1ο του ώιιστΡοφή από τ/

ο ρόλο ς Τω\ι!

...

Να &ι.r mamiω άΤ1

στη oκiψη (α),),ά κα Οτ/ ~α στη ...

τιd'ι; 1m ι σl.'r'fλovιστκiς O'Πw ι!ι:; τσο..ις.. .,. α

δ Ι Mί'ιn ω σαv οι οοβιαι ιΟ: θe ωρηηκα Ι

nιά ι;. Παρά τ ιςδιαφορ ι!ι:; τη ",~.ώσσαι;. δι!...

απαράτητη δράση ) ό>ωrJ όσων θaoυv

'ι'Ο μη xσeer και βoώ.ιάξl!ι στην Μ η θώρα

Στο πkuTa lo ~poς το βι!Wου (Ο οομ

I!Jxα vι~ αti6μα και ΙΧ ~ μφσ.,

να β ά.\oU'ι' το δ ι 00 roυι;;).ι θαρ Cκι για \10

τι:ι:N uιιδl! pμ ικΏv evπmώ c=nι,. TIιJIII!JI1~

μοwιφός ως ιστορική :npcσιmtiι)J

τόσο ~ τη oυvι:poφικCιτ/τα κχ::ιι τη ...

..~ύσ.!1

Ο meρ~ . Δl\ιeι eφ δ

ροι..ις συμβόνTωv και τ ων ατoμι κώv-j3ι ω

1•Το ζήτημα του

αδl!ρφooιJιιrr κα θα eδnια τα ωραιό'teρα

δ ι α ακόμη και ~ όοου., θmιρoόν q:ι μι!

ματ ιιώ.ι θ.!ωpήσeών 'Κ)Ι..1ζ Χ ΡΕΙ άζ I!tG 'ι'Ο

ΙστοΡ100. )'),ιαμό στ/ Λ~κή της Iaroρ roι;

vη υnδθeαη Τσ.' κoμμoυvιφό'J μ=i τη ν

διαtφ~ θe.ωρηηκQ τι ς κομ βι κι!ις -ουσι

1.1.0

ήπα κα 1ΓJV ΑVΑTρoπή TηςOOCΙΙα),κπικής

ώ δl!ις οχt.xJ ς-ανηθ ι!σ1!Jς π ου καθόρισαν

οικοδ δμηση ς. Και Tdι κά. I!f\.oαι Μ βιβ).1ο

τη ... l!μφιΜση

που cιe:ι;Ω να σκιψΩ κα~ mόwι του

VIι1V ια ς.. ης π o.\nικiς κχ::ι ι ιro ΜιΜ κi.ς δυvά.

και

w ~υφή~γιM( "ΤO παιxY lσι naf ( I!tCI crllόμrpι i'J'lαtf α δ~ π ο υ ά ..'Oι(-e.
η 1JI!.,.w. η Ο Κ'lωβριαvή Επσ.'άσταση ή τα ...
μ&ο'Ο η αΡΧΨ

IiClL l!ε8Jςη

αι.ιτfιι> τη ς

j Q-

~αρOTάξι!ι ς π ου CIUyκpoόστlJroll και
τη

ooTdιθ.M:Jη IiCXVIι1Vικής ανάπτυξη ς

τ η oπorα ιιπηραοόGll! η κάθe δύι'α μη .

Στ/ σu 'ι'ι!):l!ια ο OL?fr'PCJφως στriθη~

4.. Μl!θοδολοΥΙκή απα ίτηση vα. ~Tά ζo ιι
lJι! 10 σcxηι:ι.\.ισμό του 2Οου αιώνα. 01rJV

τδαο στο =ριΕ);όμαο του βιβ)loυ όΟΟο

CJVTlφαπκή σxe.ση

και οι!. ~ρα ζηtήμα:rα,. ~..w cuιά

-..mOTήT lιJII, ro ~ δυl.'άμ Ω:ι:lll οοι nτ ιι

YTrJO~ κχ::ιι Οι! nVιθας l!ρωτήσm.N που

xUιv που Των χαρακΊήριααν ,

αιroλoύθησσv. Παρουσιό ζουμl! mι'r'ιΧιμ

μι!: &'δομ evη 1ΓJV αp)fι δτ ι

Τω'ι/ θ.φ ιW tι.:&1r.o διι

μΜΙκά Τις απόιjιl! ιςπου κxπι!el! ~

«Χ cnepωπoI δημιoUΡ'J'Oύv Try.ι [δ ια τους

..1. Το I!ΚΠNιΚ1lκCι στην ιστoρkιTη ς ΕΣΣΔ
δ~ d w I μόνο ότι tl!λικά ηπήθη ~ α)J,ό

τη ... IστOΡfa,. τη δημκιυρ'rών ό~ δ;ι:ι
άπως τους α ~ όχ ι μ ι!σα ~ αNθή ~

tqJμolMDμoLr: από ΤΟ'ι'

κομμΟν/ιφός υnό τσ πρfφα τ ης

ronkι του κ6αμαι .,. Γαυτό ~

Η άλ/η

άπο ψ η
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v
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11 Δεκ εμ β ρ ίου 2017

Αι

Πρωta

Η

Σ

το

Πριιπoβo UΛ Iα γ ια το Ποιδ ίπισιή

ΊΕ.θού ... σε πολύ χα μηλές τιμ έζ ώ στε

στο ρα'ι'tEβO ύ τη ι:;,. a.ιcικoι'ιώv EI

όλ ο ι ο ι φI)o IIC I ο ι υποστηρι mςτο υ

το X ρ ι στo υγεν..,άttκo

Η

l!azaar

τη τ;

EP't'OU της

ΟΟΙΝ γ ι α άλ/. η μΙα φορά 'ι'Q βοηθή

και το Σάββατο 23 Δ ΕΥ.Ε μ β ρ ο υ 2017.

ΟΟ ΙΝ στη ... φρο ντίδσ και πρo στασ lα

σrov πε ζόδ ρομο τ/ς Πα'ι'Q'(ή Τσα),..

τωιι φιΑο(εvoίιμ EW.N ΠQιδι ι:ίN της.

δά ρ η

Σας περιμέ-vα..ιμε!

ΣEΡEμ έm) .

Δη\ώ σe.ις tI..,.ιμl!~ στα τη ),: 2.ll2027419,2.332022097

Σ υ μ ~ υ μ I! στο Gι ή μeρο ΚM1τoJ1°ιήσeι:ι.ν

Το κατάστημα θα Ε 'ι'αι α\'Οικτό κάθε

1;1

Υι:νν

rou rρνσιι ιroύ Κivtρo υ

Νάοι..ισα ςΜψΙ!.Ι της DRp'ι'lαςo
Τετδρτη

1.3 ΔeιoήJβρη:

συ'ι'ιο:ΜΡωση

1Ct3 0πμ. ~ ξω από τον OA ~

Π eμ:πτη 1 4 Δ Ωliμβρη ι =Ρ'ι'ιοκή σvγιoiνrρωση.. 1Ct3 0 ηI στη.ι π~

To!:i o.
Για να μ!"fo' αφ ~ooυμe τα παιδιά μ αι;; ).τιJρI"ι; ~κι::ι ώματα .& μllOρούμe

.------'--'---'----=------,
Χρ

ΙΚΟΚΑΛΕ

rf7y'OtlιOCι l<evτ po Nάoι..ισ~~

Π ιχιπο βοοΜας να μπορ έ:

που θα yfνει Ο1Ιό Τ'1" lW ρι ακή 1Ο έω ς

42 (αrrέvαvn από lΌ'ι' φουΡνΟ

Ε ΑΟΥΣΑΣ:
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να τα β.)iπoυμι: ~
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-

αικισψά mτα μι: μι σθο ύι;"- χαρτ ζι

κι 200

3 0ΟΕ και ιm1.ή ρω τα.

μ έρα αrD τκ 9:00 έως τκ 14:00 IICII
από τκ

17.00

έως τκ

209 0 και τα
10J)0 έω ς

ΣυΑΑοΥή

rα β βστ ο ια.ι ριαtD από Ώς
τις

Ο

1εσο .

Οι εθEM 'ι'tριες τα.ι O Ρ)lαV ισμ oιJ από
την Ημ αθΙα ICI ά>Jι Eς ΠΕΡΙΟ Χές της
Ελ/όδας,. έ βα), α ... πολύ μEράK ~ πο λύ

αγ άπ η και μ ΕγάΝ] tE)('ιTΊ IICII δη μι

u

Ο ρyηcισ.ι και φέτος θαυμΟΟ ι α έργ Οι

κής κοι ΠOιότιτmς..

~ ] CJ

δια-

'---- - - - - - - - - --'

το ς

aroiKout; της Μ

δρ ς πικής

χα ρ η..m).τΕς το μάται;. ό.ι&;. μa~)iιδ ~πι.-

It.ι.rτων lό~ιo Σ~ Γρ αμμάτ ιuι,o κα ι Τ~

nό.\ η ι;

πiρι, α\ά 'l1,o ρύζι , ιoovσEρjkι;..σι.ισr..ruaφ eva

από τκ

θΘQ ~ σ'J ς eιδώv πρώιη ς ΑVΌΓκη ς

va aι..rooeιo"Eρov.. O1Tfo' J1pOOOO-

όcπιpια (φoe;. φα σδ),ια κτλ).. σ~).V μoC

ιι.αΘrμφro'ά ιmό A eιιτEpα ~ωι;: Σφβα 'ΙD. Τη-

τα oπola θ α δ ι α"'e μηθοw στους Go φ α ζό-

Ηδη mθαΡιότητaι:; όπ:.a; :ι?-ωρh.oeι;. απορ-

M ,,1D'o'O emιι:oι 'ohMαι;; 2331 078100.

μ evoυ ς 11O ~ του Δ ι].ιο υ Μά'ιισΡσ ι; ΑΤl1-

ρυ OOΙΙll ιrά ρ ~ oπσρριιπσιπιιoiι m~

κή ι;;..

μα vrα.\άκια , σmίι=ς

eva.. τα eιση π ~tηe;αvδ'r'lηι;που

XJXΊδζoνται άμeσα

όπΕιρ α άλ/.α ε ίδη υ ψ η ;\ή ς αισθ'ιtl

m

v πριίι"rης αVΆyκηςγι

EuylC9ιp ...

χρ η στι κά. διακoσμ ητιιC, εδώ δ ψΟι
στολίδια, ΚOσμήμ ΑΤU. επο χιακά IICII

Τα έργα τω ... εθ ελσιrιpιών θα

δ '

Δή μ ος l!iρoιa.:; κu ),e l τcu; δημ6'ro; τη ς

1m.

1'αράσ

va συγtόevφωθού'ο'eΜιι

9.00

το pρόGu

χα ρτΙ

Όοοι no.1.lm;προTfEιeνται νσ o:ι.ro'eιoφeρo IN

στ/ συ~Mpωση τr.ι.ν παραrιδ -.,.ι e.ισώv

Ηδη τρoφlμlιN μαtόρO.; δlάρκeιας όJιως ζά-

μποροιίο' va nαρo Nδoυv τα :nι:ci"ΌVΤΑ O1Tfo'

μ·ρω

πι:xd ως τιι;

υ,.wι;

τα efip

Ε

9.00 το

Κομ

ρωμητ

ια

το Νομό Ημα
Στ/

·ζ

ο

ας.

σe)Jδα

https::ι'Jp2.dikllιioιrιam.grι'

101 81fΛσ9Π μΠOΡoύv Ο!. δ ι
καιoύ~1 νσ ~ προοβο:ιη

Ε

στους CM:J.\ι.rtι κο U:; :nM:ι Keι; μ Ι!

ιψισθώθη t:Σ (4112) στη ... εταφ α Γ.ιι.. Ynηρεσ ες Διαχ Ε ί ρ ι σ η ς Εγκατασ τό:
σεΩV Α. Ε. Bι oW τψήμ crroι::

25.100 ε.uρ ώ γ l(] 4

τα στΟ!.

μήvες ΤΟ χιο νο δ ρ ο μ ικό κέ;.

σiιι ΏV τους. Εντ6ς 1ΙΙΝ

Ο Δήμα ρχα; Ν Ι Ι'ΣΧ; Κoυ τσσ,ι ιδl'.ιι,ης Eεέφ paσ E τ/'" IJ«ΊYOΠO ησή ΊΟ υ γΙ(] τη ν

e

θετική Ε(Ελιξη αvαφoριm με το χιονο δ ρ ομΙΚό κέντ ρo : ~Όπως E fxαμE δεσμΕ U!
ΤE ~ το χιο νο δ ρ ο μ ικό κέντ ρο 'ΠιΝ 3-S ΠΓft'Oδ ιi:ι ... θα εΜ:ι1
ΠΕρ ΙΟδο .

ι

υ'

ή ς δ ΜΗΙΩV

μ

rμφών θα αvαmI-

ού'ο' ο ι ημeρομJ"fo'feι; υ:no βo

τη'ίl

)i,:;: Μικο"α..""" :nρoσ~

Ε τη ν ok:ι κλήρωσ η της E ιo:nθό ρισ η ς τ ης ΤΑΒ. εντός :rOLI Δέκεμ-

βρ Ιου a.ι α μένεΤO Ι να β,ιΕΙ στη δη μ O σι ό τιτm και ο α ε

α του υ~φ oύ

τη~ ~FΨμής ιισ..a..τας)Pήσ η

'ι'tρo 3--S Π ηγό δΚJ .

D llσte

άruιv ΤIιN ιrιι ιιπepω

IQ

τfT" ι.x:ικρ ox ρ6vια μ t1θ:.οση 'tOO χ ι ον ο δ ρ ο μ ι κού κέντρου . Ο ΟΡ Ε I"':' ς

το

ΒΕρμ ου μπαl~ι σε q:ιι);6ιOOξη '1JX1xιό ανάπτυ εη ς 1 2μηνης ?ι.έrrουργ α ς πο υ
μόνο θετικό μη'oύμ ατu κα ΙΠΡ Ο ΟΠΏ κέ.ς EΠφ.ιM1 α:;ιa. στηYΊΌJIΙκή

ιι.7J'b και

οικσ"cψ b~

Κ
;(lΚό πρ O"f1.I.GΊΌπo(ηcιc:r.ι αJγ r.έYτριooη 0τfT"
αγορ ά (Οδό lππoκρ άτo UΌ και στη συ νέχει α

ΠΟΡΕΙα π ρος τη ... πλαΤΕlα ΩροΑογ{ αι .
Τα αιτή ματα το υς εlvα ι:
Κce lTt' ηYIΞI'; μο υσικής ΠQ ιδEIας
Δω ρεάιι μ rnιφoρά για όΑους
Δω ρεάν μαισ ικό βIβιX b και γe.νικής παιδ ε!
ας

Αwyv ψση μουσικια.ι σπo ι.ιδι:b ...

μεση μεταφο ρά σuς ΒάρβαΡΕς
"Eλ/e:ιψη εyκ.crm στάσ eωv
BEλ'tb:ιση συ μπε ριφοράς ooΓfr'ώ

•

l νη ιΌπο lrp η Πpα'r1Jaτoπo~ το μεση μέρl tΌ υ Σα ββό

Κ

:τα.ι 2/ 12οι μαθητ ές ΊΟυ

01..

Στο π;\ε.uρό τους και ο Σ(ιλ}, ογο ς [ovθ:ι:ι ι,ι και KηδEμ tMιι .... Αρ-

111· /'1.1 1;"' 1

Η

.

tJ
:::ύτρ ΙΩ

Τ

'1" Τρltη.

λε~ 

uσικo υ Σ χολ Ε ου Βέροιαι:;,. ζη

'tώ'ι'tας λύσΕις O'm ιcuτά πρ ο β;\ήματα παι α... τ ιμετωπ(ζο υ ....

μυ d:!ι:

...

ρEΩV

"J

ι::p. UΖ o,wrJ.trεvα

12 Δεκε μ βρΙου. aτΌ Τμή μα α:υλ/o β&ιιJ ... Οπω

pcxpόpιιN Δe.ι ιS ρrιu Νό αισ ας του Ι\ιστιτού το υ rlMtlt<ήI';

BE),ή:.ιJση ς και Φυτoγe. νe.tιJ«ί:hι Γ1ό Ρ:ι:ι .... β::J πραγι.ηro ΠOιηθE [

E'ι'!1μει:xιmκή ημΕρΙδ α μΕ θ έμα : aιέ.e.ς τεxvoλοΥες στη σ (ιΥ
,j.I H

;σχ:ι νη γeω P'r' ιαι. .
Η ΕIσο6:χ: ΕΙ'ι'αι Ε λείθΕρη και η ομι Μα α φο ρά ΠDp:ψι1r'OUς,.
γe.ωτεxv IΙOUς κα ι tDθe. ε'ίlδ αpε. p6μενo .
Yπeύθ lMX;

oρ"r'ά.ι ιoo η ς

Κ.

θ.

Σ ωτη ρ όποU>OC:

(τη).

233204154S)

2ιιω~oη

Κ

Η

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια4ρθρa CΠΗ Oiλιδια αuιή

Ε

ΕΣτΙς

ρόζοwτoυιr; UJf

νδρας

~ιρεσ\ες ΣΙΗV

την

Hμαθk:ι.ς

γΚΙ. τ/Υοο.οΥl1
ΔιoικητιιroιΊ ΣυμβΟυΜοιι

ΑΠΑΤΗΣΙ
με

υπηρετήσας

πpooι;pt}ιή

πατρίδσ

'tΞoυ

nυραύM:ιv , και μΕ
στοποιη μένη

."ατα.ΠE1Ipα'r1Jι:vατα.ι Δ.Σ. , γΚΙ. τκ εξεΜξ,Ε1ς Κα/ τ/ δρ:1ση της

Βαριά

ΕΛΜΕ.σ::ιυ εlVαι avαyl«J α και πο.\Οτιμη.

ρΙς καlo'έYα περιουσια

m~

εl'o'ClI

μΕ

ΕιδιΚά τώρα που μπαlVa στο σtόXOστρo η σlNδικα\ιoτι
~

και Πά),η , t':xouμε όΑοι ΕυθΟΥη να περιφρου

na να μην το.\μ'1σΒ. η

ξΕΙ ΊΟ διmJ:ι;φα στ/ ...
με ΠαYEρyατικι'J

O11EP'tfa

AπEρyk:ι.

ΠΟ

κυβεpVητuaΊ

απάτη

• l(αwvιmτηIat

11

και ΘJ.Elψ"I

Υα 'r\aα

μόνιμους

εκποι 

Q:α.N

100

ερyασιωn

σlοοχοι-αιαπ),ηΡΙΙΠt':ς

δικοtltJατα

μό'ιψα

και

ι..:.:.;:=-ι;,:;;:=~

συWδeλφα. Για. ι:vα σ,(Ο.\εΙ.ο που θα

μoρφώvB. και δε θα εεovtιtJνa. Για απoΚλEloτιΚά

δημόσια,.
~

δωΡεάΥ

και

ΕΥΚΙ. Ο

Δl):ρoνη

YπoxpEl11ΠΚI"I

12)pOVO Ι.)ρ,\ΕΙο

ΠΡ:ισχολιΚI1

γΚΙ. ό),α τα παιδk1. Όλα

τα παιδιά με E1διΚt<:α~ς Υα 8'>'01 στ/ δcψ'1 που

00tE 1Ε από τη ... τσrnη tω\I
oIlO(E\'abY 'r\a τ/ μ:.ρq:ιωση τωΥ μαθητι:fN και τη λει.

Exoυv awyIιη. Πα 'o'<l μη δΙ 'Εται
AαΊΊαDy

τoυρyk:ι. του σXOλεlolJ.
Ο αyιfιVας "ΚΙ.

τηΥ αWΚτ/ση ΊωV αΤ1"(α/.Ει

Υ

ΙΚΟΥΟΠ()ιηση τcι:ιY δrκαιlίN αιτημάτcι:ιY ι-nι;;. γκι

μα ς,. Ί'ΚΙ. τ/\'
Υα mιoI'ξEI ο

δΡΟμος ώστε να UΠάpξOlN σιM:1λιΚόtερε<:

αλ/αyl<: σlfJ\'

KOMWk:ι. και τη'ι' oικovoμια O11αιτεJ

σΟ 

'r'CP='οοη μΕ τα μEyάλααιμq::ιι:ρovro. με τους ΕΙΙ1;ι:ειρηματι
κoDς oμD.συς και τα Κόμματα που τουι;; στηρfζo υ ....

ΠαJτeΙνα t':XQυμε ~Yα αιιμοτεb που :

• θα εlYαι

1IOYt~ σΊΟ Κάθε ~δελφo,. θα

ewaI μπροστά

στον

cψWα."α ό.\α ταπρ:!βληματα μικp:t και μεγάλα

. Θα

αyτιιrαλEOEJ. τα

mpαIDeιa της

~ΡVησης ΠΕρ!

~δ ικα ιης αromιεης;" και ταΙΠόXρovα θαδιEΚδικel ~YσtJ όλλ.ο

δΡδμΟ αYάΠ~ς σε~Eλoςτoυ),αoά

• θα

crttκeται αll~(M:Ι στοιχ: σχεδιασμοος της ΕΙ:. και t1J..I\I

KυβψιrJσεωιιι

'r\D τις αλ/.αΥιΞς

'ι'Ο. υπ η pεt'1 σ ΟΙ.Ν
εmxειρηματlΚl'Jς
την

τΓto'

στο

EYk1,(Ucη

),Ε11Όψγlος

δημόσιο.

που

Ι:ρxovτaι

τη ς
δημόσιων

υπ ηρεσ ΚW,

πφάδΟΟη oλOιώjρων τoμι:w.ι κι ιmηρεσι

tω'ι'

Υ σταις !δι.

άΠΕς.

Το εκλογικό αποτέλεσμα να γίνει βήμα αναζωογόνησης του σωματ είου ,
απόκρουσης της αντιλαϊκής πολπικής και αντ επίθ εσης των εργ αζομέ ν ων

Η

A~ισΊlKη D.ισπEΙιx.oαl BaταιΔΕU

cηι;;. α/TΌ)f\ς και ηττoπάfoεloς m ωrOΤE

'IlΚtbV Π.~ ΗμαθΙαι;;,.ro ιμjφoδD.tIo

),έσματα ΊΩV eκλof:W

- Π<ιρά TOJ φ'ιfJ

ιr'I σας α:rcιλόVτεuτa τov

a'r'1Jw

γΚΙ. τη

ζωl1 και τη μι:ιρφωα, που ι:χοψε αvά

που στηl1ζEl το ΠAM~XΑΙΡEτIζει. ό),ους

τικό CJJσχετq.ιό δlh'άμEUtι' στο νιΞο ΔoL

~η εμείς και τα παδιά μας.

τους συ'w'αδO.φOυς eκπαιδειιtlκoOς που

-

Σ.ΙΝεΧΙζουμεπlO δυΥαΤά:

CJJμμετε1XαV στις αρ:oιρεdες της 25fjς

α'o'Clζιoo~ησης του ooιματeΙoυ,. από·

na Μ. D»Jn(O

κpσι..αjς της CM:1λαYΚr'Jς πo.\lτιια)ς κα

ΟΤΟ'ι' O)'1Jw για ό).α τα μικρά l'ΙΙι μεΥΟ

oτov D»,),σ,'O Eιαrαιδευ'llΚtbV Π.Ε. Ημα

αyτEΠ1θecης tω\I εp(t]ζO~ .

Ααπροβ)ιηματα!

θιας και ElJ,(αραreι όσους κι όσε<; με την

DNαδιΞ>.ιμσσε<; συι.ιάδE>.q;ι:ιι

na

ιjJ1φo τους τη ... εμπισΤa)τ/καιι και την

Σας ι«ιλο ι:ι με σΕ μαQΚl'ι σ υ μμεroxι'J σΕ

μάΊι της κφι:ρvησης ι«Jι τ/ς Πλouτo

τlμrρ:ι'o' σιoαδaκvOoνTάς τ/ι' σΕ τριτη

όλες τις

κρατΚΙ<:!

ΔΌVφη με2 t':(ρ:ς στo..m Δ.Σ.

l«Jθώς και στοι:ις ~ που t':χουμΕ

Ε\ιΟΟια σΕ KQθε.ootJI'fι'α

μ~μαdΣυ q~ΟΨΕμΕτ/ σιηρι-

ΝοΙ:μβρη

yta την

αvάδει.o6Ί

..m.ι

Δ.L

αποΥοητευ-

μπορα:Ν ΚΟ1 πρrnεl 'o'<l ΥΝΟΙ.Ν β/'Ιμα

δράσεις

οπό

rov

nJ)5Eδρo της

Eφoρeυτικής Επιτροπή"" tτι.N oπσre;\,ε
σμάττιΗ tωY αρχαΙΡΕσιών.
Η ΣIΝδΡομή α'ι'έρχεταl σΕ Ε 5μJ .

και

συμβα-

(3) τα~

ιι;ώΥ μΕΛώ\ι της Ελεγκτικής ΕππΡοπής.

6. Avaιro!'>'ιooη ,

Uff1 σΕις σroυς μισ&:l Ος μας και το
μαζlKOOς

ψ ηφοqχφ [α ,

καθ:ίχ; και τlι1ιl τυ~ ~απMιρωματι

eκαtOVΤOι!ιω'ι'

ιώμαlώ:ιN . Υια

μΕ μυστική

('7) τα ιrnιαί:ιιι καεtί:J ς και τtι.N τυχόν

κσύ Σuμj30υλbu και τριών

JrO),u-

na 'o'CI

διορq.JΟΟς.

απαJι),αγής τr.ιN μEM:t.ι του

ανωrλη ρωματooίJ .. με~ του Διοικηη

σXUΤIΙΙι'jς Κα/ τ/ς ΠΔL
ξΕΠά.,,:ιιμα ΤIίN μlσθO.\oylΚώV

EιιJoγή,

Ε1Ιτά

τμημάtωy ΕΠΜ και κατεuOCJ\αωy ΓΕΛ,. καΊάΡΥηση τη ς Ε'ι'! 

• ΔJ.Nόμωσε τον α

ση σε εn..,,e-αnoAιaνICl:πιή

s.

1TJV

."α

ΚHΣD :Δ

υnoψηφmήtωY.

στα σχολΕΙα

εργασιαΙOCΙ δικαιώματσ, Ε),),εΙψΕ1ς εκπαlδευτιιιΦv και

ΕιδιtDtflrων , IΟιΕbμο

9-BEPOIA

αfαση 'ΠιΝ

σημα 'ΕΙ: τσαΚJσμ~'o'CI μopφω1lΚά και

δευτooJ.ιv

ΝΙκης

τκ αρχα ιρεο Ιeι;, α'ι'αγΥε), α κα ι πα ραι

t':Va ακόμα μYημno

τ ων ΨΙ' α;ο μtιι'ι:ι1ι' αΚ6μα χειρότΕρη .

ιο.ηθη τρηματα, σuvεxι'ις μεταιιlVηση

ΣΠ.

ΡιΗΛIΔΗΣ

i . Εκλογή EφoPEΙΠIK~ς Επιτροπής για

που θα προστεεει στα πpoηyoOΜΕvΑ και που θα Κά 'ΕΙ τη ζιJ:tι

στην

ΙΑΒ

θύνη .

ΑΝΕΛ για 'ι'Ο ιι:lΟ.εΙσΕ1ι ΤΓ(ι' 3η αξlo.\όγΓp1 .

σΊΠ σ,(Ο).ε(α •

r.

3. 'ΕγΚΡk:lη

lΟ.εlσιμο της 3ηςαξL~σης

O11άYtηση

εκ:;ιόδημα

Διοικητικού ΣυμβouλΙOU από κάθΕ ευ

• ΚαrαδDα:ισε τ/ 'ι'έα ανn>.αΊ'!αΊ Ε1Ιlδρομη που εrtψ~ζEl η κu 

.t«NOWCότ/Πb

πcλ/ή αΥανάκτηση

της Ελεγκτικής E1!ιτρonής.

....

φοδΘ.τιο της Αγι:ιΜστικι'fς!υσπa-ρωσης l:Κπαιδευτι

, ΔΦ σε

του Δεκέμ

QΠαyτάμε

οτκ

σημαf ~ ΥΕ.ο lIαιιιΞtO mιΊl~ μtτpm.

5
2017

t:JJβέρvι-ισι να αγ,t

και τα σlNδuroτα,.

Μετ/ συμμετcι:11 σου σΤΟΥ αγΦvα και την ΨΙWO οου στο ψη 

-

βρη

μα δεν δικαιούται να

14Δεκεμβρ(οlJ.

~ΡVηση .ΣΥΡΙΖΑ

Βέραα

το πΡσιι'Οlακό EJήδo

Ρηoouμε το δJrofωμα στην απφ,fα και
τα σωι-ntώ μας.

λοδαπή •

lο'Ο.πηρ[α , χω

μόι.'ο

στην αλ

copy-paste

m-

πλέον

νάμενος να εΡΥασθΕΙ

Ε.1ΙΙθεση .

, ή φυΥόστρα

τοτ έ.;(nCε καριέρα με

κό στΟΙΧΕΙΌ και μη δυ

ωroτEλεq.ιατuro όΠλα Π<ιυ φυμε απι:vαYΤI στ/\' ovτιλ.onα'j

κη

Γ.ΕΕθ

eκroξειπέ.ς

σι.ιvEλ.E.\.α] . Η σ..ιμμετοχη σου ΒΥαΙ ωισρσιτητη . Η yWίμη σου

I«JI συμμεroxη

σε μΕοκουλαρΙιαα στο

πολ

ΛoyIOllισ'l

του
ερί

σματυο κlΑ<λοφορΟΟ

μας

στους

λαπλούς

Γlάρε ~ρoς σtηι' ΟΟογοαπο

Η συλ/.σylΚl'J πωη. η oρyά~ση

των δικαιού);ωΥ
εKOlνωlllKOύ

ρ[σμaroς .

μα τοπο 10 Ο'ο'τα Ι
ΕΛΜΙ:

!1 Δεκεμ βρίο υ 201ϊ

ΟΑΛΓΟ
1-1 ΠερΙ κανω ... ιιroύ

πΡαΥ

19/12

ov~

του ΣlJ),),όyOυ

μας

αΛ'δικαλισιιιro κι.."μα καρφι στο

m
Δ

που θα εlVα1 μπΡ:χπά

Η

ΣΥΙΠΕΙ ΩΣΗ

.Ε.

ΘΑΣ

ΕΚΠΑΙ-

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ 11Ι UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ay1ιMστή

μ

ι

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς

Eλεv'IlNlρ4cις'"
Γι άννης

Δε κεμ β ρί ου

11

2017

_

.Ξ~-"~4II~.

Μ

PitCJOC;

Ο

o~

μδ~μI!Ρ

α...eρι.i;ιm;,11.

00Ο1κή βραδιά με το Βεροιώηκο

Μα,. τιμήθηκα ... όσoιδιεrέλεσανπρόεδρoι

τώ... η απoυσfα από τη ... λΙστα με τους

Ο ),(ιιroι; m:mro),ισμόι; μΙ!: ΡOίι;ι:a a.(I ρώ 110 υ

συγκρότημα « Mπo ύ σo υ λ α~ διορ

του σι.ι>ιλόγου από το

τιμώμεyouς πρoέδρoυc;τoυ

'ιΠυμ Ει.οοι;

μέΧΡι οημε

1977

ιχάλη Τ~

γάνωσε το τμήμα ;<άvτμπoλ ανδρώ ... του

ρα και πρόσφερσν τκ υπηρεσfε.ς τους.

ΦιλΙππου στο ... Χώρο ΤEX'ιώ'J. Ήταv μια

~EΚpIμέw τιρηθηκα... οι Ηρακλής ΓΕ

... Ιδ η).
Στη ... εκδήλωση

ΕΠΕΙΒακή Εκδή λωση για τη συμπλήρω-

ιφγιάδη ς:, Γεώργιος Γαβριηλfδη ς,. Ν Ικος

μαρχος

ση 40 x ρ ό νω ... ;(ά'ιι'TμJTOλ.. Π ρ ι τη ... ουνσυ-

ΙωΆWoυ . Φιλάρετος ΚαζαVΤΖΙδη ς,. ΣτEφα

δή μαρχος Θεόφιλος Κορωνά ς,. ο Διευ

... ος

Ο Ι Κ 01JO μ ό πο ι.ι>ι ο ς,.

A~ ... ης

Κώστας

θυντής

Κορωνά ς,.

Δισιιύσης

Ν Uroς Ο υ σο υλτζόγλ ο υ.

παραβρέ θηκα...
80ργιαζί δη ς.

Πp:ιrroβόθμιας

βιάφaι

ο δή

XUΙΙ δJreM:ιφEvοο:;μ~tΌ ιro

.,.elo ."αrl.hσι

ο α...τι

·σι

~, ωθ eι. ηδονή 001 πo)lι ιωμόρι

KIl!:ro ),o1! απ'τονφόβο

Εκπα[δευσης

Διαμαντόποι.ι>ιο ς,. μέλη

w

."α να το ;π άl!:ι όσο;πιο γp~'fOpα yΠι rn:J I στο σιr α

σου χώ'ο=ο ι σ'M ΠU θά pι

αvrl ..ι φπάf;eις το mαwσTαllm οου ιo;σvι:άρl

και

αqιoύ e lσ a πeιvα q..ιι!voι; 001 τσcιoσμ ~'O ι;
και ω ι; το μro::. ύ.\ι σου γρoδoμEv α;

α θλητέ.ςτου συλλόγου .

Διο ... ύσης

το 1''11Ι ι,ιμο e t.'αl μ bιo σικό σου

Ντόβας .

."ατl &v πο.\ι:μ . ται),ηστή Τ αφevτικc. σου

Γιώρ γος

ΤΓJo'Oσt1 "ή τ ά ξη φ ι!mI ναμην πrιι :πά JXIι; στα σο βq:I δ

Τραπ ε

."ατl αUι ώι;;θα ~Iι; στι-,:; e"μeτ δ λ1.a.ισης;τ n KrNό

ζανλΙδης .

χα ρά στΗVζω~ σου δe'o' πρό~ rm l w δΩ Ι;

Πέτροτ κσι

και yovιπιστόι;

ea ιιαραχο ).άςρ α."δ ι;και κιοτής

Γιώρ γος

αι ύ κ ατ ακ

πρeπeι ν'αγιι:rwlζ!!ool καl vοmσ~ύΩ Ι;σι! I~κά

(πα ράλει

και νσ ~ι; μι: σ " ιγ μιMj τηι γΡ:>θιά ψη Μ
μ bι ον ι!τσJ θα v ική σι:ι

τω ...

ψη

δ ιοργσνω-

νήτουΔΗΠ

Γι

Τ

nρemeva "ovoιJ.-e οι ιc>iφ m:;; o I a aroC

Ε

."ανο Mμ..,oυv 1ης 1'~ός; τa t1W'tό.δια
~άζrn:J1 νσ το ~ι; τάξη I!:py ατllή

."ανο κοιμάσαι ήCΙJ).TJ τα βρά!Sια

ο έργο του Ζαν Ζε... έ q{)I

lJι:ι ω.EQι-

επrτux [α

παρoυσfασε
και

(2

με

Κι συτό σvδ~~ ~ςγια Π ~1'α'>-..:ιιρfς

στη ...

3/12)

WII).Uro IΙDm τα.1.ισ μδ

."α",ο φι!~1ς 001 W ζ ή σι:ιι; μe σοσια Ναμό

α ύρ ιο θδναι όμως;πο),ύ οΡ;Ο

AVΤΩΙΛ άδ BO Στέγ η ΓραμμάπιΝ

ρfμ eρ α

& Τεχ Υώ .... η Πεφαμαπκή Σκη ... ή

I!f'>'α

ιωτά.UrJ.\oι; Ο χρό'ι.οοι; της- .m::ιvαστατισΊ ι; 0 ),),a'r'Ίι;

μ πιι πι: ρι μ ~ ς 1tO~ -r a all ιrδ. ~ριά

του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας .

Α

ποτΕλ Εί ρ Ισιro και απαΠΣI

Να Ύlvι:1 διιή σου ό)η η epιoι..ισ ο

τόλμη να ανΕβάσει κανεΙς

ί[tJυ eρ)'άτ/ιτσυ oVΡΌΤ η του φτωχού βια
κα ι ό),ι w

επ[ σκry.ιής τις t:Δo ω.EQι- του

Ζε... έ. Ωστόσο

Βέρ::ιιας

το

τόλμησε

και

κέρδισΕ

το

στο ιχημα

της

εrnτu XΙας

απOδBκν ύoVΤα ς
και

αξι όλογη

τη

σοβαρή

δουλ Ειά

r

που

ίΌυ.

ΕΥα

ζεΙYOU Λέσχης XΑρlεooας!

τόσο

δύσκa\O έργο . ακόμα και γ ια

στάθη καν

E.Παν/ελματfε.ς ηθοποιούς . λmoύρΥησε

απα πήσΕω'ι' των σuyKBφ ιμέ... ων ρόλω

με

έπεισα... κα ι εξασqx1λιCXI'" τη OWEΡY Q

τη...

εμmιεuσμέ. ... η

δ ι δασκαλ[α

),Μ έ.\Ι(1 φ:.σnβό), προοτ έ

ηtαΞ στιςα1TOO tαΞ υές τις Ε ι.ι

πp::1Wαroπoιεfrαι στα τμή ματα
υποδομής

ιαστή

),ησTl!ίιe l η n\o υ τοιφ nτ lσ

τα μoνonώ.1Jα και ο ι ~'f01 οι αστσ [ο ιπ&.ηρο[

η Πειραματική

Σκη ... ή του ΔΗΠΕΘΕ

ae

και

στο

ύψ ος

ϊro.1ι'

υψη Χ ώ ...

σκη ... oθεσfα του Kιίxrn:ι Α.ποστολ Ιδη. που

τω ... θe.σττίN .

α... έδει ξΕ όλ α τα σημα [... οντα του φ,ιου.

Οι συ'ι'rEλεστέςτης παράστασηι;:

Αλλ ά

ΣKηνoθroΙα: Κωνσταvτlvoς Αποστ ολlδης

και οι Eρμη'ι'Efες Τω'ι' ηθοποιώ ...

την Ξά'ι'θΊ

& τη ...

Etιi

1(οζά 'ιΤ) φ έroς

με 12μΕλή απoσroλ ή η Eύξειvoς

.

ΛέD):η
στο

XΑρΙι:ι:ισoc:

συμμeτε [χε

130 Π αμπΟ Vr1 ακό ΦEσnβά~

στο σΊόδlο Ειρήν ης κα ι Φιλl
σς. το Σαββάτο
Aθ~\'CI που

3/ 12 2017 στη ...
El);e τfv.o t:'Yι.j.η λαvτιi:r.ι το Ό ιχι μα.....Πυρρ [;(ιου το Σ θέ

voς:ι. αποκομ[ζοΥτας οι ΧΟ Ρ Ε υτές μια ακόμα μeγάλη ψπεI ρ(aJ

ου

πΙ

3

0-

Ι,R;uβ»»Νi· Μ

Η PU"II(' Ε π

ΓlΩPfΌI
Η ΡΩΙΙ ΜΗ

m

·010" 11

m,P ITHΣ
ΝΑΣΤΑΣΗ

Π ΟΛIΤ1 Ο
ΕΚΔΟΙΙ:ΙΣ! ΚΨ

ΠΕΡΙΚΙΙΗΣ
ΙΣΤΟ ΙΑΚΑΙ ΚΟ

ΠΟΤΗ

n

Υι\IΔ Η Σ
MOY~IΣMOΣ

ΠΟΛιΤΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕlΣ ι

ΛAlnnJ~~~mnl:prK
Η

Ι ΠΑ
Ε

τα

Π ΟΛIΤ1 Ο

θΡIΛΕΡ
EΚJIOΠlΣ ι

,ΙΙ Κ Η fιl:l
ηΟΛΣΕΒΙΚΩΝ

EΚΔOII:IL

1ΧΜΙΟ

I YrXPONH{nOXH

Η άλ/.η

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσ νOll
uτoxασnκolΠOLl JI01't

π

ιτι

,.

μ

ν δpouνι.

.M1lPO:Γ

λ

5
O

ΓΙ άw η ς

11

εις με

Καισαρ Η5η ς γε ..... ηθηκ ε το

1959

στη Βέροια. Σπο ύδασε πaλm κές επιστήμετ;

εΛληνική

Κ

ον Γι

Δεκεμ βρίσ «

δ

σα

συ ζήτηση που αφήσαμε στη μέση μια μέρα του

μαρτυρικό Δfστoμo. Τέλος

1900._

η

φιλ ολογ Ια

Ποιο

ήταν

το

σημαι

βlΒΛCo που σ

του

8uμ ώσmiί

εκδήλωση

ΕχΕι

θέατρο.

Ζει

ΚΟ1

παραδόθηκε

στη... εγγο ... ή της αδελφής

ερΥά ζεται στη Βέροια.

κοι

2017

εκετελεσμένομ

Κa'w' έIJα .

οι

συ λλογές διηι,η μά'πιΝ :

Κα ι το τε1uiuιαlo που ocις

AVΠiNΙO υ,

το

σuyιdιι'η σι;

Bεσι.pόπouλoς,

εκδώσει

τρεκ

d:: p o"' I ICό

μιας

πρεμιEp;:J ()ο

τκ

«Λ ή θ η

(1997).

«Συ VΑVΤΉσεt ς

και

ΞVσ1.έςt

ήταΥ
το

(το

Διηγήμαro ζ

Ποιο

καθώς

και

το

βραβεfo

του

ΠΕΡιοδικού «Δ ι αβάζω :ι-). τη oM ι σάvτp α:ι- (το

2005

'J'\a

Πολλά
Η

ΔιαΜΆVΤΗς και ο δημοτικός σύ μ βουλος
Γιάν/ης Παπαγt ά..... ης.

έX~ διαβΩοο .

Κ

α ι ivα αχόΑι ο:

Ίιοτομ ή» nριιyιιατώnαι _

«γένlJα ς

τότε . Και

ήρωας αlJαζηΊό: Σταυρό. Σώματα,

Πο

ΡιβΜα txπ

αυτόν τον καιρό πλάι στο

θcMiτoυ

αlι'άσταση ς:., ο κεΙJTΡΙκός

-

ιιιιροόμ

να τιιι oύvrαι μIi κά

το οοο Ιο κυ κλοφορεί από τκ εκδόσεις Νη σΙδ ες.

-

πρό εδρος

έ;(εrε διαβάσεικαι ντρέπεστε

Τελε ιπα Ιο το υ βιβλ Ιοτο μυθισroρημαJι.πo ro μ ι'μ.,

Bραβ εfo Διl'fΙt'iματος ) .

ο

.....' ΑuτΌ;

μ

Κρατικό

πρ ώην

του ΚΑΠ Α Βέροια ς ΙτέΡ,ι ι ος

Μέσω μ ι ας ετήσ lαςα'ι' α κύΚ>Ιωσ η ςτο ύ φαι ι.q..ι.ένoυ

απέσπασ ε το

η

ΓεωρΥlα

Μπατσαρό .

βιβ Μο

Χ ρή στος

Απ ό στολ ος

δε...

για

Βραβε Ιο

κλασικό

βουλευτές

βοu\εuτής

George Sa unders.

2000

ιmoψήφιo
Κρατικό

ΛΙ'Λ(ΟNh

I(QJ

Στην

παραβρέ θηκαν

Ε.ησαυρό,

μvημdα ) όσοι

5

ικό

τρ6ιιο

[

ν τον

ι
το

uσικά ξquριστι'ι τιμή θα

να yfv5ΤOI αt

Α>ι ή θε ια" ι)'ώοοα. Γραφή . Προσπαθεί επιμόιιιως

cιγtιIV ιoτές της

να σμίξει μες στο ... χ ρ όvo αφετηρLα κα ι τέρμα ,

ΕΠΟ Ν) της

S κoτ·OII ,rά&~,.

vτiστacιηις; ( Ε

-ΕΛΑΣ

ής μα ις; που Ιδυσιιν

ιφι;βΩπ ocι<t

καθώςπιστe.ύεl ότι όλαυπ όΚEl.Yταl στη δια δικασ Ια

το αiμα τους ή τα r.αλό'uρα χρόνια

« Mcι pτυ P [(]h.. <JA ίtιQJ' ( Κa}ι)Jμαx oς) , « Η Eλεu θ ερ Iα~

το ύ .nΞ π έ σ τ Ρ ε φ Εχο .

't0U(

( Eπ fιcrητoc,) ,

έμμεσα διαρ κώςτο ερώτημα ; πώ ς μετο Ιδ ιο υλι κό

ιστορι κή ΜVιΊιιη θα naραμivo (ιιIντΑvΉ

προκύπτει νέος κόσμος ;

και κυρ

«Το

Χ α ρπαντΙδ ης)

άκυρο

α ύριο »

ακ:ε.δο",κά

(Κοσμός

σποοημειώ ματο

(Θ α'ι' ά ση ς Πaπα ζώτoς)• .d-I σκηι.,ή τηςτζα ζ: ( Ε ρ ι κ

Eιrειια

Τζ . Χ ό μπ σμπο μ).

τ

Ποιος ήptιJOςJηρωι ιδια Aoνιπεxv lας
να οσπ

θtλαπ:

ι y ιoτ i t

αιιό αι;rρ.ά

ραμυ

'

στ

φuAακίς και εξoρkις; •••Eτoι η
χωρlς δι

τρ

1( _ .

δ "vημ
το

ί

cMf

να πόω κάθετα βαθ ιά, ξακψ:τη κα στο ~ άθoςτo υ

Ο Ενας που «Πέθανε αναστη με.IJO ς» στο βιβλ [ο

υδάl1νου ορ ΙζΟΙJTQ(;_

Ex.;τ~ fIj, το

η Αν ά στα ση j\at[

φιr

«_DE'"

μπορ ώ

... α

δ E;(θ:jJ από

Δε...

τύΧης τη ζωή και από τύ χηςτο θάνcIτo» ...

OΙOV

σWιλo

Δύσκολο . πρ:ιιroYJdD Ρ.Ο. Μ ες στη θάλάσ σα

του Ν Ικου Γαβριήλ Πει,ιτζΙκη . Ο Π εθαμ έvo ς και

Ε

άλλσ.ι ειιλόγ WΖ ΤΙθεται

~α

eαa.TS

κτλ.ί Εάν ναι, φιro

o jνρd

'

ι" δ

(ouv

ή

βoO IIQt

ω..

να

(Αwδ η μ οσ εu σ ι:ι

mνήαα 5;
το ... Ν Ικο Γαβριή λ Π εvrΌκη , IJα συ ν ι:χ [ζα μετ η

Ι 91

ΚΑΡΟΙ- t>lΛJΠΠOΣ - IiYΑθΛΟΣ {82) Η α'ι'δρική ομάδα του Φι Μππου Β έ

ροιας σημεfωσε τη ... 7 η Υ [κ η στο φΕ11... ό
πρωτόθλη μα της

r

Δεκάλεπτα: 23-=30, 37-47.

52

vτρ Γκ6ρσκι O'τ/V

82-91

Διαιτητές : ΤσαrrM'ις κα ι Κστωrι ιόδης

ιιιιαy~lάφD

Εθιιικής κarηγoρ [α ς

ΦOύlJQTς Φ 14β) ~ Γκότσης , A ~ ρ η ς Κ

μπάσκετ ( :!. ος ό μι Λ ος) φεύγοντας αrτo το

Η ομάδα του Δη μήτρη Γιόμα (]Υ και βρ έ

9(1 ), Μ παρ μ πα ρ ο ύ ση ς 2. Χατζής . Τζούρ
βας 2, Θα'w'ασάp:::ις • Α:ρΥύρης Σ. 14(Ζ! ,
Στά ... κοβιτς 6, Φoύ'w'τας r: 27 (~ , Θε.οδώ

θ η κε Ιήσω στο σκορ με

ρou

κλειστό της Μπάρας με σκορ

82-91 .

19-13 στο 60

λ ε-

Ο

' κα ροι Τ ρικ&ω ... ( WΗτσι άδης): Μέξης Β.

Φ[λoπroς Βέροιας ( Γκ [μα ς)

:

Μό

ρα " Τόκας Π. Τσεσμεrζ[δηζ
Τόκας Α .,

Βάλλιος

Τ CI1Q-

9,

Κ>Ι άγ καν ος Β, M α ρ ιroπ o υλoς,
ΚΩβαρ γψης

,

Παρατro(ιρας

πουΛος

21(3),

Κοθράς

24(4),

Σourζ6

15(2), ΚavτάΡKOς 14
ΡΟΣ

IC-ZE

Κρύο-ζέστη»

στο

πρ:ιιτάθλημα

και

[S 70)
φετιΥό

"f\a το ... Αα<

Βέροια" που

~ ρ ισε

ακόμη

έδρας

εντό ς

kι.ιφ

ιιι.ο6ρ ιι

τη

τauις; 1'ΙσΡΔδοσ ιι.

μ Ια

ρoιφOΤ~ θ lllΚΑV

ήττα

μqσJι1rπpα

αυτή τη φορά από τη ... πολ ύ

ου

ι«Vιή ομάδα του ΖέΨ.ιΡου . Τα
πτό κατάφερε στην συ",Εχεια να επιβάλει

πεντά λ επτα ~

πλήρως το ... ρυθμό της. Στο Β' ιroφάρισε

Αα<

σε

O uσ o υλτζό γλo υ, Σισμό'w'ης 2, Γt«Mις Β ( Ζ! ,

21-21

και CDTO εκεΙ'/Ο το σημεfo βρl

15-19, 25-38,3 5-56, 5&-70

Βέροια ς:

5,

σκότ α'ι' συΥ ξΙ( ώς μπροστά στο σκορ .

Β λό):ο ς

Στο 2Β' η διαφορά εκroξεύθηK ε στους

~α'w''w'όπoυλoς,~ςB,

+18 πόΙJTοu ς (5 2 -6 α/

2, Χ ατζηλ α μπ Ρ ΙΥ ός 6, Για..... ουζάΚος 5 (1 )
Ζέφ υ ρ ος: M uτιλ η lJαIo ς 9 ( Ζ! , Φαρμ άκηζ
Φ υλ α κτός
3
(1),
ΏΤενΙ"δης
:!.,
Ο υρκέ ρ ογλο υ 10. Bασιλεfoυ 2, Καvάρας
8 (2),
αυρoματlδης 12, Τ CI1όΥκας Β,
Μ ά ρ κ ο υ, M υ στtλι ά δ η ς 13 (3), ZΕΛ ε... frσας

αλλά σro τEλEura[o

δEΚάλEJrτo ΟΙ YTJπεδούχοι ε. Κα'ι' αν έ... α

14-5 πό ι,ιτους

μ εfωσα'ι'

σ ε 66-73 κα ι ).[Υο αργότερα σε

70-78. Οι

ξέσπα σμα και με

παIιι:τe.ι;τoυ Γιόμα δε... επηρεόστηκαν , δ ι
ατήρησα'ι'τη

... διαφορά

πα ιxv Iδι με 82-91 ,

και τελ εfωσα'ι' το

2

7,

Μα υ ρΙδ η ς

Τ ρομπούκης

σι

στο

15 (2), Ο ρ φ α'ι' [δ ηζ
παρμπαρούσης

α

ιώ

η .Νμιιη ΠIIV

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλά ζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

n
•

ταχ ρα

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ
It

C

α

ι

κ

ας

AmoτI

•

Ε

ικαίω

πότ

μερίδ

oτηv

εξόρμηση σ1'Ο
ΊιραyμcπoιιofησΑV1'O

ταξικό

απόy'w.α τ/ιι;;Τρfτης

κΙ.."μα

sn 2 οι δvιι'άμ&ις1ΌU

τη

στην

πρocm

θα
τavς

κι

1'ης κvβ.tρνησης να ](IVJIήσεl

πικαιρ οτη τα

δ4καl!ιlμα σΠΙV aπφνlα.

1'0

Α

σαν

i

ρO'V"UβoQ

1'0

θ εωρούν

άθλιες

νικι

στις

1 112

Παν ρΥστ_ήι;

Στ/

αχπική

1II'pyfoς .

CIINIKOlvωση

UIlOΥριιιιμΙCovrαv Ία εξι'ις:

στην

σφεντυω,
πως

με

μεθοδεύσεις

xτurniσoυν

φ,ιαrιKoύς

μtρα της;

το

παραδώσa

δικαΙωμα

αν

'fIιIV4(ovτ

πως

σuYδικαλιστικό
θα

απεργfα στα

μOlρ4(ovτO(

σUVΘ .... στα

voμ[ζουv

το

Ίι ροκηρόξ Η ς

,

Kυβέpvηση

αν

και

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

«« Elvα ι βαθόγeλασμiνα

...

τους

σ,dιι,ιε"

Μ

ξEγEλώνrας τα Σωματεfα και
τους

6

π:υχος

.ος

van

στ

κ!vιΡO 1'ης BtρcMO(

Π

•

ςΗ

εργαζόμεwυς...Νόμος

3

εfYOl το δ [tαOΤOυ Epγάrη h. .

ε Ι-έσσ μισθό μό.\ις378,9ι5ευρ ώ
ι-εικrάερνάζσ.rταπoυλάχιστσ.ι

σroυ ς

μισθωτούς με μερική

10

απασχ6\ηση όrnιχ; προκίσπει από

τα EΠfσημα στo ιxεb. του ΕΦΚΑ Υια
το Φ ;\εβάρη του 2017. που δόθηκαιι

Παρουσιάστηκεστη Νάουσατο βιβλίο του Γ. Μαργαρίτη :

στη δημοσιότητα τrr-' Τετάρτη
Δεκέμβρη,

Ι/ Η Ρωσική Επανάσταση-μιασύντομη ιστορία"
μηιιiλη

6
ότι

η uπoαπα oxω.ηση και οι μισθο ί
πε!ικι ς

ι:

εmβε:βαι ι:ί1ι'σ.ιτας

ExoW παγιωθε!

π), εσ.ι στry.ι

αΥορά ερνασ [cις .

ovμμπαχή

Σ

ύμpω'ι'Cl

1'OU Ε.Κ NAouσaις; Σ . Τσlιση ις;

οι

ΕΠ1 ΧΕΙρήσει ζ

κ.α)

μισθωτώ v στκ κοιΥές EΠ1XEιρήCJ1Ξι ς

κόσμου Ι ιιπ αξό αuιώv

τις

και το μtλoςτηςκ.ετου ΚΚΕΘ.

KWlHΠαντιviδη(,. Ο

Σ.dριoς)
Τπάριη ς
Ί'OU

( Mo VΣI

το

Κα

6112 1'0

Pωιcιιική

( εξαJρ ο ιΝται

ο

Ερνα,

αΊιόy.ιuμaτ/ ις;

ερναζoμέ'o'ωv

νΙο P.ΙWo

ότομα)

&ι αvόcmιση-ιιl α

σ.ιήλθε

Γιατο βιβ,),lο μιλησαν:
Θιψός

XειρoυργQς

Τσουκαλά ς,

Διδάκτωρ

σro

Ιωαν/νω...

που

-

Πανεπιστήμιο

τό νισ ε; t: Το βιβλΙο που εκδόθηκε

Υια τα

100 χ ρ όνια από τη

Oιcrω βρ lαν ή

εΥάλη

Επ αΥό σταση.

Οι

κυρ[αΡ)( ες

τά ξεις

va

ΤΓfo'

μΙα

παρέvθεση

θέλ ου v

παρουσιάοουν

προκεψενου

να

στην

σαν

ιστορ[α

πεfσουv

τσ.ι

λαό ότι δEv υπάρχει εva>ιλαΚΤΙKή
λύση

~

καπιταλισμό .

Το

μΉVυμα όμ ως που ΠΡOKύJπEJ από
το βιβλfo Είν α ι όr ι ο καmrαλισμός

δεΝ Ef'ι' α ι τo τέλος της ιστορlα"
όrι

ο

καrnταλισμός

δ εν

εfvαι

μσ.ιόδρομος ...
-ο

Γι ώργος

Ιστορικό ς,

ΕΦΚΑ

και

Περιοδι κέ.ς

ο

αριθμός

Th1ιI

oιιroOOμoτE);'o\κιi

ο

αριθμός

Ef'ι' α ι

μόλις

τσ.ι περασμένο

Th1ιI

31311

Φ ;\εβάρη

1.813.516 άτομα .
Απ' αυτούς α 557.102 ρισθωτο ]
( ποοο στό 30,7%) εργάστηκαν με

σύvτoιιη ιnopfd'"
-ο

τα.

όπου

αρΥαρ4τ/ ·Ή

ΓιιίJρνoυ

τ~

Δη),ώαΕις (ΑΠΔ) που υποβά λλοw

ιι;;

πρcημστσιιoιήθηκι- στη

Ν40uοα

ι-ε

Αι,ια), υτικέ ς

Λεσ.ιτιάδης

Πανεmστήμιo

Λο μ Ο'ιι'όσωφ

Μ

ση μείω σε ότι τα
ακτω β ρ ιαv ή ς

ια χης

100

Επα'ιι'αστα σης

το συγ Κ ΕΚ ρι μ έν ο β ι

ο

στα

μερική απα σχ6\ηση

και ο μέσο ς

μισθ ός ήταν

ευρ ώ μειιcrά .

378.SJ6

Ειδικότερα , ο μέσος μισθός γ ια του ς

και

ά.ιδρες που εργάπηκαιι με μερική

ο υ ...

απα σχ6\ηση

ήταν

ε ιΡώ

373,2 8

τη δυ ν στότητ α να συC'l! τή σο υμε

μεικrάκαιτω VΥuvαι ιαί1ιι3 β3. 65 ευρ ώ

....,α επα'ιι' ά στ α ση, έΙJQ Υε

ό ς που

μεκτά, Ο αριθμόςThN a.ιδpώ v που

οι ανrfπα λ o ι της δε'ιι' μπόρεοσν

ερνάστηκαν με μερική απα σχόληση

να. αποοι ωπή σο υ .... Ιη μείωσε το

σ.ιέ.ρχεται στους

πώς γ ιορτάστηκε στη σημερ ινή

γ uvαι ιαί1ιι στκ 305.0 74.

Ρωσ ία, κυρ[ως μέσω Τέ;(νης σε

Ω

μ Ια

προ σπόθεια

ιστορι κό

αναθεωρητυή

π ροσέΥ,ι ισης

ΠΡOβ ά λ/ O lι'tQ ς της

της,

ΚlJΙ Th1ιI

στόσο , στη ν πpαγματικόrητα,
το ε ύρος της uπoaπα σχόληση ς

εhιαι

αlJQμνήσεις

252.028

ακόμα

αφο ύ

ο

ΕΦΚΑ

μεγa\ίιτιΞpo ,
κατατάσσει του ς

τωv τότε «λ ευ κo φ ρ o ιp ώ'h. εvώ

ερναζόμε'ο'ους με πλήρες ωρόριο

uπoγρ άμ μι σε όrι ...., α τουςπολ/ούς

στry.ι

οι

απα σχ6\ηση Qo, a.ιεξάρrητα από τις

Υ.ιώ σεις

γ ια

τη ...

lδ ι α

τη ...

κατηγορ lα

της

dT).ή ρ οος

Eπα'r'όσταση Ef'ι' α ι περιορισμένες.

μέρες φyaσfας που δo ύλεψαv στη

Επ [σης ό σ κ ησε

διάρκεια τη ς βEq..ιόδας.

σειρά

ιφmκή

ΕΠΕίΕια κέ.ς

σε

μια

εκδόσεις

Μ

πο υ

τα

ε βάση τα πρocr.ιαφερ όj.E'o'α ,
σtΌKεYόπέφτoυIι' οlισ),1.Jρισμο [
κατό

καιρούς

κυβερ ... ητικά

οΙΟύξ η ση ς
ΚlJΙ

της

« β eλτfwση ς

διατLJTΠί:r.ιOIN

στε), ΈΧη

ΠΕΡ [

απασ,Φ).ηση ςιι
τωv

μισθ:ί7ι' ;ιι .

EIηβεβαιι:ίJ'.ιεται δηλα δή όrι η όποια
στατιστική μΕίωση τη ς αyερ γ{cις δειι'

cmJoτo l;);Ef σε πραγματική αύξηση

της

απασχό.\ηση"

αλ/ά

ΚιΡ[ως

στry.ι ΕΠέκταση της ευ Ελι ξ[α ς ό1ιιJ:N
με

Ο

Eντumυ σεις ••.•
14.oa."3 E1DJpe.κ.ίJv

Ι ),!στες με τα ~όμσm.

εmχειρήσ εις πο υ έΧΟν/ βόλει do..ι K Eτo» εδ;,ί) κα ι χρόν ια,.

στα ασφcι1lιστtΚά ταμε[α. θυ μ[ζο υ μ ε ότι ο ι κaro O),'έ.σει.ς που

8.909
150.000

βέβαιαοι ιό9ε:εΙδ οuςφόρ:>~Ο Ι-EJTpoσaυ (ή σ εις:ι.καιmπρόστψα,
πο υ έΧΟIΝΕΠ1βληθείθεωρούνrαur),fDtJοριστuαi~ΥΕ.bπρα Κ'1XlJ.

διε'o'Epr'Eί ο φοροεισπραΚΊΙ κός μη χι:ιvσ μός ξEΠερ'tι'O ύ\' τις

κα ι

φι..ισικώ vπροστίm rιN με. βασ ική οφειλ ή πά~ από

00

τω vμορφ ώ 'ιι'.

τους

800

α'ι'ά εργάσιμ η μep:ι . AπoδEκτε ςαυτή ςτης πoλπικής εJ\ια ι βέβαια

vεξάρτητ/ς

Τηv [δ ιαώρcι.το προς uπoyp:ι.φήcσυ μπλη ρ ω ματικό» μvημόYιo

τα >.ι:ι1Κά cπpι:.ίJ ματα.

Α ρχής Δη μοσbJ... Eσόδ tιN (ΑΑΔ Ε) , ως μ ια α mμη K f.ιηση

της ιαιβέΡ'rfΙσης με ΤΗv Εψωα/>\'η προβλέπειτη... έvα ρξ η UJJV

σε πρό σφ ατη έκθεση από τη v Τράnε (α της Ελ/όδας" cμ ό 1lις

euJXij,

α

ρτήθηkαν

OTη V

ι στοσe), lδα

της

Onl!:l:;

0,17% (7,3 χιλιάδες

χα ρακτη ρ ι στι κά δlαmστtίNε.ται και

αvrιπερισπασμoo στη βρ οχή τω ... κατcιo XέOE D.N σε βόΡCΙ;

ηλεκlpo ... ιια.ί:ι.. πλειστηριασμ r..ίN ~ι Υια τις ),ηξnrρόθε.σ μες

το

λortΣίJv yo ικo κυ ρ ιr..ίN που ΟΟιι νατοιΝ 'ι'<l π),η ρώ σ Ο ν/ του ς

oφει λές στov ςpOpOEI01lpaκrιoo μη χαν ισμό και τα ααρσ ιστικά

υπ έρoyκo uς φόρους και τα ά>Jα ),'I'J. jXίτσ Io.

ταμε ~ με ό,τι αιnό σ ν/EJTόyεmι 'f\a λαrκό. vooo tα.ιρ ιά αλΜ και

LJJTό): pe.tJN σLJ1t'CEVtρώνειtΌ 8 0'Ηι ΊΟυ σlNOλ ι κoύ φορ ολογικού
;φέσ α;, εv ώ η οφει λή ....,α τη συvrριπτική π),ειοψηφα τω ",

Σε αυτό το π>.ι:ι lσ ιo. στις ),ιστες της ΜΔ Ε qxyoιιpά ρo u v κα ι

για οφει}, Ες α..ιτcιαιτJσXOλo υμε.\':.ίJ '" ~ι μικpo:.1ιv εJ1α'r"f'Eλμι:m:ίJ v

UJTόX pe.ωv

(8496)

cφει)ι έ'τεςι του σlh'Oλ ι κσ ύ αριθμο U τω ...

δεΝ υπερβα fνει.τις 3 . Ο:ΧΙ Eυ pι:lD .

Η

Σ κέφ το μ α ι
σημα(v:ε.ι

αλλάζω.

t

Μ.Μπρεχτ

c

Ν

9

...

πoλmστι

·

ε

Ερί

ς Ημοιυιος

Η Αποψη μας
Και πάΑι "y1CI τα αιολικά Jfάρκα στο
πρόσφατη

ενημέρωοη

ρμlO

συζήτηση

-

Ο αγώνα Αuv

στο

Δημοτικό Σιιμβούλιο τη ς Β έροιας σΧΕτικά. με το
τεράστιο αιολικό πάρκο (σwQ\lκά

7 πάρκα

υΠOVP'aφή Eθvι κι'ις

μ:.

lSS5
α'ι'ΕμO'r'εwι'rτPIει;.~ στο Βέρμιο τ~ Τετάρτη 13112.
δεΥ μας έκανε σοφότεροικ , Q εκπρόσωποι τόσ ο

r

ικtίς

Συ ~κfιςΣ6μβaαης

της rnιιpεΙα ς, όσ ο και οι ειδlκοΙ εΠlστήμOι'E.ς δεΥ

Eρyaαla

πρόσθe.σΑV παρά λε1πομέ:ΡΕIει; στο όσ α μέΧΡι τώρα
'(\':ιJ Ρ [ζα με.. At:. Υ Ιvoυμ:. σ"ιηκεκρlμέ. ... οι:
. α εκπρόσωποι

ι ·'VΙa

μ αυξfι

μισθών, απαΥ6ρ υση

τητ ετσι ρε.lας επικέντΡωσαΥ

τη συζιΊτ/ση αφε'ι'ός στο ~ που θ α έxa
η τomκή ιror.ιΩVΙα

'ROV

(θέσεις eργασ[ας, και το 3%

του τζlρoυ~ει,ώ προσπάβΊοον

Υα ε μφαν σοο ν

τκ επππώσεις στο πeριβόλλ.σιo ΕλάΧ ιστες.
την mειιρά το ιχ; οι παYεrn στημlαιι:o[ εξέθ εσ αν μ ε

n

ατηριααμΏV,

ντια στο

ύιιη μα Ίόυ

ρΥιaκ ύ

ικaιώματος !

καθα ρό τρόπο τκ πολύμορφες EΠI πτιi:x;ιεις στο

πepιβάλ/.ov. Όμ.ος όπω ς από την αpx~ έΧ;ο ψ ε πά ρει
ξεκάθαρη ΕΥάΥτ1α θέση

,

τοολζουμε κο ι πάλι ότι το

ζήτημα e[YαI πρώτlσττι πολιΤΙ κό-οlκονομι κό και ό',(ι

τεχνοκρατικόl

2

. Σκ οπό ς τω Υ rnιΙΡEΙιί::N που δραστηριο πο ιού ΥΤα Ι

δρόμο.

και στοντομέα τω ... πeρkpημ.ον ΜΕ εlvα l η

Ο

αποκόμιση του μεγαλύτερου δυνατο ύ κέΡδους. Και

Εισαν/ελέας

αvαγvι:ίJρισε

αυτόεξασq:χιJJζεταlμέo:oτωvα ι;(ημοοvτιμο λσr' k!J ν
που πληρώνουμε μέαω τι:ιΝ λσr'α ριασμ ι:ί:ιν τητ ΔΕ Η .

κάτι που

στην «τοπ ική ιroιYιιN~ ΔΕ. σιΝιστά ανάπτ υξη ..., α
για τα κέρδη των )ιf'f'<IN, αYάJrτυξη με eJιά χισιες και

Σε

κακοπληρωμένες

μετά

θέοεκ ερΥασ [ας και πολλαπλέ ς
OΙιcx:Noμ [α

SE:xQlKE

και

το δικαστήριο..

την κάλυψη τωv λαΊΚών αYαγΚΏV αΑλό cι 'r'άmι(η

τοπική

αλλά

πρότεινετηνκατοδί κη

γ~rnι ι με αυτό το κριτήρι ο κα ι ό',(ι της πρι::οΡ;:ρ:] ς

σΤΗV

τωιι

αγροτών

Το πού καιπόαει; OYE.\Dr'B'YήτpEςea 1ΌΠoθe.τηθ αJ ν

E1TUΠώσεις

τα

προβλή μα-τα

δηλώσεις
το

δΙκης

(αγ ρο τι κή

τουτ

πέρας τητ

οι

a:ι,pότες

παpα)':JJγι\. κτ~oτpoφ[α, μeλισα oιroμ Ισ.,. του ρ ισ μ όο

μΟιησαν για απόπειρα

.Hwπική ακoyφΙα , ασυ'ι'θήκεςδιαβrωση ςχ ιλ κi 5:ιJ ν

εκφοβισμοϋ και αναχαΙτισης του αγώνα

ιro;ro(κωv τητ περιοχής, αλΜ και τα δικα riJμ ατα των

τους.

λα1ΚΏV κατοναλωτώ

ηλεκτρικής ενέργει α ς πο υ θα

...

&:ιu ... το κόστος ηλεΚΤΡΙK~ς EYέργeια ςνα eιι:roξειJe.TOΙ
για Υα αποσβέσεl σ επενδυτής ~ επέ\' δ υ σ~ του,
γ~01ι'TOΙ βορά στην t:Epδoqχ>ρΙα τωΥEJΙ ε1ι'δUt1 κώΥ
ομ

ιιΝ.

.το δlλημμJ

3

όπι! ς παρουσάσιηκε

«λιγνΙτης

ή άνεμοι;:ι δεν ε~αl αληθινό . Οι επ ι πτώσ εκ

για το

περιβάλ/.ov

θα

εΙναι

μεγόλει;

μποροιΝ να KPl'pTαJv . Eκτεmμέ:vη
του

πe:ριβάλλσfio ς,

τη ς

και

δεΥ

κατασηχ:φή

φυσΙO'r'Y<ιJμ Ια ς

ΊΌυ

όρο ιχ; Βέρμιο πα.ι δεν αναιρeIται από τκ δήθεΥ

φιAσrreρlβαλλoντικEι;

δικλΙδει;

Th1ι'

...,0

και εγιφ ΙσEω'ιl, τΩv υπoσ)(έαΕΩV

αποκατάσταση

του

βοιΝοό

τη; λειΤOυρ'r'ΙCΙς . Τα
του περιβόλλσιιτoc;
εΙναl

σειφόροτ

η

μέτρα

μελετών

μετάrην
Υια

παύση

Βέ

την προοτσσ ία

πα pYΣVΤΌΙ μεΥνώμσ.ια
κεpδoφOΡb

"1\10

ι.ιπό ό ρ ο ιχ;

της

'ι'Q

επέVΔυσηι;.

ε

ΕΙΥΟι τα ελoάxJστα αYαyιroIα για να μπορού.' να

v

ιπι

εΥΟ

10

ό ς.ι σ.11

εκμετι:ιΛλεύcιiτo.ι ...,α πολλά χΡσ.ιlα το βου'ι'ό και
παρόλ/ηλα να κepδ[(o1N τη λαΙκή σ !Jr' κατ άθ εσ η σε

άλ/ο ένα έ.ΥκΛημα .

4'

θα το

υποΥραμμΙσουμε Η σ υνδ υα σ μ έ.."

ικαΥοπο [ηση τωv ενεργεια κιί::Ν αναΥκών των

λα1ΚΏV

στρωμάτων

εlYαI

στσ.ι

ανήποδα

Μέτρα ΤΩΡΑ, για τους εποχικά εργαζόμενουςσ.5

της

-- .

απελειθεριφένης αΥοράς ηλ.εκτρΙK~ς ΕΥέργεια ς
και
η

τωv
ΕΕ

lδlωτικώΥ

επεν5ύσεωv

παι

πρoιιJ3εI

περισσότερους

ομιληΊές

(και

από

τΌ ΙΧ;

θεωρήθηκε

ως

~τo)

και

επιτάσσουν

α

α'r'ά.yκες των μσ.'OJTωλιo ΚΏV oμlλr..ι:ι.ι. Η κάλιψη
τωv

σιΝδυααμΟΟν

λαlκώv

αYαγΚΏV

στηΥ

Ενέργεια μπορε! Υα προκύψει μ όι.'ο με έΥαν ριζικά

ααq:;ιoρετικό δρόμο αvάπτυ(ης όπου η Ενέργεια δεν
θα εlYαI εμπόρευμα, και Υει" κότερα, η πα ΡαΥb1(ή θα
σχεδlάζεΠJ ι κεντρικά μ:. yvώμσ.ια τον ερΥαζόμενο
ά'ο'θρωπο και τις ΑVάγΚEι; τουΙ

Ι

.:... . -:::"0 . - .
ι" l ~
ι· I ~

.. ..

--Ι

.~ ~-~-- ~ ]

ΠΟ ΟΥ ισμός της πίαΚΕψης ΕρνΤΟΥα 03
Το ανTιAΩiκό πακ ' το σ.6

Παράδ ιγμα προς μίμηση 0.6

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Να ΠΟ IΟΙ υπέγραψαν τ ην
Σuνθηκη της Λωζάνης
σ.

7

Η άλλη

σ.π

άποψη

άδ~

εβ
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ΚΩΔΙC:Ο

ΝΠ11ΟΥ 275

ιοκτήτ/( - κδCmκ
Δι υβWτ/(

~'XUQΠJCl( . Τι
να

ιroς

•Xcπ(ηκώιncις

για

αv8pι:iiιmvιlr ,.,α κ
ωllNιf...,." JrAαιmxι

lWiIιtω ιI'ld ΙΙΙVpfOipJ((:N roυ κ

αΙΞ

ς
τη'" απεργιακή προκήρυξη του Εργατι κο ύ

ότι τα κα),roμ ατα τω ... τε), ευτα Ιω

Κέvτρoυ

ανά λογες σιr,tι: εVΤΡ ώσ εις στη Βέρ ο ια δε ... ε!χαν

Σ

απεργ{α

Βέροιας

στις

τo'ι'fζOYTαι

με

αφορμή

τη ν

συ μ μετοχή .

14/12

τα

εξής:

Και

ό μως

«•..AflEPnA ΠΒ\ΙΙΠΤΗ
14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

με

βάση

τους ψη φ Ισαντες

από

2017 .0ΛΟΙ

ΣΤΗ

τα

της

ΣΥΓΚΕ ΝΤ Ρ ΩΣ Η

ΤΩΝ

;(ώρας:.Γ't'ω ριφ υ με

ΣΥΝΔ Ι ΚAffi Ν

ΠΟΥ

όn

θΑ

10:30

ΠΝΕΙ

ΠfΣ

Βέ ρο ι ας εl\ι'Q ι

Δ.Σ

ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΠΡ ΟΠΑ ΣΤΟ EFfΑη κο ΚΕΝΤΡΟ

eEΣIAΛONIΚl-lbBλEπoUμE

δη ),αδή ότι

'f\o

μ εγcι), ύ τερα
μόνο τα
Th1ιI

σωματεfωv που KαλύπτEI

όμως δεν

μ έλη

•

Τ

I)\ΕΟΠΊ1Κ ή

τη

σu'Ιέ.YTEUξη

ευκαιρΙα την

αξΙωμα του

I.uλ/όγου

εκλογή του

nρό εδρο υ
έδωσε

έδωσε

μπορεί α/ικάνα

συγΚE.vτρώσEι

ο

V11lIιναyιρ6φπnι ιι

Για ~ην καθημι;ρινή σας

vημέρCJΙαη η Α
ποφΗ ΙΙτώ

•

61
ν σ

στο

Ημαθ Ιας

αλ/ά

Ενημιφ

φώtης

100. Αναφέρθ'] ΚΕ.
και

στον

μα;(όμε... 1ι1ι'

δ IJ( ηγ6 Ρ lι1ι'

κλάδο

Η

υ παρέρ Ει

ξav

αυτό που σ.'ειρεύτηκα... YCI. κάΥου'l και

Κ

τκ περιοοότερες φορές χωρΙς δική τους
ευθύ ... η._~ Ενώ τό",σε με έμφαση για τους

στρωμάτω ν της περιοχής και σε κοιΥό μέτωπο

α',ώνεςτου κ),άδου: « Όro ... μάχεσαι τίποτε δεν

να.αvtlπαλέψoυντηyαΚOλOυθoύμε'ι'η πο),ιτική

πάει χαμέΥΟ .:.

αλ/ά και να σw εxfσEJναπαρε.μβα Ι'r'EJ υπερτου

Να EU:\TJθoOμE το νέο Δ.Ι να σταθεΙ ακόμη

).Ωο ύ και Th1ιI συμφερόvrω'ι' του και σετοπικά

πολύ α~ ... ιστικά στο πλευρό T1ι1J λαίκιί7ιι

ζητήματα ...

Γ

1Cε'Ul1 στην

ων .
ς

η μα'ήζει!

η μερΙδα μα ς λόΥω

εορτών

τα νέα τα παιδιά εfYαΙ πολύ μακριά απ'

mo

ροριι.

ι και κυρ

προ

τo'ι'fζσιrτας χ αρα κτη ρ ι στι κά:: « Το σύνολο
ΤIι1ι'

Ka.1 aro

επιφάνεια των γεΥ ν

στις εmΠΊώσElςτης ιφΙσηςστη'ι' οικονομ Ια
της

Η

Ικτuo •

; 111 -

με

του Δικηγορικού

(11/12)

Καραβασfλης στην τν

4

λοόνται

φαι't'ομέ't'ου αυτού;

uον

110

~

f8Iό

πρωτοβά θ μιω ν

του δυΥαμική ; Κατά το Δ.Σ ποιες οι απfες του

κριό

ο

ε!vcιι δεκάδεζ. Και

τοικ εργαζόμενους σε

«

ς
ς

Π.χ

κόσμο . Τι να υποθέσουμε για την πραγμGΊ1κή

Βέροια αλ/ά στη ... θεσσαλον Ικη .Γ'ι'ωρΙζουμε

νο

τω ν

μ Ια ακόμη φορά το Eργσnκό Κένrρo δε'ι' I(Q\EI
συγκ.έΥτΡ:ιιση στη

ένα

ρό vw'ι' γ ια

το Ε ργ ατι κό Κέντρο της

...

κυ κλο
στις

ρή

ι

811/2 1

ΑΕΙ ΠΟΡ-ΤΕΙ ΙΕ Ο
Κ

Ι ΟΛΟΥ

! Και Υια

ΕΙ

η μ ρωαη από ~ην

111-

Ι.

r

ι Η όλ/η

αποψη

εε

/

18

Δεκεμβρίου

201 ϊ

Ψ
CΠΗV

τικ

&ιιιιιΙ

της

σ

α

α.

ΤOIφ

α~Mo

W

Θ

Cϋ

ΤΟ όΊι η

κύνδι

0CJώσ:n~

μ Ε.

όχι

το

σι

α

Ι

με τιμη

έκο

ον τΙμ

. Χ . ζη , στας

σαν ξανά.
είτΡElςxαρs:r

.

κτ η ρ ι στ lκ ς

φω τ

γ ρ αφ lε ς

(1972

πόλεμο ς

Βι ετνα μ,

199:!.
2015

Aφριtiή ,

τά ..

Κουρδ ο ι)

δε f):1JO U...

μiαα

τκ

B4xwMII ou

τρ αγικές ΣUVEmες

των

και

xωρfς

πολέμων

στ α

α φι έρ ωσ ε

τα

aQu

..ααιdAcι

παιδ ιό

Ι

τη

ΡΗΙ]

σ υ γκ εκ ρι μ έ νη
σΙΝεδρ(αση

στα

CN συμπατριώτη μας και δημσrικό σύμβουλο

παιδιά τtιN πολέμων, «αυτό που δε... πρόλαβαΥ

Βέροιας t%ιμά Ayyε)ι1va. τfμησαν για δEύrEρη

να μεγα >Ιώσου ν.ι- διό'ιθησε τον χαι ρετισμό του

φορά εκλέγσιrτας τσιι
της

Ο μοσπο ν δΙας

στο

Υέο

ΣωμcrtΈ1'ω...

11 μελΕς

ΔΙ

Epγαζoμέvων

στο
ο

1ο Δημοτικό Συμβούλιο ΠαιδιrίJι' στη Βέροια

πρόεδρος του Δ.Σ Πέτρος Τσαπαρόπουλοι;.

ΓεωPYΙKrίJι' Ο Ργ<Μίι σεω ... θιλόδας ( ΟΣ ΗΌ ) στο

Μό).ιστα υπογράμμισε ότι σσ παιδιά αεlζOυy

Τακτικό ΓεlΛκό Συνέδριο τtιN μελώΥ που

πολ/ά:tκαι tι.όσ O υπόΡχΕιΤΟ παlδ ~ υπό ρχΕΙ Eλτιfδ:1ιJ,.

470

πραγματοποιήθηκε στκ Β και

9 ΔΕΚέμβρη

στη ν

αναγνώριση

της

να Eξη."Oύνrαι και στα παιδιά αυτά με κατάλληλο

μαχητικότητας και δρόσης του και απσrελεI

παιδαΥωΥΙκό τρόπο τόσο από τους δασκάλους

εφριστή τιμή για τον [δ ιο αλλά και για την

τοικ; όσο και από τουςγσ.ιΒ ς. α λλά και ευρύτΕρα

ΠΕριοχή μας!

από διάφοΡΕς πλευρές , ..

Αθήνα.
ρόκεπαι

Φυ(l\J(ά οι πόλεμοι έ.χουν α rtfEO; ( συ μφέ ρ oνrα ιωΥ
οικovoμlκά ισχυρώ'oLιμΠEplαλισμά;) ΙΟΟΙ θα πρέπΕι

για

έμπρακτη

;Λ ~ι ήωΥ οι δηlDlΙ lDl σύμβοώοι τηο αvτuro-

ΜτΕοοης που πήραν μ έρος στις διαδ ιιο::ι[εις

εν η μ έ ρω σ η τ του ΔΣ ΒέΡοα; σχετικά με το ο κ>
λ ι κό πάρκο στο Βέρμ Κ) . Από τους αρχηyo ιJς τtι:IJ
παp:rrά ε,EιιN έλεorαy οι Κ. Καραπαναyωτlδης κοι

r.

Π απαyΙΌV'ιf] (, ο Α

ρκο ύλης έφ..ινε α μέσως

λόγω EΠα'fVE7ψ.ατιιιήςτoυ υποχρέωσης. ενώ το
πσθετή θ η κον οι Ν. Μπέκης και Γ.

ΕΝ.όπο υλος.

Παρόντες από τη ν αξιψατική αvnπo.\!rEuση ο ι Ζ.
Πατσύα:ις και Γ. Γo υλτlδης και oovεξόρ'r ητα: θ.ΑΥ." Ελ [wς .Τα σχόλια δικάσ ας .. .

L

--'

π

νΗμ

τ
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Τ

ο

Τηv1 κό

ρόyρa .... α

1IρoUΊιoλσyιcιμός;

Ι

δΡΔσης του δtμau
ιWou ιι;;
Το

τεχ'ι' κό

το

τdι

έmς

201 ,

ο

και πρ οέτρεψε ΤΟΥ δ ή μαρχο να το

oλoιdιηΡIιJIIΙVO wλαlσιo

ροlOιι;; νια το

21 υΜρ,

το αιιόyε:uιια της

1Ι α

1'0

Eξεrά σε.ι. Τέλος παρστήρησε ότι

2018, ψι)φ4cnηιιαν μι"

ιS λευκά σε

το ΓραφεΙο ΠΡOμηθe.l ιίN πρbΊEι ν α

διιαΊ σuv δρlαση

πλαlΟ1ιι&Ι με προσωπικό .

εuτtρoιι;; 11/12

πρόγραμμα

Ο

παρουοΙασε

δlε ΟΟΙΝσης προγραμματισμού

1(,.

η

προϊσταμέΥη

nίMκ

τέτοου

Μ αρούλα Γe.ωΡ'r'όδου και

α ΡΚOUΛΗς τό.ιlσε ότι

Είδο υ ς προϋπολοΥισμο Ι

δεν εfναl αντάξιοι τω ... δημοτώ Υ,

ΤΟ Υ προύπQ\ο.,.σμό και σχέδιο δράοητ; η προϊσταμέ'ο'η

επέρριψε ευθύ Υες στην πQ\ΠΙKή

οl κοvoμικ ιίΝ Κ. ΓεωρΥ Ια Δόκα λη.

που

Όπω ς αΥέ.φερ ε η κ. Γεωργιάδου, στο πι:ό'r'ραμμα δεΥ

ασκεf

το

κεφά λαιο

εις

El'vaI

βόρος των λαϊκώ Υ στρωμάτω ...

mρaσμέ να τα έρΥ α του ΕΣΠΑ γ ι στ! η δ!αδικασfα δεΥ έχ ει

και υποστήριξ ε ότι η δη μοτι κή

ακόμα ολοκληρωθ Εί,

00 σε εξέλιξη βροκσΥται οι

πρσrόσεις

αρχή δεΥ έχει

του δήμου για την αγροτική οδοποιία, 'Er01ι εμφΑV!ζσ.ιται τα

για

συ ... ηθισμ ένα έργα που αφορο ύΥ σuvrη ρ η οεκ και λryόrερ o

KO'Jδυ).[ω...

φ,ια μενάλtι.h'

την προσπάθεια

ψ.qχ:rι' [ζovrαι

επεΥδ ΟΟ EIlN. ΕπΙση ς τα

.... α

μικρά ποσό που

τκ ΤΟΜ κές ΚOI VΌΤηπς oφEίλεrαι . στο ότι

κ:άΥει εΥφ,ιειες

διεκΒκηση

περισσότερω...

που

θα

ΕVΙ σχύcι:ιυ ...

TtιN ΟΤΑ.

ο Ζήσης ΠαταΙΚαιι;; uπoyρόμμισε ότι το τΕ;(ι' l κό πιΧινραμμα

ΕΙΥαι προϋπω.ογlσμοΙ

πεIνaς"

ντρεπόμαστε να τους ψηφ ίοουμ ε» ΣΧ ω.Ια σΕ.

εΙναι

μια

αvτιγρa φή

αποτυπώ...εται

και

η

πρoηγo ύμεvω ...
φη μολοΥούμενη

ετιίΝ
καλή

00

δεΥ

οικοvoμlκή

υπά ρχου ... έργα αποκλειστικά ....,α αιιτές,. υπό Ρχ ο υ Υ όμως και

Ο Γι"ρΥοι; MελιόΊΙΌuλo( σημεΙωσε ότι στον πρΟΟπολογlσμό

κατάσταση του δήμ ο υ.

φ,ια οvoματισμένα ....,α δήμο Βέροιας πο υ αφορού ... όλες τκ

αποτυπώνεται η μ εΙω ση της χρηματοδότηση ς στοικ δήμοι»;

Από την πλευρά το υ ο δ ήμαρχα; απάντησε

τomκές K O l'o'ότητE. ς .

και το φόρτωμα TtιN βαριίΝ στους δημότες.

μεrρη μένα αυτά πο υ πα Ιρνουμε από τη ... πoλΠΈfα . Το ΤΕ;(Υ ικ ό

Για 10 ΤΕ;(Υικό πρόYιXJμμα εΙπε ότι εΙναι πλασμαrικό. .,Δεν

πρόγραμμαεfyαι αυ ξη μέvo κατό 2 ε κατο μ μ ύ ρ ια και θααυξη θεΙ

Από

Τ ηΥ

πλευρό

της

η

Κ.

Δό καλη.

ανέφερε

όrι

ο

"ElvaI

κουκιά

προϋπολογισμός Eι'vα ι ισοσκΕΛισμέvoςα λ λό όΧι ρεσλιστικότ;

ταιριάζοΙΝ στκ λ α ϊ κές αΥάγκεςκαι δε... απαντούΥ στιςαγωιJες

κο ι όλλο με τα φ,ια του ΕΣΠ Α. Αυτά θα εΥταχ& ύΥ στο τe;(YΙK ό

λ όγ ω κάποΙΟ Υ διαφορ ιίΝ στκ εγγραφές κα ι πωςτα έσοδα που

του ΛαOι}c. σχι:ι}. Ιασε.

πρόγραμμα ότα... Q\ οκ), η ρ ιι.:θούΥ οι μελέrες τω ...

παρουσιό ζοvται El'vαι46 J24.61 5 ,1 5€, ταέξ οδ α 46 38 9. Β 3 0, 9 1 Ε

Ο

κσι το αποθεματικό στα

t

μ, ε το aχέ

10

πρ ο ύ

CI\1ν/ο ύ γ lvετα ι

το

EP"ft1J'"

και

εχ'Λκό πρόγρ:ι μμ α θα γ Ινει πιο πλούσιο. Περιμέ νοψμε ν α

μια μo ιρqσιά τnς μιζέρ l ας. Γι αΤΟΤΕ;(Υικό rrρό ρ α~μα qημEfω σε

αYOlξEJ 10

Απότηνπλευρά.τηςμειοψηφΙας" o AvrώVΗ ς Και,1(ΕΛlδης,. ,τό ... ισε

ότι π ε~); αμβάνo!iOOΙ δ ι αρκώς τα Ιδ ια έργα και δ εν :ι;rQ

μξ'ιί'αλώσει και όλλο το τεχ ... ικό πρόγραμ μα. Το κολυμ βητήριο

ότι δε ... μrroρε( να ΕίΥ α ι αΥαπτυ (lακός έΥ α ς ΠΡΟύπQ\Ο'r'σμός

τfπoτ

334J84,24E.

Την UJI

ηφι6rητct Ί ου 110 το ν
ανακο(ν

σ

τ

duλO

χαραιαήΡl σΕ φτω

τα χρήματα δεΥ θα γ fνε ι ποτέ .

Κ αι αYτlαyαη:ruξlαKό τον προύπολΟΥισμό.

προηγούμεΥων εrώY:t.

ή μο

ο

Ι ωά wη ς Παπayιάννη ς
tD ιv ότητες

του

Βέροιας.

Δήι.κ:ιυ

Αναφέρθηκε T'b,I ~WCΙVώ1ιlιovr
στο κυ ρ ι ότΕιχ:ι θ έ μα οου
, · _••U j
απαCl).'Oλε Ι t<DI αυτό εf'ι'αΙ ~
--ι
η οξυμέ... η Q~pyh :n:ι υ
πλ~ΤTEΙ
ασή

1"0

Etναι υιro ήφ!ο.ς

~ Ι.lαρ]ςoς; στον

πκ

Β

ας; αη ς; 6
ειcJι.oγtς;
του

oτιι:lς

2019

ο

aVClllOO4

οτι.κός

σύμ βo1lλcH;; και opxιnrό.ς
της
"'ΔΙ

o~ ς;
ρ«ιοξης
Ο
ΠΑ

ΒΕΡΟΙΑ'"

ς

"απ-

Of'Άv

ς.

Στην

συYέvre.υξη

mu
am

παραχώρησε
η μα QώτιIIτ]

μΞ.σα

ενημέfXιJσης ανΈΠUΙξε το

όΡ:ιμά το υ, εΥώΤOιrτό',(Ρσι'<Ι
άσκη σε
στον

δριμεfα

σημερινό

κprnK~
δήμαρχο

Κο Βοργιασδη ΤΟ Υ οποΙο
tDτηγόρησe. ότι μ ε το
ανaxρovι ατι κό
που

διοικεl

ουσια στικό

μ σπέλο
'tC'ι'

παράγει

δ ή μο
την

om~p)μη ση
την
υποβάθμιση

κα ι
-της

l'rSη με Ρ r.ι6τητας

ττιΝ

πoλrιώv.
ΣτηΥ
ο μι).Ια

του

ως

επ κ,η μ ος
UJΊoψήφoι:
π), rov, ο mς ΠαrnJ1ιt1άwης
O-VΑφΈρQ'JK E

l'rSη μερΙVΌ
που

στα

π ιx:ιβλήμαm.

mrt1μ ετωπΙζε ι

η

πόι\η αλλά κο ι Ο Ι τοπικές

τους

δημότες.

ΈΙΟ\'Ε λ όγ ο για έλ/.ε.ijιη
δ ιαq::ιά νειας στη σημερινή
δlO lκη ση
Για

το

που

του

Lιήμoυ .

αδ έmτOΊα.

αποτελού...

σισ.ιλιά

σο βσ ρ6

πρόμ η μJ EΠI KΙVΔ lλόrη ΊOC:
α),),ά

tDl

uγι ειy ~ ς για το υς

ισro [ tD υς τη ς πόλης . Για

το υπερ βολικό οικονομικό
tOO:τΌς

τη ς

μεταφορός

των
σ κo υπ~ lώY
στη ...
Κοζά ..". Για τη ν σ.ι ~ η
στήρ ι εης

του

αγ ΡΟ τllQ;)ύ

π), ηa.ι σμ oύ της nεριοχή ς.

Για τΗv κω),ΟΟ IΕ ργΙα roυ
δη μά ρχο υ στη Υ υλοπάη ση
~σKE υ~ ς της yeφυρας
Κούσ10υ, με τη δφά t tL"t'

2,5 εmτομμυρ

ωι.ι ευρ ώ γ ια

Τρ [τη 19 Δειe:εμβρloιι

Εκδήλωση

Παρασκευή

τμήματος

μο υσικής

α~ ς

του Δημοτικού Ωδε Ιου Νά ουσα ς"

..Eστfα

oυcι:i.ι Iά, ιί::f:χι 18ί10

29 ΔeKEμβρ ου

ΧριστοοΥε'Λ'ιάτικη συναυΜα
μΕ

τη

ι: Ν

νεα." κrΊ

20 Δεκεμ βρlου

Χ ρι στουγΕΥΥιάτι κη γ ιορτή
ΚDλ 6 μβ ησ η ς
oιNάo υσ~,

το υ O μfλo υ
Π σλ ιη;ώρ ο ς

Σάββατο 30 Δe.ιαΞμ βρ[oυ
1ι' α β Ιωση
το υ
Εθ Ι μ ο υ

t.Bέτλα~, ώρα ' 7fJO

του

Χ ρ ι στουγ Β'Υιάτι κη σlΛ'α υλ Ια με τη Χορω δ Ι α

Σ ύλλο γο

«.Canto

Temp:»>,

Δη μ στικ ό θέατρο, ώ ρ α

cyα βoφ μ~

ΓDιατεl α Koπa.ιo ύ, ώ ρ α 13:00
Δ ευτέρα Ο, Ιαvoυαρ Ιoυ

Π α ρασκευή 22 Δεκεμβρ Ιου

...40N a ou ss:oι Santa Ι:Ιυπ

Α,Υ α β Ι ιοοη

,xp ισΤO υyεw l άτι ΙOOς

το υ

παρα μένε ι σ.ι α ξ ιοπο lητη.
Ο Υέος δήμα ρχος 'tόYΙOE,

Κα ρατό σσυ, ώ ρ α 18:30

ΓDιατεlα

πρέπει YCl ιαΥΕΙται t<D ι να

Σάββατο 23 Δεκεμ βρlου

τ ΗV

σύσταση

ψηφοδεί\τ!ου

t<D1

roυ

....,α τη ...

επι)ογ ή uι:J y συ veρyσ:nί:lι'

του, γ Κ] το α Ρν ητΗΌ κλΙμα
που E1I1Kρατe. Ισm. δη μστικά
συ μ βοι». ι α τη ς Β έρο ια: κο ι
α ρκετά αιe μη θέ μ ατα rιoυ
απαCI).'Q\αJ y τηv n όλη .

Εθ Ιμο υ

ωμι:5ε ΡοΙΙ α πό τσιιΣύλλογο
ι: ΚΟλΙΙ Ν Η Ν α

για

ΤΟ Υ

1 9~

α~yoς δρό μο υ δ).ιιJι' uι:J ... ηλΙK ι:b y, ΓDιατεΙα

απάντησε στις ερωτήσ εις
ThN
δημοαιογράφωι.ι

από

I EZιb Κοπσ.ιο ύ,

το Ο!1r' ΚΕκ ρ lμέΥο έΡΥο να

μ ιλόEJ με 'tOY κόσμο xω ρ~
\'(] Ef.ι α ι α N:ιζΌV ας. Τ έλο ς"

χοριι.:ιδ α

OUSSA GLE&, Δημοτικό

θέατρο, ώρα 2ΟίιΟ
Τετόρτη

Ροδσχω ρ συ,

Ροδσχω ρΙου,

ώρα

11:00
ΥΟ. μ μα

φ ωτιάς

και

πα ραδ οσιακή

ΧΡ Iστo l1JlB' ''' άTι κη

"'Ο ρπ'ι ,
ΓDιατεl α
O\'o σmThN , ώρα , 9!10 ν αμμα φ:ιJτlάς και

πα ραδ::ισ ιακή

ΧΡ ΙσΤΟ ιι,ιεΥ'ι\άτ!κ η

",oρrή

Πλατεfα Χα Ρ IΕσ σ ας, ώ ρ α 2 1:00
ναμμα

φωτιάς

χρ ι στΟ l1JlEV."άτικη

και

ΓDιατεlα

Π ολ υπ), cπάYo υ ,

ώ ρ α 2 1:00
Το

όΥΟ. μ μα

Γεν /τσα ροι

10]1

πaύλ εςι,

Σάββ ατο 06 Ια voυ αρ Ιου

'Έθιμ ο
ιπποδρομιών
από
τΟ\'
ΣωJιoγo
t.fl !'rt α σ οςι
Ν άο υσα ς,

του

λ α ο γ ρ α φ ικ ή

παράσταση από 1ΌV .Ό μ ι λο

παραδο σι ακή

γιορπ'ι,

ι:1G5λvτ&, Π ),ατε Ια

Παρα σκευή 05 lαν ουαρlου
Ετήσ ια

Δη μοτι κό θέατρο , ώ ρ α 2α 00

Στενημά-χου, ώρα 2 }fJ O
Έθιμο

Leaderγ ι ατ[ έχο υ μ ε προτάσεις έτοψεε , Με αυτό

θα

EfvaI έργοτης ΓεΥlκ ή ς Γραμματεfα ς Αθλητισμο ύ- Α... δεΥ Eρθow

όταΥ λεfπouv τα χρήμcrnι. Ο κ. ΚαγK Eλlδ η ς στη ... ομ~Ια
:...ι;:ro~υ........;;Ο,",Ιά
UΠOστήρι ςεόΤΙKάτιδε ...λ ElTO υ ρyεf ΚCΙΛ ά στη ",Τ εχν lκή Yπη~Ια

ρά

ι.κo ρrσ ιoύvo υι

από

~

Νικολ ά ο υ, ώρα 1 2ί10

ι,ιΙου

Εγό)ιη πλ'1Υ1Ί ΕίΥ αι οι οφΕ!λές

ι Η άλλη

Σ

αποψο

άζoνtας σε βό

την τοπική και όχι μ

.

μ

mIΚaapόΊητ

18 Δεκε μβpj ο u 2017

Πανεργατικήαπεργία 14 Δεκέμβρη. Συγκεντρώσεις σε Βέροια και Νάουσα
uνκ'~rαwαη ΤΟ

Ερνστι

ο

Υ κέΥΤΡ ωσ η

εfi1ς ~ t:Τοπσ.ιll't'υρικό

της κδlκ.αιης ανάJιτυ-

o ικoγE1ι'EJα ς .

ριη-ματοπο [ησε

κΜμα που προσπαθε [

ξης. δεν Εμπε: Ρ ιέ):e. ι

Ο P'f\1'i'ώvoυμε

το Eρνιcmκό Κέντρο
Νόουσας στηv π)ο..

\'Ο καλλΙΕΡΥήσει όλο
αυτό το δ~στημα η

τfnσm
θετικό για
τον ερyαCΌμeνo λαό,

~w μ:::1<; γκι να
υπeρ:ισmστoύμE τη

Σ

τεlc:ι .

πό ΊΟυς ομ}

λ ητές w.ιlστηκαy τα

ιωβέρνηση ΣΎΡιζΑ

αφού

-

ΑΝΕΛμΕ.'tOπαραμύθι

σχεδιάζεro.ι

ο

ου

σας

t:ΚOIVWwocQ
σματοο,

ΤΟΥ

μερ ί

Aφo ιJ μας

στράyγιςaν

'Τώρα

μοιΡ:ιζοΙΝ ψ b;oυλα.
Κάτω τα χ έ ρ ι α από

aw-

Cωή μας κο ι τκ

νέο κύμ:::1 αvnλα'rκώv

Υκες τtι1l/ Oικσ,ιε.νEκίJy

το cmεpyκ:ικό δ ι κα[

μέτΡ!ι:ι.'.

Η

lD:.ι aπέvαντιστη α

ωμα!Πο p.'OUμE την

οιδ [κα ιη

mιό

αρκή επθεαη κυβέρ

unόθεαητης οργά

πτυξη.

που

νησης - ΕΕ- ΔΝΤ.

νωσης της πCιN,ς l'Ι]ι

ΠΡOωθe[

και

&.

συμβιβaζόμασre

υΠΕ.ρασπ [ζε

μΕ. τη φτώχεια,. την

ται η ιwβέp

σ.ιeχeια, 1D χομη;\ι]

νηοη, σημ:::1~

μεροκάματα

της anερyb, στα ;(έ
ριαμας .

VΤΆξEΙΙ:; και τη'" ovε.ρ

ElI θε.ση

στη

Υlα.

ζrι:ή τητ ΕρΥ Ο
τι κής-λαΥκή ς

ΔΕν

ΠΟΝ ΑΓΩ-

00

σ ιι

-

'/ΕΙ πσρσπέρσ

ΝΑ

ΑΣ

πα:ιΟΥ-

ΕΝΑΜΜΞΟΥΜΕ
ΤΗΝ MΓAΣTAΣ H~

ξeyε1l.ιό μαστε

από τη δ ιανομ ή

u

να Ο'r'tI]),ιόσοw όΛαις τοικ ),'(ίJρoυς

δoυλEΙΌC; . Όλ ο ι οιπο ί α cη.WvEς και τα
μέτωπα πρΕπΕΙ \'Ο συyκλf.ιoυv σε ένα

ΕΥια/ο αyωvιστικό μέτωm απέ.vαντι
στην πoΛmκη κυβέρνησης Σ'\'ΡΙΖΑ

-

'tOU

ΑΝ ΕΛ και τtι1l/ Oλ'1ιωtJ αστικώ'ι κο μ

μάUΙN που unEpιDΠfζovταI τη στρα

ΔΕΔΥ

τηγική ΊΟυ κεφa).α[oυ Υια την ΚΟ1Π1Ό
).ιστική αvCιπτuζη . Να συyκλf.ιoυv σε

Ενα αyι:q.ιιστικό μέτωπο E.WVΠa στην
πολmκή lDU κειφα)ια[ου που δΕΥ δι
στάCΕινα. δυvαμιOOeιτην E.ιψEtόλ/EΙΙ

ση" τ~ καtnσΊO;\ή, τη ΧΕψαγώΥηση
μπροστά στου; oτCr.φυς της σνάπτυ
ξηι:;. της α",royωvιστικότητα
ς tΣ1ι της

κεΡ50φορΙας..

Στη μόΧη

v10 την επ ιτυχ ( ο τ η ς ..

τη μάχη γιατΗV Ε1Ιπιιχ [ατηςπανερΥ<1τικ ή<:<: απε ρΥ [ας απ ό το ~[

Σ οι δlNόμειι:; του ΠΑ

και στηΥ Ημαθ [α . Στη ΒΕΡ:χα βρέ~καν

ξημEιxίJματα στο υπoκαrάστημα ΊΟυ Π ΕΔΥ (πρώ η ... Ι ΚΑ) και αφ
όJl),ωσα y τα πανό τοιχ;,. μο [ροσαΥ προκηρ ύξεις σε εργα όμΕ

και ποΜτες ενημεριίJvOVτoς κιυς "'Ο 'tOUς στόχου ς τητ

ημερ~

απερΥ [ας.

ο c8.uιιισ νια
πρoσroιήιu;

ις

UJI

ρxauν

"ήρωτοι

~
ορψι

ο

τικ

Ο

uιaηις;

την 69Ofιιιa'lffl
v6μfιΠI

στα

Ε

~ ayρ

εξιστορείν

τ

κο

ΙΚ

,

,

1Ι1\0
Νέος βα ' ς

Β

«ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΟΜΙ ΚΗ Σ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ ΤΑΣ»
ιJλ Ο.J(ληρω Jl κ ή

KardpyqaJ/ ro υ ΕΚΑΣ μfχρr

Πιρ.ι ~oπΙ:ς cτ uv "hrΚά ύ ύψοιις

1, fJ

rtIιoς ro υ

T(J

20 19
20 19.

2018

10v ιπιινυπo λ " γrάμτi ΓΟυς

πέλ ΕΚ ΙΧ;

-

της

ΑΝΕΑ στους

... έοο

το

και αιμφω.ια με πληροφορ [ες θα ανέpxεrαι

μό;\ις στα 35 ευρ ώ το μή.ια! Το ΕΙσοδηματικό όριο

στην

θα διαμοι:φωθεΙ σrα 7.022 ευρ ώ και θα αφορά
εισοδήματσ το υ

rrr μt:iιιση τ" υ tsφOΡC AQVIμdU "pίι::ι-u,

ι;vδ.ε:~Q IIi 'I ko'!; κα' το

ο

EΚAr. το ΟΠΟ [Ο, στη ... πope:b γ ι α τη ν

ι..:ι~ y άλιι .ι: π rj3Ιί"ρ u v σ η rωγ ιρv σ " ι;ώr Jιcτϊrιώv OJ Ι:Ο'r' ιvιιώv ύιll:ό~

/:ως 850 t. upώ τ Ο ;φύνt:ι ύπό

Β... αι

πλή ρη κατάΡ'rflσή τοο, θα πεΡIΚΟΠΕ [ ΕΚ

A ~llση rων ασφaλrσπΚ'ών f;ι σφ ορώv των αυτο:rrτaσxoλο όιΓεvων

J(.aJ

θα

κυβέρ ... ησης ΣΎΡΙΖΑ

1

;ι:a μη λoσwτα ξ! o ύxoυ ς δικαιού χους του

δrά. l:JJρ ώ CΤ ,Jς cτ ιι νIiιξι l ς ν ΓΙ::Ι τ"

A f/I" pό όλtς ης πσλ ι.Ε!: [Jfuντάξι:rς μ Ι Γ ά

α ρ ύς

ΕΚ

Κ ς

( φ ορ ο λογ ικό έτοτ

2016

2(17),

5ηλαδή σε.σ..ιVΤΌξεις μllφότερ εςτtιN SB5, 1εuρ ώτo

10 1:9.

μ ή '0'0.0 αρlθμιΧThN δΙKαιOO χr.ιN θα περοριστεί κα ι
αυτός και θα διαμορφ ωθ Β περΙπου στκ

ErτI ~λ ή φόρω \' σrηv IJJKPίΙ αrι:fνψη mproυσfa

από

236.,5

190.000,

χ ιλ ι ά δ ες φέroς.καθ:ίις το συ ..-ο),ικό

κσ.ι 5ύλ ι, σύ μφωvcι με "1Ό'ι' κρατικό πρoι:σroλoyισμ6 ,
OιιI«ψε'lειαrι:ά Eπrδό ~tα τa; Περι κοπές
ι:::ς rρ{'αiνω ν

-

dκar rι:aτά~νησΓ]

11ΕΡlορ[ζ εται μόλις σm

νι α rι:στηγορj.

A vaδlαl'O.urj ιlι ς φιώχε.ι ας στο 6110μα 'ης σIσόrηrας..

rov Ιανου άρ ro του 2018

... φου 43 8712016,

ΕΤΑ Ρ Ρ ΥΘ Μ Ι ΣΕ Ι Σ Γ Α ΤΗ Ν 'ΆΝΑ

t:

trJν am: P VΙa. ΑύξηaΓ]

2016 μέχΡι το 2019.

Ετα, ο ι απώλειες τr.ιN δ ΙK αl O ύ;(Γ.IN του ΕΚΑΣ, μΞ

βάα, το

'1l1 ς απαρπας στ α

γ φ τr~ν ι< rιJ]#{η Q ΠΙ:ΡVJ ι.iJ V ι:ιπό rrProJfΓJprW!ιJrr

μ'ι'ημΟΥ Ιου και του

300

που πΡοβΜποw τη οταδισκή

κατάργ η οη του ΕΚΑΣ ωτό το

ΤΥΞΗ' "

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗ ΤΑ, ΤΙΣ εΠΕΝΔΥΙΕIΣ»
Ξι}λ~α του δικ"ι ωμιι Γος a

από

Ε τω τρόπο αυτό, η κυβέρνηση uλoπoIEf μια
βαακή σ.ισrρoπή του

A v aΓJTj PJ rι:rt ε mδι:i1ι am~ Συμι;ιωviα '(J(\' πεΡΙΚΟm:ς

αrr6

52 εκατομμψια ευρώ

τα περΙπο υ 300 εκατομμ ύρια ευρ ώ φέτος.

rro Iι ι:Γrcκvι:.ι.'V. ,ιι-vσrJ ΙfΚι πofψ:πt ιφ',ηρ{ων γι,,' όλους.

50%

201 5 οπότε δόθη ΚΕ για τελευταΙα χ ρο..,ά

ολό<Μ, ρο, θα ξEJΙEράοοο ... τα ΒΟ:) εκατομμύρια

rrroJ.H'3T.L:i:r

ευρώ, ποσ ό που από μόνο του Efιιαι μΞ"αλίrτΈp:)
κα ι από το λεγ ό με... ο qΚQr.ιι:ιNικό μέρισμ ω που

avα κο[νω σε. γ ια φέτοσ η tσ.ιβέΡVηση .

LwQ\IOO

οι απώλΕΙες τtιN xa μη). o σwτα ξ! oύ): ω ...

ΤΓfι' τετ ρ α ετία

2016 - 2019

από τη οτσδισκή

κατάργ η ση του ΕΚΑΣ φτάνΟΙΝ τα

2,4 δισ.

εuρ ώ. Η

σuι,κεK ρ ι μένη πα ρ ox ή, η o πσ[α θεσμo θ ετή θη ΚE στa
μέσατης δ εκ α ETfαςτο υ 1 990ωςαvrιστάθμισμαστις
μειώσεις τω ... σ..ι ντόξε ω ... ( ΕΙ& κά τω ν κατώτΕρι:ιΝ ),
εξαrrfας της αποδέσμευσήςτουςαπό το κατώrEρo

ημφ:> μfσθ ι o, Eξa φ σιJ[ζε.ταιo). o σxε ρώςτo 202 0 σro
πλαΙσιο της

ορθολο γικοπο[ηση Qo τω ... πσ ροχ ώ ...

Πρόvo ι ας που ε φ αρ μό ζει η κυβέρ νηση , σϋμφ ωνα
κα ι μΕ τκ σwταyέςτης Παγκόσμια; Τ ράJrεζα ς.
r

ετ

σΙ

History α

k n

Ε

ι μ αστε το έθ ... ος που

τον

κομμοlΝισμ ό:.

ρ

.....

δύο

και τελικά κατέλαβε υπoχρeώι,ιovrας τα

~όσμιoυς πολΕμου ς" έστΕιλε το ...

υπο),Ε.Ιμματα Th1ι' ...αζΙ σε παρό5οση . Το

άνθρωπο

στο

(•..) ... [κ η σε

ό τον

φΕ.Υ\'άρι

5ιακήρυ ξ ε

και

γo'Jόrισe.

γ~ός ότι BIι'ClJ η ΕΣΣΔ που σήκωσε το
κύριο βάΡ;χ; της συνrριβής

ο

Πρόεδρος

των

μιΛάΉτα ς

r

του

ΗΠ Α

Β... αι

προχθές

xιτλε.ρcφaσισμoύ
προς

συζήτηση

δε...
κα~

βέβαια ,δε μΕΙώνειτη συμβολή

Ί:

olJ'f'(έΥ1Ρ αχ:ι η
Peπoυμπλικά ... tι1ιI
στη

Th1ι' άλλων Συμμάχω '" και τω ...

vq oύ.

Φλ ό ρ ι i5α.

ΠρoφαWκ

που θ έλΕι ... α Ε.1ΠβάλειοΤραμπ

ΕΚτός όΛω ν των άλλων,

( κα ι άλλα κέντρα της Δύσης

ο Πρόεδρος τtι1ιl ΗΠ Α,

βέβαια ) δε... μπορ Ε! YQ γ ΙYεl

Ε.Ι... αι

rnστΈlJTό aπό κα... έvα" παρό

σε.

και

λαιί:ι.ιτους . 'Cμωςτo αφήγημα

ασύΥΥ.ιωστα

αν ιστό Ρ ητο ς.

μό'ι'ο Ισωςαπότα αιφοοτήρια

ια τη ... Ιστορ
ΗΠ Α

υπε'οθυμΙζεται ότι οι

τουΤραμπ .

στσιι

'ο σο αφορό 5:- το «yo~τισμα του

EIσήΛΘΑV

Πό;\εμο μόΛις το

1917

Α' Π αγκόσμιο

δηλαi5ή στα τέλη

κομμΟlΝισμοU10

ε'ι'VOtιNtOς

τη

τoυ,ε~ η Βρεταν[α, η Γαλλ [α και η Ραχ:ιΙα

διάλιιση της Σοβιετικής "E'o':ιJσης" μάλλον

βρ[σκοvrαι Ε.1ή τρlα χρό'Λα στο ... πόλεμο

στα λάθη

με τη γε ρ μα", ι κ ή και αuστρooυyycιρική

ηγεσfaς πρέπει να αΥαζητηθούν τα αΙτια

αυτοκρατορΙα.

Παγκόσμιο

και όΧι στη... ανωτeρόrφα Th1ι' ΗΠΑ, του

οι Η ΠΑ κήρυξα ν με... πό;\εμο

κ απιτα), ισ μ ο ύ έIι':I VΤΙ της κομμοο ... ιστικής

Πόλεμο
στη

αλλά

... αζιστική
πρακruΑ;

Στο

δε,

Β

Γφμαν[α από το

και

άμεση

ο

KόKKΙvoς

απόβαση

στη

Στρατός

της

αποκρο ύσει τη

... αζ!στική

ιδε.ολοΥ [α<:r

Ιδ ιας

Βέβαι α,

της

α...

οοβιετlκής

ήτα...

την cιvσxo(wιση

τόοο

Ε.μ1Τ),οκή

σfγoφoς ο Τρ:ιμιτ και η φόρα του για

1944.

τη ... οριστική ι,,(κη του καππαλισμού , δε...

Ν ορμανδΙα,

θα οοπαvo ύσαv πακτωλούς χ ρ η μάτω ...

ΕΣΣΔ,

εf); Ε

γ ια την α ...τικομμου ...οτική npoπαyάYδα

εισβολή στη

και το ξαv αγ ρ άψ ιμ o τη ς Ιστορ [ας. Και

στσι.ι πόλεμο δε... ε ιχαν μέχρι το

ΜέΧ ρι τη...

1941,

της

Pωσfα , αΠEΛεuθέριooε τη μισή Eυριίmη

δεν θα ξό ρ κιζαν κάθε ΤρΕις και ),Ιγ ο το ν

και όδευε προς το ΒεροΜ'ι'ο το όποιο

Κομμου....σμό .

ης

.Ii1

cιρμ6(S'llll 1
σknηo
Α

40%

η

01' cUλι(

εvnιxeει cπo

,

Στη

βρισκε
μ

έτ

αποψ ο

AAδc:ι c:ιuτή θα

νraιι:OUμ

άρθρα.
τα, έ

Ηόλλη

,

'Ιν8(,

ι

wou oφαρoύ'll'τ/ν

ΤΟ1Πιιή lοτ0ρ4α ( ΚU ρ kιJ(Ι

ρειν

τ/ yεvιιc: Πίρη της Χώρι:ις

ΜCΙΙ;α».ά.καΙ JιαYΚ60μιcι
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Να ποιοι υπέγραψαντην Συνθήκη της Λωζάνης
ρμή τη σχπική σ~

:Ii

τηση mιu άνοιξε ο τoό~
ρωθvmιυρyός τ. Epvτo

•

0-

ΡOUσιά(oυιιε σήιιερa ντoιroυμf

ΤΟΥ Eνrιμότατoν Sir Horace George
Montagu RU Βα.ο.
Baronet.
G.c. .G..Ύπ ατοΥΑ ρ μο στή ... ε... ΚrιN
σταvn ... oυ πόλει,

ντο JιOU αφορά το ncιισιτάι

v την Σuιvθήκη

U'n'

της

C νικ (2 4ΠΙ 1 923Ι

Ο Π FΌEΔPOΣ ΤΗΣ ΙΆΜΙ ΚΗΣ ΔΗΟ ΚΡΑΤΙAL

Να τι γράφου ... τα σχετικά πρακτικό :

ΤΟΥ

«Σ'ι'Ν θ Η Κ Η ΤΗΣ ΛΩ ΖΑΝ ΗΣ

PEΙLξ

Ι. ΣΥΝ ε:Η ΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΎΠ ΟΓΡΑΦΕΙΣΑ

ΤΗΝ

1923
Η BPmANIKH
lMλJ

Ι ΟΥΛΙ ΟΥ

ΑΥΤα< ΡΑΤΟ Ρ IΑ, Η

Η

Στέμματος της Ιτα λΙας·

ΙΜ8ΟΤΗΣ

Πρεσβευτή ...

της

aurice
Γcύιλlα ς"

ρμοστήΥ της Δημοιφaτf

ΣΕΡΒΩΝ .

ΤΩΝ

ΚPAmp ΤΗΣ

ΚΡ

Τ ΟΥ
του

IAnONIAIt

Κύριο...

Keπtaro

Ο1(ΗΙΑΙ.

ΤΟΥ

Ηλ Ιου, 'Eκταιι:roy και Πλη ρ Ε.ξούσιο ...

YOνAN OVΙΤCH.
'Εtrn:ιιcrσ.ι

ΕIΜΕΙΟΤΗΣ

Τ ΟΥ ΚύΡΙΟΥ Ελευθέριο

KP CYι.TO-ΣΛ. OBENIK ON ΚΡΑΤΟΣ

ΛΕΥΣΤΗΣ ΙΤΙ ΛIAΣ~

σφ'ε... ός

ΤΟΥ

ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ

G ~N I

σφ' ετέρου

σιλ ε lο υ, Πρεσβευτήν

σταλμέ"'ΟΥ

Κ. ΒΕΝ ΙΖΕ-

Απε

και

Π ληρεξούσΙΟΥ

μας εκληροδ6τησε ... ο ιμπερια),ιστι

Υπο υ ργό... ΕΥ Βέρνη ,

κός πόλ εμο ς παραμέΥΟυ Υ άλυτα και

ΛΟΝ . Π ρώην Π ρόεδρσ τoo Υποιρ-

." κού

Συμβουλlου,

θα μέ'ι'ου ... έΥα ο ε ργαζόμεvo ς λαός

εγαλόσταυρο ...

Η

Κ'ΥΒΕΡΝ HΣJΣ

ΤΗΣ.

ΕΓΑΛ ΗΣ

δεΥ ανnληφθή το χά ο ς Εις το απο Ισιι

ΤΟΥΡ

ευρ Ισκεται η χώρα και το μ έγεθος

ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Βα

Τ ΟΥ Κύριο ... ΔημήΤΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑ

ΚΙΑΙ:

της καταστροφής και ΤΙιΝ συμφο

ΙταλΙας"

ΝΟΝ. ΓDιηρE.ξoύoιOY ΥπουΡ,ΙόΥ ε...

ΤΟΥ

ρ tίN που έπληξα Υ τας λαϊκός μάζας

ΔιαΠ'ι'εόμε ... αι υπότου αυτού πόθου

ΎπαΤΟΥ Αρμοστή ... ε... ι<ι.ιιyσταvτι

ΛoYδI~ , ΤαξιάΡχηΥ του τσ,μσroς

όπως π.ρματΙσωσι ... οριστικ ώς τη ...

... ουπό λ ει.

του I~ι?=X: '

ISMETPac:ha, Υπουργό ... EJήτωv
ΕξωτερικώΥ, Βουλευτή ... ΑΕίρια'-Ό υ
πόλεως· ΤΟΥ Δρα RIZA Ναι R Bey
V ο υργό ... πητ Ύιεl"';ς και Κοι... ω
...1 ή ς

επιβό)ιητη ... θέλησ (vτoυ,να τμωρή

1914 συ ... ετόραξε τη ... Aναroλ ή ....

<αΡKήσlOY

Ο ΒΑΣΙ-

του Τάγμστοοτοι, Σωτη ροο

εμπ6\ΕμΟΥ Kcrrάστασι y' ήτιςαπότου

Μιμο",

Ο ΒΑΣΙ-

Δρα

iI outine

Πρεσβευτή ... ΕΥ Ρώμη ,

ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ :

ΚΑι

ΣΛ.ΟΒΕ

ΝΩΝ:

Avατillo vτo ς

της ΛεvεtίNοςτηςΤιμής·

ErM8OTH[

OA.m Ν

ΤΩΝ

Μέλος πρώτης τά ξεως

Τάγματος '!Ου

Η ΑΥΤΟΥ

Η Α ΥΤΟΎ

Ο

Η ΑVΤO Y ME fΆΛE lOTH Σ Ο ΑΥΤΟ

Τάγματος

ΕΜΑΣ, Η ΡΟ ΥΜΑΝΙΑ , ΤΟ ΣΕΡΟΟ

ΕΤΩΝ

ας ε... AYCfI'CIλή , ΑΥώτ ερσιι Τα ξΚ:ΙΡΧΤΙ Υ

Η IΤλ/IΑ , Η IΑΠΩΝI Α. Η

AVΤO Y

ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Jusammi.

. ραρχσΥΣτρατηvόΥ Χ .

ΎπαΤΟ Υ

24

Λ αζ ά ρο υ. Α'ι\:ίπεροΥ ΤαξιόΡχην του

Γερουσιαστή...

CanulIe
του

της

eγι:iλόσταυpσιι ΤΙιΝ ΤαyμάτlιN ΤΙι1ι'
AγIIιN

αυρικΙου και Λαζόρο υ και

ΤΗΣ

και απΕιλούΥ ακόμη το 'ο'Τόπσιι. εάΥ
δε", CI'f\ιJΥισθή

ε... ωμέvoς υπό τryιι

σημα lαν του κόμματός μας δια

... α

του Στέμματος της Ιτώι Ιας,

Π φ ιθό>ιιμ.ιιις,. ΒΟ υλ ευτή Iι\'.iιπ η ς.

ση όλους τους UΠEύθυvoυς .Yα απο

σι τας μεrα ξύ αυτώ ... σχέσεις φιλfα ς

ΤΟ Υ Κύρισ.'

Τ

μαKρ ύVΗ κάθε

και εμπ ο ρfo υ, Cl\'αγκα fας δια τη ...

Έκτ α ΚΤΟ Υ Απεστ α μ έΥΟν και Πλη-

εριμvι:lι<XJΙ όπως απoκατaστήσ:ιι

Jules Cesar \ONTAGN

HAS

N~. πρώη

Υπουργ όΥ

B oυ λέUTή ν Τ ρ απ~ ύYTo ς.

ΚΟι'ι'ή ... ευημερIαv τωΥ oικεflιN αυ

ισ. mισιιι

τών Eθ.ι tίN.

σει ις;

τετovΚΚE..

Λαμβάνουσαι υπ όψι'ι' ότι αι σχέσ ει ς
αύται δέ ΟΥ Υα βασ!ζοYro ι επl του
σ εβα σμ ο ύ της ανεξαρrησ Iας και τη ς

κυριαρ :-.i"αςΤΙιΝ KρCΠΏ y,

::~~~~fi~~~~ffi[iiiδ1~~~~1im~~ii;:;~~5~~tΙι

... έοΥ

πόλε μ ΟΥ ή εm

στράrEUσι .... εόΥ Εί εν α... αγκάση δια

••

της OΡΓΑVωμ έvη ς δ υΥ ά με ως το υ και
τη ς πιιγμήςτοο τους πλουτοκ:ράτας

ε ανακοΙι"ω ση

... α

του το ΚΚΕ-

δια τη ... απο ζημfωσι ... τω Υ θυμάTIιN

πληρώσοο

...

αuτo [ βαρεfς ό ρ ο υ ς

σ,ι α κ ο [ν ωση της K~E

τωΥ πολέμω ...

στι ς

τωΥ χ η ρ ώΥ και opφaYώ y του πολέ

25/7-

που δη 

.

lα τηΥ Cl\'ακούφισl'"

Aπεφάσlσα y vα συvoμολοΥήσ:ιισιΥ

μοσιεύτηκ.ε στο ... ΡΙ 

μου.

επiτoύτω ΣυΥθήκηΥ και ΕίιώρισαΥ

ΖΟΙΠ ΑΙΤΗ ( Π έμπτη

... α

ω ς πληρεξουσΙους αυτtίN :

26Π 11913 )-

εξ lιΠΈp ΙK ή Y πολιτική ... του επισή μου

υ πο

'Υραμμ!ζΕι:
Η ΑΥΤΟΥ

Β"λ/ΕΙΟΓΗΣ

ΛΕΥΣ ΤΟΥ ΗΝ Ω
ΤΗΣ

ErMH[

Ο

ΕΝ ΟΥ ΒΑΠΛΕΙ ΟΥ

ΥΠ Ε ΡΘΑΛλ/.ΣΙ Ω Ν

Xn PCN

ρε ξο ύ σΙ ΟΥ Υπο υ ρ γόιι

BPmANltmN

AYlΌΚf)\mp ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ :

ΕΥ ΑθήΥαΙς,.

Ταξ ι άρ ~ ... του Τάvματος ΤΙιΝ Αγ.

.....•

ΤΟΥ Κύρισ.ι

Constanun

COOΤZESW

ΠΜ, ρΕ.ξούσI0'" Υπουργό.ι·

αυ Ρι lάΌ υ και

"',

σ η τη ς AJφ6
πολης.

Σε

κ ώς όλουςτουςυπευθύvoυςαστούς
πολmκούς οι απο Ιοι διαδσ,(Ικώς όχι

επαΥέΡχεται

Εις τηΥ

μόvσιι το ... τυράY",ισαv αλλά και 'tO'ι'

κατάστασι ... της Ειρή...,ς. ΔJόrι όλα

ελ ή στευ σα... με τ/'ι' αισχρο κέρΕίΕια 'ι'

τα μεvάλαπροβλήματα (οικσιιομι κά,

και τσιι επετσόκοψαν εις τα διόφο

ΚOr.ιωYlKά .δη μOσlOYφ.Ικό) τα οπ οΙα

paμέTωπα ..:t

•

α

Κράτους και να κσταδικάση οριστι

υπεγ ρά

φη . Ο τόπος τυπικώς

BPmANIAΣ ΚΑι ΤΗΣ

ΙΡΜΝΔΙΑ[ ΚΑι ΤΩΝ

Ει ρήvη

t:H

BA[J-

Ο εργαζόμενος >ιάος πρέJl'El

μάθη όλryιι τηΥ αλήθεια ... δαιτryιι

ΥΤ

••

να μηΥ συμβεί εΚΕί καμμk3 ζημιά . Γ'αιπό

τoυφEΚl.ό. ενώ έβλεπε από τα παΡα. τ ηρ ητή ριά

έδωσε πρcφφ κές οδ η'rfες στα τμήματά

το υ

προκή ρυ ξη

του να μη ... ε.πrxΕιρή σοlΝ eκε.1

Cρyανά τοιχ; και τα πολυβό\α και όλμαις στη

• Σε

καμιά

κατακάθαρα τοιχ; παρατηρητές με τα

τη ς Κεντρικ ής

Δι αtα'fή του δ εν α ναφέρετο ι emχεΙρηση

του Ernτρ oπής

γ ι α τη ν

προς το λαό

αφορμή στΗv αΥτιδ ρα ση μ ε συ κoφ ιm1'ες

λιχισωΜχ; από τα π υρά τω...

Υα

τη ς Αθ ή

κρ όπολη . "Υια να μη δώσ ει

καΠf'ι"!'Pή σεl

JT.λJ ς

δράο η του<).

«Το σ ""κρότημα

έy r.ι ε

α ιτ Ια

Αυτά εfxαy μπη

καro.στpoφής της. EvτoύΊOις α

ακρ υΥ ιά'Λ'η υπεστηρJxθη
ΥΥλικών ΊUνκς.

μέσα στον περΙβολο και

ΥΥλσι

μ ε τα nυ κνό. πιιρά των απηγόρε οον στους

J.έσα !JιΞ
κεμβρ Ιο υ

εκμ.εrαλ/ EJXιvrClι την αδυναμΙα του ΕΜΣ
και αμέOOJς έγιναν κόριοl της σ κο mάς

τα ρήγ ι.m-α του μαyEίρόrorxoυ. ΕπΙ του βράχοο

α ν αφέ

α ιπής όχι ιDν o της

ρovται τσ

Αθήνας αλλά και

βα ρ έα

e.ξής : ~ ..

του μ εγαλύτερου

πρ:xrn:ιlEuόlB'Q

O ι1tyγλα

τμήμαro::

ωrαρ α β αστα

άφ η σ αΥ

λEιrovomδ l o υ

•

Έλληνας μαχητός μνημΕΙα

ε λε ύθ ε 

α δ ια φο ρο ύν τες

του Πcιρθεvι.ί:ινoς Ε1Τέθετ(Ν

ρο LX;'1Ό ιχ;

α...

τα

ν ας

στα

παγ κο σμ ου

γ ι α να σ κοΊώ σο lΝ Τ(Ν Ελ/η!ιικό ΛιJ ό . Στή

και

νο lΝ κα

αρχαι

...

οΡι1ζα.ι rov ΕλληΥΙκό Λαό γιατf ξέρου ...
πως δεΥ θα τ οιχ; χτυπήσουμ ε α υ το ύ από

τόπος

σεβασ μ ό προς ίu μlι']με Iα το υ Πoλmσμ o ύ

όπλα.

μας

πάλι

....

Στ

από

Έκθε

α τα Δει'6ΙΙΙ!tPCi:ιν6

της Αιφσπόι\ε.ως π&ιυ βόλα

ΊΟυ

ο

Γερμα νο ύς στηΥ Κρήτη κα ι τα Δω δεκό νησα

lα στΓf\' Ακρόπολη κι απ' ε ια:

πoι\.ιoρ κητέc: του ΕΛΑΣ να ει σχωρήοοΙΝ από

φήμης

π ψοβόλα

τωΥ

ThN

α πό

διά

τα

τους

κστιi των

πQι\ΙOΡKητώ\ι

αυτός

του
ΚΡUΓ~ν"'Ί και τοος
εq::ιερvσ.ι σ ε &:ισκολη θ έση».

κατα στρ αφ ε[

(Οι φωroγραq:ιl'ες εfναι του

ΣVικδ:;

τα

πυρά

\ώ'των

ενδ ιoφ έpcvτoς

και

σύγχρονα
ο ΕΛΑΣ και

σ εβά στη κε

ΊΟ

DlmitIi
r

Κe sse Ι Ο Lk.: ρ αν ικής

ΚI.'1ttl'fOγ Γι ς,
και

πο υ

ερ γα ζόταν

ζο ύσε

στι ς ΗΠ Α,

αρxαιoλo'tικ6 lNημεfo

σ WΕ P'\' άτη ς

τ6tε ΥΡα ματtα του ΚΚΗ

και

βρέθη κε στη ν Αθ ήνα

αvα

κα υχι έται JT.λJ ς μ έΧΡ ι

κατέγραψ ε

τέλοιχ; του α~να δ εν

μέσα α πό τον φακό το υ)

cwio ι:

εΣχετικ ά με τηΥ

Ακρόπολη

πρ έJreι.

το στEf πως ο ΕΜΣ έλα β ε κάθε μέριμw

υπερήφ α να

έρ ιςε oπάw του o ίιre:

του
τα

UFE,
και

ye.vo1ι'όrα

Η άλ/η

άποψη

,

ς

1Oc_",OU

ο

ρΟδalκιν

πclσr' ι Ot1 rΔ. στol xεIa

τώρα. Π ιβ::ινoι\σr'Elrαι ό-n υπάρχο υι,ι και 05 ή>ΙΙ:Ι-

~iWiσι:~iι.v:ίoάμιιxι),ιάσo~

ποο αφ:Ρια.ιν το συ

'ΙΌ .

δ ιαβ Eβι:ι.κ.ί:J σ oυμε τως παραι,ωΥούς μας είνα ι

μJlίιρ~o ρoδά K r.ι O έδ ω

'χ ρ ι σ ή μ ε ρα ο ι καιρικ ές αι'rθi Keς δεν eπ έΊpε

όtι ότmι η βιoμηχαιλa παρσλαμβά'ι'ει αιχπό

σ ε στη ν δημοσιότητα η

φ αν να φαve[ η δ UVΑ μ lκότητn τητ ιdι λι έp,ιει α ς.

'Evωση

Ο ι παpα'rW'(ές τατEΛε.ιrroIα xρ6v ια είιm ι δυσα

πoκ:mκά ροδάκινο, E'r"r'υάτoL την απορρόφηση
του σ ε ).σγΙK ~ τιμή Και για 'ι'(l μη ... UΠΌ ρxolN

Βι λά δ ος. Av a Mm κCι :

νά)qια χα μη)ιές, όn~ φσ ΥεΊΌ Ι wιΌ ΤΟΥ πfvαm

αμ

«Το

πο υ εmαι'ι'άπrεroIJlap' όΝ:ι. α υrn ο προβ1ι.ημα

πα.ι

στρ έμματα , το

τισμότ υπά ρχει Τι θα γΙνει αY-όταv έχο υ μ ε κα

κατάλ\ηΜ μ έγεθος έ.)pYτx:J ς στη ν κ),c(ιβα όΧι

'ι'Qν 1 61 .αχι.

vσ.' ική παραιιιω'r'~; IflJLτοεω.ογο εp:.Oτηιn: εt.ιαl
διaxειρ{σιμ η μια παραιιιω'r'~ που ενδΕ),'ΟμΟΟς

πα pαπά~ απ)

uπeρβα νει το α; -450 .οο 0τό wouς;

"'ανα;Μ'ρ

Κovσ ε ρ!bπo riι ...

20 Η ε fχαμε 117J:JOO

2.015 έγι
το 2016 ου
1n l:Joo κα ι

ξήθηκαΥ σ ε
10 20 17 σ ε 183.QX).
λ\ ματώ δ ης

σ β ητή σεκ, πασιυω ροδάκ ινο είνα ι αυτό
είναι

διαmστα/

Η αrτάvrησή του εI'ι'Q l δύσκολη,. αφο ύ εεaρτάιαι

ιιuρi

από πολλ ους παρόγovτeς" όπω ς ο ι σlΝ θ ή κες

ΤωΥ Ό

έρyειaς το υ συμπ ύρη ναι

στην ~ια οικοι,ιομ la. ο αvmνuwισ μός" ο ι

ρoδαK~O ~ σύμ~ με
τκ δη λώσε ις στον ΟΣΔΕ.

αυ ~ματι κEς ισστιμ ες,. τα e μ.πoρι tiJ εμπό

Τοι.Μ.χ ιι:ποΥ 70.000 στΡ.

Αυτό όlXO ς ισxUoυ ... για ό.\α τα π ρo~τα. που

'ι'ΟΟ'Ι

στην

-

παρα'f'α/1tT1

ιι::lΤρ ινο,

χω ρ ς cx:ιθέν ειeς

c;

I\DI

σε

5% ακσrόλ),η),(ΙΊ

[α,σ. Φυιnκό δΕν φμη

τα ι η αυ ξησ η της 1\Dλ/!

από αυτό μπήκαν ή μπα

ΊlOU uιrάX

το

σuιν .-oραyw

α.,ανntτoι
ιοτιιώ τ ο Q\uι
• ν OU
ιΠD Ο
ς!

δια (δασ μο Ο , οι EvEpγELE'; π ιxxrιθησης κ.τ.λ.
εf.~vται Φυσικό με την tDμπOOτα και τον
χυμό ~uou

... ακόμη περιοοότερο

αφού εξόγο-

ς ΠΛ.ην~wιες αιό τις βρoxoιrτωaεις

Δq,μΟ( BΙΡ01~1C:
Έως τκ 15

v

ηςκ ΑΑ

· ξη α

fι" "i'ι Ι

" α..

νΗ

τ

18 Δεκ εμ β ρ ίου 2017

A

εις

ει

IavooopIou 20 18

napaΊE~ rnll η

προθ εσ μ[α 1JΠ0βoι\~ ς τω ... α!Tήσeω ι,ι στο Δήμο

Βέροκκ ( έΜ)Υε

11 -12-20 17)

για την έκτακτη

DιtDVO μική evfσχιιση και τφι α/lO ζημfu:ι:ιη για
εmσ ΚIΞL1ές ΚΟ! αvrικατιiσταση O IΚO σ ιι:εu ή ς lι: γJj 

p ιcις κnroιιdα ς και όΧ ι γ ια κτΙρ ιa άλλης χρή σης
(π.χ. βοηθητικοl ;Φ:ρoι.απoθ ~ ΚΙΞζ κατσστή μστ σ
κ.λ.π .). τ<ιΝ π).ιτιιEντwν από τις π;\ημμύρ eς που

έλαβε ),'ώ ρα στκ 15 I\DI 16 Νοεμ β ρbυ 201'].
Ο ι σσήσεκ ι.ιrJ:) β!ι)ιλσι,ιroι καθημερr.ιά στο Τμ ή 
μα Κο I'Μο' ι κή ς Πσ λιτuι: ήc: & b6LI I ιχχ; ιt(ι ;\ωv του
Δήμου Β έρο ιας (Σταδlou

5 1), πρo σκo μl(σ.rτας

τα κάτωθι δ ικα I Ο Μ 'rf] Τικά:

1] Α [τηση txo ρ η γε[ro l από την υπηρεσ a).
2] ιαθωτήριο αι μβ όΛαιο (εάι,ι υπά ρχει ) ~

φω-

Γ------=-ι.~--------iiΞ!;~'ΓΌΙ ειrtΟΟvίΚε(:. .nl
~-,

Δ ή~

σ

ονο ο"

να

ρ,ησrις τωv δ n

υ, με τ~ προμή θ εια

.Υ

'τη σ η τp l1N η Λειι:rρ O 'o\

6ι.JN τίmo υ

Led

.

τωο,ι ενημερω

a,

ωρα; θερ μ ο

ία και oπoιαδ~πo τε

;Υ, π).η

κρ ve.ΤOI σκόπιμο ν α

πιχ>βληθε από τηΥ Δημοτική Apx~ ,
Ο Δήμαρμ Mεξir.ιι5ρειoς τό'ο\σε πω ς
ιΣτό);ος της πριιπoβoι.ι),lαςαι.ιrής α/!Ό

και εκθeσιακa(ι Kέvτρoυ bτopbς και

ενημέριι:ι:ιητοο αλε(αvδρ.voύ ποΜτ η

Λαoγραφbς Δήμου A),εξir.ιδρειας,. στ η

γιο τις πpι:.ιπq30υMες

α μεταξύ της EπaPXXJκής

Οδού

ICI

δράσεις της

lιι olκησης μας,. καθώς και για θέματα

Eλfueepfou

καθημερι'iΌτητας της πόλης μας. Πρ ο

Βενιζέλου στο Πλατύ ΗμcSbς (τι),ατεla

σπαθoύμε'ι'Q καταστήσουμε ταις δ η-

Δημαρχεlου) κα ι στην ΤΡ .,,:ιΝη ro.crtEIa

μότες
ι.α: rno ενεργ ο υς απ έναι,ιτι στι ς

&

έ μπρoo θaι ται Δη μαρχe.1oιι

3 ~Z δ

ο ς όπως ημεpoμ~

τελεl η eγmιρη , uπείθ..ινη και π ήρη

Θeι:xια),oν κης Τρlκό)ι(ιΥ

Η

ιd-

ι π).ηρoφoρleς γενι

cφέρο

έμπροσθεν του ΣJ.Neδριακo ύ

'fJJ

Ι

τ ο-

ροβ ό

κού ε

τικι:ίΝ πινακι&ο ... ΠΡα'ι'μCΠΌΠOι~θηKε

Op;(ItD

••

ICJ

δ l1ΤΝ'\ς άJ,η ς σε π ρ:'οτη

φιiση . Η roπoθέ.τηση

εξάνδρε

μ Εν {ι],ι κα; Επ lση ς θα μπoρoύ'll

ε

και άμ ε σ!:Ί ς πλη ρο
μσrι:ίN

r

οεcι'τοπιοtιιmσε cπη

Ικη ς .

θα α κολο υθ ήσ ει η τοποθέτηση πα ρ ό

δράσε ις της roπικής

μΟ lωΥ πινaκ !δω ... κα ι οε: ά λ/.α ΚEV1pI. tD

α υτο δ ισfκ ησ ης" διότι

σημε α όkσι,ι τtιN Tom ttI:ι v Κo r.ι oτήτtιN
του Δή μο υ Aλε ξ ό VΔ ρ ειας.

ΕΝΕr.fΟΣ Π ΟΛΠΗΣ
ε~α ι ο υπΕ ίθ..ι vo ς

O I mιm K~eς θα ΠΡο βάλ/οΙΝ π;\η ροφο

πώι ltης

ρ [ες κα ι ανα κoM.ίJσ εις για διάφορα θ Ε.

ιxb vεΊΌΙ .".α τα κο ι'ι'ό,

ματu ποο α φο ρο ύν τους lιημότ eς το υ

mιαζ η τά πλη ροφορ [

mu

~~~~=~~~~~~~~

...

E'rημε-

Δ ~ μ οο A), ε (άVΔ pειας όπως αθλ ητικέ ς

eς,. φ ιλτρόρει τη ι,ι ε [

κα ι ποΛιτιστικ Ες εκδη MOOε ιc:.τOΠΙ κά ~
~ 'ιό τα" α/ιοφάαεις τtιN Δημοτι κών Α ρ

δ ησ η,.σ υμ μετέ;φ στο
),'ώ ρ ο της δημόσιας

'{$:Ν, eλ εOOepε ς θέοε: ις πό Ρ ΚΙνΥκ" οδηγ l

σ υζήτησ ης,.

ες α1Τότο τμήμα n Oι\rn κής Προσ ωσ[ας

qιι(Nει κρmKή σ κέψ η

του Δι;μου σε περυπώσε ις eπιrJ'ι'δυvωv

κcι l πα fρνει θ έαη ...

διαμο ρ

Η

Κ

Κ

. :6 ~ψ;~,)",

Η ά

ελε

Τα mιinιuιια

Για

,

αιj

vδρovΙ6τκο vιιι~ψJ1 ιφll) Ι;

,

α.

ρ όζο uv τoυιr; UJf

! 8 Δεκεμβρίου 2D17

,

ξη

αvαKη

α

ιδααuτή

4

άποψη

ε

β
Ρ υσ

ς

r

ημω(

ι6 6-

'η

ρωτ υουσa(το

n ......
' ..

ους του Ισραή

'δρ ΏVuιnl του Aμφιιι.CMιooυ 00llιοού μn).oκ: ~ οι ΗΠΑ

pCxvo-

vm.ς το βάρος τους υπφ του Ισραή.\.CΨβά »'ouv 0τ/V ~τόrnση 'ΠιΝ

ρ~

cινoκή Ρυξη τ η ς lιφoι.r:xιλή μ ι:.ιχ; πρω-

'π υρ kα oo 'ΠιN τeκτσv ~ ΚOM.ιM ιaίιv ια:JΙ πo.\.ιll ιaίιv 'πλoWΛ' της mpι

R60ιxιoι; του Ισρα ή).. από τσιι πpόe.δρo

σχιΊ ...δWΆμ~ να αvoτρe"!'oυv κα να cινo.-6oτάξoυv ρι ζικό το eψοι;

τι:ιΝ ~

lοοι το ~ιιτόπισμα. σuμμaxι ιίJv,α~ιιιι.ύovroς ατην ~ι~lα'ι..ιnόyeJ ~

nah= ώv, ~Yτ"

Τραμπ.. προσδιοριφ το mδlo-πλαlσισ 1ΙιΙΙΙ Gι

δΙΝCιμι ιd(;..Οvnθe-Οδς ια:Jι πσ>Lισημeς 'ρrmισ.1'ώι=("

όσllΚTωV σψβo).ισμQι.: D1~~1 στι ς ΚOMU

Οι

.... ιιiςπo\ m~ eξeλ lξι: ι ς που
στη... =ρύRρη πq:ιιoxΓι τ/ ς

).q.ιβά ..\ XN :ιWρα

~πlδΙKα

Meση ς Α'ι.ΌΙο)ή ς..

yeι:.oστρσrrrrικήι;;mιpρo~ς.

~φισ),ιστικoC

ια:JΙ

~ιovor oξίnιovτα

δισμrooλoβήσe ις..

oπo-ιro),i.rπτovroς vb:ι

roά1,),η ΛΩς

~

yeωπo.\.rnιoΊ ..

~~ηνα ~βόλ\~ ~ K 'o'hDυ τ/V ισoρpoπfo

Ο 1ιι...-,σlc.\oΥκός ιμπeριaλJφ

6M:iμeιι.ιv.

προς τη ... σόμηση αE.ιωμσrΙKΏV 0ΙΙ116.!=ι:ι.Ν ια:J1 δρόσ

mpιψep!lOιo:Cς IοΧ1Ι μη πρooισιόζeJ

Στο 1Rδlo e'WOιo.\όorηoη .;; του 'ιφ aτι φ oό', η

βά»..σv ~ πι:..W-πo),ιlΦ ύ .,.r~θa l φοσδlOpllΠΙΜ μ~1ξι: 1O'r

στο mpι

απόφαση roυ προΕφου Tpq.m πρoa.\αμβά'ι.ι9 ).ΤιΡα κΤ/ριαllιιά πρoσl:

μm:43 ~

δια.; Gιπότητας: α~ μ~ αvαι:ηρύσσι!Ι τηv πCWι της leροuσαM'ιμ.

Η ασιroψ l!'l." δι ~ 1α των H\r.ιoμ ~ Πo.\.ιτeι ώv.,,:;ρω και ~VΤΌς 'ΠιΝ

ως TΓf" ι ~P~ πΡι;ι.π1!ύοuoo του 'δ.\ou" Ισραήλ. o φe1iρou δ~ ~ΠΙ~p!I τη ...

σψβa).ιM πλασι~ Lι.IV τ/ ς lφουσα), ....

~.".:άρ~α

'vEd

600 & στρστηγική roμ~τη ς α'ιo'CHι.ClRίι6uwηι:;. ~el δnou π),~

1001

τηι; cινoιιήρυξη ς τ/ς σe

πρωτaιoυσα του lσΡω)\. ψeρeι τα χορακτηριστlισΔ της ~~τoμή ς..

σv, η l'Iδ.\.ιισύf43 0."0.ι δίnιαmι \10 καmore 6: 'ιIb:ι Ψ ΟΡ llσ ~vo' σrμ~o

1II~lτα φ ~TΓf" καπLιθuwη τ/ ς ~ατll(ής-.οτρ~κήςD1ιθ~ι~

cινoφoρός Υια τοι.ιι; Εβρα συς και τη ...Eβράιιότηro eKTός 1σρCΙ?--

τητα ς. τη ...ιδι ο στιγμΊ που τd~ 1 \10 'ψ;:>ρτlσι! ι' D11Kίιιδ.No lΙς ~ις eVΌΙ;

Η Ιφoυσa),~μ kι~yd ως η πα),αό

600 lΟΟι

ιστoρ  l(~ "vb::ι 'nδ.\η σrι:N

ΠcWlIκoύ-n"cWτιφιl'XJύ αvrl-ομeΡικχ:ινισμο(ι στη ... πφqή.. ο οτιol'σ ...

ιστσΡιιΟΟ ':..wpoc:,pόνο' τηςmΡιΟ).ή,. ~ ~ς τη ...αvτα....:ιaαση ~1σ

=

ρα~ ).' πρι"'το mforμ o lσραι)'..

& πρoσσιoρlζ~ι ι:.ιχ;

Ο χώροι; cινoσυYI(ΡO~lταl ω ς μov<Iδl~ ταύllοη.. Η απόφαση ova,'ιMρ[

.Aρoβl κo iJ 1J oυ oou.\μα .., ιooύ τόξοιι.. ως "ιτό),ηJ oι;' ~α σtη ' μ ήτρα'

ζ ι:ι τι ς ~ιαpάι.oσι: ις τη ς oιιw ότη τα ... της παΡουσI cr; κο ι του 'ψ;:> ρτ ιοι.ι μ οι;

του loXIVo-.,κOO_ O I 'υπό ttιΊ ~ς' δ υ WΜ I K6; O'>"Oσόovroι ΣΤΗV ~πφi~ισ. ~

πδ.\ηι;: η οπ

VΡΌψoντcις τις ό~1ς eυp~ρω'II 1oXIM.ιMJιDΠΌ,}ιτιιocDv μ~~ ων ια:Jι

a,.,ρη 'r1-JCIw.-ovm( το 'κχ:ιθ =τώι( σιn.ιopι ακότη τας ena=r-

αUΙΉV TΓf" mplπτωσ.,. OU1IOpθ ~ol ~ αυτό π ου ~oιoλσydτoι
δ.'\eμo ς' ~1I0 Οτ/\' ΠokυσιίvΗ ω ς μ eρο ς του

γpάφeται ιπΗv Εβραϊκή f.D/ήμη.. διcmφνι:ίινroςπαρά)Jη\α το mtus τηι;

στοιχ Iσe:.ιιv_

ό'lLllTης ή ης άτυπα "πα~δmλιιιματfας ~

Ή δη οι δισδηλώσeJς-κιv η ΤOΠO Ι ι'ιo~1ς στον Αραβικό ι.χισμο και στο. Πα

n oρ~ ti)

1001 το

m

δ ιro ακριβ ώς το

μι:-~ ιςό 'καθeστ ώι;;"της I~ρo υo:ι λή μ. το cn.ocrτo),Kό

κομμάτι της οτιol'α.ς.. πpoo~ι

λollΠΙVισιιά ro:ιψη

w απo ~~ 1rJV πρω~ύoυσα e'o'όι;

μeλ\ovτιιιoό Γ\αλaIlΠMOιooύ κρ~

•ρovται;;

(

η Γbρασκσ.ιή ως 'J.1.ιEρα ης 0 Pr"!ς') cvrdvσvr a.

npoσ.\.af43όνou ... Χφαιτηρι στιιιά O..-:lιxΠ.; σύΥΚΡοΙΧΙηι; lφ αηΜι Ι:
ΓbλoισΤM(ιλI, ~ το ζή τ/μα τ/ς leρουσι:ι.\.ήμ στο mfK~ρo.. Το lφαΊ ).

τ ις συν η~ ις τ η ς πόΝ] ς-ι.Μ'1 μη ς.. τ/ ς J16),η ς-'e voόρ 1Q:OOης'

πρσχο:.φά στη ...άσκηση στραll<ι.ΠIιιή ς β/"α;;

της GιόστιKτ/ ς Εβραϊκάτητας.. η OU'ι't'=κριμ Eνη από ψαση ΊCιυ np oe δp o u

ούς στις σ~ρoύσι:ιι;

μe τους ncW:JlIΠhιlOuι; ~

w αvtpxoντα ηδη στouι; eξι..

των Η '>\J}μ~ Π o),ι~ι ιίJv τ/ ς ΑμeΡιιιή ς..αyroel τα ψηψlσματα του Oρ~

θ ι;r.φ oύ μe πως η σuye κριμev η :φορ ll σμe .." και Of">ηtlιoΊ ~'ΛΌIoM>,η

..,σμού Η\ι:ψ ΜΝ Εθνι.ίΝ (ΟΗΕ). δσovoνOΡά το ιroθwτdιι; της πδληςτηι;

ση το υ ιM:I-oμeρΚOV q.ι oύ,. η σ.οοπορόστοση roυ ως η cιιιόN..rtη '~σόp

leΡουσα)ήμ, παραyιM~ τα ΚCX-...Mo-δrμoyρα φι Kά xoραKτ/~::.;;σ""τ=·_..ι.:.:=
της πω.ι,ς.. ι::ιπορ ~ ις της Ιδιαι; της

η'του .lOOιo;o(ro η α.π6δοσ η JΥρα φ ι'( του ως ~o βo.1i ιιή μοχθηΡιαιο,

μ~pιιιinι Κ η ς Εξωτιφ ι ~ ς no.\.ι llκή ς..

λeιτoυ~1 e~ ά)pσw ια:JΙ

o ....ιστoρι tiι,.α~ς w

σuλ/i!

τηv eυΡύτ ητα τη ς ιστορικήι;;αύΥκΡοι.χιηςΥια τ/V nό.\η.. τηvoημovτ ιιroτrι

β~ ι' τις eυp~~ Πpoι! K~ ι ς τη ς aoΚCΨm, .;; eξωTφIιoΊι; πα), m κήι;

τα της νιο. την φovτoσια~-ιι),ΙK~ ΓbM:ιΙOΤMαKή C"..'r"F'ότη ση.. την iστe-

τ......., ~'IιN Π cWτ~ΏV, πρo;ιιι:ιρι:ί:ιιn'ας στ/ cι..ι),).ήβδ)v απόρριψη

ρικότητα τηι; yιατ/V Πokυστιvιαιιή-Aραβlκή HιM oυooIλ\μα .., ΙCΉ π

τηι; Aμ~ριιι:άv IKη ι; κou.\τo ίo pαG lοοι αυroύ που φφι:ι σrμά.'αιι ι; Α μ eΡι 

Uρά

Τlςπρ~δonoι~ 1ς Aραβιιoώv-Euρω:nάιαί:ιv K~, δ!oμeσo.\oβώvται;

ιι:άvι ιoxx.ι 'τρ δn oυ ζω~ ς.. πα ~ lζovτ ~ πα ρό)Jη). α την α...:mτυQ-ιτoυ

τις Ιδι e ς TIς nώo rτιιιit;; ιM:ιθι!σeι ς

μouoou\.μα..,φoo ια:Jθιi:ις 1001 τηv lII.."μσrιιo;

1001 τι ς ~~ ιςπo υ ~μψιΛοχωΡoυv
i"'"...σ~τo
__.........

eι:ιι.ιπφιti) της κυj!oeρwιση ς Τω'ΙΙ ΗΠ It,. και ασιαiίνται;; ~IVO το ~lδ ς..;

1001 πo),rτική

ποίηση μoυσoυ.\.μά.uι στο ~ρικό T1.UtI ΗΠΑ .

τηι; στpαlη"YΙ~~lIκής δmλι.ιιμoτfα ς που cινoσημασιι::όore Τf.ι;, ..- """
uιpm.σe ις

το ψσ.-mσιακό δwαμιtό μ ας μO'oW. ιθιιιήr; πραΚlΙ

1001

η

.

σποl α,. δ~ 'σ.J'.ιαvτά" 1rJV ιΜ:Ι).ηψη πq:ι Aμq:ιικά.. , ιoo υ oπoμOV<.ιΠ · q:ιoι;ι:~
α),),ά 'tO'II ποΑιllκδ o,XIo.\oyιaμδ της '~φK ΩCΗ ι;' κα l τ/ς ~π ιβa)ι'ις τηι;

μ~ατoπζ6μ ~η ς ιμπrρ ιo)ιστιιαΊ ς ιCΓ,(ύoς (ο ι Ι-ΠΑ αναζητού ...'τδnoυς'
σψβo).l~ ς και μη (J\ΛQψ;:>ρός1 κσθ ώς ια::ιι ~ Wο υ' ια:JYOIIIσllιmύ π

σΙου e111ια:JθοΡισμούπρoτrpαlOτήτωv ια:J1 δI f6voύς mιKάλι..ι"!'ι-,:; ..

-

-=---

Ε'ι/ός 1IΛαlolou π ου ~KήιIm κα αvασημd ~~α στο πφιβά)J.ov του
η.ημcmιmύ OIIO-ΠΡOOαvoτώ.ισμα ύ της ~ι ιιής ποΜlΙιαΊςΤίιΝ ΗΠ Α
προ ς

1rJV

~IΛ"Oη των mά)Jη). ωv ιΧ,ιιΟΟι! ων ια:J1 τι-,:; δι;r,.φ~ι ριζο

cmcισll κής δξ!.ιwη ς TtιN αvrlllOμ~-αvτιψόσmnι κα ι Τω\Ι ιμπrριonσll

ΚΏV συyιφ oύ σe ι.τoι..

EfJNτη ς φμ~υτι~ ς του mpι~ A ~ pι κάνικoυ oπoμOV<.ιΠισμoύ..

Ε ΧΑΡ Σ Η IΟ-Δ

Ε

w

Πέλεζα

γκι

την

ΛΩΣ

ΤΟΥΑ

μΕΊάσχω στις εκλογές

FypJY υψηΝ')

ανάδειξη

Συ γκε κριμ ένα

συμβαJΛrou

διο ικη τικού

στον

Σύ λ/οΥο

απρέπεια

ΩΝ

θ έση και στηΥ νέα!!!
αwφέ ρ ο μαι
τη ς

θα τα πο ύμε και από κοντά .

στην

προηγο ύμΕΥης

Δικηγ ό ρωιιι ως σ.ιε~ρτητoς,. έxovrα ς
την άποψη όn ηεπ οχή μσς ;ιpειόζ eτα ι

δ~Iισι σ ηςνα αvα vεώcιe ι την σύμβοοη

καθαρ ές φωΥές,. ενδεΧόμενα

δη)ιαδ ή

evrot E

σ κλ η ρέ.ς,. ό μ:ο ς είtιΙKρ~εlς και ),\:IJ ρ lς

Συ'o'Clδ eλφικά
Αντ ι:ίΝη ς

δική

μας

περ bδo

mι άλη ψ η ς τωv eι.QιW .

ρκΟΟλη ς

Και μια οΟΟνιηοη

ΜιJΙΚOiIΝΩΙΗ- ΗΛΩΙΗ

εργα ζoμέ~Y "ια ιΞνα ... ακό μη χpόvo,
σrη y

ΜΑ

Σε

aπCr.ιτηση

της

πp6σq:ι:rrης

δ ή >ιι:J σ η ς ro υ δ ιισι'(ό ρο υ A'ι/τιι:r.ι ΙOυ

συ μ β ι βασ μού ς ιrot σΤΡοΥ,υλει:ισεις .

Ελπ!ζωνα εΙΥαΙ το TEΛε.UΤO

Ευ χαριστώ

crtόπ η μ::ι

ρκο ύ),η. ο οπο ΙΟ ς,. με αφορμή

tz:Ipδ κx;

τους

τη ς aπε ρχόμενης διο Ικησης και vα

τηΥ εκλσ,ιή τοο ως μέΛος του ΔΣ

δ ικηΥό ροα:

που

δ ι Ελ α θε της πρ οσ οχής τωιιι μεMJ.ι

με τΙμησαν με την ψήφο τους και
δ η). ιίΝω
πρ ο ς

τη ς ΥΈας που έ&.ο σ αΥ επ ιπόN:Jια την

του Δlκη -roρικ.ο ύΣώιΛόΥου Βέροιας,.
π jX)έβη σε άκρως συ ttχpαVΤΙΚΈς

σύ μq:xιNη ~ ώμη ,Ιια την

αvαφo ρές σε β(ιΡO ς μας"ως μέ;\η της

απριΞπει α .

πα Ρού σ ας-<m ε ΡΧΌΜεΥη ς δ ιο (ισι σης,.

από

σlN05 έh:pι:x.ις

όλ ους

ότι

η

θ έι:ιη

b

w

μου στο Διοικητικό

Οι εποχ ές εt.ιαι δύσΙΟλ ες

θ:ι θέλα με

Συμβούk ο

και

σ.JYαδέλφouς δΙK ΓΓr'όpo υς αλ ;\ά

θα

π poσδK:φlζErα/ μ:Υ.ιο

ΟΙ

σlΛ'όδελ:ρo ι

δι ισιyCι ρο Ι
δεν
ιΞ»:ι uv
τη...
πώι ιτrέ Λεια
vα

ατΌ την ορθότητα
τη ς π ρότασης πο υ

παρακοΛου θο ύν

θα

μικροπο;\ιηκό

κστστθ:.ται

tDI

σ ε tz:Iμlά περlπτωση
ατΌ το πρ όσ:ιmΌ ή

ομόδα πω την Εχ ει ιαπαθέσει.
ΘΜβομα/ ό μως,. διόη τα πρώτα
βήμαm

του

Ν έο υ

στον

αvεx6 μασlE τηΥ ~Iα και
τη ... χυδcιιό τ/Tα, στη Υ oπob ιΞχου με
ή δη O1Tα'ι'rήσει με τm πΛέο'ι' νόμι μο

ε ι;άΡλη ση ς

γραμματbιY,

τρόπο.

πολ ύ

περισσότε ρο

ZΥyou;\Ι άvoς Δημή1Ρης

ΚΟΙ'Μ\' ια.

δε

η

oπo ra

δικηνορικό

προ σβι\έπe: ι

σύλλ ογ ο,

ως

Καιχιβσ σ ΡΙηςΦώτης
ΧστζόγΝ:ιυ Γιώργος

ΤΟ Υ
κατ '
ε εoxΉV
εmστημo'ι\ !ό
φο ρέα σ..ιμμ έro),'o στη... απονομή

Λ ι άπη ς Νrκος

αrD την aπε ρχόμενη δ~ lκη ση και

δ ικα ιο σιλι η ς

Μπατζι άκας ΔημήΊΡης

μά)ιιστα

),'ώ ρ ο

cιjμφt:ιNη

γνώμη

tz:II

όΧι ως έ...αν αi'D μ η

ευrεMN

και πpco:Iιrnι:ιιι που μετιΞχοΙΝ στην

ημEliρωr.ι .

παλαιά δ~ Iισι ση

Eυ ;~:::φιστώ κχ:ιι. πόΛ Ι.

ΚDI

τ~εl ~

τακτοποιήσεων

tDl

τους πο ΜΙΕς της Βέ ροι oc; ότι δε...

Συμβα.ιΜαι ήδη έ)PJΥ υπo\ΚIμεuτεl
με την

lιιoικητuι.o ύ

η

πα ιχν ίδια

ενη μφ:j)σοuμ ε τοο ς

Χω ώτ ης

l),'ό)Ι η ς

Κο ), ιtΛ'η ς Στέφ αν ο ς

ς

δραστηρι,,"

'Ή naι η ση πρέιιιι vσ :'vaI

π

μ

ι

ι

ο διινό< ΜΆΧης, ΚΙ uτvx

,.

Aoncι

ριa ΤOυ M ΚoU

ayιιwιστή
μια σημα Ια στα Χ p ιcι τη ς
~ΛEUllN! ρf
Γι άννη ς
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,

,

Το Ρε
Σ

ι

το ...

ς Πο τι

το 50 στο

πι οε

Ο

υ

Τ

(ο

Aιrιό το σΟΟτημα

σtιDlEUτΊKό Κcrrάλoγo

η ΤηΥlακή

της Αϋλης Π ο.\mσrικής

καΘ:.ί:J ς

τησ

το

δ ρώ μεΥ Ο τt.ι1ι'

AY θ ρω πόr ηro ςτη ς υ N ES-

που

συ μπερ ιλαμβόνεται

ΥΙ στΙ ιι:ις εκ μετ αλ), Ε i)Ξτα ι

μαρμαρο~rα ,

και

μ ισΟΟ με

1ιJJτό το σύσ τη μα το μ α-ι όμε

μα~oκo λM έp'ι'εια ςστη χ [o,

Avτl πρo

Κλ η Ρ ΟΥΟ μ ιάς

,

κα ιπρέπΕι ν α το εκδιχηθο ύμε

Εθιμικό

οΡ:ι ύ ο λ α ό ς λrpτ Εύετα ι

ωμόγεριιΝ,

πραγματοποl εΙται

σε

ισrayτηooy να ζο ύ μ Ε στο σtmάδ ι

οκτώ χω ριό τησ Κοζάνης τη ...

λες l'Ι] ι E rι.o:πε 6\01τυ φ)ιο l

πλέο ... και το Ρεμπέτι κο

περίοδο από τη ... παραμο'ιή

IIDI όπω ς Ο τσομπά voς ρε ΤΟ κοπό δ ι

τραγο ύδι

τη

τω Υ

μας βά ζει 'ι'ια ά ρ μfJι'1.!α στο μαvτρ [

απόφαση

τω Υ

CO

μετά

σχετ ικ ή

Ph:CJO(

X ρ ισro ιιγέν'ιUY

Φ ~~

έως

Φό κε>. ο

υποψηφιότητα ς'ι'ια εγ,ιραφή

Για τηv φrωxα\σr'ιά πα.ι;\[ δ εν θα κε)ι]ηδ ~σε ι

ΕππΡο πήςτη ς Σ ύμβασης

στο ν

θάνατο ς ή ζήση μας ό).u p η IIDI πικρή

",α τη

UNESCO

τησ

Διαlα/~ρ ... ητΙKής

Δ ια φ ύλαε η τησ

Αϋλης

Πο.\mσrικής

Κλ ηΡ ΟΥΟ μ ιάς

12η

I.u...ro ρ(ασή

τη "

που

πρα γμσroπOlήθηκεστη Ν . Κορέα από τ κ

4

έως τι ς

O

9 ΔΕκέμβρη.

mιx: σημειώYEroΙ στο Υ3 028 12 002
«Για

την

προστασ rα

τιιΝ

A ρx αισr ήτtι1ι' Κα/ εΥ γΈΥειτης ΠΟι\ mστι κ ή ς

tύιη ρo voμ ιά~, ά w.α ποΜτιστι κά. αγαθό
<ι;YOO ύνrαι εκφράσεκ; δ ρ σ σιη ρ ιότητει;
Υ.ι ι:ΟΟΕ1ς

και

πλη ροφορ ίεε,

όπως

μύθα. έθιμα, προφορικ ές παΡ:ι δόσει ς;

xo ρo~ δριψεvΑ. μουσ1Κή, τραγούδια,
δεξιότητες ή τΕ);'ι\ κές που

απσrελOύ Y

μαρτυρ rες του παραδοσιακού, λαϊκού
κοι Λόγι ο υ πoλιτισμo ύ~. ΤΟ Υ Ο κτώβρ η

•

«

Η

κατά λογο

έχ ει

του

2003

υιοθετή θηκε από την υΝ

ESm

η Σύμβαση ~ατη Διαφύλαξη της Αύλης
ΠοΜτιστικής lΟιηρ:ιι,ιομιά" που αποδΙδει
ΠJXIΠΌΡXΙ κή οημασίσ και σικ κοινότητες
φορεκ

τησ

άυλης

πολιτιστικής

ιυ.ηΡ::ιιιομιάς.
ο

Ρεμπέτικο

Αύλης
που

εΙ..,αι το

Πολπιστικής

στοιχεΙο

50

Κληρο..,ομιός

εγγρόφΕ1 η Ελ/άδα στο σχετικό

AντιΠΡOσι:.ιιrrεuτιKό
πpoηyηθe.Ι η

κοι'lOύ

με

Κατάλογο.

Εχου'ι'

μεσοye.ιακ ή δΙαπα ( από

IταΜα,

Ισπα\λα,

noρτoγcι)ιrq

Κύπρο ,

πχ 'ι'οΥ.ι ωora

της

σ ρόκο,

ΚΡ.=';ΠΙα ),
πα

η

οσι ακής

Γα),λ!α,

E),βετfα ,

από τκ αρμόδιες εmτρoπέςτης

το φθι'JόnωρO του

UNESCO

1933 και

στη , στου Καραίσκά κη .

Α..,άμεσι::ι

όλλους

οι

σε

Bαμ~ κάf\ης,.
[ο « Ρ εμ πέτ ι

Μιτόγρη"

χαpακτt t::ή

-

Tp:r(O . δΙα/-:roυ

nετρ όπoUΛ oυ, « Κέδ ρo ~, 1968)

έΡ,'α

με παΥιό::ιμlCl ιδεoh::ιy lα κα ι lδ α.., tiJ

η

του

Μο.ισικού

Σωllι:nεb.ι
&ι:::hauer .

Gina
EταΙU τω ν

βpαβa.ιoμέvωv

θα

Κατηγορ α Νέα; Σο ~, Ε'ιώ

εlVαι και Ο Πα"'Qγιώτ ης
ΤΡO~ O~

( β ρα βε lo

Gina

&ι:::hauer-Νικολάου Δα:ι μπα Ι

Β

0-

Ι,E;μH»MϊC· M

Ίmιιιη

ΕΚΔΟ ΣΕ ΙΣΙ ΚΨ

Aπσ.ιoμ~ς

πσrρόφι:ιN

w

ΤΑΣΗ

Τeλ ετ ή

ΔΙεθνούς

αvταλ>ιάεoυ με ευΧές.

Π ΟΛΙΤΙ σ

ο

Β ρ α β Ε υ μ έ. ν ω ν

-

ΙJJΙΙΤΗΣ

νιuπη Ρ χό'll

Δούμπακα lηΣUvαυMα

φ:JJtσ(p:lφ[α

m

το δικό σου σύστη μα εΙΥα Ι σοσιαλ ι στικό

BfXl βEk.ιN
Gina
Ba chaue Γ-Νι κολάο υ

κόαμημα κnι

φ έτος το ιδ (Μ tD δ ώ ρο για

Η ΡΩΣιΗΗ

Ηλ[α

έτος 2017, πα.ι ΕΙ..'ΟΙ

κόθε Τ ξ);VIKι'Jς γούρι α,. y [νo vrαι

ΓIΩPfΌI

τι τα θΕλΕΙς, μέγαρα, πα λάτισ ,π;\ο α και. λεφrά

ε tiδ ι)), ΙΙΧΙή τα.ις Υ ια 10

- γΛιιπτική

Η 1;Ir:ι1~ ' Εη

Ο eλEC:eερoς σου κό αμιχ: ε Μ:ιι στο ιιχΕ Εδώ

[α εrvα ι από το

lμη:rΙlf:lη ~Ο.IΙΡ~jΡ.Ι<Jn-vι α το Π α

μικρά

IOΊODKEυE.ς

α~ι,'l(Iτήκα ... ΥΙ(1 αν θ ρωπιά κο ι 6Ιιο ο νόμο
Υ(αυτό δεν Ε vαι που πας φ-τωχέ, v" αλ/άςειι; δρόμο

&ακρ!ΥΟΥται

~"

Γκότσης κ .ά . Η φ ψroγρα
βι

γρι:ipανE ηρωικές ιστ ο ρ[e ς με euorec;

ε[VΑΙ τραβηγμέ..,η μπροστό από

το μα'ι'αζί του

σύμβοΜ για καλή τύΧη . Ο ι
δ ημιουργ{ες ΠΙΗ owe pyoτώy

-

Οι κομμσιΝιστές σπ' τις φ ι..Wu:.ές και τις ε!σ ρες

(Η συγκεκΡιμέΥη φωτοΥΡ::ιφrα εIvαl του

26, rn ρό ιι:ε ΙΙΌ

CωvιxxPική

με τα μVΗμό..,α οι ιι:εqxιλαD κρ άτες
θέ)αιy'yΌ\'01lστo πάvrα w ζ ΕI1Ε.

2018.

την
oμαδlK~
EOιπα:mκι1
έκθεσ η
με τfτλo
~ΤύX η ν
E ό),'εσθι:b 20 18 IIDI πρo τeΙ'o'EI

μας

και επσ.ιασΊΟΤΙκό τώ ρα φε pθeIΤE

UΠOψηφιότηταςπρόκεΠQlyααξιo>.oyηθE[

στις 12 το μ εσημ έρι

κοΜ5ι

Παλ 8.prε: και σταθ είτε όρθο ι εργάτες

τη ... τέχνη της ξεροι\ιθιός . Ο φόκελα::

'ι'Ο. εγκα Μόσει τφι Κυρ ιακή

στο

έτσ ι ήτmι κα ι θeι.ια ι η Ίά ~η η αστικ ή

Iσπoy ra ,

'ι' καλ Ε Ρ [ Π ΠΙίΓΖIΚΟΥ, Αγ.

1711'2.

αJ ΤEλ oώιoύδ ι για. μα θ'αvElcιει

η

Ιτα λ!α, Κρ ο αΤΙα , Κύπρο, ι>'ο ι;!ε..,rα) Υια

χ

AYΠιN b u

της

υποβά λει

ΕΛ>ιόδα ( απ ό κοι..,ού με τκ

L

στη

Ετήσια

[διο

ΠΕΡΙ ΚΛ.ΗΣ Π ΥΛ1ΔΗ Σ
ΙΣΤΟ ΙΑ

Ι ΚΟ

ΜΟΥΝΙΣΜΟΙ

ΠO ΛlΤΙΚO
EΚΔOlEIΣ [

ΚΑ

ΠΕΡΓΚ
Η

Ι ΠΑ
θΡIΛΕΡ

ΕΚΔΟΠΙΣ [

Ε

ΙΧΜΙΟ

θα συμμετέχει 1'1]1στο μα.ισικό
μέ ρος της ε ι6 ήλ ιιχιης .

ι Η όJ'Iλη

αποψη

"'ΣΠΝ( ααrό.xαaΊOl1ζ:ιroιι πDΠ.

ν

σμfINlJdlλoυν C'1VVI\'fφjciCΌσ ν 0lI

uτoxασnι«>l110117fOTi

π

,.

μ

ν 6pouν '"

.Μ11Ρ6ΧΤ

1Β Δεκεμβρία ιι: 2017

β
στα

KOΙV<ιJ 'ι'Ικά

ανά'ι'κη συμ μετοχ ή ς της 'ι'Ε.ΟλαΙα ς

κ σ ιν ο θ ργ ι ο
αυτό
με

'f\a 'ι'α φιπέψουμε ),ο υλο ύ δ ια

λόγ ι α μlλησα'ι' οι

γό ..τμο

Eδα~.ε'ι'ώ

avrto ή μαρχο ς

αΙθ::ιυσα συ ...εδριάσΕΙι1ι' του

Ο

τoυΔ.Σση E.IωσE.ότι~ )'θαμεE.δώ

σε

..
Σ

δρ ώμεvα.

Π .Τσαπαρόποω.ους πρόεδρος

Πaιδεfας

ο

Γιώργος Μ ό σχ ος

Γ.

IυVΉ'ι'oρα;

ΔE.JJTέp:1ς
του

η

11/12

το

1η

Δ η μσn κo ύ

ΠαΙδω'ι'

Βεροκκ,

του

Σoqxαlλδης ζ ήτη σε από ίΌυς

Παιδιού , Γιώρvoς

μαθητές VC1

Παπαγ εωρ γ [ο υ

πάρουν

υπόψη

τουςτο προσφι.ιγικό πρόβλημα

υ π ε ϋ θ υ ν ο τ

με

~

αφορμή

πρoσφύy~

στη ν ΑΥ.α Βαρβάρα.

Για ΤΟ'ι'

Σχα/ΙΚ ώ'ι'

[ υ μ β ο ύλ ων

ημστιιroύΣυμβoυλ/Oυ Βέροκκ;

πραγματοποιήθηκε

θe.σμό
επαΙ'ι'Ετικά

και

Διο ... ίΌης

πρω ί τητ

ΠΡOϊστάμElJOC;

συ'ι'ε.δρ[αση

Ε κπαΙδ ευ ση ς .

Συμβου λ[ου

θέματα που K υ ρ ι άρχη σαv ήταν

για

τα

αδ έσποτα"

μΙα προσπάθεια που γf'ι' εται για

το

παράνομο

πρώτη

έλλΕΙψη

φορά

Ε.μΠΥΕυστής

Πρ5ΚΕ.ΠΟ1

στην

της

και

Διaμανrόπoω.oς

Ελ/άδα

ήτα'ι'

Ο

και

Α/ θ μ ιας

τα

σκα.ιπ[δια

παρκάρ ισμα .

παιδικώ...

χαρώ'ι' ,

οι
οι

Ν /κος

λακχούβες στους δ ρόμους αλλ ά

M::ιυΡOKE.φα),[eης • Στο χαιρετισμό

και η του ριστική αΥΟβάθμ ιση το υ

του

δήμου μας.

ο δή μαρχος Κ. Boρvιαζ[δης

x α ραιcrή ρισε πρωτότισο το θεσμό,
ση μEl ώlJO'ι'TQς

παιXJ), ληλα

1 c; Πανελλ

Στη

συ'ι'εδραση

Ειχτηκ αν

τη ν

ιι νιος Λο OTεXVIΠι.ν~ . , ~.1 ~Ylι. lυ. π

•

... .. _

ο

θέματα

όπ ως

θρησκευτικός

ο

και

κανω..,κό ς,.

φω.ετικός

ρστσισμός, η φτώxElQ, η κ ρίοη και
η δ ιαρροή Ελ/ή'ι'ω'ι' E1Itoτημ.όJ~
στο εειιπερικό, τα δικαιώματα ~
παιδιώ'ι' 'ι'ια μόρφωση, σfτιση και
στέγαση

η μη Εύκολη πρόσ βα σ η

στκ υπη ρεσίετ ι.ιγΒας των Kατo IK~
Τω'ι'τοmκ ώ ... κα'ι'οτήτω ... το υ δήμου ,
η α/ΕΙψη γ ι ατρώ ... στο 'ι' o σoιro μεfo,
ακόμα κω η μη ο),ο κλ ή ρ ω ση της
Γέφυρας Κούσιου!

.........'

•

ωτων»

θηκ ε από τη ν Παιδική Χ ο ρωδ/α του Δήμου,
1( ~ ι σσ ά... θll1',

εVΏ αποσπάσματα aπό τα

βρα β ευ μέν α δ ιηγή ματα δ ι ά βα σ αν μέλη της
θεατρ ι κ ή ς Ομάδας του δήμου λ/Ε.ξά'ι' δ ρει α ς
(ΣK ηlJ O βάτe.ςΊ

,

αράλΛηλα παρουσιάστηκε το A..eώιόγ ιo
που προέκυψε από έργα , που συμμεm.
χ α'ι' στο ... δΙay<ιMσμό , το ΟΠΟ [Ο θα ιωκλοφο
ρήσ ει από τκ Εκδόσεις I 'ι'φoγvι:ίιμω'ι' .

IΛI1Π ΟΣ-Ν1ΚΗ ΒΟΛΟΥ:

91-67

εγά),η Ιλ" κη , με σκορ

πέτι.ι):ε

61,

η

91-

ΑVΔΡΙKή

ομάδα του Φιλ /ππου Βέροιας

Πouριvlliρo

στο Δ.ΑΚ ι:Δη μήτριος Βlκέλα ς:.

όπου

αΥτ1μετώπισε

ανήστο ιχη

τη ς

Ν [κης

την
Βόλου

'ι'ια την 9η αγω'ι'Ιστική της

r

Εθ'ι'ικήι:; ΚCΠΗyoρ(ας. Ο ι παικτες

του

Δημήτρη

βρρέθηκα'ι'

ΓΚΙμα

πΙσω

στο

α'ι'

κοι

σκο ρ,

στο πρώτο δεκά),Ε.1ΠΌ με

1Β

19, στην ou 'o'Q:εta δΕ'ι' άφησσν
κανέΥα

περιθώριο στους

αvτll'Tάλoυς,

γΓJ!1E.δ Oύ);o ι

ανέβασαν

στροφεε

και

που αν και πάλεψαν δ εv κατάj)E.pCIY να

κcrτόφE.pCI'ι' ν σ .;ΚTι σoU'ά σιγά σιγά μια

ανrέ.ξoυν στη ... πολύ καλή άμυw αλ/ά

διαφορά που Ειδικά στο τρ ίτο δεκάλE.JΠO

και τκ επιθετικές ε'ι' έργει ες Τω'ι' παικτώ'ι'

έχεt μεγα λύτερη

τη τ Βέροιας .

ΤoτEλεuτaIo δεκά),E.JΠOεfxεδιαδΙKαστικό

(6 5-41 ΟίΌ 29'),

Στο πρώτο ημ fxρσ.ιο α δυο ομάδ Ες ητσν

χαρ ακτ ήρ α και ο Φ ιλιππος πή ρ ε τη ν

fOCιvτCι στο σκορ .Στο 1Ο ΌιφL\οξεvoύμεlJOΙ

πολύτιμη 'ι' Ικη με 91-67 .

προηνηθηκαν με 18-19, στο 16' το σκορ

Δεκάλεπτα ~ 1 Β-19, 42-37, 68-47,91-67

ήmv 29-28 υπέρ του Φλfππoυ.

Δ ι α ιτ ητές: Τσοκ6\ης κaι λoυλoυδιάδης
Φlλιrτπoς

Βέροιας

Τόκας Π , Τόκας
Τσlα~αvoς

16(1),

( Γιdμασ
Βάλ/ιος

8( 1),

αρκοπουλος

Κοθράς 28(5),
12(4), Σουτζόπουλος
2l1 ), Κα'ι'τάρκος 3.
Ν /κη Βό),ου ( Π ρέ κa ς - Τύμπασ ~
Διye.'ι'ή ς,. Παπα ζ ή σ η ς 2, Γεωργίου
19(2),
A'ι' α~ στό πo ω. oς
5( 1),
Kouτf'ι'ας 21(4), Τσαβ ές 4, Βι\ήτσιος,.
Τσ ώλη ς 8(2,\, Αγά), οlJ- Λωρ [τη ς,.
Παπακώστα ς
7,
Καφάση ς,.
ΤοκστΜδης 2.

2,

Καβαργ ύρη ς,

ΠαΡCUΤOύρας

Δηl.ιή'r~ιη ~ rdto~
NooΥΙΑCJ{ Σα

. 5

~

ND4[4Aι:lG( Ζα ......."""'...

AνTιOm Κo.uκcιvιtyoι;
O~

+

Η

ΣκέφτομCΗ
σημα(νε,ι

αλλάζω.

Μ .Μπρεχτ

"ολπl ή

6

ΦΩΤΟ ιι ΣΧΟ Ι Σ ΟΙ

με μι

10

Π

μισεtιπo[

έχαοο\'

τη

•

•

ςΗ

ρερl

τευχος

10

εpyaσbς" μάιιο το 45,33\tι Ίω'ΙΙ

ερΥασla τακ το Νοέμβρη του

πρoσλήψειa.ι ήων με σ..ιμβάσELς
πλήροιχ;

στκ ροές απασ;(ό)ιηαης σύμφωνα

α\'έρxσ.rmι στο 40,,8396 κι:JΙ η εκ

με το πΛηp.JφOριακό

πεΡI1p)J!ής Εργασ α στο 13β4ι:ι::..

~ρa.\oyoύι='oυς οι ιαm:ισxeσι:ις IOCII

Τα ιττό;φΟΥα ,

οι &qιι:Lισι:ιι; ;Ι'ιφιο υ σι α ..uv στoιxάωvγιo

Ιδκι

η

το

« Eργ ά '-T]~

αmτu πrίM ι

μια

στην

εP'r'OOIa

τεράστια

κινητι!όrηm

του

στην

α'J'Όρά

δ lΝαμ ικο ύ

και

τκ

σ.ιμβάσΕις

έχοιι ... παγ~[

ερyασ bς.

με

εPtCtuoύ

π;\ήροιχ:

τη"

ΕυκοΜα

με

οι

E1Il),'E! ρήοεκ

την

oπob

απο>ιύΟIΝ

42% . Στη διόρκεια τα.ι IlμfTo'OU

μισθι:.σroύς,. Efτe. κστα'(rέλ\OYτCΚ;

( Γενά ρ ης

για το

τκ συμβάσΕις αopCσrou χρ6'llOυ

oπob η ιω~έp'IIηση ..διαφημl~EIιo

ΕI1Ε. μΕ τη λήεη της σύμβοοης

το θετικό ισOζ Cr,ι 1O π p::ι;:ιλιNεcιN -

o ρισ μέ'lloυ

-

Νοέμβρης).

καταμμUριo οι καταιοχ
~
Υια xρiη στην
αΙ
~·ΌρώνoιN nenoω από Μ eιαroμμύριo

σύστημα

~EMζ~ και η ηροοωρυότητα

;σXιYα.l .

Ετσ ~

το

Ilμf'Ί\'O

ΓΕ'ΙΙάρη

-

oCjleι\e.;;

Noέμ~ρη

απσ,(ώρησcr.ι από τφ eρyασla
τοικ

2.100.1 04

απu\oΎVΤΑI μι:: α~σuιιά μhρα .

μlσθ:.σro ~

Σxι:1Xιv 1.000lOCItασ.ι:e~ovrαlτημφα .

αρrαμ ός που εΕΠΕpvά ακόμα και

αύμψ(ι1ιlO μι:: τα oτoιxUι πιι;Αve(άptηπ-,ι;

ΤΟΥ απόλυτο σρ~ό μισθωτών
που ώμφ
ΕΦΚΑ

Aρ),ήςl!ηJooΚι.ν Eσδδωvκιιι ΤOVOKπίιβρη

με το. στοl;ιι;εω του

ιmoλoy[ζe.ται στα

του

1,.850

.2017 ΟΙ κατr:ισ:ι:eσι:ι ς ,f,ι:πiραODII

τσ Μ eιrαroμμύριo! Σι..r;eιφlμΜ ~

εmτ.άroμαl

l.o14295φoρa.\oι,ιoύι='ouς

~DII

Kαrιισxeσι:x;; κσ ι δroμι: ύσι: ις :rι!ριoυσι α ι<ώι

οτοιχι:ωι,

22903 πq:I011ά1!ω από αυτ6:;;

'ΣΌυIimτiμβρη 2017.
μιο6ι; Μηθυσμ6ι; της χώρας ~

)ηξιφόθroμΙ:Ι;ΟCjιι:ι\iςστη.ι ξψΟρΙ"α,.αφού

Το ΠΡCΙyμα"O.Κό νόημα!

σιnιo),ικό οι

νη μέ ρ ωση σχετικό με το αιοΛικό πάρκο στο Βέρμιο

και

πραγμστοπαήθηκε με εuθύ ... ητης δη μοτικής αρ χής

13/12 .

o'1TJ'" ι!φΟρι'ο. ι:vώ σταθι:ρά πι7wω

από 4ι:κατομμύΡια ι:Μ:!1 οι oφeι)bι:ςπoυ

Ο

Ε

έρaσαvτo

-

Οι

σ..ιμβόσεις μερικής απασ;(όλησης

σύστημα

σπ,ιμή.

απασχ&ησης.

Από τη συνεδρlαση του Δημοτικού ΣυμβουλΙου Β έροιας για τκ ανεμογεννήτριες

της Βέροιας τη Τετάρτη

487

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

OJTOλύσεωv κατό 128.230 θέοεκ

την

απασχόλησης 'IIQ ε!\ιaι μόλις στο

πικαιρ οτη τα

Ε

2017, διaμOι::φι:ίMwτας αρΥητικό
ισotύ." O 39.22.1 θέσειιΝ EΡYOOIΙX:

«Εργ ά'-Τ] .Τη ν

,

•

AmσTI

κο ειπερ

ωrό 200,00:) (209,04{Ι)

00

n

από

lI1'>ό.ιYeύOl.N

Καλεσμ.έ'ιloι ειδ υωί ΕΠ Ι

~em; ήταν

τους

oπolouι;

απδ

4.170.753
1.718.371

οι

mιαΥIOClσt1κό

~τρα

Ι:ΙσlIρoξης. όπως δναι η κιιΊό~η.

στή μovες αλ/ά και ειστρόσιιmoι των εrαιρει ιίJ.ι. Ο δ η μο

Το κράτος exeι

τικός σύμβουλος της ΛΑΣ ΠώΡ,ισι:; ME).IOOo w. oς,. το πο

ι:UΡΏ

θέrησε τα δύο χαρτό"ια στη θέση του που νομΓζουμε

ι:Ι 01Ipcιξηι;.

αn6

~

δι:σμι:ύσι:ις

δ[νου" το πpJIr'μoτικό στf\1.ια της δ).ης υπόθεσης και τα

ι:ισφδξα

τα

cmό

4 σιο.

ι::r.'O'ιικo:π-ιά

~τρα

κατασ.ι:eσι:x;;

nφιoιιoιoKι.ί:ι'II

τις

IOCII

Oτoιxι:kιnι .

exPI κι:::ιΙ τσιι Οιπιψρη απ:. το Kρστιιαl
... 1,7 δισ. ~ώ
τις )ηξιη:ιe&q.ιι:t; oφιι)iι;; του 2017

οποΙα προσυπσ,ιράφοψε!

aro

roμdα. ~01Iράxθηιm
κα ι

2..3

aro

δ 10.. ι:uρ ώ

IIρoηι,ιo~
αυΞΌΙΚΙVτoι,.

lΙς οφι: L1i.ς 'OCιN

rnΌιY. Πάvrως τα xι;eη

αφού

roν

Οιπώβρη

)ηξιφόθroμα:.ρerι ~TO:JD ... τu
ι:uρώ απδ

ro

10,.4 σιο.

9,2 σιο. ι:uρώ m Σι:ιπ4ιβρη
1.2 σια. ι:υρr.ίΊ

και:α."χι CjlΙ:VΤOC; ούl1JCIIl
μ~α σι:.aια μόνο μή'ο'α.

Στα ΟΟ} δια. ι:υρω bpτoσαv n1i0'ι' οι
σιnιo),ιιdι; ).ηξιπρόθι:σμι:ς oCjleι1ic: ιιρος

m

Lιoιϊι.!!!!!!!!~~"' ~Ft~φ,~ "'ελι«1rrί~ξιIJψC Η όλη ~σiασ
Μ "ολΠ'

\'η

αλλά •..

ενημέρωση του ΔΣ της Βέραας

't'Q

'110

Ε υΜ το πόσο κα λό

εμότει:; ήταν οι θέσεις ΤΙιΝ πoλιτιίJ.ι στη σιΝεδρ Ιαση

-

για

τόπο

μ ας

ι

ΚΕ

βλ ήθέJ
. VOU'll ΟΊΟ'.'

~

"';τριει:; στο Βέρμιο ) δεfWα τω Eξαιρrnκoύ ε'Jδ ι αφ έρ:>

μl Ν:ι ι Τα

n

στελέΧη του ΣΎΡΙΖΑ (με τη συμμετοχή του μέ>ιοιχ; της

Λ πδ

με

στόποιιλοu) ,eιστρoσι:ίmω'ι' της ΤΕ Η μαθΙας του ΚΚ Ε (πο υ

μο[ρασαΥ l«lI πρ:ικήρυεη του κόμματος στους παρευο

μ Ε Υι,ώ μCNO

1Μ

σιο.

ο ~α

oλoyUJμδ

oμύJ α

Το.Ν

Χρήστου

του

ι!ο l.I.\.!urή

Avτιι:Mou γιο
roν Π ρο ίίπολσΥιομό του 2 Ol 8,. στη.ι
α/oμf).ι:ια tηι; Βοu\ήι; TIJ1I Tphη 12
Δ.9a:μl3ρΙou 2017.0 βou),ι:υ'lής; ro..~ δll

ΤΕ χνοκ ρατ ι κή κα ι δ Γ(j3 EY ουδ έΊερη

τοποθέτησ η . Π·lE.τtJ l

την

ΜΗμαθlaς

),a"fκέ ς α'llόγ κει:;. Η απάντφη δ ε δf.ι ero ι

ΙΙΕ Ε. Παπαyιαvvoίι),η και του συvrσιιιστή της Ν.Ε Τ. Κω

ιJηx. V1U
Προ -

μο ρφης ενέ ργΕ ιας πρ έπΕΙ '11(] Εε ετασ1Ε. 1
με K Ρ I'lήρo, 0'11 a\'mno κprνo'ι'tOI στις

νroς που παΡOυσtά ζει το όλο ζήτημα . Μετα ξύ αυrUι 'ι'

ι:υρώ πpoστIBι:vται TD

ι:UΡΏ ΠιΙ\Ι ~ )ηξιη:ι~ωv οφι:ι\ώι .

αιολ ικά πάρ κα εμφσ.ι [ζο lΝ ΕΠιro;c,ιι.,.qι ε"η
α'llόJπu f.η . Ο βσ3 μός Cι ξιοπο Γησης I'i:ιθe.

τι ς σ.ιεμοΥεΥ

ilημόσιo lOCIθώςσnςπα.".ιeςοCjιι:ι),6;'[οΆ'

89.3 δισ.

η ~α. nφkισo.; που αvol"yι:ται στη ~

ρισκόμεΥΟυό. του δημοτικού συμβούλου της ΜΣ. στη

κε ρ δ οφόρων .
Δή].1αρ] (Οζ: ΌΝ:!ι ι.j)i~υ με τη βο.τ κπη

μας μeτό τov MJtouστo

~

rou 2018

;π~ σι: ~mτo vα ~μΓζι:ι το παpι:).Θόv.

Νάοοοα Λ. Λ ακηΥά'ο'ο υ) EΚΠΡOσώπlιJιlτης ΚΙ'ι'η ση ς ΣΟΣ

),ύσ η. Χ ρειά(ovτα ι όλα ~ ι ο ), ιγ'ιΠ η ς κα ι

ΔzιJ ;πpt!rι: ι ν α rnαιι α),iιj!oυμι: -ης Ι σι~

8ΕΡΜΙ0 κ.α. Οι πολύωρες όμως τοποθετήσειςτων EJ(-

οι <NCΙYEι:ί:ι:ιιμει:;

ΕνΕΡγΕlας . Ποκ;ι

IIo),ιllιdι;" και την ισια "'OOΤΡOrncι που

πρoσώπlιJιl της εταιρΙας και τω ... παVΕΠlστη μΓIιJιI, τους

ε~αl ό μως το κατάλ/η ),ο μεΙwα;- Π ρέπει

μα ς oδι'rrηoα ... στη )prolOClπfa ιιαι στα

'IICJ βρεθεί η ;φUσή τομή και στα ;φήματα

μιιηΜΌVιa.

κούρασ:ΙΥ με αποτέλεσμα όrαY ξεxΙWΙOα'ι' οι τοποθετή

πηγές

Πα! π),ηp:ίJyoυμE και

σεις των συμβοίι),ων να Ε.χουΥ μεΓνe.ι ελΊWστoι από αυ
τούς .••

't'a τις ΑΠΕ

~I γκι

&ΙΙσης; =ήlJ01lξ

6>.eς

6n

ΟΙ na.1.ιτιι.i"ς διΝδμι:ις Θα πρbe! να ~ιN

τους ,:(ιΠOuς. Τα σύ'ΙΙο>ιο του έρΥοο που

βδ>.ι:ι μυα.1.ό cmό τΗv nφιπEπια

έχει σxEδ~στεΙπmεύωδε θα u>.oπoιηθEI.

καταατΡοCjιή

Σfγoυρα θα πάμΕ σε μικρόΤΕΡΟ αlοΜκό

).οός τα ιιροηγούι--α :.ρ6lι1α

OOptD.Το πόσο θα το δούμΕ στη\' ΠΟΡΕIa .

Ο CjlI:D.o υμι: από τclιρa "'Ο σχι:σιό:ιι:χ.ι μι: μι:

mu

βι"ωσι:

ο

IOCII

τη.ι

ό.1ηνκός

IOCII

πως

Να βά)ιουμΕ στη (ιι,ιαρiι το σlΝ και n\ηv.

οτοr.ι;ι:κί:δ"Jσυ.dvι:αηrornόμι:vα βήματα.

Κά'llOμΞ θετική εισήγηση πρ~

Να ~ιάooυμι::

5 χρ6'llια,.

iocii

'ο'(] ιι.\οποιήοουμι:

eιια μσlΠθ.o βιώσιμης iocii Ι-α'll'"f'ήσιμηι:;;

θεωρώντας πως Ία θετικά EΙVOΙ m::JραJlάlιtιJ

OI.'άπnιξης

από τα αpvητικά •.ΣuVΕxιtω vΑ έχω τη'ι' ίδια

JIOu Θα β<:J σIζ.m! ι ΟΠ) ""ώαη..

τη.ι καwτoμα ιιαl την eξω:np~α . Ένα

άποψη, βεβαfωc; πρέπει νcι σιNεχlσoυμε
τη ;φήση ),ιy.ιfτη κι:Jl φOOΙΚOCι αερ Ιο υ,

μ 011"1"00 σl"ιrolηι;; α.....:ιmυε,ηι; που τu ο φD. η

m υ Θα δ 13).iι:ι.rτα1 σ.:- ό Μι τΗv IOCI MJ.V Ι α iocii

α),1\iι θα πρέπΕΙ στα όρια της IOopp:m1cις

&ι! στο UΙ; M>touι: ια::ιllσxuρ ι:ός.

Υα έχουμΕ τη σημαYτιtDτεf;η δlEbδυση

"ΠιJV ΑΠΕ. J'ιρα θα έβα tα θετικό πρόσηι.ο,
με δ). ες ό μως τις δικ),Ε[δΕςαι:χΡα),ΕIac: από

Δ ν αρΙU( "10 •••

ρπιατικό κλίμα!

ouppCΚYιooη.;; μισθιίJ.ι και συ'ι'τόεεω..,
με

ΔεΥ εξετάζουμε καλές προθέσεις από μέΡ:>ιχ;

τεράστιας αύξησηςτης φoρoΛηστfας.

στόΧο τη στήριεη της πoλίJπαθης τοmκής αΥΟρός. Πιο

τω"διoρyανωτιίJ.ι.Αιιλ4 θtAouμl'Υια μια ακόμη

Όσο

ια μfα

ακόμη

Xpc7ι'lά

ΑWΚOΙ'o'ιί:eηtαl'ι'

δράσεις

kv

ορά να ιnroyριιμμlσouμεότι αυτό ΊιOU Adιι51

εμπνεύστη ΚΕ. το ΔΗΠΕθΕ Βέροιας. ο Δήμος

ΟΊΙό την τomιcΉ αγορά 6ιv dvαl ΤΟ dA(μo»

στο πMvρό T!IW 4λbw λα'ΊΙUΊW στρ

Βέροιας,. το Επιμελητήριο ΗμαEΙcJι:;.. ο Εμπορικός Σίι),λογος

αλ/ά1ΌXPfιι

1:600

8έροιας διoρyα'lώνoυ ... διήμεΡΕς δράσεις

Και

8tPOIQJt, που

qfIoρτόZn

-

ΨωΥΙΖΩ

(15

- ΖΩ

και

16112)

αυτό

εξαπfας

της

ouyεxlζόμεwις

με στό);ο να δώσουν εορταστικό τό.'ο στη'ι' πόλη l«lI Υα

φΤΩXOΠOΙησηςTIιNπoλλιίJ.ιεξαιτfαςτηςανe.ργI"ας

περάσοlΝ ΥΟ. μήνυμα στήριξηςτης τοmκήςαΥΟράι;.

και

της

uπoαπασ)(όλησης.της δραματuα'ις

της

OII11μ&ΠlJΠιζOVΙαl οι απ:ιic;. όσο

στη

σ υΥκειφlμέ'ι'α με σίι..,θημα

,

6ιν oρyιιV1ίwεtαl ο αyώvαf;
οι mαyyε)ιματfει,; θα

τ(Ιρο τouι; να
κAεfvoυν•••

t

ια ΤOUζ
μΔnιw,

βλόιovv τον

Τ.lίl και τα μCΙΝΑ~ά το 11Ι( να

