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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤΩΝ ΜΠΛ0ΚΩΝ:
Κλιμακωση
ην οργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη 14 Φλεβάρη
αποφάσισε η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη στη Νίκαια ΛάρισαςΣτη σύσκεψη
συµµετείχαν 11 Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, δεκάδες Αγροτικοί Σύλλογοι και Επιτροπές Αγώνα από 45 νομούς καθώς επίσης
και εκπρόσωποι από 35 μπλόκα.Στη σύσκεψη
πάρθηκαν επίσης αποφάσεις για µέτρα για
την παραπέρα ενίσχυση των µπλόκων και …για
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πιο προχωρημένες μορφές πάλης.Επίσης η σύσκεψη
αποφάσισε να καλέσει τους εργαζόμενους
και τα άλλα λαϊκά στρώματα να δυναμώσουν
περισσότερο την ενεργό εργατική στήριξη στα
δίκαια αιτήματα και στον αγώνα επιβίωσης των
μικρομεσαίων αγροτών. Στη σύσκεψη συµµετί-…
χαν από τηνΗμαΘία το μπλόκο της Κουλούρας
καθώς και αυτό της Νάουσας
Το ψήφισμα που εγκρίθηκε
Η σύσκεψη ενέκρινε το παρακάτω ψήφισµα:
«Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 7 Φλεβάρη, στη Νίκαια της Λάρισας η Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από
35 µπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, από
11 Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων,
καθώς
και από δεκάδες ΑγροτικούςΣυλλόγους και Επιτροπές Αγώνα από 45 νοµούς της χώρας.
Στη σύσκεψη αναπτύχθηκε ανοιχτή, διεξοδική,
γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση για την
παραπέρα πορεία της πανελλαδικής αγροτικής
κινητοποίησηςπου βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και
17 μέρες και συντονίζεται από την Πανελλαδική
Επιτροπήτων Μπλόκων.
Α. Υπονραμµίστηκεότι το φετινό μπλόκα ήρθαν
ως συνέχεια των περσινών, όπου, με το σκληρό
κι ανυποχώρητο αγώνα τους, οι μικρομεσαίοι
αγρότες αναγκάσαμε την κυβέρνηση να κάνει
κάποιες παραχωρήσεις, όπως η θέσπιση αφορολόγητου ορίου, η μη φορολόγηση μέρους
των επιδοτήσεων, η αναβολή για 5 χρόνια τόν
τέλους επιτηδεύματος, η νοµοθετική ρύθμιση
για τα ΄΄αγροτοδικεία'ζ η σταδιακή και όχι άµεση
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.
Το συμπέρασμα που βγαίνει και έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθώς βρισκόμαστε ξανά στα μπλόκα
του αγώνα, είναι ότι μόνο με την ισχυρή αγωνιστική πίεση μπορούμε κάτι να κερδίσουμε.
Βεβαίως. πρόκειται για μικρές, κουτσουρεμένες
κυβερνητικές παραχωρήσεις που έγιναν κάτω
από την ισχυρή πίεση των μπλόκων και όχι για
"ικανοποίηση της πλειονότητας των αιτηµάτων
των μικρομεσαίων αγροτών, μετά από διάλογο
και συμφωνία των εκπροσώπων των μπλόκων
µε την κυβέρνηση: όπως ισχυρίζονται οι κυβερνώντες, προκειμένου να παραπλανήσουν την
"κοινή γνώμη" και δίνοντας τροφή στη φασιστι-

του αγώνα µε πανελλαδικο αγροτικοαυλλαλητηριο στην Αθηνα την Τριτη 14Φλεβάρη

-
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κή Χρυσή Αυγή και σε διάφορους "καλοθελητές"
να συκοφαντήσουν την Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων και, γενικότερα, το οργανωμένο
κίνημα της μικροµεσαίας αγροτιάς, εκτοξεύο-ντας βρωμιές περί "προδοσίας του αγώνα".
Και στη διάρκεια των 40ήμερων μπλόκων και
στη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον πρωθυπουργό δεν μπήκαμε, ποτέ, στη λογική να
κάνουμε "διάλογο" για το τι και πώς δέχονται να
χάσουν οι μικρομεσαίοι αγρότες, όπως μας ζητούσε η κυβέρνηση, αλλά θέσαμε τα αιτήματα
των μικροµεσαίων αγροτών όπως είχαν καθοριστεί και ιεραρχηθεί στις πανελλαδικές συσκέψειςτης ΠανελλαδικήςΕπιτροπήςτων Μπλόκων,

ζητώντας την άμεση ικανοποίησήτους.
Και δεν φύγαμε από τα μπλόκα επειδή
συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση, αλλά, όπως ανέφερε
και η ανακοίνωσητότε της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, για να συνεχίσουμετον αγώνα µε άλλες μορφές πάλης, αφού η κυβέρνηση
τρέναρε συνεχώς την ψήφιση του Φορολογικού
- Ασφαλιστικού και υπήρχε άμεση ανάγκηνα
αρχίσουμε τις δουλειές στα χωράφια, γιατί αλλιώς
κινδυνεύαμε να μην προλάβουµε να ξεκινήσουμε τη νέα καλλιεργητική περίοδο και να µείνουμε χωρίς το παραμικρό ετήσιο εισόδημα.
Β. Στη σύσκεψη επισημάνθηκε ότι κάποιοι
που
εμφανίζονται τώρα να διαχωρίζουν τη θέση
τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ είχαν πάρει μέρος στις προηγούμενες
πανελλαδικές συσκέψεις της και είχαν συμφωνήσει µε το πλαίσιοτων αιτημάτων και την οργάνωση του αγώνα, θα πρέπει να εξηγήσουν τι και
γιατί τους οδήγησε σ' αυτή την αλλαγή στάσης
και πορείας. Διότι κανείς δεν μπορεί να πιστέψει
ότι ο διαχωρισμός για τον οποίο κάνουν λόγο
οφείλεται στα "διαφορετικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας", όπως''ξαφνικά" ανακάλυψαν
και προβάλλουν σαν"δικαιολογία".
Διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στους αγρότες,
όμως δεν αφορούν σε προβλήµατα, αλλά σε
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αγροτιάς.Στις
συζητήάπιαστο όνειρο, ότι αναγκάζεται να ζει και
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η
κυβερνήσεις θέλουν να ξεκληρίσουν τους σταθμούς και οχολεία, µε ανεπαρκείς δηµόμικροµεσαίσυς αγρότες σε όφελος των με- σιες υποδοµές και υπηρεσίες υγείας.
γαλοαγροτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν Και κατέληξαν : «Μαζί μπορούµε να στήστη γυναίκα αγρότισσα και τα προβλήματα σουµε ισχυρό μπλόκο στην αντιλα'ι΄κή ποπου αντιµετωπίζει: το γεγονός ότι είναι ανα-- λιτική και να διεκδικήσουµε τις σύγχρονες
σφάλιστη, ότι η σύνταξη γίνεται για αυτήν ανάγκες μας».

.

όσοι δεν θέλουν μαζικούς και δυναμικούς αγώνες για την επιβίωση της μικρομεσαίαςαγροτιάς,
δεν θέλουν να υπάρχει ένα οργανωµένο, μαζικό,
αγωνιστικό αγροτικό κίνημα, το οποίο, σε συμμαχία µε το ταξικό εργατικό κίνημα και το αγωνιστικό κίνηματων άλλων λαϊκών στρωμάτων, θα
αντιπαλεύει την αντιλα'ι΄κή πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Γ. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, μέχρι στιγμής,
εμφανίζεται αδιάλλακτη έναντι των δίκαιων αιτημάτων της αγωνιζόμενης μικροµεσαίας αγροτιάς, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε
βήμα πίσω από την εφαρμογή όλων των μέτρων
των μνημονίων και της νέας ΚΑΠ που εξοντώνουν τους μικρομεσαίους αγρότες. Στην ίδια
πλευρά με την κυβέρνηση και απέναντι στους
αγωνιζόμενους αγρότες στέκονται οι πολιτικές
δυνάμεις που ψήφισαν το μνηµόνιο και στηρίζουν την ΚΑΠ της ΕΕ, οι εμποροβιομήχανοι και
οι μονοπωλιακοί όμιλοι που εκμεταλλεύονται το
μόχθο της εργαζόμενης αγροτιάς, οι μεγαλοαγρότες-επιχειρηματίες που παραμονεύουν, σαν
τις ύαινες, ν' αρπάξουν τη γη και το βιος των ξεκληρισμένων μικρομεσαίωναγροτών.
Η κυβέρνηση ίσως και να ελπίζει ότι οι
αγρότες
θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε, θα απογοητευτούμε και θα τα παρατήσουμε. Μάταια το ελπίζει και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων
την προειδοποιεί ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να
υποστείλει τη σημαία του αγώνα, αλλά θα κάνει
ό,τι µπορεί΄για να αυξήσει την αγωνιστικήπίεση,
αναγκάζοντάς την να ικανοποιήσειτα αιτήματα
επιβίωσης των μικρομεσαίωναγροτών.
Σ' αυτή την κατεύθυνση η πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει:
1ον. Να πάρει μέτρα για την παραπέρα ενίσχυση
των μπλόκων που μάχονται για τα αιτήματα της
μικρομεσαίας αγροτιάς και για την κλιμάκωση
της κινητοποίησης με πιο προχωρημένες µορφές πάλης
Ζαν: Να καλέσει τους εργαζόμενους και τα άλλα
λαϊκά στρώματα να δυναμώσουν περισσότερο
την ενεργό εργατική- λαϊκή στήριξη στο δίκαιο
αιτήματα και στον αγώνα επιβίωσης των µικρομεσαίωναγροτών.
3ον: Να ζητήσε: συνάντηση με την κυβέρνηση
για την ερχόμενη Παρασκευή 10 Φλεβάρη, όπου
θα θέσει το πλαίσιο των αιτηµάτων - διεκδικήσεων των αγωνιζόμενων μικρομεσαίων αγροτών
και κτηνοτρόφων, απαιτώντας την ικανοποίησή
τους.
4ον: Να οργανώσει μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Τρίτη 14 Φλεβάρη, καλώντας όλους τους µικρομεσαίους αγρότες της
χώρας να πάρουν μέρος και τους εργαζόµενους
και το λαό της πρωτεύουσας να συμµετάσχει
μαζικά για να συμπαρασταθεί στην αγωνιζόμε-

συμφέροντα. Άλλα συµφέροντα έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες που χτυπιούνται άγρια από
όλες τις µεριές και παλεύουν, κυριολεκτικά, για
την επιβίωσή τους κι άλλο οι μεγαλοαγρότεςεπιχειρηματίες που επωφελούνται από την πολιτική της ΕΕ και της κυβέρνησης και πιέζουν για
ακόμα περισσότερα οφέλη.
Κι είναι γνωστό, εδώ και χρόνια, ότι µέσα
στο
αγροτικό κίνημα υπάρχουν,δρουν και συγκρούονται δύο "γραμμές πάλης". Η μία του οργανωμένου αγροτικού κινήματος, όπως εκφράζεται
μέσα από τους ΑγροτικούςΣυλλόγους, τις Οµοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων, που αγωνίζεται για τα συµφέροντα
και προβάλλει τα αιτήματα της μικρομεσαίας
αγροτιάς. Και η άλλη, της εξυπηρέτησης των
συμφερόντων μιας χούφτας. μεγαλοαγροτώνεπιχειρηματιώνπου εκπροσωπείται από διάφορα "σχήματα", σε περιφερειακό ή πανελλαδικό
επίπεδο, τα οποία εμφανίζονται σαν "διάττοντες
αστέρες" κάθε φορά που ψήνονται μπλόκα, παίζοντας το ρόλο του υπονομευτή του περιεχόμενου, της δυναμικής και της προοπτικής του αγώνα της αγροτιάς και του "πρόθυμου"συνοµιλητή
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Αν και αυτά τα "σχήματα"δενέχουν παρουσιάσει
συγκεκριμένοσυνολικόπλαίσιο αιτημάτων-αναφέρονται γενικά και αφηρημένα σε αιτήµαταπου
αφορούν στο Φορολογικό,στο Ασφαλιστικό και
στο κόστος παραγωγής- είναι φανερό ότι διεκδικούν από την κυβέρνηση ακόμα μεγαλύτερα
οφέλη για τους µεγαλοαγρότες-επιχειρηματίες
από τις επιδοτήσεις - ενισχύσεις, το πρόγραμµα
Αγροτικής Ανάπτυξης κι άλλα προγράμματα,
φορολογικές και άλλες ελαφρύνσεις, πατώντας
και πάνω στο νόμο για το διαχωρισµό των αγροτών σε "κατ' επάγγελμα ή μη", που ψήφισε η κυβέρνηση, ικανοποιώντας το δικό τους βασικό
αίτημα στη διάρκειατων περσινών μπλόκων.
Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων
που
συγκροτήθηκε μέσα στο καμίνι του αγώνα, δέχεται τις τελευταίες μέρες πολλές συκοφαντικές
επιθέσεις γιατί αποτελεί "αγκάθι στο µάτι" όλων νη αγροτιά».

΄

Σύσκεψη για την απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων
χωρών στην αγροτική οικονομία µε την παρουσία Γ.0υρσουζίδη
ραγµατοποιήθηκε (7/2) µε την κεντρωμένες Διοικήσεις και συζητήθηκαν δυπαρουσία .του Υπουργού Βαγ- σχέρειες που εµφανίστηκαν κατά την
εφάρμογέλη Αποστόλου, στο Υπουργείο νή της διάταξης
.
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Με" ιδιαίτερη έμφαση συζητήθηκε το θέµα της
ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή εποχικής εργασίας Αλβανών πολιτών, οι οποίεκπροσώπων Αποκέντρωµέ,νων Διοικήσεων. …', οι εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις ανάγκες
των Περιφερειών, των Υπουργείων Εργασίας, * σε εργατικό δυναμικό στον πρωτογενήτοµέα
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγ- στην βόρειο Ελλάδα, στην
κατεύθυνση επίλυγύης, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εσωτερικών, σης του.
Εξωτερικών, της Γενικής Γραμµατείας Δημόσι- Για τον λόγο αυτό παρευρέθηκαν οι-βουλευτές
ας Υγείας και του Ενιαίου*Φό'ρέα΄Κοινωνικής Ημαθίας Γ. Ουροουζίδης και….Πέλλ'ας Γιάννης
Ασφάλισης, µε θέµα την αποτίμηση εφαρμογής Σηφάκης.
του άρθρου 58 ν. 4384/2016 που αφορά στην Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η διατήρηση του
εραπασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών γοσήµου ως τρόπου ασφάλισης των αλλοδατρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία.
πών εργατών γης
Υποβλήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τις Απο΄

.

Δ

Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
ντοκουµέντα, έρευνες,
µελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
τη γενικότερη της χώρας
μαςαλλά και παγκόσμια

Φλεβάρη 1942: |δρύεταιτο
τις πρώτες µέρες της τριπλής φασιστικής
Από
νέα γενιά της χώρας µας µπαίνει στον δρόμο

κατοχής η
της αντίστασης. Η ΟΚΝΕ ανασυγκροτείται μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της διδακτορίας του Μεταξά. Σε μια σειρά
περιοχές δημιουργούνται αντιστασιακές οργανώσεις νέων
- με πρωτοβουλία κυρίως κομμουνιστών όπως: Φιλική Εταιρεία, Δεύτερη Νέα, Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία, Πανελλήνια
Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων (ΠΕΑΝ), Ένωση Νέων Αγωνιστών
Ρούμελης (ΕΝΑΡ), Θεσσαλικός Ιερός Λόχος (Θ|Λ) κ.α.
Με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ και με στόχο την ενοποΉσησυντονισµού του αγώνα της, στις 5 Φλεβάρη του 1942 στην
Αθήνα δημιουργήθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
Νέων (ΕΑΜΝ).Το ΕΑΜΝ συσπείρωσε στις γραµμές του χιλιάδες
νέους και νέες και τους οδήγησε σε μαχητικές κινητοποιήσεις
ενάντια στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους. Στάθηκε
ο εμπνευστής, οργανωτής και καθοδηγητής της νεολαίας
στον αγώνα ως την ίδρυση της ΕΠΟΝ (23/2/1943).
Παρουσιάζουµε την «Διακήρυξη της Προσωρινής
Κεντρικής Επιτροπής του Εθνικοαπελευθερωτικού
Μετώπου Νέων», που είναι και το πρώτο επίσημο
κείμενο του ΕΑΜΝ (αξιοποιώντας τα «Κείµενα της
Εθνικής Αντίστασης-τόμος πρώτος- Σύγχρονη Εποχή

ιστορείν
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ΕΑΜ

Νέων-

πατριωτών, στις φυλακές, στα στρατόπεδα, στα ξερονήσια.
Οι φασίστες καταχτητές θέλουν να μας λυώσουν πάνω στη γη
μας αν μπορέσουν μ' ένα πάτημα της μπότας τους.
Μπροστά σ' αυτήν την εθνική συµφορά, µπροστά στην
επιταχυνόμενη καταστροφή πρέπει ν' οργανώσουµε και ν΄
ατσαλώσουμε την αντίσταση μας.
Εµείς οι 5 οργανώσεις της νέας γενιάς που συγκροτήσαμε το
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜΝ), «Δημοκρατική
Ενωσις Νέων», «Ελευθερία», «Κοµμουνιστική νεολαία»,
«Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία» και «Φιλική
Εταιρεία»,αφού υπογράψαμε Συμφωνητικό κοινής δράσης,
σας καλούμε στη μάχη. Σας καλούµε να πυκνώσετε τις γραμµές
του ΕΑΜΝ και µε τον όγκο και τη νεανική σας ορμή, να το
κάνετε ακατανίκητη δύναμη, οδηγητή της νέας γενιάς στην
πόλη για την ζωή και την εθνική λευτεριά. κάθε πραγματικά

,

1981)

«Προς όλους τους Νέους, Νέες και Παιδιά
Αδέλφια
΄Υστερα από 120 χρόνια ελεύθερης εθνικής ζωής, η
πατρίδα μας ξαναύποδουλώθηκε εθνικά.
Πάνω σε πολιτείες και χωριά, πάνω στα μνηµεία του
πολιτισμού μας, κυματίζει ο αγκυλωτός σταυρός
και η τρίχρωμη των µελανοχιτώνων σαν σύμβολο
βαρβαρότητας και ολέθρου. Εννιά μήνες φασιστικής
κατοχής είταν αρκετοί να κάνουν ρηµαδιό ότι χτίσαμε εµείς
κι' οι πρόγονοί μας μ΄ αίμα και μόχθο, και να μεταβάλουν το
λαό και τη νεολαία μας σε κορμιά σκελετωµένα απ'την πείνα
και να στείλουν στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες απ' τον ανθό
της νέας µας γενιάς. Μπροστά στα μάτια μας ξετυλίγεται το
αποτρόπαιο θέμα των εγκληματικών οργίων των σκύλων
της φασιστικής κτηνωδίας, βαρβαρότητας, ληστείας. Σαν
αρπακτικά όρνια ρίχτηκαν στο ψωμί μας, σ' ολόκληρη την
εθνική μας παραγωγής, στα σπίτια, στα μαγαζιά, στους
καλλιτεχνικούς µας θησαυρούς. Σαν ανήθικοι ρίχτηκαν στις
γυναίκες, στις αδερφές μας. Η Γκεσταπό ,οι καραμπινιέροι, οι
πουλημένοι ξενόδουλου Κυβερνήτες, εξοντώνουν χιλιάδες

Η

εθνική οργάνωση νέων, κάθε πραγματικά νέος πατριώτης, έχει
θέση στο ΕΑΜΝ.
Νέοι εργάτες, εργάτριες και υπάλληλοι
Απευθυνόµαστε σε σας που ζείτε τη µαύρη ζωή του δουλευτή,
στο εργοστάσιο, στο μαγαζί ή του άνεργου απόκληρου της
ζωής. Εσείς που κινείτε τις μηχανές και αρπάζουν οι καταχτητές,
πρώτα απ'όλα απαιτήστε ψωμί, συσσίτιο ,µεροκάματο ή µισθό
προσαρµοσμένο στον τιμάριθμο.
Νέοι αγρότες και αγρότισσες
Εσείς που με το µόχθο σας κάνετε τη γη και γεννοβολά, μην
αφίνετε τον καταχτητή να σας αρπάζη τη σοδιά. Δώστε στους
πατριώτες που πεινάν ότι σας περισσεύει με χαµηλές τιμές. Κι

πρώτη διακήρυξη

όταν χρησιµοποιούν βία για ν' αρπάζουν την παραγωγή σας,
απαντήστε µε διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις
και µε τα όπλα ακόµα όταν τα χρησιμοποιεί ο καταχτητής.
Απαιτείστε ψωµί, τρόφιμα, ρουχισμό. Χαλάστε τα γεφύρια, τις
σιδηροδρομικές γραμμές. Ετσι εμποδίζετε τον καταχτητή να
µεταφέρη τα κλεµένα στα φασιστικά του σκυλιά.
Νέοι σπουδαστέςκαι διανοούµενοι
Εσείς που είστε το πιο φωτισµένο κομμάτι της νέας μας γενιάς,
που σας αφαίρεσαν το δικαίωμα στη μόρφωση, που τα σχολεία
σας μετατράπηκαν σε στρατώνες των φασιστικών ορδών,
που σας άφησαν χωρίς ψωμί, γίνετε πρωτοπόροι στον εθνικό
αγώνα, οργανωτές του ΕΑΜΝ, οδηγητε΄ς της νέας γενιάς.
Κορίτσια

Σπάστε τα μούτρα των πιθήκων της κατοχής που σας ρίχνονται
κυνικά στους δρόμους. Στιγματείστε τις διεφθαρμένες που
πουλάν στον καταχτητή μαζί με το κορμί και την εθνική
τους συνείδηση, για ένα πιάτο φαί και μια μπουκιά
ψωμί. Παλαίψτε δίπλα στους νέους και τους γονιούς
σας να κερδίσετε το δικαίωμα στη ζωή και την εθνική
λευτεριά.
Νέοι και νέες των µειονοτήτων
Και σας ρημάζει ο καταχτητής. Τη λευτεριά θα την
κερδίσετε τσακίζοντας τον καταχτητή φασισμό.
Μπήτε στο ΕΑΜΝ.
Νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων
Ανεξάρτητα από πολιτικές και θρησκευτικές
πεποιθήσεις. Η θέση σας είναι στο ΕΑΜΝ.
Μπείτε στις γραµµές του. Κάντε το ακατανίκητη
δύναµη.
Αδέρφια
Μη χάνετε καιρό. Ας παραµερίσουµε τους δισταγμούς,
τις ταλαντεύσεις. Ας συγκροτήσουμε παντού, στο εργοστάσιο,
στις συνοικίες, στο σχολείο επιτροπές και ομάδες του ΕΑΜΝ
και ας ζητήσουµε σύνδεση με την Προσωρινή Κεντρική
Επιτροπή. Αναπτύξτε όλη τη νεανική σας πρωτοβουλία
και δηµιουργικότητα. κάθε μέρα που περνά µεγαλώνει η
καταστροφή του τόπου µας και το δρεπάνι της πείνας θερίζει
χιλιάδες νέους.
Κάτω οι βάρβαροι καταχτητές!
Κάτω η ξενόδουλη Κυβέρνηση!
Ζήτω το ΕΑΜΝ
Φλεβάρης 1942. (Η Προσωρινή Κεντρική Επιτροπή)

ΔΣ σαν κι ΄εκείνες που είδαμε να λευ-

γραμμές του ΔΣΕ.

τερώνουντη Νάουσσα. Σας νικήσαµε.

Τιμήσαμε την αδούλωτη Νάσυσσα.
Ενα έχουμε τώρα στο νου και στην
καρδιά µας. Να κάνουμε το'1949 αποφασιστική χρονιά της Νίκηςτου λαού

αρουσιάζουμε σήμερα μία επιστολή
Π µαχητριών
του ΔΣΕ από τη Νάουσα,

που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΠΡΟΣ
φυλ. 84) που ήταν
καθημερινή εφημερίδα του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας (αξιοποιήσαμε το ψηφιακό αρχείο των ΑΣΚΙ).Πρόκειται για µαχητριες που στρατολογήθηκαν από τον ΔΣΕ
κατά της διάρκεια της κατάληψης της Νάουσας τον Γενάρη του 1949
Γράφουν οι Ναουσσαίες µαχήτριες
ΤΗ ΝΙΚΗ» (10/5/1949 αρ.

«Τ|ΜΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΝΑΟΥΣΣΑ»
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ στους ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Αγαπημένοι γονείς, αδέλφια κι' αδελφές
Τρείς μήνες πέρασαν από τότε που χωρίσαμε.
Τα λόγια σας όταν µας αποχαιρετούσατε τα
θυμόμαστε.
Είναι αυτό: Να γυρίσετε μόνο νικητές κοντά
µας.
Εδώ στην Ελεύθερη Ελλάδα που ήρθαµε σµίξαμε με τα' αδέρφια μας, τους συγγενείς µας
Ναουσσαίους που τρία χρόνια τώρα ούτε
στιγμή δεν πάψανε ν'αγωνΙζονται για την
προκοπή όλου του λαού.
Εδώ δεχτήκαµε*όλη τη στοργή και την αγάπη
του ΔΣΕ. Γίναμε κι' εμείς άξιες µαχήτριες του

Καλή νίκη.
Σας χαιρετούν όλα τα παλληκάρια μας.
Για τις Ναουσαίες της 14ης Ταξιαρχίας
Φρόσω Μπέρσου,Καραµανίδου Θωµαή, Τσιγιρίδου Ευαγγελία, Βούλα Λασκαρίδου, Βαλσαµίδου Αναστασία»

.

µας.
Θα μάθετε για τις μεγάλες νίκες του
ΔΣΕ στο Γράμμο. . Σύντοµα θ'
…- τη"
Ν…ζ … …… "αν…"
ακούσετε και για μας,για τις νίκες μας.
.

*

Αγαπημένοι μας πατεράδες, μανάδες
κι αδελφές
Η Κυβέρνησή µας ,εμείς όλες ένα
θέλουµε από σας. Να μονιάσετε ,να
συμφιλιωθείτε όλοι οι Ναουσαίοι και
να βοηθήσετε με κάθε τρόπο να νικήσει ο ΔΣΕ πιο γρήγορα
Να γίνει ειρήνη -Λ. Δημοκρατία η πατρίδα µας.
Μπορείτε να κάνετε πολλά εσείς από ….
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Αλ. Τσίπρας
επέλεξε να επισκεφθεί την
Ουκρανία σε μια περίοδο, όπου
στη χώρα αυτή έχει επιβληθεί ένα
καθεστώς, που αναδείχτηκε µέσα
από πραξικοπηματικές ενέργειες, με τη στήριξη των ΗΠΑ, της
ΕΕ, του ΝΑΤΟ και την αξιοποίηση.
ακόμη και φασιστικών ομάδων.
Η επίσκεψη συνέπεσε
µε'μια νέα
αιµατοχυσία που έχει ξεσπάσει,
με πρωταγωνιστικέςευθύνες του
σημερινού Προέδρου Π. Πορσσένκο και της αντιδραστικήςτου
κυβέρνησης. Επισκέφτηκε την
Ουκρανία, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη-παρωδίαγια

Οπρωθυπουργός

τις 7 Φλεβάρη 1992, πριν ακριβώς από 25 χρόνια, ένας υπουργός
Εξωτερικών που λεγόταν Σαμαράς υπέγραψε µια συνθήκη. Ήταν η
συνθήκητου Μάαστριχτ, που µιλούσε για «4 ελευθερίες», την εξής µία:
Την ελευθερία (βλέπε: ασυδοσία) κίνησης του κεφαλαίου. Μετά, λίγους
µήνες αργότερα, η συνθήκη αυτή επικυρώθηκεαπό την ελληνική Βουλή. Την ψήφισαν άπαντες (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός) πλην «Λακεδαιμονίων» (ΚΚΕ).Μετά ακολούθησαντο «σύµφωνο σταθερότητας» και η
ΟΝΕ ή άλλως πως σήμερα αποκαλούμενα έτσι: «Σύμφωνο για το ευρώ».
Και µετά ήρθαν αυτό που περιγράφονται στους πίνακες

-
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την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας, που γκρεµίζονται τα σοβιετικά
και αντιφασιοτικά μνημεία και οι

συνεργάτεςτων ναζί εκθειάζονται

στη νεολαία ως «πατριώτες».
Αυτό το καθεστώςπουεπισκέφθηκε ο κ.Τσίπρας, έχει δημιουργήσει
«μαύρες λίστες» για τους πολιτικούς αντιπάλους του,- (ακόµη και
στελέχη του ΚΚΕ γιατί έδειξαν το
έμπρακτοενδιαφέρον και την αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας,
που αιματοκυλείται στην περιοχή
του Ντονµπάς).Οι συζητήσεις για
τη συνεργασία, στα πλαίσια της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ, για τις επιχειρηµατικές συμφωνίες, αποδεικνύει

η λεγόµενη «πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι
άλλη από τη μονοδιάστατη εξυπηρέτηση των συμφερόντωντων
οικονομικά ισχυρών , µακριά από
τα πραγματικά συµφέροντα των
λαών της Ελλάδας και της Ουκρανίας.

πως

Και στη Θεσσαλονικη...
Η ΑΝΘΗ/ι
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στο Λευκό Πύργο πραγματοποίησαν η Ένωση ΕμπορούπαλλήλωνΘεσσαλονίκης, το Συνδικάτο Εργατούπαλλήλων Τουριστικών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, το Συνδικάτο Οικοδόμων, το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Συνδικάτο Εργατούπαλλήλων
Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, οι οποίοι υποδέχτηκαν αγωνιστικά
τους αγρότες από τα Μάλγαρα, την Κουλούρα και τη διασταύρωση της
Νάουσας, οι οποίοι κατέφθασαν στην πόλη με τα τρακτέρ τους. Νωρίτερα, οι εργαζόμενοιπραγµατοποίησανσυγκέντρωση στο Άγαλμα Βε-.
νιζέλου και ακολούθησε πορεία µε το σύνθημα «Εργα… - αγροτιά μια
φωνή και µια γροθιά» ως το Λευκό Πύργο. Στην κεφαλή της πορείας ήταν
ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας». Στέλνουν έτσι το
μήνυµα ότι κοινός είναι ο εχθρός, κοινός είναι και ο αγώνας.
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Ενηµερώθηκαν για το φορολογικό τοπίο
Φοροτεχνικοί συμµετείχαν στη Βέροια στο
επιµορφωτικό σεμινάριο του Οικονομικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
με θέµα «Ανασκόπηση του φορολογικούτοπίου με όλες τις αλλαγές μέσα
στο 2016» µε εισηγητή τον κ.Γιώργο Χριστόπουλο, Φοροτεχνικό με συγγραφική και διδακτική εμπειρία - Πρώην καθηγητή ΤΕΙ. Σκοπός του επιµορφωτικού σεμιναρίου ήταν η έγκυρη ενημέρωση του συνόλου των
τροποποιήσεωντης νομοθεσίας, η οποία προσέλκυσετο ενδιαφέροντων
250 περίπου συναδέλφων, οι οποίοι το παρακολούθησανστο ξενοδοχείο
«Αιγές Μέλαθρον» στις 05/02/201 7, στη Βέροια. τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκεο ετήσιος αγιασμός και η κοπή της βασιλόπιτας του
Οικονοµικού Επιμελητηρίου.

Οικονομολόγοι, Λογιστές
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ο θέμα δεν είναι αν η φτώχεια θα μετριέται σε ευρώ ή σε δραχμές. Το
θέμα δεν είναι οι ταχύτητες µε τις οποίες οι κερδοσκόποι Θα κερδοσκοπούν με το πέρασμα από το ένα νόμισμα στο άλλο.Το θέµα είναι να
εκμηδενιστούν τα αίτια που προκαλούν φτώχεια και δυστυχία, σε όποιο
νόµισµα κι αν μετριούνται. Το θέμα είναι να τσακιστούν οι δυνάµεις και
οι μηχανισμοί της κερδοσκοπίας σε όποιο νόμισµα κι αν κερδοσκοπούν.
Κι ο μόνος τρόπος για να µην μετρούν τα ευρώ ή οι δραχμές
την φτώχεια
και τη δυστυχίατων πολλών, είναι να αλλάξουνοι κάτοχοι του παραγόµενου πλούτου.Ο µόνος τρόπος για να συµβεί αυτό, στην Ελλάδα των 570
υπερδισεκατοµμι)ριούχωνπου ελέγχουντο 50% σχεδόν του ΑΕΠ της… χώρας, ο µόνοςτρόπος για να συµβεί αυτό σε ένα πλανήτηπου 8 «Κροίσοι»
κατέχουν τόσο πλούτο όσα τα υπάρχοντα του 50% του πληθυσµού της
Γης, είναι ο παραγόµενος πλούτος να περάσει από τα χέρια αυτών που τον
σφετερίζονταιστα χέρια αυτών που τον παράγουν.

Συνάντηση για το «Δηµοτικό Συμβούλιο Εφήβων»

7 Φεβρουαρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συµβουλίου Βέροιας, βρέθηκαν
σε συνάντηση συνεργασίας από το Δήµο Βέροιας ο Βοργιαζίδης
Κων/νος, Δήμαρχος Βέροιας, ο Χατζηαθανασίου Τηλέµαχος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Μαυροκεφαλίδης Νικόλαος,
Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας και ο ΤσιλογιάννηςΚων|νος, Γεν.Γραμ- '
ματέας Δήμου Βέροιας, ενώ από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ηµαθίαςη,Μαυρίδου Αναστασία, Δντρια Β/θµιαςΕκπ/σηςΠ.Ε. Ημαθί-

Στις

Συγκέντρωση σχολικών ειδών από
Ε.Κ Νάουσας και οτε
όλους τους εργαζόμενους
Καλούμε
και το λαό της περιοχής να
προοπάθειά
συμβάλλουν στην
μας να συγκεντρώσουµε για τα
προσφυγόπουλα του δηµοτικού
σχολείου Αλεξάνδρειας σχολικά είδη.
Η συγκέντρωση σχολικών ειδών θα
γίνεται στο Εργατικό Κέντρο Νάουσας
καθηµερινά εκτός σαββατοκύριακου:
πρωί: 8:00 - 2:00, απόγευμα: 5:30 8:00.
Για την τραγική κατάσταση που
αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους,
ανάμεσα τους και µικρά παιδιά, να
εγκαταλείψουντα σπίτια τους, ευθύνη
έχουν αυτοί που βάζουν τους λαούς
όλου του κόσμου να σφάζονταιστους
πολέµους για το μοίρασµα πετρελαίων
και πλουτοπαραγωγικώνπηγών κάθε

χώρας

Συγκέντρωση

ΟίΚΟΓΕΝΕΏ ΔΕΝ ΏΟΥ!!!
ί.ΡΤΜΩΜΕΝ0
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Με αφορµή μία επίσκεψη...

Μάαστριχτ: 25 χρόνια µετά...
'

Μπρεχτ

ας, η Αραπατζή Χριστίνα, Σχολική ΣύμβουλοςΦιλολόγων Ηµαθίας, η
Καρακώστα Αναστασία, Προϊσταμένη Εκπ/κών ΘεμάτωνΔ/νσης Β΄/
θµιας Εκπ/σης Π.Ε. Ημαθίας, ο Κακογιάννης Θεόδωρος, καθηγητής,
εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Ηµαθίας, η Καβαλάρη Ευγενία, φιλόλογος,
Πρόεδρος ΣυνδέσµουΦιλολόγωνΗμαθίαςκαι Σύνδεσμοικαθηγητές
Λυκείων Δήµου ΒέροιαςΘέμα της συνάντησης ήταν ο συντονισµός

του Δήμου και των εκπ/κών παραγόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπ/
σης κατά την πορεία εφαρµογής της ολοκληρωμένηςπρότασης του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Δηµοτικό Συµβούλιο Εφήβων» που
κατέθεσε και στους δύο φορείς ο Νίκος Μαυροκεφαλίδης. Επί του

Καλούμε τους εργαζόμενους της
περιοχής µας να υποδέχονται τα
προσφυγόπουλα σαν να είναι δικά µας
παιδιά και μαζί να δυναμώσουμε τον
αγώνα μας ενάντια στους πολέμους
που σπέρνουν το θάνατο και την
προσφυγιά.Το
Εργατικό
Κέντρο
Νάουσας' και η τοπική ομάδα της
ΟΓΕ από την πρώτη στιγμή στάθηκαν
δίπλα στους πρόσφυγες, έκαναν ό,
τι περνάει από το χέρι τους για να
δείξουν την αλληλεγγύη τους υλικά
και ηθικά, αλλά και να διεκδικήσουν
από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα,
ώστε οι πρόσφυγες να καταλήξουν
το γρηγορότερο στον προορισμό

που επιθυμούν και όσο παραμένουν
στη χώρα μας να ζουν σε κατάλληλες
και ασφαλείς δομές φιλοξενίας. (ασ
Βλέπουμε δηλαδή πως οι δύο αυτοί
φορείς συνεχίζουν και σωστά την
έμπρακτη αλληλεγγύη τους...)
Μία ξεχωριστή συναυλία!
20 Φλεβάρη στο Χώρο Τεχνών

Στις
οι ημαθιώτες θαέχουντηνευκαιρία
µοναδική
να
απολαύσουνμία
συναυλία με τονΒ. Παπακωνσταντίνου,
Ρ.Αντωνοπούλου και Π. Βούλγαρη στον
Χώρο Τεχνών στη Βέροια
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αρχικού κειμένου έγιναν βελτιωτικές τροποποιήσεις.(σ.σ Και στο
παρελθόν έγιναν προσπάθειες να «στηθούν».παρόμοια όργανα σε
επίπεδο δήµων (π.χ Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας), χωρίς όµως
αποτέλεσμα. Η πολυπόθητη «συμμετοχήστα κοινά» της νέας γενιάς
δεν εξασφαλίζεται με τέτοιους τρόπους.Πολύ δε περισσότερο όταν
κινούνται-ανεξάρτητα από προθέσεις διοργανωτών- σε κατεύθυνση υποκατάστασης των υπαρχόντων συνδικαλιστικών οργάνων (π.χ
μαθητικές κοινότητες,σωματείαγια τους μη έφηβους µαθητές, σύλλογου

l~%w~Ι._._.::~"., •
εφημεριδ

Δεν θα γίνουμε θεατές στην εξαθλίωσή μας!
Η Αποψη μας
Η "μεταμνημονιακή Ελλάδα"
«Η διαχωριστική γραμμή επανέρχεται εκεί που
πάντοτε ήταν. Πρόοδος

συντήρηση, δεξιά

-

-

αριστερά . Υπ ερ ά σπ ιση των κοινωνικών δυνάμεων,

υπεράσπιση των συμφερόντων τ ης εργατική ς
τάξης,
των

του

εργαζόμενου

συμφερόντων

λαού,

των

υπεράσπιση !

ολlγων.

Ξαναέρχεται

η δι αχωριστική γραμμή στο πολιτικό της και
ταξικό τ ης π ρόσημ ο

... Να σχεδιάσουμε μαζί τη

μετσμνημονιακή Ελλάδα » .Το απόσπασμα ε ίνο . απ '

την ομιλ ία του πρωθυπουρνού και προέδ ρ ο υ του
ΣΥΡΙΖΑ, [\λ. Τσίπρα, στην Κεντρική Επιτρ ο π ή του
κόμματός

11/2/2017.

απόπειρα κυβέρνησης και

Η χαράξουν εκ νέου

κόμματος να

κίβδηλετ; διαχωριστικές

'.

γραμμές και να θέσουν στο λαό παλιά γνωστά

κάλπικα διλήμματα δεν είναι προφανώς άσχετη
απ' την επιδlωξή τους να χειραγωγήσο υν και
ενσωματώσουν λαϊκές δυνάμεις στα άμεσα και

μακροπρόθεσμα σχέδια τους που φυσικά δενε ίναι

φιλολαϊκά. Πόσο μάλλον που μπροστά βρ ίσκετα ι
νέο « κ ύ μα» αντιλαϊκών μέτρων που θα «σ κά σει»
με το κλείσιμο της δεύτερης « α ξιολ όγ η σ ης» .

Ε

ίνα ι θράσοο για να ισχυρίζονται, δύο χρόνια
μετά,

δύο

λεηλασΙας

χρόνια

καρατόμησης

εισοδ ή ματος.

δικαιωμδτων,

επιπέδου

νοικοκυριών,

κατα β ύ θ ι ση ς

ζωής των εργατικών
ότι

συμφερόντων

είναι

τους,

οι

-

λαϊκών

ρυβδη;>, να μπουν στη μέση τών συμπλη γάδων, της

κλίνη

και

της

δ ε ύτε ρ η ς

κεφαλαίου,
είναι

η

«π ρ όο δοτ»

κόντρα

στη

« σ υντ ή ρ η ση», όταν συνέχισαν το αντ ιλαϊκό

έργο των προηγούμενων, δ!χως να ανα ιρ έσο υν
ούτε

μισό

κοινότ

'0

μέτρο,
τους

καπιταλιστικής
της

όπως

στόχος

ρο α παλλαγές. Ό,τι αξίωσαν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. οι

Δυναμώνου ν ξανά οι εκβιασμοί και οι απειλές. Βάζουν το ικ

των

«αξιολόγη ση ς», όπως επιτάσσει το συμφ έρον του
τι

νέο υς νόμο ρ τ, ένταξη σε χρηματοδοτικά πακέτα, νέες φο

θεματοφύλακ ες

αγκομαχούν και συνθλίβονται. Οτι υπερασπ ίζοντα ι

Ο

χουμ ε π ολύ π ικρ ή πε ίρα α πό τι ς περί φημ ες δι απραγμ α

εργα ζό μ ενο υ ς να επ ιλέ ξο υν ανάμ εσα στ η « Σ κύλλα κα ι τη Χά

τα εργασιακά δικαιώματα, όταν αυτά έχουν τεθε ί

ακριβώς
για

_υπ αγό ρ ε υ ε

ανάκαμψ η

κερδοφορκκ,

για

ανταγωνιστικότητας του

της

εν l σχ υ ση

κεφαλαΙο υ

σα απο το Εργατικό' ΚΙντρο

τεύ σε ις που βρ ίσκονται σε εξέλ ιξη με τοικ «δσνει στέτ».

των

ιερών και όσιων των « α πό κάτω »! Να μιλο ύν για

προκρούστεια

,ο

10

εκπρόσω πο ι

οι

« κοινωνι κό κράτοφ, όταν Υγεία, Παιδεία, Πρόνοι α

στην

Τ

προηγο υ μ ένο υ

ασφαλιστικών; σΟνταξιο δ οτι κ ών,

εργασιακών '
του

άνευ

του. ισχνούλα;ίκού

ήθεν

«καλήο- ΕΕ κα ι του «ανάλγ η το υ» ΔΝΤ. Η κυ β έρν ηση για την
υπ η ρέτηση τα σ υ μ φέρ οντα των ο ι κονο μικ ά ισχ υ ρ ών ό πως

μεγα ο εργολά βο ι το υ κάθε κλόδου τα προηγούμενα χρόνια,

•

έγ ιναν μν η μ όν ια.

Κ

ανένας συμβιβασμός μ ε τη φτώχεια, τη μίζερη ζωή για τα
κέρδη το υ ς. Χρειάζεται τώρα να δυναμώσει η αγωνιστική

δράσ η μ α ς . Δεν έχουμε τ ίποτα να περιμένουμε από τα παζά

έ καναν όλ ες ο ι προ ηγού μεν ε ς κυβερν ήσει ς ετο ιμάζ ετα ι να

ρι α το ικ, από την ανάκαμ ψ η και την κανονικότητα που μας

σφίξ ει κα ι άλλο τη θη λ ιά στο λαιμό της εργατική ς - λαϊκής οι

ετοιμάζο υν. Δεν θα μας επι στρ έ ψ ο υν τα δικαιώματά μας, τους

κογένειας.

Γ

μ ισθο ύ ς μας, τκ συντάξεις. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο

ια μας έχο υν τους μ ισθούς πε ίνας. τκ ελαστ ι κέο σχέσε ις

με πρωτοβουλ ία του ΠΑΜ Ε πραγματοποιούνται ·πλήθος συλ

εργασίας, τους συνεχε ίς κόφτες στις συντάξε ις κα ι στις

λαλητηρίων στη χώρα μας με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ,μετα

ανάγκες μας. Για τους οικονομικά ισχυρούς ζεστό χρ ή μα με

ξύ αυτών και στη Νάουσα .

ΝΑΟΥΙΑ·ΜΕΛΙΚΗ: Πλούσιες . Καρναβαλικές εκδηλώσεις 0.4

και

αναβάθμιση' του ρόλου του στα τεκτα ινόμενα

στην ευρύτερη περιοχή.

Η.

διαχωριστική γραμμή, για την οποία μΙλησε
ο Αλ. ΤσΙπρας, δεν μετακινήθηκε ποτέ ούτε

έχασε ποτέ το ταξικό της πρόσημο, γιατ! ποτέ δεν
έπαψε να διαχωρίζει τους « από κάτω» απ' τους
« α πό πάνω », την εργατική τάξη απ ' το. κεφάλαιο,
το λαό απ' τα μονοπώλια και την εξουσία τους. Η
ακαμψία της είναι ευθέως ανάλογη της ευλυγισίας

του

πολιτικού

προσωπικού

του

που, όπως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

με " εθνικό

« μανδύα» . τα

κεφσλαίου,

- ΑΝΕΛ , ντύνει

συμφέροντα

των

μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και εμφανίζει
στην ί δ ι α πλευρό τους εργαζόμενους και την
« υγ ι ή

.'

κόντρα

τάχα

στον

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

καπιταλισμό και στους πρεσβευτές

της λιτότητας.

.
",

,

.' . .

επιχειρηματικότητα »,

...παρασιτικό

Ε πο μ ένω ς, το διακύβευμα για το λαό είναι αν θα

συνταχθεΙ με τα κελεύσματα υποταγής στους
αντιλαϊκούς σχεδιασμούς του κεφαλαΙου ή θα

απορρίψει την κάλπικη διαχωριστική γραμμή που
του πασάρει η κυβέρνηση, οργανώνοντας την

πάλη του για ανάκτηση των απωλειών, κατάργηση
των αντεργατικών νόμων, διεκδικησεκ στο ύψος

'των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Κοινή πάλη σ.3
Τα ψέμματα για «νέες θέσεις εργασίας» σ.6

Ο Aγvωστoς Βάρναλης σ. 9

ΟΤΩντο(ιΘέατροΤέxvηQ)του Κι Κουν
επισκέφθηκετη Μελίκη.
0.6
---

απο
εβδομάδα

.
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Δεν "φοβήθηκαν" τα χιλιόμετρα!

στο μεγάλο αγροτικό
την Ημαθία
Από
συλλαλητήριο στις 14/2 έδωσαν το αγωνιστικό
-

παρόν του ο Σύλλογος Αγροτών Βέροιας ( Μπλόκο

Κουλούρας ) και ο Αγρ. Σύλλογος "ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ" Νάουσας ( Μπλόκο Νάουσας) με τα δικά
του πανό (ΦΩΤΟ).Τα 500 χιλιόμετρα δεν στάθηκαν

"απαγορευτικά" προκειμένου να είναι παρόντες
διεκδικώντας τα δίκιο τους! Από τον "καναπέ" και
το καφενείο κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να
λυθεί! Φυσικά με αφορµή τις πρόσφατες αγροτικές
κινητοποιήσεις θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είχαν
την απαιτούμενη μαζικότητα. Οµως η απογοήτευση
και οι αντιλήψεις "ότι τίποτε δεν γίνεται" δεν
οδηγούν πουθενά...

-

Πράξη αλληλεγγύης!
σχετικό Δελτίο Τύπου διαβάζουµε: "Τα
ελληνικά µαθαίνουν πλέον οι πρόσφυγες και
προσφυγοπούλες που διαμένουν στο στρατόπεδο
Αρματολού Κόκκινου στην Αγ. Βαρβάρα Ηµαθίας. Η
πρωτοβουλία ανήκει σε καθηγητές του 3ου Γενικού
Λυκείου Βέροιας, οι οποίοι σε συνεργασία με τη
συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων, Ολυμπία
Μπέτσα, διδάσκουν τη γλώσσα μας δύο φορές την
εβδοµάδα σε ώρες απογευµατινές (από 17.00 έως
20.00) εντός του χώρου που λειτουργεί σα σχολείο
στο συγκεκριμένο Κέντρο Φιλοξενίας. Τα μαθήματα
εκµάθησης της ελληνικής σε αλλοδαπούς, που
ξεκίνησαν τελη ιανουαρίου, εντάσσονται στο
.Ευρωπα'ι'κό πρόγραµμα Εταε…υ5+ που εκπονεί
το 3ο ΓΕΛ με τίτλο: "|ηηονατίνε 5ςΗοο|5 από (Σιεετίνε Αρρτοαςίιεε". Τους πρόσφυγες διδάσκουν
εκ περιτροπής οι καθηγητές και καθηγήτριες που
αποτελούν την παιδαγωγική οµάδα του 3ου ΓΕΛ,
υπό την καθοδήγηση της διευθύντριαςτου σχολείου,
Ελισάβετ Κορδονίδου…΄' Πρόκειται σίγουρα για μια
θετική πράξη αλληλεγγύης που… τιµά όσους την
στηρίζουν. Φυσικά να τονίσουµε για μία ακόμη
φορά ότι η αναγκαία αλληλεγγύη που εκφράζεται
πολύµορφα από τον λαός και της περιοχής µας,
δεν µπορεί να αντικαταστήσει ή υποκαταστήσει τις
ευθύνες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του
όλου προσφυγικού προβλήματος.

Σε

ην καρναβαλική περίοδο θα «παρασυρθούμε» από το κλίμα των ημερών ή θα
σκεφτούμε και κυρίως θα πράξουμε με βάση
τα προβλήµατα µας που οξύνονται. Μπορεί η
«φτώχια να θέλει καλοπέραση» όμως και «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει»...
εκπρόσωποι των αγροτών της Αλεξάνδρειας δεν συμμετείχαν στο Πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 14/2 Προτίμησαν να
συναντηθούν από με τον αντιπρόεδροτης Κυβέρνησης Γ.Δαγασάκη,τηνεπομένη. Να και τι τους απάντησε: Από την πλευρά του ο κ. Γ. Δραγασάκης, δήλωσε
ότι «εκτίµησή μου είναι ότι τα 2/3 των αιτημάτων είτε
υλοποιούνται, είτε μελετώνται από τους αρµόδιους
υπουργούς ώστε να βρεθεί λύση εκτιμώντας ότι πέραν των άμεσων αιτημάτων, «βλέπουµε» το μέλλον
της αγροτικής οικονομίας, αφού στόχος είναι η επιβίωση της γεωργίας ώστε να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανασυγκρότηση της χώρας. Βούληση της
κυβέρνησης είναι η µείωση του κόστους παραγωγής
ι

΄

…

:.

"5

|.

3

Ο.

του πρωτογενούς τομέα ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς». Μετά και από αυτό είναι ευχαριστημένοι από την γενικότερη στάση τους κατά τη διάρκειας
της κινητοποίησης;
΄

όσων δεν

ενδιαφέρον περιµένουμε τη στάση
µπουν
Μ ε«θέσεις
ευθύνης» στους δημοτικούς ανασχηµατισμούς, ενώ

σε

το περιμένουν. Θα κηρύξουν «αντάρτικο» ή απλά θα περιµένουν
«σιωπηλά» τις επόμενες εκλογές;
ροβλέπονται και στο επόµενο διάστημα και άλλες «κόντρες»
στο Δημοτικό Συµβούλιο Αλεξάνδρειας μεταξύ κατά τ'άλλα
«γαλάζιων» ομο'ι'δεατών; ΄Ετσι θα διεκδικήσουν στην περιοχή της
Αλεξάνδρειας κυβερνητική εξουσία;
ήπως στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Ισραήλ, στην αποστολή της Διπλωματίας των Πόλεων του Δήμου Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος Νάουσας εκτός από τον τουρισµό έκαμε και
καμία νύξη σχετικά µε το συνεχιζόμενο δράμα των Παλαιστινίων;
Παλιότερα η δημοτικής αρχή της Νάουσας είχε εκδώσει πλήθος
ψηφισμάτων (από όσο θυµόμαστε) για τον δίκαιο αγώνα τους...

,

.
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σε εβδομάδα
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αιi~μάτατων αγροτών»

και ότι

φοροληστεία, το 'τσεκούρωμα τωνσυντάξεών, την

με τα μέτρα της σε -Ασφαλιστικό ·' - Φορολογικό

τραγική κατάσταση στην Υγεία, στην πάιδεία Κ.Ο.Κ.

«η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν έχει καμία

Υπάρχει πείρα σε μεγάλο β(Jθμό καιγιατο γεγονός ότι

κτηνοτρόφοι κλιμάκωσαν την πάλη τους ενάντια

εηιβάρυνση ή 'έχει και όφελος», με τον ίδιο τρόπο

τηνίδιαώραπουομικρομεσαίοςαγροτοκτηνοτρόφος

στην πολιτική "{ης κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους

που επαναλαμβάνει ότι ... «έσωσε» τιςσυντάξεις,τις
οποίες πετσοκόβει κι άλλο, ή ότι ... «αναμόρφωσε με

αναγκάζεται να δώσειτηνπαραγωγήτουγια ψίχουλα,
ο εργαζόμενος και ο αυτοαπασχολούμενος έρχονται

.. ξεl(ληρίζει~rρος όφελος του ~εφαλαίoυ -.
: ΣτοσϋλλαληΤήριΟi~h·~ςl(αισ.Γόλοτον πολυήμερο

δικαιοσύνη» τους κάθε είδους αντιλαϊκούς φόρο'lJς, ' αντψέτωποι με πανάκριβες •τιμές:στα ράφια των
'.'
..' ' σούΠεΡμάΡκεΤ.:: ' ... '.. . . ' :.... ':
.. '
:" CΗ;ων~ τ~υς; o~ μIKρ~'μέσάίolαγρo~o~ην~τρ.όφoι δεν : τους o~~ίoυς απC)vειών~ι K.d.K.
: είναι μόνοι: Εργατικό σ<aιματεία,iρόρείς του ~~ή ματοΙ; Εμφανίζεται ' υπέρ του «oυσΙιIστΙKO~ διαλόγου», Μέσα από κινητοποιησεις, όπως ΤΟ συλλαλητήριο
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πανελλαδικής
" Επιτροπής των Μπλόκων, με ανακο ινώ σε ις στήριξης

αλλά απορρίπτει όλα τα αιτήματα επιβ ίωσης των

στην Αθήνα, αλλά και συνολ ικότερα . με τις κοινές

μικρομεσαίων αγροτών, επειδή δεν κινούνται εντός

πρωτοβουλίες του εργατι κο ύ

στο

των «δ η μο σι ονο μικών δεσμεύσεων της χώρας» κα ι

που

σημερινό συλλαλη,.ήριο,επισκ έψ ε ις στα μπλόκα ,

των «δυνατοτήτων της οικονομίας», εντός δηλαδή

χα ρ α κτ η ρ ιστ ι κά, η πε ίρα αυτή . των εργαζομένων

κινητοπ()ι :ήσ:εις ~ϊς Πόλ~ις, άλλε ς μορφές έμπρακτης

των στόχων του κεφαλαίου και των συμφωνιών με

και του λαού μπορεί να βαθαίνειπαραπέρα: Να

του

.

αγώνα

τους,

αποφάσεις

συμμετοχής

τους «εταίρους», για την ανάκαμψη της κερδοφορίας

αλληλεννύης . .

Αξιοποιώντας την .πείρα

και

από το

περσινό

του. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απορρίπτει όλα

πανελλαδικό αγροτικό συλλαλ ητ ή ρ ι ο στην Αθήνα ,

τα

το οποίο με τη

εργαζομένων

μαζική συμμετοχ ή εργαζομ ένων

το

δίχτυ

εργατικής

-

μονιμότερα

συνειδητοποιείται ότι πίσω από τιΙ ~oινίi εργατικά
- λαϊκά προβλήματα βρίσ κε τα ι ο κοινός αντίπαλος,
η πολιτική στήριξης της κερδοφορίας και της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίο υ ...
α βα θαίνε ι η συνειδητοπο ί η σ η της αναγκαιότητας

της
κοινωνική ς
συμμαχίας . , εργαζομένω<ι,
αυτοαπαO)(f)λούμενων, μικρο μεσαίω" αγροτω"για

κατήγγειλε πρόσφατα την απεργία των ναυτεργατών

του λαού με το λαός στο πολιτικό-κοινωνικό τιμόνι ,

Με τη γνωστή τακτική των προ κατόχω ν της κα ι με

κα ι

τη ς χώραςl Τα τραχτέρ μπορεί να φύγουν από τους

μικρομεσαίους

Επαναλαμβάνει

Ι

προκαλούν

λαϊκού κινήματος,

προκαλούν

απομονώσει τους
αγρότες,

. κινητοποιήσεις τους.

Ι

ανακούφιση

επειδή

-

απο κτή σουν

«κοινωνικό αυτοματισμό» ενάντια στα μπλόκα.

επιχείρησε να
;Ά

ανέργων,

να ,

ΤΙρΌσΠάθ~ι~ ' της ' κυβέρνησης να .καλλιεργήσει
τη βοήθεια των αστικών επιτελ εί ω ν, η κυβέ ρ ηση

ι"

την ουσιαστική

Καταγγέλλει τις μορφές πάλης που επιλέγει το
οργανωμένο αγροτικό κίνη μα για τη «ζη μιά που

λαϊκή ς

;'~λη~εγY~?5 συνέβαλε στο να πέσει στο κενό η

Ι

και

« δ η μο σ ι ονο μ ι κ ή επι βάρ υνσ η».

και άλλων λαϊκών στρωμάτων αποτέλεσε ση μ ε ίο

. ,C1ναφο ρ άς, '.' αυτό

αιτήματα για

μπορούν

ότι

να

αγωνιζό μ ενους

συκοφαντήσε ι

.
τάχα . «έχε ι

τις

.
υλοποιήσε ι

,

στην

ο ικονο μία»,

κάθε εργατική - λαϊκή

όπως

ακριβώς

κινητοποίη σ

«στοιχίζε ι » στα κέρ δ η τω ν καπιταλι

που

ών.

ρό μο υ ς,ό μ ω ς να είναι σίγο υ ρ ο ι ότι θα επανέλθουνl

Γι α όλ α τα πα Ρ'απάνω υπάρχει πλ έον συσσω ρ ε υ μ έν
πε ίρα ,σ ε ε ργα ~ό μενo υ ς, μ ικρ ομεσαίους αγρότες κα ι

αυτο απαμχολο ύμ ενο υ ς . ..Οπω ς lJπάρχει πε ίρα

τα

να ανο ίξει ο δρό μος για τ'η ν ανάΠΤυξη σε όφελος ,

κα ι

για τα κο ινά τους προβλ: ήματα από την αντιλ αϊκ '

,

με τιμη

.

Αλέκος Α. Χατζηκώσταξ

!

Ι

i

Εντυπωσιακοί αριθμο ί

ι

Σ

Σ

ε

σχετική

ανακοίνω

ση της Δημόσι

δ ίνοντα ι
ποια

κά

που

του

αγώνα

οι

στη

Ημα
μαζική ,

μαχητική πορεlα των

μικρομεσαlων αγρο

της

τών

π ρ ο σφ ο ράς τ η ς
' κά

μή

θιώτες

ποσοτικά

στοιχε lα

την πρώτη γρα μ

βρέθηκαν

ας Β ιβλιοθ ήκης

και

κτηνοτρό

φων από κοινού με

πραγματι 

ε ργατικά

εντυπωσιά

σωματείο,

π ο υ ξεκίν ησε από τ ην

ζουν. Αναφέρει

πλατεία Β ά θ η ς π ρ ος

συγκεκρ ιμ ένα

τη Βουλή στο πλα ίσιο

η

του

ανακο ίνωση:

πανελλαδικού

«... Ευχαρι στού

συλλαλητηρ (ου

με τα

π ρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κ ε

500

ης ευρωπαϊκής ακροδεξιάς

θl' ες ...

άτο

μα που μπα (νουν καθημερινά σε αυτήν, Από το Μάϊο
του

1999 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2016 δανειστή 
κατε 3.189.907 βιβλία, dvd, πατρόν ραmικής περιοδι
κά και άλλα τεκμήρια . Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, που στη

το

πρω ί

πο υ

της ΤρΙτης

1412 ,Στη ΦΩΤΟ βλέπουμε με το πανό της Πανελλαδικής
Επιτροπής Μπλόκων τους Χαλκ Ιδη , Παπακωνσταν ίνου,
Βρ άνα α πό τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Β έρο ια ς.

ΒΕΡΟ ΙΑ διαβάζουμ ε πολύ !..»

Θετική εικόνα!

Α

των

πλέον λόγο; Οι περισσότερο ι εξ αυτών

πό ρεπορτάζ της ΚΑΘΗΜΕ

κατάγοντσι από τη ... Βέροια της ΣυρΙας,

ΡΙΝΗΣ για την εκπαίδευοη
προσφυγόπουλων

γεγονός που ενερνοποησε ευαισθη

στην
να

σίες στους ανθρώπους της περιοχής,

περάσουν αρκετο ί μήνες και ο

Βέροια στη Συρία; Ετσι ήταν το πρώτο

αγώνας κάποιων τολμηρών και

όνομα του Χαλεπ ίου και το π ήρε με την

περιοχή μας:

«..Χρειάστηκε

επΙμονων δασκάλων και καθη

Τ

Ο ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ένα γράφημά του αποτύπωσε όλα τα ακροδεξιά
κόμματα που αναδύθηκαν στην Ευρώπη , τόσο γεωγραφικά όσο

κα ι χρονολογικά.Όσο και να διαφωνε Ι κανεκ με τοικ λόγους που
οδήγησαν στην άνοδο των ακροδεξιών κα ι φασιστι κών κομμάτων,
δεν παύει το γράφημα να ε (να ι ενδ ιαφέρον...

Ιδ ρ υσή του από Μακεδόνα στρατηγό

γητών να πεισουν όλουο εκεΙ:

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και να που

νους τους νονεκ των ντόπιων

τώρα «επιστρατεύετα ι» στη σονείδηοη

μαθητών που αντιδρούσαν και,

των εν Ελλάδι Βεροιωτών για να βοη 

παρσμονέτ . της σχολικής χρο

θήσουν τους εκ Συρ(ας «αδελφοϋο

νιάς, «ανέ βη καν στα κάγκελα »

Πρόκειται για μΙα θετική εικόνα που εκ-

απειλώντας πως δεν θα επιτρέ-

πέμπεται και σωστά για την πλειοψηφ(α

ψουν να καθ ίσουν στα θραν ία των παιδιών τους παιδιά από

των κατοlκών της περιοχής σε αντΙθεση με τα δημοσιεύμα 

την εμπόλεμη Μέση Ανατολή ... Ολα αυτά σε μια τοπική

τα των πρώτων ημερών και για τα « επε ι σόδ ια» που δημι

κοινωνία που αγκάλιασε τους πρόσφυγες και για έναν επι-

ουργήθηκαν από σονκεκριμένουτ «KύKλoυ~» .. .

---------~----, -- -_.

-

-

---- - - -- _.

_._- -- -- -

ειδήσεις
απο την Ημαθ'ια

20 Φεβρουαρίου 2017

ΝΑΟΥΣΑ

ΔεΥτεΡΑ 2ο οεΒΡογΑι>ιογ
- «νοιτΑ», ώρα 16:00: Παιδικό μασκέ.
πάρτι για όλα τα παιδιά (Διοργάνωση:
Δήµος Η.Π. Νάουσας)
Παράλληλεςδράσεις στην πόλη
- Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ»: Απογευματινό του Συλλόγου «Μέριμνα παιδιού»
.. Εστιατόριο «ΣΩΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ ΚΑΙ
ΚΑΦΕ»: Βραδιά με ζωντανή ελληνική
µουσική
- Ταβέρνα «Ω|ΝΩΜΑΓΕ|ΡΕΜΑΤΑ»: «Οινομαγειρεµατοπατινάδα» παρέα με
τους «Φίλους του Καρναβάλιού»
- Κέντρο Νάουσας; Πατινάδα
στους
δρόµους της πόλης με τον Σύλλογο
Βλάχων Νάουσας

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκηςγια μαθητές 1 ης και
2ης τάξης Γυμνασίου
Παράλληλεςδράσεις στην πόλη
- Κέντρο Πόλης: Οι «Φίλοι του Καρναβάλιού» κάνουν ...µπαρότσαρκα στα
καφέ-µπαρ
. «νοιτΑ»: Μασκέ πάρτι φέρον
υπάτων πιτ. Γκρέτα!!!»
- Εστιατόριο «ΣΠΩΝΔΗ»:Μασκέ
πάρ-

…

- Εστιατόριο «ΣΠΟΝΔΗ»:«Στους ήχους
του καρναβαλιού & της παράδοσης»
μουσικές ολοήµερες εκδηλώσεις µε
-

τι
* Καφέ «ΕΙΑ ΜΑ5»: Μασκέ
πάρτι «Σούπερ Ήρωες»
. Καφέ «|.ΟΙ=Τ»: Μασκέ πάρτι
. «(ΞΙΙ.ιΑΝ' 5
ΒΑΕ»:
Μασκέ
…

Καφέ «ΝΕΟΝ»: Βραδιά «Η €|'1€ί΄ Πένυ
Μπαλτατζή προσθέτει εννίι΄19 και ]822»
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
-

*"

Παράλληλεςδράσεις στην πόλη
- Καφέ «ΕΑΒΙΤΙζΑ»: Χάλκινες μουσικές
στιγμές
-΄ Καφέ «ΗΟΜΕ»: Γλέντι
με ζωντανή
μουσική από τη «Μακεδονική Φανφάρα»
΄- Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ»:
Αποκριάτικο
πάρτι του 60υ ΔηµοτικούΣχολείου
- Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ»: Βραδιά
με
µουσική από την Ήπειρο, την Ικαρία
και τα νησιά του Αιγαίου
- Καφέ «ΣΕ|Ρ|ΟΣ»: Μουσική βραδιά
µε τον συνθέτη Κώστα Καλδάρα σε
ένα πρόγραμμα έκπληξη μαζί με τους
Μαίρη Δούτση, Αποστόλη Ζαφειρίου,
Βιργινία Καραφούσια
. Καφέ «ΝΕΩΝ»: Βραδιά «Αποσύρουμε
από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει λίγο»
. Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ»: Βραδιά «Σασπένς
έχεις ταλέντο»
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- Πολυχώρος «ΒΕΤΛΑΝΣ», ώρα 09:00:
«Καρναβάλικές
µεταμορφώσειςΚατασκευάζοντας έναν πρόσωπο»,

Καφέ

-

«ΡΑΒΒΙζΑ»: Βρα-

΄

διά µε σπαει Ο]

' Καφέ «ΣΟΥΛΑ»: Πα-

Καφέ «ΣΕΙΡ|ΟΣ»: Μασκέ
πάρτι «στο…

ραδοσιακό γλέντι με

-

χάλκινα

«σιιιΑΝ'5 ΒΑΕ»:
Ολοήµερο παραδοσιακό αποκριάτικο
γλέντι
*

5ί΄10νν»

.

Καφέ

ΠΕΝΣ»:

«ΣΑΣ-

Μασκέ

πάρτι

.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ποράλλ ηλες

. «νΟ|.ΤΑ»: «Βραδιά οι…ίεπτεΙ & ςοςκτείΙε,
µυρωδιά ανατολής με γεύσεις απ' όλο
τον κόσµο!»
. Καφέ «ΝΕΩΝ»: Μασκέ πάρτι «Νεοπ

ο€ΤΙποπε;»
-

Ο]

Καφέ «ΕΑΒκ|ζΑ»: Βραδιά με ςυεετ Ο]
Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ»: Βραδιά Νάουσας, Μακεδονίας, Θράκης με τον
Βαγγέλη Ψαθά και το συγκρότημα
«Οδρύσσες»
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
«Μια πόλη µια γιορτή»: Ολοήμερο
ξέφρενο γλέντι σε όλη την πόλη, προ*

-

σφορά των καταστηµάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανοιχτό σε
όλο τον κόσμο
παράλληλες δράσεις στην πόλη

- «νΟΙ.ΤΑ»: Ι)]

ρεττν

ως… πιο…)

…(Ι.εΤτετΙε ν9€ΠΘ5 &

- «στν Εςρτεεεο Βατ»: Ολοήμερο
πάρτι
με οι και εκπλήξεις

ΜΕΛΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

Αναβίωση Θρακικού εθίμου «Καλόνερος».

ΤΕΓΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

19:00 «Μικροί και µεγάλοι εν δράσει… με
χρώμα Αποκριάς!» Μουσική εκδήλωση από
τις ΧορωδΙες Μελίκης (παιδική και ενηλίκων).
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
20:00 Μεσοχώρι: Ξέφρενο πάρτι καρναβαλιστών στην κεντρική πλατεία της Μελίκης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Πρωί: Επίσκεψη ομάδας καρναβαλιστών του

ελληνική και ξένη
μουσική με Ο]
- Καφέ «ΣΑΣΠΕΝΣ»:
Αποκριάτικο γλέντι, χάλκινα, λαϊκά και

ποντιακά

- Καφέ «ΣΕΙΡΙΟΣ»: Το καθιερωµένο
αντάμωμα των μουσικώντης πόλης
- Καφέ «ΝΕΩΝ»: Παραδοσιακό γλέντι
και µουσική συναυλία με τους «ίσιο…

Μιά»

Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ», ώρα 21:00:
Αποκριάτικος χορός του συλλόγου
-

«Αράπιτσα»

Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ»,΄ώρα 21:00:
Βραδιά γλεντισύ με τον «Πυρσό» και
τη µπάντατου Βαγγέλη Ψαθά
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΘΙΜΟ «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩ|ΚΗΣ ΠΩ-

Καφέ «ΑΛΛΟΤ|ΝΟ»: ΝτΙσκο πάρτι με

Ιινε

Καφέ «ΕΑΒΒίζΑ»:

Ολοήμερο γλέντι με

δράσεις
στην
πόλη
- Ταβέρνα «ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟ»:
Παραδοσιακό γλέντι με τον Δηµήτρη Ψαθά
και την παρέα του
- Ταβέρνα «ΠΕΣΤΡΟΦΑ»: Αποκριάτικος χορός του Λυκείου Ελληνίδων

κριατικη παρελαση»»

Συμµετέχουν: Φιλαρμονική Εταιρεία
Νάουσας, Σύλλογος «Φίλοι του Καρναβάλιού» με το θέμα «Και οι Θεοί τρελάθηκαν», οι λαογραφικοΙ σύλλογοι
της Νάουσας (Λύκειο των Ελληνίδων,
΄Πυρσός, Αράπιτσα, Άρκτος Αρκοχωρίου), σχολεία, καρναβαλικές ομάδες
κλπ. Μετά το τέλος της παρέλασης

Γλέντι με τον Τρύφωνα Παζαρέντση
και χάλκινους ήχους της Μακεδονίας
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Το .έθιμο «ΜΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΗΡΩ|ΚΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» στην πόλη χωρίς

τον πρόσωπο

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ «ΚΟΥΛΟΥΜΑ»

.

. Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, περιοχή «Ρουντίνα» Επισκοπής, ώρα 10:00:
«Κούλουµα» με φασολάδα, λαγόνα,
σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικο-

χορευτικό πρόγραμμα
- Δηµοτική Ενότητα Ειρηνούπολης,
περιοχή «Ροδίνα» Αγγελοχωρίου,ώρα
10:00: «Κούλουμα» µε φασολάδα, λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο μουσικοχορευτικόπρόγραμμα
- Τοπική Κοινότητα Στενημάχσυ, ώρα
11:00: «Κούλουµα» με φασολάδα,
λαγάνα, σαρακοστιανά και πλούσιο
μουσικοχορευτικό πρόγραµµα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Στε…
Περιοχής «Αριστοτέλης»
νηµάχου
. Ξενοδοχείο «ΠΑΛΑ|Α ΠΟΛΗ»: Το Παράλληλεςδράσεις στην πόλη
ντύσιμο της Μπούλας στο |…» του . Πλατεία Καρατάσου, ώρα 1 1:00: ΓιορΒουτίαυε Ιτοτε|
τή της Φασολάδας με σαρακοστιανά
- Πλατεία Ειρήνης», ώρα 13:00: Παραεδέσματα και κρασί. (Διοργάνωση:
δοσιακό ποντιακό και κρητικό γλέντι Σύλλογος «Φίλοι του Καρναβάλιού»).
µε τον Ανέστη Μωυσή και τοπικούς -΄ Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Πουκαλλιτέχνες από την Εύξεινο Λέσχη
λιάνα», ώρα 12:00: Παραδοσιακό γλέΠοντίων Νάουσας
ντι από την Πολιτιστική Εταιρεία Νά. «νοιτΑ»: «Ι'|| οι… 3" σαν... &" πίσω… ουσας και Περιοχής «Αριστοτέλης»
(στον…» Ο) εετε και ατελείωτο φαγο- . «νοιτΑ»: νο|τε Σαρακοστή με πλούπότι
σιο νηστίσιμο μενού
- Εστιατόριο «ΣΠΩΝΔΗ»: Μουσικές
. Εστιατόριο «ΣΠΩΝΔΗ»: Μουσικές
ολοήμερες εκδηλώσεις «Στους ήχους ολοήμερες εκδηλώσεις «Στους ήχους
του καρναβαλιού & της παράδοσης»
του καρναβαλιού & της παράδοσης»
-'Καφέ «Σταυροδρόµι (Πατσίκας)»: - Καφέ «ΝΕΩΝ»: «ΟλοήµερηγευσιγνωΟλοήμερο γλέντι «ψήσε-φάε»
σία, αν χρειαστεί προσθέτουμε νερό»
. Καφέ «Ι.ΟΕΤ»: Ολοήμερο πάρτι με Ο]
- Καφέ «Αλλοτινό»: Μεσημεριανόγλέκαι χάλκινα
ντι με φασολάδα και σαρακοστιανά
- Καφέ «ΝΕΩΝ»: «Ανακατεύουμε(μουεδέσµατα
σικές) και αφήνουμε 48 ώρες να βγά- . Καφέ «Ηοπιε»: Γλέντι Καθαράς Δευλουν τα υγρά τους»
τέρας με τη Φιλαρμονική Εταιρεία
. Καφέ «ΕΑΒΙ1|ζΑ»: Ζωντανή ελληνική Νάουσας
μουσική με τους Αλέξη Κότσιφα και -Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ»: Παραδοσιακό
Σάκη Βαρβέρη
γλέντι με τους αδερφούς Ράλλη και
. Καφέ «Ηο…ε»: Γλέντι με ζωντανή σαρακοστιανά εδέσματα
μουσική από τη «Μακεδονική Φαν- ΕικΑΣτικΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
φάρα»
- «στν Ε5ρτεεεσ Βου»: Ολοήμερο πάρτι
. 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας:
µε οι και εκπλήξεις
Εικαστική παρέμβαση της ομάδας
- Ταβέρνα «4 ΕΠΟΧΕΣ», ώρα 21:00:
«του…» µε εττεετ &" από Θέµατα
Βραδιά γλεντισύ με τη μπάντα του της ναουσαίικης αποκριάς στους εξωΒαγγέλη Ψαθά και τον Θάνο Σταυρίδη τερικούς τοίχους του Ιου Δηµοτικού
(ακορντεόν)
Σχολείου
-Ταβέρνα«ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΩ», ώρα 21 :00: Διάρκεια: Δευτέρα 20 έως Καθαρά
Παραδοσιακό γλέντι µε τον Δηµήτρη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
Ψαθά και την παρέα του
. Εστιατόριο «ΣΟΥΡΑ-ΣΟΥΠΑ
ΚΑΙ
. Ταβέρνα «Γεράνια», ώρα 21:00: ΑποΚΑΦΕ»: Απεικόνιση σε ξύλο του εθίμου
κριάτικοςχορός του σωματείου εργα- «ΓενΙτσαροι και Μπούλες»
ζομένων της «ΒαρβαρέσοςΑ.Ε.»
Διάρκεια: Παρασκευή 17 έως Καθαρά
Ταβέρνα «πεΣτΡοωΑ», ώρα 21:00: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

θα ακολουθήσει μεγάλο αποκριάτικο
γλέντι στην Πλατεία Καρατάσου από
τον Σύλλογο «Φίλοι του Καρναβάλιού» για όλο τον κόσµο.
την ορχήστρα της Παράλληλες δράσεις στην πόλη
Γουμένισσας
. Κτήριο «Μούγγρη», περιοχή «Που- Ταβέρνα «ΤΑ ΣΚΑλιάνα», ώρα 09:00: Το ντύσιμο της
ΛΟΠΑΤ|Α»: «ΜπακάΜπούλας στο αριστοτελικό πολιτιστιλιαροκατασταση σε -κό κέντρο «Χρήστος Λαναράς» από
πίτα»
την Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας και

πάρτι
- Καφέ «ΝΕΩΝ»: Βραδιά «ΑνακατεύΚαφέ «Νεο…
ουμε τα υλικά και τα αφήνουμε να
«Φωτιά
στο
επιδράσουν»
. Καφέ «ΡΑΒιιιςΑ»: ως…" της… µε" φουλ» µε πάρτι
μασκέ
9υεετ (:;

Παράλληλεςδράσεις στην πόλη
. Εστιατόριο ««ΣΟΥΡΑ-ΣΩΥΠΑ ΚΑΙ
ΚΑΦΕ»: 3ο σεµινάριο παραδοσιακών
χορών της Νάουσας. Εκμάθηση χορών περιοχής Ηπείρου με εισηγήτρια
την Έλλη Καζάκου. Μετά το τέλος του
σεμιναρίου θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι
* Λαϊκή
Αγορά: Η καθιερωµένη πατινάδα από παρέα της ΄Ελσσς
- «στν Εερτεςςο Β…»: Μασκέ Πάρτι «Οι
Άγγελοι της 1Γιςτοι'ία'ε 5εα€τ καλεσµένοι των Φίλων Καρναβαλιού»

΄

Ταβέρνα «ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΟ»: Παραδο-

σιακό γλέντι με τον Δηµήτρη ψαΘά
και την παρέα του
- Καφέ «ΕΙΑ ΜΑ5»: Μεσηµεριανόπάρτι
«ψήσε-φάε»με τον Ο] ΒΒΟί5 Κατενίαεε
- Καφέ «Σταυροδρόµι (Πατσίκας)»:
Ολοήµερογλέντι «ψήσε-φάε»
- Καφέ «ι.οπ»: Ολοήμερο πάρτι, µε Ο]
και χάλκινα
- Ταβέρνα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»: Γλέντι με
ελληνική ζωντανή μουσική
' Καφέ «ΤΟυζΑΝ»:
Το καθιερωµένο για
22 χρόνια γλέντι με

,

ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

λουκιών τραγουδούν τις παραδοσιακές πατινάδες.
Πλατεία Καρατάσου, ώρα 13:00: «απο-

Ο]

…

…

Αλώνια στον στραβό πλάτανο όπου
τα παιδιά και οι συνοδοί των μπου-

ΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

. Παραδοσιακό κτήριο Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», περιοχή «Μπατάνια»,
ώρα 09:00: Το Ντύσιμο του Γενίτσαρου και το µάζεματου μπουλουκιού
. Δημαρχείο, ώρα 11:00: Το προσκύνηµα. Τα μπουλούκιαπαίρνουν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο και
ακολουθεί η καθορισµένη διαδροµή
τους στην πόλη
. Πλατεία ΑλωνΙων, ώρα 17:00: Ακολουθούμε τα μπουλούκια στο ' πιο
συγκινητικόµέρος του εθίμου από τα

Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων
στα σχολεία της Μελίκης.
11:00 Μαθητικά αποκριάτικο πάρτι στην κεντρική πλατεία της Μελίκης.
18:00 Παρουσίαση της νέας δισκογραφικής
δουλειάς της συνθέτριας Πηγής Λυκούδη
και του ποιητή Θανάση Σάλτα "Τα Πάθη της
Αγάπης", στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δηµοτικής Κοιν. Μελίκης. Τραγουδούν: Γεωργία
Αγγέλου, Δηµήτρης Ερατεινός, Νίκος Καρακαλπάκης. Στο πιάνο η συνθέτις και στην κι-

'

…

,…

θάρα-μαντολίνο η σολίστ Αρετή Κοκκίνου.
21:00 Χορός ηλικιωμένων και μερακλήδων
του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα «Αρχοντικό».
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
21:00 Ετήσιος Χορός Λαογραφικού΄Ομίλου
Μελίκης και Περιχώρων στην οικ. ταβέρνα
«Αρχοντικό».
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:

13:00 Αναβίωση παραδοσιακού γάµου στην
κεντρική πλατεία της Μελίκης με τη συµµετοχή πολιτιστικών συλλόγων της Μελίκης και

άλλων περιοχών.
19. 30 Παραδοσιακό κάψιµο των κέδρων και
γλέντι στην κεντρική πλατεία του Νεοκάστρου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων
Νεοκάστρου.
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
12:00 Παρουσίαση χορών από διάφορα παραδοσιακά συγκροτήματα.
14:00 Παρέλαση αρμάτων, οµάδων καρναβαλιστών και παραδοσιακώνσυγκροτημάτων.
ΛΗΞΗ «ΜΕΛΙΚΙΩΤ|ΚΟΥΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ2017»

'

επίκαιρα
ζητή ματα
20 φεβρουαρίου 2017

Μαζικό και μαχητικό το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
ε μαζική, μαχητική συγκέντρωση στο

Σύνταγµα ολοκληρώθηκε το απόγευ-

μα της Τρίτης 14 Φλεβάρη το πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων και στο οποίο συµμετείχαν
εργατικά σωµατεία εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη συµπαράστασή τους στο
δίκαιο αγώνα των µικρομεσαίων αγροτών
και κτηνοτρόφων.
Αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων μετέβη στη Βουλή καταθέτοντας ψήφισμα με τα αιτήματά της στα πολιτικά κόμµατα, πλην της Χρυσής Αυγής.
Νωρίτερα η μαζική, μαχητική πορεία ξεκίνησε
από την πλατεία Βάθης, όπου έγιναν οι οµιλίες
και οι χαιρετισµοί, και κατέληξε στο Σύνταγµα
με τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα,
όπως «Τώρα με τα πόδια, µετά με τα τρακτέρ,
αν δεν δικαιωθούµε θα γίνει Κιλελέρ». «'Ενα δρόμο
έχουμε μια επιλογή, οργάνωση
παντού για την
ανατροπή».

νου να συμµετάσχουν στο πανελλαδικό
αγροτικό συλλαλητήριο που διοργάνωσε
η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκπρόσωποιποι των αγροτών από τα μπλόκα
της Κουλούρας και της Νάουσας.
Τα τρακτέρ αποχωρούν από το µπλόκο διασταύρωση'ς Νάουσας. Ο αγώνας

συνεχίζεται!
ε ανακοίνωσητους οι αγρότες που
συμμετείχανµετά από κάλεσαμτου
Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος Αντύπας» στο µπλόκο της διασταύρωσης
Νάουσαςτονίζουν: «'Υστερα από 23 μέρες παραμονής στο μπλόκο διασταύρω-

σης Νάουσας η συντονιστική επιτροπή
αποφάσισε να αποχωρήσουν τα τρακτέρ
από το μπλόκο την Τετάρτη 15 Φλεβάρη 2017
και ώρα 5 το
απόγευμα.
Με τον αγώναμας, που έγινε
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες,
παλέψαμε με
όλες μας τις δυνάμεις για να αναδείξουμε τα
τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
µικρομεσαία αγροτιά από την αντιαγροτική
πολιτική της νέας ΚΑΠ και τα µέτρα των τριών µνηµονίων. Διεκδικήσαμε αιτήματα για
την επιβίωσή µας , για να μπορέσουμε να
συνεχίσουµε να παραμένουμε στα χωριό μας
,να καλλιεργούµε τα χωράφια µας και να μην

"Ενα δρόµο έχουμε,µια

επιλογή, οργάνωση παντού
για την ανατροπή"

Είχε

προηγηθεί

η

συγκέντρωση στην πλατεία Βάθης στην οποία
εργατικά σωµατεία µαζικά υποδέχτηκαν µε
συνθήματα όπως «Εργατιά,αγροτιά, µια φωνή
και μια γροθιά» τους µικροµεσαίους αγρότες
και κτηνοτρόφους που από τη Δευτέρα, με
πλοία από την Κρήτη και αξημέρωτα σήμερα
από διάφορες περιοχές της χώρας, συντεταγµένα κατέφθασαν στην Αθήνα προκειμέ-

στριμωχτούμε και εµείς στις ουρές των ανέργων.
Δυστυχώς η κυβέρνηση πειθαρχώντας στις
δεσμεύσεις της απέναντι στην ΕΕ και το ΔΝΤ
δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά µας.
Υλοποιεί την ίδια πολιτική µε τις κυβερνήσεις,
πολιτική που θέλει οι µικρομεσαίοι αγρότες
να φύγουμε από την παραγωγή και να παραδώσουμε τα χωράφια µας στους επιχειρηµατικούς οµίλους και λίγους νεοτσιφλικάδες. Σε
αυτό συνέβαλε και ο διασπαστικός «Ενιαίος
Σύλλογος Αγροτών Νάουσας» που την ώρα
που βρίσκοντας σε εξέλιξη τα μπλόκα, καλούσαν σε Γενική Συνέλευση όχι για την οργάνωση του αγώνα αλλά για να διαχωρίσουν τους
αγρότες όχι µε βάση τα προβλήματα, αλλά για
το πώς θα…διασπάσουν τους αγρότες µε βάση

Επίσκεψη δημάρχου Νάουσας στο Ισραήλ
της συγκροτημένης προσπάθειας τουριστικής ανάπτυξη που
τσογιάννης στο πλαίσιο της συμ- έχει ξεκινήσει ο Δήµος Νάουσας
µετοχής του Δήμου Νάουσας. να απορροφηθούν το δυνατόν
στην αποστολή της
Διπλωματίας των
Πόλεων του Δήµου
Θεσσαλονίκης στο
Τελ Αβίβ, που επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί
την
ίδια περίοδο µε την
τουριστική έκθεση
ίΜΤΜ (|πτει'ηέτίοΜ|

κρατικής εταιρείας διαχείρισης
των υδάτων του Ισραήλ. Συζητήθηκαν θέματα ορθολογι#
κής και αειφορικής διαχείρισης
υδατικών πόρων, με
έµφαση στη χρηστή διαχείριση των
αποθεμάτων για την
κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και
άρδευσης. Από την
πλευρά του Δήμου
Νάουσας παρουσιάστηκε το καινοτόμο
σχέδιο διαχείρισης
Μεσίτεπεηεοπ
Τουτί5πι
των νερών του διΜέκκα)
κτύου ύδρευσης για
στην πρωτεύουσα
την παραγωγή ηλετου Ισραήλ.
κτρικής ενέργειας
αποστολή
Στην
και συμφωνήθηκε η
του Δήμου Θεσπεραιτέρω συνεργαεκτός
σαλονίκης
του Δήμου Νάουσας συµμετεί- περισσότερα γκρουπ επισκε- σία για τη µεταφορά τεχνογνωχαν επίσης το Αριστοτέλειο Πα- πτών και στην περιοχή µας, ως σίας στο ζήτηµα της αξιοποίη'νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το εναλλακτικού. προορισµού. Στη σης του υδατικού αποθέµατος
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το διάρκεια των ημερών της έκθε- του Βερµίου.
γραφείο για τον συνεδριακό Του- σης έγινε πλήθος επαφών του -Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύµων
ρισµό Θεσσαλονίκης (ΤζΒ) και η Δηµάρχου και του αρµόδιου κ. Θεόφιλο, τον οποίο ο ΔήμαρΔΕΘ-ΗΕ|.ΕΧΡΟ.
Αντιδημάρχου Δηµήτρη Μάντσι- χος κάλεσε στις θρησκευτικές
Η συµµετοχή του Δήµου΄Νάουου µε τουριστικούς πράκτορες εκδηλώσεις του Πολιούχου της
'
Πόλεων
Νάουσας Οσίου Θεοφάνους.
των
του Ισραήλ, ενώ συμφωνήθηκε
σας στη Διπλωµατία
-Με
επιπλέον
τον Δήµαρχο Τελ Αβίβ Η…
αποστολή
και
ενημερωγίνεται δορυφορικά
ενισχυτι- η
Ηυ|σεί και επιτελείς του, όπου
τικού υλικού.
κά της προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Θεσ- Ο Δήμαρχος Νάουσας είχε επί- συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του εκεί Δήµου με στόχο την
σαλονίκης, στο πλαίσιο σχετικού σης συναντήσεις:
Οτ
ζίιίεί
-Με
αξιοποίηση καλών πρακτικών.
6υττ…εηη,
τον
συμφώνου συνεργασίας που έχει
Ηγατο|ο9ίετ
πλαίσιο"
ώστε
στο
υπογραφεί,
της Μάσκα, της

Σύντομες ειδήσεις από την Ημαθία

σηµαντικών επαφών
Σειρά
είχε ο Δήµαρχος Νίκος Κου-

*
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ή-…

…

.…π..

το τι καλλιεργούν προκαλώντας ρήγµα στις
τάξεις των αγροτών.
Η
συμπαράσταση που εκφράστηκε από τ'
άλλα λαϊκά στρώµατα είναι για μας σημαντική
παρακαταθήκη .
ΣΥΡΙΖΑ
Η αδιαλλαξία της συγκυβέρνησης
- ΑΝΕΛ δεν μας τροµάζει. Σύντομα θα μας
ξαναβρεί μπροστά της , γιατί είµαστε αποφασιόµένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν
έχουµε άλλη επιλογή.
Ο αγώνας συνεχίζεται. Καλούµε όλους τους
αγρότες στο συλλαλητήριο την Τρίτη 21 Φλεβάρη, 6:30 το απόγευμα στην Πλατεία Νάουσας και τις επόµενες µέρες θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για τον απολογισμό και
τον προγραμµατισμό της δράσης.»

*

3ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Αλεξάνδρεια
Οµάδα Δράσης και ΑλληλεγγύηςΑλεξάνδρειας ανακοινώνει την διοργάνωση
του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας για τρίτη συνεχή χρονιά
και απευθύνει κάλεσµα για συµµετοχή σε κινηµατογραφιστές και δημιουργούς
ταινιών μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Αλεξάνδρειαςκατάφερε μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστημα να γίνει γνωστό και
να κερδίσει τα θετικά σχόλια κοινού και δηµιουργών. Φέτος φιλοδοξεί να αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά ένα ξεχωριστό, πολιτιστικό, καλοκαιρινόδρώμενο.Να
αναδείξεινέους δημιουργούς, ιδιαίτερα από την περιοχή µας, να αναπτύξει σχέσεις
µε την τοπική κοινωνία µε σκοπό την περαιτέρω εξέλιξή του μέσα από την συμμετοχή πολιτών και πολιτιστικώνφορέων στην διοργάνωση του.|διαιτερότητα του
φετινού φεστιβάλ θα αποτελέσουν τα βραβεία κοινού που θα απονεµηθούν στους
δηµιουργούς.Μπορείτενα στείλετε τις ταινίες σας ή να συμμετέχετε εθελοντικά,
µεµονωμένα ή µέσω συλλόγου, στέλνοντας είπε" στο ο…οσο.ατ35ίε.α|εΧαπώίέε©
ςπωί|.ςοπ1.Η αίτηση συμµετοχής για τις ταινίες να σταλεί στο Ε…αί| (μέχρι 31 Μαίου ) με ονοματεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας,τίτλο και περιγραφή της ταινίας.
Απαραίτητο |… της ταινίας η αποστολή ης ταινίας µέσω ννετταπ5Έετ (ή ανάλογη
σελίδα) ή με αποστολή του υνυ (για την οιεύΘυνοη επικοινωνήστε).Επικοινωνία:
6980 575 196Ρεςε|οοοκ
ΕΜΑιι ουραίο.αι'εείε.α|εχοηστίαε©ς…οί|.ςοιτιΤηλέφωνο
νννννν.ίεεεοοοκ.ςοιπ/ε|εχεπώείε.5ίιοττ.Η|ιπ.ίεετίνα|
:

:
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ

:

στη Βέροια

ξακόσιοι (600) περίπου αθλητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος και 2.500
θεατές κατέκλυσαν κυριολεκτικά το «Φιλίππειο» Γυμναστήριο της Βέροιας
στο 4ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΤΩΝ|Α ΤΣΑΜΟΥΡ|ΔΟΥτην Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 20170
Πανηµαθιακός Σύλλογος Καράτε, ο πρόεδρος κ. Σκούφιας Στυλιανός, ο Διεθνής
Διαιτητής Νίκος Πανετσίδης μαζί µε τους προπονητές Ρένα Χασιώτου, Ανδρέα
Πανετσίδη, Βίκυ Πανετσίδου, σε άψογη συνεργασία μαζί με τον ΚΑΠΑ Δήµου
Βέροιας και την Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε, διοργάνωσαν ίσως ένα από τα
καλύτερα Κύπελλα.
Μία ξεχωριστή συναυλία!
20 Φλεβάρη στο Χώρο Τεχνών οι ημαθιώτες θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν μία μοναδική συναυλία με τον Β. Παπακωνσταντίνου,
Ρ.Αντωνοπούλου και Π. Βούλγαρη στον Χώρο Τεχνών στη Βέροια

Στις

εξιστορείν"
20 Φεβρόυαρίου 2017

ΝΑΤΟ: Οι χώρες-μέλη αύξησαν τις στρατιωτικές δαπάνες το 2015
, Σταθερά πρώτη η Ελλάδα παρά την κρlση

μόνο η Βρετανία, η Πολωνία , η Ελλόδα και η Εσθονία

Οι Ευρωπα ίοι σ ύμ μαχοι στο Ν ΑΤΟ κα ι ο Καναδός αύξη

τήρησαν το στόχο του 2% που θέτει το ΝΑΤΟ για τκ

, σαν πέρυσι τκ αμυντικ ές δαπάνες τους κατά 3,8%, ποσο
στό που αντιστο ιχε ί σε περ ίπ ου 1Ο δισ. δολάρια περισ
σότερα απ ' ό,τι το 2015, ανα κο ίνωσε σήμερα ο γενικός

αμυντικές δαπάνετ.
Ο Στόλτενμπεργκ, ο δήλωσε πως αναμένει ότι οι αμυ 
ντικές δαπάνες της Ευρώπης θα είναι ένα από τα κύρια

Με ένταση το Δ.Σ Αλεξάνδρειας
'Ε
' νταση δημιουργήθηκε για μια ακόμη

φορά (στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβου
λ.!ου Αλεξάνδρειας που
διεξήχθη

στις15/2 ,

με

γραμμα

θέματα κατά τη Σύνοδο Κο

αφορμή την πρόθεση

τέας

ρυφής του ΝΑΤΟ το Μάη στις

των

λυκοσυμ

Βρυξέλλες με τονΤραμπ.

μειοψηφίας να επανέλ

μαχΙάς Γενς

Την

ίδια

θουν σε ένα θέμα το

Στόλτεν

σια

έκθεση

της

ώρα ,

στην

του

ετή

Διεθνούς

μπεργκ.

Ινστιτούτου

Στρατηγικών

«Κάνουμε

Μελετών

που δόθηκε

ένα ' σημα

σήμερα

ντικό βήμα

αναφέρεται πως οι 26 ευ

προς

ρωπαϊκές

τα

(1155)
στη

δημοσιότητα,

χώρες-μέλη

του

εμπρός,

Ν ΑΤΟ αύξη σαν

αλλά έχου

λ ι κά τι ς αμυντικέ ς δ απάνες

με

μακρύ

του ς το 20 16, αλλό μ όνο σε

δ Ρ ό μ ο

« μ ι κ ρ ή » κλίμ α κα . Σύ μφωνα
μ ε το

ακόμα ... δεν
είναι αρκετό », δήλωσε σε συνέντευ ξη Τύπου ο Στόλτεν

1155, το

μεν σ υνο

οπ ο ίο βα σ ίζεται

σε μι α δια φ ορετική μεθ οδολογία απ ό το ΝΑΤΟ για τον

μπεργκ, ο οποlος τα τελευτα ία χρόνι α έχει υπογρ α μμί

υπ ολογισμ ό των δαπανών, μ όνο δύο απ ό τκ εν λόγω

σει την ανάγκη για περισσότερες α μ υντι κ έ ς δαπάνε τ,

χώ ρες τ ή ρη σαν το στόχο να α φ ιε ρώνετα ι γι α τη ν άμυνα

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε πως η Λ ετονί α, η Λιθο υανία

το 2% το υ ΑΕ Π και αυτέ ς είνα ι η Εσ θον ία και η Ελλό

και η Ρουμανία κινούνται προς το στόχο του ΝΑΤΟ να

δα. Το Ινστιτούτο υ πολογίζει τκ αμ υντι κές δαπάνες της

δαπανάται για την άμυνα τουλόχι στον το 2% του ΑΕΠ.

Β ρ ετα νί α ς κατά το

20 16 στο 1,98% του Α Ε Π .

Η Γερμανία αυξάνει επΙσης τη δαπάν η . Ωστόσο, το 2015

ΤΙ. έκc:.'V ε τελ

Γ

ια όσοικ έχουν
μείνει

με

την

-

,

i

νωνίας πο υ είχαν απο κλε ι στε ί

_

τα τελευτα ία χρ όνι α

(...) στην

απορία τι έκανε ο

κορυφή της ατζέντας του εν

Αλ.

διαφέροντος του

Τσlπρας

στην

Ντόναλντ

Ουκρανία, κατά την

Τραμπ βρίσκεται η ουκρανική

πρόσφατη

κρίση (...) Ο Αλέξης Τσίπρας

επίσκε

ψή του στο Κίεβο,

σημείωσε τη διάθεση της Ελ

ορισμένα από τα τε

λόδας να διαδραματίσει έναν

οποίο η ίδ ιες «άνο ι ξαν»
και

« έ κλει σαν»

αποχώρησαν

όταν

από

φασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

την

προηγούμενη συνεδρ ίαση (κατά τη

και του δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ κ ε ι

διάρκεια της οποΙας συνέβη το μονα- '

μένου. Όσον αφορά το χώρο για τον

δικό, σύμβουλοι να έχουν κατα θ έσε ι

βιολογικό της Μελίκης, επέμεινε στη

π ρόταση μο μφ ή ς και να αποχω ρο ύν

θέση του ότι η διοίκηση έπραξε το κα 

χω ρ ίς να κα θ ίσο υ ν να τη συ ζητ ή σο υν

λύτερο για το Δήμο και σταμάτησετο

και να τη στ η ρ ί ξο υν .. .).

έργο για να το ξαναδεί συνολικά, χω 

,
Το θέμα επανέφερε στην' επικα ιρότη
τα - π ροσπα θ ώντα ς να το « κ ρατ ή σε ι
ψ ηλό » - ο πρώην δήμα ρχο ς Φώτης

ρΙς να εμφανιστούν προβλήματα στο
μέλλον.
Ο σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρω

και

σης Χ ρήστοτ Αλευράςδήλωσε ότι "λ υ 

« α π ρ επ έστατο τρόπο » αναφ ο ράτ του

πάται" και πως έγινε καταστρατήγηση

δη μ άρχο υ στο θέμα του ΟΕΥ του

όσων ψ ήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημητριάδης,

κάνοντας

λόγο

2011

κατά την προ ηγο ύ μ εν η συνεδ ρ ί ασ η .

και στη συνέχεια μετατράπηκεσε κάτι

Όπ ως ανέφ ε ρ ε ο αρχηγός τ η ς μείζο

άλλο. Επ εσήμανε πως υπάρχει "έ λλε ι

νοτ αντιπολίτευσης, έκανε «αντιπα ρα

ψη σεβασμού" προς αυτό που απο

β ολή λέξη-λέξη » μεταξύ των κειμένων

φάσισε το Δ.Σ. δικαιολογώντας με τον

(α υτο ύ που αποφασΙστηκε α π ό το ΔΣ

τρόπο αυτό τ ην αποχώρησή του από

και α υτο ύ που τελικά δημοσι ε ύτη κε

την προηγού μενη σ υνεδρίαση (αν κα ι
στην προη γούμενη συνεδρίαση φα

στο ΦΕ Κ) και ε ίδε ότι καμιά απ ολύτω ς

δ ι α φορ ά δεν υπάρχει

- πέραν μ ιας δι

α φο ρ άς πο υ « ο υσιαστ ι κά δεν αλλοιώ

νηκε πως η αποχώρηση σύσσωμης

της αντιπολίτευσης έγινε επε ιδ ή δ εν

νε ι κα ι δ εν έγινε τ ίποτε ». Ζήτησε από

είχε γ Ινει η ε ιδ ική συνεδρίαση π ου ζη

το δήμα ρχο Π . Γκυρίνη να ανα κα λέσε ι

τήθηκε - και που βάσει τη νομοθεσ ίας

τους ισχυρισμούς του. Προκάλε σε δε

δεν μπορε ί να γίνε ι παρά μόνο γι α σ υ

τη συμπολίτευση, αν υπάρχει οτιδή

γκεκριμένα θέματα ) .

ποτε μεμπτό όσον αφορά τα

2

κεί

μενα , να κινηθε ί αρμοδίως. Επ ίσης ο

Ο σύμβουλος της Συνεργασ ίας Πολ ι 

τών rιίiιργoς ΣπυρΙδης επίσης υπερα

Φ. Δημητριάδης έκανε ανα φο ρ ά στο

μύνθηκε της κ ίνησης τ η ς αποχώρη

θέμα των οικοπέδων της Μελ ί κ η ς που

σης του και δικαιολόγησε και αυτός
τη δική του αποχώρηση , μιλώντας

Ν α,

θα γ ίνονταν η Μονάδα Επεξεργα σί ας

λοιπόν, μ ια ακόμα πλευ ρά της

Λ υμάτων, κατηγο ρώντας τη νυν διο l

και για ουμψηφισμούτ; από πλευράς

νουν την απάντηση .

«πολ υ δ ι άστατη ο εξωτερικής

κηση για σταμάτημα του έ ργο υ.

της διοΙκησης και του Δημάρχου και

Διαβάζουμε, λοιπόν,

πολιτικής της κυβέρνησης: Ο

Κλείνοντας ο αρχηγός της με ι ο ψ η φ ί

για επιλεκτική ανάγνωση από τον δή 

ότι «ο Ελληνας πρωθυπουργός εξ έφρασε τη διάθεση

πρωθυπουργός ταξίδεψε μέχρι το Κίεβο για να πα ίξει

ας, μ ίλησε για φουστάνια και το ποιοι

μαρχο τμημάτων του εγγράφου. Εστ ί 

της ελληνικής πλευράς να αναλόβει ενεργό ρόλο στην

«επο ι κοδ ο μ η τι κό ρόλο» στο γεφύρωμα των σχέσεων

τα

καλό

ασε στην ημερομηνία του εγγράφο υ

επlλυση της διένεξης στη βάση της συμφωνίας του

ΗΠΑ - Ρωσίας, στη ...νέα εποχή που ανατέλλει με τη δι

θα είναι να πάνε να βάλουν αυτοί τα

και στο πότε το έλαβε ο δήμαρχος. Ο

Μινσκ και την προοπτική απο κατάστασης των σχέσεων

ακυβέρνηση Τραμπ. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η διένεξη

της Δύσης με τη Ρωσία

δημοσιεύ 

ρόλο».

παρατάξεων της

ματα στον Τύπο δί

λευταία

εποικοδομητικό

3

(...) ο ι σχέσεκ τη ς Ελλόδας με τη
(...) ο νέος Πρό

για την Ουκρανία συνιστά ένα ακόμα πεδίο σύγκρου 

Ρωσία βρίσκονται σε πολύ καλό επ Ιπεδο

σης ισχυρών και ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών συμ

εδροςτων ΗΠΑ κα ι ο Πρόεδρος της Ρ ωσ ίας έχουν εμφα

φερόντων, στα οποία η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει

νιστεl διατεθειμένοι να αναζητήσουν διαύλους επικοι-

βαθύτερη εμπλοκή και αναλαμβάνει ρόλους.

φοράνε:

« Κάπο ιο ι

φουστάνια, τα οπο ία προσπαθούν να

δήμαρχος ρώτησε τον Γ. Σπυρ ίδ η QV

φορέσουν σε άλλους, γιατ ί το τόνισα

γνωρ ίζε ι αν η ημερομηνία έ κδοσ ης

και παλαιότερα. αυτο l δεν πότε αυτό

στα δημόσ ια έγγραφα ε ίναι η ί δ ι α μ ε

φωτοι κα ι ήταν ετερόφωτο ι»,

την ημερομηνία παραλαβής κα ι κατ η

«Όταν κάτ ι δεν σας αρέσει. εσεκ απο

γόρησε τον σύμβουλο για την αποχώ 

μεταξύ άλλων στην

ρησή του από την προηγούμενη συνε

απάντησή του ο δήμαρχος Παναγ.

δρ Ιαση του Δημοτικο ύ Συμβουλίου. " Η

χωρε ίτε » ε ίπε

Τα ψέματα γ ια «νέετ θέσεις εργασίας»

κύριοι

Γκυρ ίνης και αναφέρθηκε στη σύγκρι

Περιφέρεια δεν ακ ύρωσε το έγγρ α φο,

ση που ο lδιος έκανε μεταξύ της από-

ήταν άποψη " ( Π Η Γ Η:

e-per iskopisi.gr)

«50.000 νέες θέσεκ σε ανέργους με μι
σθό 1.200 ευρώί ». Ο παραπάνω τίτλος

σίας σε Eλ~ηνες ανέρ

ταξιδεύει τκ τελευταίες μέρες στο δι 

γους,

αδίκτυο και μάλιστα διακινε ίται « κ α ρ

αφήνουν οι ... συνδικα

μπόν» από αρκετά δημοφιλή σάιτ, που

λιστές που διεκδικούν

κογενειών και των εργαζομένων στις

με πλήρη στελέχωση και εξοπλ ισμό

απευθύνονται ειδικά στη νεολαία και σε

υψηλές αμοιβές!

υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής.Σύμφωνα

προκειμένου να

μ' αυτήν ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ . Υπουργός τι

οι ανάγκες πανελλαδικά και δωρεάν.

μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

Μέχρι να γΙνει αυτό το κράτος να πλη 

αναζητούντες εργασία. Ομως ... « άν θ ρα 

δώσουν

θέσεις

εργα

αλλά . δεν τους

, Μ' ένα σμπάρο πολλό

κ ες ο θησαυρός» για τους ανέργους.

τρυγόνια ,

Οποιος νομίζει ότι θα μπει στο σάιτ, θα

αυτό το άθλιο παιχνι

δει μια λίστα με προσφορά εργασίας,
μια διεύθυνση να , στείλει βιογραφικό ή

δάκι: Τίτλοι

λοιπόν,

με

- « κ ράχτε ς»

συγκεντρώνουν

« κλι κ »

ένα τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού, κάνει λόθος.

(άρα και χρήμα για τα συγκεκριμένα σάιτ) από απεγνω

Οποιος πα,τήσει το συγκεκριμένο «λινκ », αντιλαμβάνε

σμένους ανέργους, διαφήμιση της μεγαλοψυχίας των

ται ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αναμετάδο

εφοπλιστών και μαζική αναπαραγωγή του μηνύματος

ση της προκλητικής παρέμβασης "του προέδρου των

ότι οι εργατικοΙ αγώνες για μισθοι:ίς και εργασιακά δι

εφοπλιστών ότι οι δύστυχοι καραβοκύρηδες θέλουν να

καιώματα φταίνε για την ανεργlα ..

Επίκαιρη Ερώτηση ΚΚΕ γαι Ειδική Αγωγή

Η

επ Ικαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για

υπηρεσίες. Να αναπτυχθούν σύγχρ ο

τα σοβαρά προβλήματα των οι

νες δημόσιες μονάδες Ειδικής Αγωγής

καλύπτονται

όλες

Να αναλόβει το κράτους την ευθύνη

ρώσει γι' αυτές τις υπηρεσΙες είτε υπο

να εξασφαλίσει σε κάθε περίmωση

γραφόύν ε Ιτε δεν υπογραφούν συμ 

την πλήρη και με όλα τα σύΥΧρονα

βάσεις. Να σταματήσουν οι μειώσε ις

μέσα και μεθόδους παροχή υπηρεσι

μισθών και οι απολύσε ις των εργαζο 

ών Ειδικής Αγωγής σε όσους τις χρει

μένων. Οι αυτοαπασχολούμενοι υγε ι 

άζονται απολύτως δωρεάν. Το κράτος

ονομικοί να αποζημιώνονται έγκαιρα,

να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ με

με αξιοπρεπή κα ι ενιαία ποσά χωρ ίς

όσα ποσά χρειάζονται γι' αυτές τις

REBATE

ΚΑΙ CLAWBACΚ.
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Τα έθνη πρέπει,… θυμξύνται

για… δράκοντα

Η
…

…κι…»

Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
ντοκουµέντα. έρευνες,
µελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
τη γενικότερη της χώρας
µαςαλλά και παγκόσµια

Οταν το "Θέατρο Τέχνης" του

.

Κύριε διενθυντά
Σε προηγούµενο φύλλο σας διάβασα για το πρόγραµμα του
καρναβαλιού στη Μελίκη και χάρηκα που ο περιώνυµος αυτός τόπος προσφέρει κέφι και χαρά στους κατοίκους του και
στους επισκέπτες έστω αυτό το γιορταστικό δεκαήμερο.
Όµως εμένα ο νους μου αλλού ταξίδεψε με το όνοµα Μελίκη
και ψάχνοντας στο αρχείο µου βρήκα το τεύχος 1 17 του περιοδικού «Επιθεώρηση Τέχνης» τον Σεπτέμβριοτου 1964 όπου
ο «πατριάρχης»των Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων άκωβος Καµπανέλης γράφει για μια αξέχαστη παράσταση εκεί
του «Θεάτρου Τέχνης» του Κάρολου Κουν με το έργο «Βαβυλωνία» του Α.Ε. Βυζαντίου που έγινε τότε.
Νομίζω αξίζει νε μεταφέρετε αυτό το δηµοσίευµα που σας
εσωκλείω σε φωτοτυπία Θεωρώντας το όµορφο χρήσιµο και
ξεχωριστό εύσημο ιστορικό και ακριβό για την ωραία Μελίκη.
Φλεβάρης 2017-02-13 Πυθαγόρας Ιερόπουλος
(Αναδημοσιεύυυµε λοιπόν το συγκεκριµένο
άρθρο που δίνει πλήθος στοιχεία για το Θέατρο γενικά αλλά και για την εποχή εκείνη καθώς και για την περιοχή της Μελίκης.)
«ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Πείραµα- Αποτέλεσμα

-

Προσέγγιση
Η Μελίκη ήταν το τελευταίο από τα μακεδονικά
χωριά όπου το Θέατρο Τέχνης έδοσε δωρεάν
παραστάσεις για τους αγρότες. Και νομίζω πως
ο µικρός κινηµατογράφος του χωριού ήταν ή ο
πέμπτος ή ο έκτος «Μέγας Αλέξανδρος»που παραχώρησε τη σκηνή του στο Θέατρο. «Τι δηµοφιλής που είσαι, λέγαμε.Σίγουρα αν κατεβεί στις
εκλογές θαβγεί και βουλευτής».
Η Μελίκη δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα,παρ'όλο που
το καφενείο της πλατείας έχει τα' όνομα «Καραμανλής»… ο «Μέγας Αλέξανδρος» φωτίζεται με μια γεννήτρια που όταν δουλεύει
ταρακουνιέται ολόκληρος ο κινηματογράφος. Όταν μπήκαμε να
δούμε την αίθουσα απορήσαμε βλέποντας μόνο καμιά ογδόνταριά καθίσματα σε µιαν αίθουσα που χωρούσε μέχρι τετρακόσια.
Ο δήμαρχος που βρισκόταν όλη εκείνη την ημέρα επί ποδός µιας
είπε να μην ανησυχούμε: "Ολα τα καφενεία και τα μαγέρικα του
χωριού παραχωρήσανε τις καρέκλες τους. Σε μιαν ώρα το πολύ
ο κινηματογράφος θάναι γεμάτος καθίσματα. Γύρισα και ρώτησα τον ιδιοχτήτη γιατί ο»Μέγας Αλέξανδρος»έχει έτσι λίγες δικές
του καρέκλες: «Γιατί δεν είχε λεφτά να πάρει άλλες. Αλλά κι αυτές
που είναι φτάνουνε». Τις Κυριακές ξαναρώτησα, δεν έχει κόσμο
παραπάνω: «Τις Κυριακές και*σκόλες, τα ο ξέρουν οι θεατές πως δε
φτάνουν οι καρέκλες και φέρνουνε δικές τους απ'το σπίτι τους».
Ο «Μέγας Αλέξανδρος» δεν είχε καμαρίνια. Οι ηθοποιοί θα ντύνονταν και θα φτιάχνονταν στον κήπο που ήταν πίσω απ'τον κινηματογράφο και μπρος στο αγροτόσπιτο του ιδιοχτήτη. Κολλητά
ήταν άλλοι κήποι. Πάνω στο χώμα ωρίμαζαν άσπρες κολοκύθες,
πάνω στα δέντρα κυδώνια και μήλα.
Ο Κουν ήταν ενθουσιασµένος με το»Μέγα Αλέξανδρο».Η αίθουσα το βοηθούσε να στηθούν καλά οι προβολείς, να γίνουν καλοί
φωτισμοί. Ήταν κ' η σκηνή μεγαλούτσικη,τα σκηνικά θα πηγαίνανε καλά. Πήγε και σ' ένα μανάβη και πήρε μια πλεξάνα κόκκινες
πιπεριές και τις κρέμασε στο θόλο της λοκάντας. Φυσικά ώσπου
να καταλήξει πού θα ταιριάξει… πιο καλά η πλεξάνα πέρασε ώρα
πολλή.
"Οπως και στ' αλλά χωριά, έτσι κ'εδώ όταν κατά τις πέντε η ώρα
άρχισε να γλυκαίνει ο ήλιος απ'τους πλατιούς μακεδονικούς χωματόδρομους που έρχονταν απ'τον κάμπο άρχισαν να καταφθάνουν τρακτέρ με ρεμούλκα, σούστες, φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία.Η είσοδος του «Μέγα Αλέξανδρου»θύμιζε πανηγύρι.
Η αίθουσα γέμισε από γυναίκες, άντρες νέους και γέρους, παιδιά
που κοίταζαν απορημένοι τα ακατοίκητα σκηνικά στην ανοιχτή
σκηνή.
Οι ηθοποιοί ντύνονταν στον κήπο. Μ.ακιγιάρονταν με το φως της
ημέρας. Απ' τους γύρω κήπους γειτόνισσες καιγειτονόπουλα παρακολουΘούσαν αυτούς τους ανθρώπους που µε τόση σοβαρότητα και προσοχή φορούσαν παρδαλά ρούχα βάφαν τα μούτρα
τους, κολούσαν απάνω ψεύτικα μουστάκια.
Ωρα ν΄αρχίσουμε.Τα κουδούνια χτύπησαν, οι προβολείς άναψαν,
βγήκα στη σκηνή. Ήταν κ'οι διάδρομοι γεµάτοι, οι θεατές φτάνανε ν' ακουµπάν στο προσκήνιο.
«Πριν αρχίσει η παράσταση Θα σας μιλήσω λίγο για την τέχνη του
θεάτρου και θα σας δόσω και λίγες πληροφορίες για το έργο που
θα δείτε. . .Υπάρχει δύο ειδών θέατρο.Το ένα είναι κείνο που απλώς
και μόνο μας διασκεδάζει. Που μπορεί να µας κάνει να σπαρταρήσουμε στα γέλια δύο ολόκληρες ώρες. Αλλά άμα τελειώσει η
΄
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Κουν επισκέφθηκε την Μελίκη...

κράτος τους επλήρωνε το εισιτήριο. Γιατί ήθελε να πάνε όλοι να
σκεφτούν και να κρίνουν ομαδικά πάω στα προβλήματά τους.
Ναι,βέβαια ήταν σαν εκλογές, σα να ψηφίζουν... Και μάλιστα
αυτές οι εκλογές ήταν οι πιο σημαντικές. Γιατί πάντα τις κέρδιζε
η λογική... Στο καλό θέατρο µαθαίνουμε πράγµατα που μας
κάνουν καλύτερους και για τον εαυτό μας και για το σύνολο...
Κι αυτή είναι η καλύτερη ψήφος που έχουμε τη δυνατότητα να
δόσουμε...»
Όλες τις φορές που είπα αυτό που συνόψισαπιο πάνω, οι αγρότες
θεατές ακούγανε με μια προσήλωση που με ξόφνιασε και, με την
άδειά σας. με παρέσυρε και μ' ενέπνεε. Κι ακόμη, ποτέ δεν έλεγα
ακριβώςτα ίδια γιατί κάθε φορά υπήρχε µια ζωντανή συνεργασία
με το κοινό. Μετά από τα «γενικά περί θεάτρου» τους ανέλυα τη
«Βαβυλωνία» κ' η παράσταση άρχιζε.
Στα διαλείμματα δήμαρχοι και πρόεδροι συνεταιρισμών
ανέβαιναν στη σκηνή και ευχαριστούσαν δημόσια το Θέατρο
Τέχνης και τον υποδιοικητή της ΑΤΕ καθηγητή Πεπελάση που
είχε την ιδέα. Εκείνο όμως που μου έκανε µένα εντύπωση
στα διαλείμματα ήταν η σοβαρότητα με την οποία αυτοί
οι αμύητοι στο θέατρο άνθρωποι έβλεπαν την φανερή
αλλαγή του σκηνικού. ΄Εβλεπαν τη μαγεία να διαλύεται και
να ξαναχτίζεται χωρίς να καταλύεται μέσα τους η πειθώ
του παραμυθού. Αλλά γιατί όχι; Αυτού του είδους οι θεατές
έχουν «απόθεμα μύθου» που ντύνει µε πίστη και ποίηση
τόσα και τόσα άλλα. Δε θα έχουν για ένα σκηνικό;
Όταν η παράσταση της «Βαβυλωνίας» τελείωνε, τους
ρωτούσα αν έχουν καµιά απορία, αν ήθελαν να ρωτήσουνε
απαντούσανε πως τα
τίποτα.Σ χεδόν πάντα µου
καταλάβανε όλα, πως ήταν εύκολο ή πως τους τα εξήγησα
στην αρχή. Μια μέρα που έλεγα για το "Λογιώτατο" πως η
κληρονοµιάτου «γλωσσικού» που µας άφησε μαςπιλατεύει
ακόμα, αλλά κι' αυτό θα ταχτοποιηθεί, ένας μεσόκοπος
θεατής πρόσθεσε: «. . . και η δικαιοσύνη θα ταχτοποιηθεί. ..
Και όταν µιλούσα για το
παράθυρα. Η ησυχία αμέσως μετά κι' η προσοχή στα λεγόμενά να µην γίνεται όπως στη Βαβυλωνία. . .».
χειροκροτούσαν:
(εκπληκτικό)
γλωσσικό
μου ήταν ακόμη πιο μεγάλη)
Μετά τη «Βαβυλωνία» είχαµε ένα σύντομο ποιητικό πρόγραμμα.
«Ας πούμε όµως ότι με τα πολλά μπράβο που του λένε, ο δήµαρείναι Τουςμιλούσαγιατον ΑνδρέαΛασκαράτο και ηθοποιοί απαγγέλανε
ότι
αυτός
νομίζει
μυαλά
του,
τα
Παίρνουν
αέρα
χαλάει.
χος
ακολουθούσε μια
και κανένας άλλος. Παύει ν' ακούει τους άλλους, κάνει του κε- στίχους του. Μετά το ποιητικό πρόγραμμα
πάλι µετά από μια σύντομη δική µου
φαλιού του κι' από κει που ήταν ένας πρώτης τάξεως δήμαρχος επίδειξη αυτοσχεδιασµού,
γίνεται ο χειρότερος.» (Στο χωριό Σκύδρα, πετάχτηκε ένας απ' εξήγηση…
όλο μαζί ήταν μεγάλο. Αλλά αυτή ήταν κ' η
την πλατεία και μου είπε: Αυτό το παθαίνουνε πολλοί δυστυχώς. Το πρόγραµμα
αλλά µια
Αυτή τη φράση όπως κι άλλες που έρχονταν απ'τους θεατές τις παραπανιστή του αξία. Δεν ήταν μια παράσταση
όλα αυτά;
παρακολουθούσαν
Πώς
τα
βραδιά.
ολόκληρη
παεπόμενη
κ'εγώ
στην
επροσθετα στην ομιλία μου και τις έλεγα
Ηβραδινή παράσταση τέλειωνε έντεκα και μισή. Οι πιο πολλοί
ράσταση)
απ'τους αγρότες είχαν έρθει απ' τα γύρω χωριά κ' είχαν να πάνε
καλός
από
γινότανε
Σε μια τέτοια περίπτωση, που ο δήμαρχος
άλλοι πέντε κι άλλου δέκα χιλιόμετρα πέρα. Να ξυπνήσουν
κακός τι θάκανε το χωριό; Με ποιο τρόπο θα αντιδρούσανε; Οι
Κι όμως μένανε προσηλωμένοι, ευχαριστημένοι ως
και
χ.ράματα.
χωριανοί θ'αρχίζανε να σκέφτονταιτο χάλασματου δηµάρχου
«καληνύχτα
Μετά
από
ν
μας»και χειροκροτούσανε τους «πεθαμένους
τ
σπίτι
μέσα
στο
τους.
Στην
αρχή
κουβεντιάζουνε.
να το
ώρα πολλή, με ευγνωμοσύνη, χωρίς
ηθοποιούς
Μετά
κούραση»
στο καφενείο στην
σπίτι σε σπίτι. Μετά στο δρόμο της γειτονιάς.
βιασύνης.
αθηναϊκήαπρέπεια
της
έτσι
την
ολόκληρο
το
πλατεία...Κ'
μέρα
µια
του χωριού.Μετά στην
κέντραξεκίνησε
χωριό θάχε την κουβέντατου δημάρχου. Δηλαδή όλοι μαζί οι χω- Ρ =ιτή η έξοδοςτου «καλού θεάτρου» στααγροτικά
κιόλας
παράσταση
απ'
ι" .ιν πειραµατισμός αλλά
πρώτη
την
ριανοί θα το κρίνανε.
Εκείνο τα'
(Αυτό το παράδειγμα με το δήμαρχο αποδείχτηκε πολύ αποτελε- (ι πειραματιζόμενοι βρέθηκαν στο αποτέλεσµα.
παράσταση"
απογευματινή
Μελίκη,
η
άρχισε
σαν
ιδέα
τυχαία απόγευμα στη
σµατικό. 'Οταν σκέφτηκανα το μεταχειριστώ ήταν μια
΄Εξω απ' το «Μέγα
ας πούµε. Στην εφαρμογή του όμως κατάλαβα πως χωρίς να το τράβηξα να πάω μια βόλτα στα χωράφια.
τράπεζας
αγροτικής
ένα
γεωπόνο
της
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περιοδεία
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μένα.Τόνιωκαι
σε
μεσα στους θεατές στον πραγματικό δήμαρχο
θα πως κοίταζαν κι άκουγαν εμένα αλλά πως τα μάτια και τ'αυτιά λιβάδια ώσπου βασίλεψε ο ήλιος. Σε μια στιγμή άρχισε να µου
«Λοιπόν, όταν ήρθε η εντολή να φροντίσουµε για το
της ψυχήςτους ήταν αλλού στραµμένα. Προς Θεού μη γίνει καµιά ξομολογιέται:
είπε: πάει, αυτοίτρελαθήκανε κει στην Αθήνα. ..
θίασο
θάρθει
που
πατο
σχέση
είχαν
με
Δε
θέλω
δήμαρχοι
οι
να
πως
παρεξήγηση.
Τι
νοιάζει
τους αγρότες το θέατρο!Τώρα βλέπω πόσο άδικο
τους
ράδειγμά µου. Εννοώ απλώς ότι το αφελέστατο βασικά παράδειγ..Και
Και
είχα.
θυμήθηκα
μια φορά που. . .Μήπως σας κουράζω;
σκέψη.
κοινή
µα δημιουργούσε μια ζωντανή σχέση ομαδική
άλλο!
κάθε
όχι
-Όχι,
συνέχιζα..)
δεν ήθελε
Ακούστε τώρα τι κάνουμε στο θέατρο. Παίρνουμε μιαν ιστορία -Θυμήθηκα ότι µια φορά σ' ένα χωριό κανέναςαγρότης
το καλό
πράγµατα
φανερά
ακούσει.
για
Τους
πιο
έλεγα
τα
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ν
από
καλός
έγινε
που
απ'τη ζωή. Όπως η ιστορία του δηµάρχου
νομίζανε
αυτιά
Ποιος
τι
ξέρει
τα'
τους.
κακός. Τη ζωντανεύουμε απάνω στη σκηνή και σεις έρχεστε και τους κι αυτοί βουλώνανε
Μια μέρα μου λένε ότι ο ειρηνοδίκης θα
την παρακολουθείτε… Καθώς παρακολουθείτε αυτή την ιστορία για τους γεωπόνους.
μανία
ταυτόχρονα σκέφτεστε, κρίνετε δηλαδή. Επειδή όμως αυτή η ψάλει την Κυριακή σε κείνο το χωριό. Εγώ συμβαίνει νάχω
χωριό
Κυριακή
στο
πάω
δυό
Μια
και
και
ψαλτική.
την
γω
ιστορία είναι βγαλµένη μέσα από την αλήθεια μοιάζει σα να έχετε με την
εδώ μπροστά σας ένα μεγάλο καθρέφτη που δείχνει τα ανθρώπι- τους. Τον είχανε βάλει στο δεξί ψαλτήρι. Πάω εγώ στ' αριστερό.
Κοντολογίς κύριε μου τον τρώγω τον ειρηνοδίκη γιατί σας είπα
να προτερήματα και τα ελαττώματα,εμάςτους ίδιους δηλαδή. Και
κακό,
η μανία μου η ψαλτική, την ξέρω καλά. Ε, λοιπόν από κείνη
είναι
το
«..
λέει
κακό,να
να
το
αυτός
καθρέπτης:
ο
είναι, σα να µας
καλό
θέα- την Κυριακή κ' έπειτα στο χωριό μου ανοίχτηκαν όλες οι πόρτες κι
να το στραβό,να το ίσιο, διάλεξε. . .»Να πως διδάσκει το
όλες οι καρδιές.Ότι τους έλεγα ήτανεταµπού. Οφεληθήκανε πολύ
.»
τρο. Σε κάνει να σκέφτεσαι, να έχεις γνώμη. .
με!
(ΝομίζωπωςήτανστηναπογευµατινήπαράστασητηςΠτολεμαίδας με τις οδηγίες μου, βγάλανε λεφτά, προκόψανε. ..Πιστέψτε
-Σ…ας
πιστεύω!
που ένας θεατής απ'τον εξώστη είπε: «όπως στις εκλογές...»...
Όπως στις εκλογές. Γι' αυτό και τα' αρχαία θέατρα είναι έτσι - Χρειάζεται προσέγγιση με το λαό, να μην το ξεχνάμε.
μεγάλα. Για να χωράνε μέσα όλοι οι πολίτες. Τα έργα που παίζανε Προσέγγιση
Ι. Καμπανέλλης
οι πρόγονοί μας είχανε µέσα τα προβλήματα που ενδιαφέρανε
Και
κοινά
το
προβλήματα.
Τα
ζητήματα,
τα
σύνολο.
δημόσια
το

παράσταση και φύγουμε δεν έχει µείνει τίποτα µέσα µας. Ο νους
µας, η σκέψη μας δεν έχει μπει σε καµιά δουλειά. Απ' όσα άκουσε
και είδε δεν πήρε τίποτα μαζί του να το αλέθει. Αλλά και αν τύχει
να πάρει κάτι ή θάναι κάτι το σκάρτο ή κάτι το ανάξιο.
Υπάρχει και το άλλο είδος Θέατρο. Είναι κείνο που μας διασκεδάζει αλλά μας διδάσκει κιόλας. Αυτό είναι το καλό θέατρο. Είναι και
διασκέδαση αλλά μαζί είναι και μάθημα. (Λίγες μέρες πριν στο
Αμύνταιο, σ'αυτό το σημείο κάποιοι φώναξαν: «τέτοιο θέατρο θέλουμε» κι όλοι χειροκροτήσανε).Προσέξετε με πιο απλό και ωραίο
τρόπο διδάσκει, δίνει το μάθηµατου το θέατρο και πόσο συγγενικό πράµα είναι με τη ζωή µας. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας
υποθέσουμε ότι σ' ένα χωριό υπάρχει ένας σπουδαίος δήμαρχος.
Ότι κάνει τέλεια τη δουλειά του. Ότι όλοι τον ψηφίζουνε,τον αγαπάνε, τον εμπιστεύονται και του λένε μπράβο και πάλι μπράβο.
(κάθε φορά που τάλεγα αυτά, οι δήμαρχοι που ήταν πάντα παρόντες αντιδρούσαν κατά τη συνείδησή τους κι' ένας γενικός
ψίθυρος διαπερνούσε την αίθουσα σαν αέρας που διέρρηξε τα
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HμερI~αΣταΤΙ~ΙKη~πραyματoπoιη~~Kεστ~ Βεροια rιOPΤH ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΑΠΟΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΑΚΑΔΗΜΊΑ«ΝΑΟΥΣΑ»
ι α μεγάλη γιορτή της κολύμ

των προαγωνιστικών κατηγο ριών κα ι

Οι αθλητέο- τριεο που συμμετείχαν

βησης στη Νάουσα, αυτό ήταν

6 της κατηγορίας Μάστερ. Η μεγάλη

ήταν:

οι 50Ι Αγώνες Κολύμβησης « Ν άο υ 

προσπάθεια των αθλητών της ΚΑΝ.

Κατηγορία 12 ετών: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ ,

Master

που κολυμπούσαν εντός έδρας είχε

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ.

Cup » που διοργάνωσε η Κολυμβητική
Ακαδημία « Ν άο υ σα » στκ 11 και 12

ως αποτέλεσμα 7 χρυσά, 3 ασημένια,

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

7 χάλκινα μετάλλια καθώς και 67 νέα

ΡΙΔΟΥ Ε., ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ Α. , ΣΤΟΥΚΑ

Φεβρουαρίου στο δημοτικό κολυμ

ατομικά ρεκόρ στα προαγωνιστικά και

Α., ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Μ ., ΚΟΦΚΕΛΗ Ε .

βητήριο Νάουσας. Δύο διοργανώσεις

12 χρυσά, 8 ασημένια, 2 χάλκινα για

Κατηγορία 11 ετών: ΣΤΑΜΕΝΟΥ Μ.,

Μ

σα 2017» και το 10 « Ν άο υ σα

Β., ΜΑΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ·Κ ., Ι<Α

με πλήθος συμμετο-

Τ

l . ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

χών, 31 ομάδες από

ΡΑΜΠΙΝΕΣΗ Κ ., ΡΩΣΙΟΣ π.,

Ορεστιάδα

ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΟ

μέχρι

Ο Παράρτημα Ημαθ ίαςτης Ελλην ι κ ή ς Μ α θ η μ ατι κ ή ς Ε:rαιρείας ( Ε.Μ . Ε)

Κέρκυρα

δ ιοργάνωσε, την Κ υ ρ ι α κ ή 12 Φε β ρ ο υ α ρ ίο υ 2017 στην αίθουσα του

Αθήνα μέχρι

και

ΠΟΥΛΟΥΣ

από

Σ .,

ΚΑΡΑΓιΑΝ

ΝΗΣ Κ ., ΡΑΓΚΑΣ Χ ., ΤΟΥΜΑ

Βουλ

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Β έρο ιας, η με ρίδ α με θέματα: α) Ο ι

γαρ ία και Κύπρο, και

κατανομές και ο συντελε στ ής μετα βλ ητότ ητα ς μέσα από δειγματολη

πολύ μεγάλο βαθμό

Κατηγορία. 1Ο ετών: ΔΟΥ

ψία (πολυωνυμ ικ ή προσέγγ ιση ) , β) Μ αθ ηματικά κα ι Στατιστικ ή στ η κα

δυσκολ ίας. Οι. εκατό

ΜΟΥ Σ,

θημερινή χρήση. Ομιλ ητής της εκδ ή λω σ η ς ήταν ο Νι κόλαος Φαρμάκης.

ντάδες

κολυμβητές

ΜΛΙΑΤΣΟΥ Σ ., ΣΑΜΑΡΑΣ Γ.,

αναπληρωτής καθηγητής το υ τμήμ ατο ς Μαθηματικών, του Α .Π .Θ.Τίμη

που συμμετείχαν και

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ Κ ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ

σαν με την παρουσία τους ο Αντ ιδή μ α ρχος Παιδε ίας Δήμου Βέροιας κ. Γ.

οι

Β., ΜΟΥΡΑΤιΔΗΣ Α., ΕΥΘΥ

Σοφιανίδης , το μέλος της Εξελεγκτι κ ή ς Επ ιτροπής τη ς Ε .Μ.Ε κ . Κ. Π απα

τε ρο ι συνο δο ί τους

ΒΟΥΛΙΔΗΣ Ν .

δόπουλος, εκπα ιδευτι κοί της Ημαθία ς καθώς κα ι πλήθος φοιτητών.

γέ μισαν κάθε γων ιά

Κατηγορία

το υ

ΝΟΥ Π ., ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ Χ .,

Ο Βεροιωτης κωστας Παπαδόπουλος υποψηφιος στην ΕΜΕ

Υ

π ο ψ ή φ ι ο ς για το Δ.Σ . της Ελ

σιστικά στη διοργάνω ση στη Βέ

ληνικής

Εται 

ροια Πανελλ ήνιων Μαθημ ατικών

ρείας, στις εκλογ ές που θα διε

Συνεδρίων κα ι Β αλ καν ιάδα ς Μα

ξαχθούν στις 19 Μαρτίου, είναι ο

θηματικών. Ήταν ο εμ πνε υ στ ή ς

Βεροιώτης

Μαθηματικής

μαθηματικός

τη ς δημιο υ ργίας των

Κώστας Παπαδόπουλος.

Μαθηματικών Καλο

Κατέρχεται ως υποψήφι

καιρ ινών

ος με τη λίστα της Δημο

στη

χώ ρα

μας

και

Δι ευθυντ ής της λει

Μαθηματι κών που έχει

του ργία ς το υς. Ήταν

την πλειοψηφία και σή

μέλος του Δ.Σ . κα ι Αν.

μερα στο

Γεν. Γρ α μ μ ατέ ας τη ς

μελες Δ .Σ .

Ο Κώστας Παπαδόπου-

Ε. Μ. Ε α πό το

2009-

λος, έχει Μάστερ στη Στατιστι κ ή

2015. Σήμερα ε ίνα ι μέλος της Ε.Ε.

καί είνα ι υποψ ήφιος διδάκτορας

της Ε .Μ.Ε. Υπήρξε για αρκετά χρό

του Α.Π.Θ. στην εκπαιδευτι κ ή τε

νια Διευθυντής σχολε ίων της Δευ

χνολογία. Υπήρξε Πρόεδρος για

τεροβάθμιας Εκπα ίδευσης στην

αρκετά " χρόνια στο Παράρτημα

Ημαθ ία, ενώ σήμερα εργάζεται

Ημαθίας και συνέβαλλε σποφα-

στο

40

ΓΕΛ Βέροιας.

περισσό

κολ υ μ β ητηρί

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

έφυγαν μ ε τκ καλύτερες εντυπώσει ς,

Α .,

9 ετών: ΣΤΑΜΕ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ

ο υ και τη ς πόλ ης κα ι

Ν .,

ΜΑΥΡΙ 

το υ ς Μ άστε ρ καθώ ς και τα κύπελλα

ΔΟΥ Χ., ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ Κ., ΘΩΜΑΙΔΗΣ Ρ.,
ΚΕΣΙΔΗΣΑ .

δεκά

καλύτερου αθλητή Μάστερ και καλύ

δ ων εθελοντών, φίλων κα ι μ ελ ών τη ς

τερητ αθλήτριας Μάστερ στους προ

Κατηγορία

Κ .Α.Ν .Στο υς αγώνες, για λογα ριασμό

π ονητές το υ συλλόγου μας Λαζα ρ ίδ η

ΑΒΕΡΙΑΝΟΒΑ Α.,ΓΑΤΣΟΣ Γ.,ΤΣΙΩΤΗΣ Δ.,

της ΚΑ Ν . συμ μετείχαν 34 αθλητές

Βασίλη κα ι Αβερι άνο β α Αναστασία .

ΓΚΙΟΡΣΟΣ Α ., ΚΑΤΣΑΝΟΣ Δ .

χάρη

στην

προσπάθεια των

,

Ω

Δ ή μ ος
σας

Ηρωικής

και

η

ται από τους εκπαιδευτές Καθηγητές

τουργήσουν και τμήματα αεροβικής

Φυσι κ ή κ Αγωγής.

γυμναστικής

«Ά θλη 

Πληροφο ρίες: Αντιδημαρχία Π α ι δεί

Κολυμβητηρίου για τους συνοδούς

των παιδιών από τους συλλόγους κο

Πόλης

Γεν ι κ ή

Νάου

Γραμ μ ατεία

Αθλ ητισμού στο πλαίσιο του

Μάστερ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Β .,

γράμματα "Άθληση για Όλους"

•• υνεx'ζ"··Trιιι τα π

α υ

Σχολε ίων

κρατικής Πρωτοβουλίας

15

ακόμα

ΝΙΔΗΣΧ.

στο

Γυμναστήριο

το υ

ση για Όλους» έχουν ξεκ ινήσει ή δη

ας, Αθλ ητισμού και Νεολαίας Δ ή μ ο υ

τ ην υλοποίη ση των πρ ογρα μ μάτων:

Νάουσας, (τηλ.: 23323 50363, 50338),

λύμβηση~ που μπορούν να αθλού

1) «Ά θλη ση κα ι Γυναίκα », 2) « Κολύμ β η

Αντιδ ή μ α ρχος κ. Στέλλιος Δάγγας.

νται στην αίθουσα του Γυμναστηρίου

ση και Γυναίκα», 3) «Άθληση και Παι

Τα Προγράμματα μαθημάτων υλοπ ο ι 

του Κολυμβητηρίου;" όσο τα παιδιά

δ ί »,

ούνται ως εξής :

τους κολυμπούν στην πισίνα)

Έχουν ήδη προσληφθεί ο ι Καθηγητές

Δ .Κ. Νάουσας : κ . Καλλιόπη Μυλωνά
(τηλ.: 6978887448 - σε ΚΑΠΗ )
.

4) « Ά σκ η ση στην Τρίτη Ηλικ ία »
και 5) « Ά σκ ηση στην Εφηβική Ηλικία ».

Τ.Κ . Λευκαδίων : κ. Ευτέρπη Πέτκου (
" τηλ . 6936940525 - σε κτίριο Κοινότη

κ . Ευτέρπη Πέτκου ( τηλ. 6936940525
- στο μεγάλο Κλειστό Γυμναστή ρ ι ο

τας)

υλοποιείται στκ Δημοτικές Ενότητες
Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης

Γηπέδου)

Ροδοχωρίου : κ . Σωσάννα Σουμελί

και περιλαμβάνει προγράμματα αερο

κ . Ζήνων Μυλωνάς (τηλ .: 6944759965
- σε 50 Δημοτικό Σχολείο & Γήπεδο )

δου (τηλ.: 6977577795) Επισκοπη σε

βικής γυμναστικής και κολύμβησης. Η

δ ιάρ κε ια των πρ ογρα μ μάτων θα ε ίναι

κ. Ευδοξία Τό σι ο υ (πρ όγρα μ μα κο

Γυμναστήριο και Ροδοχώρι στο Δημο

μέχρι τκ

31/7/2017.Το πρόγραμμα

λύμβησης, τηλ. : 6979666302 - σε Κο

τικό Σχολείο.

μαθημότων των τμημάτων κσταρτίζε-

λυμβητήριο Αγίου Νικολάου. Θα λει-

Φυσικής Αγωγής και το πρόγραμμα

Τ.Κ. Επισκοπής, Τ.Κ. Μαρίνας

& Τ.Κ .

κτίριο Κοινότητας, Μαρίνα σε Κλειστό

Νάουσα: Νέο πιλοτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης r---------------~-.,
Συσκευασιών Φυτοφαρμάκων

Ν

Θ ερμαντικά Χαλαζ ία

- Aλoγό~'oυ - Αερόθερμα
ΗλεΤΡΙΚt:ς Κουβέρτετ - Θερμοπομποί

έο πιλοτικό πρό

μάκων, με παρουσί

γραμμα

αση

Ανακύ

του

προγράμ

κλωσης Συσκευασι

ματος

ών

Φυτοφαρμάκων

Μηνά ~

σε

συνεργασία

υπεύθυνο

με

από

τον

κ.

Πελεκάνο,
γεωπόνο

βαλλοντικής διαχεί
ρισης. Υπεύθυνη του
προγράμματος είναι
η Γενική Γραμματέας
του Δήμου.

την Ελληνική Εταιρία

του ΕΣΥΦ. Στη-συνά

Στη

Αξιοποίησης

Ανα

ντηση συζητήθήκαν

συμμετείχαν:. η Αντι

τον

κύκλωσης

και

συνάντηση

τα προβλήματα και

δήμαρχος

Ελληνικό ' Σύνδεσμο

προτάθηκαν

κής

ΦυτοπροστασΙας

ενώ

λύσεις

αναμένεται

Αγροτι

Ανάmυξης

Πασχούλα, ο

κ.

Διευ

ξεκινά ο Δήμος Νά

εντός

ουσας.

να οριστικοποιηθεί η

Περιβάλλοντος του

Για το σκοπό αυτό

ημερομηνία για την

Δήμου

πραγματοποιήθηκε

πρώτη ενημερωτική

δης, ο Πρόεδρος του

πρώτη ενημερωτική

συνάντηση με τους

Α.Σ. Νάουσας κ . Τα

συνάντη ση την Πέ

παραγωγούς,

πριν

μπακιάρηςκαθώς και

μmη

ξεκινήσουν οι πρώ

γεωπόνοι του συνε

9/2/17,

μετά

των

ημερών

θυντής της Δ!νσης
κ.

Στεφανί

από πρόσκλήση του

τοι ψεκασμοί,

ταιρισμού, ο κ. Μιχα

Δήμου Νάουσας, με

Το

ηλίδης από τον Α.Σ.

τους καταστηματάρ

εντάσσεται στο συ 

Επισκοπής

χες πωλησης φυτο

νολικό

σχεδιασμό

και οι κύριοι Μπούρ

φαρμάκων και τους

του Δήμου Νάουσας

δόνος και 'Φωτιάδης

' συνεταφισμο ύτ που

πρόγραμμα

καθώτ.

για την προώθηση . από τα καταστήματα

δ ιαθέτουν πρατήρια

της

πώλησης φυτοφαρ-

και της ορθής περι-

αναωκλωοηο

πώλησης.

.,

i

:,:,';

ελεύθερο
"

Ι

βήμα ' f
Τα επώνυμα άρθρα στη σελlδα αυτή εκφρ άζο υν τους υπογράφοντες

!'
ι

2 0 Φ εβρουορίου 2 0 17

τον πρόλογο: της έκδοσης πως απoτελo~ν δεΙγμα υψηλής Τέ

Η παρέμβαση της Ευγενlας Καβαλλάρη στην εκδήλωση

στον Εκπαιδευτικό Όμιλο τονίζει την έλλειψη παιδικού βιβλ Ιου

παρουσ lασης του βιβλ lου

στην Ελλάδα με εξαΙρεση τα βιβλία της Πηνελόπης Δέλτα κα ι

χνης του παραδοσιακού μας λυρισμού.

κά ποιετ μεταφράσεις στην καθαρεύουσα όμως.

Τα θέματα που διαπραγματεύονται καλύπτουν όλο το εύρος

«39+1 Άγνωστα ποιήματα του
Κ . Βάρναλη » την Παρασκευή 10/2 στη I;1έροια

Σχετικά μικρή υπήρξε η παραγωγή και στην παιδική ποΙηση.

Σ

της παιδικής ,ψΊ,ιχής, της παιδικής ζωής, όλων των παιδιών και

η μ αντι κ ή σ υμβολή στην εκδ οτικ ή κ ίνηοη της εποχής μας

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιπτώσεκ του Α, Πάλλη , του Βι 

κυρΙως των λρ:ψ.ών οικογενειών. χαρακτηριστικά οναφέρου-

αποτελεί η παρούσα έ κδο ση «39+ 1 Άγνωστα ποι ήματα

ζυηνο ύ, Καμπούρογλου, ΖαχαρΙα Παπαντωνίου, Τ. Αγρα .

μ ε:

. ..

Η σχολική ζωh, η μητρική αγάπη, η πατρική φιγούρα, οι αδελ

το υ Κ . Β άρνα λ η » α πό τκ εκδόσει ς « Εντύ

Ως εκπαιδευτικός που υπηρέτησε τη δημόσια

πο ιω . Π ρ οϊόν τ η ς πολύχρονης έρευναο και

εκπα lδευση ως το

1925 οπότε και παύτηκε

φικέτ; σχέσει;;; η παιδική ασθένεια, το σχολείο, τα όνειρα και

ενασχόλησης του δημοσιογράφου (με φι

εξαιτίας της ιδεολογΙας του συνειδητοπο Ιησε

οι αταξί(ς των πα ιδιών, τα παιδικά παιχνίδια, η παιδική ερ

λολογικές περγαμηνές) Ηρακλή Κακαβάνη

την ανάγκη να ανοΙξει νέοικ ορΙζοντες στο

γασία, τα ζώά} ο πατριωτισμός, το θρησκευτικό συνα Ισθημα .

με την Βαρναλική πο ιητική έρχεται να φω

πνεύμα των μικρών παιδιών. Οι παιδαγωγικές

τίσε ι μ ια όχι κα ι τόσο γνωστή mυχή του

του πεποιθήσεκ η συνείδηοη, το πνευματικό

Ορισμένα απ'ί :dυτά δεν αντιπροσωπεύουν την κοσμοθεωρία
του Κώστα Β6ρναλη, όπως «Εκκλησία»,»Ο Θεόο. Αυτό φυσικά

συμβαίνει για'!ί τα έγραψε κατά παραγγελία του Νώντα Ελατου
ο οποίος τα προόριζε για σχολι κή χρήση (να συμπεριληφθούν

έργου του μεγάλου ποιητή , του κομμουνι

και ηθικό μέγεθος του δασκάλου και η αγά

στή δασκάλου κα ι παιδαγωγού.

πη του για τα παιδιά μεταστοιχειώνονται σε

Προσφ έρει με το θησαυρό αυτό νέο υλικό

ποΙηση με σαφή διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα

δηλαδή σε σχολικά εγχειρΙδι α ) ε ίτε να χρησιμοποιηθούν από

στη φιλολογική έ ρευνα για τη σφαΊρική με

χρ 'θα τον ενοχλητικό, τυποποιημένο διδακτι

τους δασκάλσυ(.
,
Ι

λέτ η και αποτΙ μηση το υ έργου το υ.

σμό. Μεγάλο επομένως το εύρος της πνευμα

Ωστόσο τα συγκεκριμένα ποι ή μ ατα απέχουν πολύ από τα κυ -

Τα «39+ 1 Άγνωστα ποιήματα του Κ. Βάρναλη» απευθ ύνονται

τικής του προσφοράς.

ρΙαρχα εθνικά κάι χριστιανικά πρότυπα που καλλιεργούνται, .

σε πα ιδιά ενι σχ ύ οντα ς το αποτύπωμα το υ Βάρν α λη στην παι

Ο Ηρακλής Κακαβάνης ανέσυρες από την αφάνεια τα συγκε

ηαρουσιάζοντρο τη μεταφυ σι κή οντότητα ως ~ειρoπιαστή

δική λογοτεχνία που εκφράστηκε με τα 18 διαλεχτά παΡ'ςJJlύ

θια και τη διασκευή του Δον Κιχώτη. Γραμμένα τη δεκαετΙ6 του

κριμένα ποιήματα τα οποlα αριθμούνται

39+ 1 (και όχι απλώς

εμπειρική φΙJση 'J10υ έχει το κάθε παιδΙ

.

.

40)γιατί τα 39 δη μοσιεύτη καν όπως 'προαναφέρθη κε στην

Απ' όλα όμ ως προβάλλονται αξΙες ζωής, ηθικέτ αρχές, διηθη 

'30 κατά πα ρ αγγελΙα του Νώντα Ελατου,ο οποΙος τα αγόρασε

έκδοση του Ν ώντα Έλατου « Κο ρ υ δα λόοι κα ι ένα μ ε τον τίτ

μ ένετ στον Βα'ριιαλ ι κ ό ανθρ ωπ ι σμό, που γονιμοποιούν ολο

και τα εξέδω σε στην Ποιητικ ή συλλογή με τ Ιτλο «Κο ρ υ δ αλλό ς »

λο « Π ονη κότ και Ταύ ροο στο περ ιοδ ι κό « Κα λλ ιτεχν ι κά Ν έα »

μαζl με δικά του ποιήματα . Η αλληλογραφlα μετα ξύ των δύο

το1944.

κληρωμένετ ΠΡQσωΠΙΚότητες, Με τρυφερότητα και ευαισθη

σία μοναδικ ή, έχοντας ως όπλο μια καλοδουλεμένη δημοτική

ανδρ ών και μελών του Εκπαιδευτικού Ομ ίλου, μέ ρο τ της οπο ί

Επ ιχειρώντας μ ι α σύντομη πε ριδ ι ά βαση στην πο ι ητική π ορεία

αγγ Ιζε ι την π α ι δ ικ ή ψυχή, διεγε Ιρ ε ι την παιδική φοντασία, συ

α ς πα ρ ο υ σ ιά ζετα ι στην παρούσα έκδοση απαντά σε ερωτή-

το υ Βάρναλη, παρατηρούμε πως εμφανlστη κε στα νεο ελλ ην ι

γκινεί και εμάς τους μεγαλύτε ρο υς .

ματα πο υ εγεΙρονται

κά γρά μ ματα με λυ ρικά ποιή μ ατα πο υ δ ι ακρίνονται για την αι

Η άμ εση α υτή, και εξαιρετικά διαυγής ποίηση του Βάρναλη

γύ ρω από την ασυνή

σθ η σι α κή ό ραση , την παλλό μεν η συναισθη ματι κή κα ι ψυχι κή

μπορεl και μάλλον επιβάλλεται (είνα ι χρήσιμο) να μιλήσει στη

θιστη α υτή πρακτική

ένταση πο υ φθάνε ι μέχρι τον ε ρωτικό α ισθ η σια σμό . Τη δε κα 

σκέψη των πα ιδιών,να αποτελέσει εργαλεΙο των δασκάλων.

εκπο ίηση ς

' ΚΑΦ Ε Σ

Μ ΠΑ Ρ Μ ΟΑΡ Ο Υ ΣΒ

πνευματι

ετΙα το υ '20 συναντ ι έτα ι μ ε τκ κο μμουν ιστικ ές ιδέες κα ι π ε ρνά

Μ ε δ ι δακτ ικό θόρρος, έμπνευ ση και οραματισμό οι δάσκαλοι

κής παρ αγωγή ς ίσως

στην επανσστατική φάση τη ς δ η μ ι ουργ Ιας του.Ο πηγαίο π οι η 

είναι ανάγκ η με τκ παρεμβάσε ι ς τους, να διευρϋνουν τη γνώ

όχι όμως στη λογοτε

τικό τα λέντο του, ο βα θ ύ ς κα ι φιλοσοφη μ ένοτ στοχα σμός το υ,

ση κα ι τη σκέ ψ η των μαθητών. Ο [δ ι ος ο Βάρναλητ, ποιητητ,

χνική

η πλατιά το υ μόρφωση και η αρχαιομάθειά του.η άψογη τεχνι

δάσκαλος ItCtI φιλόλογος μας έδωσε ένα μάθημα για το πώς

κή του στΙχου μπα(νQυν στο σκληρό κα ι δύσ κολο αγώνα για

πρέ πει να δlδά ~ Ko υ με λoγoτεΧVΙα, για το πώς πρέπει να διδά

πραγ ματι κότ η 

τα τη ς χώρ α ς μας.
Ωστόσο η ισχνή πα

κοινωνική αναγέννηοη αφού περνά μέσα από ένα μεταβατικό

ραγωγή

στάδιο ελληνολατρ ι κής ιδεαλι στ ι κής κοσμοαντ lλ η ψης .

παιδικών

λογοτεχνι κ ών
τη ς

.A1f1f~pμrιttpt11JI"f$ ~α/~fιIσ$

εποχ ή ς

έργων

Στο στόχα στρ ο του τlθ ετα ι η αδικία , η τυρανν ία, η π ολεμο κα

εκεΙνης

πη λfα, το β όλεμα. Οι ή ρώέο το υ, ο φτωχός κόσμο ς τα πάθ η κα ι

ενδυναμώνετα ι

και

ως προ ς την ποσοτι 

οι στερήσεις του.Ο λυρισμός, η ζωηρή έκφραση, η διαλεκτική
σατιρική και κριτική διάθεση, χαρακτηρίζουν το έργο του.

KoφtIι .

κή αλλά και ποιοτική

Μέσα σ'αυτό το corpus αναδύονται ως πραγματικά διαμάντια

t:S;ςιgPC;·IIMJ}.~

έκφανσή τητ,

χαρα

τα παιδικά τού ποιήματα που διακρίνονται για τον Βαρναλικό

J1Qlόιιnοa .
α/ίό [{;} ι 9'14

I%pj{ΠOΤ€λOUς HJ ..•. Τιμ\ 233 1 Ο 22βα$c

κτηριστικά επιοημαί

λυρισμό τοικ, για τον αρμονικό, άνετο στίχο τοικ, που άλ

νουμε π ω ς η Γαλ6τεια

λοτε λυγερός και τρυφερός, άλλοτε σπαθάτος και κοφτερός

Καζαντζά κ η

το

αναδεικνύει τα θέματα τους. Γι'αυτό και δεν αποτελεΙ υπερ

1919 με δ ι άλεξή στης

βολή η εκτίμηση της γεωργΙας Λαδογιάννη, που συνέταξε

από

σκ ο υ μ ε γενι κό .
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΟΜΟΤΑΓΗ ΜΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ)

Το Κέντρο Δια Β Ιου Μάθησης Ε.Σ.ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ, σε συνεργασΙα με τον όμιλο εκπαΙδευσης και πιστοποί
ησης Unicert, προωθεΙ και στηρΙζει τα μεταmυχιακά προγράμματα εξ' αποστάσεως Frederick University
Κύπρου:

• Ειδικ ή Αγωγή ( Π ρ α κτι κ ή στην Ελλ6δα)
• Διο Ικηση ΕπιχεΊρήσεων (Μ ΒΑ)
• Δ ιο Ικηση Υπηρεσιών κα ι Μονάδων Υγε Ιας
• Διο Ικηση Σχολικών Μονάδων
• Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλlα
• Τεχνολογ ίες Πληροφορικής Επικοινωνιών ΙΤΠΕ)
• Ναυτιλιακά· Ναυτικό ΔΙκα ιο .
. • Διασφάλιση Πο ιότητας

Έκπτωση

Έκπτωση

10% σε Άνεργους
5% σε Πολύτεκνους, .

Τρίτεκνους 8ι Σώματα Ασφαλεlας

Ιαηκ}ς

~αρα KoνT()~

Δ εν απαιτεΙται μετάβαση στην Κύπρο

Εξετάσεις στο Κέντρο Δια Βlου Μάθησης Ε.Σ.Ο.Ε. ΖΑΦΕΙΡΗ
Εγγραφές για το Εαρ ινό εξάμηνο έως και Τετάρτη

• Βέροια

15 Φεβρουαρ ίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μητροπόλεως 50 - 20ς όροφος - Βέροια -τη λ. 23310 74200, κιν.6932

140292 - Email: esoe@otenet.gr & www.esoe.gr
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Πραγματοποιήθηκξη εκλογοαπολογιστική Γενική Σιινε΄λέυση της Ε.Μ.|.Π.Η
της Κύρια-Τοκήςαπόγευµα
12 Φεβρουαρίου

2017 πραγματοποιήθηκε η

πεπραγμένων του 2016,
από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

κού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής της
Ε.Μ.Ι.Π.Η. είναι οι ε'ξής:
ΔιοικητικόΣυµβούλιο '
περιόδου 2017-2019:
Πρόεδρος: Ολυµπία
Μπέτσα
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Ζιώγα
Γραμματέας: Εμμανουήλ Ξυνάδας
Ταµίας: Παναγιώτης

συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν οι…εκλογές για
Στη

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας Μελετών
Ιστορίας και

Πολιτισμού
Ν.

και

Ηµαθίας
η κοπή

στο εστιατό-

Δαβόρ΄ας
Μέλη: Αντωνία Χαρίση, Νικόλαος Βου-

ριο…Ρ3ρεςείΙο,

δούρης

άστεγο
φτάνειτο σύστημα να ζει στην Νιρβανατου νηφάλιο
δίνουν οι εκτιμήσειςεφιαλτική εικόνα
ούτε αν διαγράφεται για τον λαό το µέλλον του
'
σκοτεινό
πρέπει η εργατική τάξη με καθημερινό αγώνα
να γκρεμίσει ,ήρθε η ώρα το σύστηµα το αστικό
Τι κι αν

Κανονι΄δηςΝάουσα

Στον ορίζοντατουλάχιστον για δύο δεκαετίες

στηρίζεται η ανάπτυξητων αφεντικών

στη Βέροια.
Την βασιλόπιτα της Εταιρείας ευλόγησε
ο Αρχιμ. Ναθαναήλ Καραγέργος, ο οποίος ευχήθηκε
καλή δύναμη για το έργο
της και μετέφερε της ευχές
του Μητροπολίτη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμονος.
Ακολούθησε η Γενική Συνέλευση της΄Ε.Μ.|.Π.Η., όπου
έγινε ο απολογισµός των

μεγαλώνουν εναντίον του λαού συστηματικά

Αναστασία
Ταναμπάση
,

Αναπλ. Μέλος: π. Αθα-

δρ. Εμμανουήλ Ξυνάδα, την
αντιπρόεδροΟλυµπία Μπέτσα και την Ταμία Ιωάννα
Ζιώγα, διαβάστηκε το πόρισμα της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον πρόεδρό της
Παναγιώτη Δαβόρα και…έγινε ευρεία συζήτηση για θέµατα που απασχολούν την
Εταιρεία και το έργο της.

την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, για την περίοδο
2017-2019 και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Έπειτα από την ψηφοφορία, αλλά και την κατανομή
των αξιωμάτων που έγινε
την επομένη ημέρα, οι νέες
συνθέσεις του Διοικητι-

οι ανισότητεςπου προκαλεί ο καπιταλισμός
για να πλουτίζουν τα ιμπεριαλιστικά αρπακτικά
ώσπου να τα σαρώσει μια για πάντα ο σοσιαλισµός

'

νάσιος
Βουδούρης
(εξελέγη σε εκλόγιµη
θέση, αλλά αυτοβούλως
έθεσε εαυτόν στα αναπληρωματικά μέλη)
Ελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Χρήστος Σκούπρας
Μέλη: Σταύρος Δεληγιάννης και Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος

Ανησυχούν για την εξέλιξη του κεφαλαίου και οι εκπρόσωποί του
που τα κέρδη τους µειώνονται στην παγκόσµιαοικονομία
και σαν πεινασμένοςλύκος ζητά την μερίδα τη δική του
αδιαφορώντας για την εξαθλιωμένη κοινωνία
Εξωραΐζουν με πολύ ζήλο την βαρβαρότητά τους…
αφού ο καθένας καπιταλιστής θέλει να είναι ο λιγότερο χαμένος
και με την απάνθρωπη ανταγωνιστικότητα
πληρώνει με το αίμα του ο λαός γόνατισμένος

Ο Βάρναλης και ο

ΔΣ του Συλλόγου
Συνάντηση
του
Βλάχων Βέροιας µε το Δήμαρχο
Μ

το νέο Διοικητικό.Συμβσύλιο
του «Συλλόγου Βλάχων Βέροιας» συναντήθηκε τη Δευτέρα 13/2
στο γραφείο του ο Δήµαρχος Βέροιας κ. Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης.
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου αφού
επισήμαναν την αγαστή συνεργασία
τους µε το Δήμο Βέροιας,συζήτησαν
με το Δήμαρχο θέματα που αφορούν
το σύλλογο και του παρέδωσαν το
ηµερολόγιο του 2017.
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(ΡΙίι'οίοτίοάοτί5.ςτ και ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ)
Ο κόσμος που συµµετείχε και στις δύο εκδηλώσεις ήταν αριθµητικά
ο ίδιος...

Φυσικά σε παρόμοιες εκδηλώσεις καλό θα είναι να υπάρχει ένας
στοιχειώδης συντονισμός. Γιατί στο κάτω - κάτω αθλητισμός και ποίηση δεν πρέπει να βρίσκονται σε "κόντρα"...
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ΣΥΛΛΛΟΓΙΚΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑκοΑοΝτΑι
τοτΥΝΑικε|ο ΖΗΤΗΜΑ

.

πολιτικό
εκΔο:ει:= πριν…" εποχη

ΓιοΡι'ο: :κΑΜπΑΡΔαΝΗε
τΑ ΔεΔογΛεγΜεΝΑ

Αιμ.-Η……
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΠΑΤΤΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣΑΛΕΞ"…

το ΚΜΡ|ΝΕΤο
Μγοι:το…ΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ίδια

εκδηλώσεις έγιναν την
ώρα το απόγευμα
Δύο
της Παρασκευής 10/2 στη Βέροια.

τα του Κ. Βάρναλη» με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φιλολόγων.
Με παρόντες ελάχιστους "επώνυμους" και με δύο τοπικά ΜΜΕ

:*

: ……

Δοµάζος

Από τη μια παρουσιάστηκε το λεύκωµα του Δοµαζου
µε πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου . Με πολλούς "επώνυµους" και σχεδόν όλα τα ΜΜΕ.
Από την άλλη παρουσιάστηκε το βιβλίο «39+1 Άγνωστα ποιήμα-

€

Ήρωνα…

&…

με τις ντόπιες και ξένες συµµορίες
εις βάρος των φτωχών εργατών

Θόδωρος

…

βασιλόπιτας,
'

Με ανεργίαστα ύψη και εργασία-λάστιχο
γίνεται η ανάκαμψη για το κεφάλαιο
και δεν νοιάζει τους αστούς αν αφήνουν τον κόσμο

άυ'τΜπκΜ.'

;
.

ΒΑΣΙΛΗΣΚΡΕΜΥΔΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΤΟΥ 1821
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 60ΤΕΝΒΕΠΕ

Μι
ΖΑΟΥΜΕΚΑΜΠΡΕ
(ΟΝΡΙΤΕΟΠ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ΠΟΛΙΣ

πολιτισμός

"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν
αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
στοχαστικο ί πο υ ποτέ δεν δρουν"
Μ.ΜΠΡΕΧΤ

.
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ΜεμεΥάληεπιτυχίαη παρουσίασηστη Βέροιατου βιβλίου«39~1 Άγνωσταποιήματατου Κ. Βάρναλη»
Μ

ε

μεγόλη

συμμετοχή

Ποια είναι τα στοιχέία που

δραστηριότητα

πραγματοποι

κάνουνε τον Δον ' . Κιχώτη

συνε ίδησης

ήθηκε το απόγευμα της Πα

ένα από τα πιο αθάνατα

οποία

ρασκευής1 Ο

έργα

απομάκρυνση

κόσμου

Φεβρουαρίου

η παρουσίαση' του β ιβλ ίου
Άγνωστα

«39+ 1

ποιήματα

λογοτεχνίας;

[... 1 Ο ' τύπος

η

κυριότερη

αιτία

από

άμεση

από

Και η φαντασία είναι πάντα

μία

ανατρεπτική

πρόσληψη

προχωρημένα

ανάπτυξης

της
την

κάθε

[... 1

πραγματικότητας

σε

Αυτή η καθολικότητα είναι

εκδήλωσης

παρατηρε ίται

είδους
της

αιώνιος σνθρώπινοτ; ~ύπoς.

χώρο « Ελ ι ά» στη Βέροια. Την
της

ευΡιψΤαϊκής.

του Δον Κιχώτη ε ίiιε ένας

του Κ . Βάρναλη » στον πολυ
οργάνωση

τητ

κατά

της

επίπεδα

σκέψη;

θα

δούμε ότι η κατασκευή των

που

τα

του

39

ποιήματα .

γιατ ί

δείχνει

ότι ένατ άλλος κόσμος πιο
δίκαιοτ πιο ειρηνικός μπορεί
να

αποτελέσει

συνείδησης

αντικε ίμενο

και

μάλιστα

προχωρημένου

επιπέδου

σκέψητ, όπωτ λέει ο Vygotsky. Διώξανε τον Βάρναλη

ε ίχαν ο ι εκδόσεκ « Εντύπο κ»

τον

με την υποστήριξη του Συν

σύμβολο. Ε ίναι ο τύπος που

προκύπτει αποκλειστικά από

από το σχολείο γιατί δίδασκε

δέσμου Φιλολόγων Ημαθίας.

ζητάει να πρανματοηοήσε .

την πραγματικότητα ».

τη φαντασία στα παιδιά και

στη ζωή του ένα μεγάλο
η

Vygotsky, L. S. (1987).The (01lected Works of L. S. Vygotsky,
New York: Plenum, ρ.349

ακριβώς φοβάται : το άπειρο

αντίθεση αυτή μεταξύ "' των

πρoθέσε~ν ! ' και

Γιατί αγαπάμε τοικ Δασκάλο ικ

τοικ Δασκάλοικ μοτ; την κυρ ία

μ ασ Γιατί σαν παιδιά θέλουμε

Λ ίζα

της πραγματικότητας δεν τον

από τον Δάσκαλο να διεγείρει

Παύλο Γραμματικόπουλο, την

απογοητεύει Ο Δον Κιχώτης

την

μα τ

κυρία Ματίνα κα ι τον κύριο

δεν την βλέπει. Τουναντίον,

ε μπνέει,

Το

ΠαρμενίωνΚωνσταντινίδη,την

Ανάμεσα στοικ παρεψρισκό
μενουτ; ήταν ο Γ. Σοφιανίδης
αντιδήμαρχος

Βέροιας,

η Τ.

Καρακώστα Προϊσταμένη Εκ

πα ιδευτικών Θεμάτων της Β/
Θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας,
εκπρόσωποι του Δ .Σ της ΕΛΜΕ

και του Συλλόγου Εκπα ιδευτι
κών Π.Ε, του Ποιητικο ύ πυρ ή

να Κ .α . Για το βιβλ ίο μίλησαν:Ο
Γιάννης Κραν ιάς εκπρόσωπος

των εκδόσεων « Εντύ π ο ις» που

διάβασε

και

χαιρετιστήριο

του επιμελητή της έ κδ ο σ η ς
Η . Κακαβάνη που τελ ικά δεν
μπόρεσε να παραβρεθε ί στην
εκδήλωση
Ο Δ ημήτρης Ταχματζ ίδ ης φι
λόλογος, μέλ ο ς του Δ .Σ . το υ
Συνδέσμου Φιλολόγων Ημα
θίας, υποψήφιος διδά κτορας

Γνωστικ ής

Ψυχολογ ίας

του

Δημοκρ ίτε ιο υ Πανεπιστη μίου,
- Η Ευγεν ία Καβαλλάρη , φιλό

λογος, Πρόεδρος του Συνδέ
σμου Φιλολόγων Ημαθ ίαςΤην

εκδ ήλωσ η πλα ισ ιώσουν μου
σι κά:

Η

Καραφούσια

Βιργι 

ν ία, μουσικότ του Μουσικού
Σχολείου Β έροιας και η Δρα
κοπούλου

Μαρ ία,

Μουσικού Σχολείου
πο υ

παρουσ ίασαν

μαθήτρ ια

Βέροιας
δύο

από

τα πιο γνωστά μελoπoιημ ~να
ΠΟJ,ήματα του Κώστα Βάρναλη

Ξεxlι.φιστή στιγμή η απαγγελ ία

ιδανικό,

ποιήματα», το μάτι μου έπεσε

όνομα άλλου» . (σ.1 0-11)

κατευθείαν σε ", ία παράγραφο

Πράγματι ο Βάρναλης, όντατ

της εισαγωγ ής πο υ έγραφε τα

ελε ύθερο πνεύμα , αριστερότ,

εξής:

κομμουνιστής,

«[... 1 ο Βάρναλη ς έδωσε έναν

γραμμένος στκ μαύρες λίστες

παραμύθ ια

κα ι δεν μπορούσε να εκδώσει

για παιδιά : Δώδ ε κα διαλεχτά

τα γραπτά του. Βουτηγμένος

παραμύθια

στη

λαϊκά

(ε κδ .

Αστήρ

φτώχεια

Παπαδημητρ ίου) , διαλεγμένα

να

σε άλλον, τον Επα μεινώνδα

λαϊκ ή

παράδοση

πουλήσε ι

39 πο ι ή ματα

πολλών λαών κα ι τουτ μύθους

Παπαμ ιχα ήλ, πο υ κι εκε ίνο ς

της Νορβηγίας

όμως τα δ η μο σ ίευσε με το

(.. . )>> (σ.1 Ο)

Αμέσως το μυαλ ό μου γύρισε

ψευδώνυμο Ν ώντας Έλ ατο ς !

πίσω

στην

μου

Τα

ηλικία,

όταν

του

επαναστατι κά.

παιδική

η

αδερφή

39 αυτά

τρ αγουδάκι α, κρ ύβουν μεγάλ η

70 υ

ευαισθη σία

Δημοτικο ύ

Σχολε ίου

κα ι

μέσα

χάρισε αυτό το βιβλίο με τα

είχαν να αποτελ έσ ο υν μ έρο τ

δώδεκα διαλε χτό παραμύθ ια ,

μι ας παι δ ι κής συλλογής πο υ

το οπο ίο έμελλ ε να γ ίνε ι το

φιλοδοξο ύσ ε να γίνει κάποτε

αγαπημένο μου . Απόδε ιξη: το

και σχολι κό βιβλίο. Τότε ήταν

έχω κρατημένο μέχρι σήμερα

πο υ

και από αυτό συχνά διαβάζω

ποι ο ς θα μπ ο ρ ο ύ σε ν α ήταν

το υ ς

και

άρχισα

σ αν

να

και στα δ ικά μο υ παιδιά, όπως

ο βαθύτερος λόγο ς γ ια τον

και η Δασκόλα η κυρ ία Λίζα

οπ ο ίο

μας διάβαζε

το

φασιστικό

τάξη τα παραμ ύ θ ι α αυτά του

τον

Βάρναλη.

Βάρναλη .

αρ ιστερότ,

κα ι εμάς στην

θα

κυνηγο ύ σε

έτσι

κατεστημένο

Εντάξε ι,

όμωτ;

ήταν

αυτά

τα

Συνέχισα να διαβ ά ζω το βιβλ ίο

ποιήματα; Γιατ ί; Γιατί να μην

του Ηρακλή το οποίο ευθύτ

μπορούσε να τα εκδώσει ο

πιο κάτω αναφέ ρ ε ι :

Βάρναλης με το όνομά του;

« Το

δεύτερο

Βάρναλη
η

για

βιβλ ίο

παιδιά

διασκευ ή πο υ έκανε

του

είναι
στο

Συνέχ ισα

να

διαβάζω

το

βιβλίο του Ηρακλή ο οποίος
αναφέρει

τις

απόψεις

του

Βάρναλη

για

τον

Δον

Κιχώτη:
« Ενα

από

τα

μεγαλύτερα
πνευματικά

κατορθώματα
του νεότερου

πολιτισμού,
από

εκείνα

που

δε

γνωρίζουνε
σ ύ ν ο Ρ α
με ι δ ια ίτε ρα αισθαντικό τρόπο
ποιημάτων του Κώστα Βάρνα

λη από τον Χρόνη Θωμαδάκη

καθηγητή Μουσικού Σχολείου
Βέρο ιας.

Ολόκληρη η παρέ μβ ασ η
του Δημήτρη Ταχμ ατζί δ η
« Η φαντασία ως υπέρ-ταξική

συνε ίδηση
Όταν η συνάδελφος

Καβαλ/άρη
να

δ ιαβάσω

ι;iρακλ ή

μου
το

Ευγενία

έδωσε

βιβλ ίο

του

Κακαβάνη : « Κώστας

Βάρναλης:

39+ 1

άγνωστα

αθάνα"':ο

αριστούργημα του

Θερβάντες
( ε κδ.

Ο

Κέδρος)

Αυτά τα

« Δ ώδ ε κα

έργα

δον

Κιχώτης

τοπικά και χρονικά ε ίναι ο Δον

Κιχώτης του Θερβάντες (. .. )

Κιχώτης »

ένας

δρόμοτ

είναι

λίγο ποιος πολύ, έχουν ~} έναν

τοικ Δασκάλο υς μας

Δον Κιχώτη μέσα τοικ» , (σ . 1 3)

γιατί μας δε ίχνο υν ότι,

Σ ύ μφωνα

ό πως λ έε ι ο

με

έναν

τον

Βά ρναλ η

Δον

Κιχώτη.

η

'πο υ

βλέπουμε

Ο

Σοβ ι ετ ι κό τ

πατέ ραc μο υ σ υν η θ ίζε ι

ανθ ρώπ ινης

ν α λέε ι ότι στη ζωή

ανάπτ υξητ

Lev
5emyo novic Vygotksy έγραψε για

δέκα

την

να

ανθ ρώπινη

μας

συνε ίδηση

κα ι

αυτή

που
Ο

ονε ιρευόμαστε

πράγματα

φτιάξο υ μ ε

το

για

το

ένα .

αλλό κα ι για την αν θρώπ ινη

πρ ό βλημα

φαντασία τα εξής:

δεν

"The essential featu re οί imagination is that consciou sness
departs from reality. Imagi nation isa comparatively i1utonomous activIty of conscicusness
ίη which there is a depa ~ture
from any Immed iate cogn ition of reality [. ..1at advanced
leνels ίη the develop ment of
thinking, we find
the constructIon of
images that are not
found ίη completed
form ίη reality"

το ικ

Δ α σ κάλ ο ικ

κάθ ε

μέρα προσπαθούν

έχουνε

ονε ιρεύονται

όσο ι

Αγαπάμε

μας

γιατ ί
να

αποκαλύψουν τον Δον Κιχώτ η

κυρία Φρειδερίκη

τον κύριο Βασίλης Φουρλίγκα,
την

κυρία

Κούλα

Βέροιας διότι μέσα στην τάξη

Βάρναλης ήτανε δάσκαλος κα ι

« μα ς μάθαwανγράμματα» που

τον διώξανε από το σχολε ίο

σημαίνει ότι μας άφηναν ira

γιατ ί δ ίδασκε την φαντασία

σκεφτόμαστε ελεύθερα και να

μέσα από τα δώδεκα διαλεχτά

οραματιζόμαστε έναν κόσμο '

του

χωρ ίς ανισότητες, έναν κόσμο

παραμύθια

και ' μέσα

για τον οποίο αξίζει να
αγωνιζόμαστε.

Τo~ς ευχαρ ιστώ όλους
αυτούς, μα πιο πολύ τον
κ.

Ηρακλή

που

με

Κακαβάνη
β ιβλ ίο

χαρακτη ριστικό

άγνωστα ποιήματα » από

της

τις

φαντασίας

βρίσκεται

- - - - - --

ότι

ξανά αυτές τις δύσκολες

συνείδηση

μέρες

πιο

π ρέπ ε ι

είναι το δασκαλ ικό μου

πραγματικότητα .

πρότυπο τώρα που το

Η

φαντασία

μία

είναι

έφερε η τύχη να ε ίμαι

εγώ δάσκαλος.»

αυτόνομη

ΡΙ

ΠΕ

ΙΑ

Τ

Σ

'uBuvoc

ά βο

-

-

-

να

αποσπάται από την

Υη

-

Εντύπο ις

με βοήθησε να θυμηθώ

γεγονός

η

εκδόσεις

στο

cιούχος Ε ιιαΤΩΟ'Τ6της

και εκδόθηκαν με το

του

« Κώ στα ς Βάρναλης:39+ 1

ΞΥΛΟΛΕ 8ΗΤΑ

39 παιδικά ποιήματα
τα οποία πούλησε (!)

ένα

που κρύβουμε μέσα ματ, Ο

ουσιώδες

ΤΟΠΟ-

Βάρναλης έγραψε και

και

σωρό άλλους Δασκάλους της

" Θ Ε Ρ ΜΑ ΝΣ Η

1930.

Κοκοζίδη

την κυρία Ζωή Μαυροπούλου

δηλαδή :
«Το

κύρ ιο

Vygotsky,

ορ α ματιζόμασ τε.

τ ης

τον

πραγματικότητα

«γ ιατί κ υνήγ η σαν ΤΟ\' πο ιητή ;»

ψυ χολόγος

Καπανίδου,

Αγαπάμε

δεν είναι μόνο αυτή

Και

μέ σα μο υ

μ εγόλο ς

γέλιο .

Αγαπάμε

αλλά

ΔΟ

της

Σε αυτή τη δεκαετ ία ο

~

ότι

άλλος

δυνατό ς.

εσωτε ρικό

μας

δείχνει

ΚΑΛ

εκδόθηκαν

δεκαετίας του

να

κάθε μορφήτ εξουσία . αυτό

ΥδΡΑΥΛIΚΑ·

όμως

διαλεχτά

αρχές

μας,

να

δεν

(....)

παραμύθια » κα ι « Δ ον
στις

φαντασία

το ερ ώτη μα π ου έθεσα πριν:

σκοπό

σ κέφτο μ α ι

Η

εικόνων

βλέπει ό,τι θέλει η φ:':ιΥτασία

τότε απαντή θ ηκε

αθωότητα

Βέροιας , Λίζα Κα παν ίδ ο υ, μου

δέχεΤα:ι.

μας

του και κονεκ δεν θ6 έχει
αντίρρηση πως όλο ι. ] : ποιος

μας

παιδικά

πατέρα μου, η Δασκάλα του

το

που

λο ι πόν όλο ι κ ρύβουμε μέσα

ποιήματα δεν ε ίναι

Ε ίναι

δεν

νοητικών

πανανθρώπινο

αλλό

ευγενικών

αναγκάστηκε

από

τη

ζωή

ήταν

τόμο

με

έκανε

-

ήτι<Ός

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Εκοψαν.την πιτα τους
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*Τιµήθηκε ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΓΕΒ
αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, πραγματοποιήθηκε η
εορταστική εκδήλωση της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος
για την συμπλήρωση 40 χρόνων από την γέννηση του αθλήµατος, µε
τους πρώτους επίσημους αγώνες να διεξάγονται στις 13 Φεβρουαρίου
1977 στο προαύλιο του γυµνασίου Αµυνταίου.
Αυτή ήταν η πρώτη από µία σειρά εκδηλώσεων (μετά και το τουρνουά
βετεράνων) που Θα διοργανώσει η ΟΧΕ μέσα στο 2017 για να τιμήσει τις
μεγάλες στιγμές των 40 ετών του ελληνικού χάντμπολ.
Μεταξύ αυτών που τιμήθηκαν ήταν
Νικητής πρώτου ΠανελλήνιουΤουρνουά και συμµετοχή στο πρώτο διεθνές παιχνίδι

ην πρωτοχρονιάτικη'πίτατης έκοψε η ομάδα
µπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας στον φιλόξενο χώρο του ςείε Βατ ΡΟΕΤΒΥ στο κέντρο της πόλης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός των
αθλητών, του προπονητικούτω… και των µελών
της διοικούσας επιτροπής και κάποιοι χορηγοί
και φίλοι της ομάδας, όπως επίσης και δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου. Τυχερός της βραδιάς
αναδείχθηκε ο νεαρός αθλητής Αλέξανδρος Τόκας, ο οποίος κέρδισε το φλουρί και ταυτόχρονα
το χρηματικό έπαθλο από το οποίο αυτό συνοδευόταν. Εκ µέρους των χορηγών, τυχερά μετά
από κλήρωση στάθηκαντα φροντιστήρια ΛΕΞ|Σ,
στον ιδιοκτήτη των οποίων κο Καλλιγά παραδόθηκε μία μπάλα µε τις υπογραφές όλου του αγωνιστικού τμήματοςτης σαιζόν 2016-17.

*

Ερώτηση 0.Θεοχαρόπουλου για
δασικούς χάρτες

…

Σχέδια Πόλεως, οικισμών και Χρήσεων Γης
από τις πολεοδομίες,ώστε να αποφευχθούν
άσκοπες ενστάσεις;Θα γίνει επικαιροποίηση µε τα ανέκαθεν χρησιμοποιούμενα για
γεωργική παραγωγή αγροτεμάχια, ώστε να
αποφευχθεί η καταστροφή των εκμεταλλεύσεων και η απώλεια των επιδοτήσεων;
Θα μειωθούν τα παράβολα που υποχρεούται να καταβάλλεΐ ο ενιστάμενος, αφού
βρίσκονταισε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα;
Θα υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για την
επίλυση των παραπάνω πραγματικών προ-

:

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (1977)
Ιωάννης Γκιλιόπουλος, Νίκος Μάντζος,ενώ από τους Βετεράνους'της Βέροιας παρόντες ήταν οι Ανέστης Δομπρής και Κύρος Σαράφης
Γιάννης Γκιλιόπουλος: «Ως... αρχαίοι Δωριείς κατεβήκαμε τότε το 1977
στην Αθήνα και τους πήραµε το πρωτάθληµα».
Νίκος Μάντζος: «Νιώθω πολύ χαρούμενος. Βλέπω ανθρώπους που είναι
όλη μου η ζωή. Τότε ήμουν 17 χρονών. Ήμασταν μια παρέα. Μετά από
40 χρόνια στην πόλη της Βέροιας είναι κάτι πολύ μεγάλο. ΄Εχει ριζώσει,
ασχολούνται πολλά παιδιά. Εμείς είμαστε µία μεγάλη οικογένεια στο χάντμπολ. Εύχομαι να είμαστε εδώ και στα 50 χρόνια».
Πρώτη Κυπελλούχος Γυναικών ΓΕ ΒΕΡΟΙΑΣ (1987)
Την ομάδα εκπροσώπησε ο προπονητής Νίκος Μάντζος, ο οποίος τόνισε: «Να δώσω τα συγχαρητήρια µου στα κορίτσια της ομάδας γιατί τα
*

ΔΥΕΠ

η
Άνοιξε
γυμνάσιο

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας στο

βληµάτων

Καβασίλων του Δήμου Αλεξάνδρειας και δέχτηκε τα
προσφυγόπουλα. Θερμή υποδοχή από τη διευθύντρια και υποδιευΘύντρια του σχολείου, εκπαιδευτικούς, το σχολικό σύμβουλο παιδαγωγικής καθοδήγησης, το σύλλογο γονέων, την ΕΛΜΕ Ημαθίας, τον

συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων, τη φιλόλογος που θα διδάξει
ελληνικά, την προϊσταμένη εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης
και την υπεύθυνη Σχολικώνδραστηριοτήτων. Μέσα είχε στηθεί µπουφές από τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο γονέων για να
κεράσουν τα παιδιά και τους επισκέπτες.

Ο Μίµης Δοµάζος

στη Βέροια

επόμενα χρόνια κατέκτησαν ότι υπήρχε».
Επίσης διαβάστηκε και επιστολή του ιστορικού προέδρου της Γ ΕΒ Φιλάρετος Καζαντζίδης
(σ.σ.Αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Βέροια ότι ήταναπό τις πρώτες πόλεις
που καλλιέργησαντο άθλημα. Το ζήτημα είναι μετη στήριξη τωνκατοίκων της πόλης να συνεχιστεί η παράδοση αυτή)

«Μυστικά και... άλλες αποκαλύψεις» για τον θρύλο
Τοτουλεύκωμα
Ελληνικού Ποδοσφαίρου Μίµη Δομάζο, παρουσιάστηκε το

βράδυ της Παρασκευής 10/2 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας. χαιρετισμός έκανε ο Φ. Καραβασίλης και ο Δ. Ζυγουλιάνος από τον Δικηγορικό Σύλλογο,΄τον συντονισµό είχε ο Κ.
Μπλιάτκας και φυσικά κεντρικός ομιλητής ήταν ο θρύλος ΄των Ελληνικών γηπέδων, ο «στρατηγός» Μίμης Δομάζος που' ξεδίπλωσε
τις αναµνήσεις τους, προκαλώντας συγκίνηση στους πολλούς που
κατέκλυσαν την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου.

τον υπουργό Περιβάλλο«
ντος και Ενέργειας σχετικά με τα μεγάλα
προβλήματα που δημιουργούνται από την
ανάρτηση των δασικών χαρτών κατέθεσε
στην Βουλή ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής'ΣυµπαράταξηςΘανάσης Θεοχαρόπουλος και΄άλλοι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας.Σύμφωνα μ' αυτήν
ερωτάται ο κ. Υπουργός:Σε ποιες ενέργειες
πρόκειται να προβεί, ώστε να επιλύσει τα
παραπάνω προβλήµαταπροκειμένου η δι…
αδικασία κύρωσηςτων Δασικών Χαρτών να
μην µετατραπεί σε µείζον κοινωνικό πρόβληµα;Θα ληφθούν τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα ενημέρωσηςτων πολιτών;
Θα γίνει επικα*ιροποίηση των χαρτών με τα

Ερώτηση προς

Στο

-

Συνάντηση Τ. Μπαρτζώκσ με πρόεδρο
Οικονομικού Επιµελητηρίου
με τον Πρόεδροτου Οικονο-

Συνάντηση

µικου Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνστα-
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ντίνο Κόλλια, είχε στην Αθήνα, στα κεντρικά
γραφεία του Επιμελητηρίου, ο δικηγόρος
και πολιτευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας.Ο κ. Μπαρτζώκας συνεχάρη τον κ.
Κόλλια για την πρόσφατη επανεκλογήτου
στη θέση του Προέδρου και του ευχήθηκε
καλή συνέχεια στην, ούτως ή άλλως, μέχρι
τώρα πετυχημένη πορεία του.Όπως ήταν
λογικό, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω
από την πολύ υψηλή φορολογία και τις
εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών.
Κοινή διαπίστωση ότι η κατάσταση, έτσι
όπως έχει διαμορφωθεί, είναι αφόρητη, για
όλους τους κλάδους και πως µόνο αρνητικά αποτελέσματα µπορεί να προκύψουν,
για τις επιχειρήσεις, τον πρωτογενή τομέα,
αλλά και τις Θέσεις εργασίας και την ανεργία. Συμφώνησαν δε, ότι είναι αναγκαία η
γενναία μείωση των φορολογικώνσυντελεστών και η αποσύνδεσητων εισφορών από
το εισοδημα.Οι δυο τους, άνθρωποι της
ίδιας γενιάς, ανανέωσαν το ραντεβού τους
για μελλοντική συνεργασία, ενώ ο Τάσος
Μπαρτζώκας κάλεσε τον Κωνσταντίνο Κόλλια στην Ημαθία για να γνωρίσει από κοντά
τον τόπο και το παραγωγικόδυναμικό του.
(Δελτίο Τύπου)

.…7-ιΈ.ς..…ψη

Επιτέλους: Παρεμβάσεις στην πλατεία Ωρολογίου!- αρμόδιες υπηρεσίες του προβεί: Στο σιντριβάνι Α όπως
΄'

προτάσεις για τη διαμόρφωση πλατείας Ωρολογίου
Σεπροχωρά
η δημοτική αρχή της Βέροιας, σύμφωνα με

θέμα που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 2Ο/2.Το εισηγητικό αναφέρει τα εξής:
«...Δεδομένου ότι η διαμόρφωση της πλατείας, έγινε μετά
από έγκριση του Δ.Σ, οποιαδήποτε τροποποίηση - διαφοροποίηση της, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Δ.Σ!ια
τους ανωτέρω λόγους προτείνεται όπως ο Δήµος με τις

εμφανίζεται στο συνημµένο απόσπασµα χάρτη, σε
εργασίες συντήρησης των αντλιών και μετά στην συλλογή, απομάκρυνση και αποθήκευση των πετρών σε
δη μοτικό-χώρο (χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων)
για μελλοντική χρήση και επένδυση της δεξαμενής με
κατάλληλαπλακίδια.Στο σιντριβάνι 8 όπως εμφανίζεται
στο συνηµμένο απόσπασμα χάρτη, σε εργασίες συλλογής, απομάκρυνσης και αποθήκευσης των πετρών

*

..;

-

……

,

.

.

..

σε δημοτικό χώρο (χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων) για
µελλοντική χρήση και επίχωση
με χώμα και φύτευση ουσιαστικά
διαμορφώνοντας το τμήμα αυτό
σε παρτέρι.Στο χώρο Γ πέριξ της
βάσης η οποία προοριζόταν για
τοποθέτηση στήλης ρολογιού,
ομοίως όπως στο σιντριβάνι Β...»
ψ-

.
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Η

Σ κέφ το μ σ ι
σημαίνει

αλλάζω.

Μ.Μπρεχτ

oλmστι

· ε

Ερί

ς ΗμΟlΙΙ10ς

Μαζί με τους θεσμούς έρχεται και ... ο λογαριασμός!
Η Αποψη μας
Κ Ρ

(ααμ

αράλ/ηλα

με

ι't χάααμ

την

;

αΥτ1λαϊκή

επlθe.ση

αΠOl(EIώΥε1(]Ι η προσπάθεια της κυβέΡ.ιησης
να εξαπατήσει το Λα ό, ",α να αιτoδεχτeI ποΛιά
και

VΈΑ

μέτρα . Iύμqxιιι,ια με το

ΚUβερ'Λ'JΤικ6

επrrEλεΙo , οι παρεμβάσεις που καταλή χθηKαv στο
Γιoύρaι,.ι:ρoιm σε αφορολό.",το και Ασφαλιστικό
εΙΥαι

οτδημοσισ.ιομικά

ουδέτερες»

και

δ εΥ θα

επιβορύvouYtOλαϊκάστρώματα.,επεtδήθαυπάρξει

παράλληλη

νομοθέτηση

«αVΠστα θμι στικώv.t

μέΊΡD.N. ΔΕν υπάρχει μεγαλύτερη αιτάτη.

K

στaρ ;φς. απότην όλη συζήτηση απoκρ ύrnΈται

το γ~ός ότι τκ αμέσωτ επόμεΥες μ έρες θα

Υομοθετηθούν από την κυβέΡιιηση
από

μια οει ρά

μέτρα άμεσητ ι:.φαρμογής. πρόσ θετα σε

αυτά που προέβλεπε η πρώτη t:αξιcι.\ ό'tf\ ση :. και
προαπωτούμενα Υια την ολοκλήρωση τη ς τω ρ ιΥή ς
διαπραγμάτευσης.

Σ

ε ό,τι αφορά αυτά καθαυτά τα μ έτρα Υια
μετά το

2018,

η απόφαση του Γιού ΡΟΥ κρου π

προβλέπει να νομοθετηθοθν άμεσα η π α ρ απ έρ α
καρατόμηση

του

αφoρoλό"tfJτoυ

ορ ίου κα ι η

μείωοη της tφ:ΠΙKής δαπά'Λ'Jς ",α το Ασφαλι στι κό
από

1/112019. Το

ύψος και το Εύρο:; α υττί.'rιι των

μέφD.N θα καταλrαθOύY στκ δΙαπrxι'tllcrtευσεις
μετα τφικά. κλιμά ιαα, τα οποία από τη ν εpxόμε'Λ'J
βδομάδα ξαvάρχσ.ιται στην Ελλάδα. Δη)ιαδή, ο
λογαριασμός που θα κληθΕΙ' νσ πληp:iι σει πάλ ι ο

λαό" etYaL ακόμα ά...... ωστος.
υτ6

Α

EfYCII το ένα σκέλος της σ υμ φD.N [α ς,

που πρoβλέJTEJ. ότι τα παραπάνω μέτ ρ α θα

εφαρμοστούν « β ρ έξει

- ΧΙ Ο Υ [σ ει:. από 1/1 / 201 9,

αv και η μEfωση του αφορολόγητου συ ζητι Erα ι
να

ξΕΚινήσει

yωρ[τeρα.

Η

κυβέΡ.ιηση

όμως.

ισχυρlζεται ότι για κάθε ευρώ που θα xάvει η λαiκή
oικσ,ιέvεια από την αύξηση των άμεσω ν φόρων
και τη μείωοητων συΥΤόξεωΥ, θα αναπλη ρ ώΥεται
με «αYτ1σroθμιστικάς, μέφα όπως η μ ε l ιοοη το υ

ΦΠΑ στα ΕΙδη λαϊκής κσταιΚιλωσης, η μ εΙωση το υ
ΕΝΦΙΑ και άλ/α.
ερα από το γεγονός ότι τέτοιεε πσ ρεμβάσεκ
δε.Υ μπορούΥνα σντιστσθμϊσοιντκ τ εράση εσ
απώ),ειες που ειχαν τα λ αϊκά στρώματα όλα τα

Το

προηγούμEYCΙ. χρόW1" ούτε ΚQY τκ συΥέ:πΕιε.ς
των

μέτρων

που

τώρα

δρoμoλoyoύvrα ~

μ. IυμΙSOOJΙΙO Βέρο

0.5

η

εφαρμοΥή lΟυς εΙΥΟΙ πέρα ."α πέρα ~ αέp:J:-,
καθώς πρoϋπoθέrEI νσ mόwYtOι κάθε φορά οι
δημοσιονομικο! στό',(οι που θα συμφωνηθοϋν
σνσμεσα στην κυβέρνηοη και 10 κουαρτέτο Υια
μετότο 20 18, δηλαδή να πιαστoιJιι οι στόχοι 'f\CI τα

πρωτοΥεΥή rι).EO~σματα., πράwα που σημαΙvει
ν α oJ:O'tEI('ι'ιooEho

ΚUριoΛεKHKά ο λαόςJ Eπfσης. η

επιλογή των «OVΤΙσταθμιστιK~

θα Υ [YειtJΙ σε

συΥεwόησημετους «θεσμούι;.καικστόπροτfμηση
θα αφορό « αlι'αJ'ΠU ξια κέ~ παρεμβάσεις. όπως οι
μειώσεκ στη φορο.\ογ{α του κ:ε.φαλαΙου και στκ

1" -

εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορέε,

Σ

ΙΑ

τη ν καλύτερη περ [πτωση, τα Λ αi κά στρώματα
θα πρέπει να παρακαλάνε

w

αποδώσει η

αΥτιλαϊκή πολιτική, ",α να εφαρμοστεί έστω και
μια ελάχιστη (και πιΘΑVότατα ΠΡΟ(Χι)ριι,ή) μEfωση

του ΦΠΑ, ήτοο ΕΝΦΙΑ . Να "t'σrf χρειά ζειαι ΥαδοθΕ!
τώρα ωτοφασιστυή και ΟΡ'!'ανωμέ.Υη απάντηση
στα μέτρα και στην κο ροϊδ [α της κυβφ.ιησης.

•

σχη μα τα νεα~. ι

ια εικόνα

iii
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χίΑεςλέξεις εΡΥα ίας σ.6
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ρέ(τ
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.3

«

DIDJ\OU»
σι7

τ

(

Ημ θί

σ.π

εβ
Φεβρoυo ρj oυ

27

20 17
ROλπ~ -1IOλ.n:ιa~
apιJιερ1Ι5α ΊJΚ Ημαθίας

Ι

1ΥIΙΟΥ

102

Ι
EyvmIιις-B:φoιO(-

ιtwφ-ι'κ

σσαc

ε ρEJrOρrάζ της εφημερΙδας Η

Σ

M~IΚO(: MιιIι».crιιxκ,. ο

<; όξOVΑΙ;

64

ΗΉΣιΑ

τou

διαβάζοψε σχεΌκά με "ΙΌ μα/ον του κάθετου

: ι:

θετικά

vaμeM),

ο

σιι]ιμβouλoς

τμήιm-oς Νάουσα- 'Έδεσσα . Το τμήμα έχει μήκος 20

ο

ισόπεδα.ι ς, α 1ΡΕlς

εκ των oπdων σ ε Επισκοπή,. Κοπα Υό και Χα ρ εσοσ ,

Βα.σαης Π

μ:: τη σύιιδεσητου να ,, [νεται μέσω του αν ισ όπεδ ο υ

flΚl

έρ'r'O ( σ .σ υπάρχει ή δη σwτεΠJ'r1.1έvη μελ έτ η

"1'0

τον κόμβο που φrάνε.ι στο υ ψCις του εργοσ τασ ίο υ

δu

cIlαπαφl)Jπποο.ι. ) Έχει ΠΡO[)πQ\oyισμό

κατα σκευ ή τ

οι

KapιιτζιeMna.

τικ

ΠuρOCJβmnιιής

ροιας
ο

EJιιg,ραpς

ouλo(;.

, OΠpNδρo{r ης

nκ

Ο

Ηας

1'OU

ΚΟVO ιιι.aU

ιηρfou

EμιιoιMιι.aU IυAMιyou

απορ ία

2,4 EJ«Πoμμφι α ευρ ώ .•.»

και περιμένοψε

ξεκάθαρ η

Π

απάVΤΗ ση Τελικά Εάν και εφόσ~ ολοκλη ρωθ Ε I το

ταικα

η

,

Π

α

Γι

α:ιΓ. ΝΙΣΜΩΝ, ΤΡ ΠΕΖΩΝ,

ca

Τ

των

ριμμάπιw.••

Jί~~ δρ

επrmώσει:.ι:ιv

για

τη

ΩΝ :

pαπάvω π

συμιrε:ρ αμ

ou

Ε.,

100 ευρ •
εmι o

δεν
Π

ς Κο

~~ιεAη ιη ρfou
Π

διαxεfρι oη Ίων απορριμμάτων τη ς Β έρ οι α ς μ ε

ιL"IΌ

ouαι ρη,
σοιοομ

meaYώv

.Α Η

/νΊρια

ΛJfim'r Ι Γ
ζήτη μα

ΣlΝδρομ.έ ς ετfr.:.tIEc
ΙΔιΠΓΩΝ 35 ευρώ

ρος του

οιας

Τι

έρ'r'O πόσο τελικά θα ιroστfσε ~

Ο

ιIlUΘuνn'ιC
• Xcπζηκώcrιaς

6ρος ΚcιAαϊτ{fδικ. ο πρΝδρος

ΠΡO[)Jι'().λoγισμό μελέτηςτα
μας

ιroς

aς ΠσvαyκίJrης ΠcιAπάvας,

ιc.cmις ΤσιΑοΥιΔν/ης, η πρό

δ ική

lδιοκτήιης- κδότικ

οιας

mρόCltωmlt(

και aπαλAoτpriJoε.ιι:r.ι τα 1σoeκατoμμύρια εψιώ και

1-1

Κο

αvιιδfιμιιρxoιι;

pαρxlacrkC,
Hμa

'r\O

Xρι'ιcτroς

ιoιcΉ

110)

διauιητ/ς

ΚcxIiβcιι!IΔ ς,

κόμβου της Νάουσας" που θα δημοπρατηθ εί μ:: άλλο

ι

ΙΙ~

ΡΙOlας

χιλιoμέ.τp ωv κα ιπεριλαμβά.ιει έναν αν ι σ όπεδο κόμβο

... και 5

ΚαραacrρAlδou,

oρ1ιo('ίBηc;,. η

Ioύvιo αναμένεται να ξεκινήσει η δ η ιιmρ άτη σ η του

ΟΊΟ ύ ψ ο ς τω ... Σεβσστιανώ

ΠΡΙ

~

τωvIou,
ΚWcmις

Έδεσσα ... Τ~ ερχόμενο

-

~

ΓκίιιρΥος- Oupαou(tIη.;;

1tI νέα για τrrιι o~ρωση του

Ef.!aL

άξ~α Eyνατfα

ιάρχικ

rkp

cmaς

ηιτζιιuίMnαc;,.Οιφnς

(2212 )

ως πρ ος τΤ1" Eyνατfα οδικού άξCMΙ. Βέραα - Έδεσσα
οδ ι κο ύ

α

Ι

Aητou

~iί.μ:ιι~~
ιι6 CDII)ό8uvαv

~ριαβfι" ~~ ιιaA~ \ lιlll~ lm όIl ioι Ι Q' ~~Τ(:~~,.
crρης
• alCD1oUOη

αφορμήτηΙι' λειτoυργkι ( δ ο κ ιμ α στl κ ή) της μσ."άδα ς
δ κιχ ειρ ισ ης στη ... Κοζάνη έθεσε ο Ζ. Πατ σ lκας στ η
τελειπαfα ουνεδρ[αση του Δ'Σ. Βέροιας . Ο αρ μόδιο ς

10

]((ίιι ρο

τou

ανηδήμαρχο ς απάντησε όn η σψβαοη που υ πό ρχει
ισχύει μέ;(ρl"IΌ

201Β

και στη ou'ι'έχεια ή θα πρέ.πEJ να

στέλνει στη μσ'a'άδα αυτή το απορρΙμματ α της Γι θα
πρέJΊEι να. προχωρήσει σε vέ.o χώρ ο. Αι:, θυ μrt30ψε
τι θα πληρι:ίΉαμε Εάν γινόταν η

ΕΑ-ΧΥΤΥ στην

Ημαθ[α .••

llAαt

Τ

o~

σ Δημσηκό Σιιμβouλιo Ψ ήφ~ε τκ παρ εμ βάσε ις
βελτfωσης της εικό\'ας της Πλarεfας Ω ρ Q\σ~ Ι oυ.

μ::

τσJ

E1JIκeφαλή ς της

ΚΙ... ησης

ΠoλιΊT.ί:ιJ

Ν Ικο

Μπέκη να πρσrεIνει έργα πpασ [νo ~ τρα πεζάκι α 1\α
ηλJKΚJJμέvo ιx;, βρύση με πόσιμο νερ ά κ.ά.. ώσΊε να

yf.!a

χώρ ος αναψυχής και να a.ιάξει στο ν κό σμο.Ο
αρκο(ιλης. θύμ σε ότι το έρ'r'O τη; πλατεlα ς

σχΕδιάστηκε

από

το...

πρώηΙι' δ ή μ α ρχ ο

Xρήoro

Σκουμπόπουλο υπό τη χλε υητης μετέπειτα δ η μάρχ ου
Χαρούλας Oυσo u\τζόyM u και τη ς παράτα ξής τη ι:;,
η οποΙα μετά την εκλσ,'ή υλοπο[ησε -το lδιο σχέάο .
Φυσικά το (ήτημα ειΥαι όn χρειά(ε'ro ι συ'r'OλιKή

- σπόθειας 1\a τους .ΔΙδυμους Λouτρώ
Θ

ετι κ ός στο αhημα ",a τη στήριξη ης προ

αναδιάρθρωση και όΧι απλά μπαh1ιματα ...
Γ:

Γ

"AJ

κές διαχρο",ικά των κυβερι.ή σεω ...... α ΕξυπηΡΕτΟύ ... τα οιιμφέρο
ντα τους και δεv εf5αμε προκοπή, "ΙΌ σνrlθEτO μάλισια;

vE1:;ft ήτα ... ο δήμαρχος Βέροιας στη τελευτα[α

Κ όσιιιJιtr
πέκη) 10

oιιw:5p[aoη του ΔΣ.. ΦιισικάδεΥ έλειψα'a' και ο

ζήτημα στο Δ.Ι Βέραας σχεΌκά με την πορεια

vΣπΌ'ι't"E.ςt προς τη ... Αρχαιο.\O'f' κή Ynη ρεσfα

κι μ α ακόμη φορά τέθη ΚΕ ( α πό ΤΟΥ Ν .

Μ

εαφορμήτα ρεπορτάζ".ατη ... ...σνπτΡομοκρατική exποlδEU
ση » που έ',wε στη ... Σ;(ολή στη Βέροια θα μπορούσαν να μας

Να ελτήσουμε ότι αυτή η « ou μπ6 ρ ευ σ~ θα

Εξηγήσου ... α «θριαμβo)ιoγoύYrEζJt στη ... έννοια «rΡ:>μοκρατfα Jlo τι

ανηδήμαp,(OςAJ\αζαρ lδης έκανελόΥο όn βρΙσκετοι

ouνεχισru και στο ζήτη μα της αvαoριoθtrη

ακριβώς εντάσσει π.χ η ΕΕ;

στη φάση παραλαβής της νέας μελέτης

σης τω ... αpxαιoΛoγιιαlJv χ ώ ρ tιN;

τη ς γέφυρας των «Α!φων ΚcιOOΙOLJ»

θα. ελΕΥ,(θεΙ ,θα τεθe.[ σε δημ όσια

.

Ο αρμ ό!io
η οπο[α

διαβούλευση

και στη συνέχεια θα έλθει στο Δ'Σ. για να πόρεl τη
σχετική έγκριση ώστε να δημoπρατηθe.[ το έργο . Αι:,
ε1σιfσoυμε όΌ αυτά όλα θα ,, [νουν σ'αιπή τη θητεια

Μ

Ε βάσητη σημερι ... ή κατάσταση του δρόμου ΒΕ.
Ρ:ιια-Νάουσα η οδική αυτή αρτηρ [α έγινε σu

vroμότερrι γρn'ορ6τερη και ασφαλέστερη ή 6x ~

Π

ότε επrrέλoυς θα αξειocλ/ήοfu η υπόθεση με τα πολιά δlΚα
στήρια της Βέροια ς Ο Δή μαρχος ε... ημέρωσετο Δ'Σ. ότι έδωσε

ξανάτσιι φάκελο Ο1Ό ...έο υπουργό . Όμωςκάθε μέραπου πφ.ιά το
ιrn; ριο καταστρέφεται...

τη ς δημσηK~ς αρχής...

ΤΟ

φορολογικό

σίιστη μα

ειναι

άδικο

και

σε

Ι βάρσς Ίων OIΚOVOμικά. αδlJι'όΊων . OπιJ ς και
η φoρoλόγlΊση

που

επέβαλε

τωv

EYOΙKkoν που

εmτράπEJ σ δ~μoς από τα KuλιKεια τω ... axa\EkιJν

Ω

ς πότε θαouνeχl(εται η οξύτατη αvτιπαράθεση
μεταξύ πρώη ... και νυΥ δημάρχου στη Νάουσα;

Οι πoλfτE.ς έχow άλλα προβλήματα ...

Ο

οοι

από τώρ:ι

ετοιμάζσ.ιται για τις επόμενες τornκές

πφφe.ρειaκές εκλογές πα lpvow υπόψη τους όη πlθcιvά θα

ιιπάρ"φ άλλο Εκλογικό σύστημα που θα προβΛέπει ξξl(ωριστή
~oγήδημόρ~ναπότoυςσuμβoύλoυ~

O

ΠEp ι φ εpεt ά px η ς Α TζrτζΙKώστας μιλιί7.ιτας στη ...
κοπή της πhας στο

Em μEλrrπiριo

υποστήριξε

Τις επόμε... ες μέρες θατελElώσοw οι πp:ι.ιτoxιxι

... άrικες πfτE.ς ..οι

(όπως ιαπήγγειλe: ο ά'ιμαΡχος Βέροιας ) και αποτΕλα:ι ...

όΌ qη CIYάπτuςη στη χωΡCΙ θα έρθει aπό τον ιδιιιm

έοοδα τυ,ι oxca\ικώv wrτpoπώlJ . Αι:, χΡη μ:rroδσrήσeJ

κό -τομέα και. τη ... ελείθe.ρη oικσιιoμlαι.lVιήθεια όλα

Ι χορο[ και οι καρι.'αβci)ιικE.ς εκδηλώσειζ. Αλήθεια τι θα aπoyl
νow όσοl-μετη συμμΕτΟχήτουςσ Γ αuτέ.ς- επιζητού ... ),[γεςστιγμές

αυτά τα χρόνια δεν εfxαμε και έχουμε ΤΓfι' κυριαρ),ία

δημoσιόrητας;

ΤOυΛΆXICΠΌV επαρκώ ς η κυβέρvηση u

ττιΝ οικοvoμικά ισχυρώ ... στη ... οικο ... ομfa, τις πολrn-

Η ά>ιλη

άποψη

/
Φεβρο υσ ρί ου
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μετψη

έκο
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' στας

.....·...... ιδρα.c~ο~ulιaΕ

....

_~

- --

αρέμβαση -σε έvooyο τόνο

-

έκανε ο σύμβουλος

της μειοψηφΙας Γιώργος Γou"ιι,τΙδης στη σuvεδρfαση

.Ρ

του ΔΙ. στκ 2012 ο οποίοτ χρέωσε στο ... Δήμαρχο τηv

ΚΙ.) I I~,

σδράνεισ και στη ... κυβέΡΥηση τη ... πολmκή ει:θύΥη για
το 'VεyoYός της απoψlλωσηςτoυ τομέα φω.αξηςτω ... αρ

_

........ . .

, .

χ α ι ο τή τω .... με τη ... απομάκρινοη και του τεΛElIταΙou ε... α

Ι

πομεΙΥαντος σστυνομ κού στηΥ περιοχή της BεργfYας .
Ι

« ΕΙ... αι ηθικοl αυroυργoI για τη ... εξέλιξη αυτή UΠOυρ-γός

-

κσι δήμαpxo~ σημείωσε ο ΒΕΡ'ΥινιώΙ"ης σύμβouλoς. «Και
για τους μισθούς που μElώθηκΟΥ εγώ φrofw; Λfγη ντρο
πή ••.» απάντησε ο δήμαρχος.«ΕσεΙς vΑ vrρέ:ιτεστε. που
αφήσατε σπροστάτευτο το... Χώρο. ΔΕΝ

καrα),άβατε

τι KάvατE. Για άλλα θέματα ξέρετε να δισμσρτύρεστε»
σντσπσντησε με EIι'ro.'O ύφος ο κ. Γoυλτfδης.

E

ΦΩΤΟ ΕΙΥαιαπό ΡΕ1ΤοΡϊόζ Κυριακάτικη ςεφημερΙδcις
(που uπoστηρrζε! τη ... ια.ιβέΡ'ι'!'Jση- [)oaJmento).
Πολύ απλά κάΥΕΙ λάΥο για "Αρ.."τικό ρεκόρ ΠΕ.ΥΤαετΙας
rτωλήσEIιN στα σοισπρ-μάρατ,'δEfyμα ότι η λεγόμε.."
),αϊκή tαΠOYάλωση Εχει πφοριστεΙ δρσματικά ακόμη
και στα στοιχειώδηl

ιv α ι γvωστή η σημασfα τω ... καΡVαβα),IK!ίhι EΚδηλώσεωv στη Νάουοο ,
αλ/ά και η ολόΨυχη συμμετοχή τω ... καroΙκω ... κάθε ηλικΙας στα διό

φορα δριψενα.. AJrό αιπήτην άποΨη η απόφαση του Ερycmκού ΚέvrΡOυ

... α πραγματοποιήσει

συλλαλητήριο σικ

21 n

και κυρΙως α... αvrιδρoύμε •...

α πρDτeι να τονΙσουμε ορισμένα γεΥΙΚότΕρα

ρέμ~.

υπηρεσιώ ...) και στην περιοχή μας eξυπηρετεI τους -γΕ
ΥικότΕΡους προσανστολισμού; τητ παfΡΥΟvooς υπόψη

Και όμως θα το ξαναπούμε. Πέρα από τη ... αΥάΥκ:η EΚ"1όvωσης υπάΡ;(EL

και τη ... «δημοσιονομική στεΥότηταο και εκπορευοντοι

και η ΟΥάΥκ:η «JTρOO'(ffωσης. στηv όοχη μη ΠPCI\ilOΤΙtroTηro που θαΥΙΥΕΙ.

από την κυβέΡΥηση και τα αρμόδια υπoυρVΕΙα. Η έwoια

ουσας στα « δ ρώ μεy ~ όΧι μόνο τα KαΡVαβαλΙKά α>ιλά και Ία α-γωvιστικά
Efvαι μσ.ιόδρομος!

της t:ασφάλElας του πολ[τη » επομέΥως ΈXεt και αυτή τη
t:σ>:EτIKότητά » της στο πλα[σιο αLJtό. Αυτό φυσικό δεΥ
σημα

fw

ότι π.χ οι α pxaIo.\Of\ κο [ χώροι τητ Bερy[\ι'C1ς θα

πρέπει να μBIι'OΙΙV αφύλακτοι, Η εuθύι,η ΤωΥ δημOΤΙK!ίhι
αΡχώ ... ε[Υαι- Χιι:ΡΙς Kι'JδιNoΛo-yΙεςτο όλο ζήτημα

w

... α

Ε;(οIΝ άποψη για

τηΥ κ:σrαθέrolN αρμοδιως καΙΥα παΙρ

Υεται υπόψη.

K

σrά τη διάρκειατης παρέμβασηςτου στο ΔΙ. της Βέροι

τήτωv και όΧι μέσω

ας (20/Ζ1 ο Avπί7ιιης Μαρκούληςτ6ιιισε κ:άYOVΤΑς ΥΟ

αγωγώ ... και μη"'ΟΟΕ

μlKό-πaλmKή Kρmκή στη δημστική αρχή ότι στα διόμισι
χρό.'ια Qτrεfαςτηςτομ6ιιο που σε ποσότηταπαρήχθη ήταΥ
αγωγές σε βόρος πoλrrι:ί7ι' και ειδικότερα δημοσισ,ιράφω....
ζηττίmΌς παράΛληλα να ιO.efaEl το σχετικό μέττιπτο1ο.

Α

ζη

τάP"tTΊση και συγχι:ί7.ιEllοη σστυνσμικώ... τμημάτtι1ι' και

πήοΥα/Υε qJ(όvrρα σΌ urότo

Οι απfε.ς βρΙσKOYtα.l στην αΚΟ>ΙοuθούμΕΥη αvrιλα"ιJιή ακόμη ;(ΕΙ.ρότερη με τη συμφωνία στο ΓιουΡοΥ1(ΡΟUΠ όσο κσ ι αν η κυβέΡ
πολmκή ως συΥέ);ειατης πoλΙΤΙKήςτωvΠΡOηγoύμεlι':UY νηοη, Λόγω και ΤωΥ η μερώ ... προσπαθef Υα τηv μεταμφιέσει ως ~ιτu
κυβΕΡΥήσεωΥ.
xΙα~ .. .Aπό αυτή τη ... άποΨη η συμμετοχή και ΤωΥ εργαζόμεΥων της Νό
Το ζήτημα όμως εfYQ όλα εμεfς που τη βιώνουμεπώς

Θ
- τήμσra. Η σνσδιάρθρωοη τησ σστυνομϊω; (με κο

ωv]

αJ φυσικά σιΝΕ

K

χ[ζουμε

YQ

π ό τηΥ πλEllρά μας πολλές φορές έ);ουμε τσ.ι[σει τηΥ

ιιπάΡ'ι(ΟΥ

αvτίθεση μας από θέση αρχής της ΠΟΙΥικοπο[ησης της

πλαfσιo που

θεσμικό
δIκακ:J

πολmκής ζωής καθώς και ΤηΥ αΥάγκη ΟΙ αιρεroI Υα α"'ItμE

έ;(ει

τωπ[ζου ... πολιτικά τα σχόλια σε βάρος τους ακόμη και αΥ

ως «Τ uπoκτόvαι

αυτά ε[ναι προίό ... ΠΡOιαnόληψης. ΚΙΤΡΙΥισμού ή σκοmμο-

πα

λεύουμε ε... άνnα στο

χαρακτη ριστεf

η

ΛΛΗ ΑΠΟΨΗ

. τώρα και

.._·....--·- ..--11 ί
στ κ

σι στην ΕΠΙ

Ενημερών

στ

laδΙKΊUO.

•
I.gr

ρορ
ά.

ια των

V

γονότων.

και κυρlωςπροβλη μστfζ ι.

ι

π
2ϊ Φ ε βρου σρί ου

νΗμαθια

τ

2:017

Κινητοποίηση στη Βέροια των εργαζόμενων στα
ε πρωroβουλrα του σωμcmI

τέλεσα μ να τrέφm έξω ο OIΚOYEYεI

τηρήσει

ου Ιδιωτικών Yπαλ/ήλtιN Ημα

κός πρoγp:::Jμμστισμός,yα. συσσω

άΥραμμα πλη ρωμrίN, πα

θrας-Πέλ/ας πραγματοποιήθηκε το

pεύoYroI χρέη Υα υπάρχει κl'5WΥος

ρόλο που ΟΙ ΕΡΥαζόμεΥΟΙ

πρωr της Τ ρΠης

CJLΙ'r'(έντρωση

να κοπούν ΔΕΗ,νεΡ5 και να γ(voιΝ

έδ ειξαν τεράστια υπομονή

των ερyαζoμE.νtιN στα σοωτερ μάρ

Eξώσεtς.να μηΥ μπορούν να τα βγά

κα ανο χή, αλλό ακόμα και

κεr .κAPYΠlΔHΣ:t σε uπoκατό:πη

λουν πέρα μετη θέρμαΥσΤ1ΥΕ.λEfπει

τώρα

μα της Βέροιας και στη συν Εχειαπο

ακόμα και τοψωρί από το τραπέζι.

κρατά στο σκo'tόδι. Q ΕΡ

pEfa στους

Ο ι ΕΡ,ιαζόμεΥΟΙ ζοιΝ σε καθεστώς

γα ζό μ εΥ Ο Ι με αγtιNlστικές

21/2

δρόμους της πόλης.

καvέ.yα xρσvoδ ι

συYE.xfζEι

YQ

τους

Οι εργαζόμε ΥΟI σε σχεrικό τουτ ψή

ανασφό)ιειας κια φόβου αφοϋ δε

KΙ'ΛlTOΠOιήσεις δΙΕΚδικούν

φισμα τσιι(ζοιΝ

ξέρουν αν θα πληρωθούν,πότε θα

τα

«Ο ι ΕP'r'αζόμενοιστασουπφ-μάρκεr

πληρωθούΥ και αν θα σUΥΕ.χrσοιΝ

TtιN δεδουλευμένων, δια

Κιι.ΡΎΠΙΔΗΣ εfYCιιαπλήρωτοι από το

να ΈXOUY τη δουλειά τους. Η Ε1Πχει..

τήρηση TtιN θέσEtιN εργα

Φεβρουάριο ( σ,σ, του

ρηση μέχρι τώρα ό',( ι μόνο δεν έχει

σίαο,

:

2016) με οπο-

S-M IIΚΑργΠIΔΗΣ"

σιπονόητω

Πληρωμή

Ο ι εργαζόμ εΥΟI φωνά
ζσ.rτας συvQ'ι ματα όmιx;~

dΤσιι

κάθε

ΚaρυπΙδη
ΜEfωση

ποτέ συ'r'χωρ o xάρτ ιι' Υό-

30%

στο τιμQ\ό."ο της

χαν μέσα εργαζόμενοι' Το Σωματεfo

μ ος ε[vα ι το δΟΟο το υ εργάτη

Δ8-Ι

προχώρησε όμεσα σε KαταyγελrEς

και

« Κα ρ υ mδ η φτάΥει τα κ έρδη

Να δ ιαγραφούν ή vα πaι,dιroυν τα

σε Ι.ΕΠΕ, ι ΚΙι. κα ι ΟΑΕΔ .

σ ο υ ν σ α ιιξάΥΕ. ιςι'οι εργότΕ.ς οου

χ ρέ η πρ ος τη Δ 8-1. Στη συ'iέXEια

πειYόvε το δrtαο τους ζητάνε» κο

βρ εθή καμ ε

τευθύι,θ ηκαΥ στη ΔΕ Η όπο υ κα ι

Καρυπlδ η στο

Τ

κατiθεσαν σχεπκό υπό μ,'Ιημα με

δ ι απ ιστώ σαμε πως παρόλ ο π ο υ το

στη Βέροια Γιώργος ΜΕλιόπουλος. ο

itΌ οποίο ζητούν.

",αγqζ Ι

κλει στό με απόφο οη

oπo roς αναφέρQ'J ΚΕ και στκ σχεrι

Να μη ν

τ η ς Emχεrr:Ώ σrι ς κα ι το σύ .., ολ ο των

κές παρεμβάσΕΙς του στο Δημοτικό

ε ι:rr-q ζ o μένlιN

Συμβούλιο.

ΥΕΙ κα μrα δ ι ακ ο πή ~

ματο ς

στο

EfVOJ

κατάστη μ α
ακρο χώρι

επrσχro η

του
όπου

υπ ή ρ-

η συμπαράσταση στην ιαΥητο
πο ίηοη τητ Βέροιας εξέφρασε

ο δημσrικός σύμβοU\ος της λ/Γ.

Α
A

YTLΠ Ρ O αιι mα του Eρ'r'ατιKOύ Κέvrρoυ

Ι

Οι κCιK KIYE.ς Υραμ μΕ,ς τn ς ισ.ιβέρ νησ η ς

Νάουσ::ις επισκέφθη ΚΕ TC'ι' Διευθuνrή

Υια

:rrPo~OJ

τα

σpJl.'

UγE ra το υ

Υή και αποΥEUματι...; βάρδια θα διαπιστώσΕ

της uγEJσιιOμΙKής υπηρε.σ[ας ΠΕΔΥ, συζήτη 

χ α ο υ απο δΕί

σε μετο προσωπικό Υια τη λειτoupyra κα ιτκ

ραιότητα Ε[Υ αl η Cl1ι'άπruξη που εε,υ

Η

ελ/ΕίψΕιςτης μονάδας.

πη ρετεΙ

μ εγό), ω'l

θό που μπορεί και πρέπει να παρέ;(Eroι δωρε

Το πρώηΥ ΙΚΑ πριv το '1βαφτ[σo~ Εοππ γ

επιχειρηι.ι ατι κώΥ oμ [),tιN

υ δ ραστη

άΥ σε όλους χωρCς EξαΙΡΈUEIς. Η αποκλειστικά

και σήμερα ΠΕΔγ απασχολούσε 23γlατΡούς

ριοποιού vml στον κλά δ ο τη ς uγ Efα ς

δ ημό σι α. δωρΕάΥ uγEIα απoτEλεf στόχο πάλης

με &ες τκ βασικές ειδικότητες γιατρώΥ σε

κα ιτο υ φρ ρμά οιι. Aπoδ E(χτηκαv ψ Εύ 

το υ Εργατικού Κέντρου Νόουσα ς,. του ταξικού

πρωΙΥή και απoγεuματι"'; βάρδια ."α να

η κ.ες ο ι υπ

εργατι κο ύ -λαϊκού ιαvήματoι;.

εε,υπηρεrήσEι

15.000 ασφαλισμέvoυς

μόνο

000

την

κ αν ψΕύτι ες. ΠΡΟΤΕ-

τκ βασtκές ειδικότητες TtιN γιατρών σεπρωι

κ ερδοφ ορίσ

έσεt ς που

θη καv σro'l

μα ς και α πό υπ ο υρΥους κα ι cuτό

ΤΕ πόσοι ασθε.νEfς EξυπηρεroύYταv .

uyEfa εfvα ι το πoλuτιμότερo

ΚOI'M'J! κό αΥα

ε βάσει τις επικεfμενες σuyxtιNEίισEJς στις

στο ΙΚA.Ήταv σε πλήρη ),ειτουργ(ατο ακπ

α ρ μόδ ι ο υς υ ποδιο ικητές γι α την π ρ ο

μ ονάδες υΥΕίας,. όπως και

νολογικό

τε ρ αιόrητι:::ι στι ς π ρωτο βά θ μιες μ σ.ι ά

ΕΦ ΚΙι. Είναι φανερό ότι οι κατάσταση θα ΧΕι

-

μιιφοβlο'.CI'r\κό εργαστήριο και

υπήρχε ΙΚQYOΠOιητιKός αριθμός yoση),EUTώ ν,

διοικητικού και βοηθητι κού προαιιmκού . Σ ή
μερα αυτή η μσιιάδα uyEfας που πρέπει vα
εε,υπηρεrEf 34.500 κατorκouς ( α σφα ),l σμ ένου ς
σε όλα τα ταμεfα) έχει :

1 ορθοπεδικό

κάθε μέρα, όταv δεν απOυσtό

ζειλόγω εφημεριών

1

μικροβιολόγο, όrαν δε.., απoυσtά ζEι λό'fW

εφημεριών

1 παιδrαrρο 3 μέρεςτη β50μάδα
1 ουρο),ό)'Ο 2 μέρεςτη βδoμόl5α
1 ακτιΥΟλό)'Ο 1 μέρα τη βδομάδα
1 ψυxfατρο 1 μέρα τη βδομάδα
1 ή 2 oδovήατρoυς κάθε μέρα
1 γυvαικoλόγo 5 μέρες τη βl50μόδα

voνται, ασθεvε.rς π ου μ εταφέρoνrαι μ ε δική
τους ευ θύ.." στα vαJ:ικο μEfα Βέρο ια ς, Έδεσ
οοc; Γι αvι.παίι .., ή θεσ σαλ ο'ιί κης λάιr':ιι έλλει

ψη ς y ιατρώ'l και ασθ ενοφό ρω ν, ΘΑWΤΗφ όρ α

ΑΤUXή ματα μετaφΈΡΣVΤΑι με αγρστικά, πuρo
σβεστικό. οχή ματα κλπ.

voυς με συμβόσεις έργου Κα/εργολαβικούς σε
καθαριόrητα, σ [τιση, και τεχνικές υπη ρεσfες.

Q τραγικές ελ/ΕίΨΕΙς και σης 2 μο..,άδες uyEfας
με καθή

μόνο πρωΙ

Επrσης υπόρχΕΙ οργανική θέση Ενός παθολό
γου σro ΠΕΔγ Νάοοοας. αλ/ά βprOΚEral σε
άλ/η μovάδα uγε[ας.
Ε[wικαθαρό πως α Eλλεfψεις αυτές στριμώ

ΧΥ ο υ ν ασθεvεrς στο νοσοκομΕίο που και εΚΕΙ

E[Wl τραΥική

ρό με ε ργατικά ατυχή ματα πο υ δε δηλώ

ζεται η απαράδEJΠη κατάσταση με ΕΡ,ιαζόμε

(ατroσπασμ ένου ς από όλλες μονάδες UΓΕ[ας)

η κατάσταση

και α σφάλειας στo υς~ρoυ ςδ o υλEI άς.

Και στις 2 μσιιάδες υyεfας στη Νόουσα σuY~

κσιrτα δΙEUθuvrή μoYόl5ας

1 ή 2 γE'dκoύςyιατρoύς κόθε μέρα,

επαγγελματικές α σθέ.ν ΕΙ Ε.ς, ...., α μέτρα υγιει'Λ'ις

(έχει απομΕίνει το

μισ5 προσωπικό) .
[τα αyρσrικά lαTpEfa TtιN χωριών του δήμου

η κατάσταση Είναι ακόμα χειρότερη . Οι ΠΕΡΙ
φΕρόμεvoι πλέovγιατρο[ δε μπορούν, δε φτά
'IOιNVΑ καλύψοιΝ τις στοΙΧΕΙώδεις ΑVΆyκες.

ΔεΥ υπόΡχει καμιά μέριμ..,α ....,α πρόληψη ....,α

καθιστούν ανήμπορη τη ), ε πο υ ργ(α τους. Τα
λαιπω ρ o ύvmι αmστwτα υπφ;),ικες. ΑΜΕΑ,

οι κάτοικοι των Xω ρ l rίN κλπ. Η υγefαΈXEI μετα
ΊΡαπε[ σε έvα πανάκριβο εμπόρευμα, χ ρ υ σο
~η ρrίNoυμε μέσα και έ.ξω απότο νοσοιroμEfο

....,ατΡούς, φάρμακα και Eξετάσεtς.
Η πη'fή του προβλήματος βρ{σκεται σtηY

uπoxρηματoδότηση . Η σημερινή κυβέρνηση
Ι.γρlΖΑ

- ΑΝΕΛ

cruvε.xrζEι την [δ ι α πολιτική με

τις προηΥούμενες κυβερ..,ήσεις,. μετmρέπειτo
πολυτιμότερο KOΙWΙ..,Ικό αΥαθό σε έvα πα'ι'ό.

κριβο εμπόρευμα με βόση τη στρατηγική
), ογ ή της

EEw Οι

Em-

uπoστε), εχωμέYE.ς μσιιάδΕς

uγε[ας στη Νόουσα δεν απOTΈλo Ύv Εξα[ΡΕση
), ειτο υ ργο ύΥ σαν διακομιστικά κέντρα

αυ

ξάνεrαι η ταλαιπωρ{α και ο κ['ιδlΝος για την
ασφά ),εια. TtιN ασθεYώv.

σης

ροτ ερ έψει. ΔΙΕΚδικούμε :

δες υγε[ας.

uπηρrorες

nΕΔΥ με για

Κύ ριε υ πο διοl κητή , δεν ε( vα ι. δlΝατό σε ολ ό

Ν α στελεχωθΕί Υοσ:ικ:ομEfο και

κλ η ρο δ ή μ Ο ,κ αl σr lς

2 μοΥόδ ες υγε[α ς να μη'l

τρο ύς, νοσηλευτικό, διοικητικό -βοηθητικό

υπάρχει νευ ρ ολόΥ ος, πνευ μ ονολό)'Ος. .., α μη 'l

π ροσωπι κ ό και με ΤΟΥ αvrrστol).'O Εξοπλισμό

υπ άρ χου Υ βασικ ές ΕΙ δlκότητΕς γιατρώ'l, ου 

με βάσεt τις σύ'r'χρσvες. λαϊκέςΑVΆYKEς.

ρο λόγο ς μ σ.ιο γ ι α

1

Ε..,α[ο , καθολικό, αποκλεισηκά δημόσιο και

Υ υ w ικ:ολόΥος στο ΠΕΔγ π ο υ ειcrΈλEί κα ι χ ρέη

δω ρεάν, σύγχρσιιο σύστη μα uγεfας - πρόνοι

δlευθυvτή, μ.CNo

ας με πλήρη χρηματοδότηση αrrό τον κρατικό

2

μ έρε ς στο Π ΕΔΥ μό vo

1 ΩΡΛ σro νoσoKOμErO

κλπ.

Ζητούμε σιΝάΥτηση μαζr σας μαζr με τα σω

προύπQ\CI'r\σμό.

μcmIα σuvταξιoύ);ων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Νάουσας

Να ΚQTQP'r'ηθΕί η επιχειρηματική δράση στηv

με στόχο άμεσα Υα κα),υφτούΥ ΟΙ επEfyoυσες

υyεfα και την πρόtιι Ο ια..

ανάγκες σε γιατρούς στο ΠΕΔγ με την πρό

Να Υ [νουΥ μαζικές προσλήψεις μόι'ιμου προ

σληψη παθo),ό~y" γΕ.νικ!ίΝ γιατρrίN, ακτι'ιΌ

αιιmκού καΙΥα μονιμοποιηθούΥ οι εργαζόμΕ

), όγο υ, καρδιολόγου, όπως αιτεfrαι και ο διευ

..,οι που

θιΝτήςτηςτοπικής μΟΥάδας.

Ef..,at είΤΕ εργολαβικο [, EfTE με συμ βά
σεις EP'r'OU.

Για να μπορέσει σroιxειωδώς αυτή η μοΥόδα

Το Eρycmκό Κέντρο Νάουσας με σκληρούς

Υα ),ειτoυρ'tfισει και Υ α καλύψΕΙ βασικές ανά

αyrίNες απέτρεψε το κλεrσιμο της μoYόl5ας

Υκες TtιN κσrorκωΥ χρε l άζ οV1tl I προσλήψεις

του ΙΚΑ

παθo~ν και yενlKrίN ....,ατριί7.ι σε πριι:ινή

στΕλέχωσή του σε γιατρούς, προσωπικό και

-

π EΔ'V: χρό'lια τώρα δΙΕΚδικΕί τη

και αποΥευμστιΥή βάρδια , πα Iδrατρo, ουρο

Eξomισμό , τη.., πλήρη ),ειτoυργl"α μικροβιο

),όγο, ακτιΥΟλό)'Ο, μικροβιολόγο όλες τις μέ

λCl'r\κού κα ι αιrnvOλoyΙKOίι Eρyαoτηprou, για

ρεςτης βΟΟμάδας. ορθοπεδικό, ΥιΝαικολόγο ,

τη σΤΕλέχωση και λmoυρΥrα των αYΡOΤΙKrίN

καρδιολόγο , οφθαλμ [ατΡο,

και

lατρEfων. Iuvεx rζouμE τη μάχη με μεγαλύτε

ΩΡΛ για όλες τις μέρες της βώμάδας με τον

ρη απoφασtστικότητα. υπερασπιζόμαστε τα

XEJ.ρούρΥΟ

αvr[στoιxo Εξοπλισμότων ιατρε[tιN . Για τη λΕΙ

δικαιιψατα μας σε

τουργ(α της πρωτοβόθμιας μονόδας uγEfας

Υική ασqά)ιιση.

uyEfa, πr::hι'oια και

ΚOM.ιJ

κριτήριο δε μπορEf Υα Είναι η επισκΕψιμότη

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΒΣ

τα αλ/ά η ικαΥΟΠΟ rηση των ),α ϊκώΥ ΑVΑYKrίN.

ΕΡΓΑηκο ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Άλλωστε αν ανατρέξεrε στην πφrοδο που το

ΣΩΜΑΤΒΟ ΣΥΝΤΑΞιΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

πρώην IΚΙι. ήταΥ σε πλή ρη ), ειτo ι.pyra με όλες

ΣΩΜΑΤΒΟ ΣΥΝΤΑΞιΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

Η ά>ιλη

Σ

ά OVTCIς

βάθος

άπO~ rι

α

την τοπική και όΧι μόνο
πικαιρότητα.

τ

ματ
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2017

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
νεδρίαση ε ρό

ρο τον

. Χ ζη θ να · u

ηΠ Ε
Ο ζ ήτημ α τω ... καταστρoφ:b ν στο Υή

μής.. ο Κο Πα uλ fδης δΕΥ έστΕι ), ε ο ύτε μ b

ΠΕ δο της 8 έρα ας eπα'ι'έφ ερ ε ο δη

επιστολή ~ ΠΜ '1\α το μισθ:.ίJματα.
ΔΕ... ασκήθηΚΕ καν αγωγ ή από τη ... προ

Τ

μοτικός

σ ί1μβo uλoς

Η .Τ σ φ\ lδ η ς στη

Tελ Euro. n σ υ'ι'εδ ρΙα σ η το υ Δ.Σ ζ ητιiNτα ς

ηΥο ύ με.νη δισ fκηση το υ ΚAIl A ev ώ εμΕfς

παρά Λλ ηλα να μάθει αιι αποδ δ σ.ιroι και

τα δ ΙΕκδ ικ ή σα με και η ιπτόθεση eκκρεμ ε./

τα μισθ ώμarα στον δήμο με βάση κα ι τη

στα. δικαστήρια . Εμ ε[ςτα κάvα με δ\α και

σχ e:ru:rΊ σ ύ μ βαο η παρ α Χώρησης '1\α

πιστε. ύουμε όrι θα δ lκα [J) θ ού μEJo

1Ο

σ η μei:ι:ισε όn με βάση τη σχετι κ ή πα ρ ο

μα ρχος θ .l<ορ:ιΝάς αφου οημ είω σε ότι η

),'ώ ρ η ση c ο ύτε πα ιδ ι κή OlN QUΛfa μπορο ύ

εrnδιόρθ ωαη βαρ ύΥοlΝ την ΠΑΕ στάθη

με ν α δ ι ο ργα.νώ σο υ μο .

κε κα ι στο [δ ιο το ζήτημα παρα Χώρησης

ε βαση κ αι αυτή τη σ ι.(ήτησ η ωroδε ι

του ς Υηπέδου ΡIx'ι'ΟΥτο ς ει.ι3ύvε.ς Kυρkι:ις

κWεταl πόοο δ fκιο εlxa.ι ό σ ο ι εl);αν εκ

στον ΠΡΟ'Tr'ούμε.νο πρόεδρο του !<ΑΠ

Π.

φράσε ι ( μετα ξύ α υτών κα ι η εφημερ ίδα

ΠαυλΙδη . Τόνισε ),Όρακrηρι στικά : .Η κρι

μας) την αΥΤ θΞ.ση μας σχ ετι κά ρε τη ... πα

τική πρέπει να ΥΜ.ται στο ... τότε πρόεδρο

Ρα),'ώρησ rι. Ε1ιώ θα πpέπeι νατσ.ιΙΟ ο υ μ ε

τα.ι ΚΑΠ

ότι απότην rιtιεuρά της ΠΑΕ θα πρέπει να

τον κ . Παυλ δη για τουτ όρα.ις

της σ όμ~ασης με τη ... ΠΑΕ, με κάποια.ις

Μ

εrά απάτεοσεράμισι 01Νολlκά ;φό..,α ( 2, 5 εnf

από το υ ς οπο fou ς και

δημαΡχ[ας Κ. Βο ργ ια ζ fδ η και

ΔΕν

Χ.Ου σο υλτζόγ), α.ι

)ο

2 wf δ ημαρχfας

Τηλέμαχος Χ crr( η αθc:ιvασlου

το

eJxe. καταβληθε.1

Eo'fb

υ λοπο ιηθο ύιι σ υ μφ ων ηθέvrα , να απο δο

διαφtι.MJJ .

θιού ... τα μ ισβ:ί.Jμαro. και κυρk.oς να βΥο υ ...

ούτε ένα ε.υρώ από

χρ ή σι μ α σ υμ.nεράσματα από ι6ι\0 υς Υ ια το

10 13 μέ1ρι που αν α β άλαμ ε το 2014.

μέ),), C'ι'"

Εμ ε[ πp~ριiσα με σε διαταγή ΠN,p:ιJ-

ήταν 'f\G mElJT(J[a φορά πρόεδροςτου Δ:Σ. Βέροι
αςτο απόγειιματηςΔευτέpcις

• Επ ΙΟης

χ ρ όΥ ια στη ... Π Ε Ο αρμό διος αvrι δ ή

20/2

Στη παρέμβασή του αναφέρθηκε στο κατά πως
ειστλή ρωσε τα καθήκοντά του σ'αυτό τοιλζα/τος
ανόμεCXl.στ' άλ;\α: ««Μετά από

4

και rι),έoν χρόιιια

ήρθε η ώ ρα να μ ε αντι κατα στή σει άλ/ος συΥά δε>ι 
φο ς. Ήτα... μια εν δ ιαφέ ρ ο υ CXl. ε.μπe.ιρ [α και διΟΟ

Xa,κα ΠQ\λά.. Δ έΧθηκα ν α υτιηρετήσω τη θέση με
ε.uθύ ... η οποοΥπ στου δημο κρατι κούτ θroμoύς.

Εlιιαl δύσχολο "ια κάποιους να βΥοΙΝ από τα πα
ραταξια κά χα ρα κώ μ ατα. Αν δει"ι έ" ιι"ια καλύτε ρ ο ς
ά... θρωπο ς σ[Υουρα έγ IIι'Cl ιαι),ύτ"qχ:ις μαχ ητή ς της
ζ ιιή ς .. .eIvOI όμως έtιQς ζωYTG'oός ορνανι σμόι::; το

ΔΙ. και αy rιNιζόμαστε 'f\Qτο καλό TrιN πoλ mί:r.ι.

,

Eu-

ιvοu

χα ρ ιστώ που με a"eXni K~
Στη σ1Ν έ;(ε.ια

apκετo f σψβουλοl αν α φέρθηκαν

•
ΩΛ ι.,tΛων

Ε

α

ων

,

ΥΈες δlοlισΊ σElς.Για τις όλλες ΚΕΠΑ ΔΗΠΕθΕ, ΔΕΥ

στΕλέχωση TrιN θέσεων «Ευ θύ.."ς:. (Δ:Σ. EΠΙXEl

ΑΒ εlι'ώ ο νόμος δεν προβλέπEl αvrικατάσταση με

ρήσE.rιN δημαιρe.σfε.ς κα ) έδωσε κατά τη ι"ι ομιλfα

βόση την υπάρχουσα συμφω'rfα στην συμπολ fτευ

το υ στο Δημσnκό I.uμβο ω.ιοτης Βέροιας στις 20/2

ση θα ιmάρxoυι"ι m:φαιτήσElς"Π1Ν Δ,Σ ΠΡΟΚEl μένου

ο δήμαρχος Κ. Boρ'f\α ζΙδηςΏπως αναιro[ν ω σε την

αυrE.ς ιt αλ/άξουν. Και μάλ/σ.ι πριν τις

Κυριακή στις

'f\Q την

5 Mαρτfoυ

θα

5 Mαρr[oυ

οι αΡχ α l ρro fε.ς

θα υπάρχου ... οι παp:lιτήσεις ώστε την [δια μέp;:J

ε.κλο-γή του νέου προέδρου του Δ.Σ καβ:ί.Jς

με τις δημαιρe.σfες να "fνou ... κα ι οι αλ/α"ές αυrές.

yfV01N

κοl τωι"ι επlTpοπώι"ι ΠOιόrΓf1t1ς Ζωής και Ο κονομικ ή

Eπfσης το επόμενο διάστη μα

• Έκανε M:ιvo Υια

αναKOΙVΏσεις για τους ΥΈους

νte.ς διοlισΊσElς σε ΚΑΠΑ, και Σχο 

θα έ;(ουμε και τις

(;)

αvτιδημάp;(Oυς.

λ ι κές Eπrrρoπές Wθ μ ι ας και Β'θμια ς). τω ν oπo fwv

Οπότε η αγrιN Ια γ ι α τους ε...ααφερόμεvoυς κορυ

λή" ει η θητε fα θα πρέπEJ aur05fΚOIQ 1ι'Cl. εκλεγούν

φώvεrαι. ••

ι ήυΟ1ία

Η

Τ

Ρ Efς συνολικά Emκεφα).ής πα
ρcπά ξεων έλειπαν από τη ση

μερινή σuvεδρfαση του Δ,Σ τ η ς
Βέρ:ιlας. ΕπρόκΕΠΌ γ ια τους Κ.

ΚαΡΑΠΑVαγιωτfδ η. [Παπα "ιάΥ.."
κοι

r:

Α

ελιόπουλο .

ν εξά ρτητα από το

δικαιο

λ ο γ η μ έν ο ή μη της απουσ r

ας τους σfvoυρα η σuIJEδpfaoε
«χά'vεho

cιrτό

πo λmκό

προβΝ, μσπσμό
Cl'f'αIt'(a fa

επ lτre.δo.

αλλά και

κρmκή-Ελεγχο

αι"ιτιπoλfrΈu ση ς

oπέvαvn

τη ν
της
στη

διofκηση του Δήμου. Αλ/ά και η
[δια η διαδικασ[α των «π ρ ο ημε

ρησfας θεμ άτω'l.t (η. ..

"Π1Ν δη μοσιογράφωι"ι)
αυτι; .λElψή •.•

xar::e-

"f...ετaL και

Ψ

ήφισμα ~ε τα αι:ήματα T[ιJι'

θέματα

tcrη YOΤρoqxιι...

πρέπει

συ vεδρ fαση

συλ/ό"Υου

ο

εφερ ε

στη

πρό εδ ρος του

να

συ

κτηvσrρόφtιN Στέρ

ζητάμε

'f\ος Κύρrσoς. Ειδική αvαφoρό

στα δη

Ε.κανε ο πρόεδρος στο πρόσqα

μοτικ ό

το θέμα της ~ης πρoστασr

σ υ μ-

ας της φέτας μ ε τη δημιoυργfα

β ο ύ

διεπαγ-γελμσπκής. « θα χαθεί η

),ι α

και

μπά λα με Καιιαδό, ΚfIι'Cl και ICIΠtι:I

όΧι

lι'Cl

νι"α στο παιχιλδι. Η φέτα

ξοδ ε ύουμ ε τσ.r χ ρ όνο μας στα

eIvat

η

ς ...

συlι'ClίJλι αισΊ παρ oυi:ιfα του Β.Παπα
κω

πακωVΣΤΑΝΉνoυ παραμένEl ψηλά στκ

αντl voυ επ Εδ ρ'ο σ ε φαfvετaι

•.. κατα λυτικό

νη μέρ ωση σχετικά με τις διαδικασfες για την

ΒΙ

ι ο

Τι ν α υποθέσε.ι καv Efς Ότι ο Bασfλης Πα

στα μέλη του Δημοτικού

μουσικές προτιμ ησεκ "Π1Ν συ μβoω. rιN

ΙυμβουΜου της Βέροιας στη Ο1Νεδρfα

ώ στε ουτο ί ν α κάνου ν τα πάvrα γ ια ν α

ση της Δεurέρας

με ε.uθjνη

τοι"ι απολα ύσουι"ι ή cuτλά το βρ fσκουι"ι πιο

του προεδρEfου η σu'lEδρΙαση ςexf.."σε

ενδιαφέρο 'ο' από τα dΊE.ζά,. θέματα T[ιJι'

στις

XJI2 Πρώτο

μ.μ αvτf της σ1Νηθισμέ.νης 6

συν εδριόσεωv του Δ.Ι; Πάντως στη ου

μ.μ. δεύτερο πα ρά τα πολ/ά θέματα η

νa υλ fα δε... Efδ:ι με ούτε το υ ς μισούς της

συνεδραση κράτησε μό.'ο δΟΟ ώpEd

συν εδραση ς.. .

530

Δ

-............-~.. ιι... · _

Τ

oυαλιιιJίii'!- --·""ς ••

Ο θ έμα συζ ητήθ ηκε ",α μ fα α κό μ η

ρητήρια στα

φορά μετά από παρέμβαση του Α.

έγινε και oσovoιJnω θα

M αρ ιroύλη που τό..,σε : ..Α... θέλουμ ε να

_

:Γεvεκ εrζ [ακα :t. Η μ ελέτη

yIve:I και

η λή ψη

απότσ.ι ανό δο:<ο . Στάθηκε ό μω ς και στο

εΙμαοτε αvrά ξlOΙ T[ιJι' ΠΡOκλήσεrιN που

κακό παρeλθό V:t που ε~αι"ι τα οψητή

έΧει ο δήμος 8έ.ροlα ς, θεωρώ ντροπή να

ρια στσv Ά",ο Avrώ ι,ι I O, όπου όπως erπe.

μηι"ι ιmάρχει σημ Efο 'f\G τους εrnσκέ.πrE.ς

συ"έβαινα... περ fεργα πρά'r1..1ατa. «ΠρΕ.πEl

Υια τη φυσική τους αΥά" κη . Για Υ α απο

lι'Q λό σο υ με το θέμα με τις πεp fep,ιE( συ

δ lOOΕΙ η διαφήμιση πρέπει η σ1ΝοΛl κή

μπεριφορές σε αυτά τα. ση μEfα. ΠρΕ.πEl

εl tOCNα που θα nafpιιEl ο τουρ fστας να

lι'Q

εfιιαι καλή από το πόΡKΙVYK μέ;(ρ1 και

εμqxιvές από το δρόμο του σημε Ιου T[ιJι'

τις τουαλέτες:..ΑπαντώΥΤα ς

ο αvτιδή

μαρχος Ιφης Λαζαρ fδη ς, τtN ι σε ότι πρό

yfIJEI

ένας προθά λαμος αyol;(tός με

wrτήρω y. καθ:ίις και σ ε δεύτeρη φάση

να έΧει πόρrτεςς.. αYΈφeρε.

ΚΕΠαI να κατασκευαστo ιJ.ι δημόσια ουο

-

Ι

Α

v
420, η

Ι

ι

ιασαοοa

ν αφορό ΥιαΙ 08 πρόσφυγες που θα

χ ικ ά

φιλ οξε.."θού... σε ξ εν οδοχε Ιο της

πολύ καλή καβ:ί.Jς και ότι πρ οχωρά το

λ ΕΠΌυρΥ(ατου χώρου ε flι'Ql

Iστop fa της Ελ/άδας. Ηιιαl εθ ... ι

ασή μαlι"tl:b υπσ,ιράμμισε ο δη

κό προϊόν που προσδ fδEl στο

μοτικός

μr'r-'ες προερ

έργο ύδρευσης στο στρατόπεδο, ενώ

Α ΒΊ :. oημEfιooε . ζ ητι:ίNrα ς σrή

Κούτρα,

όrι

χ ό μ εν ο ι από όλλ ες περιοχές έκανε λό γο

τόΥ ισε όrι eλό;Iι:ιστα π),έσ.ι περlσταrικό

ρι ξη όλrιN T[ιJι' φορέιιΝ , αφού αν

πρέπEl ν α δ ιπλα σια στεΙ η κτη νο

ο δ ή μ αρχος. Tα υrόxρolJQ απαvrώvrας

πηγαΙ'iOυν στο NoOOKOμE fo '1\αΠ μ έσω

τροφική παρ:ι"ω-γή ώστε να μη Υ

σ ε σχετιισΊ ερώrηση του Ζ. noτσfκo ο

της δ ρ άση ς

φ fσει την πρόταση δεν ΠEpWEI

ΕιΟΟΥουμε μεγάλες πoσόrητες

αvrιδήμαpxoς Γ. Σoφιανfδης σημ Efωσε

φρovτfδα.

μ ε τfπσrε από τη ... Ε.Ε ..Auτά τα

tφE.ατoς.

ότι πλέσιι υπάρχουι"ι

το ελλη..,κό trolΥΟβούλιο δ εν ψη

σύ μ β ο υλ ος

X ρ ή σDO ς

Ε1Ι1σημα flΚιvτας

περιι οχής μας έως και

2

260 από

τους αρ-

ΚΟ υπάΡχΕΙ υνεισ.ιομιισΊ

εξιστορ

Σχο ι Άζι ντ

τ

,

ιν

,

κο

O ι"1άσeς π o υ διαμορ

φιίhιOVΤOI στη σχέση
τtι1ι' πoλ mlJ ... με τη ν
ε... ημέρωση

το

EfvaI

αvt1κεfμεvο έρεuvι:ι ς

κο ι"'; ς Υ.ιιψ η ς που
πρα.γματοπο ιή θη κ ε
,..,α λογαριασμό της
~ημσrικής ErαιρEIας
ΠΛη ροφόρησης

Εε

άματα; και EmΚΟΙ'ι'ω
"'ας (Δ 81 Θ Ε) του Δή
μου

και

θεσσαλoνt:κη ς

σιι.ιτάχθη κε

συ ...εργασ ία
'ΈΥ ιι:ση

Συ ...roκrώ ...

Ημερησίω ν
ρ Ιδ D.7ι'

σε

με τη ν
Εφημε

Μ ακεοο.ιΙ ας

Θ ρ άκ η ς

( ΕΙ Η ElY'I -Θ)

ε την συμμεrσ.<ή

και το Τμήμα Δημο
σιοΥραφΙας και Μ

και

Ε

ευρήματό

τη ς

εm βΕβα ιιίhι ο υ...

την

θεμελιώδη αvατρoπή στη σχέση το υ ΙΟΟι'ι' ο ύ με τα οπα
ραδοσιακό :.

μέσα

Ι ατρ ..

κώ ... ru>.λ ό'rUY, από ολόκληρη τη ν

του ΑΠθ.
Τα

Προέδ ρων

Avt1ΠΡOoώπωY

ενημέρωοη;

(εφη μ ερCδ ες,.

χώ ρα , πpcl'fμστoπo l ήθηκε η Γε... ική

Για τη ν Πρωτοβάθμια Φρσ.rτfδα
ΥγεΙας τσ.ιΙστη κε ότι δεΥ ΈΧ ο υ ... γΙ

.

ευση το υ ΠΑVελ/ήyΙOυ Ι ατρ ..

κού r u>.~ OU στην Αθ ήΥ α .

Υ ει βήματα προς τη ... κατε ΟΟυΥση

Ο lφρι

τ η ς ο ργάΥ ωσήςτ ης, με αποτέλεσμα

ΙόΑΑοΥος Ημαθkιc;; ε.

ρα&δ-:

π

u

από το μfλoς ταυ
Σ !Aναστιtlσιo

r. .

ταuτό);pσιιJιN , φαι'ι'Oμέ yJιN : της καθοριστ ικ ή ς επιρροή ι'

που εrx ε η διείσδυση του διαδιιπίιου η οποΙα τείνει να

".0

Επισημόνθηκε ότι ο ΕΟΠΥΥ. με τ κ

Mηvά, Σοφα

), mo υ ργικές το υ α δυΥαμ[ες και τ κ

n AΊloιnαAόιιouλo.

η ιι: ι

και τω ... παραδοσιακών επαγγελματι κών φορέω ... εvη μέ

Τα μέλη :rη q Γεy ΙKήςΣυYΈΛΕUσης Ι«]

ρωση ς, σε συ'Jδυασμ ό με Τη.' οικσ.ιομική κρ ίση η oπo Ι·~""""""""""""

λωσό ρ ισε ο ΠΡ.όεδρος του ΠΙΣ Mtα~

το ΠΕΔΥ YCl uπoΛεττoυρyεΙ

Μη

αρο Xατ{η1lιHlVV1

συρρ Ικvωσε τη δ ιαφη μιστική δαΠΌVΗ και 10 διαθέσιμο

και κλιlJι κώ .... ελΛεfψ ε ι υλΙK ιίhι πρ ώ
τ η ς CΣ'w'ό'f'( η ς.

Συ

φωνα, τη ),EOJΠ\κό δrιrn.ια ) ως αποτέλεσμ α δύο , σxEδf:N

ανατρέψει τη ... παραδοσιακή σχ έση μ εταξ ύ του κοιvoύ

uπoΛεrτoυρy Ια πoλΛclJY τμημάτω Υ

Βλα σταρ:] ιοος ο οπο Ιος προ

ανεπαρκ ΕΙς συμβάσeς σε ιατρικό
προο:.ι.ιmκό, αΔU yαrεI να αvταπo

ιφιθ εf στκ σημερινές ΕΠιτακτικές

α'JάYKες και οπααήσεκ τω Υ πολ ..
τώ Υ, EVώ οι5ηΥεΙ σε e:παyγε)ιματ ..

ειroδηματου κοινού ( αγ ο ρ ά εφημερΙι5ω...). EYδειιrn κά :

χώ ρ ησε σε απολογ ισμ ό της δρά σ η ς

κή

- Το διαδΙκτuo ( ε... ημερωnκές ιστoσεMδ eιj εμφαv[ζεroI ~~IιiίCJioI_
στη ν πρώrη θ έση (4ffl των μέσων που χρησιμοποιούν--.• ':':ιοι ,ή
οι Θεσo::Jλσ.'ΙKEίς ",α τη ν καθημερινή του ε ε... η μέρω ση.

το υ Δι Ο ΙΚ ΓΠlκο ύ ΣυμβουλΙου κατά

νουε ιατρού ς

το

clawbac k και rebate.

όλ α τα προβλήματα που αφορ ο ύν

Γκ::ι τοικ Υέους ιαφούς &σruπώ

A ιroι\ o υ θ o ύy τα τηλεοπηκό

τους ιατρούς και τη ... υγεΙα και περ l

θη κ ε ότι βρ[σκσ.ιται σε απελπιστ ..

(47%), τα μέσα ~IVΩIJl κή ς δικrύωση ~ (f acebook.
twitter κλπ) με 40%. το ραι5lόφJιNO (33%). τα τοπικό
περιφερειακό τη ),EOJΠ\κό δrιmια (18%). εΥώ ΟΙ εφη μΕ

θαλψη συ'ι'Ολι κά.

κή κατάσταοη κο ι εγ κoτaλε bτo υy

Εκ μέρους όλω ... τtι1ι' ομιΛητώ ... EΠt

μαζικά τη χω ρο γ ια να J.DTOpέσou V

σημόνθηΚΑV τα κα Ιρια ζητήμ ατα

Υ α βρουν εργcισ Ια .

ρ Ιδ ες,. τοπικές και t:αθ ηlJOϊιι:έQo. εξοκο),ο υθούΥ Υα είvαι

που απα ΣΧο),ο ιΝ τηΥ περ Ιθαλ ψ η

Γκ::ιτο ασφαλιστικό και φορολογικό.

μέοο κα θημερl"';ς εΥημέριι:σης μf:Nο για το

τωΥ πoλmlJ ... όπως ΟΙ μεγά ),ες ελ

το οπο Ιο νo μo θεrή θ ηκετo 2016 και

),εf ψ εις που

εφ αρ μόζrnι ι από εφέτος, μΕ τα νέα

δlιmι α εθ'ι'ικής εμβέλει

ας

2% και 3%

του ΚΟllJO ύ αvrfστOlxα

παρατηΡ oίrνrαι

στα

ειι5οποιητή ρια

κα

vτρα Yyεfας, ο ι οποΙες επηρεάζ ο υΥ

στου ς ελε ύθε ρ ο υ ς ε:παγγε)ιματfε ς"

θόλου τσ.ι ο:αθη 'ι'αίκό » Τύπο. 10 41 % eξα ιooΛo υθεf Υα μη Υ

τη Λεrτoυργ Ιατoυ ς, καθclJς mέ ζoνrαι

τσ.ιΙστηκ ε ότι δημlουΡΥεΙσυΥθήκες

έχε ι τ η.ι παραμικρή σχέση με τα μέσα qJ( Ο ι'ι' D.7ι' ι κ ή ς δικτύ

από τη μεγά ),η προσέλω ση τω Υ

α δuvαμ Ιας π),η ρ ωμ ιίhι, με αποτέλε 

ιι:ση~, το 4ιY.tι δεν ενημεριίhιrnιι ποτέ. από το ραδιόφω

ασθEy ιίhι, ελ λ εfψεt δομώ Υ Πρ ωτο

σμα το ασφαλιστι κό σύστημα να

lι'Ο ή τα τοπικό- περιφερειακό τη ),εοπτικά δίκτ υα" το 26%

βάθμιας Φpσ.rτfδας YγEfας και τη Υ

έχ ει αρνητικές ΠΡOOIΠlKέ.ι;.

8%

τtι1ι' θeσσα λ CM κέω ... δη), ωVEΙ ότι δεΥ διαβάζει

μ ε τα απαράδεκτα

ΝοσοιοομεΙα τ η ς χωρας ΚCJI στα. Κέ

-

Το

οηγού μΕVO έrα; και έθεσε

εξόντωση τουτ συμβeβ)ιημέ

καμ Ια τοπική εφημερ Ιδcι, το

Η Ρ

Μ

76% δε ... παρα κολου θ ΕΙ

ΣΙ

ε μικρή συμμετοχή

Ρ

-ψ

ΤΟΥ ~

ΟΓΟ

Kcrrαφ β.1vOυ y

Κ

ω Υ σε εlί71Όlι5euτικό προσωπικό με μό ... ιμους

ΠΛήρη δικαιώματα ασφα ),ιστι κό, ερΥασ ..

δloρισμoίιc;.

α κά, συΥι5ικαλιστικά. στους αναnλη ρrιπές

ας που προκήρυ ξε η ΔΟ Ε για την Πέμmη 2~

Ζητάμε YC1 yίlι'Oυ ... προολήψεις αlι'α/T),ηρωrώ ...

Eπfδoμα αvφy Ιας Υ ια όλ ο υ ς τους αlι'C1

ΦΕβρουαρ Ιου

τώ ρα 1(Ι.α Υ α KαλUφθOύ ... όλ α τα κ:εΥά στα σχο

π),ηρωτές ΚCJΙ

πρα Υματοπο Ιηση μα ζ ικώ ... μόlJlμuN δι ορισμώ Υ

λεfα γe.yIKής και ει δικής αγω"';ς

αvep,ι Ιας

για τη Υ κάλ υψη τω Υ σύΓXΡO yD.7ι' μορφωτικώ ...

Έκ:rακrη χ ρ η ματο δότη ση στα σχο>.ε Ια ,.., α Υ α

Ιάες ά ι5ειες με τους μ(:Νιμους (ανα ρ ρ ω

CI'JCI't'( ιίhι τtι1ι' μαθητιίhι . Ο ι ε ιαrα ιδ eιιτικ ο Ι της

κα),ύψου Υ όλες τις ), ειτο υ ργι κές το υς αΥάγκ:ες

τικές, άδεια ),οχε. k! ς κλπ) σroυς αlι'ClΠΛη

ΑιΘ μι ας εκπα Ιδeιισης συvαvrήθηκl1IJ με το ...

Τη θεσμοθ έτηση ρύθμισης ,..,α

ρωru:

CIYClΠληρωτή πράστάμε ΥΟ της ΑιΘ μ ι α ς ΕΚ

στο τμή μα, ΚCJI

παΙδωση ς και κατέθεσα ... ΣΧΕΠΚ ό ψήφισμα.

Να ανακληθεΙ η ρύθμιση που αποτρέπει την

γ ι α το δη μοτικό και το ν ηπιαy ωγεfo

Γ αυτό ση μειώlι'OυY ΚCJΙ απαιτού lo' :

ουσιαστική μεfωση τtι1ι' μαθητιίhι στα τμήμα

Κceιερωση του εΥIα[ου, δωδεκά ΧΡΟΥου .

t:Λέμε όχι στη Υ oδΙOΡlστfα και την ελαστική

τα , στα οπο Ια υπό ρχουν μαθητές με μαθησια

δ η μ ό σ ι ο υ, δωρEάv, ποιοτικο ύ σxoλ εfoυ

Epr'aσfa Iυμπαραστexόμαστε στα δ Ικαια αι

κές δ ιισκολΙες

και δfχ pσιι η ς ΠΡΟ σχολικής αγtι1r'ή ς.

τήματα τtι1ι' αwπληρωrών και ωρoμισaω ...

Να ξΕΚ ΙΥ ή σε ι τώ ρα η ε... ισχunκή

συlJOδ έλφD.7ι' μα ς .

Υ ι α 6.\α τα σχoι\ εfα με προσλήψεις αvαπ),ηρω

καιώματα στη μόρφωση αvε ξάρτητα από

ΚCJΙ το κoιvω ... ικό ΚCJΙ OΙΚOlι'Oμικό τους ι.στόβα

Ζητά με να καλυφθού Υ οι αy~εςτtι1ι' σχoλ εf-

τώΥ

τη Υ ιcαταyωγή του ς, το θρήσKeιιμα.τo χρώ μα

θρο ...

ματοποιήθη κ:ε

201 7

δασκάλD.7ι' πραγ

Ρ

VC1

η 2ωρη στόση εργασΙ

με κενη:χκό afτημα τη""

20

μαθητές

15 στα v η mσι,ωγe[α

δ ι δασκαλ l α

'r'O όΛη

ΤΗv πe.ρ [o δo της

ΚarόP'tfl ση τtι1ι' uπoυργικώ ... αποφάσεω Υ

Zηro ύμε οι μαθητ ές

w ExoUV τα

lδια δ ..

Ηόλ/η

τη

άπO~rι

AiΔCΙ αυ1'ή θα

βρισκε
ouμ

άρθρα.
1'0, i

w6(,

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την
ιιή .cπ:φα (ιωρkιH;Ι

ι

,

τορειν

ικόΠJρη uκXΏ~
αλ/ά. και wαyιc:όoμιcι

Εκλογές 1961: Οι αναφορές της "Μαύρης Βίβλου" για την Ημαθία
Οι

Η

yQ;'to 1

YICl

αμEtάκAηro )fηo

τρoμoιφιάταιfιc:;1αY ο ΑΥθι.ιποι\σ,(αΥός
ΑlΙσποδη μητρίου,
Γραμμcrτe(ις

1
ι· Η Ι

ΙστορΙα έxe ΠΕΙ το δικό της οριστικό l<Dl
11ς ειι).ογές βhς tα1J.

ΚctVΌΤΗroc:,. ο διδcDκαMς 1«11 άλΜL

.Τα yεV<:Nό'tααπέδειψ.ιΤO όρ

λ/ωσ:τΕ εις 6\α τά σn τια επήγα ... οι

ΥΚ) που άσκησαν ο ση:ΧlΊC.ς. η χωιx:ιφuN:1Kή . τα

ιδ 10Ι 1'1]1 κστά τov ιδ ιov δ ιι:ιδσ,( ικrί:ι;

TE.t\

χρόvov και ο a.ι.,,;ι)μι),ήσας υπό το

voθεlαςτoυ

1961

η KYΓl I«1Ι ό)J,oι μl"J).'m'lσμοι. Οι δυο δc*>

φD'ιfjμέVOI YE.OλαbI της ΕΔΑ στην ΠΡΟΕκλοΥική
περbδo , ο Στέ<Ρα.νος βελδεμ ρης και ο σηxrτιώ

qxιx:

της

λάμπας.τους

της Διο'ιύσης Κερrnνώτης. Ε 'ι'CII χαρακτηριστικά

ανιJπoπτov

παραδείγματα του τι ~YE. τότε. , Toye.ψ;:A'ά:. ότι

πρΙ\' ~σθή το Παvε>ιλή..,o ό ργ ι ov

εις ΤΟΥ ΠρόEδΡOV

κατέδ:οοΕΥ

ΚοιιΚιτητος

εις

χρό'ι'Ο.... τ/ν ΙWριαKήν .

στις Eκλσ,tς του 1961" Ει,1νε όΡ'ι"Ο β [ας 1«11 voθε J-

πEσe.ωιι και 'ι'ΟθΕ[ας.

α.ς.ποτέ δεντο παραδexτηκαy ΟΙ ηγέΊΕ.ςτης clIι~

3) ΠOιUιo[ δεν εδExεvro 'ι'Q ψjφ[σoυν

ειά~. ακόμη και πολ/ό χΡΌVια αργότερα . EIvαι
χαΙΧΙΚτ/ΡDt1κή η τοποθέτηση Ίαι
Κα'ι'Ελ>ό
παιλσυ. που eIxε τη φήμη του CΜετΡlOΠQθoύς ~.
Εγραψε δεκατέσσερα Xpόvια αρyόrEΡ α/ ..ΕΧι
erlpMe. βέβαια. τκ εκλογές ΊΟυ 19151 η ΕΡ Ε.

κρι.ιφ:i

n.

βιας

δΕ

γEρtι.1/

νομ[ζω

Σαιχικατσά.."ς. πα ρά τt'T" tι:θ Ηcι~
μαι όπως απoσυρθ~ εκτο ιδια τερov

δια;(ώρΚJμ::ι

ψηφlζωιι

φα'ι'ΕΡά.

αΥέκραΕEV

«ίΙ φ ήστε ~υ να ψjφ σω φ:ινεΡό 'ι"α νσ μη μΟΟ

α),), ά θ α της ΕλΕ l1ΙαΥ tiιπo ια εκατοστά ψr'rιJ<ιN .

λέν aυτοl Eδtί":ι (ε.'ι'VOώντouς αvrυιρoαώπoυς της

Ούτε ο Ifω'ιUTCΙvrfνoς ΚaΙXΙμανΛ~ς. ούτε κι εγι:ίJ.
εfxαμεπολmκό συμφέρον ή ~ ηθlKήπρoδl άθ~

4) Τά μεoάw;(ta της ΙWριακής συvoδευόμe.νoς

ΕΡΕ) ότι Ε[μαι σριστερόο ,

ση να EVθαρρΥVOυμε τκ ανωμαλlες eιιEl\'eς. OO Eς

υπό

τu;Φv σημEu:ί:eηκo.y . BεβαltίM.ιJ τr:N αVΑΓvι:ί:ι:ττη

ωι oτ ελ έ σμ ατu εκ το σπΙτι μου . Στο δρόμο

στραώτοιι

ότι δεν τκ εfxaμε tDV πληροφορηθΕΙ YnόΡXOO ν

ε...ωπ ιov

6ρναvα του Kιxiτoυς. ειδικότεΡ:1 'Τω'" ΣιψάτΙJN

κο ι

μετέφερα

ται

το δέμα

σπιτovoικoιώρη

με

μαι

τά
και

Ασφa),e.[ας,. πα.ι. ότα ... ένα κόμμα βρίσκεται πο

ειι:μlCθ:ιπα:ι της arJao:; του Προέδρου ( No μ Rω.
ονόματι κ. Tσoμπανlδη) ο στραπ:iιτης μου Ε [πε

λίΝ καιρό Οτ/Υ εξ,οοο[α, a.ιVΔΈΣυ ... τόοο ποΑίι τη

Εμός μας Εδιιχτε ψrrφoδέληα ο ΑΥθυποι\σ,(αΥός

voσrρoπ

Avδ pέας Γ1c:ιιτJδημηΊplΌυ

τους με το κόμμα τοιΠο. ωστεσ L7r'X έ

από το βράδυ του

αι ... μέσα τους μια ΚOrιιOβOυλEυτική κυβέpιτ'Jση

Σα β βάται tDl μας εΙπε

με την έwοια του

..tcθe.στώτo~. θεωp:ίJ'ι'tI]ς το

ψηφ:JδEλ'OO . ό>Jιo eκrός από αυτό πού έχετε.

fiztJ

ιWιoς σο:: δtί":ιση

tDμμ::ι που κυβΕρνάΕΙ πολΜ xρόYlCl. οο.ν « καθ ~

τ ης ΕΡΕ, να το ΠEΊά€ηΤE . Πρcι:pι:MίJς επ[στευEV

~. που οφΕ!λουν 'ι'Q πρcσmτeOOυν. Ετσι. με
την παρότρυνση και ανe.ξέ),εyιro:ιN. adιδotIJN

ο αφ Ε;\ή ς ότι

φμμ::ι-nM ΠOραyόYτωv (α φ μη και UJΊDψ ηφl

Κράτος

!JJ tDΠIκo[

ι'cτυ 'ι'Ο μ ι tD~ Δ ι.rπάλλη;\,ol

dwI Η

( εν ώ .Στpαπ.ιJΤΙκo[ .
όλοι ΕΡΕ. ό11

EMJI

ΕΡΕ και

t.ιN καμιά φοΡ:]. βουλευτών) , πα pαβαt.ιoIN το υς
tDVΌVeo:; της αμεροΜιψ[ας. που

EoMJI

καθήΚΟ Υ

ΣιNeδρ ω ι ς 1912J1962~ Ο βαJΛe.υτήςτης Ε.Κ κ.

τους 'ι'Q τη Ρούν. 1«11 προβσ vooν σε. π ι έσε ις" όπο υ

Γ.

αυτές πΙΆVOυv.

(ΠΑWΓώτη

«ΙΣΓΟΡΙΚΛΔΟΚ

ΙΑ_. σελ . 48. ΑθΗΝΑll975) .

191211962 lIXlTEθεσe: εmστoλή του προέδρου τη
Ko ι'ι'όΤΗΤUςN:.otό:πΡOU κ.Λιχιδc(ιληpτηνoπo
καταγyέλ)ovταl τα Εεής τρομοκρατικά στoιxεIre
.....Τ η ... νύκτα του Σαβάτου πρα; τ/'" KuplClΚΉV

ΚανελΛόπο υ>ο υ:

Το τι επρόιo:ειro. βEβobJo:;. να συμβεf σ ε αυτ ές
τις Eκ)cyές ήτσιι σε. γ'ιiliση του

[

Παπα'ι'δρέο υ .

tmσέλoςστη συve.δρlασιτης Bαι;\~ς της

Ο στρατηγός 1ιE.t.ιN δας Σπαής έΥραψε σχετικά :

ημ Εραν ΤύΝ

t:Δoou.ι;(ώς" όμ.ι:ιχ;. τρεις μήνe.ς προ 'Των E κh:>

φρουρός του ειι:λοΥικα) τμή ματος κ. Α'ι'δρέας

eκλoytί:ιι'.o AYθιmoλoΊ(αγός

~ντης 29ης Οκτωβρ[ου ο ι σρχηΥο[ της ΕιΜ:ιης

llαr'κ:Jδήμητpl"oυpπηρετιi'Jιι

Κέvτpoυ κο ι ιδ[ως ο Βε... I(έ),ος εfxαν πληρο φο

συνοδΕυόμενος

ρηθeI παρ' ανωτάτιιΝ φlΛωv Ίαις αειιψατι κtί":ιv.

Koooτηtoς

ότι

δ lδασκάh:x.ι του χωρ[ου κ . ΝικοΛάου Παπα;ιΡΊζή .

Erxe.

μEΛe.τηθEI και οργα'&θεΙ λεπτομΕρ ές

υπό

του

νυν

της

εις l!έρροιαν .

"ραμμ::π:έω::

της

Κ . ΝικοΛαόυ Γαι.rvoπoύλσυ , τα.ι

σχέδlO επεμ βάσεως του Ση:χιτού και Ίω ... Σωliι

ΚO rιlO1J tD ύ

τΩv AofιaλEbι; προς υπερψ'Jφιση της ΕΡΕι. (Σπ.

επεσκέπτετο με. τα. δύο πρώτιιΝ .κρcmίN αvά

ΛΙ'ι'CIρδάroυ. ο π.. τ. Β, σΕΛ. 59) .ΤΟ'/ Γ. ΠαπαVΔρ έ

χεfιxι ς ηEΡ[στρoq:ιov τα οικίας , 1. Του χρ~στoυ
Ν τόβσ.2. του KιιNστα'ι'τt.ιoυ Γtiηtκα,3 .Διοwσfας

αι τον αrιoια:ίN..ιψε. σPrότΈρα IDI ο Εκδότηςτης

εφημερ[δας ..EλEι;θeρC

Πά~ς Κόκιο::,. πο υ

συμβούλου

δaooφίιN:1ΚOζ,

1«11

Γl'Jγmπoύ;\,α.ι.4 . Κιι:Nσmντ!vας ΓκrγκoπoύMυ,.5 .

έΥΡαψΕ. ατο ιώρlO άρθρο της. την 7 furτέ.μβρη

Iωάw o u

1965 ~ Και ήτα ο α ΡΊ(η'r'6o:; της E'ι'ι:.OOB:.iJO:; Kέvτpoυ

ΔημητΡ{α.ι Τσομπουν[κα.

πλ~ ρως ε.νήμερα: της αχεδιαζόμEVης βlας και

roυς ηπelΛησε... ότι ~

Ιω ά'ΛOJ. 6. Nιtclιόoυ

Ι ΩΆV'ι'O υ.

7.

8. Χρήσroυ Π σlCl και
δεν ψjφ σου ... ΕΡΕ ~

voθelαι:;. Και επ[στευεν ότι μΕριμνα του κ . Δόβα

ΔΕιπέρανθαmθάVOU

1'1]1 του επ[ της Εθνικής AμΥVης υπαιP'f\Jύ του

συνιι:ιSεύEΤO 1«11 από τους

....ΟEV"WJ.(ωα'ι'θιnro)oxαγός

κ. Χ . Πσταμιά\αJ θα ήτovε τα ιδικά μας συμφέ

και Χρήστον Για'Λ'όκη'ι' . Ο τέταρτα; τ/ς ομάδος

ΓΕώρ',\σι' Παρτά>ιην

ροντα καΙ πά;\ι.ν.. (OJT.. σελ.6(Ι).Α1Ιλά τι σlNέ:βη ;

ΊΟυ

.ΕΥ οπλ Ες ομάδες χτυπΟΟσαΥ την πόρτα κάθε

κorooτιιix: σύμβουλος

σπιτιc(ι tτις W;(tEpLYές tί:pεζ" για ψlJ),'Oι\oyIΚOύι;

ΊΌυ εν Μγω ~θιnro)o,(αyoύ Παπαδημητpl"ou

λόyoυd και ΤPOΠOΠOlOύoαv την προη."αιμε.... η

παραμOVEΎΣΑVΤες ειςτηΥ όκρην του χωρ[ου και

απεL\ητική

προειδσπο [ηση

( Ε6πο κ;ις ψηφ{σει

α\θ.ι πο Μχαγού .

με προτεταμένα

Nιtόλαιχ;

Πωιαχατζή ς.

1«11 δασοφύλαξ.

μετά

ΠΕΡ [στροφα ε.στσμά'τηoov

m

ΕΔΑ θα nόEΙ εξoρClb ) ως EEήc; : t:Oπoιoς δεν ψη

δ ΟΟ άτομα εκ του χωρ[ου Boύrσιστα το ΕΥ

φ[σeι. ΕΡΕ θαπάΕlε.ξορ{

οιΚιματι

( Γιάw η Κάτρη : .. Η Υέ.ν

νηcιη τα.ι νEGφQσισμOO στην Eλλόδ:b. σελ.
εl6όσεις .ΠΝΊ ΑΖ Η ΣΗ

117.

).

Ράπογλου και τους EJXίπησc::ιν.τιθέλατε.

εις το σm11ΤOυ ΠροΕδρου. σας ebrE vα ψηφ{σe.ΤE
ΚέYrρo θα πεθ:ivετe .

Το αποτέλεσμα τt.ιN E~ α'ι'tQΠoκρι.vόταν

ριφl'Τω'" παθόvrωv κaτήy,'Eιλovταα"-ίΠEρω

στο σχεδιασμό . Η ΕΡΕ επικράrησε. με. ποσοοτό
50,.81% αυEάvovmι;τη δυvαμήτης. σε σ);έση με

εις τov δικαστtΙΌV α'ι"ΠΠΡ)σωπΟ'ι' Κ. AYδρfσtι
ΤσάτσοΥ δικαστικόν σύμβouλσi Επα;φ[ας και

τις ΕΚλσΥές τα.ι

εις τι::Ν ΕισαγΥελΕα βεpolα .

19S5. nEpfnOU καΊά 9 πocιooτι

α Ες μΟ'ι'άδες!1! Η Ενωση Κέντρα.ι -ΟΕ σU'ι'E.ρyα

Εν Θeσσa.\O'ι'fKη τη

σlα με το κόμμα ΊΌυ

Ο

το

33,,66% και το

Π

ρr.ε(I\'η- συyr.έvrριι:ισε

Ε υποχώρησε στο

του EκΛoyLtDCι σωματσς. δηλαδή

14,6396
10, nEpfnou.

μσι'άδες κάτω ωιό ~ ΕΚλοΥlκή δΥVαμη που
εf);ε η ΕΔΑ από τις Eκ>ιoνec: του 1958.
Ο

Τ

ΑΥΡΗ ΒιΒΛΟΕ. Τ/ΙΙ;
ειι).ογΕςτα.ι

1962 μεαφορμήτις

Ια/Ι!λοφορε[ ~ περlφη μη

19Νοεμβρ

καταγyεf)α;

ου

Πρόεδρος

1961
Κοι'ι'ότη'τας

ΝΕοκόστρου Bεp::iας

ΑνδΡέα ς AJXJδσύλης

Q

ρτυρες

παΡEυρεθέ.vτeς

κατά

~

κατα'(r'ελα.ι
ΑΚίΡέας Tαi:ινoς. ΓB:.iJΡ'!"άδης kιXiν'ιfjς. Αηο [κος

1961

η ΕΔΑ

αύρη Β[β)ο .

Το εκλσ."κό πραξ,ικόπημα της 29ης Oκrω~pbu
1961... Στον ΠJ:ό)ιoyo σ.ιαφέΡΕI τα ε(ήc

EιιάyyEλoς.lωyρόφoς Χρήστο.;;»

Ηάλ/η

άποψη
ε

,
27

φφρo ιιαp ίo ι..r

Η

αvo

=εκίνησ:ιv

από

ΊΌ ...

(

νουαρ[ου

των ΕργιιΝ του τωηκού προ

201 7, πραγματοποιήθηκαν με
ρικές πλη ρωμές σε 11 έργα η

γράμματος της ΑΝ .ΗΜΙι.. Α.Ε

4 - Προ
σΈΥΥιση LEADER.

οποίω ... σιNEXr

τα

ζεml μέχρι την

οΟΟα . απσrε

λούν

συνεχιζόμε
πράξεις

Αγροτικής Aνάπτu~ης
φ[μων

και

ε[vαι

& Τ ρο

επενδύσεις

\1m

δοοtD),η περbδo."α ΤΗv ),'ώρα, ο Yπouρ

λοι;θε[ μ[a πo>.ιτιrή περικonώ'l σε 6)ο.ις

εεοπ),ιστικά προγράμματο προς το\'

νός Εθ\'ικής 1ψυ'ι'Ο.ς Κα/ Πρόεδροτ των

τομε[ς ΚOΙ'ι'I:JNΙK~ς πoλιτιt<ής προχωρώ
vrcις σεOΡItό'ι'τια μέτραπου πλήττουν μι

επε'Jδurές.

τι Ιό:; eκπρόo:oιτoς της ΔημOKpι;mκιΊc: Σu

αvαγκαιότητα του αξι6JX1),'OOThN ελ),ΗVι

τα στελέΧη της MoVΌδα Τοπι

μπαράrαεης,. θαΥάσης θEO),'Qρόπουλος,.

Μ EYόπΛΩV Δυνάμεων και μιας ισχιιρο

yεwώτeρo σy$δr;) ενΊά~ται η πρόθεση

μέ:>« της Ειάκής ΔιαρκοιΧ; Eπιrρonής

ποιημΈΥης Xtί:ρ:J.ς,. ιι:.; προς Τ/\Ι aσφό}ιεια

αυτή

Εξοπ),ιστικώ\' Π lX't'fXlμμάThN και Συμβά

και τηv άμlNCJ . Στο π>.cιlσιo αυτό όμιJς

fiN έχσ.ιν εEΚIν~σe.ιoιδιαδικασ[εςγιαΤηΥ

οεων.

oπartefrat εξορθολογισμός τωΥ αμυνn

προμήθειααυτών των vέωtl eζoπλκ:ιμιί"N

Στην ερώτηση mιαφέρεται ότι πρόκειται
νια εe..,κό ζήτημα, δεν ηρόκεπσι οάτε

κr.i::ιν δαπανιίΝ xιφfς υποβόθμκ:ιη της

τ/ς"ώζrjςτtιJιl2διςευρώ καΙ'f\O.ποκ>).όγο

EΠ,>:ειρησιαK~ς ιια:ινότητας

δΕΥέΧΕI εYημερtι1aeιaxεt1roη Βουλή.

ευχαριστώ

στους

κής Ανάπτυξης του Υπ.
τικής Ανάπτυξης

αΠ.Ε.κ.Ε.π.Ε.

παραγωγής

συνe.ργaσ[α

και

τα

&

Awo-

Τροφ[μω ....

στΕλέχη

του

για την άΨο'rf!
ΠJX'tiEl μέΥΟυ

Ya

ολοκ).ηριι:θοιΝ οι πληρωμές

συλ/ό

αυτές, σε μια περl"oδo c:ι>.λαγής

γιιΝ για τη ... προμήθεια σroλώ ...

του θεσμικού π>.αισfoυ και της

και Εξοπλισμού.

διαδικασΙαςπΜ] ρωμιί1ι'.

np··......'.. . ·c.ouA·

't'<E-ς Κα/ η κυβέρι'ι'ηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακο

m

σθοός, σΙΝτόεεις, roυς ελεύθερους ΕΠαγ

Χ ... [ες παp::ιγι:ιJ1rT'ις μαρμΕλάδων ,

εnfπ>.ωv, πολπιστικιί1ι'

τιοοά για αμΙΝτικές και εξοπ),ιστικές α'ι'ά

πpόyιnτι αδmιόητo. σε μια εξαιρΕτικά

Υε1ψατΙες κοl την ελ/η..-ική οικογένεια.
εριι.πόται ο αρμόδιος Ymuρyός σε ποιο

καθώς

μolι'όδας κατασκειή ς ~ύλιYω ...

eνιόςτης κυβέρVΗσης•.τo'ιiζeτaι ότι εΜ:ιι

ε{οπλιστικά προγp{Jμμaro

μα~εml όn κα\lεΙς δεν αμφισβητe[ τΗv

ΨυΥεΙα- διαλοΥητήρlα, οικοτε
αιθέριω... ελαΙων ,

δρο των ΑΝΕΛ Πόνο Κα μμένο για τα νέα

ΑΝΕΛ με την ανοχή 1ΌU ΠJXι.1θιmoυργoύ

με ένα μεγάλο
Υπ.

μw βαaάς φ[σης δαπα'ι'ά ση μα\lτικά

πρόε

νσ ί\.εrrouJ7t'E1 με αυτόΥ τον τρόπο. Επιση

Αναπτυξιακής Νο

2014-2020, του

δεδομένο μά)ιιστα ότι η xtί:ρ:J. μας ΕΥ

<NΠΠCJράθECΙη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ κοι ΑΝΕΛ

tDI

δUVΌμeων ~ του πρoσωπικσιl

ΥποψΥ6 Εθ'ι\κής Αμυνας και πρόεδρο

το υς .Oφεl>ιoυ

στο Π ΑΑ.

oύrε για θέμα που περιoρrtEtaI σε μΙα

θ~ρόπoυλoυ

'ΠIJ\I ΑΝΕΛ Πάνο ΚαμμΈΥο . tDTέθEσe ο
πρόεδρος της ΔΗ
Ρ κοι κoινoβoυλe.υ

τησ

μού ΗμαElας Α.Ε Μ.Ε. ατλ

ι

1i π'ρoγράμμαrτα

"ια εαι:ικομματικό ζήτη μα του ΣΎΡΙΖΑ

θcNάση

Eπfκαιρη ερώτηση στην Βουλή ~α

ολοκλήρωσή

ατα ι εφ

ΟΥΩαοπaυ

ΔΗΜΑΡ

Oto'ι' ΥπουρΥ6 Εθιιικήςlψιιyoς

Μοπο[ηση των

Η

π[κα ιρη ερώτηση του προέδρου της

Ε

ΦΕβρουαρ[ου

)\ξοΥΟς

νες

tmmIρnερωτnαn'TOunpatcρc~vτnc

Κcrrά ΊΌ διόστη μα μειαξύ Ια

_απ .ΕΚ.ΕΠ.Ε ... οι πληρωμές

Η

v

τ

2017

ThN

ενόπMov

yn \1m

e.ξoπλκ:;ιτικά προΥρόμματα .

r

ση ε

Ο

α

στους δρόμους τ/ς π&ης.Στο πk:ιΙσισ

τ/ς συvάvrησης έγινε πρόταση από ~
τι),ευρό 'ΠIJ\I μαθητω ... για τη δtορΥάWJση

ανθρω

μιαςπoδl)\στόδας στην πόΜ] IIDI ειδικό

Iflιμόκιο του Ανθρώ

τερα eπ[της

f\mvou

Τ/\Ι ε!σοδοτου Πάρκου και με. κατείθ..ιΥ..

Δυναμικού

ση προς το Πόρκο Κυκ>ιοφσριακής A'γr.ιr

Βερο[ας με επικεφαλής

τον

γήι;. Η πρόταση έγινε αμέσ.ος δεκτή. με

πρόεδρο Λάζαρο

KoυμπoUΛΙδη

awδr;)pva.ιωTή TCN Δήμο Nάσυσac; και

επισκέ

συμqχa.ιήθηκε. ημέρα δlεεαμΥής η sη

φτηκε το Σάββατο το

Maρτ[oυ 2017. ημέρα Κυριακή στις sμ.μ.

I1τfτι της ΒερΥ[νας. Την

ομάδα

/IMEiJWρoυ. μεαq:ετηρ[α

συ'JQ1TOTEλoιJ

σαν οι Κώστας ΣταμoιJ

λης,. Στέρ'f10ςΚαλπάκης.

Δημήτρης

ερμήΥκης.

Θοδωρής M:ιrφ.rτές και
Απόστολος Ικούταρης. Το A'<θρώmvo Δυ ... αμικό παρέδωσε ~Y
υπεύQ..ινη Διευθύντρια του Σπιτιού E>ιfζα Κα ραβασlλη οκτώ Ποδ ή:
λατα και τα αvτfσroιxα κράνη . Τα μέλη της ομάδας συι,ιαwολόγ fl:;;
σαν τα πoδήλam παρουσ[α τω'ι' παιδιUιY και τα εκπαίδευσαν στη
χρήση τους. Ακ:οι\ούθησαΥ παΙΧΥίδια και ασκήσΕΙς στη "" <ιυλ

.

ό

τηΥ καθοδήνηση του κ. Σταμούλη, κατά τη διά ρκεια τωΥ οπο ων τα
παιδιά διασκέδασαν και έμαθαΥ πολλά πράγματα νύρω από το πο
δήλατο, ενώ πα ράλ/ηλα ανέπτυ(αv δεξιότητες. (Από δελτ[ο Τύπου
της Πρωτoβouλ[ας γιαΤο ΠαιδΟ .

Συ

σ

ο

_υτή Χ.

ο Ασ-ιU\lΟΙΙLκ6Δι

Ο

βουλευτής

VΈ'

eUV'T

vtou

μ

τον

Η μαΘ'αι;

Ημαθr

εΙ

ας Χρήστος Αντω

ν[ου

ε!);ε

2αΟ2.201

7

τη

Δe.ιrτtι:xJ

συνάντηση

με το ... νέο Αστυνομικό
Διευθυνrή

Η μαθ[ας

κύ

ριο Χρήστο ΣιμούMj. Ο
βoυλeυτής ΤΟΥ σuve;(ό

ρη ..,.α τη.r ανόλη ψη τω ...
ι,ιέωΥ
ΤσΥ

κ:αθηκ6-vrω...
καλωσόρισε

του,
στην

Βέροια και την ΗμαθΙα

ΣΗ

και του ει..ιχήθηκε καλή
δύΥΟμη και καλή επΠtJ
χ[α στο έργο του . Στη

συVΈΧBα

συζητήθηκαν

θέματα που προκύπτουι,ι
από τη ... αΥαδιάρθρωση

και αYααότaξη τω ... υπηρεσιώ ... της

ΕΛΑΣ σε εnfπεoo ΗμαElας και συμφω"';θηκε να υπάρξει στe.'-"!
συvepγασ[α ~α τηι,ι επlλυση τω'ι' όποιων ζητημάπιΝ προκύψουι,ι
στην πoρεfα, με στόχο την κc:ι>.ύτερη ασrυνόμευση και προστα
σΙα τωΥ έwομωv αγαθώΥτων KατofκιιN της Ημαθ[ας.

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια4ρθρa cπη Oiλιδια αuιή

ρόζοw τoυιr; UJf

27

φ εβρο υ α ρί ου

20 17

.,

Ac.iJιι4αrcrC:8 ••

Τ

δημοοιεοοη της ειδιxl'Jς

απo~σηςτ/ς EJσItII

α'ι'ι]φ:φοςroυ ΣlΝδώμω 9,.

δaιση" της μεΥα.\οτφ-ις

), η -..:ιιΥ BIOΜΗXΆWN (Σ Εβ) για τη ...

αLTrO'ι':)μ ας ΤIιJ\I σχοΜα{.Υι'

ΠαιδεΙα που Eγrvε τη ... πρo~ό

μΟ'ι'ά

με

η

Tl

βδομά δσ.ι την ακo.\α:lθη~

με

ΟΚ

αε ιαλό'1'lστ'ι

Αι::'vτιιιr tt

τους.

ElVαι

ΚEvrριΚό ζηtημαrα τκ ΤΕ

ο

περοοJ..lα/llWριοισ'\ι όΠω αορ

),εuτoIες

...

Ο

ταpιmισ'J μελtrη του Ο ΟΣΑ )110 τ/
α'] μερι

'd'J

ειΚόνα τ ου Ε),), η

εκπαlδe.υτικoO

στη

Σ.

τη ... Παιδεlα . ομως η απο

Α

ατζέYrα 1ΌU κεφαλαlου

woo Ο

συσιημα 'tOζ

δεΚαετlες

)10

lTJV π ρο κο

κtvτρωση και η αuτο'l'Cιμkι

η

οδrJγlΧΝ

οπο kι θαπορωσιαστεΙ Ε1ΙI c:tι μ ι.ος

αιφ ΙβεJ α

με

μσΒημαυκη

- όTJT.ι.)ς txeI φ mι.ει:

το επφεvo διοοτημ σ. όrnύς).έ~

και από τ/'Ι'ψ1ΙΒριαχωρΦν

τα ~

ΟΠΟ υ

1001 θα a..ιv.εxrσει. 'ι'ι] εμιτ).Ου 

Τ[ζErα tr.ι:ις το τα/ ς του

t:t.o IJ\I

~ρrτEpα

2017.

πρoxωρι'J σει

• σε

ταειxι'j δκ:ιφοροποιηση τω'ι'

της μα/τη ς του 0ΟΣλ με βι3cη

σxo;\.rtίJ\l Κ(J τωv μσaμ

την oπora

EWI

θα δp~ι:r.ι

Β

.

η αξl~ εΙVΣΙ το

αvαδιoρθρΦσεις στrμr εκπαlδΕυ·

βΟΟlΚΟ

α'] , ήτα ... μια από υς δεσμεClσEJι;;

προ

εp,'ι]).εfo

Υ

τ η ...

γ ιο

f.ηση τ ης πopα1lι:MιJ

που εt.J:ε. UJ!O't'PάJ.!el η K~ιΞp...-ιση

καΊΕΟθLM:J ηι;:.

D"PιZA· AN~ και ψηφlOO\l από

απΟ τα ΚEVτp l)D Q'Jτ η μ ατα,
ενlσ,(ωη

Bιa

ακομα

ιοοιvo Ο ΝΔ,. Π,ι\ΣΟΚ και ηοτσμ ,

η

μιΞαι. στο

30 μ'ιf!μόVlo..

eπαy,9.μα Ίl Kη ς εκπαlδειι 

Η κorιιη ση;:ιJτ/Vιια'J γρψμη αvά

σηςσe. βιό ροι;: τ ης ωιροοκ ο

μero σε σιπσ που πpotehm ο

mης

ΟΟΣΑ OC\Jι,pιι.:ιw. με το δrμCΑΕΥ

βοοικο Ο αιι m:δ ου yεv lKI'Jς

μα mι στις πΡσroσειι;:που απoτu

μδF:ΨOOης.. τιεετοι ως οτ ο 

JI'I1:MΞI ο ΠΒ στη ... m-:ιφoρό 100.

χοςαπ' ό),Eςτ ιι;; κuβe ρv η σE ΙΙ;;

φοοΚά δε.'ι' ξΟ

τη ς τε),ευro l α ς εικoooεΊfας.

όζa~.

ΙΙ!:

μeyαλOτEpη

Θυμlζoυμε 011 η ειαιΌνηση αυτr'Jς

τ/ ς πρoo:ρ-,c

o.\o Kλι'jΙXOO ΗC

Ν

:t
ιι

ει,«

Ν
Δ

μQλJστα . τ η ...

σφοα πpOκεJΤOI 'f\G απOΤOΠWση

ΣυWδEOEτα

τω ... κupι:αΡXΩV E1IOqΦιι του ΚΕ

τελε.uτCΙα δen:ιεΊfα από το

φαΜιΙου Υια ΤΓfι' 8σΤοIδΕοοη .lJE.·ι'

σΤΟΧΟ EΠlΞΚτoσ ΗC τη ς μ αθ η

πpmει να ξε.φΟγει τ/ς προOO)J'y;;

τεfα ς,. ooπo kι απΌ τ/ μια εξ(]ισφα ;;;;=;~

μα " όμω ς,.

κa τα μ.ιΞχρι. τώρα

λΙζει πΦφθ ryι'O ΕΡΥα 11ΚΟ

τ/ς

κο Υι.α το ΚΕφά λα ιο, ε.'ιΦ α

011

JTE1IjXl~

Kυβέρ.'ηcη ς,.

ά),),η σψβ:1 λ/ε.J στις μ l κp ότ E ~Ι;

της σTόXO ~ ro.ι αmτυπώVOYrαJ

η).1Κ!ες ( μαζ Ι με τα tα/I αjX! I 1ΠUh

σra

μαθι'jματα

του

πepαvoO

Kψερ'iflυκoo δl[]),(ι)lω )ιια τη ...
Παιδεl

του ΚΕ<μιλαlou

ΕΚΜ δΕυση τω'ι'νe:ι.:tι'ν α σκ

ΚΕΡδοφopfας

o.\όπΛeιpll

vται σO~ω 'ι'(] με τα σ ψφtp'ovτα

100 ΕΚάστΟΤΕ ερ '!«iότη.

txJ1 με τη ΝΔ.ι η οποΙα EJ11XEIpe1

κaι. ο παvoμocι:υroι;: ~
~~=Ιrre
αΡθΡάι\'Οιrι' τά:XI η κιι βlρVηση

OJ1OΤe),eq.ιOΤΙKΙX

του ΣΥΡΙΖΑ. ι:α:ι κα ι η Ν Δ /ι'ΙΟ

προς jjφEλoι;; τω ιcΕφ (l)..() ου .

rnIJ\αN ~βαια Ίι ς αvτlστo~ς

την πφιβι:ητη αNOΙνeση , που η

θtσEις τω ΟΟΣΑ και το υ !ΕΙ!,.

~p\ηση ομο).σ,'ΕΙ ότι ε111δΚb·

όJro.X: φαlVεται κ α ι

ΚE~ και η ΝΔ eπla1ς εmμι:vει. ότι

ραιτόΊlω ΠΙ'ι'ΟΚΟ. εf'ι'ι]Ι :r:φακιη 

πpmει 'ι'α υπάρξει στα ζΓ[tι'jματα

ρlστΙΚΟς. Δe l);vει ότι υπάρχει tU-

της ειστι:1δευσης. τα θ4J.αrα της

'ι'ι]1Vεση στα βOO Im. στις Κόμες

ι((

ΓΝΩΡιΙ

-1

Ι{

ΟΤΑΓΗ

Κύπρου:

&m
m

1()I)b σε

\lEρyo~

5% σε Πo1ιύ'τEκ.vouς,.
&Ιύμιιπα

oιr;

ΔΕ'ι' ωrαιτεfroι μετόβαση στη'ι' Κύπρο

ου

ησης Ε.Σ.Ο.Ε. Ζ ΦΕΙΡΗ -

ρoιa
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1

Το Κένrρo Δια Β[ου MCιθησης ELαE. ΖΑΦΕΙΡΗ. σε συ'ι'εP'Vασfα μετο'ι' όμιλο eκπo Π5e.υσης και πlσΤΟΠΟ[

Eξ51'όoiις στο κtντρo

Α.Χ

S' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΝΑ ΑΠΟΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ο

• Ειδlκή Aγ<ι1'fή (Πιxιιm κή στη'ι' ΕλλάΟΟ)
• Διο[κηση Επιχειρήσεων ( ΒΑ)
• Διο[κηση Υπηρεσιιί7ι' και
ιΚι&ιι'ι' y.,ιεfας
• Διο [κηση Ιχολικώ'ι' Μο'ι'άδων
• Α'ι'αΛιιτικά Πρoγpiμματα και ώδασκαλΙα
• Te;(ι'oλoγ{ες Π ληροφορι κής EmΚΟI'ι'!ιJι'lών (m E)
• ΝαυτιΛιακά. Ναυτικό Δfκαιo .
• Διασφάλιση Ποιότητας

o.\oκληιxq.ιlΞVη

πο

Ι .Ι Ν Ι Ι

ΚΑ

~lΞVη

Η

πφαιrά'ι'IιJ θΕματα, που αποτιι

Ε"Τ. ΠΤΥΧΙ

εlVαι

α

)110.

oro τcιv

και

>.α ο ο.

να εμiJmιkΠEI ΩCΠIO γ.φος ΙDΙ
διαχEφισtl'Jς

του,.

μόι:φωση όΛω ... ΤIιJ\I πoιδtlrιι του

το

ΣΕΒ η ~P'ιηση,. Ol.h'<n'utrαι

ΤΓfι' αoeΊση

Υ).Φσοο ;ι Υι.α 'ι'α πeρr,pόψΕι τη ...

αιωι.ιη Κα/ απtι το Δ rμOΤΙκo)σrn nι ~~

...

)110.

της αvτψιιστΙlόrητo ς και της

αιιχει ι:η μcrnΚΟ τ/ τα ς

σ.Nα'ι'τlιΞταl με τov ΟΟΣΑ οοι τοΥ

Η βάση ).ωfό'ι', υπάΡχΕΙ ι'jδrJ

κοι.'ιτ'! γ).t:.tiroα των ειστpoσι.lJΠΊ:ι:tι'

πω σχεδli1 ζΟι.Ν 'ι'(] τα ε'ι'lO).ύσαJII

Krιιoι:ινται αιιση ι;: στη ...

lδιασΤΡOτηyικtι. και φυσlΚό,.όrα

μόι:φωση ruN παιδιώV τooc Η

τφι

όΠως και όλ/α δlιJCηΡιrr1J!Ξ\α
πoρl'σματα

Η ·

παρό)),η),α

ιvΑ δημOάeψα τη ς ι ι'\U1ι"l ~ τη ...
ρE.σνu:ιι στ orι;εIa απΌ

rι

AYTCINOr.ι ΙΑ Ι:ΧΟΑ ΚΗΣ

15 ΦεβρουαρΙοu 2017.
50 - 20ς όροφος· Βέροια

-τηλ. 2~ 1Ο 74200~ 1Ι1'ι' .

6932

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ ןIΙ UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ay1ιMστή

μ

ι

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς

EΛεV'IlNlρ4cις'"
Γιάννης PitCJOΙ;

2ϊ φε βρουσ ρί σ υ 2 01.7

( ΩΊ υςδί

ρ

Π

u

Όωνες τη Βερ ας

U(

Μη μο υ μιλQς."α καπlταλι.σtιΚά σKaωρια
."αΊt: μας εχουν ιοοθημερΜ:ιτα ρατια θ~eνα

λ ή θ ο ς υπσ,ιραφέ.ς Bε.ρoιαlliJι' σu."e:έντρωοο'ι'

παζοw τκ ώ'J[δer;; μας και δεν τους νoιO ζEl στα ζΟρια

(και aUVΕΧ[ζoLN) στο κέντρο της πόλης πολl

και ας ιιnoq:;ιι:pouv α φτωχοι με πρόσωπα mτ'ττy.ι εκμΕ

τες που συμμετψυ'ι' στην ΣXEtlΚή πρωτoβouλfα

ro».eocη γepασμE.vα

που δημιουργήθηκε με στόΧο όπωςτσ.ι[ζεται στο
κεfμε'ι'o ιmoγραφώ ... «να στηρ[ξει με ιmoμ'ι'ήμα

~ ιnroρεl ~ς σJJ"τ/ς διlιtς μας n:;JT),άΊε<:

τα κω πσρσστάοεκ προς κάθε αρμόδιο φορέα

να τρ ωv δια Ρ Κώς κο Ι τιποτα 'ι'α μη ι,ι δ l\αIV

το αfτημα έvrαξης του έργου ( α α TIiJι' δ[ΔUμω'ι'

που δεYelνa ι::ι».οι από τως ),ηστΕ.ς κεφα),Qιoκρmες

λOUΤΡΏYω'ι') σεχρηματοδcmκό πρ6γραμμ~ .Να

να μαςεκμεταλλeOOYται και το αΙμα μας

τονίσουμε ότι στο σxe.τικό κε[με'ι'Ο yfvεται αναφο
ρά στο συγκεκΡlμιΞ.νο έργο κσι στη σημασΙατου ς,

w ΤΟ JIf'ιιQw

Δεν αvrExεται ΦJ.o rnao KαrnταλισμιX

ε'o':ί:J ΤOν{ζεmι με vΌΗ μα ότι c . •. Δυστυχώς πολλά

οοτε l«l1 σκοομε τlΠoτα απ"όσα οι αστοι: ια σιι μας ΠOIN€

ση μαvrικά μι,ιημΕΙα-δημόσια κτή ρια, αρxo ...τtκq

πρεπει να πα\Ι:ψ)υμε νι::JρειEι. emtΘ.oυ.;; ο ooσιι]),q.ιός

γεφύρια, κpήYε~ τζαμιά και μεντρεσέδe.ς. ακόμη

και δ& μocνοt.iζEι ο ι α/φτε<: οι σστο ι αv ε~σιιιστoO""

και βυζavrι'Jές και. μεταβtJζαντι'ι'έςεκκλησ[e.ς-κα
τσστράφηκσν μΕΤά την απe.),e.υθέρωση της πόλης

θυμ[ας Υρήγορου κω ε ύκολου κέρδoυς .. ~"

το

((ΙΧΠΟ από

1912 ,θψατα της

άναρχης αllΌικcι5όμησης και της Ε.ΠΙ-

ΓJνε εργάτης δυwτός σσιι αΊΟά),Ι

181.2)

•-

roτo ε[να ι από ΤΟ'ι' Κυριακό

κα ι πιl\εψE τον αφtYtη οου σσιι ΤΟ'ι' λιΊσΊr1
αΥι:ιΜσο υ ), ε ~'ι'tΙK α με ιjη\ ό το κεq;ι::ιλι
κα ι φερε με το ΚΚΕ στ η ν EξOι.ιc(α Ίη\Ι τόξη την ερΥατΙκη

ΦΤΙ::Ι 'ι'Ου 'ι' Ο Ι στε ρηοεκ κ α ι οι θυσlε<:σrην roaκη σω ΠCΙλJl

τικο αyιίJιια του ΦΙΛJ Π ΠΟΥ με

που α/ιςπιχιαΡι: ρει

το Σlf)\mNI στο ΔΑΚ ΙVαφοχω-

w Υ ινουν ΜΟ Π'λοΟΟΙοι α ασrol

σε προ σιε 'Ε1 το μ E λ/.o\J ." o μια κoινωvlα αTQξιKη όλ/η

ρίου, Είναι Υει((Νός ότι ο κόσμος

που ΤΟ'ι' πΡιιιτ ο και ΤΕλε υτ α lo Myoθa exoυν η εpyαn.ά και η αyp:Jllά μaζI

που πα ρακoλoυθεfτα.παιxv[5ατoυ
δε'ι' εfvαι ικανοποιητικός. Και όμως

Αι:, rnoθO μ ε. κι ας πο ο με σα 'ι' εκμεTα)J,ευu'\ ω ς εδι:b ητα'ι' φτά'ι'EJ

στην δύσκολη πpoσπόθeια του "'Ο

κσι

παρσμονη στο απαrτητικό πριιπό

πp:ιxω ρι'Jcι:ιυμε."α OJ σ ιαλιστικη αλ/αΥη

rρ:ιε η

θΛη μα της Β' Εθ'ι'ικής στο μπάσκετ

\i.1

κα ι αΠό Ε

η παρoυσfα του λe.yόμεyoυ .6ου

που ο λι:ι:X πρma επα'ι'ι::Jστσση

w KO'ι'eι

Yαστσ τι ιD δι κ oorηριο ο ΚOΠITQ),IOΊl'\.;; ο κΜφτη ςνα vroυφe.

κι σΊΕ [

πα[lrnμεfWI απαpαfτητηl

Οι

Τ

ο ~ rκτ UO Δ ι αxe. l ρ ισ η ς Π Ολ rn σμΟ ύ»

σε μαθητΕ.ςτιιΝ e.ρασιτe.xvIKιίJιι σ;(OλιίJιι χορού

σε aUVEpγΌo[a μετηι,ι « Κο Ι'ι' ωφ εΛή

14

ετtίι ... και ά'.\:ιJ . Σύτομα θα α'ι'ClΚOΙYωθOύι,ι

ΕπI;(Efρησ η πa.υ.απλήςAνάπτιιξης Βέ

;\.mτoμιΞ.ρe.ιe.ς σχετικές με το πρόγρ:ιμμα και

ρoι~ παρουσιάζουι,ιτη διoρι,ιάtAιJση

τις δηλώσeις συμμe.τoXής. Τη'ι' [δια μέρα. μετη

«V e rί a

Μι ξ η τιιΝ σEμΙναρ[1iJι' θαπραγματoπoιηθe.[τo

Da nce 2017».

Ο νέος θεσμός

πρα.yματoπolEfται ιmό την aιγlδα του

.NeriaDance Gala». ΠρόκειΤαιγιαέΥα GaIa χο

Δήμου Βέροιας και θα λάβει χώρ.:ι

ρο ύ με φιΛavθρωπικό χαρακτήρα , προς e.ι,ιl

στις

ΣX uσ η τω ... σκοπω ... της «Φι\όγας:. Ιυλλόγου

στο

27-28-29 και 30 Απριλ[ου 2017
χιφο Τεx~ ... στη ... πόλη της Βέ

Γσ.ιέω ... Παιδιώ ... με Ne.oπλασματtKή Aσθένeια.

ροιας. Π ρόκειται για μια τριπλή διορ

Στο
τσ.ι

από

ό λη τη ... EλλόSα. οι oπo[e.ς θα παρουσιόσουι,ι

του χορού, η οπο[α CII'TOTE>ιεfται από 1Q «Veria

π ό αυτό δόθ ηκε το μ εσημέρι της Π έμrπη ς

χο ρογρ:ι φ l ες κλαοοικού , σύγχρονου , Kαρa

Dance Seminar5». το

23fl

«Ve rί a

Dance Gala»

και

«Veria Dance Com petiti o rπ. .

Gala θα συμμετάσχου ... σχο>ιέ.ςχορού

Για το σκο

γάΥωση και μια πρα'r1J.CΠΙKή «γ ιορτή

συ v έvrε L!ξη Τύπου

μ ε τη

συμμ ετοχή

κτέ ρ και Υεοκλασσικού χορού

του Π ρο έε,:.:.υ τη ς ΚΕΠΑ Γ. Σοφ ι αΥΙδ η:το υ Δ Ι

Ι η
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Ο
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Ζ
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G

EXΔOIEtI [ 110ΝΣ

Η ά>ιλη

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

π

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσνOll
uτoxασnκolΠOLl JI01't

ιτι

,.

μ

νδpouνι.

.M1lPO:Γ

n
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Μ

27 φφΡΟ lJ'cφ ίο υ 2(117

ΣΚΕΤ:-otι

έρ

ΙΟΟ Υ

•

ρά

ο ιστικη μουσ Κ

ση·

πορΕΙ ο ΠΑΟ ΥΟ πέρασε στη ... ιστο
ρΙα του Κυπέλλου με τη ... κστόκτη

ση τou 6ου ΣUlι'εχόμε ... oυ Tρoπαfou στη
δΙΟP'r'~ση, αλλά για πολλούς. πέρασε
στα ψίΜ. Τη ... προσπόθεια τω ...... κητώ ...

α>ιλά και αυτή τω

κα>ιαθοσφαιριστώ

του Ιφη, σκέπασα

τα επεισόδια πρι ...

και μετά ΤΟ ... -τελικό. Στα

...

ψιλό:ι πέρασε

το γε:'ι'olι'ός ότι η αrτo"'Oμή του κυπέλλου
κράτησε Jιfya δεLΓIΣρόλεπτα και όrι οι
παfκτες του Ιφη παρέ)ιαβα... τα μετάλ/ια
τοικ στα ...αποδυτήρια. Το « Ν ί ά Galίs

HaIh>

(τέως JιJιΕξόYδρεtΟ :t) μετράει τκ πληγές

τοu. ΚαElσματα , αλ/ού σπcισμέ ... α, αλλού
καμμέYCι καιλογής αYτικεfμε ... α βρΙσκoYrO'ι'
από όκρη σε άκρη του. Σε αυτό το τοπίο,
όΡχισε το χι),ιοπαιγμέ'ο'Ο έργο τητ αναζή-

VEUTLκE.ς της ικαv6τη-rες και τη σκη'ι'ική τησ πα

τησης τω

ευθυ'ο':ίΝ και των οργισμέ ... ιιΝ

ρoυσfα lσχυροποιώvrαςτη θέση της στο μουσι

Ο υφυποψγός Αθλητισμού. Γιώργος Βασι

Τα ΚEfμEYCIΤOυ Οδυσσέα ΙωΜου ευαΙσθητα

δηλώσεω

.

κό στερέωμα της χώρας μαε,

>Ιειόδης. λέει... ήτα... πολύ εΥΟΊ(λημέ ... οτ από

ευρη ματικά και δΙEIooυrικά σ' ένα διαρκή διάλο

όλα όσα ~IW'" στo...τελιlCό και ο αθλητικός

γα μεm -τραγούδια διΕτρεξα ... τη μεταπο>.εμική

εισα.γγελέας διέταξε τη σχετική ΈΡΕUW . Η

ιστορία της χιί:paς μστ, τα πάθη και τκ αγιιΝΙες

αστυνομία

τηο Ιστορικές και πο;\,ιτικές συ ... θήκες" η ξεlι'mά,

ψάχνει τους όλλους υπαfrιους

τω ... επεσοδίω

(εκτός τω ... επτά σιρσσί... ~ που έλΌυ ήδη σuλ/ηφθεf και σήμερα
αναμέΥΕΤαι ... α περάοου ... από το ... ΕΙσαγ
γελέα) , η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ ~oυ ... ξεια..,ήσει
«πόλεμο» αΥαΚΟιιι'ώσεω ... ΙΙΏΙ οι παρόγσΥτες
τω ... δύο ομάδωΥ. του lφη και του Πσναθη
... αίκού δηλαδή από τκ (Ι1]γκαλ!ές:ι πέρα

η προσφυγιό , η αγάπη τησ μόι'ας. ο έρωτας , η
ποίηση .
Η παράσταση αυτή ια ... ητοποΙησε νου και καρ
διά στοχασμό και συνσ Ισθ'ι μα όπωςτότεέπραξε

Ίο

γάλο μαςΤσfΡΚOJtτηςδιιcτσroρfας .

Για άλλη μια φορά η ~η άJαψε το δικό της
φως και μας κάλεσε δια στόματος του Bασfλη

σαν στα ψαxαιp:lιματα:ι.

Παπακωvστανrf..,oυ

Και όπου

απαrroύμε κoιvuι ... ική δικαιοσύ ... η και αξιοπρέ-

... α Ύαι θα ακouστεr και η γ'ι'ωστή

ατόκα πως «το μαχαfρι θα φτάσει στο κόlΕ

... α

μry.r eπαπαύμε αλ/ά να

πεια!

Ε.κ

ιroλo». Πως tιθα ιιπόρξΟlΝτιμωρΙες:. και δ\α
αυτά που ακούγσι'ται σε αW),oyες περιπτώ

στο Δ ι αρχ

σεκ; σε α..,άλογες κστσστάσεκ, με οποιαδή
ποτε κυβφ.ιηση από αυrές που ψυ ... ΠΕ

Π'" eπfaKEψn ομάδας

ράσει χρό ...α τώρα. Στο αηιιρόβλητο όμως

α

ητι.ί1ι'

μαθιακου

Π

ραγματoπoιή~ ΚΕ
μεΥάλ η

EJ'ITΠ.IXlα

ά'roμα) , τη ... Πέμπτη

τή τοικ, N fκou na...ετσf

16 ΦλΕ

δη. δέ.χτηκε ο Δή μαΡ;(Οζ
Βέραας.

αvαyvωστήριο της Δημοτι
εκδή

Φεβρουα ρ Ιου 2017.
Η eπΙσκεψη πραγματοποι

κότητα -'0\01 ΔιαφορετικοΙ

ήθηκε με σκοπό να E'Λl

Όλοι 1σοι- με αφορμή ΤΗV
παρουσfασητου βιβλbυτου

μερωθΕΙ ο ΔήμαΡ;(Ος για
τις δlακρΙσεις και τις Em-

θάνου Κόσυβα εΒούλα, η

δόσεις που κατέγραψαν

μικρή καμηλοπάρδαλη που

βι~loυ του στην βιβλιοθή
κη και σm σχaλε[α ΠΌυ συμ
μετε/)(ΟΥ.

TΗV δράση διοργάνωσα", η
Δημοτική Βιβλιοθήκη NιΊo~
σας,

με το ΚΔΑΠ

-

ΕΑ,. τα

παιδιά ται οπdου πσρσ βρέ

θηΚΑV

στο

αyιJ\fWJστήριO

της Βιβλιοθήκης.

πσραιro

λoύθησαv τις δράσεις , έκα
..,αν κατασκευές, σlh'οδ~

όΜΕVΑ από τους VΣΙΙεIς και
10 υς σ 1h'0 δ ο υς το ι.ιc- Βο 6λα

πσρδάΥου. ιroΙVΩVια/όyo.
η οπο/α και πopouafaaE τα
θέμα τεκμη ρκι:ιμένα. βασιζό

μεlofJ και σΤΗV εργασιακήτης
ΕμΠΕιρΙ"α - θιέ\ιη I.ταμέvα..ι.
όρθα Κου'ι'τ/. Γεωρ..,<α
θοπο ύλο υ,

Υ

μαλkι Τσιακlρη.

Σάση Γιάvrσιoυ.

ΣΤΗV εκCήλ.ωση συμμετεΙχαΥ

KωνσταντfVΑ;

Βοργια( Ιδης. τη ... Τ ρfτη 21

λωση μεθέμα ΤΗVΔιαφOΡετι

και πρόσφερε αΥήτυπα του

Πα..,,

Α θλητ ι κο ύ

ουνοδείο του προπο..,,

(22 ο

δεν ειχε βoύ.λe.ς:ι, ο οποlος

του

Iw.λόγou καρ άτε με τη

με

βάρη 2.017, σro ευρύχωρο
κής μας Βιβλιοθήκηζ

r

ερα ας

οι αθλητές του συλλόγου
EΠfσης. μαθηrέ.ς ΤΩV πρώ

παρδάλειc;

Τω'" τιiξεω ... 'Πι..Υο' 1ου

, 30υ

VΤευξη από τσ.ι aU'f'r'PClφέo.

δημστιισ.ίΝ

ίΟ την λήξη της eκδήλω

, 4ου και 70υ

και πήρα'ι' OIh'έoo

σχoJιεfιιN Νάουσας με τους

σης, όλα τα παιδιά έδωσα",

δασκά1ιους τους: Φαν~

τα )(έρια και χόρεψα", . Στην

ι

xαηλfδo~ Eλ.έvη l(Q\τσάκη.
ατο(ιλα PΙσκo~ Λ/ΥΟ BαtD
VΤΖή" Ιιοοήφ Χaτ(ηκ.οόwου,
wσmofa

Γcιλfrη ,

Beιετά'roυ, Eιρή'ιTj
τζένη Κόγια,
ωοοlδη.

'8ιε.vα

ολφέτα,

αστάσιο
Eυαyyελfα

rxou, AθΗVά Τσαικα
λά, AλE,fJα Βολή . ΔJvτi..ς
tWήσταχα: Σάκης Δό

δης, Λάζαρος
ρης,

mλιoιJ...

Κώστας Κουκου-

σιάιχ:ις.

ρ/α Πrτάκη .

Οι μαθητές 10IJ 7αυ Δη

μοτικα:ισxa\εJου,αφού
διάβασαντο βιβλ/ο στις
τάξεις του,"," κατασκεύ

ασαν μόσκες- καμηλο-

εκδήλωση παραβρέθηκε

ο

Avnδήμαρxoς ΠOλmσ μ::ιύ κ.
Δη μήτρης

άΥτσιος" ο οοοΙ

ο ς απηύθlΝΕ. χα ιρετισμό.

στο 440 Ευρωπαϊκό Π ρω
τάθλημα Καράτε ΕφήβωΥ-Νέω... κα ι ΝέΙι.Ν ΑΥ
δρι.ί1ι' - Γυ'ι'αlκι.ί1ι' το οποΙο διεξήχθΊ στη Ι.όφια
της Βουλγαρfας το διάστη μα

17-19 Φεβρουαρl

ου 2017.
ΣLJ1ι"(εκριμέYα., ο κ . ΒοΡΥ\αζΙδης ΣUYεXάρη τους
αθλητές Θωμά Σκούφια (2η θέση) Τηλέμαχο

Κανε>ιλJδη (5η θέση) , Θεα'ι'ώ ΜαυρΙι50υ σ η
θέση). Ι ΩΆWΑ Mrταλτζή (7η θέση). Ν /κο Μπο-

'Υ\α..... Ιδη . M;:ιργαρfτα Μπαλτζή και Παναγιώτη
Λαγ6ποw.ο για τη συμμετοχή και τις διακρfσEJς
1Ους στο Παveuρ:ιιπαϊκό Πρωrάβ\ημα ΚαράτΈ,

σu"'εχΓζovτας όπως τόΥΙσε mάξια τη μεγάλη
αθλητική πα ράδοοη της πόλης. ε~ τέλος τους

ευχήθηκε uyεfa ώστε 'ι'α σlΝεχΙσου'ι' απρόσκο
πτα τη ... πoρεfα τους προς νέες εrnτuχΙες.

