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με ~ιιιιtιiιμuL" για m.rιό βρεθήκa..μ.E. 100.1 t&ι nπό
RI

r'

φrooιάusl. με αJΠό. 1D κρm'Jριo ~

~eιι:. ~ αε Υπιοιιρνώ ~
naραail!ιΩE1(" t:II.Iι ΓMt:fι:; ΣurιιιιJιεOOu;..

Ο

ι φΥα(6μεΥαι στου ι:ΚDρ1mUί~~ 'ΠW
~ ΊΟυ.;. Οι "ΈDΠIΚb;: αρ,ιέι;;" και τn πoλrnro

κόμμcrro(rr)φι ια<Ε) νιmi σurιιcxEζouντ/σιωπ4\;

T

ιclE.Iιπιw 10. cwτιιί 'tOOζ σΕ φείrnιιE( ~ να

rniιι:rotNτην ΕΝ-κΛΩ;

.dιtιoi ποιοΙ ιι αι Vllllli και. σε το π-ικό E11fτrE..ι5 ο ιαιλλ 1-

ι,ΡΥο1Ν τα mι.ραμίι8ια nερ{ ..,E11EYδιmί1ιιιo που θα

aι~μα(ιdσm~lml:mLI~.VΑ
αrη 6-cιulE..IΔ με διιαιιώμιιrm:' Τη aυμιιιιιιpάιnRσ μΩ(t

Ι ΔLQfkιUλroαης;:ι. Η qJJιEφ~ του προηycιΙΙμεvClu ~
δE'ιl ήmv π aσηιι:ή :

~ όι\ou( rouι: ~ τ/(; ΕΝ-ΚΛΩ
Υα μη Θaι:ιρ~ΩΩIN ),'ιψtι.ια τα ~ να

ι..n:ρcιliliiD eιXN"RI.διt3!ι"'l'ClUc;; auμφtρσνm.lD 6ιιαkιψo

Γ\ατΙ EJR.:μOOυν ImL πΩλt στη δημtαLl ~ ι:Δημιmιι:ήι; Emrρoπ:ήι;

Ε

ά.Υ διιv ιmi.ι1Jι\Έ: η ιιαιιιηmii'Olηαηoιινmξι.oύ;κQN και Eρvcrnι:~
κtντpou N ιάoι.ισa.(; θα. υrιήρxαv οι πορΕ:μβό.σΕιι;"'Y 1ιCI. το ιφιίJqιι

ΙΚΑ;: ~ ΥΙΙ που lill.ayτίNu;
Ι θα ιιόvoιN διάφoρQt ~"Πbριl πο υ τΕ

Τ

1ιεkι;ι σιJ1ιl α nftΈς και τα 1«Ip'I'~ θα. το ρIξαuY

ιm.ι;; DRσXtψeιι: αnc; EJOO.ησ{ιEι; ΜΥω Σα.ροκο<πής

qow 'tEλtιdι. ~έιJμαm...

Η άλ/η

άποψη
])πς -ιJ&ιιϊσvιι\ς 8ιι ρ,toιαmι
~ τ/ιί βmmιριιΠητας

σε εβδομάδα.
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Το παραμύθι της «μετα-λιτότητας»
Lι-ι-I

σ

Lι-ι-I

a.

<
Θ
~
Ι
Ι
Ι

Ε

va . . . .ιιaιπιιι.OUO'ΙDΙlιιbτικ~ς

ίpuv να αpllσσvνι61cιι.

ιιιιιΡιρησης ~ς,. 'ΠU ΡΡ_Ι::ΙΙΖ_Ι σι"

Κal~τιι:ηιqσιιάΦnησιr,ιcιιuιι(ιιιπιιΓι.odριηιι;ριιuιι , ι::ιι ι::ιaιraUιιr'ς.

ΣUVΔ18l1ισnι:ιirv δι8ιιιιιιμι\τuY..

~~μiριιr.*aιη.,σσιιιll.ιιιι. nρoΙΙUΙ- τη νσμ.ol.tιηση..,... aντWιi..", μfιpwν

_

να ΊIIIpOUIΠIUΠ06ν

διu'ριayμιι'ι8t η

...... ηση '11Ι Iισyaρuιιηι6wIII

μι: o~no1tιι

CDI'O'IWI1ίrνσιI aιι6 βδομάδα

Ila'llfvnaι. ι6τι ιι'Iό8Um. η 1ΙιιιιΟI_.... cιιιol:ι.wn

σpn_ δd.da. 'IσU ΣEL

~rJII'~
'Σ1QII' σιιΡρήσ ....... σιa μjιpa δη1a... δ....ι.ιιι ιισης

n

ιιloμιtla. στα

... aIισIσu,. lιJ(.lI1Iωluι0ιικ4μtrp~~uιιtρ "dxa: -τσιιι

6n σrη ~ Illl](8lpιcιηc"d"jCκuPΙΙpιιιηaηςd.Ia

~ και ιιιις σιιόδιιξη 6τι μnhιιιuι- ΊιUoν στηιr

άUo8UpdιιOvσ

.αoxt. '1ΙΚ ...... ~1ι601σy.

JnFIan8.ρu την .,...ι'ι '1ης 8fIVCΠI8IΊς: lWaμης ΙΙΙΙ1

τηι; CIU1I'i'nP-aηc και

Στο ιιI.cιkn.o cιuτ6. η

..-ιxσρo~'laUfι6xρova,.να. aιιιψ6ιJσuν napaιdρa

α,a1aίou" uς 8'pOiIιd8ιιση vιιι

'Ia. uιgpι::ιuσιιntρ.ιιιιιύιfaΚI'f'61aιa. .-ου 1KτιMllρνoW

~ σuaισ6ρ--ις.σημιιluι.'l"8ll"όJpaιfα

I_ID Γ1σρayιuι.uιk Aνιa.cιupp6ιησηςιιι.. nau 8a.
. .ριl.cιμlM.... 1) nριιιιιρ.oadιqιIίBι.a ΚC8 , .... wva.

uς .βιqι(δ.. ,ιιι τηιιr ιιaιaτaι.~aνι6.........

Iντa.ση"d"jςιuμπιBI.ιυσης;"d"jC. . . . . . ιk δ6νa..,;.

ε. κάιιί 'lllpι.τuc.ι,.το 6nD1ο ....... ας; της kιDτητa.ςa

ΤΔος.

' 11 oιp.pνηma!i στdqη ιQa uς .ιιιa.σ-ι'ι JΠιρaδισJι'j ..
6u &alllll'lClWτa1 δαμιάς cιDι~ σuι διάρlριιιιση
της: ouσIID.-o~ ... .δ8Ioμjνcι. ιότΊ ιιη nιι::ιI.ιτ. ... "d"jC

ιιιιopι1-.awιi'ρι,oκqιιUaιo..nou αwιCηιd:'"ζ8Π6

da:ιuις; ανdnu01 ς αιιιιιτιnnίMιι.ίπι ό8ιι ιιιυ.ο nap.t

~ nρoιrcηrάν6a.
..ρι.στpιiιμτσ..ι yι)ρcιιι aή D wιριβ6ητo ιι:l8vιιιι6

...... .ιIιraιτa:μ8ιpιιΊIDUτσaιd(σuν

ο

~

σuyDιI"I"IPOJIkισης: τσu

6va. ...

~

Υ6ρο

μιας

xιιιtμa,. φσρο- \1cι.ν'ι; και . . . ~ ... 1

η ιιUιιιψη

6χι pφaιa. '1"0 W~ nou 8α ΣUvqlσιl WI 9aρτUuwιaι

cπo ~ 'IUV' διιq δι wv σι;Ιιφh τικ ~ς

Ι

~ιιιk uιιι:nfμιισικ. uς ιι6ρ ιa. nι::ιι.ιnκή yι.a τη

'Ia.

p.bύαση

n1Σoνιtσμanικαι οι U8'6lσιιισ1cινιι);a'8olστι6pL

Ι

8ιι'nc4 aιιnd.iσ.... cιιι σρση

Ι
Ι

aιuvσμ.Iιι :ιιou ιιιι α .aριty8 npo'Nιν1ιι:ι ΚC8 Ul8'jpnlις

Ι

.,ιαιιn1.ιW. ιfιμ.8nς;(tκς

....δ6σaςιι.

E"U"jV

.,aισιιιι8σύν

σιιa.σμiva. ,ια

να

~

τα

μιιτqιjvσ

nw

laiιι:W aνιιιyιιιίN μιropιΙ να. βρaιι.1

δι.ap(ρισης,.

Jdμιnuιση,ιινn86ΙΙΙΙwaό'lI8Ulιfo.-σuιιιιpaι
... ιι!(n

Ο_

η κupιίρvηση ιιtς. .aνσιιrιψιaό μoνιιiloιt unp τou

Οι ιυνιιO-e; 1IIIpIΣ)'U,ιός διmnιhηας της: Ριρας

Το itη'aM)μνo.. σfιμφιιιJνιιι όνYa μι' το κuριpνηn.

1aaι\ ση.-τοδοτιίτην ιWιa.ση "d"jC .~

μoρoW να afμaJroιη806ν npoς 6~ τau :aσo6

ιqιήνημιι., dνal ιι;η μπ6pa.ση

"d"jC φyanιιήι;τάξηt.

pνa HcWιΙΙΡOuιrη p"'llίroισu .lIιauςnDIJnduιδνo

ιULz d. η ιιu.~ -πpocnιιIJιfμnι aςιιι. Υιιι. D

αν "'I'άιdι σι -ρal"lllιol ταυ ΚOMιMIDό -moόιau

α , tιιιι-. ΊιOU 1. . η ιqιIWρvηαη,αλιιά

,Iνouν .ιoιnιtι-ς; . . δι.apφισdςτσu ••

"d"jC ιιιrιayuιι ~ &ιιιι ....,..

..

Uς ιιιιινωc.ιιι;.

aλlάOύ'υΚ8σι' σxtσιι "'Uς~

utηUπpης:

'1"0

1a.6

8pOIΠI.8ιtι8νης:

6τι

να νop

"d"jC

:PJpa.ς σ8 μια.

α~

η

ΠVΙα

8ιι

ήuouν~ ut..w.ι

..

ι ~ aνιι1νoι; tτσΊ 11Ι ιιUιιiJς Ι. φιιιρ6ιιb

.... .. cι.ι)ξηιιη

να mfσσuιιι

wu

.cιvrcιywιιιιιπικόΊηtα~ και '1I'jC Kφ60 9OΡIa.4;

..,..ι.alau~ i)puν cιιις: ΊfpcMίJιόιθroη το ρΔ8qιιι. τικ

η .ιιrqή TUII'

Iίρyιιcι.-ής --ιιπdIl--ις.

EC4I"-'r

1της;ι,IL15al-.; _16u. ς.ιιιιιιιάιιι Ρια νω

και

η

πΡ ιι"aση

ιIμ.8ιDnι

μνιιν

..,ι.οιας; ιιιINWiI~ aιιιa.διιιρl..,...... cnaι

IίAwδdιrιιrιιν 1ΙΙΙΙ' ιIIιa ....... στο υν6. aU4 ιIΠD Mqιας

~ στην OMoνoμIιικαι στην IIDMιNIιι,: _ι6Jιoιιι

'ΙΠΙΙΙ

~ψηAέ.ς

η

ωaldtuση ~

..... c:ι.po υσΙες
Μ
Ε.

uWtς wιιριaισfει; πραγμσπιπσιήθη -

ρστηρήσΕς

rΊ.

αιrτιρ

qn

~ επαφές -E11'ώνυμrιN ΠO;\πlιι:-ι:ί.J.ι.. με πλι'Jθσ4;

καΥΕΙς για

-nt

Gσμoιι. 100 Ι μάλι.σm ι!ιχΕ σε ηpa~ nE.-

ΣXoλtιtήc;

ΕΗηροο';ς-

ρΙοδο. Η δημιmκή αρχή μά)oom. δώ.ρLσiE σε

θ.μι.a.c;

Eldιειιrτι=ιύς ~ι:; mιλλEιmιι:oi!ςooIYσuιI;.

:Βέροια θα ;ιrpbm Υα Θεrι.ι

δΡΩ:ι::ιη της;

&nu.(!iewoηc;

Αι
στη

Το &ίΙΡο iIUp~ ο Avnδήμ.αp,(oς;Πo\m

'ρηθΕ{ωc; θεmι6τo vqcιv6ςo

aμoύ Δήμου Κα\αμαpιάc:. iωcNvη( t1mJ'ιιίιρα.ς.

το άt\ mπή πρrJXt'ιρη-α:ε α.ε

η ~ Eφoρεlα{AJWlwtήτtιNHμαeιl

mrαι\~ του φγου τ/ς

ι:u;. Α.γΥΕ:)ιική ~ α ~ AιmιYψκι;(

(με βdση τ/Υ uΠΆΡXouaα

ΔιE1ιθLlVtήc;Hμnθ[m;.Xρήσmιι:ΣψαUληc;.ο Pιb

σύ1ι'θιΕ:οη τσι.ι Δ.Σι. ο ~ Ι]

θοίΝ κι:ιι άλ\οι δlιOlXOό:ιιm;; τoμεk της

οοιι;; πρeξενoιι: <Ιτ/ θιroαuλσvιιαι Aλεξ~

tλqxoς ή I5IιC1.φάιΛ:ια. mιω cιvaιpσ.{σ ΙΝ

τmcκ-ήc; 5ιάiιησηιι;: ιπο νομό •••

Σεριmάκσβ ιι:αJ ο Γφμ.avόc;ιI1ρ6ξεvαc;,. BιάAlQJ

στιmιcά τ/ς- χρηιπής διo[ιcηaη.c; και "ΤΙ:)

Τι θα yIνouμιχιφ[ς «naρaσKήνΙO»ί
Υη πoJιmκή τ/( 1D1IΚ'ής;

'o' E ξ,άρrηtα ιm6 ΤΙ{ πα

aτη Νάουσα. Ήτmι ά λλω στε μια ικaNι ειικaιρΓα

Σtφλ.Τιίιραοι. ειrnμήα:Έι('ttιNG:ι\mίwVMIτ/V

τ/Υ

A

ρήσεις που ι-roρB .... α

naρoυα&zτoυςmα.nauιDιη....

από

•

Αναγκαίος ο απολογισμόςΙ

κgι.ι ~ φεrwtς- Kαpvαβoλικέ.ι; Blίη.\ύσει.ς

α'ιιlακoMooη

καμlα anό w.ς .ιιδιιιιxιtς ιιαι τα. σpka αιrrιι!ι.

"d"jC nσρaywyι ....11I(" ως βσα:ιιι.6 crrσιx.do τικ

τα μιpa. JIOU ιϊΤOΙμ6{ovΤOI τ~

..,....,

Η

l.uuιtιινσaς

'I"OU ασn8lύ ιφιιhσuς .-Ρσς . . ιιqι61.a-. 68ιιις

npa ωrό Μ201 Ι~ σι8'ιΙι. ο ΠΡΙΖΑ

.αιιrrιιrιcι8μlcaισ... u:ι onaιa.

vfιις: nρoάιιτ-iς

•

Iιaιιdς

..

&-

της ΠΑΕ ΒέροιαςστονΔήμο

ιrι\w.pά του Δημ.ά,ρ);α:υ

ο(κησης; και ~ τn ~iIIU

Σ~ετm η 15ιημόσι.α η αvrιπnρά.kι:Jη

ιιφcιι.αι: 'ΠΙ1ι' αYRδfJtJιάιι);ων

ΠOOτ/'ιιl uλonσιαN.. o",.ΌUTΔ

μεmξU 'ο'ΙΝ κ αι τbιM;; np0!ι5ρc.ιιv ΚλIlA

Ίι'ια τ/Υ ~ ouτoδισuιιη-

ιφάι::ιuJΙ:ΙδEv ~τ/ σTJj.LCI.

8έροιαςσ,ιεmι;.&JμιΕ το ζrμημα:Έ1ιWXJI'ιEiliw

"aκή rιεpIoδo έfla>ιεΠAoc;tαlt

σfα wuc:;. ο»ιά ι:ιUiό E,f.ιαι το

Τ/C; ΜΕ 8φαα.ς από την ΠΑΡCΙXώpηση

σε διάqoρα cσnιΩplb ΠΟU

δε:ιιrE4'eUΩvσmιxBoτ/ς;uπό

τou -νηπtδαυγια 1Ο XΡΌΙΙΙIlll ιιη6 'tO'VΔήμο

. v lφOKύψB.το

ιφοηΥΟΟ-

θΕσης. Η ιI!ιfJt.ιισr1κήΑΡχή (ιm.~

8έρoι.r:ι.c;·

μΕ'ι'Ο διΔσtημn στο πAaL:ιι.o

τη.c; 8έΡοι.ας θα ιι:ριθΕ.Ε curό το

ΚaL οι δύο πoρo.δέxΩνnιl nως; 5ειιι qσw

τ/ς;oιRpClΠcWnιι:ήo.πou

5u-

κmd πόσα ~'1Κ& κgyΠι

τηpηθιd 'ttl συμφωvηθέvm. κι:ιι η υi!"όθιE:

σ-ιuxϋc;σE μηtιλo βαθμό Kl)-

σmuς; ~ και.τ.ις ~

ση Efιιαι. στα διιΜστήρια..Το ζήτημα δμΙι.ις

ΡI:ClPΊ(E[ πά.vω ~ mιι\mκή
Duokι...

-ruv

ιfvαι. άλλα::

Ω( .JιMH ΑΠΟΨΗ:ι έvrunιη

πρ~

lοοι η'tιεκτρowc:!\ aπoιφ6yα-

τ/(; ιι:.α.ΦlJσικά 10 φίJτημα.

-f1όπ"

με wι. μΒοίιμε 'tU;" βδ q.ι.ό5ε.ς"

ΠQPOj..έ'ιιI Ει .."ι.α. τοοι: αrJX"λoύ

D φ EJJιάμει.ιo..

αιιtές; Οτ/ διαδικασία τ/ς;
cαwμαm\σνfa.c;;ι . Tιιw[anμ.

ι.ενα.ιιι: απodeσnlΘi με το
~. Και τώρα"'Ι1

-θα. βΥοιΝ ElI1Ttλouι; σιψlIE,pάoμαιn από

και ~ άn "1OUC ΠQι\{-

θα. ιOOyouv χ(ι]ρ{ς; ΩUtό; t:'oυ:

π.ς; aιnό ΠΟU npιίmam τσιιc;

ήrαY ιιΩπιιιιιaλύoιQ πο υ

α.φορα Μι F} ~

o~ ••

ιι:αro(JΦJv από το κατά
αvmπoιφIθηn στι.c:

πόσα

UIIIIIιOXέαnιι:

aE';E

-Γιαή tνιικ Γt π-cφια.xώρηση;Έστω κι:ιι ΕΚ
'ΠQYuσdpωνσι;IμφuvoιN μ'cι.mή'ιιI;

mk

κι:ιι

SN θα aα1φeιxmν/ τα

11(" CΠΑΡ~ τέtoιou ΕΙιδουc; ιίιιπ.ε

....[] μηΥ ~~στo

~
"--

ΠαρΙμβαση νια ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) Νάουαο(

Ε

ΑντυιοράθεσηΥια τα .. έη

----'

παράδ.εημα ΩJΠtι Θα. ιιpaιn νι::ι:"!Ι] μιμη

m ΙΟ:Ι ~ [ιlι' [α

με

"(1)'0'

ΙWαπJιJιριιm'J

Yπoupyό Eρνα.σfα.ι; λνcι.στάmo ΠΕ

EYkJxooηc:τηc; mιmι;ιω.ι,ιπμ;:yιcι. τ/ δια
'tή.ρηση τou ιιληθuαμoύ σtI"JV πόλη ιι:αι

τplmιuAo θχε το μmιημ.έρι. τ/( TEtάp

σtO'ι' δή:μ.α.ArRIJ τ/'ι' πλE:uρά. TOtJ ΥπουΡ

της

D Δήμαp,(OC: NrκQς ~

ΓCΙι1 acφιράMηllE η δtαJIιEβα1ιQση ό"n ~

νηιι;" ιεqιράζoνrάιι: τφιι ιΝησυχια. γu:ι. το

'ήθιεmι. ζήτημα υποβάθμισης; 't'I)iJ ΕΦΚΑ

μωc,y του uιroιιaιDα"Π'Jμσt"Q(' ΕΘ<Α

Νάσιισα.( αι:rtΈ: ~ ~

(Ι ΚΑ) Νά.οοοο.ι;. ο Δημαρxoc; ι::ι:vbpεpι:

'o'[ιlι'.

113

σtΌ"ι' YπoUPiD ~

q

Νά.ουσα. μια πόλη

(-a.α- Η ~ cι.ιnή Nιuc: ιι:αJ τηιι: βσυ

με βoρ.άβ1.oμr}p\Mή ιWιρoνoιμιά.πλη

λEιΓt'Oi'J

νώθηκΕ. ιΒcφιΆ τα πpol'fJ'Oύμεvι:ι χράΥιιΣ

από ιwιιιητoπo1ηι:Jη το υ

mrό τ/'ι' ωroμάιφlJ1ιlOll σεφιiς; δημόι:n

ΠάYtιAς Ω{ ιιπ6ρ);n και. ~ aro:Υρύ

ω'ο' κω όλ\rι1ιι υπηρεσιιίrιr. Τάιιισε δε lm

mιση 'tLQ τ/1ι' τr\.pηoη "ΠιJ'o' tJlΠoαxJ:σE

ζητοόμεΥα ~ δεν Efy[]L

ιa.J

q

JιΣρΩΠt

Φ. t<αρcι.σαρι\ffiLJ ~E μεΝ

Ef'i.. lαYφot.ι.

ρω ιι;ιroβάSμιισή τηι;
ΟΕ. ιφLoιμα ιι:αι. aι αΙ

σθητι;ι. oormΣ" αλλά
η .fii lα/nooη ιι:αJ προ

σil'ά.θειι:ι ~
σηιι:τΙιΙι' uιιηpemώY

που ιιnάρ,(otN. πα-

.ριW.η)ια: με τη σtό-

xeιιση τ/( "fODIΚής
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Ηάλ/η

άποψη

r

Σpδζovτaς αc 1548ας

επικαιρα

την 'ΤΟΙΠΚΙΙ και 6Χι μ6vo

ζητήματα

ιmικaιράτη'1'a

6 Mapmou 20 17

Να αιιnμεtιιιmmoύνΠΙ πρoβλημcmιΤIιIVvιφρoπa8ώvΗμαθίας
Σω.ΑονD<: Nεφponnθι:ίJιι Hμnθ(aς;

eaEl

Q'ΥΩ ΕVΗΜΕΡΏσn τouι: ~ιιίιtΈ.c; ότι στο

νιι..ί1:ρΥο Δημή'rρto και ΤΟ'ι'

~ E'ι'qμεpώιm νια τα

d.θεtη

oλoκλq

ιφoβWJμcmι. που Θα ιrρό

pωμέvη

~6.δα.

εκ ιnrtm' και μας Eixε υπο

δηλαδή

ψι ένα

σxεθd 111

.

EfAc

ZDl1

(ΚάβE.aδικό{'IfUlTPόι( μπο-

Ν Εφρολογ ι κ ό

t, ~ ..

~tJΔ.

Μσιιάδα.

.ΡΕΙ να. κά'ι'ει

xptMac;

Ωψ.ΟΚά

το μήνα. βάση νιδμου) και

(ΜΧΑ)

τις uιrόλαU'r Ε.ς" θα τ:Lς" κ όλu-

πτε το Πcι.θoλO',ιικό ηJήμα.

και "ψήμα ΠΕρ!-

ΎCNαiκή( d.θαρση ..

Μετά τ/ τdιεuroίι:ι

όπouan~~oL~1'DJV

fXιIσr:ι που Efxoμε μQβαμε

1

β'ημί"

im 1D Παθο.\ι:ιΥικό

(2!iO

ηJήμa. δnι δtxιεmιW1mMιiII'ΈEI'rn; ~ ..

Nε.φρoπσSιQv) πο υ αYήιιoιιv σm.ι Νομό Ημ.α.

και α urό ιχει ~ Ω1JD'Πλroμιa.: "J1l qoυv KOniI

θlα.c: tιlRQζ" καιOl.μεπψιDOXBIμ;έ1ιιDι wι,ι νoμ.oU

άλα τa.Ef",ιιπ;φιιι:a.ιιιπρ.ε(α. (4 bιιι;; rι:ρbτtwIι":IIII1

'μD.(. EJllσης- Efrιιω ένια ιmό τn μ,εvα)ιύtEpα ΠΕ

2 μ.έχρι τ/V BρOrJνoύμEW1

Μ..ο.χ.Α &ιιιιπιJιισμάς IID.I Πράruπo

EPISoμ.άδa) και τu;

ριφε.pειιo.ιei ηJήJjam:IηC: Ελλάδος aι. mφέxa

,ο TEλE.urolE.ς μtρE.ςΎOU μήνια. που θα ~

πλήρη eδικότηm.-vεφpσ:.\ό'νaυ.

nε 'ι'α ιcaλυnτόταY οπό ro Γ1αEbλcyιιι:ό'ψήμα

Σήμc,ρα. μεrά. ΤΗv ιιιΠηση αu:ιn:a{tαδάrησης

~ ως σJrOTtλmμιι'«l ιrnλ(ιΠ1CYTQ1με Eφlt

του ΔιιruSυιmΊ μα.( Κο IW.EDIδη Απόσταλσυ

μφfες εmψά'tφm; και όΧι πMΉJη<: ~

και τ/'ι' άl5Ε1Ο λοχΒ"Ω(; Κιιριακfj .. Ξmθoπoύ

α(; κ αι όlFως ιEfvιa.ι φUΙ~ οι ΝΕ.φροΜΥοι.να

kιLJ

3
TfJV

liuσκa\E.ύoνταIvnανraπEξO.Θoιιyσm. ιιaθι\

uΝεIιa. καΙ'tφ' πρόληψη ThN HμαΘιωτtιJιI ΝΕ

τ/Υ ιλημμdιή κω.uψητηc;ι.ιyιfσt"Jll1ιl ΜΕΛΎV

φprιπαSι:ίH να ΜΗV arαριroιN OL Ε-φημιφ{Ες

μος.

1

Eι5oroύ, "I'IIIIqJαύς και

nδwcnιόμεvιou.. με ιΔ.μmo ωrσr.Bιεoμa.

H

)

τ

αoιcaμεfoo 'm'ι' Κο Mmιρo

κλΜΚή ιtvαι. μια

με

u (

E[xaμε. awΔvtηαη με τσιι Διοικητή του Νο-

ας η ΝΕ.φροΑσΥιιιή

txEl μdι;E.ι

ί

και να μη'ι' ~ τα ιεξωr.ε.ρικά mφdια.

Noιroιιoμ.do 8φοι.-

θcιpσης

«ΠτuxΙα για δουλειά και όχι για ανεΡΥΙa»

ιcoντά τους και εμεk ~μ.o.στι:νια

Η

μdέtη του YROO~foo Γlm&:[ας με τtιJισ

δd),wvnιA:τ/Vηιoμ.αιιτil(ήαύξηοηU}c;a.ιεpyf

..Η στρατηγική τ/ς

Ω(TCιJιI wβN. Jιvrtσ:τoι:φ.μεfωαη παpατηρεhnι

tw ιίJrcrtηc;

Ειι::ιταΙι5 EU-

δΕ'ι'Ει πo),Uτιμα.

και νια τ/'" aπαα;Φ),η,αη που EΚ1Σ~EtD.LπΕραΥ

emιιxεIα 'f\'Il τ/Υ ι.nΩpxgιιo:ι. ιιαrάσmιJη. ΈΥα:

'Πι1ι' ] xp~ όπου το 2007 ιΣYEρ);όuι.... σro

από αιιτά Ei'ι'αι η mιβ ι:ΡιιΙιι:ιση τι:ι u ιra1ιιόπfIcιι
σwΘημαroιι;: ττιJ1ι' φ~ ιιαvqmπoιήc&Jιι~

86.4% τω'ι' ~ και το 20,3 tqmmΈ σro
57 JIIfJ. Έrm .Eξ.ηvEfmtt lο:ιι Τ<:Ι ,CIlYόμεVO έwlς

dbu;όα ΥιΩ ι50u.\EJά κι:n -όXt ΊfW ι:ι.ιεpyfgι.. Σιιρ

σoou(

φωνα με ΤΟΥ -cr,(E'Π1Φ πι.ι ακα στα );pάwl "tf'l(

φυσικά οι αριθμ>{ [t.ιαι. Eξαιρεnιιιi a.ιησι1,(η

σης σtη\I' Βιλά.δα.

2Q,6- 202Ch

lia:a....a μEJClYOO"fθιEI; σro ~(ι.

κp[oηςo2CX17-2015 uπφ§lΠ1aaιΔcmpci: η α.rεp

τικoL. OμιJς πέρα ι::ιπό δια1ισrιίJαE.l< ;φElιάζE

νfα. τtι1ι' ΩJII:Iιpatτι:N ΑΕι ολΜ κω ~ μι:

ται και. αyώYa.(

ταπτι : ια ~.:ώ .... δ ιδαh.""t φ ι • .ί:r... Το 2007 το 7 D.,Ijt,

~ ο 'tόrmι:; pας..,.a ... o. έXEt φιlιιW1ιXή

τω',' αποφ ο ίτω ..'1Ο-:J4 mJ1ιι

ι1'ι'άιmιε-Γt ;o:ιι:ιΔCεmι τους aιιorήμtNες. 6μa.ις

γ ι α δι ά στ η μ α από

..

αna.σxoλrιθEI

t {Q{3 );ρόw1" ό μ ως τ o 20,3

τ ο 1Ι0αχ:ιτό αυ τ ό δ ια μ ο ρ φ ,ί) θ ηκε Ο Τ Ο

45.4';Ib,.

'I'f1 τ/

pijιι:ή α\λαΥή της- κα

κάn τEroLO ι:mαπE{ ριζικές α>ιιαΥΕς-τόο"ο aurι
oιιcgι;oμ{a. όσο και Ωτ/Υ Π α ιl5 Efa •••

ΛYo Iξη π).ησιάζEl: και CIY-

ση του βιβλΙΟυ. τα παι.διi

Γ_ψίΩμcro λαίκ6 ψι(ρά

θ{ζει. στα ~ Κoυrld

liημ.auρycύY τα l5ικά τ:auc:

φο ιro ι τα 4ηια του.. ΣuζήΊη

t1έμJΠη

BιfDι!oθήιcης

δέYtpσ.. ~ το δικό ΤOO~

aη, μιιθDn\cι.o[n και εικαστι

13..οοΤΟ π4'ωι ιμ(αouymnη..

τ/{ βtρc:ιιm;. Δρo.στηριόtη

δμο.ρφο ν~ ΜΗWμιmι

κή δρcXιη (Xρι.ίJμα -ιιΩλλάζ!.

ση)

πς-

δά.σΩd

Με τ/'ι' Κmφlιιια Aιιιιιι.σ:ταm

Γ... ~υμιE τ/Ιιι' ~ της

~υ. Για nmδιά flλι,tιkιA;;

7-10

~ ΦέρrE μα([
σm; έwl σVιηρό. T~

τ/" tιη.μάσιας

'VIICI. πα ιδιά και Ε.1ιι'ήλιιι: ει;;.

aφl'ftήιπυ;

παιl5ιιc!ί1ιι

βιβΜ

Για.

παιδιά

ηλadιαι;"

8-.12

9

Μαρτ{οιι.

J 1.00-

1Ι1ι'. XEΨ~ ζιιJypαφιxή.

EHί1v. ΜΕ π.p~ ΣlD.

~. Μ:. fφ cqyρaιpή. Στα

troλ/άζ. νrE.mUΠάζ.

Mαγuι:ιi Κα.ιτιά τ/ς Bιβλta

~ Κoυrιά τ/ς 8ιβ)ιι:ο

ιe.wή

Sήιcη4;.

~ΓJ(..

πάζ. Με τ/Υ Κική ~

μ.αγElpt

Χ1\. μαιι;~ιάζ και κoμμωτuι:ή

rια

v.αTf1ιl naytdJσμι;ι: Ημφο. της

rtJVΩ&mA;.. Η

Βιβλιοθ ήκη "fE.μ(

ΔΒΙΤέρα Η Maρ:ήoυ.

ΔEUttρα

4..00-

17

Mιι..pτ(Dυ.

4.00-

πoπoιmιι.ών

vtEΚOlJ-

ιΕ1ιι'ήλιιι: Ε('. Με π pcιEγγρQ

φή. Στα ΜαΥικά Κoιmά της

~E1 λouλoiιδm. :ιςEλtδδ'ι'l.ll και

5.00το mrσ,ιEUμ.ll

5..00τo~

fιμo.ρφB;

«'Cρxεmι

Ο τcι.xufίρόμ.cιQo

cH

πpιιιrιnoψάζεmι νια. 'tσι' εΡχΟ

της Μaήaπ

ne Dubuc

κoυκιcι.δtιun. του EuytYιoυ

ΔE.υ1tpιl

μΩ "Iη(1Ιίvoιξηc:..

Όιrω{ κάθε. μέρα. tτσι και

Tpιβtζά

, •.00-t 3.00 το π4'ωι (Μια ου

μυρω&έ(,.

ιιnθώ(

8ιβλιοθήιιης..

ιmσxaλftrm μΕ τη μια
~1 Mαpήou ύρα

ΔΡΑΙΕιΙ ΓΙΛ ΠΑιΔιΑ

Qή.μ.Eρo. ο axaι':lpmr1'O( τα
χιι δρόμοι;: f1ιιrιrtIιc rμ: πolpvE.ι

&.ιώ οι ~ με δ"ο,
'tp EJ.<: ή ΠouEρις I[ΟlJIO(ιδ ι

'YιMηαηJ

ΔΒΠέρα.6 Mαpήou, 4.(0..5.00

-maπόVBlμA

το ιc-αρσroάιu του και

we.ς ιιεpνιιWE (ωή xαριaάμιE.

~ ΦέρrEΜΑU

cO βom)ιιΔ(yάmQoTqςo Marta

νιάa.. Τ cιξιδιruοuμι: Κ1 ψdς

1iη,. 'IΚMU; 15ει.ι JαrΠJ.δtxEmL

σm; έwl σVιηρό. T~

Altes

μαζί του και Ύ1&lp1ψιψε.

Η ζωή nιόι: ,I,ι:mιυ δειιι Eiι;oι

σπm. του a..pιιDύδ1)U. το υ

πάντα E.Uκo\f1. Τη μι.α μt,ρα

Qt.! ρou. "Π.αΥ λ CΣJtIiN

ΕΙσοι Ο βo.σιλtάI;" του σmrιo(ι

Γιa π αιδι ά η)ιιιc{α.c:

και Τffι' ~ όι\α α.\λά

Με πρ~ Στα Μανιιι:ά

ΙΑψβα:το Ι8 Maρrlαu.

ζσw... θα. μι:ίθιΕι να ζEli Ο θα

~1ηςB~ήKη~

3 ΙΟΟΤΟJφu{
..Με. αφορμή το δέvφα- τ/ζ

{EIC'I-

w

mc:5-

•••
§-1

ναρ(ιιJY ~!; τ/!; Βιβλι.

!5.σα-πι -aπόywμιII.

οθήισμ;; στο

cH ιιιιρ(a-Mfιιιa.

'ι'a ιm...EI: ~ μΕτ/'" πα.οχα

ιe.wή

Με. τ/'ι aιy&WIή l.Iιroστήρtξ"η

του Xρήσmu Mπαuλώtη

λEroα. που έΧει μό'ι'rι μια. κο υ κ

πάζ. Με τ/Υ Κική ~

το υ CoQ\ι: Shoρ BέpOl.lJ(

ΚάnιJtε,. σε ~av παλίι όμορ

κιδΕτσα.. ΕλάτΕ 'ι'α Cl'ι'αM:αλύ

rια

φο τόιro rι A1ι'Oiξη δεv φχό

ψouμε μ.αζ11fάn σφάYmam

φή. Στα ΜαΥικά Κoιmά της

Τα'ι'.. Από το ~ μέαa.

uπtpoxo και αυwιρπιxιτιιcό.

8ιβλιοθήιιης..

σε μια μέρα" ~ ΚIΠEL.I

Για πα ιΙ5 ιά η.\tιdσ.ς" 4-!ί χριιΜίΗ.

θE:{aY 1D mλoκαφt. Και. ~

Με. π:pι::ιEΎ'tfX1Jμή. Σ'ttl ΜαΥικά

Τα παιδιά ιισισL ~ μπο

ΚoιmΔ τ/( B1βλιoθήιcης.

ρoόv "ι'Ο. liη.\ώιRιw οιιμμετο

ΔΡΑΙΕιΙ ΓΙΛ Ε .... ΛιΚΕΣ

twι ~ mιλo.)pνm;.

20 όρΩφΩ.

rnίN..

-α1λιιά( [άroς με tικN σιιίιλο

Γ... ~υμιE τ/Ιιι' ~ της

10..00-

και η. Λ'VOIν/

πoπoιmιι.ών

vtEΚOlJ

ιΕ1ιι'ήλιιι: Ε('. Με π pcιEγγρQ

μέσα. στα πόδια. ΤCΙLJ; θα το

ΔΒΙΤέρα

T~

7.00το αJl'όνBψ.ll

m

~ rιaτr η .... εράι.δο.

lSισπumJιaoυ:με μαζL Για Πα/

E ιmσnιm φγa.στήρι. 6mιυ τα

UJ(

:1\... οιξη(

"ηιlEt1ιIά. σιιιαΜ: για "ΙΌ ~~

παιδιό με βάση τ/'ι' tσroρkι.

για 1D χαμό του αya.πημtι.ιou

E'flPo.φι\. Στα Mayικά. Κουτιά

εpvcιι::ιτήριo μayE1,pΙΙCή(

uμ: TφιNnθ ιοι.Ει. θα πAηm

uκ. του n;pιJιmu xEJιι.δισι'~

τ/ς Bιβλw:θήKης-.

ρΕ&;; και παιδιά"

άαol11ιι' T!fι' ιιρύση. μtσu από

της JwgIξη~ θα ιιιιΙΠι.φέρΕΙ

B.QO-mnpωl

MOtJ~a.

τα χρώμιπn και 't1(.fji~

η ιωρkι Mfνo να. φιέpa τ/1ι'

Γι<φτ/ τ/( uw»κα.ς-

μEtέxσιrm; να E'ι'fIμε,ρώ'l'συv

μaζ{ μ:E.TCI. J1ntδtά μας IID.I EtΌι

μορφ8;" "ΠιΙ'ι' φUλλιιJ1( δημ1

~ξη;

Τα. ηιήμαm Κoμμ.rιmιcής- ΚQΙ

σε &ρύmι:ιση oι«φιooηc;.

15 ιό

ηλΟΟα.ς

5-8 E."rnN.. Μ e. πρι>

JJ

MπαfrιιOΙΙμE
Σάββατο

J 3 Μιφήου, 10.00-

n.ooτorι:ρω{

Μαρήου,

στη...

5.00-

.... ι.α.

χή σΕ ΈΥα Ep1fIΚI1ήpιo και σε

ή'Μ'ι' θι\ψμέ'iFj:
Trnψτη

8

Mιιφrlou.

]0.00Ωoρl1ΚcιλOOνro.ι aλoι οι συμ

r

μά(ουμε υyιmιά σιιιαΜ: Υια το

~pyιίNM( ΈΥο. ιψΥο με τηv

Για nmδιά q)ιJιc~ 6-δ E'11f7ιι.

AισSητιιι:ή( του

σxoλElo και τ/Υ EΚlSρoμή. Πα

τqιιιιι:ή τ/( E1ΠUJRι:JΩηι(. ΜΕ

ΜΕ πρcιE1fY'Pllφή.Στα MCI'J'tQi

BιtρQLQ( σας nρασιιαλαύν W

ΤU; δι]~ δρΩστ/ρΟΟ

του FredEfίck Man!iOt

JWxρωμ.cι

τ/ ΦrιπElYή

Κotmά τηc: Βιβλιοθήκης.

yιαρ:rάα:Qt.ιμE τ/

τηm;

Με

ιcαριroI. 6μορφΕΙ; μιφωδltς.

πα ιδιό η)ιιιι: Iιa.( Η -, 2 ε:rnN. Μ Ε

tαroplα του ΖΩVράφιoυ που

Για. παιδιά:ηλιιdιm;

ιrρoεyνpaφή.

αvιJιεI χορά Κα/ I5C1νσ.1JI1 από

σuvαδaιό4Jει,u0π6 έYα.v EVή

πι:δέvrρσ:τoo δάαDιιςιυBτ/Y

;\ικα ~ά. ~ μαμά). Με.

aιιιoλm.ιoτιιι:ιΊ

ιφoεyw:ιCψ\.. !.το ΧΙΨΙ) αηιι-

cO

ζlι1tριiφoς 1DU δάιRιuQo
αφορμή

την

άμορφη

Ε:lΚσιισΥΡάφη-

ιpρoύra.,

φρέσιι:ι>ι

7-1 Ο ιrnQw.

XΑμιδιdιή.. Για
Στα

htIytm

Κotmιιlτ/!; BιβAιoΘql'ης.
ΔE1ΠtρΩ

20

McIρnoo.

4.00-

1ου

ΕΓ1λΛ

r to.pτή

τ/<:

ο αριSμ.ός τωv θέσεIl1ι' ~

Efw:u ιιφιοριαμΕΥος.

rl:J'ιIOlκα/; μΕ πρςιiίvό μιuι.'IfιΔζ,.

ftoρl1ΚgλoιJμ!.

§.]t1 το -aπόyEιJμσ.

τqιmιt( JTMξoufία/;; και

ΤιΕ" tγιcmρα σuμμεrσ,ιι;ή

Q'Π}

c'ΗΡΙΙΙΕ( του

1S1' μton από

λα. ~ Boolίocd.εύ

Δημ.όouι

της

ΤΟΙΙ( ίRf'ι'wιB; 1DU θEάφιιλou

θε.ρη νια κάθε ywofιcΩ. Στο

8Φc:ιιm:.. 'BJιrις

Xaτζη~

20όpoφoτης~

1:Β J024494. wwwJitιvEr..gr

Τεrιip:lη

22

Mnpήoo. 4.~

mM:O-

να

δηλώαε"

Bιβλιoθr'ικrι

8

ή στο 'Π)ι\.

Η6».η

άποψη

εξιστορείν

Σχολιάζοντας την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
H lpomaαίa ~ EAληvικής ,ίτa~κalτo yιvιιOτtρo oιιovoμιιό _

Αλ.ήθειες κα

Μ

ψέματα.

(' )

Etά τ/V ιιRΣ.PΨήφιση DlIό το ΕυΡω-

Υω. cαμαxητ[ ilRIpάδooη τ/( φέm.c;J., που

ΛΕΕΙ Η ΚΥ9ΕΡΝ Η!Η: ..τι ΘJ.fJι'IΚ~ π).aιρά. ι5t-

owτάξm; αUΔ κα ι aπό 't\ι;; mιξήιιmιι;: ΣΤU; eσφo

ιroNOβcιΙ:WO τ/( cΣuνιoAιιι:~

Q.IWYO-

an(ηtά προοιa:ιEU'tιΚό. μtτpα. για. τ/Υ ΚQ

χΘηκε τφι νaμoθtrηση μπα,ρριιθμkrEω:v πω

pk, Eroι. Θα qou:με.ιιε,pικontςοε.

μική( Eμmρική" ΣψιrblιlCα.c;J. ΕΕ - Καιιαδό.

1DXύ.ρ14αη '01" θ.έ"σfJ( τtιN vtόmω\ιι oμDιιιιv.

θα. εφιιι.,ρμgσmύYαπό

((Ε'Τ.Α). που αιroλoiιθησε. την υnoνρα.φή

αvr~ ιΔλλ~ μεp[iiE.C;TOtJ ιιεφα

τ/V ~ ό'n 10 δημoιomιιoμιιι:Διαα:.

Τ/" αιτά τ/ ~KI'βέf:Hηση ΣYP~ZA - ΑΝΕΛ

λα!ου αn6 τ/ oιιαιιG 'tσLl ~LI avm-

θα. Ef'ι'αι mroλimιH; oι;ιδέrφc.

και εvώ ol5EίιEl πΡΟΙ: D1IΚύpιι;ι~ ιmό 1n

~ ~ με 10 EΠtXEIPημα άn «οι Kaλtς"

n (]Α

Ε.θΙι'ικά ιml'ι'~ τωΥ ~ - μdι:ίN

Eλ).ηwικh: .εrnxεφή.σa.ς"Θα ωφε)ιηΘοw cmό

8'ι'αι KupιoAειmκά. ωJά-

Υ'ΙάφιΝXf)ρBιιι.ιι;:

το ΘιοιΥμα σε μια

τ/ YCι μιλά η ιωβέρ'ι'ηιπι

-

:tιmιdς διNάμa( ιοοι

τεράστια: C1.yoριb.

για. μέtpα που θα εφαρ-

μεΙι.ααη.ιι;: τω πλa-

τα ΜΜΕ "τ/ χιΙιρα

Ο κcι.ημόιι: ιι.αι τω'ι'

μΩtJTOύw

e,w

μn.ιι;: lm',(L'Lp(IιN YCI.

δuonλmpώvEMn

Κι άρcι:pqρι.τιm:ι5εv θα:

-

nεριαρkroιτY

τ/

'ι'ι:ι Eξa.σφαλkR;ιν/

mιβQρINΘEI ο kδς-ή δη

o:tάμει,ωv σwτΔ-

ιnιζl'Jτ/ση

πr;

τα

τ/ς; ΕΕ, ΟΙ ο.οτικ k πο-

για

0 ..101120 19 και μεm. ι.ι:ιm

-

ΕΚΑΙ.

ΜΕΙιι:ιαη σnς ~ αιrνt"άξBις mrότoν~ηιόπo

ιιlJlDλαyιαμ06

ΕΙΝΑΙ Η λ/HeE Ik

από

-

1•• .1ΟΙ g

Mdrooη ThN σιι-

Πφuroπέ(" λ6vω

..rfά.~ -uιpt-

σLlμφέ:,pΩvro.

εάιι EΠιβαρl21ιβd τόr.ε θα

ξ"EΙΙJΙΙ

ΦNbτειtιι;: τηι; σtη'ι'

και τις θέoi.u; τω'ι'

urιό:ρxoιNαντωτo.θμιση-

-

:κmD,ρι;ησητη,,:ιrρo-

ιεπΙXΕφημ.αt.ιιcώιι'

κά μtτρα. unφ του, όπΣ'ι'

μEl«O'ιιΙ

-ατa.σfα.ιι;: τ/ r; φ.έmt

oμDιrιJι' σro'ι' μα-

και "ι"Ο- το

ιrnκΩυΡΙCΊΙV

σα'ι'

'ι'(Jπωλ~aκό

αvro-

201 9 θα WιoπιιMη&!Aι

Ίι'ιιNWΜΌ.

Αιπό

τρα nεpιmmb'ιιl στκ σu:vrά.ξDι;; 100 Ι στο λαίχό El-

amιιι;ρlιπrε-

σάδη.μα και τα {1nola ~ απolpΩ.OUΠΈi από"t1]

κέιι;:

-

..rJ:ρoι:m:rn:OO-

μειιιιης

0vιDμΩaIm;"

ΠρoίJιEuIJης..

σπι

που

μιέ-

101.

Ι'}

~o μιιιημό'Λα που ψήιμ.σΩv mΚι ~IYPIZA,.

Bq:ιωμt\'η

C1.Ίι'~

C Ε'ΊΆ &=φcιλi:Eι

ΝΔ. ΑΝΕΛ, ΠΑΙ(](. ΓIιrιqιι. Λλ/ωιιτΈ, -.,κι τ/ lίι-

πepιι rτEριo την ΚΙ.Ι-

ετ1"α 20-1 Β

Κmιαδά

l5ημ1ΩU~

που

oιuμφtιlι'(a. Χωρ[ιι: YCI. υπσrι-

ΡIιa..I'X.[α 'UιJ'ι' μαyo~ εw. Efιιισι. mσης;:

μάμi: τ/ ι:ημa.ι:r{a του ζηtήμαm( ~ lΟΟς

νvιooτά- ό"n 10 ~ πριι*''ι'tUIJ ΠΟΠ

μ!Κρούιι;; IιW'oπιιnηwrρόφouc: παριαι;ω-

ffiρoσroσfιΣ0ν0μαα8lς"πρotAEIJ\τ/<!.στο

11

γο6ι: τηιι;: xώρm; μιι.ς.. mι.aημσIrκιι,ιμεόn ο

ωroI"o σιιμnφt.~η φtro κι ιΔλ/α

πφιaρισμ.όtτης σuCήτησrJt μόνο σ' αυτό

~nxπάτoτιικC:~ όλΩ.τa: προηΥοLl

από τα α.at1ΚΔ .ιmμμαm.αrrocr1rondστο νcι

ΜΕVa)lpιiιιιuούτε ΈΑUΣΖ

om. προ στάτευ-

'ΚΡύψΕι "t1ιιι;: DδtHηρb: OINmmt τ/ς; (Ε'ΤΑ

(ιΕΤΟΙΙΙΙ:μιιφl:llx:ιnι:ρ~που η μqά-

σε JIOUιh; ιι\aιρtιι;:-ιηιι;:(ωι't("TOUερvo.ζcψε-

λη τcuιι: πAειαψηιpfα β.ρfDιΣιιιl αήμ.εΡα:

'ι'Ου λαού:: MεyαλόrEρη mtδBYιooη σroυς

ηJΩ'fικό αδιέξοδο.

6pσuι: δσιιλaιiιι;: και στn .ερyιcισιακά διιroι-

Γ~ πιυ" μιιφοδς αypcι1Όκτη'ι'CΙΤρ όφoυς

ιίψmτι. Οτ/. δια'φoφuι:ή αrJφόJιεJα ΚΙ.1Ι τη

ιrcι ρα Υωγο ό( το μδνο ofγoψo εtvcι1 δη

λαϊκή uνEfιιι., παρΔδοση ιφcmιαbv υπηρεσι-

αuτ/

fI κ: ι.pιαρrιckι 'U.ItY μovooωMrι:rιι

DC

θcι τou ς

ώΥ. ι.ιπιιιδoμύlιι' και illEplΩιIα(m; σΕ μεyόλouι;

ιnιιιιθJJιμE'I. οριατιά;. mrqύ'ιOVIΌ ς το ξ,ε

anxειρημmιιcοί!ς oμQouι; ~

ιdιήρι.αμΔ mιιι;. [ι' α ιπό 1\01 δΕΙΙ

f"\μrιιι: και. η (δια η ι:n.ιζή'τηση vιΑ τη

'ι'Cl aκoAΩιιθήσouν 10 Ε'ι'α ή 10 άλ/ ο τμήμα

φΈΙU διψ.Ίι'ΕΠΙΙι αJrOΚAEWTIΚά από

του Kεφg)toIoυ που -IΣ'ffll\'IIΛ'1ψιrτm ~

τη σιroπ~ά "Πι1Υ ιnιμφE:p6ΎτιιN ThN μe,ό-

τα δικά τouι: σuμφψcwm. αλ/ά "ι'Q c1.ΊfU

λιαν ~ι:ίHoμL\ισYτου ηειumύ

wπoν/ μσζΕ με τ/ιιι' ιE.P'fCI'I1Κή 1άξη και τα

:dιιiδoo..I:YIιCmικρ[onςπ..χ.τοω llNl5~

ι:Wι.cι.λΩιΚάστpώμaιu'f\Ω'ι'C.σιct.φUθεlιπο

8ιιoμηp...nN ΓαAcι.ικισιι:aμιιι:ιfJv rtρotόYτrιlι'

σirιιoIιttτ/ιι: η αvnΑαϊκήoιι~

V

txouv:tιΩyo

ι<ca"εiς δεν χά."ετcaa

Σ

" μφιιwιo.

'JlE RpόαφaIη φaιYα

:tης Myόμ.εvιιι;: Δι.εθvα:ιις Διaφά

'\ΙΕια.ς'

(Τπn 5ιPa.n!fΚ)I'

j n 'h!m a1i ο πal

Η γιΔ τφι καριιέ,ρα 485 ιιιrcιλλ~
aιρωβou).e.πιf1Y και

27

~fIIN

-Hριι~ει:; και qoιιv ιψEDη σxtαη

με τ/ιιι' iΞι.ιρwrcιϊκq Erιπρoπfι και. τα

'ι'~
σιι-

δια. p-,mι6-'11ιι;:

- ΛιιΠιμαmι:; κόιφ!ηt;τ/Ι; δαmιης;yιu::ι: εmκoιι,pΓ
Πφικoπb:mucφάπoξ

Aυξήσεu: aσφoριίNyιa: mικooΡΙΚB;
Aιι~ aσ:φapιν/ΊIQV ιιWJOΠN

- AfJξηoη ορ{Ωιι ~ mr~

θειες και ψέματα

(2)

ΛHJ Η Κ'νΒΕΡΝΗΣΗ: Jι.ιπlι 111 μtrρo δ ειιι θα ΕΠΙ

Αθήνα, θα αι(ηtήσιxN "f'Ul το "Π πρόσΘεm. μt

βαpύYcιU'ι' τα),aiιC στpώμ crm ΕΠΕιδή θα υπόρ

1pa. θα πρaιn νο

ξn mιράUηλfΙ νoμ σ6έr ηση avnσmθμι.στIKι.ίΉ

σσα ήl5η σιψ.φ{IJι'ήθ'}ΚClV] AJιAbJIΠE" ~ JrρO

μtrρtιN. Για κάθε EιJρώ EHβ6p~

KίιπtE.t από Drwoφo.pfEιι;:,. η EJIIJισyή 'UιI'ι' όΙΚΙLω'ι'

κι!Υa οιριίι ελιiφΡU'ι'oη.c;...

«IIVtΊaruθμιστ~ θα νi'-'mιE σε σwEWόηaη

nOlA Ε1ΝΑI

__ Ι

.• _ _

nnρθoόY Ε.ά1ι' I5ΕΥ απο5ώσι:ιιι'ι'

Η λ/ΗΘΕι λ: 8'ι'm δεδ oμιvo όn θα.

μΕ ΤOIJι;; cθe.αμoύc;» οΙ«Ιι ι«rrά πρσή:μηaη Θα αφο

mάιρφυ'ιιl 'Vtα μέτι:χι ~ η μ.εfωιιη "!ΩU οφο

ρΩ .ι;Nαnwξ'ισιι;έςt παρ.ψβι6.σaς;. όmιN: μειιίισEte;

ρcιλ6yητ:aυ και νέ!Ξt πε ρ ικο;ιιΕς σπι: σwτ:Qξιu:
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EΚEWιεt'Dς ιι:cιpα~ που ιmDιιζα'ι' ~βφ1ιφi
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σμόι; και tvcι. 4~ ~ Mάλtστa., EmXE.Jρη
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Σκέφτομαι
ση~CαΙVΕΙ

αλλάζω.

M.Mπ~xτ

πολπ ση

ερί

ς ΗμΟI!J10ς

Φτώχεια και εργασιακή ~oύγKλα ...

Η Αποψη μας
Θα συμβιβαστούμ ε ;
.

ΤπΡ:Ιγματικότητα που

• ε

.

α στοιχΕΙα απλό απoδεlκνύoυy την σκληρή

ζo w πλέον ΟΙ πολ/ο Ι

Τη σταθερ'ή μΕfωση ΤIιN μισθ ώ ... κα ι τη . συlJε.Xώς
κλι μσκούμενη αύξηση της μερική; απασχόληση ς

καταΥΡ;]φουΥΥιαακ6μα έNαv μηνα τα στοι:χε[α τόυ
ΙΚΑ (νυ ... ΕΦ ΚΑ). καθώς xrn; . δημοσιοπαήθηκσν
- ως συνήθως με μεγάλη καθυστέρηση - τα
στστιστι κά δεδομένα "ια τους μισθ::ιύς και την
απaσχόληση ΤΟ'ι'
αuτά , κοντά

Μόη του

2016.Σύμqxι.rvα μ ε

600.000 ε ργαζό μενο ι σε καθεστώι:;

μερικής απασχόλησης έχουν μέσο μισθ:) μό>ιι ς

393,79 ευρώ μεItcrάJO ΜWoς μισθός στο σύ ... ολο
των 2 εκατoμμυρllιN μσθω'tώy ανέρ χετα ι στα
SΙ49,69 ευρώ μεκτά, ΑΥ αφαιρεθού ..., δηλ αδή

οι ααΡαλ!στικές εισφοΡεζ ο μέσα; μισθ ό ς των
μισ9ωτtί1ιι της Χώρας διαμoρφιί1ιιεrαι κάτω απότα

800 ευρώ.
Ο μέσος μεucrά; μισθό<;των μισθ:ιπώ ... σκολ ο υ θεί

πτωτική πορΕΙα. Μ ε έτος βάσης το 201 1. δηλαδ ή
έoYQIJ χρόνο πριv τη Υ.ιωστή Πράξη Υπ ου ργ ικού
Συμβουλ[ου (ΓlYΣ) , με την οποία το αστ ι κό κ ράτο;

ΠQρ~Yέβη απEυθεfα; και με Υόμο μείω σε τους
μισθούς και Kαrάρyησε Σ"uλλoyιιιit; Iu μβάσElς,

αυτός σψρικ'o':iJθηκε από τα 1.253)9 εψώ με ιtcrά
στα

949,69 ευρώ μεικτά Δηλαδή, ΟΙ μισθωτο !
(2011 - 2016) έ.;(ασαΥ

μέσα σε μια πεvroεr[α
σχεδόΥ το

1/4 τωΥ

αποδοχώΥτους (24) ~{') , χώ ρ ια

την υπόλοιπη επrθεση στο ΕιΟΟδημά τou ς,. με την
κλι μόκωοη της αντιλαΤκής φoρo)ιηστεfα ς και ά λλα

αΥΤΕΡ'Υατlκά μέτρα.
Τηv

δια στιγμή

η Q:EuελIξ[Cb « σπά εtς. ΊΟ έIJα

ε Ρ

ρεκόρμετά το · άλλο. Στο καθεστώς τη ς μ ερ κή ς
απασχΘιησης μπήκαν μέσα σε έ.Υα ;φό νο Q\ι1 ά ης

2015 -

Μάης

.2(16)

ακόμα

56J99

μ

μισθ".ιJτo [,

αvEβάζoYταςΊO'Iσυ'JOι\ικόαριθμότουςσ ε 5 8 7. 9 24
εργαζόμεlJOυς. που aντιστoιxoύ... στο

v

29% του

σuιιόλoυ τωΥ μιcθωτώ ....

a.

Ετσι .στη διάρκεια Ε'ι'όςέτουςη μερική απα σχόλησ η
αυξήθηκε κατό

1Ο} %,Iα]Ι π"λέσrι σ.χεδό Υ τρεκ

στους δέκα εργαζόμενoυςεργάζovταισε καθεστώι:;

- 1

μερικής απασχό),ησης.

ΣυΥΟλικά, από ΤΟΥ Μάη του

Εβδ μ δ

Μα ρτ ί ο υ

1012, έτοκ υπσ,ιρ αφή ς

~.

• 1·

της αντεργατικής ΠΥΣ, η μφκή απασχό ληση Εχει

587.924 ΤΟΥ Μάη του 2016, δηλαδή αύξηση κατό
86,4~

Εργατικού Κέντρου

τ

Το πραγματικό μέγεθος τησ ιmoαπaσχόλησης,
εργασ[α

δεΥ

κcrrα',Ράφεrαι.

στις

ΔηλώσElς (ΑΠΔ).

~σι ,

μισθωτο ί που εργόζοΥΤαΙ μόλις δύο ή τρεκ μέρες

τη

βδ::ιμάδα, εμφaιλζovται στη ΟU'f'(ΕΚριμέlJη

καταγραφή

ως

απασ;(όληση ς"

καθ:ίις

εργαζόμεΥΟΙ
έ;(ου Υ

~ Ιτιn~....

,

ωράριο,

Επιπ).έΟΥ η πορείατων αμοιβώ'lThN ερvαζoμOOy
με μερική απασχόληση συμβαδ[ζει με τη γε\ι\κή

ουρρίκνωοη

f ov

.r:ι:I,;Io:4

πλήρ::ιυς

π).ήρες

I:~.

Μ..

Κ

Δ

Eπlιτεδα
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. ..,~ .:.. -. ..ο __- Ι
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στα

οποία ΈΧου'l

)

ιl l ~

δια μoρφωθεf

από το ~0 .12 και μετά οι κσrώτEρες αμοιβέςτωΥ

εργαζoμέ~ν με π).ή ρη απασχόληση. ει&! ΤΟΥ
Μάη του

nο

ευρώ μεικτά

Κr

2.016 ο μέσος μισθά;των ερvαζoμέYωy
με μερική απασχόληση ουρρ 1MbθΊ κε στα 3930,79
Και 00 αυτή ΕΙι.ιαι η ' πραγμαnKότητα οι λαΊΊciς
aντιδράσεις ε [ΥαΙ μικρές. λ/ήθεια τι ΠEplμέ.'ιlOυμε
τελικά;

κρ

τ' α" τ

•

τα σ.Β

των μισθr.ίJ.ι. Χα ροκτηριστυω, το

20 11 ο μ,έσοι:; μισθός της μερικής απασΧόλησης
ήταΥ 586) 5 εφώ μει κτά, βρισκόταv, δηλαδή ,
στα

8μηνα σ. 5

σ.η

Ι!ο

ατρ

iργαζόμεvοu( στα

ι

A'fOM,ι." "" nd~~ 66,",la.
~l. Dι.1.

Ν άο u σο( για το υ ς

στη

βέβαια. ΕΙΥαι ακόμα μεΥαλίιτεΡ;>, αφού η εκ
Αναλυτικές . Π.εριοδικές

Πα ρε μβαση του

Θ

εκτoξεuτεIαπό :τους 315330 εργαζι)μενouς,. στους

περιτροπής

Ι

ΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9 2-' 50 σ

βη για ιαtρική χρήση; Οι 5

Αρθρο για την αVΤιπαράθεση ΣΥΡΙΖ -Ν

Οι 6

ερίοδο

ο

πικές διεργασίες σ.3

η

0.7

ει r Η α ί

(

· Η άλ/.Ι]

άποψη
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Σ
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Σ
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ς ιαvητoΊ'l6

~

Αγ ρστικι)ς Aνόmυξης. δε.Υ ~vε

Yno!JpyElo

καVΈvoς διά>ι σγ ο ς γro ακόμη μb φο ρά, Εδ ώ ttΠl

σ.ιμβ(] [ΥΕι

1-1 .δεν

σας ακούνε ο ι CJΊIρό"τες ή δΒ' του;

tm01ι.αβαtιιετεΕσΕ[ς.

1-1

κατά τη ν 'f/ώμη σας φτafvε

μό'ι'Ο οι CΙΓΡό"τε ς ή πρέπΕΙ

va

δεfτe: σε. 11 φτς:ι [τε και

εσε[ς σε όλη αυτή τη διαδ ικα σ rα. Τα (δ ια ),έy crτ ε. και

πέρυσι, ΜΥστε όn δΒ' ακoύvε ο ι αγρό'τεζ. δ ΕΙο' μπο ρώ
VΑ αuvεvvoηθώ~ Τα !δ ια λέΤΕ ICL φ έτος.. Για 'ι'CJ το

Ι ιοκτήτ/ι:; - κδό'rηc;

ξ"εκαθσρCOOUμ ε, οι αγρ ότες ψιΝΕ. δ[κaια αιτήμι:ιτα.
για τηΥ

υπε:pφoρoMγτjση , :που

ι UΘWτής

ΕIΥα/ εκτός του

έK~

!ιDΓιιοτικού κεκτημένου, 'f\O. το θέμα ΤΩV ~Λσrικr.i::r ..

. Xcπζη ~

εJCιqχ:φ ών τκ oπo (eς έχετε τρ ιπλασιάσει , για το θέμα
του αγροτικού πεrρεN:ιIoυ ιdν ησ ης, πο υ σ α ς m),ού με
να θeσπ[σeτ ε, όnως tΣJI ο ι άλ/εςEυ pωπaYκές χώΡΕς,.

1'1]1 δε... 1tI ιtNeτε, και "ό 1lι:J αιπά έ-pJν Oδη" fισEI σΕ
ασφυεια. φ uv οδηγήο:.ι σε οικο..'cψικά αδι εξοδα του;
αγι::ιόre.ς,. ΟΙ 000101διαμαρrύρovτ<J ι Και βέβα. ΚΙ ~α τκ
&α μα ρrυ ρleς α ιπές,. εμΕ [ς πρώτοι έ);ουμε πει όN:J το

προ ηγο ύ μ ενο ;σxι yιJi) δlάστη lX1ι όn η δ ιeκδfκηση
αυτών τωv αιτημάΊωΥ δεν πρ έπει να γ l'.ι EIσι με. τρόπο
που να ε[ΥΟ Ι ΑΠΈWνη σllς άλ/eς ΚΟΙν/.Νι κέ ς ομάδες.

Αυτό όμι.ις δεΥ έχει καμ Cα oxέση με το γε',t)νός ότι ε ναι
5 tΣJ ICI Ία αιτήμ ατα 1001 μ ε. το όn εσε:1c; δ Β' έXΕτe. λύσει
οάτε βια από α ιπά ΊΟ προβλή ματα UrJY αγρ ο τώ ν. (Από

oμ Iλb του Θ. Θεoxaρό Π0Ι»ΙO υ στη BoυWι Ι

Α

ς

μας

ΕΠιη:χ:ι:που...

ποιχπηρή σει.c

δε... εl'.ιαl

Τα

ο ρ ι σ μ ένε ς

αγροτικά

ΥεvικCιτερeς

προβλ ήμ crm

μόνο το οοφο ιστι κό-φο ρο).ογι κό αλλά

βαεφτεΡα . ΈχουΥ όμω; τις ρ[ζες τοος στηv περlφη μ η
ΚΑΠ της Ε.Ε ( θέσφαro και γ ΚΠΟ Υ r'VPlZA, αλ/ά και για

ΑΡ, Ν .Δ. Π AΣqK κ.α ) πο υ xpόv ια τώρ α roιις έχει
ξεκ),ηρ[σΕI . Enομ έ'ι'ωc; η αναφοpi ΠΕΡ[ ικorιιoτιιcύ

" κεκτη μένο υ... εlYCJΙ keεμέ νη . Το δια tΣJI οι πρσrpσπEς
γ ια τυ; μορφές πόληςπα.ι ΟΙ !δ ι οl ο ι αγ ρότ Ε ς rnIλέγow .

ΣιιΙι') JΠl ια'J "ια τη ιi κατόστα ση δε.Υ ι:Pτu ΙΕ Ι μ όνο η
ιωβέρνησιι αλ/άο..ι Υώιικά όλαεκeIw. τα κό μ ματα (που
ιωβέΡVηcr::ιv

...)

κα ι πο υ εφαρ Ι-C(oυy παρα λ/αΥές της

!5 κις ι.γραμμή ς. παι EξUΠηpετε [ τα συμφέ ρσι τα τω..

μεyα)oαypστώv, α\Μ κοι "tωV μεyCι).(ιN EΠιxe ιρ ή σeω..
που δραστηρ ιοπο ιούντοl στη ... πρωτογε ... ή πσΡ:χΥωΥή!

Όχι στο ιιuWι'flΤMHVΤ

ων !

το τραγικό δOOlίιχη μα με τη νεορη μαQ'jφlα στη'..

Ι λ/εεάνδρεια και σ τρόπος Σδη μOOσ,ιραφtKής
ιC), ι.ι.jι η ο από ΊΟ μεyCι). α ιc:υ ρ [ως

Ε έδ Ειξε γ ΚΙ

μ α ακόμη qιoJ)i ότι αυro που ιι:υpιcιρxε[ ΕΜ:ιι όχι η
ουσ α αλ/ά οι εYruπώΣCις 1'1]1 το ιc:υι,ή'r\ ΤOUΖ ο μ η

ΡΙΥ ),IΥες μέρες. 40 βoυλειιrέ.c;τoυ ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ Υ τρόπο ή απλά εΙ αι «01Ό).'OΠOιημέ ... ~ αντιπαράθroτt θα πρά-

σeβaσμός του α'ι'θ ιχiιπ l'\' ο υ ~υ α>Jιό η π ροσπόθεια

με Ερώτησή τους στη Βουλή απα rιoύσav

ξ ει το

[1510

ΤΟ DTόμε. ο διάστημα και σε δηλώσεις όMfJR που όλα

τηΥ πραiιθηση 'ι'Ομοθετlκή ς ρύθμισης που
θα καταστήσει δwστή τη ... καλλιφ,ιεlα της

δ Efx~υ y ότι θα πυκvtί1.'oυ ...;

α κe[oυς τη ς α )J,ά και τη λύnη της ~α το επhτ eδo

κόwαβflς για ιστρlKή /qχ::ιρμακaιτική

αυτού το υς Ε lδους της Σδ η μοο ιοΥρα

α ς.- και απλά

στ..,.. θιλάδα . Mεrαξ ύ αιm.ί1ι' · και οι βουλευ

υπό σxεml σroυς α~στeς της ότι δΕΙο' πρόκειται να

τές Η μαθ[ας AV'Πι1ι'rou και Καρασαρλ [δου . (ΤΟ

Α

ro αΚOΛo~ ήσe l όπωc;; έιιmιE όλα a..ιro ΊΟ ;φόΥ κι!

όλο ζήτημα σελ 4\5).Αυτό που ζητάμε ε{ναl τη

ειc:μετόλ/ε OOης

και

εμΠOρευματonO [η ση ς

1ΌU .

Η

«ΑΜ Η ΑΓΌΨ Η. εκφ ρά (ει τα συλi\unητήρια τη ς στο υς

χρήση

),η θεύει ότι η πιθα... ότητα αλ/α"ής του EΚλo1fuι;oύ νι5μου για
ηςτοπιuς- εκλογές έχει ~ αYO Ι ξε l τη ... όρεξ~ σ Ε αρκεroΎC;

... α

σ χηματfσoυ y ψηqoδέλτια στους δήμουςτης Η μαθ [ας Aιroύ1foνται
στο '1JT(]ρασκή ... lο :ot και σ.ιόματα έκπλη ξη ...

γνώ μη Που έxoLN ",α το όλο ζήτημα, D1lστη
θεπκ ςα8"ολο

Ι

δ ιalτEΙXΙ

θεn tz)ς-

ό(

αιμφ ωw

μΕ

δΕkrb

ΤύrDυ

τη ς Δημοτιιιής Αρχή ς- ήταν ο απολογισμός τr.ιJ'''

αποιφlάτιιαι.Ν EκδηMx:ιειι..ιv στη Νάουσα. ΣύμφrιMl με
αυτό η επισκέψIμ:Πηro τΗv
τους

9.822

ef):e.

ΠO'f'(όσμια Ημέρα της Γυ ... αrKας στη Βέροια τουλά χιστσ.ι πέ

ρασε με oxγ ιo ρrέ.ςt και t:rα βέpιιε ~. Και ό μως η κοινωνική " κα
τάσ:roση που β4 ώvoυ ... είναι τραΥlκή. Ως πότε ο απoπρoo::ινι:rrO),ι

εξα ΙΡΕΤΙ κά σοβαρό και δε ... θα πρέJTE1
χωΙ:«: συζήτηση

... α

vJTε ρ άσεtς.

σμ ός;

. .•

nEP[oOo 17-1912. έ.φ"mσE

και τΗv nΕρ fοδο

EπισκέψιμότηΊn που

rU\-

"1tDyος, ΦαρμακEuτικός Σύλλ ο γο ς IΙ":.ο.Το θέμα εfναl

μσ.ιlκο[ φοΡΕ [ς τη-ς πεΡΙσ,(ής μας όπως Ιατρικός

2+2811.

το υς 23.730.

ως απ στέJι eσμα την αύ€η ση

Ο

Ι ερΥσζόμε... οι στα . 5-Μ « ΚΑ Ρ ΥΓ1 IΔ ΗΣ

OUYEX(..

ζ ο υν τον αΥιί7.ια τους ~α δrκα lα αιτή ματά "1Ους.

Ε

ρ:ίπη ση α... cιy.ιωστώv μας από την Αλεξάνδρεια. Προ::; τι η
αντικατάσταση του Ν . M ΠΡO υ ιJ}( ελη από τη θέση του ΠροΕ

το υ τ( [ρο υ UrJY κaroστημάτων , ςE'tι' O δ OX E~ν ,κα φ έ κ.α.

Δυστυχώς ό μ ως auνe:x[ζEml κα ι η «OIDJΠή:ot από τοπι

δρου του Δημσrικo ύ Συμβουλ fου; Σημαδoτef κάτι

Φ υσικiι ό)ο αυ τό δεν σ η μαfvo lN ότι η Νάα,ισα παύει

κούς βoυλe.υrές και φορε{ς .• Τι ... α υποθέσου με:

διάστημα της δημοτικής αΡ'.(ής;

",a το επόμε... ο

\'Ο ΕΙ'.ια ι "πΙ:ΧΙΠΕύουσα της αvεp,{α( στΗv Β. 6IJlιδα.
ούτε 6μως θα πριΞπεινα Υ{νεl κο Ι CIYτιιcεfμενο -δ ια μάχ η

με.τΗV πρώΗV Δη μοτική

Ρχή σxεtltD με τει πα α έιc:avε

τις nIo ξπ'-m.ι Xη μέvες ιc:αpvαβα )'lιc:ές Eκδη i\ώσeις ...

Δ

η μό Ol α αvππαράθεση με eκατέρωθεy δ ηλώ σει ς

Vaλέc; οι ανrlδράσεις~ατις εξελΙξεις μετ..,.. Θιλ..,..ική φέτα. Μ ή

07.ξέ σπασεχ- μεταξύ της Ν.Ε Η μαθ [ας του ΣγρlΖΑ

f'πως οι ΕΠικεφαλε{ς σwδικαΛιστικά τtιN αvnδρ!ίNτωy vα ιJ}(E

και του πολιτευτή της ΝΔ Τ Μ πα ρτ(ώ κ α. Ε [ναl eπι

.λογ ή της Ν.Ε

va. αντιμεrωnfζe.ι κάθΕ « φ<ιΝ ή:t μΕ αυτό

φτο ύν βcJθύτe.p:ι τι σημα ΙVει Ε.Ε;

Η άλλη

άποψη
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ι

w

σ
α.

Θ

ιa

ι;

διaδuαισΙα

,

με τι μη

. Xtπζη , στας

έκ

.

libJo,εo

T

.....a p -

f1ι' πριίπη του εμφό

ση ιμJ ωθEί oτt ο αρ ιf4ιός Th1J ερΥστώΥ

νιση με την ιδιότητα

γ η ς που ζητο ιΝταl αυτή τη δ ιετΙα Efνaι

του συΥ1Ό'ι'lστή τησ Ν.Ε

ΗμαθΙας . του

υ

ΣΥΡIlA

έΚCJYE ο Τ. Κωστόπουλο"
στη σLNεδρbση του ΔΙ.

α λ/o δαπo ~ και δεκα πΛάσι o~

2013-2014 (41 4(1)!

με τη ν ύπαρξη τεράστια; αν Ep'~ Iας στη

τον ΣΎΡΙΖΑ μια και ο μεν

lJία ΥΕΥ Iά, αYOΠOρ άyεrαl ξανά η γνω

Π. Τ σαπαρόπου),ος (μέ

στή θ εωρία «π ερίτε l.D"'έλη δ ων:ιt.

λα; της Ν.6 eύιΈXΤΗKE

Φυ σι κό συ ζή τη ση δEyyfνεrα ι γισ τκ

00

συ ΥθήΚ Ες Ε ργασΙας (ω ρ άρ ι ο, ύ ψος μ ε

ΚClI Ο Θ. Αποστι:ιΛόΠοι.ι

ροκόματου κ . ο) "ΠιΝ ερynζόμE.'.UV αι.ι

).α; (από τον συνδυασμό

που ΕίΧΕ στη ρίξει ο [ΥΡΙ
ΖΑ στκ δημσnκές εκλο

γές με DΊ1Ke.φα?ιής τσ.ι
Ν . Μπέκη και που σήμερα σνηκει στη λ/EJ Γραμμ.ατΕ.αζ..Έτσι

•

ρ

β

"

χώ ρ οτ-. [το να Ριχτούν δηλαδή Υέ

ρ[ζOVΤες η EΠιΛcι,ιή ενός ~έ;(oυς

φυρεε μεταξύ τω ... κoμμάrω'ι' «σο

του ΣΎΡΙΖΑ ( π . Τσαπαρόπουλος Ν.Ε

σιαΜημοκρστικήQo πορε{ας και δι

Η μαθIαc.Ί για τη θέση του Προέδρου

οχΕΙρισης του υπάρχοντα; αστικού

του ΔημσrlκoύlυμβoυMoυ Βέροιας.

συστή μστοτ; μιας ΚQJ οι διαφορές

Φυσικά δ e;... πρέπει \'0. ξΕ);Υό:μΕ ότι ο

τοικ Εδώ και καιρό δΕν

Π, Τcoπαρόπcιυλος εκλέ;(rηκεμετον

στικές όχι μσ.ιο στα λόγια αλ/ό και

σwδυασμό του Κ. ΒοργιαζΙδη ( που

στην Εφαρμοζόμενη πολιτική ..•

οισιασυκά στηρI;(rήκe. αrτό ΠΑΙ.ΟΚ

Φοοικό

και ΔΗΜΑΡ), ~Yώ ο ΣΥΡIlA ΕίΧΕ στη

αρρaβιί.J.ιας:. μπορ.εΙ

τέτοιο;

θρ::Μφ Υα αyαyκαστεf ή YC1 ξEΙJπroτεI

όπωτ t: ΕΚ μετάλ/Ευ σ~ ο:φθη..-s φ,ιστl

ή ν α δουλέψει στα χωράφια. Και 6\α

κό δυlJOμlκ&. κ.σ

([:ΏΤΟ

w

«γKΡ["'Ιe.ςς. στο εσωτερικό παρστό

συμβούλους).

+:ΠΡOOΠΤΙK~ Υια τκ E.Πόμ.e.vε.c; δη μο

Η ΕΠιλογήτου Δημάρχου Ισως: και με

τικές ειόιογές .. •

αυτό ΤΟΥ τρόπο έκφράζει σε τοπικό

Ομως 6,').α αυrό τα σe.YόΡια

επInεδoτις δlφ,ιασΙες που yIνovτω

έYσJJ ο:αδιΝcrro KplΚO Jt.TOIJ λαίκό πα

στο

ράyoVΤα .. •

Τ

έΡγα:της ΔΕΥΑΒ σε κεντρικό σημeIo

Υα αΥτΟποκριθEl στκ aπαrrήσeις διόρθωοητ της β).άβης.

Δfrτλα τητ e.ρyαζόμε... οι προσφέρουΥ με αυrαπάρι.ιηση .

Μ

Ια δύσκόλη και σuxY ά επικ(νδυΥη δoυλeιό που έρχε
ται να απoδE[ξeι Υια μΙα ακόμη φορά το πόσο ζόρι

κα ~βγαfye το μeρoκά ματο οημερω αλλά και την αΥάΥκη
Υια ουσιοστικέε αμοιβές και σταθερές-σχέσεις e.ρyασ Iας
( με όΜ φυσικά τα μέτρα UYΙEllJής και ασq::ό)ιElας).."α τοικ
ερyαζόμE ... oυ~ τόσο στους δή μoυ~ όοο και yεylκότe.ρα

πρoKσλεf

ξE.!ιJι' και κομμάτων, αλλά ανο [γει και

Efyal από

ο

της Βέρ::ιιας.. Η qxJyΆvΑ στέxετaι «όρθlCb πρoκeιμένoυ

«πολιτικ ός

Ν Ικο

flI:εVΤΡOαριστερό

νης πώιιτικής,. με λέξΕις 4E.ΠIK['JδυYe.ςx.

ΙΙΙl(ilιl'νKάμ

Efyal ουσια

ρΙξει ΣUyδυασμό με Ε.ΠικεφαλήςΤΟΥ
έκη (OOέyoνrαςσwολικόΞ!.

rovouy μΕτην ουοίο.τηοοκολουθούμε

..,έoς-VΈΑ που « έφαγε τα 'Λάτα του στα

ς;»

~ληξη πρoκόλΘσEστoυςμηyY~

έwς

νσ απαντηθoiJ.ι ζητήματα που έχουν Υα

τιίΉ • Ούτε ΣUζήτηση γΙνετα ί yιατf έΥαι:;

αυτά ~ποφElJ'r'Oνrα~ Υlατί θα πρέ:ίrB

δηλαδή έ);eι την πλεtoψηφIα. στο ΠΡΟΕδρΕΙσ.••

λΕ.ΥόμεΥΟ

(20.005

060 2015-2016

Αυτά λέΒ η ΕΙδηση κ α ι σε ΣWδ υασμ ό

κασΙα κύλησε ομαλά για

«(

αρι θμό πο υ εlΧΕ

.." α την πε ρ

από τη δ ιετlα
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ντρι tιής

ΜακεδovΓας

Aπόσroλoς

Τζιτζικώ

ΣΤΗV ειδική σWΕΔρlooη
του Π εριφεΡΕΙΟκα) Συμ

στας ΠΡΙVτη y ~ α ρ ξ η

βo u), b u Κarrρικής

τη ς διαδικασbς

ΚΕ

.Eu-

δovfα ς,. γ ι α την mι ά δ ε ι ξ η

χα ρστ ησ ε τον απερ

τω ν έου

),'ό μ εv o Πρόεδρο του

npoεδρe[oυ του

σlι ματoς. το απoτeMσμσ

Πε ΡκΡε.ρεισ ιοΌ Συμ
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Σαρη ΥΚΜ1:δης,. περιφερειακός σύμβ::ι υλα; Η μ αθ ας

τααισθήματu τα.ι fλlvΘιoJ των περιφερεισκών CιJμ

(παρ:Ί:rαξη «:Περιφέρεια Πρωτceλήτpι.σ~) . Ψfr:ρ κxr.ι
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πρόεδρος ο Μιχάλης ΣουμελΙδης με.
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1 άκυρο. Γραμματέας ο
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9λειικό.
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σημείωσε ότι πf?τ/ του εΙΥαι ότιόλοι οι
σύμβουλοι παλε.ύουΥ

'fICI το to:lλό της πό
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513 α τη.ι ει
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δι tσ'ι συ ιιεδ ρfαση του ΠερφερειακαJ Συ μ βου
Κε... τΡικής MαK εδoν bζ y ~ ΤΗV αΥά.δε ι ξη Τ1ί.1ι'
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οι δημστικο Γ
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Παπαδόπo Wιcιc;. Χατ ζόπου λος (τoκτtm μ έλη) 100 Ι

~ι«b). Nέ.oς Γραμματ έα;, μ Ετά ο;πό την όΡι'η ση

θΕΟ',(ά ρης,.

τι:ιΝ παρατόξεωv τ/ ς ελάσσο\ος αvmτολfτε οοηςw
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ου θα εΙΥ α ι η κο. N6nη Tcι:IγΚαMδoυ που

σεβασμό και χωρ[ς , κα'ο'ένα δ ι αχω ρισμό .
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δή μαρχος) ειQιέxθηκoy
ΔέoΠOIYO

ΛαζαρΙδou•

Ν fιroς·Κουτσογίάwης,. Γιάwης ΓΙΟν/Ούλης,.
ΜαΥόλης Βαδόλας και.Μκης Λακ: ΗWyO\.

δεν μrro-

[eρμ

81
ρ '

.

~ΙaΌ'ιll;ιιι~) υ

m uUJIUI... 'U •• ,

α ξmιEr a l η qmίJrxει ι;]

αmδ ει.ιp υ

Στη [ερμαν α τωνμί'ι'ι 'tζg μπ ς με 4 Ο

ΤΟ μήνι:ι -D1InσχολούνΥ ύ

7.rια:l τοllJ ·

μύρια άτομα στη Γφμι:ι

των φτω;(ώ'/το)Ο1

5 ( ότσντο

Π

ξ η ση

1,7%) σχεδόν 13 εκατ, ό'ι9 ρ
1S)% του πληθοομού ζσύοοl/ Ο Ε
ιιε.ς φrώ;(Ejaς. δηλαδή με α πσ.\a

σ

το 60% 1D U μέrou εισ

Η φΤΏXEJ a στη Γερμαν σ

η μα

txn π ολ

ά

Ηόλ/η

,

Ι"η

απo~o

)Jδa αυτή θα

βρiαια;π: άρθρα,
νroκouμ
μ

έτ

,

w6(,

τα, i

ι

JιOU cιφoρoιύ'Vτην

'[OΊιlιιή ισ'[ορ(α (ιωρkιJ(),

ρειν

τη.wικό'ι:ρηπκ)(ώρας

μcις.α».ά.ΚΟΙ ΊιCJYΚ6σμιcι

ό τις

opxt(;

ηιυ

19 3

ΥορΥή crίrdMVΞη τ

Ε

__

txouIΚ μια

'11

..

ΝικολαΓδης

Γιώρ

γος,.44 . χρσιιι:ί7ιι;από

κιvι'pιτoς της

ικήις αvτknοσης στη Xfί'ρα μα" στ/V

Τόwς ΑριστεΙδης,.48 rniιv, από

Aι.ιιSριrίΠ'ηςΚώστάς,.

Κατσrβε),οςΝΙ~ 1

ρο πις μtα

ΧΡσ.ιώνρπό Θάσο

ΑΙ yqovός ποu oδηyil

ι;(Ελιδόκης

ιxtιλης,

Πασχα\[δης Πασχά

Χρήστου ΣτΕΡ,ιΙΟζ

ΤIIιJV 6WΌιιείIfV ΚCΠCI'J(ής (σπι ~ισ

λης,27 χρονώΥ, φοι

Πτος Ν Ικος,.

τητής ιατρική ς από

'ι'η

Aθ ήvα

Ka.ι άτo ς Γιώργος,.

sp

και τις

ΙJΙΕ( ιι;;ιooιθapιoτιιάς
J.I"ι. ~ιύ ιιι.Ι ι:ι ..,..

mιxειpήoa~1 ΊιΟU ιαιuvo6ιUεταιτouτόxρo

· ~r

vcι αιι6 την όξwaη τ/ς αVΤIΚOΙΙOuιιιιαrιιι: ήι;
προ

~ -:-

Mcrρ'dOO

tcι E'uρώnη:o

σης

ιιοαιεόααι η Ίιαρα

1943

yvfιNΠαιιo(ηcJη

τrι,ι: γ..:: Ι. oCι:μ. , .

.........:.";ι,;ι . .. ... ...., -

.. :rι .... .

~~ ' :-J.ι' Aι: ~

t

o.h

'

ι'fή, eιν L ιι::'oιI '<. ι. ι

Υ ι. Ι:Ι- ι:" ·

..- • •

....
- t:ι -:ι ifnc ~ h~ ·
~ .... - ...!ιί -...ιr .. .. . .-

n.-:"l ~ r{

,...,.ΙΙΙ .oQι. ί" .;-ι ~

"

_

ι.;

Ι L :-ΙΙ-Ι :.. """

,'Ψ"""_I. ~

ηιιεpΙCΙ

s:

••

...... f r .................

δa(.

Iτ/V

]:

~ ;;. .. ~

Τ

.:ι: . ΙΙ ι:ιv ~

Iu~U";o" φ

.....

ισ εγκληματική

J.ι.ι..

1.. .:-=·'

ακΕ.δσι'[ας

-. r.,

κλΓκα που τπλc:xρoρEfταl

!J.: " .~

~ r:"'. ' '':'

ι

..

~ Γ ΙΙ

« Κο μο υ ...στική Kεvrρική Επιτροπι'ρ. δια προ

r' ......

κηρύξεως της προς τον gnostopoi ίsil'Vιηθu

:

-.:..ι: Iro-Irω

..,...:rι.~

Y ,j

ι1 Ι .ιιi ,

ι ή I ~....... : ' ι.. .

...:ιι=ι :ι.ι

'7

I ..

It~

".; 1ιΔ-:: :ι. ι :u ...:..rιτιι :γ,. 4t rrL.
, . .......... . .. ι.ι ....
.... I W 'l ~

.ι,;. Γιι:Ι" ~~

.1.. -: ..

I Ι: ιι.."... -κ

tι-'. .....I J

1,I . ι~

r; J ..-..:ιι .., .

• ..... 1-..., .. _
I

-r..,a:.:-;ιι: ~

:

« Π ρ ος ΤΟ LlC; κατοίκουττηε

.....,.10-_..... , .

'"

4'-. := . ρ """,""':-ι.:

"' .. "....~• ..,. .
c_;ι.rtιιr l.::ι

......

ι

~ Iι:ιi

__ .........1.

~ιι,

=:

..:

..

.
ι ..

5ιατα"ι:ί7.ι ,των δυ'ι'άμενD.N tι:eΠO)(ής

Βού λγαρη ς

στα ς,.40
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X ρ oνrί:r...

εις

Ίιό

το

ΚΚΕ

VΠiιςΚOιoι:

από

Χιλια50ύ

30 χρσ.ιι:ί7.ι,ΕΛΑΣπης από
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χ ρσ.ι ώ Υ, α πό IτUΛ[

Ρα ψά

;φCM:ίιv.EΛAIιτης από

30
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aVCUf'-

Ιίίιαιλεσθ'-

AUΓΕΤl5 η ς Nfκoς,23ΧΡΟ'ι'ι:ί7ιι.από

8έττα ς Γιdψρς,.

από ΚρΊτη

εΙΟ Του oτραTontδou

ριιwroι απς

Δ ο μο κού

28 χρονώΥ,

17 XΡΣVι:ί7ιι,αττό Αθή'ο'α

Ραψάνη.

δάσκα Λος,. στέλ εχος

Βρύση Κι),..

κΓς

ΒαρElάδης Πέτρος. 30XΡO'lών. Κ Ι'ο'ηματσ,.Ρ α
φιστής,. στέλεχοςΕΑΜ ιI»ιώριvαςαπό το Ικό

50
ρ[τσ α ς

σμό'ι' EΚά>ιεσετoύroy EJς α'ι'LσTαKoήy απένανrι

TD.N

Ι μβρο

Φσιίουδης ΒασιΛης.. 45 ;φoVΏ .... από Τ fJJroO

CΠΗVtvτaαη της τραμαιφcn:lαςCΙΊιό ~ρoυς
ιι

υτιλήΥη

45 Xr.o'ι'ι:ί7ιι. από

κοκκι...ό

cιΝΆΙΠUΞη ιi6ιoIΠίΡΙΙ ,Τou ' πλου XOΡClΚtή
τοο

αρτίου 2.017

13

'0'10

τρ η ς,4 4

ΠαπαyΙΑWαKόΠOUλOς Αργύρης,. από Δράμα

από

Σταμ~άδης Αρτικ, μέλοςτου ΚΚΕ από Θεσ

σαμποτάζ και εις επανόστασΙΥ 'ι'ε σlΝE.p'r'ασ Γα

οολΟ'ι' Γκ η

μετά ύωv ειςτα όρη ειιρισκομένω"" κομμου ... ι

Τούρπας Πα'ι'αγι~ς,δάσKαλoς από Ioυφ>.J.

στι κώΥ συμμοριιί1 ...

μέ),οςτou ΚΚξ ε!6ριστος από Α'ι'άφη

Οι Έλλη'ι'ες οι οπάοι παραπλανιφεvoι από

Ka.ιλ ή ς Στέργιος. μέλοςτου ΚΚΕ, CΠ16 Κρηιλδα

τη ... ΜόΟΧαΥ πΓnτolN τόσσιιχαμ ηλά ώστε VCI

Σερρώ...

μεταβό;\.λιιΝται EJς όργα'ι'α της κομμou'ι'Ιστι

Τομl5ης Xρυσc?στoμoς

·

'

κής τρομοκρατΓας δεν έχουΥ θέσιΙο' oιJrε εις

Ιωαν/15ης Αλέξα'ι'δρ0ς,28 ΧΡ.Ήι:ί7.ι. από Τ ρα

τηΙο' ιδ[αν πατρ[ΟΟ ,τωΥ. Ημαι σιαθερός απο

πε ζo ΎVΤΑ

φασtσμE.νoς χάΡΙΥ της ι5Γας αυτού πp:ιισrασ Γ

Α'ι'δ ρ εά δ η ς Nfκoς.21 xpo~ από EυKapπlα

ας.να απελει.-eερdισω από τους εyκλημα τfας
αυτούς κομουΥισάς το ... ελλΗVικό'ι' πληθοομό 'ι'
τον αγαmiιvτa:τη ... ή ρεμη'ι' ζωr,.ι.
Δια, τη'ι'τήρησl ... ~ιπόι.ι της δημoσfας ησυ χϊας
Και ασφα)ιε[ας διάταξε την 1η Μαρτ[ou 19Β
ΤOYΤUφε~σμόν46KOμμOυ ...~.

K~KΓς

Aναμ.tι.ώ από όλα τα στριψcrn:ι του τι),ηθu

από ΜΟΥΟοτήρι

σμού της

ΡΙσβής Μα.ιώλης,

Κ ρ ο μοτή ς ΓιώρΥΟς,.

19 Xρσ.rrί:r... από Τ EρπUΛo

Κι), κ Γς

Μ ητ σι κι)νας Nίιroς,l6 xρoyιί1J. από Τ σαΡΙΊσά
'ο' η

Ε!αρElάδης Λάζαρος,.

αiiε.δσ.ιΙας" απομακριινθώσι'ο'

Φλώ ριν ας, από Aθήvα

μπo>.σeβΓκω'o'

Κ ρ οζ ι:ί7ιι η ς Γιώργος

τω'ο' , οπο Γω Υ τα

αποτελέσματα Τελικώς βλότιτouν μόΥο'ι' ΤΟ'ι'

Τσα καλής Iτέ.q::ι:ι.'ι'oς

ελ/η'ο'lκόΥ λαόν.

Τσακfρης Ν[κος

Ο

Στρατιωτικός

Διοικητής

θεσσαλο ... Ικης

Φωτfoυ,~ 1 Xρoyrί:rιι από θεσσαλcf.ιΓKη

Και πραγματικι:1. Στις

46

στέλεχος ΕΑΜ

Γκοιιλιός Θόδωρος

ALyαIoU"o
θέση

χρo!ιώv. δάσκαλος,.

29 χρoyιί1J.

από τα ανωφελή κω aνόητα σ lΝθήματα τω ...
υΠΟΚΙ'ι'ητών

34

1

ΜαρτΓου

ΦωστεΡ5πΟυλος,. μέλος του ΚΚΕ ,από Α.ΜαΚΕ

στη

1943

Γκρα της Θεσοολσ.'Γκης EJΠΈλoΎVΤΑι

αγωΥιστέ.ς. ~ ρόκειται Υ1α

τ

δοΥ[α

38 κομμοlΝιστές

ε

τ

χ

τ-

,

...- 1 42-1 5

αρoυσιάζoυμe. κομμάτι από τις αvέ.1'C

cιντόρτες,. ρf;(νOVΤΑςro.ι σπόρο τη ς δι

τ/Υ ομάδα 1DU στο χωριό και αφοπΛιζει μερικούς ΜΑηδεςκαι

&πες α'ι'αμvήσεις του αγD.Nιστή της

χόνοΙQς.

ΧIτε.ς του χωριού. ΜιΛησε στους χωριανούς που μαζεύτηκαν

AYτfστaσης A,vrώtι'η Τσέου (καπετόΥ ΑμΙ

1943 ~ καλOKα/ρισUΛλαμβά'ι'Oνται ΚΙ. εκτε

στο σχολεΓο και αποχώρησαναπό το χωριό.

κου) απότη ΦuτElά που αφOΡOC:rιιτηνα'ι'ά

λoιNraι από τους Γερμανούς στσ.ι Παύ

Μ:ιζΙ του ήτα~ και οι εξής: Ο Υ10ςτουΚώστας,.ΤσέοςΔημήτρης

πτuξη του αντάρτικου (ΕΛΑΙ) στο :<ωριό

λο Μελά θεσσαλoιιfκης ΟΙ Γκwόπουi\Oς

, κα ι , Aνrιf1ιιη ς (αδέλφια), αρμαράς

του τη'ι' κατάσταση μετό την Βόρκιζα. τη'ι'

Ιωάwης..πρόε5ροςΛαϊκού ΔικαστηρΙου.

γελος. Νικο>.όπουλοςAνrΦlJης

πρώτη

Mπεσfνας ΓιώργΟς και Ζιώγας Bασlλης

γας Γιώργος,. ΓκD.ι·,ιας ΝΙκος. Λ16λιος θα\'άσης,. ΓKιλιόΠOuλoς

στώ.... θύματα από μάχες στο'ι' ΕΜΣ και

μέλη του ΚΚΕ. Το

στΟΥΔΣΕ κ:.α :

ομαδικώς στον ΕΛ.ΑΙ. οί τότε ΕΠΟΝ πες:

Αντι:ί7ιιης,. Mαιφικώσιας'~ Γιcoς,.TσlληςΚώστας,ΒύζαςΚώστας,.
ΓκαλΓτσιος Βασίλειος και στη... noρEfa οι:
πεσfvας Σωτή ρης.

« Mόρτη ς '1 943: Τo πρ ώro πα ρι:ί7ιι τo υ EλM.

Mαιφυιαiιστας ΝΙκος,. Ει.ιάγ,ιελος Τσιλης,.

Νεδέλκος ΓιώΡ'Υ':1ς ή κόρη του ΜπαρούΙ'α Ρή'ι'α,η Ο\γα Μό:πο

στο χωριό . Πρωτοστάτης της οργά'ι'ωσης

W.aρμαράς Μα'ο'ιω.ης,. Τσέ.ός Avrtiιyης,.

ρα,η Περηφαvoπoύλoυ ΑθηΥά και , μe.ρικo [ μικρο [ που παρα

ΕΑΜ ο Θωμάς Λιόλιολς (Μι'ταρούτασ.Ακο

Γιαλιόπου;\ος Avττί:rι'ης,. ΓKlλιvας ΝΙκο.;.

~ηκαv .

Λοι.θεΙ τις έ'ι'οτιλες 5υΥόμεις του ΕΜΣ και

Zιr.iJγ:ις Γιώργος,. Νικολόπουλος Γιώργος.

θ:ιμαro από μάΧες (ΕΛΑΣ) εΙvαι: Zιrί7,'ας Mαρyαρfτης και τα

μαζ[ του ο γιόςτου Κώστας.. ο Θυμιόποu

Μετά τη ΣυμφωΥΓα της Βάρκιζας. ιδΓως

5ύο αδέλφια Καμι'ι'όκη. Χρήστος και Γιάν'ι'ης . Iυrό ΔΣΕ. Τ σέ

Λος θωμάς. ο Τσέος Δημήτρης,. ο Λιόλιος

μετά της

ος Δημήτρης,. Λί6Μος 9:ι'ο'άσ ης.. Λιόλιος θιφός και o~oς του

θαVΆσης ,και ο Mα~ρ[της Zιrί7,'ας. ΛΙγο

μοlφατΙα και τα βασανιστήρια. Ξuλoκo

Κώστας . η κόρη του Ρή'ο'α και η YUIJQ[κo ΎΟυ που πέθα'ι'ε έξω.

αρ,ιότφ:ι β"α/'ι'ουΥ στο βoυVΌ τα αδέρ

πήθηκο'ι' άγρια οι Γκαλ[τσιος Baσf),EJOς

Ζιώγας Γιώργος,. ΓKιλιόΠOUΛOς ΑΥτώ...,ς,.

φια KαμrνάKη ο Χρήστος και ο ΠόνΥης.

Νεδέλκος ΣτΕΡ,ιιος,. M!τεσf'ι'ας Σωτήρι

Γκαλfτσιoς BασDιEJoς,. Μπεσ[νας Σωτήρης,. ΝΕ.δέ>ικος Γt:ίJP't'ος .

ΤΟΥ AJη:O.η με Μάη εμφαvfζΕ.τQJ στο ;<ω

ο.;.Τ σέος Δη μήτρης.

Πέθαycιν έξω και οι : ΓK[),ΙVΑς Ν Ικος tαll Βύζας Κώστας. ~αι στις

ριό μπoUΛOύKιτης οργά'ι'ωσης ΠΑΟ. ως

Στις

ομάδα. καταδιωκόμεlιωY αγω'ι'Ι

21

1944 KατατάσOOVΤΑΙ

Μαίou

3OJ1 011945

1945 αρχΓζει

η τρο

μπα(νει ο Mιταρoίιraι:; με

I(QJ

φυλακές ο Nικo>.όπoUΛoς ΒασD.EJος .

αν!ί1\ης,. Τσίλης Ευάγ
BασDιης (αδέλφια)

ζιώ

ακρικιΟΟτας ΝΓκος.

Η άλ/η

άποψ η
ε

,

cιπ

τ

ν

13 MGp7iou 2017

Η

ες

cι

ι

ς ΥΥι ς ~εooιa'

υ
ας

..

ΑΝΤΗ

Σ του Συλλόγου Νεφρο

.ιvη

ερ

παθω.., ΗμαΕΙας εΙΧΑΝ το

6n.

vouμε
στην

Σαββατοκύριακο ΟΙ βου

ο-.

vd6a

Yν&~

ας

n;y

nyy-

Μ ..

ι

kι...

....ιή .. ατο
.

ΓυwικολO"t'κό ΙατρΕΙο

ΓεΥική ς IOΤΡΙK~ς
Kaρ5ιoλoyuι:ό ΙατρΕΙο
Oδoνnoτρικό Ιατρείο
Ο ρ θ ο πεδ ικό Ιατρ είο
ΠαθQ\ο.,ικό ιατρείο
Χ ε ιρ ο υ ρΥ Ικό Ιατρείο
Ψυχιατρικό ΙατρΕΙο

ΩΡ.Λ ΙατρΕΙο
1O Aκττvoλoγικό Eργαστή~o
( υπep~Oγp;::lφήμαm- μασro~φΙες)
.
11 .Μlκροβιολογικό Εργαστή
ριο

12Τμήμα Εμβολ ΙιιΝ με Παιδ ("

w

αYroΠOKΡΙθoίr.ι πλήρως

στα καθήκοντά του " λ όγω του
μεγόλου αριθμο ύ ασθε'ι'ιίhr που

δύο

βOUλeιιτές ενη
από

του

νΟΥτας ήδη πσι\ύ nερισσόrερες
εφημερ Ιες ΊΟ ι,ι μή Υα coτ' ότι θα

ΤΟ 'ι'

Συ λ/όΥου

~ E..

κ . Λι& ιο Θα'ι'άση ~α τα

O ι β O υλ ευrΈC; του Σ'ΥΡΙΖΑ υπο

προβ),ήμστα τωιl ν εφ ρο

σ ;(έ.θηκα'ι' ότι θα κά'ι'ουν άμεσα

παθω ι,ι,

ιοοι γ ια το

ότι ~'ι' α ι δυWΤσ.. μ ε πaρεμβά

ατρο

πρόβ),ημα που . πρCΈκυψε

σειςτouς στο υΠΟUρΥεfο ΥΥεΙας

13.Τμ ή μα Evεσoθεραπefας·

από

την

14.Τμήμα πρoεroιμασΙας γΟΥε

του

Ιατρικο ύ

α

σ& 1Iρωl'lιΓό tιφCιριo με ρavτε-

βο6:

τω ν

ε ξυπη ΡErού.., καθημεριΥ ά, κά

πρόεδρό

1IαΡOκc}.

τΙ!)

υπάP'.(O'ιlΠ.ς ιαφο [ (.mψελητές)

δ ε... ι.σroΡOΊιv ε κ τω 'ι' · π ραγμ ά

ρασαρΝδου Φρόσω και κ.

μερώθηκα'ι'

τ ουΡΥούν
τα

Ι

O υ ρ'J o υ ζ [δ ης Γι ώpvος .

Οι

Ο

πρΏΗv

ICA]

στους δύο βouλευrέςότι ο ι δύ ο

λ ευτές του ΣΥΡ Ι ΖΑ κα Κα

BtpoIo c;
[1Ιρ'ιι ην

ΒΟΥΛΕΠ

wάYτη σ η με το ΔΣ

α λ/ά

υποστεΜχωση

Υια να κρατηθεί η τρhη νεφ ρ ο-

προοωπικο ύ

), όΥο ς στο τμήμα, η οπο Ια πή ρε

ϊκότητα ς κοι θ η λ α σμ ο 6

στη Νεφρολογική ΚλΙ'dισ'ι του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας.

ειδικότητα μό~ς λfyες μέρe.ς πρι .... ΤόΥισCIY ότι θα Υ (ι.ιε! EJήσης

rι.ι'lo1.θ ή ματα

λόtr':ιJ σwταξιoδότησης του Δfvτή τητ ΚλNl κής

άμεσα προσπάθει α γ ι α

Ψυχοπροφυλακτ,,:

κής

Τμήμα

ητρικού

θηλασμού-

.

YCl πΡοσ),ηφθε Ι

αρχικά ένας ακόμη

Eιδικό-rερα Ίό..,σα'ι' ότι θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση

emκουρικός ιατρό ς έως ναπλη ριι:θεΙ η θέση άπό μό 'ι'ιμο για

για δύο 'ι'έες θέσεκ ιατρtίN με την ειδικότητα. του νεφρολό

τρό, μέοω πΡοκ:ή ρυξηςτης από το υπου ρΥε{ο .Τέλο ς ξεκαθα

Eπιcnι:έψ ε ι ς κατ' οΙ...-:σ.ι

γου, ώστε η κλΝική,. τα εξωτερικό ιατρΕΙα και ΤΟ τμή μα του

ρΙστηκε με κόθε δ υvarό τρόπο να διασφα).ιστεΙ η είιρυθμη

5 .Φ OO1ΚOθεp:uτE!ες κατ' 0[100'0'

ΤεΧ'r\κού Νεφρού να λειτοψγού'ι' κα'ι'Ο'/ικά .

),Errouρ'r'fa της 'ο'εφ ρ ολογι κ ή ς κΝ 'ι'lκής.

Eπεσήμαw...

16; 1<o M:ιJ .., ικ ή ΛειτουΡ,ιός
ΤΗΛΕΦΩ ΝΑ

ΠΑ

2331062985 ΚΑΙ

PANTEBoγ~

2~ 1062198

n

Σ

ΟΥ

2

ΕΣΑ ΠΟ Ο ΛΑΧΙΚΟ TPAΓCrfι Ι
Η εχ δήλωση θα πραγματοΠΟ!'1θ ΕΙ τη ν

ΤΗΛΕ ΦΩ ΝΛ ΠΑ ΠΛΗΡΟΦCfΊ
ΕΙ: 2331 022332- 2~~ 1024661-

Τετόρτη

233102 1863

χ ω ρ ο ΤΕΧ\ι'ώΥ με την υποστήριξη τη ς

Ο ΥΠΕΥθ ΥΝ ΟΣ Μ Υ. ΠΕΔΥ ΒΕ

ΚΕΠ Α Δήμου Βέροιας και ~Eι ελεύθ ε

ραΑΣ :

ρη ε ίσοδο

ΘΕΟΔΩΑΔΗ λ Η

Η=

22 Μαρτ Ιου καιώρa 20.00 στο

,

ΤΡΙΟΣ

ις

μάδες

έwς πνεύμΟYClς ανά
σ ας

για

τους

παρα

γωγούς της περιοχής
μας καθώς θα Εχο υν

τη δυνατότητα ν α δι
αθ έσOIJιl τα πρoϊ6.rτα

τοικ μέσω tI.1N ~α

νώ σEωlι'

Παραytι11rών

και σε νέεςαΥορ ές .

ΣΗ

F

Κ

~.ι. : 6

Τ .:

ελε~

c1Π6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια

Οτ/ σiλιδα αuιή

4

p6(owτooc;; υπ

:l3 Mapτr o'U 20:1:. ϊ

τ/
ΔιοΙκηση του Πανε>.λαδικού Σωμcrrefου

μικροκομματικές εκμετoλλε.ύσει~. Ας δούμε

καταΎΥέλ/ει τη ... προσπόθεια

λoιΠΌV ποκκ τκ χρησιμοποιΕί

απ ο προ

σαναroλισμoύ της εργ0ι.'50σΙας και τtι1ιI υπο

Οι

τακτικών τηι; των υπooτηp.κrώv της e.φάρ

βΥάζουΥ τα σι:ιμπεράσμσιό τους. Όσο και νσ

μοζόμε",ηι:; αντιλαϊκήι:; πολιτικής;

ερ

προσπαθούν κάποιοι να θολώσοw το τοπΙο
και να υποστηρ[ζου ... όn αΎι:ιNfζovrαι ",α ΤηΥ

γαζόμενtι1J που αναπαράγουν ότι σερβIρεrol

d)lκαιη ανάπτυξη :. και τη"'.nι'r' ή εrnχειρη ματι

ακόμα και

κό:rroιω", αδΙΚOlOλό'\ιητα αΥυποΨΙαστων
στο διαδ[ιmιo , στο

φ,ιαζόμεΥΟΙ

στην ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ώριμοι

στα τηλέφωva

κότητω , Τα ουμφέροντά μας α εργαζόμενοι

κτλ . Προσπάθεια ατroπρoσαναroλισμoύ που

γνωρ[ζουμε ότι δεν σuwvrιoύYται με εκε[Υα

στσ,(Ε.ύει

facebook,

χτυπήσει την συσπεΙρωση τωΥ

τω ... εργοδοτά1ιι και δΕ ... τοικ αναγορεύοι:ιμε

φ,ιαζομένω", της επιχεΙρησης ΚΑΡΎΠΙΔΗΣ

προστάτες μαε Xoρrάσαμε από μεγάλα Λόγια

στο ΠαYελ/aδικό Σωματε[ο, Υα n\ήξει την αξι

και παχιές uτroσxέσεις . Λύσεις ποι:ι θα ΠΕΤσο

οπιστία του σωρατε ου μοτ, .."α να εnιβόλεl

κόβοW τους ήδη πετσοκομμένουι:; μισθούς

τΕλικά τα σχΕδια της μεγαλΟΕΡγοCioofας του

μας (από φόρους και XClpάTσIQ, κόψιμο επιδο

κλάδου

μάτωv KoOJ δε",τις ατroδεχόμαστε.

va

για λΕΠουρΥΙα των καταστημάτων

χωρ [ς .β αρ Iδ lΣo τοικ μισ.θούς και τα ακαιώμα

Η Διοlκηση του Πανελ/αδι κού οωμστείου

τα μα~ χωρ [ς εμάς που χρόνια δουλεύουμε,

K αλεf όλους ΊΟυς συ",αδέλφους

uπoμέ'ioυμE, έχουμε τεράστιεσ ανάγκες κα ι

ριι.:Θοιί.ι στο ΣωμaπIo μας. Υυρ[ζοlJTOς ΤηΥ

δε... φταΙμε σε τίποτα

πλάτη στα φερέφωνα της Epγoδoσfας,. στκ

Αυτή

η προσπάθεια

απoπρooowτo.\ισμ oύ

... α

συσπει

σ υ κo φovτfε.ς και στσΥ απoπρoomιατoλισμό .

τtιλ' εργαζόμεΥι:ιΝ αλλά και συκαpaνrlας του

Ν α απα ιτήσοι:ιμε όλοι σαΥ έ... ας; το Υπουργεlο

Πανελλαδικού ΣιψaτE/oυ ξεκΙ..,ησΈ από λάθη

ΕρΥασΙας να βγάλει άμεσο την εγκύκλιο που

που έγΝαν στη ... καταβολή του επιδόματος

αφορά στο Π.Δ .

Th'ι'

ευρώ από το'" OAEΔ~ κάποιοι δ εΥ

των ακaιωμάτωy τω ... ερyαζόμεytιN σε περ!

πληρώθηκαν, ΈΥΙΥαΥ διw.οπληρ(ψ.ές; λά θος

πτωση μετα βΙβσσης εm;(Elρησης" εγκαταστό

τραπεζuroΙλοΥαΡιασμο Ι λόθος ονόματα ΚΊλ

ΟΕ ωΥ ή τμημάτων . Δεν θα χ άσω με το στόχο

1000

Για την ισroρία
δικό ΣωματeIo

... α θυμ/σουμε ότι το Πανe.λλσ
μή ... ες τώρα διεκδικούσΕ αur ό

178/2002 Υια

τη ... πρoστaσIα

μα ς; που εfνaι η διασφόλιση τω ... θέσεωv ερ
γ ασfαι;.

Efw ι

uπoχρεωμέvoι οι εργοδότες Υα

το βoήβ"j μα ",α δ\ους τουτ εργαζόμεvoυς

πά ρ ο υν το παλαιό προσωπιιι:ό με όλα τα ερΥα

τηι:; επlχεΙρησηι:; και όΧι μόνο

σι α ιι:ό: μα ς δικαιlψστα.

"f\CI τα

μέΝι του.

ΑΠΑΓΓΟΥΜΕ:

Χάρη στην επΙμΟΥη α"ΩVιστιKή στάση Ttιλ' συ

Την άμεση καταβολή των f5εδουλεuμέ... (ι]ιΙ

ναδέλφ:JJ ..., στκ κι.."τοποιήσειζ, διαμαρτupε ς"

μα ς.

παραστάσεις στα YπoυργeIa με. πρωτοβουλ Ια

Την διασq:iιλιση όι\ι:ιΝ τtι1J θέσεω ... εργασΙας

του σlψαrEIΌ~ μετά από πολύ καιρό ιcaτo

κ α ι τω ... εργασιαKr.ίN μας δικαιlψάτtιN.

φέρσμε να κερδ Ισουμε το EJήδoμα βοήθεια ς

1 ιm ευρώ, για ό~oυι:;τoυς συycιδΕλφους.
Σε συ":E.vνόηση

με τους υπεύθuyoυς του

γ

ΥπουΡΥεΙου και γlα'πάροι:ιμΕόσο rno γρήγορα
γΙΎεrαι ΊΟ e.π1f50μα,. Kαταρr[OOμε καταστά σεις
με τα σιιόματα και τα στοι:χεΙα των ouYCIEiEλ
φtιN έroι όπως τα ήθελετο υπoψγεfo. Σ.υ1Jό

δΕλφοι- μέλη τοι:ι σ.ψaτEfoυ · αφιέρωσαν αμ έr

μβοΑ αμό στο
Π

ΟΤΚΟ

• ραγματoπoιήθ"jKE. στσ Δημοτι
κό kπpεIo του Δήμ:ιυ Βέρο ο:

r

ο Βέρ Ω(

ρειο ο

Δ η μ οτικό IαTp:b 'r'1α πιχ.οτη
φορά.

δωρEάv Εμβολιασμός "ια τα παιδιά

Η εκστραΤΕΙα το υ εμ βoλ lα

ΤΩv άπορι:ι.:ι.ι και m,ασφά.\ιστtιN

σ μού σlΝΕ.ΧΙζετα l ~ δράσ η

ο ιtDΥεvε ιά1ιι ΊΟυ διειιρι:ιμέvoυ Δή

το ι:ι Δη μοτι κού ~ Βέ

μω Βέροιας,. μΕ βάση το εe..,κό

ρο ο:;,.

πρόyρaμμα ΊΟυ υποχρεωτικού Εμ

O ΙΙO"ΈVΕΙEς που EMJI αvα

"t'" αυτό καλού με ης

βoλIOCIIJoύ το υ . ΥπουργεΙου Yyεbς

cφjΛkJτe.ς ~ έχουν βιβλiJ

tI1I I(OΙ~ΙK~ς Ιιλλη)ιεγ,(ιης με τη

ρ lO απoprac;. ~ τους φοΡΕ':;

cu",εp;oσh της

που .,....rι:,::ιIζo ΙΝ τέτο ιες π ε

. Κ.ο. ΑΓ1ΟΠΟΛΗ

ANθPαlOΣ στο Π pc7,ιραμμα Εμ

ρππώσεις

βο),ιό-ζουμε.: πoιδ~ ~λlσro,
όχι απροστάτεurα· στο onο[ο Εθε

μοΙ ΝηπΙΟ'rW(EJΌ... Δη μσnιι:ά
Σxoλεfα 'κλm, ι,u, απe.uθiNo

>.ovτές γιcrτρo(

νΊαΙ στο Δημοτικό ΙαΤΡΕ ίο,

δωρEάv

npa'r1Jaτoπoιoύv

εμβο),ιασμ:ιίχ;

ώστΕ

παlδιr.ί:ι.'

α~),ιστω... OΙΚO'(E.IIE~ σ ε πο),...

( Π αι δ ιιο l ΣΊCθ

ωμμ~y

va

σΊΟ ... ΕΠόμε.ιο εμβοι\ιοομ ό

λά. μέρη της Ελλάδα" με εμβόλια που πoPWι η α\UΊ~μ.ι.ι
.ΚΩ .

Η κατcrγpαφή τι:.ιΝ ooιδιtί:t.' που εμβολιάζονται ε fxe.ςεια""
σε. από τσ Δημοτικό ΙατρΕΙο"

ποι:ι θα πραγμι::rroπoιηθe:1 μετά τιΥ.ι έvσρ&ι της νέΟ:; σΥρ

NKι'Jς χρσ.ιιό:: .
Ευχαριστούμε Υια τη ... όψο.", συ'r'εp'r'Oσια τα μέλη της
Κ.Ο .ΑποστοΜΊ Ανθρωποςτου πρoyρόμμ.crroς « Εμ βο

Ο απολοΥισμόςτης σημΕρι'ιής η μέρας εlναι:.πρoσ~λθα.ι rJ

;\ιά-ζοι:ιμε Πα/διά αι,u,σι:ράNστα όχι αnpoστάτευΊα»

εμβο\ιάστη tDV 22 από τα 34 mιδιά που προσκλήθηκαν.

Β Ικη ΚαιτσoyιawoπαJΛoυ 1«11 "ΠΙ" κ . Π6πη fιι:ιζc;φ[δη του

πό την o P't"όv !OOη Αποσm\~ ΑΝΘΡΩΠΟΙ διατέθη ID'

διοικητικα:. τμήμι::πος Ίt.ιN πιx:rrιρσμμάτων της O~νω

QJVQ\im 36

πoλι:ιδύvαμα εμβό),ια,πoι:ιταπρOστατεύOLJιl

από 84 ασ9έ.'ιι'Ε.Ες
ΔυστlJ),'ώς ~ά παιδιά δεν ήρθαν ΟΥ

αης Aπoστoλ~ :Avθρωπα;,. τη ... κ.

pb

, κ.

Αραμπατ(ή και

την Κ. Σταυροόλα Π011αχατζ~ έθe:>όvτΡlEς παιδκΠρους

εl~ E'd'Jμe. 

του Δημοτικού Ιατρείου Bέ.ponς IiDI από το προαωπικό

~EΙ Αό'Υω ασθέ.lι'EJ.(]ς. αμέ;\ειας ή αδυ'ι'CIμ[ας ΣτΗv EJ1L-

τιΥ.ι κ.Νικολέτα Καρακασlδα.ι νoση~τρκι.,. την Κ . Χρισ'd

tDllllιY.. kI.

ι,u, Πατρα)ιέξ"η βοηθό φαΡIΏΚDTTOΙOύ.

1((11

Ο εμβολιασμός των ωφελούμει.ωΥ παιδιrί:rιι ,

1rJy

κ,Avιooτασn

πά.ι δΕν πpoσήλθαv θα γf\ιEΙ την επόμενη qχιρά μαζ[ μπα

Μπαρδάρη Λσ,'oθeρaπεάτρκι . Το συντovισμό τοι:ι όλου

If]I'ι'O CJPIO παιδιά . που θα προκύψΟυν .

πρσγρόμματος εlΧε. η κ, ΣcφlΌ Γούro KoMι1tι'ιια; Λειτουρ

πό τα παιδιά, που

~ταy tocJtΌ'r'E.YPOμμ.έ.1ι'<l στο ση μερινό εμβολιοομ5 , τα

6

ήταΥ από aνaoφόADte~ o l κayένειες. που πpOσ~)8α... στα

'!'Ός ιme.ύθlNητoυ Δη μσnκαJ ΙατΡΕ ίου..

Η άλ/.η

·

Η JRMη ση πρόιΕι να :'ν α ι

άποψ η

0 6~ μάχης. κι uτvx

π

ι

ι

μ

σuι

6

r

ριa 1:0υ λιa ΚoQ

cιywνιστή

μια 'ση μ.ΡΙά στο χέρ ια της
δ"AfVI IΙΜρ(

.

ΓιCΊVΙΙΗ ς Ph:CJOΙ;

13 M~ ρτi'oυ 20:7

,

,ς

Δ
Δ η μοτι κή

βιβ>.ιοθήκη

Zωy lOΠOOλ01J:4
συμμετ είχε
στη ν

-γ ι α

,

κης

. ρο

ς!

Όrσ.' ο τσrllρι:ις;xq.ισΥ ~
η ).ιτδτητcι dι.ιαισfγ oι..ιρη γ ια. ται ιώ q.ιo

καΙ 6τmo ~α κι:ι\t..rτiρ.!υηι.ι>.οο

tΘ.

τη ς

ΚΕΠ Α

πρ ώτη

φορό

Καλοκαιρι ... ή

ιβΑι

...eou.; φόρους θα φo ρτώ~ στου ),α σ ιί τcι.ι t4Jo
Γι 'αυτ δ ά)J,a),Μ σι apιΙ:V=Ι [της- ~αι;

mu ... Δv COJ)/ τον ~Πι.r.(ό w yι:ι,'Vιίζι:ι αΠ' τov 1Iόvo

εκστρατε ία

IID I ιi1J.α σιιμβa&.oo ι.ιv στ ηιι ανo ρQ τη

201 6τη ς Εθιιικής Βιβλι οθήκ:ης.

~ σI"ας

1ΙΟ υ ιixως- VΤΡ OTl ή KoρoϊσeiιOU'~τoY κόσ μ ο

Η βιβλιοθήκη μστ στη ΥΕΥ Ική
αξιoλ~ η ση της Εθ ... ικής 8ιβλι ο

Ότι::n.r ο Τσ l ιι:Ρας I!ibι ~ U1lO σ;ι,iσ~ .; γ ι α. m ),υ~pe iι=ι ι;

θήκη ς .της Ελλάδας ' κ ατέκτ η σε."

οΙ νο ιι ρα θ α. φe ρe ι κα ι ά.\.\ο μο.ημ 6'ο'ιο

τη ν 4η θ έση και κέΡδl ζει το αση

."στ! θό ρθαΝ \ΛEn μhρo "'Ο Ο στι ι-i"ς βο.\ e.:ισe ι;
μ ~ το σ iιστΓ}J α. τοιι ι; το ~ιφ σo »σπlιo:ό ο ~ o

μένιο μ.ετά'),λιοΙ
Με

13 βα θμού ς

στry.ι γε.... Ι Κή κα

Όταν μ ι\ά~ γ ιa. δ ρα στrρ ιό 'IΓJT~ ΚOI llIθΑV όTη~ .;

τάτα ξη .

d1.ιαl σ~o ιι ταπδte::.γ ιa,[ η αnιmι;ι.{o τΌu βρ lσια:τoι στο cmό~o

Κατετά -γη δε

11 η

βι β>.ιοθηκ ιί1ιι

,?ε σU YOλ o l :Β

που

κα ι τη ς )peO κωOO.ι;τou lI PXΙΠOGιι!.l να. ... pύl\l-!l μ~ δ ημ α 'ι't"ι' ι ι-i"ς
α θ),ιότ/ ΠΧ;;

συμμετε fχα ...

μ σά<mό m:ι μάτalO οl mvoμ κό δρόμο evα'fώlι lO

στο πρ όγραμμα της Εθ'ο'ιιι:ής Βι

βλιοθή κη ςτη ς Ελλάδος

Όταν 1(1;ι1 για. tv>'cψl),k-ς ο ~ιάι; στ ις I!ριι ~

Τα κ:ρrτ:ήρια βάσει τtιN οπο ίω ν

6. Συ'ι'εργcισIα

ιcατmόXθη κα'ι' ΟΙ βιβλιοθή κ ες EfvaL:

ση συγKE.ΚριμE ... lιN Ep-γαστηρ[ΩV , η ύπαρξη εθε.),σιιτώ'J

1. Ο αριθμ6ιc;τω ν εργαστη ρIlιN

που υ ~oπα ή θ η K α'ι'

-2.Το ποοοστό ThJιI εργαστηρfLιN που

με. τoJ11KOύς φορείε ",α τη ... πραγματοπο(η 

7. Πα ρουσΙα στο facebook, και

σχεδ ιάστηκε καιυλο-

στο τύπο τόσο με κοινοποι

ήσεκ ή σναρτήοεκ σχετικό με ΤηΥ κα>.οκαιρι"'; εκστρα

ποl ηθηκ ε από το μ όι.ιιμο προαι.ιπι κό τω β l β λ l ο θ η ιι: ιίΉ

τεία όσο και συμμετοχή στο διαδικτυακό παιχν[δι .,.,.Ιvε.

3. Υλοπο[ηση τtιJιIτριιί1ιι ε~στηρ [lιN (κ[ ηση ς,. αρχιτεκτοι.ική ς,. αισθήσε.ωv) που δ ι δάχτη κα... στο σεμι 'ι' άρ ιο και ThJιI

οοιότα.. ~moτ~ το mlζeI vreμeι.; ό1\. σev e lvα I τοιι ι:o.xJ1ήματoςόμηpoι;
fΡ'ι'άτη δev σ.!στηρlζΘ καν!!!'ι; ατ/ ζωi

001 σε eκμfi~Ι

ο αστός ο αοομάτης

Eξeρευ.."τήςΤOυ κόσμου» .

ποιι σιJ υ~ρelι; το q:ιταl~μo τ~ι; μovόxα αiJ

θέλουμε να ευΧΑ ριστή σουμε γσ.ιΕΙς και παιδιά που το κα

...α 'ή δev γ t..-eoo ι αne.:ιορχοςeιταvo

τΕλετι:ί1ιι έva ρ ξη ς και λήξης .

),οκα[ρι Eμ1TIaτE.ύovral τη βιβι\ιοθή κη μας κα ι ~ τους υπο

4. Το ποσοστό εξασ φι:iλ ιση ς και αγoράς ~.. 105 ΠΡΟΤEl'ι'ό
με... lιN 't"Q την Κ.Ε. βl βλ [ιιΝ.
5. Προμή θεια αν αλ ωσfμω ... uλιK ιl1ιι γ ι α τη ... υλοποίηση ThJιI

σχε.θούμε. πώ ς θα' κάνO υ μ,e. ό,τι ΕΝ α ι δ UWΤό γ ι α

φ,ιαστη Ρ [ων.

(Δελτ[ο Τύπο υ της ΚΕ ΟA,'l

Ο

~ι; ~ρ)41 και 'r"οβό.\πάvτα σ οοιώμοιρι:ις;
Μι; ΚΟΙ KΙ§V ~ l!iια ιo:orτeς στιι;; Σ.eίi):θ.\eι;

μασι:!: KαΛίίre.ρOΙ κα ι ποιοτι κότερόι κα ι το π
καλOKαlp' ι~ ς eκoτP.ατe.rac; θα Ε

... α. γι~

ραμ μα της

ι φ),ouτ[ ζεro! συ~~

στ ά1ης

:Το f;eρeις::nωι; ο"'ψις στην τάtη
κι

1TJ"" Ef'νοll κή
.. oo.~ι; ταν eαUΤΌ σου απ'" τ'1" ~\ι!!ιισ'1 ""αnαυ.όξ.e κ;

μ

. σ το ΚΚΕ ο)..:ιός μnoρd\lO. OTη Pι:ι;τd"

... α

μ~

= Kά.~1 ψτω:t ο Τσ[:ι:Ρ ΟΙ; '1.0 κM ~ς

ιαπων ικός πο1ιπισμός είνα ι μο ... α

ς ύμ ο C;

δικός από πώι λέ ς απόψ EL.<;. Από

το παρα δοσιακό ιαrιtι7ι'IKό θέcrφ O κα

μπoύ iα. _ τη ... πλετή τ~o ύ, τη ... "tέ); ... η

ολύς λόγο ς

το υ χα ρτ ι ο ύ μέ): ρι τη σύγχ ρον η κο υλ

...

Exe γ{'ι' Ε! το τε), ευ το[ο - διάστημα 'f\a

την πα ρ αχώρηση του Κέvτρo υ Π ολιτισμού Ιδρύ

ματος «.Στα ύρος Ν ιάρxcις:t στο ελλη ...κό δη μόσιο, χω

το ύ ρ α μ ε τα v ideo games και τα ά'Λ με.

Μ

(

ιςχορ

ε ιδ ι αIτep o εν δ ια φέρ ο ... κα ι χα ρά,

ρίς β

η Βιβ λιοθήκη μας παρέλαβε

Tnc: π α ραχώρηση ~ αλλό μό vo -γ ι α να-εuΛo γoύvτα ι

μb

ωρα Ια συλ/ογή βιβλ[ω ... Ιαπ ιιΝικής λο

οι

ια να ."..,εται κουβέντα γ ια τους 6 ρ ο υςτ ης"σύ μβ αση ς αυτής

.

και

... α

υμvo ιjνrα ι

ρηΥ (ες και οι ΧΟΡ"1ΎΟΙΙτη ... ΠΡΑWατικότητ α, όμως, στό χος μέσα

γστεχιλας και άλ/ω ... ε'ο'Τύπω ... -γ ι α τη ...

από αυτe.ς τις διι:ΡΕές. που -γ ι α τους μεyιtι)ιoι.ιc; EΠΙX EJ ρ η μαn κ:oύς ομ l

ιαΠ lιNΙKή

),ους δε... eι: αι πα ρά στα-γ όνα στο ν ω κ εανό του Πλο ύτο υ που - eχ o υ ...

κου λτούρα .

EUΎ EYlκή

...

προ

aφ ΟΡά της Ιαntι7ι'ικής Π ρroβ Είας στη ...

auaCXJ.IpεύσEι CDTό τη ... εκμεr ό)' λευ ση τω

E.Uxa ρlσro ύμε (Δελ

βώς vα ξεπλέ"'Erαl το κεφ άλαι ο -γ ι' αυτή

θιλόδ α τη.ι οπο Ια

Ε.Ρ'y'CΙ ζομέΥ ιιΝ,

EfvaL ακρι-

την Εκμ.ετό)ιΛευση καλλι-

εΡ)':ί.1vroς τα uτ6xρ οι,ι α τη ... αvτDιηψη ότι κοινω ... ι κή πρόο δο ς xwp k;το

τ[ο Τ ύπ οu)

κεφ:)λα 10 εΙΥαι αδύvατσ.r να υπάρξει.
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θέμ αm Πα! θυμ [ζουιι κοιπσο 
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σTrικwι

και ικ 1:
](WpIIJtή

UΜ&σOU,ε ε

και ικ 1:ovς ~.εις; 1:ου. Ξ

ση αιιτή βρήκαν ΤΟ'ο' τρόπο να

μΣ"fόλΣ4; μ

τη ΙX m Loλ σyoιN ο ι α ρμόδιαι και

-

υπείEl l1ιlOl με διάφο ρο υς ),tIρα

ορΔ

•

Μι

1:OU αto θtcπp o. Να
το 1942 16ρό.ε1 το «
-

CΠΡιιι:ό [πou6αcnήριo:o όπου δ4

κτηρισμο ύι:;. όπως «σύμβσλικόJ,
«fJI~~α ρ άλoγa:t

αιcαw

τρο, ακόμα

b; 'tOU 8roYρoυ, αΑλ4 1«11 UΙ ΙΙ;

Avιfστoαηις;, ~ το

λor.αJρι του

λης Pώuιιr,; ,.ε υ:rr δ.&ιξη UΙ ιι;
ει '10 «

έ ρνο, το κα.θόλο υ . Τη Ιι' ιαπάστα

του λa

CJOOIIαA.ιo,oU ΚΟI1:0 εξt ρασε

.tpyo
η :rr

πέ ρσσ η σ τον tf:]I pό μας ΚD ι θυ μf
ζει το Αόγο

σο

-Ε)ο;Ρρό τ~όδ~ ελαφρά μouσική, Ελαφρό

noια4, αΑλ4

eρ'tQ- έxeι π(ι ρει θέση αΥάμεσα στο ά.4ο και

ιι:αιφασ.uxvες από '[Ους mr'lCiρτ.ε ς.
έ ργο 'taVnou ο

~

α'ι'ά40 πολύ τιμητική και βροβει)εται. Ό μ ως όΜ

ωρηπκό

ουτό τα εJo:p ρό ε (lι'Q Ι απ)ο,)στατα κακή πο ηση

ορ6'[Ο θtαΊpo. Πιο αuyιc.ε

ιι:p,ΈVΑ, Myov( 'ΉVε«; πριν
'[Ο Ίου ΟΊOV αPIlOΣ

Σ1Η»

και ~ τέ;(.τj. Ehιαι οι μικΡοαξlες του κα.ι~

1:ΟΥ θιιινα

μσς ποο κυκλoq::ι:ιρo ιN Ελε ύθφ:ι . Αυτές οηκώνει

CJUC 61311977

ΊΟ κΜμα και ο ι πp:ιy ματuι;ές α6ες ειιιβ:wται •••

αεμιι.rό ριo

O:ro ια α1ι' φω.ιά ζσιιμε ΠtOς εδώ γεν/ήθη ΚΕ. το
θέατρο, όσο κι σtJ eΠψέlJOIJμε ι,ια λεγόμαστε

Epιϊwaw (ΚΜ Ε]

τρισχ l Λι ετεΙς όσο κι σν του Ay ~τoυ Σηxmώτη

1:tιAo o:ΘtαΊpo και Δ ιΡο

μσς ΊΟ υ φορά με πε ρ ικ eφoλαb. μετέτοιο ΠΕlσμα

διιιοοιonηιι:αν εo.ι;vή α:rrocmόαμαΊα απ ό
ισ.....,..ση Μυ ΒασtAη ΡώΣο
1:OU lUνrρou

αρξιιπ:

στιις; 281211977
ιι:pσt

,S:

μιιφέμJιoρoι στα.ις

δpόμaur.. μεΥα)ιχΡτώχκι. στα
σηmα ~. Το μιιφoeμnόρευιΏ αυτό , το ελαφρό

01;», OVΊαιroιφινc\μιwoς ΟΊο ειημσuιo al't....

παρouσι6ιζou,

-

ο

μα ηιrv oyvvιo"fiίnr Υιια θtmρo . Το

Σήμ

κλπ. ΘΕα

παραδέ);τηtroY

lδρ6-

εcn:ρικό ό,ιΑο UΙιr,; ΕΠΟΗ ~aAA

ελoόv mαyyUΜO'tkις; η .

-

tDJ τcN xαΡCΙΚτ/ ρ κ:ι μό ελοφΡ:ι .
Το ύτ/ η αξIα ~ ελαφρό, έΧΕι πολ(ι

1944

n

EKεt.ιo

ποο δ [veι α 6α σro πνe.υματικό

.

06

που πεσμΜς α'ι'άοκεΜ δεν τοο φe(rγeι απ'το

:4-

t:I-I cΓκ:ιρτή ε[ΥαΙ καθο Λι κό κο Ι'ΛιΝ lκό φcι ι'ι'όμ ενo .

κεφό λ~ μ' 6),a μας αυΊά τα καμώμαrα δε ;('ι'OUμ ε

Η γκ> prή με λαμπ ρότη η ~xo και θέDμ απα ιχ' 1J
σιό (εl τον ~ .."α τη (ωή, τη ι,ι ηθική δη M.6~

Ρ:Ι'ι'ΟμιΩ:.

πν ευματικ ~ όψη , τη σ lNεlδηση ποο εμψ ιη; fίNει.

ψηλά napθεWιIι'Qr.. a),M ξεκρψαστος Υ ( αurό ,

αυ τό 1σi' aιμνα , πο υ συγιφaτε Ι στερ εώveι, σιί>
ζει και προκόβει ΊΟ ΚO ΙYιιNι ιro σχήμα πα.ι κάνε ι

μerο αθάΥαΊΟ, εμεk; το ιστάδικάσα με <ιε θάvαrσ ,

πως δε\' i);oυμε καμιά σχέση μ' α υτή τη" ιιλη
lστα ο φωτισμ~oc;,.ιφεμασμέι,ισς

που όσο κι σtI οίδημlουρ'r'O ΊΟυ το'φτι.α.ξαι,ι μι,η
κι.:ι ι τα ιήμ και rμι.J ς:t π ιστoπoιouy ότι ούτε ,",ι ώ

τη cΓΙΟΡτή ~·

r MCΙ τα μάκρη tιnl " πλάτη της Γης και σ' όλους

θοι:ι με καντfrτoτα απ'α.ιΤι\ ούτε ΊΟ πνεύμα τους,
oιJτe: τη ι,ι α([a ΊΟυς .••

tDιρο (ις" d όλες τις ΚΟΙΥιιΝικές μoιXJές α'ΛΞκοθ ει,ι

Jnl σήμερα η

..Γκ:φτή

Δημο κΡιπΙα Aέγεmι το πo iUτEυμα της σημερ ι

παρακοi\oυθεl την αν

ι,ής ~ αΑλά με -Τη Δη μο ιφ:ιτfα ~ΚEf\' η πα.ι

~ I\' η δράπη plότηm d 6),a τα φi:ι.νε ι:χ.αμαm.
Κι έχουμε. ,\,\ορτές εθιιir.έr.. θρησκειrn'*. eπαγ

'φτ ια εε το θ έατ ρο, έ),'ει τόσ η σχέσ η όση έχει το
ΘΞ:σrρo της οδού ΑΥ. J(ωvσmντhιoι:ι με ΊΟ θέα

'r'fλματικές τελετές μ οοτηριακες και ιnγE1Π1Kέζ

Τp:Jι της Επιδαύρου ~ το Xιλto\' με ΤΟ'ο' Παρθεv ώ

cρyιαστικEς τΡομοκΡατlκΕ.ς" με κορ(ι(Ρωμα τους

YCJ

το όργιο κι.:ιι κύριο στoι;<εfo ΊΟυς τον μύθο.

Το θέιπρο, σύμφ:uw με το πν ε ύμα EΚEfvo, εlVαι

Δεfyμαm από γιορτές έχου μ ε οπό τα πpι:jjτα κιό

η 'f\ο ρτή .ΊΟ υ Λι:ιoΙ:Ι,ό τmι ~ Λαόςε Μ1ι στ Ηv εξα.ι

λα φmιεptψcrro.τη ς ΚOM.ιJ ~Kής (ωής. από το υς

σ α, ότσ.ι η e ξooo b α:ι κe fτα ι από Ύαις ψΗφcφΌ

σπηh:::ιIOOΙOΊX; της λΙθlι,ης επoxr'ιr.. από π ιχιπό

ρο υς κι όχι από τους άρ ;ιpvr ες. Τότε το θέατρο

yovoυς που ακόμα φlJΊD(ωoύ.... Μ Μ και στο υς

πα\ιuσμέ.vou ς Μ.ΟΟς σήμερα έχουμε απο),εκΡ:ι 

εfYα I ο θι:όY cι:; Ύαι . Ο θρ) voς της μεγαλε mη

δ κι από τελe:roυpyl ες. όπω ς eIYα ι 1" ανα στe\'ά

τος του εΛeύθειx'υ Λι:ιο ύ. EκeI παΡουσιάζοYroΙ
μπρ α στό τα.ι, για ... α τους κρ 'ι'El, ο ι νόμo ~ οι θε

ρκ:J- 'f\O YCJ qιέJX.O έvcι πσράδεrrμo- ο ι αποκρι έζ

σμοΙ, η Αρετή lα11 η Καιdα, το π'ι'Εύμα .τη ς προ
κoπ ~ς και το ΠΥΕύμα της αν'ήδ ρασ ης" ΊΟ π'ι'εύμα

η nρι:ι.nομαγιό , οι 'r\O pτέ.; του ιφοσιού . Α '/ιλό η
ΠΚ' αvτπτpoσ:ιmE U1l κή γιoρrή που ΕιΤικρατε ( σ'

ΊΟ O'f'\INιστικό και

όλου ς το υς πολ ιτισ μέ.voυς h»(Jς tΣ11 σ ' ωα Ία

tD ΙΥ tι.Nιtι.ά σχι'ιμ αm Ε 001 ΊΟ 6έcrτ ιχ' .

ΕκεΙ ο Λο:χ;

συιιτ η ρ ητικό

,

καθισμένος

στο θρόι,ισ του, Vτυμ"έvoςτo μεγάλε ο του, πα

Το θέατρο efoot η Υιορτή της Δη ~κρατ laς.
ΓB' Y~θηKε μ Ε τη ... πρώτη δημο ιφ:π{α, 1Τα! στ~

ραιro.\oo θ ε ΤΟΥ αγύι'α ,ιάιιΕΙ ιφ lση και στερεώ
'ι'E.mI και ο Ιδιος,. καθαρlζe.ται η σu 'ι'Efδησή τoυ,

Ρε ιίι9ηl':Ε. στηι,ι Αθήν α. μειό τα.ις νικηφόρο υς

10 πνεύμα του, ι5lαμορφιίΜ:.ταιη ΚOΙY~ Υ.ιιψη.

ΠE P::ΙΙΚO (JςΠOφι.ιc:; και δεf." μ.crrα από το πιxflτo
αυτό θ έατρο, ειπυ χήοαμε να εύ):uμε αvεxτfμη

Μλά πρoιnT6ee.ση Efool η ΔηlDκΡατb . Η Δημο
lφατ[α όΧ ι η 'ι'έa ή η παλιά , παρά η Δημοιφατω

τη κλη ~μ ιό τ' αΡχα ω θέατρ α d όλ ο ΊΟ ι,ι ελλη

σΚErη , αυΊΟύσια , ""ή σια ~ι α ιπoδ ιNa μη.
Ι
έJιεDII Α. Χατζηχώο'τα .ς;)

νικό χω ρο, ότιωςτο Θέατρο του ΔlΟ\όωυστηι,ι

θΉV α, ΊΟ θέαT~o στ'1\' Enι:δaυρo κλπ . Και έργα

Ι

πvε!ιμα ΊΟ

ro

το υ κατεστημέYaυ.

., ξαν------ω· .....,.νε

VTO"

αφέΑ άν"

Βέ----ι

γουδιστές Γιάννης Ν ιάρ

YUN, φοιτηττί7.ι, εειr:.στης

au-

γ.tίJση του Λ άμπ ρ ο υ Λιόβα κοι

χο ς κο ι l<αtερ Ινo Τζιβ!λο 

Προπώ)ιηση εισrτηρ[tι1ι':

μπρόπΌυν στο δlΝαμικό σ1J1ι'(ρότημαΊω'"

τη σπoυδαfα μουσική δεξιο

-γλου κοι στ..,.. αφήγηση η

χιφος.Τεχνών Δήμα.ι ΒέΡ:)ιας. - Π.

ΤΑΚιΜ και μας πρooκα).o~y στο γοητευτικό

τεχ'ο'Ια κι ευαισθησΙο τtιN ΤΑ

ηθοποιός Χλ ό η Mάvτζα-

M m ΖΑVfo u, τη~ :

2:!.31

μουσικόταξΙι5ι του Ελλη ...σμού μέα::ι στο ;Φό

ΚΙΜ που CDTOτελούν οι: Θωμάς

Bιβλιcιrιωλ.εΙo

Eπfκαιρo

1ι'Ο, που θα πραγματοποιηθεί σε συμτrαpr.:1'ft1)

ΚrιNσταντfιιιoυ (ούτι, λαΥούτο),

lυ μμετi); EI το ΛύκΕΙΟ Ελ-

vιi μετη ... ΚΕΠ Α στο Χώρο Τε;('οών Βέροιο ς,. το

λ/έξανδρ:>ς

),η ν Ιδω ι,ι Βέροιας..

Καρέ.

IάIββcno

· (ι(λαρ [ι,ιo ~ Γιώργος MαΡΙVCιK η ς

Η σιι:η1Ακή επlμέλΕΙΟ της

2331010201

Ένα επικό ταεlδι-περιriέiEια έvo αδιάιocιπo

$ιο.\Ο, Πάι,ιος"ΔημητρακόποlJ

παράστασης εflι'Q ι της Σο 

Ο υζ ερ[

δούι,ιαι κοι λάβefy CIYό:μe.σα σε λαoi:ις και πο

λο ς (και,ιoνCιKO, Κώστας Μ ρι:

φ Ιας Σπuράτoιι

τη λ23311203 27

λιτιο μ ούς,. σε Αι,ιατολ ή και Δύση.

τόκης ( ιφου στά)

Οπτικό υλικό: Γρηγόρης

ΔJOPΓANΩIH ";

Έι,ια ouvopπαatIro, ψ η φ ιδωτό με ;φώμcm::ι,

ΓD.αγιΑVΝΆκος ( μπάσο).

ΦιλLδης

IlXσ.<ρώματα, σπάνΚ' OJΠuro υλικό και ΠΡ:>-

Μ:ι.ζΙ τουζ οι εξaιρετικo( τρα-

Erσοδος

'Εξι από τους πιο σημανrΙKoύςδεξιoτEχvες
της · ε),Λ ηlΛκής δημοτικής μουσικής

18 ΜσρτΙΟυ 2017 σ11ς; 9ιι-ιι

σεΥμένες γεύσElζ. με τη βαθεiι

•

Αρκαδόπουλος

και ΓιCr.ινης

. . . Ω :Ι

••

Ι

ι υ ,

LJ

ρη .

"

"

Ο

ΒεΥιζέλου,

τη λ

ητροπόλεως,

τη λ

2331014612
Fν'ιπp IK I.,.
Στάσου

ίrγι5α).α ,

Κ.ΕΠ-Α. Δήμου Βέροια ς,.

1~ &

12~ ανέρ-

Ελό και

78100

του Τμήματός Λ.ooyplφIας

Μητροπόλεως.

ε τ/Υ υποοτήρι ςη

Η

Σ κέφ τ ο μ α ,
σημαCvε,

cιλλάζω.
Μ. Μπρεχτ

q•

ο

c::.

Γ

ΦΩΤΟι ιΣΧΟ Ι

ΟΙ

noAmoτ

μεριδ

Ε

•

Τηζ Η

ΤΕlJJ(ος450

ιος

... r"

••ιc::c:.»

«

•

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
[ιdi

ση 0'1'0

Τ

m.

ΥΙIl τov

Τσtxo

η'" ΤρΙΤη 21.32017 l<αJ

7::fJ μ.μ •

στη ... α θ:Jι.ιoατης ΕυεΕ['ιΌυ ι'ι.έ.ΣΧΗ ς

Ilcιvti:.o v Π),ατέος" οδός Ayo rξEιoι:;.

.. ΟΙ

ΚΟΜΝΗΟΟΙ '" , από το 2008 , ΟρΥαιΜ.

'ιΌιΝ βΡ:ιδιά πΡ:ις τιμ!'r-' του ποιητή
Η),[α Τσέχου, ",oρτό(σ,rτας την EαριVΉ

ίοημερία και τη'ι' Π~μ.:J. Ημέρα
Γblησης.
rwocιprάζow ιοοι cκρηyιo(ιvτoι

:

Γ1a~

;\ος Παρασκeoo15η ς" Σfμoς AνδpJ

•

πικαιροτητα

-

δης" ΑθηΥά Ξα~ δου, ο ΕΚδότη ς τη ς

«δέ'ι'Ε.τα ι:. μαζ[ του τόσο η κατάσταοη του θα χει

.. Τύρφη "

ροτερεϋει curόλuτα.

Τσέχος,. Ε1Μ ο μα.ισι tόc: Σωκράτης Βό

Κ!ιNσrαvdvoς Τέλr.ις,

H;\,bc;

τσιcς μεJιoπΟΕ[Η),bΤσ exo .

κ6

Μ

εό

ο

11Ι ψ.Λ WlltClpl)uolιιση

το ΒιβλιοmΕIο ι: H), ι στρ6m~, ο

ετά από κάθε παράσταση τα φώm του

Ι πα ι5ότοτιος oι:Pu Ι): hinel ιco. ΚΧ11 ο Εκ

θεάτρου σβήΥΟυν. Aυrό όμως δε σψ

βαfιιeι στη Βέροια. Από τη ΔLυrέρα 27131201

δοτικός O~(O."'Ώμ6ις Λιβι]νηπαρ:)ιίσ

7

n-

ζου ...την Πέμπτη 16 Μ.αρτ ου, στκ 6:00

τα φώrα του θεάτρου της Στέγης θα έχο υν

μ.μ . το παραμύθι τ/<; ΒοοL\ικ~ς ΝΕυρο

ανόψeι και θα παραμΕΙ'ι'ουΥ αΥΟΙ κτά μέχρι κα ι

κόπ;\ή .oc:τηv όκΡη ΊαJ νερού....
Η σuYr'pα~ θα βρl'σκ.eται dro'ι'
Χώρ:! του nαιοότοπαί .Purιchinel ~

την Παρασκευή 31 J3J2017.Καθημεριvά, πα
ρσστσσεκ, διάλoγo~ .πρόβες και σιζητήσεις

θα συνθέτουν το πρό'ΥΡ::ιμ-

(Λ. Στρατού 33, ΒΕΡ:χοΙ θα αφη.,.ηθεΙ

μα του θεάτρου μας •. tiθο

το παραμύθι της,. θΟ. ro(ητ~σe.ι μΕ τα

ποιο ],

παιδιά Κα/ θα ιmσ,'Pάψειτα βιβ),[α της.

σκηνσθέτεε,

κοινό

σε μια πριιπό'fo'ι:ι!ρη Υιατη'ι'

Iιιvιι:ιιιτ/ιrnς τ/~Φ .

πόλη «θεατρlκΓΡ:. κι.'ι'ητικό

ζr)'ήιαTo

τητα.KoM.ι:lφEλής ΕπιχΕΙρη
ση

Πολλαπλής

Δήμου

Βέροιας

~ 11Υ2017

. δέιο

Ο

νάπτL!ξης

27

έως

Ζ

Σw,η ΓραμμάττιΝ και

τη

Tεx.Yώv Βέροια·ς.Εβδομάδα

Ημέρα

mo
),0 1ηθοποιο ί , ...•...

θεά
πολ

17ro

-

20.00 ΔΡώμε.'ι'(]

στους δρόμους και τκ πλα-

Όλα 'τα σψ ινάρια αΠΕ.

Αφοrfι.ν.. " π a.(K . ~ ι α

ατρι κώ ... oμό δ~ τη

εα.,. ρον

Ε Ιοοι50ς

Xd:ι JXI ~
bπ.......ω

- 20.00 ΣεμιVΌριo

c.l τιi π Ιpσκι άτrι.:N ΚΙ::Ι Ι '~lJ ώJ

se

πόλ ~ και τησ περι οχή ς

θEματa υγΕlaς Πέτρο Τσαπαρόπou;\,ο .

τροτω ... Αλ/αΥΟΝ

Ε δΙΑ αητο
lΙ'άvooμε ).όΥα .,.ια το

. KOOrb

οι:Ελ ιά ςι. ((1ιΠΓΟ) το οπο[ο tmά κcιιρoύς

Ε

oLNόvτησηΕΙναι οιΕλ),Ε[ΨΕιςσε ιατρικό.

θέιn μΈτov α(ο'ι005τομογράφοκαQί)ς

η ΑΑεξ.avΟΙΙΕια

IQJ! η δημιουργω μovάδcις ΕΚΑ8 .

Η βαιλε.υτής ΦρόαιJ Καρασαρ),lδι:.u .

ω'ι' της Ι<.Ε του ΚΚΕ

"ια το

πο».οά; ( ο μ αλοΥ ου μ EvIL"l:;) Τoυ ρ [στeς

πραγματοπο[ησε.

πα.! εmσr.έrrτovτol τη'ι' π6ι\η. Η

1<.0 Aλeξά ~δp'eιας

),Ε Ι

τουρΥ[α του ταπροrwoύμe.w xρCιIια

στη ρb:τηr.ε κυρ ως σΕ ερyα(ι)μεlι'(JlJςμε

κοι η mrτmρoσωπEfa 'το υ ΣΥΡΙΖΑ
άκουσσ.ι με. ΠΡ::ιοοχή τα προβολή μ:πa

σ[ασηςτωv Θέuε

q::ιoρ{e.ς αΑλά και μolράCει υλικό, στους

που τέθηκα... I«1Ι ΊόΥlσαΥ όTl Ει:1 γ{'ι'OUY
οι απαρα [τητι:: ς παρεμβόσeις

200 συVΈδpE.Ιo

'tW

την

εnfλιισή τσιις .

η

Σxrnκά με το νέο οργαΥόγρα μ μο,
όπως τCιvιoε. η βoυλEυτ~ ς, ρητή

το

απόγευμα της Τε.τόρ
της

Πα!

πιxααnικό και το νέο οργα\όΥΡαμμα..
Eιδltiι στη Νάοιχ:ια σ υζητήθη ΚΕ. και τα

κ&Ί λ ωση παρου

),Erτooρyε[ ως Keπpcι που δ Ι'ι'Ε1 πληρο

πρσβλι\μcrια

τέθη 10' από το υς Ερyat6μe."ιαJς στη

του

['Δήμου Βέροιας στη'ι' Π ΕΡΙΟΧι'ι της

η διαβεβa ωση τω.ι rιρμ:ιδi:.o ...

Elvat

8/3 με Εισηγητή

παραγΌVτω'ι' του unoυΡΥΕ ΙΟυ Υ.,.εk! ς

oλιγόμηveς συμβάσεις ερyασk:ι.ς μέ.αιJ

το μέλος της Κ.Ε Ν .

ΤLιN διαφόρ!ιΝΠΡοΥραμμ5τωι.ι. &pόσόv
η Δημοτική Αρχή σε. 6\αις τους τό'ιΌυς

Χριστά'ΛΊ . Τη'ι' εκ
δήλωση πρoλόy~ε

tώνEΙ ~ Υ

υπηρeσώ ... και η ε... b);Uση τω ... δυσ

συΥτό'ι'lαε ο Η. laιαιr

wσοκομe.fLιN.

.:roυριστική αν(ιπτuεη~

της ΠEΡΙOXήc: μήπως ήρθε. η ώρα

'f10

τη

στοθερή (σ ή μ Ε ρα παp:ψέVΕI .κλε!στό) ΚClI ouσκιστική ),επο υ !7r'bτου;

Οι ",ιιητt~ του 6ιayιιrι.ιιoμo ό Ε

ν

Κ Ε

κυριότερα

απαα ~oύιι τα δ υο ΥΟΟοκομεο IQJl

2331078100 κ α ι 233107Β 120
: Ι<. Ε. Π-Α. Δ ή μου Β έροια ς _ θέ α

αρεσκείας τους (5- 1Ο σεJ ρέ.ς) από το παΥ κό-

ντlλo~α~ Λ

Τα

Πληρ::ιφ::φ [ε.ς
Διo ρyόvιιx:ι η

ι:ι:.οματΕi:.o ...

κοι το μ€J« της ΝΕ. υπΕύθι'ι'Ο σε.

φο OO'f1έ της Σ.τέ'r' η ς

'Walking

tω'ι'

γprιμματέα της Ν.Ε.Τώο l(LoστόπαιM

Ο ι σ ι(ητή σeι ς θα πραγματο ποlού ... ται στο

Όλοι οι συμμετψvτε.ς θα πρέ

διοιιι:ήοος

η

Καρασσ ρλ~

τω'ι' Υιατρώ'ι' , σLNCδEJJόμενη από το ...

E βδ:ιμα δ ιαfo ε ι σιτή ρ ι ο 2 0~ (γ ι α όλες τκ π α

με.

τκ

Φρόσ.ι.J

ΕργαζομΕΥω'ι' και τοικ εκπpoα.i.ιπ;>υς

(Υ ια παρ σ στά σεισ

ΠΕΙ YQ έ):ουΥ απoστηβσeι ένa'ι' μΟ'ι'όλοΥοτη ς

Η

μΕ

ισε μέλη θε

ραστά σεις )

ΤΟΥ Eυ.~όKψO Τσολαtdδη με. τfVιo

and FalIi ng'

ιλιο

γε'Λ κότερα,

τEfε.ς της πό),ης.

17ro

και

συ(ήτησΕ

βoυ),Eιrrής

~tf a

mτtpα 271312017

Noσoκoμe.[α

Ν ά ο α .σ α ς

τρου.Πολ/ες ομόδες πολ
),ο[ oκrr-ιoθέτες κ

ητήματαπou
αποοχο λσ ύ ...

ΒΕΡοας

με αφορμή την

Παγκόσμια

ςκοι

8'Pot

στην Aνrωyιά

θroτρoυ

u

oacιs.oμDlιIV

χορηματολ

οι;

-

α~-πtAλα~

1I.lΕύθ.;ινα η ΔευΤEι:χ:ιβ άθμιaς Eιαrα [δEυσ η ς Η μα θΙας

σε συvεργασΙa μΕ τη Διεύθυνση ΔΕυτεροβ6θμιας
Εκπα Ιδευ σης Πέλilι.ας κcιιτoυς σχο;\'ικούς συμβούλους Φι
λολόΥων τω.ν ΔιΕυθύνσεω'ι'. Aραμπατζ~ Χριστ[να της ΔΔΕ
Ημαθιας,. ΔαΥιη ), [δου ΕυΥεν [α και Πα/1αδάκη Avτω'ι'Ια της

ΜΕ πωσ ς διοργάνιοοε μεemτυ χb για 3η φορά τους

A~ ... ες ΕπΙΧΕιρηματοΛογlας - Αν'τιΛογlας μeτaεύ των μα-

ότι

στόχος

αvαβάθμιoη

πα ρα μένει
τι:.ιΝ

η

ro'ι'Ε.χή ς

n::φ eχ6μe.\-\:ΙJΥ

β [δης. Της ε.ισιi'rησης
άκολούθησε πλούσιος διάλσ,ιος με τους παΡει.ιρισκό μE'ι'όuς.

θητώ'ι' τωv Λυκεlων τω ... δύ ο νομ ών.

υψηλό e.πbτε.δoτων μαθητώ'ι' καιτη'ι' 01ι.οκληρωμέ ... η προ 

Η τελική φάση πραγματοποl ή θη ΚΕ σ το ΕΠΑΛ Μεξά ... δρει 

eτolμα σ Ιαπoυ ε ΙΧΕ προηΥηθε[ μΕ τη βοήθΕια των υπe.Cιθυ 

ας σΤΙς 7

αρτ [ου 2017. Σε αυτ~ συμμετε[χαν ο ι ",ικήτριες
ομόΟε.ς Α ' Φάσης της lI.ΔΕ Ημαθ[ας: το So ΓΕΛ Βέροιας,
το 40 ΓΕΛ Βέροιας κα ι το 30 ΓΕΛ Βέροιας και ο ι 'ι'ικήΤΡΙΕς
Ο μόδες της ΔlI.Ε Π α/α ς. το ΓΕ.Α Α ριδα Ιας, το 1ο ΓEJι Γιαν
'ι'ιταω'ι'-ομάδα α , και το 10 ΓΕΛ Γιαν/ιταω...-ομάδα β
Ό λ ε ς οι ο μ ά δ Ε ς έδωσα ... δυο α.,.ΏVε ς . Οι αμι:Ρ Ιρρoπe.ς μά
χες fιfιγoυ και Α'ι'τι>.όΥου που δόθηκα .... qxι'ι'έρωσα ... το

vω ... ε.ιrnαιδEuτΙκιίJ

....

Τα διαΥωΥlζόμε.'ι'(] σχο),ε[α κέρδισαν τα παιχικότω βρα 
βεία :

• 1ο
• 20
• 3~

Βραβε[ο

Βραβεlο

: 1ο
: 40

ΓΕΛ ΓιαVlJιτσωlJ - ο μάδα α

ΓΕΛ Βέ.ροιας

ΒραβΕIΟ: 10 ΓΕΛ Για...... ιτσω'ι'- ομόοα β

Η

Q

Σ κέφ το μ α ι
ση ~ια(νει

αλλάζω.

Μ.Μπρεχτ

oλmστι

•ε

ι··ωv

Ερί

ς ΗμΟlΙΙ10ς

uVJco(

••

Η Αποψη μας
Για

Ο

v'

θα

καιρός και πα Ιρvει σχήμα

συμφωνίσ

KυβέΡ'Λlσης -

το

η

ερει ν α σκληρά

yόIΚ\'a

qQξιολσ,ιηση ., τόοο aπ ο καλύ πrσιrτaι

εύροτ και το

βάθος της εξαπάτησης

θα σrαματή Ει

που

επιχειρΕί η κυβφ.ιηση με τα «ιΊVτισταθμιστuro:. ,

ι

για τα οποία ισχυρ[ζετaι ότι θα εξουδετερώσου ...
τη ... εmβάρυ ... ση που θα προκύψει Υια τα λαϊκά
σφιψαro από τη μΕίωση του αφορολό γητου και
τκ

-Ι(αξ ιο λό ν η σηι;ι. )

η σιι ζήτηση νια τα Μ

κουαρτέτου

για τα μέτρα που απα πούντσι προκειμέ... ου να
κλεΙσει

κλείσψο τη;

αλλάξ~ι η κατάσταση !

σο περ...cιει ο
η

Ο

Τ

Ι
. . . tLJ. . . . .

1

• σει

υ

... έες περικοπές στκ συvrόξειζ.

Πέρα από το γ~ός όn σxόrnμα συντη ρε ιta ι η

ε Ιναι το δό λωμα

δ

ια να

καταστήσουν το λαό

ιστιχά

συ\' ένοχο στην 'πολ πι-

ημά τou! ...

το

«θoλoύ~ Υύρω από τα λΕ'r'Cιμε ... α « αvr Γμετp:ι:.,

«αντί μετρα»

κή

οιι το ν εξοντώνε.ι.

με τη ... κυβφ.ιηση 'ι'Cl πετάει κόθε τόσ ο κι ένα
και",ούργιο πυρστE.χ'Λl μ α" από τκ Ιδιεςτις εξΕλlξΕις

Σ

επlβεβαιώΥΕΤα/ όrι 'f\a να. εφαρμoστεf τελικά έστω
κσιένα από αυτάταμέrpα, θα πρέπEJ.πρ ώrα ο ), αι5ς

ι

νε

οσε

ι

ε

υιυωε

... α ματώσει και με το πσρσπωω 'f\a ... απια στο ύ ... ο ι
στό):οι Τ!ιΝ -XΠp:ι1ΤOγεlJώ ... Π),ΕΟ ...ασμό'τω ν.ο.
ΜΕ άλλα λόγια, θα πρέπει η λαίκή οlΚογέ... εισ να
αποδε;(ΤΕ! 'ι'Q της σφσιροϋντσι κατ' έτος επ ιπλέο ...

3,6

'ρ

•

δισ, ευρώ από το πεΥw>ό τητ εισό δ η μ α, Υια

... α μπoρεf ... α ...Ελπ[ζει κόπau, κάπ ως,. κ άποτε

σι

σε κάποια αΥαιμική μΕίωση του ΕΝΦ ΙΑ, ή τω ...
σwτEλE.στώv του

([flA.,. ακόμα

ον

και για να βρ ει μ ια

Υγε

,12 - - - - - - -

θΕ.σητο παιδ ΙτηςσΕκάποισ.ι παιδικό στα θμό .

Από τα Ιδι ατα πράΥματα προκύπτει, επΓση ς, ότι ένα
μεγά λο μέρος τω ... « αvr ι σταθμ ι στι κώ .... θα εΙ... σ ι
το συμπλήΡ:ιιμα και η επέκταση τω ... αvrι), α "ύαiι ...

μέlplιN που ΠΡO~ιΞ.πovraι για μετό το
Να

έ... α

πaρόδει γμa ~

Με

τη

201 Β.

με ~ ση

του

αφορολόγητου στα λαίκ ά lJOικοκυρι ά. αυ ξά... ο υ ...
τα

έσοδα

το

του

κράτους

qQ\IQΠΤUξιaIώ

και

εVΕΡΓO ΠOI Efτaι

α'ι'T!μετρ cι»

της

μ εΙω ση ς

της φορολογ{ας του ΚΕφαλα Ιο υ, μΕ το οο ο Γο
E",tσxOOvraI παραπέρα οι επιχειρηματι κο ί ό μ ι), οι
από την αφα [μαξη των Ψr'αζoμέ'ι'ω ... κα ι του

α την« μέρα της

της

σ.4

λαού.
Δηλαδή
σε

μέτρα

π),ήρη

και

«ιΊVτfμETp::ho

σρμονία ,

~ ... ιστικότητaς

για

τη

β ρ[σ ΚΟ'ι'ΤΟ Ι

θωρά κι ση

KEφaλαfou Και επειδή προβλέπεται W
η

σχετική

και

της

και τησ κερδοφορ ία ε του

απά\uτη

E'ι'Tα θ εl

φτωχοποΙηση

τω ...

λαϊκι.ί7.ι στρωμάτων , η κυβέΡΥηση συζιτrάει την
σνσκστεϋθυνοη
τα

ορισμΟΟΥ

πόρlιN

πάνω

από

πρωτογε Υή πλEO'Jόσματα . σε προγρόμματα

δqι:Eίρισηςτης ακρα [ας φτώ χειας .

Ε κδη ' σεις γι τα αΥροτικά προβ ή ματ

Αυτή ΕΙΥαιη μιαπλεUΡά.H άλ/η Εχει ... α κόvει με το

έδαφος π~ στο οοοΙο η κυβέΡ'Λlση ξEδιπλώvει

σε

την ΠρoJTαyόJδα τη τ, με στόΧο να. εγ κλ ωβ Γσει
λαϊκές

συVΕιδήσEις

στη

φάκα

της αvrιλαίκής

της πολrnκή ς. χΡησι μoπolώvτας για δόλωμα τα
λεγόμΕΥΟ

ofQΥτισταθμιστι~ . Το

έδαφοτ

αυτό

δΕΝ ΕΙΥαι όλλ ο από τη λογική των μει ωμέvω ...
απαιτήσΕ!ιΝ

Ε'ι'ισχύει

που

η

σπφ.ιovτας

[δια

ανατροφοδοτε[

αποΥοήτΕυση

φόβο

Γ

Ε

μ

,

,

εα Ρ

υ

.... . .

και

va αλλόξa αυτή η κcnόσταση πρέπει το

.

ΙΑ

ExoUY xαθεl

αλλό KUΡΙωc; τη

ΙΚαΥοπάηση τωΥ σύγχροο,ιωΥ

ερΥατικώΥ- λαϊκώ

αΥαγκώ ... που πρέπει να μπουΥ

στο επfκεvrp::ι . Η πάληγl 'Quτέ.ς απαιτeI σύγκρουση
με το κe.φ:ιλαιo , τη cnpατηylIIή του, τους στό;(Ους
γ ι α ανάκαμψη τωΥ κερδι:ί1ιι του.

....

,: ~

--- - Ι

.. ..

- ".

'-- --·...1

Για τις αλλανές στον ΗΚαλλικράτ/'Ι a.3

Η αλήθεια Υις τις εισφορές των ΕΒΕ a.6
Το «καμάρι » και η πραΥματικότητα

.:-

, .,~ ."

ι" l ~

εργατικό - λ αϊκό Κ ΙΥημαw OPr'alι'ώσEITηY πόλη

του μΕ κριτήριο την ανόκτηση όσωΥ

η

ΚΕΠ

σ

η

,

ρ

ι

σ .11

και

συμβιβασμό μΕ το ψιιφότερο κακό» .
ια

εξΆVδρεια και ΤΡ ίκαλα a. 6, 8

a. 12

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΤΟ Ο

Ν:Α ό

~

Ο Ημ 'α~ατo Ε
ί7

δ ι

Η άM[J

,

αποΨπ

σ.π

εβ
20 Μα ρπ ou 2:017
ROλπ~-κoλπιatιd
EφI1IJqMISoΊJΚ HμcιθlCΙC

Ι
Τ υρι

Ι
Φ

1ΥIΙΟΥ

ίας:

102

oιιηr,

διαFτEρη προβολή πήρε και σε τοπικό EJτfnεδo
η

σχεπ κή

aι.ιακo[vωση

της

Περιφέρειας

Κ.

Μακεδον[ας

cιx εrι K ά
το

με

ΕΚΑΒ.

Η

ανακοΙνωση
τόνιζε

τα

~ής:

~_

«Ένα

εκατομμύ Ρ ιο

Ιδιοισήτ/ς- κδότικ
IIIUΘuνn'ιC

--

ευρώ ytQ την
ειλοχυση του

ΕΚΑ8 διαθέτει

ιroς

• Xcπζηκώcrιaς

η Περιφέρεια ΚενrρΙKής Μα κεδοΥ[ας μέσω του
νέου ΕΣΠΑ (Σ.ΕΣ:
Κεvrρικής

2014 - 2020).

ακεδσιι[ας

ο Περιφερειόρ;c,ης

Απόστολος

Tζrτζlκώστας

ΣIΝδΡομ.ές ετfγ.:.tIEc
ΙΔιΠΓΩΝ 35 ευρώ

υπΈΓΡCΙψετη σχετική πρόσκληση "ια τον ~oπλισμό
των

υπηρεσιών

του

ΕθΥικού

Κέντρου

1ψεσης

α:ιΓ. ΝΙΣΜΩΝ. ΤΡ ΠΕΖΩΝ,

Βοήθειας. μενέα σσθενοφόρα και κινητές μσ.ιάδες.

.Α Η

Στο πλαΤσto της πρόσκλησης"ια τηναvαβάθμιση και

ιΙ:το

ειτέκτι:::ιση των υφιστάμεvωv δομών και υποδομών

ΩΝ :

ραπάvω π

συμιrερ αμ

ιι,ιεfας. καθώς και "ια την προμήθεια εεοπλισμού

Ε.,

100 ευρ •
δεν

εmι o

Π

"ια ΤΓ(J εξασφάλιση τητ πριιποβάθμιας φρσιιτ Τδας
ιι,ιεfας

και

τητ

δημόσιας

υγε[ας

γεΥικότερα ,

πρoβλέπεroιηπρoμήθειαOXημ.άπιN(ασθεyoφόι:xιιν
και KΙVηττί1.ι μοΥόδων) από το ΕΚΑΒ για την άμεση
παΡσ,(ή EJIEf"ouoαςo προνοσοωμεισκήσ φρσvτfδας
και για την εεασφό)ιιση

έγκαιρης και ασφ::1λούς

μετσφορόττων πασχόντ'ων στον

mo

κατά λληλο και.

πληOlέστερο υγειονομικό σχηματισμό.,..

ροφσνώτ και μεμΤα πρώrη ανά"νωση-κα ι ΠέΡ:Ι
απότιςόποιες πρoπαγαvδισnκέc;rnιδlώξειςτης
Περιφέρειας- tOCBEropili που πέφτει στον πολύπαθο

τομέα τησ Yγεfας εΙναι καλοδεχούμεΥΟ. Έξαλ/ου τα
χρήματα της ΕΕ ε[να ι χρήματα του Ε),ληνι κού λαού

και που Εχει αΠCΔΕΙXΤΕΤ όλα αυτά τα χρόνια ότι τα
π),ηρι:ίΝει πολ/απλά . Αν όμως βόλε κανείς oQ;αρή

και μQ\ύβΙJt θα διαπιστώσει ότι 10 βάθοτ χρ ό νου,
το κόστος π.χ αγοράς σοθενοφόροο, "ΙΌ πλήθα:;

των καroΙκων και ο αριE\J.όςτωννq.ιών και κυρΙως
οι aι.ιιr,.ι:ες που καθημερινά oξύνoνrαι ι)ιόΥω και.
της παλαιότητας του στόλου) εΙΥαι πρcιι..ματικά

t:σταyόYα στον ωκεαYό:t. Να γισό υποστηρ[ζουμε

όrι χρειάζεrαι πρώrιστα αγιί1.ιας 'ΠιΝ φορέων "ια
διεκδΙκηση από την κεντρική διο[κηση επαρκών
κoνδυλfωv και για τη Δημόσια Υγεία γιατί η
κστάστσοη καθη μερ!Υά οξύνεται•. •
ΥΙνει πρΔξη!

Ο

πως

ενημέρωσε στη

Θ

συve.δρΙαση του Δ.Σ

α υπάρχει και συ

Υποψ(Ε(Ο σφρcrγ[ζσιτά.ς τες.

νέχεια

ο

σε

σχέση

Αντιδήμσρχος

πavτώνmς

~ πρόσθεσε. CΔΕΝ έ-XOυlJΞ Kσroλάβει τι

Bασl),ης Παπαδόπουλος

συμβαlνει.. εfrιE ο Ζήσης Παrofκας. cΦτά

Βέροιας ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζlδης περΙπου

με τ/" «πατpότητα.J.της

εfπε..:Jστό την Π Ρωτομtt'f\ά ζητά IJΞ mστώ

'ο'ΟιΝ τα λεφτά ή θα πληpι:ίJσoυ'ι'τα υπ6\οιπα

ευρώ θα βόλει στο ταμείο του ο Δήμος

-πιθαΙο'ής- εmn.rx[ας στκ

σεις για τκ παιδικές χαρές. ΔΕν δόθηκcιιι ,

οι πo.λfrεςι.cΕ[μαστεστοτελwmb σTάOLOJo

"'ENERGA και HELIλS

εξ,ελl~εις για την «αγο

Παρόλο που εlμcιστE σε OlNE.);fJ εγρήγορσ η

εfrιE ο .ι!ωτι&Ί μ:Jρxoς

FΌWER~ Τα χρήματα αυτά αφορούν δημσnκά τέλη

ρά της I(DU\OύΡαI')o με

και φυσιιώ.

Δήμαρχος πρόσθεσε cToθέμα μάς βαραlVει

καθαριότηακ; φόρο ηλεκτρoδσroυμένων

τα(ύ

130.000

Βέροιας μεrάτην καταδ[κητων

χώι:χιιν

αvτιπεριφέρειας

και το τέλος αιdYητης περιουσΤας κα ι θααπcδoθoύν

1«1. Ι

στον δήμο Βέροιας αλλά και σε όλλους δήμους

της Βέροιας

arrό τα χρή ματα που με απόφ;1ση της δικαιοσύ.."ς
δεσμεύrη ΚαΥ. Φυσικά το όλο ζήτημα προσφέρει και
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που διαπραγματειJEτQ ι η κυβφ.ιηση ΣΥΡΙ ΖΑ

-Δ ιε ύρ υvσ η της επιρροή; και Eμβέλe.ιας του

ΑΝ ΕΛ με. τη ... ΕΕ καιτο ΔΝΤ.Η νέασυμφtιN Ια θα

κό μμaro ς σε v έE.ς e.ρyατικες-λαίKες μάζες που

κλιμαιι: ώσe.ι τη ... OOθe.ση απέyαvrι σε μισ θ ω

eκφ ρά ζo υ ... δυσαρέσκεια απέyαvrι στο κom

το ίις, αυroαrτa σxoλo ύμEyoυ ς,. ouνra ξιoύ xo ι.ιc;,.

ταλ ι στι κό σύστημα και σε όλο υ ς τους διαxeι

σε όλο το ),αό .Φ φ.ι e.ι νέες αΥ ατρ 00 ες σε Ε ργα

ριστέσ το υ,

σιακά δικαιώματα, v έ.E.ς πe.ρικoτrέ.ςστκ συνrά 

-Aνα σίNτaξ η του Εργατικού συ Υδικα λιστικού

ξe.ις,. ν έα OOθe.ση στο λαίκό εισόδημο, μέσω

κι ... ήματος και ταuτό);ρσ.ια πρα:ίJθ'jση

της φοροληστεΙας. Προετοιμάζειτο ανrι},αϊκό

σφ ατηγι κής σημασ Ιας ζ ητή μCITO( της προώ

της

20 18 .Τ α νέα μέτρο δΕΥ Ef-

θ'jση ς της KOΙV<ιJ YΙKής συμμ.cιx Ιας σε ανrικαrn

ν σι μόνο οι απa πησεκ τω ... δανeισττί1.ι , όπ ως

ταλ ι στι κή -αντι μΟ ΥΟΠωλι ακ ή βόση JtΣτο τέλ ος

π),αΙσιο για μετά το

τα παρoυσιό ζe.ι η κυβφ.ιηση, γ ι α ν α στηρ Ι ξ e.ι

απ άντ η σε σε e.ρωτήσεις τω ... πσρευρσκόμε

μια ακόμη φορά το παρa μύθι της σκληρ ή ς

'o':ιJY. ΕΥ ώ ιmήρχαν και τοποθετήσεις γ ι α πλe.ιι
ρές τωΥ θέσε().Ν .
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η
Κενrρ ΙK ή ομιλήτρια. ήτα ... η αντιπρό

ποιήσει τκ δι κές μας ιδιαfτΈρες βι

εδρ ος ΜΙΥα Λιμ..,Ιδου η οποlα αΥα

ολογικές ανάγΚΕς με γΕ... ικευμένα

Ο Γ& μι;: θiμα τα CJύ\ιxρovαδ4καιώ

φέρ θ'j ΚΕ. στκ σύγχροιιες

μέτρα κοινω ... ΙKής προστασίατ της

,ατα Ί4ιW)lUν ιαίwατηv~ρ

της

'10 nAαfolO της ππτά,ηνης

ΜΙΙΔVιας που oρvαvώv&ι η
σkι.

α...,σοτιμΙας,.

πλe.υρές

σκιαγραφώντας

μητρότητας,. αλλά και τις αιΚιΥΚΕς

τη 18ΊΊρ6τητα και ΤOV εA5Vθερo

τ ην πραγματικότητα

που ζου... οι

της oικoγέyeιας μας με τη δη μι

χρόνο

γυ να Ικε ς τωΥ λαίκώΥ ο Iκσ,'ΕΥΕιtί1ιι .

oυργfα και λε!τουρι,ιΙα δημόσι().Ν

από τηΥ ανερ'r'!α και τις ελαστικές

και

εργασ ι α κές σxέσe.ις,. μέχρι τηΥ

Πρό'ι'Οιας,. ΠαιδεΙας.

Ι ΤΙ,

ας παρά1ι.1ιηλα

Ίην Παyκόcιμlσ ..-.

της Γuvcι....

ς, η Ομάδα rUIHIIιαiIv

ροια ς

της Ο ΓΕ πραyμιmnro8ησι-

εκδή

Awaη '10 αιιόyruμα τ/ς ΔευΠρας

υπηρε.σιώ'ι'

Yγe.Ιας,.

Ό μως τι μπα ΙΥΕ\ εμπόδ ιο σε. όλα.

αυrά ;
Η πολmκή της ΕΕ και τωΥ κυβερ

ηκαv yvvα8σς

ϋποθεσειςγια Υα γr..,oυ... οι δυYCITό

Υ ή σεω .... που ;<rIζEl τα κέρδη Τ().Ν

ε ηλιιdιις. ,παξό τιιΝ oπcιkιnl

τ ητe.ς αυrές πράξη . Καταλήγoνraς

Ε.ΠΙΧΕ.1ρημοτικώ ... ομΙΛω Υ στα ερε{

υπoγρCιμμισε.:

πια Τ().Ν δ ΙKtί1ιι μας διΚαιωμάτω

....Σ ή μΕ ρ α η πρόοδος της επιστήμης

Kυβέ.Ρ'dΊση

r.α

δι\Aωaιι Jlapιιι

έ αΣt ~.Στηv

Mpoσuπιϊkι τ/ ςΤ.ΕΗμα

α ς τou ΚΙΙΕ μ
Μ

[λ η σε γ ι α

τις δυ ΥατότηΤΕς που υπάΡΧΟυΥ για

δωΡΕάΥ

σ ύγ,(ρ οYC1 δ ι καιώματα και τις προ
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θ e.ση στη μητρότητα.
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τ/ vpcιμμoΊt

kι Παπα6αιιοό1ι.ο υ.

....

'[ης

.... Η

ΕΤΟιμό ζεται vα φορ

και της τεχ'ι'Ολογ lας μπορ ΕΙ Υα. εξα

τώσe.ι στΓ(w' π),άτη του ),α αι και

σ φ αλ[σ e.ι μ όΥιμη και σταθερή δου

Υ έα μέτρα

λ ει ά για. όλ e.ς μα ς,. με μισθό που θα

απα(τηση

κa\ύΠTE.Ι τις ανάγΚΕς μα ς. μΕ πλήρη

e.φoπλιστ tί1ιι. τωΥ τραπe{ιτώ y

εργασιακά και ασφα λιστικό δικαι ιίr

τω ... μεγα λεμπόρω ....

κάΥοντας Υόμο κά θ ε.
τωΥ

βιομηχά'ι'().Ν ,

μouς,. προσφιηι ιά.

τη ... e.φηβΙ Kή, τη Υ ενή λικη φάση της

τωΥ

Τα δι καιώ μ crra τωΥ γ υ vα ικώ ... στη

ζωήςτη ς,. καΙ 6χι πeριoρισμεvαμ6νo

και

δ οU\e.ιά , στη μητρότητα, σΤσι' ελεύ

στη Υ πeρΙoδo της εγκυμο σύΥη ς,. της

θερο χ ρ όνο μπορο ύΥ Υ α συ 'Jδυα

γέ.ΥΥΟς και του θηλασμού. Όλ α αuτά
όμως αιτaιτo ύY μια ΚOΙV<ιJ νΙα όπου

ματα και λ ιγότε ΡΕς ώρe.ς ΕργασΙας.

Ε ξαρτάται από τ η δική μας θέληση

στούΥ αρμσιιικ ά. να γ Ιvo ΙΝ πραγ

Α υτή η πρόοδος δ ΙΥει τη δυYCITό

και δρόση , τη συμμετοχή μας στο

μοτικότητα με. τη Υε.Υική μεfωση του

οι e.ρyαζόμεvoι

τητα Υ α αξιοποιο ύμε. δ η μιο υ ργι κά

ριζοσπαστικό

τον ελεύθe.ρo χ ρ ό 'ι'Ο σε δ ρ α στ η ρ ι

Εργατικά αιιματ εfα" τις E'ι':iJσεις

εργάσιμου

ότηΤΕς με βάση τα. ε'JδιαφEρσ.rrά

'f\JVaIKefO

κ Ι... ημα, τα

θα διαφEνr εύoυ ...

XpCNou. ΤΓ(w' κατσ.<ύριι:ι

το ... πλούτο που παράγου Υ, όπου θα

ση ΣϋVX fX'ι'().N e.ργατικώY δικα ιωμό

ψ ι ά ζο υΥ οι Ιδ ι ο ι τηΥ πof:XI\'WYli

ταποΟ;(Ολουμέ... ().Ν, τουςαΥροτικούς

τωΥ μετη δημιουρι,ιΙα. ΚCIl λEπoυργfα.

emστημσιιι κά και κ εντρ ικά μ ε. κρ ι

μα ς,. για OYC1ΨUxή και προΥΡ)μματα

και φοιτητικο ύς συ λλόγουςΥα βαδι.

δη μόσιω Υ κα ι δωρΕάΥ KOιy().NΙ K tί1ιι

τήριoτη "'ΙKαlι'OΠO Ιη ση τω ... σύγχρο

ΚOΙV<ιJ.., κα:ι τουρισμο ύ, αλλά και για

ro υ μ e. αγ().ΝΙστικά στις ..Jι e.ω φό ρ o υ ς

νω ... λαϊκώ Υ CIYOγ κώ .... Aπaιτo ύY μια

Υο συμμετέΧουμΕ στη... ΚΟ!Υ().Νική

υnη ΡΕσιών γ ια τη στήριξη όλης της

του μ ωoνro ς:,. . "EYa μ.έ)ιλσ-ι που θα

ο ικογέΥΕιας. Η ο Λόπ), Ευρη και ουσι

κoιlι'ω'λα. στη Υ οοο Ια η εργασ Ια.τω ...

δpiση, που απoτeλεI στο ιχεfο για

Ε Ιμ αστε απα ΛλCΙΓμεvες από το άγχος

αστική προστασΙα της μητρότητας

'fUYαIK ώY δ ε. θα αποτελ Ε Ι Εφ εδ ρΕΙα

τη Υ ολόπ),ευρη aνόrπuξη τη ς προ

και τη ... CIYOσφάλeια της αyep,ι Ιας,.

σημα !Υει κόλιιψη όΛω ... τω ... σϋγχρο

για τη ... κερδοφορ Ια του K e.φ α), αΙ

O1ι.Π1IJ(ότητάς μας.

τη ς μετανόσTE.Uσης στο εξωτερικό .

V<ιJ Y CIYOγκώ ... της γυΥΟ Ικας κατά τη Υ

ου .» Μετά τη ... ομιλ Ια ακολο ύθησε

Α υτή η πρόοδος μπορεl Υ α ιιr.αvo-

από μια ζωή- λ άστιχο. χω ρ Ις ΠQ\έ-

e.μβρυΙKή τη βρe.φΙKήτη y παιδική,

π),ο ύσιο ς διάλογο ς.

au-

Η ά>ιλη
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Σ

ά OVTCIς

απO~ rι

βάθος

την τοπική και όΧι μόνο
πικαιρότητα.
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

μου

Ο'ο/ΤΟζ --'

~ τοον [ονιας

σdς
μ

τ/

OρίιππιΩV τα ν." ιιυ.

ροσφ0ρ4 του όcro

και την ανάΥκη

το

ο

mκή από ό

οΑιπιςή

ου

Ορ ίστηκαν από το Δήμαρχο 8έρσι

~ Enισης

μβιιση

ός

ο

αρ οό ~ τ
(οπαιι; όll
θα έ.-ρε ιrε το Ιδ-Ιο να 'll"pdξow
6λο1 οι cn'ιμβouλiM Τ

ΚΑ

n1ιn

~ νιΟΤΙ
'lήpησαv π~ JJρOεκΑοΥι ~ uιroσxt aς τους .
Ave.ξ,όρτrτroςσύμβουλος θα ΕΝαι από θ5ώ και πέρα ο Δη μ ο

τικός Σύμβουλοι:: Βέροια: Μάκης AyyEλfνας. n pιv "tfl\' CU'ι'E.
δ ρωη του ΔημπιΙOυΣυμβoιJλlαJκατέθεσe.τφι παρα τησή
τω υΠOατηρ[ζOvτα:: ότι 10 όραμα της παράταεης δΕν έγινε
πράξη και ο ι ΠΡOeκΛσιιικέςδεσμεϋοεκ έμε~mι ανε.ισι\ήρ(ι)

κι

ΠΡΩΤΟ8

tρ

ές

ΙΑ

α ς,. lOtά τη διάΡΚΕια του δη μοτυωό

πρόΕδ ρος: Δισ.ι ΟΟης Κοολουριώτης

cu μβο υλfου το μέλη ΤΙΙΝ vSJJ... Διοι

oYt1JlpόEδpO C kι:ιάwη ςΤέroς

κητικών Συμβου).[(ι;ι.ι του Ν .η ΚΑΠΑ

μέλη : Λe:ι:J ...rδας Ακριβόπο υλος, Ευ

Βέροκι ς κα ι των Σ):ολ ιιαί.Υ.' Επ l1ρο

γε.... ο 1cιΚIι:β1δoυ . Στέp,wς Διαμό

πι:.ίΝ Πρωτοβάθμιας

vrης

και Δeυ τερo

βι:iθ μιας Eκrιι::ιlδEOOης.Avα),υυιi! το

Στη rnιστoN'! lΟ υ αΥαφΕ ρει 10 Εξήc

"

και

ΔΕΥΤΈΡ Ο8

ΙΑ

μ έλη των !JΣ ΚΑ ΠΑ
πρόεδρος : Στέργ ιος Διαμόντης

ηρόεδροα AθαVΌΣιoς Σ~ mβιάρας

avτmpόeδjX)C ){ρστ[να Γdrtό.νoυ

μέλη : ΓιιψΥος Σοιφ lQ\ιlδ η ς,. Ν Ικος

H~ : θ

O Pf'O"ι'lι!5ης,.

avrυrpόe.ιSpoc Xρσrfvα rcrrn1'ι'O U

Κορωνά ς,. B aσ!λης

ρ [α l1αιrdtι:J άιΛαι

Λ υ κo σΨότη ~ και ΔιονΟΟη ς ΚοιΑου 
ρ κbτης

Στηρ· ζ

τες. Ο Κο Αyγeλ[wς στο ΚΕΙμΕ'ι'Ο τηςmιEξaρτητoπo lη σ ής του

Ι το α·τημα

εκφράζΕΙ ένtσι'Q την δυασaρέσKEιάτου γκι. "tfl\' μη αι50π0 [η
σ ή τοα σΕ. κάποια θέση .

τη ... πολιτ ική του υποστ ήρ ιε η στη ... προσπάθεια τη ς EφoΡEbι; APΊ(OlOτή

Ό ένα: δρό μος γ ι α τΗv κο ρυ φή

σ

eM:iI έΡπο vrας

και γλe φ ιιr.

vτας . Ο ά), λο ς τρόπος efvαι ναπροχωρό:: μΕ το oπd:ll σου . θα

OLNE>;W

μΕ το σrn:ιθ [ μoιf σxoλfασε. ο Κ. Aweλ t.ιaς .

"Ευχαρισ τώ το ν κ. Ayγeλ [νσ. για τΓf\' μέ1ρ ι τώρα CU'ι'Eισφopό

τoυ .1wτό πο υ θα πω ΕΙΥΟΙ να κάνουμΕ ω.oιτ ηv αυτοιφιτική
ιnς" απόvτη σ:: Ο δήμα ρχος .

ΓΙ τ

Ημαθ ας να εντόξει το έργο αποκατόστασης του Δίδυμου Λο υτρ ου
ικά Eργaλεlα τ ου ΕΣΠΑ . 201+ 2020 ώσΤΕ το μvημεIoνα mιcι-

;φ η μ

Ι και

καταστεΙ ξα'ι'ά επ ισκέψιμο. απoqχ'ισισε:να παΡ Εχει 10 Δημο-

τι tD [υ μ βΟΟλιο Βέροκις. Το θEμa. τέθηκε π ρος cuζήτη ση στο Σώμα, έπΕιτα
.πό α

μ α τη τ Π ρωτσ βo υ λfας Πολιτών που ειστρόo:ιmo ( τακ βρέQ'jκα\L-

cu δρ

η-

'r'G"tfl\' απol<IItά:πnσ η του

vημεIoυ και έγ~Eαιτoδεκτή

' η eισ ήy η η υπέ ρ τη ς στήρ ι ε η ςαπό το Δημοτικό Συμβούλιο •.Α'ι'ομέvooμετη

Η επ ιστολή του

συ'ι'έ;wα.τη ς σLNε ρyoolac; α ιrτής.

Στη ... emστoN'! του ο θ..Ayγeλfνας OWφ EpEL1

" ΚύΡΙΕ Πρόεδρε, κ υΡΕ ΔήμαΡΧΕ
ε την επιστολή μο υ αυτή και συμp:ιh'α μΕ τκ δmάξειςΊω ...
ό ρθ ρω ... 65 lΟυ Ν . 3β S21201 Ο και 94ται N . 3 463 I2 oo ιs Ι)(ΔΚ).

σac:δ η )ιό lιω - καmθέτωτη ... αvε.ζαριιιι oJTάη ση μαι απότη -:'11Ν1...,'.,
Δη μσnκή παράταεη CΔράσ η με Γνώση :ι με τη ... 000 α ανα
δ ΕΙΧθη κα δ η μ στικός συμβο υ λο ς σ ης τελEυrα [ες α,μoτlιι:ές

Eκλσr'έ<;,.'ι'ιαταις παρακάτωΜγους.
Όh:ι το π ροη γσ(ιμ ε'ι'Ο διάστημα με υπομσ.ιή και συνΕση ΕΠε

δ Ιωξ,α να δώαι:ι τσ.ι απαρα τητο χι;όνο στο Δήμα ΡΊ(Ο Βέροι
ας ώστεστη σJvε.ρyασ O μας 'ι'(l αυμβάλλω μ Ε το ... καλυτΕΡΟ
1pόno για να αλ/ ά εο ιΛ'

m

m ιαίx: tι:Ei'μενα στο Δή μο μας.

Όrα ν ξeιανήσαμε μαζί τη ... ΠJXX1Πάθεια. EJxα μ E όλ/α ό'ι'E.Iρα
και σ;(έ.δια .lιιιστυ ;(tίχ;. το ό ρα μα με το oπo~ EμπνECισαμε τη

μεγάλη Π>'Eιoψηφlα τω σ υμπo λmί1ιι μας,. χάΡΙ'" του oπo lαJ
μας εμ;nιστWτηκα v,. δε έγ~E πρόξη . Διιόμ ιση χρόν ια μετά
μελίιπη δ ~π ιστών ω όrι οι πp:ιeκλoyιιι:έ ς μας θέσεις και δε
σ μ Ευσε ις αας παραμένοιΝ αveιατN'!ρωτες .
Από τΓf\' πρωτη φορά που αVΑ μ EΙX θ η κα O'm tD ~ ά έθεσα τη ...

ιδ έα και βααική πρόταση μoυτΗV υποστήριξη του αΥΙΧΠΙκα.ι
το μ έα μέσω της ΑYt1δημαρ xfας ΑΥΡΟτική ς A'.ιόJπυξης,. αφού

κατό Π>'Ε lοψηφο οι ιότσι κοι του Δή μου μας εl'.ιαι αγρότες
και η Ο Ι ΚΟ 'ι'Ο μ[α του Δή μου tDI της ΠΕΡιοχής μας στη pItεmL
σ~ απόλιπααπό τους αy ρόreς . Π pόrαση που 000έJr0τε
ώοποιήοοτε κ υριε ΔήμαΡχε.
Η μη αειοποlηση μου ιι;ι;; Αντιδημάρχου ή σε ΠρόΕδρου Ν ο
μικού ΠΡ:ισώπου ή ΕπιχεΙρησηςτόσο στη ... αρ χική κατα'ι'Ομή

των αειωμάrων . το ... A ιJ,ιouστo του

2014. όσο και στη ... π ρό

σφarη πρότnση του Δη μάρχου για τη νέα ιστα

μή αειωμά

των με βρ{σκει mιτtθ ero μΕ ης όπΟ Ες επιλογές του ανaφo

ρooi με τη ... μη αξιοπο[ηση μου . Ε... η μεΡΩUιiJ σας θ υμΙζω Κο
Δ~ μαρχε: όrι Eκλέxθlκα πρώτος Δημοτι κός Σ ύμβουλος Ot1ς
τε>ιEuταfες Δη μστικ Ες εκλογές το

20 14

με τΓf\' παρά'ro ι!;η σας

ι:lιρι:'ι ση με Γνώση :ιt.
Ο χειρισμό ς σας Κ. ΔήμαρΧΕ στη τeλEυτa α Δημοτική ομάδα
τω συ'ι'δ υασμ:ι υ μας και η πρότnαη αας για τη ... εξ ημΙσeιας
τοποθέτηση δ ΟΟ συ μβG(ι λων στη θ έαη του προ έδρου τη ς
ΚΕΠΑ θe:ι:Jρήθηl<Ε. όΧ ι μόνο από Εμένα αλλά και από όσους
τoπoθEtήθη καν στο θέμ α αυτό. όηΕξΕ ιπε).l{ειτη ... ern;(Efρη

ση. το θeeιμ5 του προ ΕδΡα.ι της mI Eσόc: πpJσωπιιiι γι αυτό

α

Γ

voy

ςτης

ουλ ύρ

ς

ι α 'ι'Qπρoxιι:ρ'ισειη στέγασ η του

eιισκευής ΊωΙι' Ε... λόγω EγκαΤO .σm-

Τoo'ι'efo υ στου ς χιί:pa υ ς της ΓΕ-

αεων θα καλυφθΕΙ πΑή ρως από ταις

ρκpeρειακής Aγσρόι:.Κouλoύρας και

παρα χωρη σlOύ):ους ο ι απαιτούμε-

vα Εξυπηρετεί όλη την εμπορική κι-

'ι'Ε.ς επισκευ ές και διαμopφtί:σει ςτoυ

νηση του Δήμου Βέ ρο ιας,. καθ ώς και
της ευρύΤΕρης περιοχής,. το Δημο-

κτιρ k>υ και των ),'ώ ρ lιN. θα προσδιo ρι.στσ~ από τις αρμόδιες υπη ρε-

tLtD Σuμβo ι:ι>.ιo

α.πoφάσισe: τΓf\' 00-

σΙες του ΥποορΥεΙαι ο ικον ο μ ικών

ραχώρηση στο Υπο υργε lo Οικονο-

και σύ μφ ωνα με τη ... απότσ.ι 'ι'όμο

μικώv κατά χ ρ ήσ η για πεΥήν'm

καθoρι.ζόμεvη διαδικασlα .

(50)

χρόν ια, τμήματος "ΚΙ.!\' υποδομώ ν

η παραχώρηση θα ισχύΕΙ με tΌ\'

και του 'rTInwou της
ΑΛΘEJΑ ΑΕ
στην περιοχή της Κο υλο υρας προ-

όρο ότι εvτός χρον ικου ααστήματος 18 μηΥι:ίΝ θα λ E ΙΤO υ ργe[ το Τε-

κειμέΥου 'ι'Ο atEva.aτef το τeλ W'ι'efo

ΛΩVE Ιo στις εν Α ό;ω εyκaτcιστιiσeις.

ΠιeρOς,. H~Oς,. flέλ},ας. ~-

Σε διαφορετική ΠΕρfnΊωση ο lιήμoς

ιφιμέΥα παραχιφoύ'ι'tOι:α ) ισόγειο

8έροιας θα. έχει το δ ικα ιψα να α'ι'α-

κτήριο γραφEIl.ι1ι' 7S5fJ2 τ.μβ ) τμή -

κo>' έσeι τη ... δJι:flεά ... τκ:φαχώρηση .

μα κτηρ Ιou-σπoθη κεuτικαJ ),'ώ ρ ου.
εμβιJδαJ 800.0 ΤμΥ) Πepιβό~ ...

δε... θα ΠραΥμι:ποποι efmι καμία αΛλαγή στους πpJς παραχωρηση χώ-

),'ώ ρ ο ς-Υ ήπεδο

ΡOU ς,. xωρlς τη ... έγκριση του Δή μου

20

τoυ q.στo ν

σφεμμάttι.:rι' με δυΥαΊότηταεπέκτα.-

8έροιας

σ ης αυlΟυ αvά),oyα μΕ τις mιά>r'<:eς

Το Δ.Σ εξουσιοδότησε 1ΌV Κο. Κού

του ΤΟΟΥΕ [ου .ο1 ως ~ εγκaτα. -

τρα στη yTαιrnK~ ΓΕ'ι1κή Συν έλευση

στάσει ς θα παραδοθουν α πό τoι..ιc;
οο ραχω Ρ ησιο ίι);ου ς έτοιμες π ρος

της εroΙΡΕlας
ΑΛθΕIΑ ΑΕ να ΨΊ
φ[σει ΣXEt1J'..ά με ό;\.α ταa.ιωτέpωγια

χ ρ ήσ η στο Υέο τeλrιNefo το κόστος

τα oπolα α/ι'οφόσισε το Δ:Σ..

εξιστορ
OpTίOiU

20

ιν

2017

Σχο ι Άζι ντ

,

,

κο

............ 1Ι1\0
Η

Τ

,

Ο απόΥEUμα τησ Δειιτέ

Ε

ρας 1'ΊJ3 πραγματοποιή

θηκε ΣτΗv λ/εξόνδρεια εκ

ια

εισ'moρ ~ ς τ V αuτoαπασx

ια

[vαι γ'ι'ιιχπό ότι η κρίοη και τα αλλεπάλ

~

OUUI~vωv

εξαvεμl'ζoyται με το Υέο νόμο. Οι ασφαΛιστικές

ληλα αvώιαίκά μέτρα των 1VιeuταrιιN

εισφορές για ορlσμέΥΟυς από αυτούς μεtιί7ιιo

xρCN[ι1ι' που τη σιΝοδεΟΟυι,ι, έΧουι,ι ΟΟη

νrαι, οιίδιοι όμως καταδικάζσ.ιται να περάσουν

δήλtooητουΙ.ΥΡIΖΑμεθέμα

"ήσεt

την

Βιομr«αvrα

νουε, eπαγyεΛματoβloτέ;(Yες και έμπορους σε

Συμπέρασμα : Αυτή εfιιαι η αYTaπcι5cmKόTητα

εκδήΛωση

ΥεΥικευμέΥααδιέξοδα. ΕΥα μεγάΛο τμήμα τουτ,

που χαρακτη ρ[ζει το vέo αvrιασφαΛιστικόνόμo

ομιλητές ήmY ο πρόεδρος

με δεδομέΥη την αvαδouλEJ.ό την έvταση της

επf του πρακτέου . που στην απλή καθομιλου

της ΕΒΖ Χρήστος Ρώσσιος

μoνoπτίJ),ησης και την εξανrλητιKή φορο.\οΥ[α

μέΥη σημαrνεl γιατο μέσο αuτoαπασxoλoύμE

και ο πp:.εδΡCX; της ομο

των τeλευrαrιιN χρόνωΥ, βproκεraL διαρκώς

'ι'Ο και εργαζόμεΥΟ: « ΕΧΕ1 ς Λεφτά; θα έχεις και

σπσ.ιδ rας εργαζομέΥ[ι1ι' στη

φορτωμέΥΟ με ;φέη σε Εφορra. ΟΑΕξ ΔΕΗ,

παροχές Υγεrας

ξη . Δ εΥ eχειςλεφτά; Να εύΧεσαι να μη σεrnάσει

EλλΗVIKή

Ιάχαρης.

Στην

χι\ιόδες

μικρούς αυrooτrασxoλoύμE-

τα γεράματά τους στη φτώχεια.

-

Πρόνοιας, αξιοπρεπή σίΝτα

XpστόδoUΛOς

KαvσιιlKά ε'ι' ώ όσον αφορά

τρ άπεζες και προμηθευτές.

Βαρκάκης ε~ τη συζήτηση

το καθαρό δια κητικό κο μ

Σε αυτό το πΛαrσιο. η κυβέρν ησ η ΣΥΡ ΙΖΑ

συντό ...σε ο δη μcmκός σύμ

μάτι σημefωσε ότι παρά το

ΑΝΕΛ δ ι ατή ρ ησε και α ύ ξη σε το ClYTIΛαϊκό

Φ υ σι κ ά.

βουλος λ/εξόΥδρειας Γιώρ

ότι εΙναι δ ύσκολο εyχεf ρη

οπλο στάσιο πο υ πα ρ έΛαβ ε από τκ π ρο ηνοϋ

ψυ χαΥεμ[ζσιιται όn οι συνέπειες της πΟι\rnκής
αυτής θα έρθουΥ προσαυξημέΥες στο Λογα

βιομηxαvrα

-

ο ίrτε'r'Prπη ~ ...
εΥώ

πολ/οΙ

αυτοαπασχολούμενοι

γα; Σnυι::ιδης.

μα η μεrαφo pό της έ δρα ς

μ ενες κυβερνη σεκ;

Ο πρόεδρος τητ ΕΒΖ έκαΥε

της ΕΒΖ έΥα με" άλο κο μμάτι

Δει,ι δ ι στά ζεt. ό μως,. αυτέ ς τκ μέ ρες ν α δώ σει

ριασμό του επόμενου διαστήματος,. κάτω από

αvαφoρi σε όσα έ"ΙΥαν στο

Τ[ι1ι'

ένα ακόμα ρεσrrάλ εξαπ άτη σης, μ ε σ φορρή τη

τα τρέχοντα rnεστικά προβλήματα δηΛώΥΟυν

παρελθCιιι όσο αφoρi τη

φερθΕ! από τη θεσσαλοιλκη

μ efωση των ασφαλlστικιί7ιι ε l σφο ριί7ιι γ ι α έvα

« α ς αvαrιYεύσω σήμερα και αύριο βι\έπουμΕ» .

δlαχΕΙρlση της emxdρησης

στο Πλατύ κα Ι στη θε σσα

τ μή μα των αυτοαπα σχολού μεΥ ωΥ που υπάΥΟ

Η [δ ι α η κυβέρνηση ποντάρε στην απeλrnσfα

καθώς και στα προβ>.ή ματα

ΛοWl:η θα μεΙνου ν περrπου

YTClY έως

το ικ, ΠΡΟΚΕ1μέΥου νσ αποσπάσει την CI'ι'σ,(ή

που αυrή έχει ( <<άνο ιγμ α»

10 εργαζόμ εΥο ιΤ έΛος

π ρο εξ ά ρχοντες; Tfl\1 uπoυ

υπηρεσ ιώ ν θα

μεrα 

όπως

'

στσJ

κα ι τον υφυπου

.

ΑΕ Ε. Η κυβέΡ,ιη σ η, μ ε

Εφ,η Aχrσ lόγΛ o υ

Τ. Πεrρ όπoυΛo,

ε θρά σ ος

Γνωρlζει πολύ tι:α\ά ότι από τους αuτoαπασxo

κρύβου ν το δ άro ς mσω cιrrό το δέντρο κ α ι εμ

λoύ μ εvo υ ς που δη;\ιί7ιιου ... κάτω αττό

φ CllJ [ζο υι,ι ;τι ς σαρωτlκέQ αναrρOΠ'ές που έφ ερε

ευρώ δεν μπορεί να εισπράξει και πολύ περισ

ο νέο ς ClYTI α~ ι στιK ός νό μ ος ω ς πρόξη φ ι

σότερα . Ηδη , στα

ΛOλCιϊKή και κοlνωΥlκόδ rκαlη.
στικού

μου και ~ς Π

αvτι α σφαλ l

πική ς που εφαρμό ζ Ε

ται στο Χ • ρο τnς )'ΥεΙας; - Πρόvoια
τουλόγι;:ιυ;rοαΛη

.

10.000

10.(00 ευρώ εισόδημα έΥας
YQ πληρώσει πeρ(πoυ
2700 ευρώ για ασφαΛιστικέςΕισφορές, 19:10
EUpώ πeρfrτoυ φόρο Ειroδήμστος. 650 EUpώ
επαΥγελματrας κoλEfroI

lα ματιά στις συ Υ έJreιε ς iro υ Υέ

σε τρ:iπE.ζες. ΟΙΕ κλJtI , στις

το ικ γιαπαλιά και ΥΈα μέτρα.

αρ κo ύ'ι' ~α

φόρο eπrrηδεύματoς και ό ,τι άλ/ο Εχει θεσμο

: Ο ι όποι~ παΡσ.(ές Υγε rας

θεrήσεtαυrή KαΙOIΠΡOηyOύμενεςKυβερloήσεις

πΡ::ισπάθειες που 'rίYOvτΑl

Είπι;, το υπόλο ιπο τ η ς οφ El 

ώστε

λήςτης ΕΒΖ π ρ oςτoιx;τεuτ~

Ι-!α πe ρ l σσ&τερ o. αΥαΥ κά ζσιιτας το υς αυτοαπα

σή μερα με υπόι\οιπο

χ ρέη και Υα εξοφληθούΥ οι

Λoπαραγωγαj ς " ι α το

σχολούμεΥοος να βάλουν

αv.απΛ άσlα το χ έρ ι

χΡσ.ιο;

αγρότεςα),λά κα ι Υα εισπρα

(και εΥώ έΧ ει ή δη εξοφληθ
,;,;ef
;;........;,,;,,;;~

σTfl Y;Τσέτιη. Hξf1 η συμμ.ε

ή στα wά ρμα κα εl

Την [δ ια ώρα., η κυβέρlofJσηό):ιμόΥΟδενχαρ[ζει

X θo ίrιι Oφe:ι\όμεvαπρoςτην

όλο το

Υαι τη<;τά ξηςτου

25%, ει,'ώ μια σει Rά ακόμα και

o ίrτε ένα EUpώ από τις ;cpωστούμεΥεςΕισφο

ΕΒΖ

2016)

θα εξοφι\ η θΕ! εvτδς

α πΛώΥ ~εrάσεων έ.

του

αρrfo μ O

με α

-

εξυπηρετηθούν

YQ

χαρακτηριστικά ανέ

φερε τηΥ υπόθεση με τις

3

201 5

- πρq

2016

κα ι μέρος το υ
πρόεδ ρος

lα εΙ

αrτoμ.tl

.

μεtιι:θo ύι,ι α κό

υν μεταφερθ

σε ι διώτες

στοι χο φυσι κά ανrfiΊ μο. Οι τε ρ ά στ ι ες

(π.χ. ΕΝΦΙΑ) . Ποια οικσ,ιένεια μπορε[ Υα ζήσει

ρ ές

(322.000

4J50

ευρώ πεprπou το

evεpγor επαγγεΛματ[ες χρωστάνε

στο Υ QFι,E8, αλ/ά αvτrθεrα αυστηρoπαεf τις

emχειρήσεις που εΙναι ή δη

της Ομοσπσιι δ rα ς τω ν φ

μ ει ώσεις όλων τωι,ι τVιεuταrwv χ ρ όΥ[ι1ι' στη Υ

δ ι ατά ξEl ς των αόφορων ρυθμfσEIιN που κυ

γ'ι'tooτ/ (όπως efπε, οι συ

γαζομέΥ[ι1ι' στη Υ επιχefρ η ση

ιφσrιKή χΡ η ματοι5:)τη ση "ι α τηΥ Υ"ΕΙα - Πρό

κλ ο qχ:φο u .... Ηδη το

~exρlμέvε.ς

έχανε και α υrός αwφ oρ ά.

Υ Ο Iα. οι oπo rEς παγι ιίΝονται και "'Ο το 2017,

στη ρύθμιση TtιN

cφειλές,. μαζr

με τοιχ; Υόμιμους τόκους

στα

θ έμ ατα ,

όnω ς και τα ελλEIμμαrατo υ Υέου υ περταμε rου

β ληθεJ: από αυτή. Ταυτόχρσ.ια, με Υέα Υπουρ

μπορΕ!

uπEρβcιfvoυν

αvαφέρθηK ε στη συ ι,ιεισφο

(1,05 δι σ. ε υ ρώ ." ατο 2017), σ ηματοδοτο υι,ι νέα

Υ\ κή Απόφαση. στέλνει τα;φέη προς τον ΟΑΕΕ

ακόμη και τα 90 exατ. ευρώ) .

ρό TLιN eρyαζoμ ένω ν στη ν

εrnδεlνω ση στην ή δη όθΛιακ ατά σιαση στα '0'0 -

στο ΚέΥτρο Βσπιχιξης Aσφαλlστικώy Εισφο

Mετtιξύ ό>ιλ[ι1ι' αναφέρθη

προσπόθElα Υ ι α τη ν αΥασυ 

σοκομefa, τις δο μές Πρr.ι.rroβάθμιας ΦροYTfδας

ρ ών (ακόμα και αυτά κάτω από 5.000 EUρώ) για

κε

στηΥ πΡοοπάθεlα της

Υκρότηση τ ης επιχefρ η σης

κ:r.λ. Ο ι ό ποιες aπoparTηtEς φ p::vrrδες Υγεrα ς

διο!κησης της ΕΒΖ ώστε Υα

(μέοο. ΚQJ αττό τ ηι,ι μ efωση

-

ΠρCNoιας ",α ΤΟ Υ αυτοαπασχολουμε'ι'Ο και

και στη γε.,(κεUΣΗ"ΠIN ηΛεκτρσ'ι'lκιί7ιι συΥαλ/α

κa>ιλιeρyηθOύY όσο ΠΕρισ

Τ[ι1ι' αποδσ,Φιν τους) , ErΠE

την οικογέΥειά του θα πληρωθούΥ στο ποΛ1Ι.α

γώΥ που πρoωθefrαι αυτέςτις μέρει:;, για Υα ει

σότΕΡα στρέμματα ,,[yεrαι

ότι η emχefρηση θα πι:;έ

πλάσtO στα κοράκια της ιδιωτικής ΥΥεrας και

σπράξει και το τeλευrαro χρωστούμεΥΟ ευρώ.

( καλ!Lrι'T(J ς τα υτόχ ΡσΥ α τους

πει να Ε;(Ε1 και παράλληλα

Ασφάλισης, που ήδη κάΥουΥ πόρτι ",αταδώρα

Και μεrά απoρεJ: κα'ι'efς γιατ[ δεΥ τρέχουν ΟΙ

αγρότες YCl καλ/ΙEp'Vήroυν

πρoϊόvτα ε'Jώ όσΟΥ αφορά

τής κατά τ' άΛΛα «πρώτη φορά αριστερά~ κυ

αυτοαπασχολούμεΥΟΙ να πληρώσουν τα ρα

ΟΟΚχαρότEuτ),α )

το θέμα της πώλησης των

βέρvησης.

βαroκια της πρώτης ασφαΛιστικής Ε1σq>:)ράς

να

και

Υα

δουλέψουν τα εp,ιoστάσtα

παραπάΥ ω

1f3 αι.ιτιf1ιι που efxαY μπει
100 δόσεων έχουΥ ήδη απο

Ep'VOoτασrw y

στη

Ιφβ [α

Είπε ότι το τ[μη μα θα πρέπει

Ex~

Α

ι

..."

8C:.~

πό 10 IωμoτerO ΟuroδόΙΙ:Ι:ΙΥ Βέ

υποχρεωτική η χρ ή σ η

ροιας mιακσι'o'1θηIUN Ία εξής.

προστασ cις)"εκroς απο την ατομική ειθιΝη

A.Π .(μέ'rpα ατομικής

ε αφορμή το δ υσόρεστο συμβά'ι'

του κάθε εΡΥαζι)μεyou που πρέπει Wyupbεl

που efxe σα... ωrστέλεσμα τov TρCl'f1.κό θάvαro ένος εργαζOμΕWυ χειριστή Υε.ρ:ι

cmtn

του, έχουν ποινική ει;Q)'ι'η ο ι ερΥο)ιά

\Ιο ύ στο μElpό θεσσαλοΥικής.εκφρόCoυμε το
στην o lΚO'ι"έW ια του εκΛιπό

έPr'Oυ .ο τεχνικός ααφα)ιε ας έΧει υπσ,φέrι:ιση
και εL.ίOOyη όΧι μόw ... α τηροιΝΊαI τα μέTJX2

ντος.Πρέπει YCI ε rμοστε σε επαΥρύπνηση για

βoι,υπepΎoλόβoι και ο ι ιδ ιοκτήτες του κCeε

άμεση αναγκαστική εfσπραξη

πσιιτάpσrrτας

Η περικοπή TtιN συντάξεωΥ μέσω της μεrωσης

Πα'ι'rrtυρ[ζoνrας ...

τωΥ ποσοστιίΝ αναπΛή ρtooης

Να μΗV περάσουν η εξαπάτηση και η δραστική

τόσο δρα

efYQI

στική που φτάΥΕ1 σε πολλές περιπτώσεtς (π οΧ.

συρρlκYωση δικαlωμάττιΝ

35εrra) μeχpl και το

αuτoαπα

Q αυτoαπαoxo>.oυμεwι δεΥ πρέπει να Eie-

σχολούμεΥΟΙ που τι).ή Ρ[ι1ι'αv έως τώρα υπέρο

xτoίrιι την εξαπάτηση της κυβέρνησης αυτής,

"κες εισq>:)Ρέι:;, βι\έπουν τις συνtόξElς τους YCl

που έχει αποδEJXTEf μαwυλα στηΥ κοροίδra.

μεrατρέπovroι σε φιΛoδωρήμσm. Με δεδο

αΛΛά και στη συΥέχεια της επfθεσης προκΕι

μέ'ι'Ο το ΎεΥσΥός ότι σήμερα το εισόδημα εfvαι

μέΥου Υα δώσεt ηιη και ύδω~ στο μεγάΛο

εξαιρετικά περιορισμέ'ι'Ο ( B cr=.tι των αuτoαπα

κεφάΛαιο. Ακόμα περισσότερο , δεν πρέπει Υα

40%. Χι\ιόδες

και

aπoδe;c:roίrιι τη δραστική συρρrΚVDXΙη "ΠΙΝ δι

υγeΙINής και ααφά)ιElας αλΜ και YCI προβλέ,

πολ/οΙ βΥαrvoυν στη σίΝταξη με ;φέη, χιλιό

καιωμάττιΝκα ι "ΠΙΝ Q'ι'Q"Kιί7ιι τω ... oιtroγEYE1ιί7ιι

το. rnσ!ι1r'ψCσματα βoolιaί:N tD'tQκτtjoειιN μας.

πει uι;(όy αστσ,(Ι"ε ς, πρέπει wet.ιaI cκpoσω

δες θα. κληθούΥ Υα εrnβlώσoυν κυριολεκτικό

τους, που φέρνει αυτός ο δρόμος ανάπτυξης

Στις πρo~ύμE'ι'Eς δeκaεrfες ε.fxαμε δεκόδε ς
υματα στις οικοδομέψ ΕΥα συΥ;φΟ'ι'Ο έργο

μένος μόνο σε αυτό το έργο και όχι οε πoλ/(J

με ψfxouλα (5Β2 EUpώ σίrνrαξη ",α τηΥ 35εrfα

και ο οδικός χάρτης της ανάκαμψης . Η &έξο

και διάφορcι.Οl πο.\mκες που αφάYLOα'ι' τις

α'ι'Ολογε[ σε εrήσιo εισόα, μα στο ύΨα:: του

δος βproκεrαI στο δρόμο της αvατρoπής αυ

με όλ/α 1tι ΤΕ),'Υολογικά μέσσα jJτ.mι έΥα ατύ

δo UΛιές μας $φάΥΙ ΟΟΥ ΤΗv αξιοπρέπει α μας

βασικού μισθού, 5ηλαδή 7.οο0 ).ΔεΥ συζητάμε

τής της πολrnκής, της σύγκρουσης με τα μο

χ η μ α θα μπoρc(ισε Υα απoφε!JXθεIεy τούτας

δέν θα μας στερήσσ..ιΥΤΗ Ν ΖΩΗ ΜΑΣ . ΤΕΛ Ι ΚΑ

εΙxe ΤΡ:ιΥlκή tmό;wεη .Φαvτaστε[τε τι y{vεται

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙ ΔIΚΑι

ΑΤΑ οχl

κα'ι' "ια όroυς δεν Exoι.rιι συμπληρώσει 35εrfα

voπtω.ια , τηΥ Εξ το κράτος και τις Kυβερloήσεις

σε έργα μιιφότεΡ:ι που καθημερινά γ{vσ.ιται.

XPEΩΣEII.AΠArτO

Ε-ΟΡΓΑΝΩΝ

ή αυτούς που ήλπιζαν σε σί'wrαξη χηρefας, σε

που τα υπηρεroUy. Α.Χ

Boolκo [ κa~ς σε όλ ;\ες τις eργaσ ες

ΔJEΚΔJΚOYME ~

συ),),UΠηΊήρια

erwI

ΝΟ ΥΠΟ-

ΑΠ Ε-

σχολούμεΥ[ι1ι' δηΛιί7ιιουΥ κάτω αττό

1αΟΟα/

κάποια πΡσ.ιοlακή σύvταξη , αφού και αυτές

Ηόλ/η

Σ,. η

Ω

βρισκε
vrαιι:ouμ

μ

άπO~rι

AiΔCΙ αυτή θα

έτ

άρθρα.
το, i

,

w6(,

τορειν

ι

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την

ΤΟ1Πιιή (σιφα (ιωρkιH;Ι

τη yενικόΠJρη της Xώ~

μcιι;αλAά.και wαyιc:όoμιcι

20

αρτίου

2.017

Ντοκουμέντογια την δράση της ΕΠΟΝ της περιοχής μας στον ΕΛΑΣ
το VTOΚCI

Ι έ,

ο noιι

ρovσ

ΟΙ αιrό το

opd τ/
μtσα

ΕΠΟΝ με. τηv ΕΠΙβλ.ε.ψη και καθοδιτ,ιησηστελΕ
),'ώ ... τω ... YπoδEIyμαt1κώ

oόo'tOII1Μ4. α τονι

ρcoxή

mα τ

.-ρο-

ΑΣΚΙ

ΊΥV vεoM
τ/( ΕΙΙ
~ ΤOU ΕΛΑΣ ιιuιτ4 ΊΗV

ΤI4; Υραμ
ΤΟΙΙ

(ο

αρxdo τ

ι

;(ΕΙΡιστηΚΕ . Υια υπα θρο O).'Q\eb , φτιά~ιμo κaλυ
ΒΏv εις ΊΟ 500 ΣιJvrcιγμa για τα..ις διερxόμε.vo l)ς"

....

Στρσn:.ιπιιιή ειarα!δaι ση μαxηΏK~ δράση

φΟΟξιμο απoχωρητηρk:ι:ι ...

Α. Στιχπιωτική eιαrαfδωση γ[νεται εvτατικ~

ΊΟυ ΣυvrΆWατος.

σιρατιωηκή εt:Π:'llδEooη . Eιδιl'tιτερα στη ... Υπο-

Eθ\'lκoαπελεuθερωτικέ<;yιoρrέc

δρ(H)σαvτα ξής Iuιn:άy-

ΕΛΑΣ (στο

ο τ/f; 1

Ίι:ο) ,

5

ο

καθαριότητα

tDμ(α.

θεατρlκιέςπαραστάσεις (20)

Γε... ικιές E1ΠΤUXfeC Σφατιωσκή εισrέδεooη στη

(

ραρxkις l : 160 (8tρμιO), 300 Ι Κo"ιιιaκτ σo
λctv-Π

tDl τη ...

μαxrιΏK~ δρόση. στκ πoMruι:ές εμφα ... ισεις και

φα}

καθ:JδηyηΤlκό μηXCΙ ... kJμ5, μέσα σε My,ouς και

ΦέρεI ΊΟ\' τ1r1lι:ι ~ ~ήo Διmης από

1ης

γενικά στη

εραΡχIα και δουλειά στα έμπεδα.

30 AuΥΟΟστου μό'ι'O... l6αJ - 500υ και

Γε... ικές αδLNCΙμlες : Ληψή ταΚt1Kής eιαφής και

μαχητική δρά ση ΊOu 3o:t. Π pόΚErml για

σλ/η}ιoyραφlας μετα Σwroγματα . Στο κoτόma

έκ9εση της ΕΠΟΝ προς τη χ μεραρχfα ΊΌυ

σμα με τα TPέχovra γεyoYόrα στκ oμι),Ieς, και

Ε1ιΛΣ. ΓΡάφΕΙ συνκεκριμβια~

στοντομέατη; ειαιo1ιrnστιK~ς δουλειάς .

έως

ι:α . ΑΡ.θμός Yπoδειyμαt1M ομάδω'ι' κατό

Σwτάγματα. ΕδΡα Mεραpxra ( 1),

500

Δι ά φο ιχι (ητήμαm.:Aνruαmιστάθη ΚΕ ο ανnπρό

Σύ

σωπος ΕΓΌΝ 160υ Σιι'ι'TάγμQΊOς Aκrύnης από

νταγμα (3 ~

160Σύvm.Υμα (04),300 ΣιΝταγμα
(4) aJ'ι'OAlιiι στη μεραρχ[α υrιάΡXOU'" 12

ΊΟ\' σwαyωνσπ'ι J'ιρη

Υποδειγματικές .

στη συμπεριφοΡά ΟΊΟ\' ΕΛΑΣ. Η aνn ΙCΤΌστα ση

Aρ~ός EΠO\'ιτιi:r.ι αvταpτών στη

.Η

αvnκαrόσταση γ[... η κε

μη αvταπόκρισης δοu),eιάς ΊΟυ και για ανόρμο

ραp;(kι

γl\' ηκε τη εΥιφ Ιση

.Σ αvτmpoo:.ίJrJ::>υ Σώμcrroς,.

Π .Σ BepΡOIac;, Γραμματek:ις Π.Ε BερΡOk:ι ς.. Σε συ

(10475)
Ap~ός EΠO\Irτών

vερyασk:ι με Διο[κηση τα..ι 500U Σwτtιιιιnτoς

ανταρτών σε ομάδες

συμφω'ιήθηκε η δημιουργ α τα..ι Υ11/50

(2S)
Ap~ός eI.DTW'" (04) (α σ 'Έμπεδα ήτα... Χώ ροι
στρατιωΏκήςεισταΙδΕοοης)

ίτ ρ σ

Εσωτερική CΩή Yπoδεr,ιματιιαi:tιι oμάδωv: 'Εχει
βekrι:ι:ιθe! η εσωτερικ~

:

ε α\'όδEI~η στρο ϋκτορσ σα ... δεύτΕρο

ραρχ[ας τόσο για το tDΊόmσσμα τω ... ΤΡε),'ό'ΙΙ{ι]\' Th1ι' πoλmM και ση:xm:ι:ιτιιαί1.ι γεγονό

σντσιρο-

ζ!ιΧ'ι Yπoδεrνματιr.ώ\ι

Τω'ο' όσο Υια τη στενότερη επαφή ~ρ xrας με

o μά&ιJ 'ι' πά'ι'ω στcN καταμερισμό δoυ;\εJάς κα ι

ΣWτόγ μ σm.. ΤO lδιο θα.ΠΡOΤUθε[να γ[νε.ι κο ι στα

yEW<ά

d 6),ες τκ

Σwτάyμσm. καlΤόγμαm .

εκι5ηNlισειςτης ζωής τοικ, Σ"[Ο

μοΡφ:ιπικό eπlneδo uστEρσι.ιν σχετικά ~ τ tJΆI

Προοπτικές Υια "[Ο\' ΕΡ',(όμε'ι'Ο μή'ι'CL Ολες οι

στρατιωτιιαi:tιι συ...&ικώνπου ΕΠικρατα:ι ....

αvτσ ρτo μό5ες σε μάχη με π1lι:ιυσιώreρη μαxrι

~ ... ηΏκά όρymι α: Υπάρχει

καθοδηΥη τι

ΏK ~ δράση . Evmτικώτερη δα.ι;\εJά μέσα στο

κός μηχο σμός από ΣιJvrαwα μέχρι Τάγ1Jα κα ι

στρ ατό και έμπεδα Στε'ι'.ίττeρη ΠΑΡCΙιroι\αjθηση

Μχο . Σιι'ι'έπΕΙα της δη μn.ιργ{ας καθοδηΥητι κο ύ

κο ι Oιeyxo .

μrι,xσ.ιισμoύ και στους MypJς έγl\'ε κατά "ΊΟ

Υ.Γ. Π κπεύουμε σε ι;:(ιVΤOμO )(fX'Jlιoo διόστημα

μφια αυτό EVrcItlxή δοu),eιά μέσα σΊΟ σφστό .

να έχουμε επαφή με "[Ο 3Ο:ι οπότε θα στα).ε [ ό),η

έσα στα έμJrει5α δημιουρΥτΊθηκαν yΡCΙφE Iα

Σ

τι ς

1Ί/3/1930

η δράση-του .

νεζαρτησ fα ς. . Στις ΞIoJ1 Ο Γι

με αφορμή τη ... CΙΠΌφαση της Απο ι κ ια κή ΚιJ 

βέρvησης στTJ\' IΥδkl οου

αποφΟΟισε 'ι'Ο

"... 11 δημ οοlΕΙΙ

σε δ~)M σ ε πως το Κ ογlφ έοο θα

" χα (ε'ι'ι κής κατοοκευ ή ς να -τα πετάξΕΙ στο cωp5 και εκεΙ ... α

to:ιιλι. Από σ ή μ ερα οι IΥδο!πρέπει

... α

έχow ΈVΑ μόιι'ο ~δυμα , ια

δoτ>α::ιIόσEI το φόρο 'tOυ αλι:rno ύ, Ο αχάτμ α
ΓκάVΤΙ κηρύοοΕI μια πανεθ κή eκ.στpατε k:ι

ΠOfXIITηe e

α... η κυβέ Ριησ η ι κα'ι'ΟΠο ιήσΕ Ι έ'ι'α

α υτό ε~σι"ΊO μ;rι αμ1laκeρό XΑVΤΆρ . k. e \'ΟΙ η πbτη ΚΙ η σταθερό
τη τα μιχ; όμο ια με τη δική -του και η Ικη θα μιχ; χομογελά.σEb..

α... ιmακoή ς - καΑώ\'τας ΊΟυς l\'δaός να φτιό

n~blO

Συ μ μ Ο ρφούμε\lO ι μ ε τις α ρ),'ές-του Γκά... n."α τη μη όσκηση βlας, οι

οι !δοl

),'\'Ow

a)lm-

και πραΥματοποιεΙτη ...

περψημηι:π oρεlα του A;\(mo ύJ, βαδ[ζovroς

EΠlΚEφα},ήςτtιN 0ΠJδώ ... τα..ι

250 μ L),ID με τα
\'(] φτάσΕΙστη θάλασσα (α κρ οθα
Γκουτζαράτ) γω ... αφτιάξEl"[Ο διιroΊΟ υ

11

από τ/\' εκστpστe k:ι
α ιτη μ άτυι'. Η αYY), ΙK~

tω βέ P\'ησ η α ρ-..ήθ η ΚΕ τη 'ι' ικσ.ιο

διαδ η)Μτές (άπN.ιJ σ α ν ΟΊΟ έδαφος . Οι στρατκ.ίJτες

ποΙησή τoυς. Τoγε'fO\'όι::

\'(] cκρ mπ εύooυ ...

eτό τη ... Kι;βε ριιιηt1Κή από φα ση Ο

el):O\'

διαταΥή

καΙ 'ι'α συΛλάβουν τα..ις διαδηiIιω'rές. Περισσότε

ρα από 150.000 σlΝe1ιJ'1φθl"'p(]\' .

πόδια μέ1Ρι

ΓκάVt1 α'ι'αtz)~ωσ ε ΟΊΟ λαό κα ι τυ

Μ ια άλλη σμ ά δα, απOlE>oύμε. ... η από περι.ooότeρoυς από

>α:ι:Jιό

π lιiι ε'ι'η μέ ιχοοε κα ι τη βρε'τmι ΙK ή

διαδ ηkιπές, καθ ο δ η 'JlO ύ μ εw ι ωτότη διάση μη ποιήτρια Σαροτζl\'ι

tω βέΡVησ η ότι επρό ΚΕΠΟ

Σσττοπαντιά l Ν α""τα) και "[Ο γιο του Γκάντι

α>άτι .
Αργότερα μιkί:JYτας σε συ'ι'έvτeuξr]

... ΓρΕI

'tOu (19+6

... α

(ΕΚΙ

τη δEiιτερη lOOΊl~pόxια

... ι\άλ,πήνα'ι'

2O.CO'J
κοντά

στα ερyoorάσια ΑΛCΠιαJ . Jlιoπ),o~ υπέμεr.ισ.ι τα σκλη ρά χτυπήμα

εφημερΙδα "Hilr~arf) σημεk:ι:ισε για τη ση μασlα

εισφατεfα.

τη φορά θα

τα από τα Ρόπα).α . Όσοι ήτα... εmκeφα)ιής έJrεΨΤU'" σrσ έδαφος.

της q:ισρ01lι:ιγfας "[Ου αΛι:mo ύ : t: Η l'Dτόρyησή

έtD\Ιe πoρεlα με mιθρι:ίmoυς από

του θα ~ταν μια xεlΡOVOμlα που θα τ/\' εκτι

όσο ι όμως ακoλα.ιθoΎΣΑV π~poύσα ... σι:ιJΠηΛά μπροστά , δ f
\IOVtuς έlσl απόλιηο ... όημα στο πνεύμα της Ο\'αμέτρησης χωρ ς

μα/σαν πάρα ποι\(ι οι φτωχο [ αγρότες. Γι' αυ

τη δική του αοχράμ (θρησκευτι
tC ερη μ ητήριο ) στο Σαμπaρμ7rι

το ύς θα σήμαινε πολύ περΚJσότερα από όοο η

IOιIro

0"[0

Αυτή

βια .

~μπΆVΤ, στο

NtavrL Eκε~

EΚE~oς και ο ι

ρoσrά ΣτΗv παvτoδιιYCΙμΙα"[Ου ΑΥΥ)ιου γ[~... τu η παρΕ>ιαση

!δια η αYEεαρτησrαJ Σε αυτό "[Ο dιΙμα ποο ζούμε 'tO αλάΏ EM:JI ζω

Γκοιπ(αράτ, κovrCΊ στη θάλασσα ΟΊΟ

Ώκόστοιχεb,όπτι.χ;οσέΡ:1ς και το

vep). Ο αγρότης το Xpειάtεται

οπαΕιο! 'tOυ πήρα\' παΡά\'ομα α), άτι από τις ακτές . ΣτΗV αρχή έ\IQς

\'σtή σφατ/YIK~ . EναVΉoν tω\' νόμων και Th1ι' πο),υβό\ιιΝ, της

για τΟ\' εαυτό του, για το κοπάδι του, για τη Υη τους. Το μC"i'OJ1'tί\\IO

πολύ μικρός σριθμόςO\'θρώIιtJΆI (78) διαδήλωσε, συμ μετΕΡme:

Aπoικιoιφατlaς, oρθ:bθηκε όΝ! η φι\oσαplα

θα σβήσει αυΊΟμάτως ό,τι κατέκtησε η ανEςαρrησ α. r:ιατr>Οmόν
δεν καταΡγοιλι τον φόρο;
κάτι τtroιες κl\'Γρεις η tωβέρ-..ηση

ΣΤΗV πορε!α MYt1G στο φόρο 'tOυ α;\(mο ύ . Όσο όμω ς πρσχω
ροΟΟε η πορε α,. ό>Q και περι.cnΠερol ό\ιθρωποι συyκεvη:xίM:>

ότηΊα Th1ι' ινδιια:ίΉ μC6:ιN .

θα μJ10ρoooε ... α δώσΕΙ στις ευρε/ες μάζες του πΝΊθοομ:(ι τη ... α [

vτσ", ώσnoυ tmαλήyovm ς σ~ ακτή ήm ... μεριιιέι:; χιλιάδες .

την αυτoκuβέΡWΊση στον Ι\'δικό >ια6, προβά\ΕΙ με τα εμβ.\~ ματα
της Πpo'ιlO\'ικής θρησκεlας, η μE1pλoτrρέrrEι.α μα; θρησκε.uτικής

σθηση ότι ξεια\'ά πράγματι μια Yέa εποχή γιο τη χ ώρα

Όrαν έφτaσαv στΓf\l ακτή , ο

XO!OO'f'fXIφ ας, που θα άφηΥΕ: τΟ\' κόσμο κατάπNΊιrnn yράφeι. η

Τι ΠΡΟηΥήθηκε

-του με αλότι. Οι διαδηΝιπέ.ς 'tO\' ακoλoύθrpmι και με. τη σειρά

εφημ.ερ{δα lλ . Πόrnλo vτ' Ιτά),ια.

Η παγκόσμια lDΠrnι),σrιιιή ιφΙση της περιόδου την α6ίιναμη ι .....
δική βfoμηχα α και εfxε ως απστέλεσμα \'(] κλεbow πολΜ.ς Em-

τα..ις έσκυψα... κι αυτοΙ καιΥΈμισαν τις )Ρύφτες τους με α>ιάτL

Σε όλες τιςJTό),Eις Υ f'ι'Ovra ι θuελ\ώδeις αVt1αΥΥ).Iιιέι:; δlαδη.\ώσeι.ι:;.

Το μσ.'ΟΠώ),lο της βρετα

κής tωβέΡVησης στο εμnόριO ΊΟυ α)α..

Ο αΥ,ολικές αρχές ΕΠιβό),ΟIJV σκληρές tωιx.ίJσEIς που πεΡIΕΜμβα

xειp~σειςκαι ο ι εργαζόμενοιw πεTO;(foLN σΊΟ δρόμο, evώ και το

YαtI ομαδιtD βασα'ι'ισrιΊ ρια και ΕΚτε>ιέι::.ιεις, εν/> συ'ι'E1ιJ'1φθηcιa.ι

μEρoli:Iμarσ όπου υπ~ ΡΧΕ μEItί:&)KE κατά 3 ι)..-4ΟΟ(]. Η τα(ι ιιή πά>ιη

ΤΚJιύ, το ο ο ο q:ιop:Jλο',Όύσe βαριά , εrxε γιveι Υια μεγάλο διάστη
μα η βασική nηyι'J ΕΙσοδήματος για τους tαmlKτητές . nafρ-..CNtOC;

οξύνεται με aΠEP'r'Ieς, δώηΜ:ισΕις ΚΩ Πο owατri ό μι:ι ς η ιφΙση

αΜτιχωρlc; πρώrα vΑ πΝΊρώοουν τη ... κυΡφ..ηση γ( αυτό , ο Γtό

χτυπό τη ... αYPOΏK~ OΙΚOι'Oμk:ι της ),'ώρας . Οι τιμές στα εξα~

vrI

rmvrl έσκι.ψε tI11 γέμισε τις χοοφτες

και σι οπαδο! τα..ι παραβΙαζΟ\'

'tO νόμο . ΉΊm' oσtI
τη ... EξOoora και όn

...α E>ιε'rΏ-Iι'
η l\'δlα δε

μα πρo~ riφτoW ποΜ ,e.\flι οι αγιχΠες για να πληιx.ίJσοw

στους Bρετmιoύς όn εf;φν ),'όσΕΙ

τους φόρους και "[Ο evO fKΚJι γης αναγκά(oνΤUI να πωλοιλι δuτM

δ~roY

σια και τροτ

τη ν κρ ση Τα χωριά ΠΕI'ι'ΟύσΟ\' IiDI οι 'tOκoy).ύq:ισι θηοο(ιριζαν. Η

Ο Γκάντι σwe),ήCJΘη .I\'δο1 σε ολόκληρη τη ),'ώρα ξ"εσηt:xίilηκaν
και διαδήλωσα\' . Η βρετα ... ική ια.ιβέριιιηση έστeJλε το ιrmιιro για να

αycMDcτηση μeyάλιιNε evώ το Ι\'δικό αVt1ιμπερια).ιστικό κl\'ημα

διασκορη ΙσΕΙ τα π ήθη .

q:ιoύVΠJ.:Iι'E. Στα

lα ποσότητα. πpoYWτω'o' από ότι πα.ι1lι:ιύσαν ΠΡΙ\'

ma τη

βρεro.... ική ια.ιρι.αρxfα.

o

'Πι1ΙΙ

ρrύρωv. η πoρεlα τους ΠjXι< τις α),ιικέ.ς,. ήΊm' η μόνη

\'ός ότι οι ηγέτες "[Ου Κογιφέσου πpι:x:ιπαθ:Jύσαν ... α onCφΎΓΣw

την α'ι'άmuξη EΠO\'αστατικr.ίN μoρφfί:ι.' πάλη ς και την όξwση Ύf.IJιI

ταξικών αvnθέσEω'ι' στη Χώρα, ήρθαν σε διαπραwάτEυση με το\'
αvτιβaσιλ.έα Ιρβι... και υπόγραψΟ\' τον
ρτιο -του 1931 το Σίιμ
φtι}\'O ΔΕ"χI .
.τη συμφtιNO αυτή ο rti:I\'tl ανα>ιlιμβα ... ε να σ!D
ματήσΕΙ τη ν eκστpIIE α ΠONτικ~ ς α... ιmaκoής

\'OJo.,'(Wplc; ό μι:ι ς ο υσ ιαστικά

Μα;Φτμα σας {ητε [ κα'ιiνα ΕΠΕlσόδιο \'Q μη ... δ ιαroράζε ι ΤΗV έwρ

... έα ElCtρατεIα

ξη της ιe:p~ς),IΊm'EIας. Καμιά εχθρική ψ(ιΝή \'Q μηνακoooτε~ αλ/ά

τερη όμως απήxrιαη .

κής o'ι'Uπα κοής . Στις

μόνσ >.όγια πΙστεως και θρησΚEUτικιέςΠJXX)eU),'ές. Όποιος φoρeI

29/1 1 1 9 30 yιo ριόσrη κε y ι α πριίrrη

φορό στις

tI1l να πάρΕΙ μέp:Jς

στις εργασΙες τη ς t:Δκiσκεψης ΣτΡο'f't\Jλής Τραπέζης σΊΟ ΛοΥι5 [

Ο Γκιivτι παραγγEλ'ι'El με 'tOυς αy,'EλDφόρoυς τα..ι στα π),ι'ιθη ~ ..

ΣιιVΈδρlO ου Εθlι\lDύ !Cσiκρέσoυ στη Λι:1

tDl η nαYάp',(CIIG αγι

p:JσTά στηδONότηΤU,ΠOυ αρlι\όΊm'

σπ-δt:N 6),01οι rrtέτες του ΚσΥκρέαου. ΤENιiι και παρά το VΕ',Ό

),'όρη ΕΠικύρωσετο αΙτημα για τη ... ολο κλ η ρωτιιιή α'ι'Ef.αρτησ Ια
της ),'ώρας και αποφάσισε ... α aP',(beI εκσιΡατεΙα μαζικής πoλm.

1929 το
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αποτΕλέσματα . Aιnότo\' οδήΥησε σε

ΠOλπΙK~ς α'ι'Uπoκα'ις το\' ΓE'ιUρητoυ

1932 μικρό

Ηάλ/η

άποψη

,

ε

τ

20 Mapmou 2017

ε ίδ νιοτ V

E

nπuxιι ptvη ήταν Ύ
α

ιιη χρονιά η ημε~δα ΡΕ

αdί,
Πoλmική»

yρcmκή

ου npιιy oτowo

θηκΕ στα TjNκαAα Η

ρr.ιn:
aς;

τ/

αιιεmστιιι.nακoύ KώImι

νomo
Ι

α( ΡΕ

ouλΙα τou σ

αvτιvnιή και

τ/ σuvφ

tωv σι σuλλόyωv το

στ"

σΤ

1 ο ΠΑ

ap-nou.

Για μια ακόμη :φΟΥιά στΓf\' ημερlδα παρσ:rέθηκαν Κα/ αναλύθηκαν μια σειρά από θέματα

ΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥ Ε ΡΙΟ πι ..."
υπερέβη

δ

«

ικιιoι6omKO

κή

Aνάιnuξη και Konιή

Κ

μια

,

νΗ

τouς

Δ

κάθε

πρoσδOK~

μας

(επέΡ:ισε

tDl

ιcι

IΟΡI7ι.ΝΩΣΗ : lιI ΕΥθΥΝΣΗ ΠΡΩΓΟ

ιστό πολύ τη 00-

Β
ΙΑΙ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗΣ
ΛΘΙ
ΑΣ ( ΥΠ Ο Τ Η Ν ΑΙΠΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

varότηm. ΊωV δι

ΠΑΙΔΕΙΑΙ, ΕΡΕΥΝΑΣ

αθέDψωvx!ί:pωv·

ΚΑΙ ΘΡΗΣ.ΚΕΥ

&rtoύτοις,. θα καταβ.\ηθεΙ κάθε δΙΝατή

M.ιUΩN ) ΤΟΠΟΣ ΣΥΝ EΔPlOY~ Νάου

προαπάθεια ώστε να (Νταποκριθούμε

σα,

σrην εμπιστοσύνη ΊΩV εκπαιδΕυτικών.

31

σρτου και

Συνεδριακός

χώρος

1 Aπριλbυ 2(117
ι: ΕΡ I

(Έναντι

Για 10 'Μι(Ο ουτό, σε όσους έ;(oι.rιι δη

ΝοαοκομεΙου Νάουσα.ς) Οι εισηγήσεις

kίJσEI ήδη α..ιμμετoxι\. έ):ουμε δια

θα παρσυσιαoτoCιv στον ~Io χώρο , σε

cφαMσει τη xoρΓrrτ1ση φακέλω και

ολομέλεια. .

βεβο ωσης παρακολούθησης . Στους

Η Δ!E(Qινση

Αιθμιας EtσtαΙδευσης

υπό NJ1110υς

συVΑδέλφOυς,.

που

θα

που σχετ{ζovrαι ι.ε"1ΌV αγρσroδιατρoφικό τοιεα, τη γε

ΗμαθΙας,. ως διoργαYώlpια του

ωργία, τη μετοπαηοη, ~ αγορά. απ6ανθρώπουςπου
εfιιαl οι κορυφαίοι του . εfδo υς τουι::, εfτε σε πoλmκό εfτε

ΠαιδαΥωΥΙlDύ
Σι.ιΥΕδρ(ου
Ημαθb;.
ευχαριστεl όλους τους εισrαιδεUTIκoύς

σε πανεπιστη μιακό εtτε σε επbre.δo αγoράς{μεroΠO(η

που επε ως ε~ηγητέ ς εfτε ι:ι.;ις σκροο

ΣυΥΕδρ ου θα χορηγηθεΙ βεβα ωση mιχιl«»oύθησης. Σος ευχαρισroύμεγκ:ι

σης!εμπορbυ.

τέc: ανmITOκρ θηιω ν με θέρμη σΙην

τη σψμΕΤΟ);ήσας tDl σαςπeριμe.ιoυμE

πρόσκλησή

οτη Νάοοοα.

Οι παρευρισκόμενοι εI),'QV την Eυtα1Iρ(α να δοιΝ και να
κατανοήσοlΝ, μέσα από τκ ισμιλfες τι σΙΝΕβη,τι συμ
βα ΥΕΙ και τι προβλέπεται να συμβεΙτα EΠόμE1ι'Q :φ όι.'IQ
ΣτΣv αΥροτοEiιατροφlκό τομέα, έναν τομέα πο υ αποτε

10υ

μας για συμμ Ετσ,(ή στο

προαέλθουν ΚClI θα εγγραφούν κmό
την ημέρα έvαρεης των εργασιιίΝ

101.1

ΣιΝ έδρlο . Ο αριθ μός των συ μ μετ OXιi:tι'

Υι Β: Συ Xίζειtις ε ηlΡερwι:ικε ςOUVΩ\~

l

λεΙ έναν απ6τους πυMIYEς eπI των oπάωv θα βασι στεl

η Oκovoμ α ώστενα επανακάμψει.
Στην ημερΙδα ιαrnιEiεl~ηKε ότι οι προοπτικ ές εfνα ι
πολ/.ές, αριro να cαποκωδικοποιηθοw:ι σωστά τα μη
νύματα της αΥοράς,. οι καrανα)ιιJτικέςτόσElς αλ/.ά 1001 η

γενικότερη CΑνάyKηJo (που αυξάνεmι τόσο σε όγκο όσ ο

Κα/ σε αξh,. κάθε στιΥμή που ΠEΡYάε~ για πp:Jι1Mα του
αγρσπκού τομέα που θα εΙιιαl ποιοτικά tα11 μoιια δlκiι .
Και αυτό αποτελε[, καΘ:ίJς φα νe:ται , μια από τκ Ελόχιστες
νoλo'r'uD εεοπ),ισμό .ΑξΙζει να ση μεω

θΕΙ ότι α μlφ:ιΙ ~ητέ.ς,. οι μαθήτριες
κοι ο Ι ι5ασ κόΛες τους" q:άYη tz:JV ιδκ:ι Ι
ΤΕΡα ευαισθητοποιημένοι στα θέματσ
του νερού και του περβ(ι),)ιovτoς,. με
ενδιαφέρoυσeς εραπήοεκ.Γο rpoφεb

EπllDIIιωYloς και ΔημοσfuH Σxέσεωv
της 1JE(. Β, εqxιρμόζει εδώ tα11 πολ/ό

χΡό'ι\α έva πρόγραμμα γνωpιμlαc:. των
μαθΗΤΏV (tDlόxL μόνο) του δημοτικού,
"",μνασ ου και ),ιχε[ου

με την ειTl);EI

ρηοη , με σtDΠό τη ... Ενημέρωσή τους
",α το έΡΥο 'tη(;, το νΕρό και το ΠΕρl
βά;\λοι.ι.
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ταμι:νη ι;; δισ.βαJ).ε(tσε.ως

επαγ'r'E).μαlJκη ωιοκιταστσοη

Τω'ι'

δημdfΚη στα&oδιχιμlα _ Πo),),ιΞς.ε{vαι οι

E11κπημmιιΚά,. nalδα'fU'!'Iώ. σψπερά

Ι),Ό). ες στκ οπο Ιει:: η
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μόνο

YΓf\'

υπo~θlJση

της

Nro l\[)ιιεΚ)

σα...

σημαΙα
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πolηση πpώm και κφη της
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αγροτικής παρα'fωr'Γιc: του
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τόπου.

αρόιιouΛO(

π),ηττe.ται η

δημΚ)ΙΙΡΥι'ιθηιu.ι EuvoTκές
σlΝθήκε.ς για "ΠJV π\ήρη

αποτέλεσμα να

να

a'CN-

χημΕ[Ο ,δ η μοπρατήριο κλπ

εμ.φα'ι'ltει

σ η μεριvήEΙκό

10 δημόσΙΟ σχο.\ΕΙο I«ll σ1Ο
I'tJtI που μονο στο

ώσσαι: στο

ΡΙ

παρό

δεση του ιφατικοο Πτu;ι1oυ Γλωσσο
επlΠEδα Π και Γ2,

Κ

oσtI δεν ),Επούργη σε πσrE,

ιια ι η

εr..bι;; κα ι ),ε).()γ q.ιΔια. πpoι:ι.J3εl τη'ι'
μάθως με

-

ο Ρ Ι:

παιδείας ορ

αyt).ιΚ1)ς γNlσJO!; στο f'βIι ~ Ι\[) ΚΕΚ)

τασεκ του lνστ1τoO'rαJ EιαταιδεUΤIlCJ'ις
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EmΠλIΞ O'ι/ιlO YπoυργEfo

τ10ο2017. με ~μα τ/ δΙΣCΙΑΑWα της

Πόι:wμα

ov~

ΠΡοεκλογικώ'ι' υΠOσxEσEtιN,
ενώ eytιmαλaφθηκε καΙ),Ε

t:aI Ql«l-

μE)l.tt\I μαι;; και ).Qμβά'ιQ\/1tJt;; υπ' oψn.r τα

δαα<α\lα της α

ΟΙ ΤΗΣ ΚΟ

πωxσ:rxoυι;;

Ι ΑΥ,'λΙια'\ ς Δ1Jμooιoι;; ~lδευoης
μεmξΟ

ρόζοw τoυιr; UJf

ρ εΙς

Και όλα αυΈό συμβαΙIΚJIN

σε μ~ ΠΕριοχή που βaσ[ζε

ΓIo.\J.τιt:η ς (ιΕΠ) ~ατo mιαλUτιΚό πρό

ευρ ι.σπαrκη δ ιοστσσ η το υ Οι.\.η\' ικο Ο

τ

η ς

ται σtO'/ Πρωτσ,'Ε'ι'ή τομέα

γραμμα του Λυιο:lου σxεδιάCETOι η με

σxoλE ΙOU ιοοωχ:

το μάθημα Ίω'ι' αΥ-

π ό

Ο οπο!ος απστελεΙ το ω

λης μας μ ε μπροστάρη το

"Kpmιe π),EDVέκτημα τω

ιια'fς

ικιIιV .ε{VΑ ι β:1σΙΚό σε ό),Q τα δημ όαα

τατροηη ια.ι μα~μaτoι;; τ/ς α

γλI1Jσσας στη Β" και Γ" ΓενιιD) lι.ιJα/oυ

ευρωπαΊΚά σxo λEb ια:ι δε... VOElral ε υ

επιμελητή Ρ Κ), εδώ

tDI 1S

Νομού

σε μάθημα E11ι.ι.σ,rις. Γlστrooυι-E ότι

ρωπαJκό

χρόν ια, δlvε ι έw

ηρωικό

στα εγχώρια

ΊΟ μQθημα της αγΥ).ικης

σ χο.\ΕΙο ).1:Up lς την διδασιo:J 

Μα τΗc a'(r'λJt:J)c η οπο lα σι-,.ι φ:ιJι'(l με

(JflJ'ICI. μ ε δ~ fτε ρα. είιστο

πprnεl να ΕΙΥαΙ μάθημα. yaιllCJ'ις παι

σtα1l στικά

χ ες

δΕk:1 ς" δmι Ehιαl no.\J) σημ.aνnιro γκι

καm. ποο οσΤό

rouς μcιeητιΞς rou Λιxeroυ ."α. πολ\.α)ς

προγ ράμματα.

λόlι'OUι;r

Υπάρχει EΠfσΗC η

σ;χις θα

στoιxaα x ρη 01 ~mιeΙταl

95% I«1Ι στα. EιμιJJIaIΚά

πα ρ εμ βά σΕ ις ώστε

σιιορά της

Κα.ιΛdιρας

η

ΧΕιρηματικά διxiJμεw.
ΣήμΕρα με δeδoμέ.'ι'η 'tI'y.ι

'ι'α

πoAιτιr.ή βΟΟ;\ηση της ιαJ

γl'ι'ΕΙ έw a:ιYX ΡOVO εεcr,u

βέΡVησης,της Περφέρειας

~α μι: θΟδοι;; διδα

γικό κ έντ ρο με παρό)J,η),ες

,το υ Δήμου μας και Τωll 00-

IV>

LIJ1 0 στηρικτ ιt:E ς ΛειτουΡ'ι' Ιες

ραγωyικr..ίN τάξε1:ιΝ ΊΌυ Νο

Πpι:DτoY. εlVαJ. κοι'ι'ά. αnoδεκro όη θα

σκα)Jα ς (j)JIJ:N μαθημttων η της

rouς χρειαστΕI κατ" Ef.I:JYfrJ στη'ι' τΡιτο

~exvk:1 ς μ Ε πΥν χρ ησ η τη ς σyy). Ι ιq'j

και

βάθμια ειαra1δειισι

(cuι..:ι πο υ μroρ EI να εφ:ι Ρl-OJ τef και

σ ημαν τικό ρό λο στη ... οικο

και ιnην αl«lδη

μαΎκη τους καριι:ρα, όπου όΠως ElVαι

στο Λ ι){Ει ο .

'fι'OOtό οι πepωόtEι;ες πηγές γη τις

Meτaτprn ovr IX ΊΟ μ άeημα τ ης συ

eργασlE<;ΤOυςε1YαΙ σrα αγγ).ιΚά .

tσΊς στο Λ Οκε ιο σε μQθημα επ

Δει)τepoY. σrην eπoxι'I μας ο μη α.y{1tI)

t:a

μοθι'ις ee:.ι:ρelrat l1i'Oλφόβητoι;
αγγλιt:η γ)lbσσα δε'ι'

nprneI Υα

η

(]V1IμE

Τωπ[ζErαι ι.ι:ις αnMx; μια .ξιΞVη γMxJσα
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η

Ρ ΙΧ

J?<:I01tro
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I ~ mια~(XIμ
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της

ρεαι εpVΑΣk:1 t;; στην ωάδα tIll στο

αποκτάται στο δ η μό

e.εαιτEpιΚό.

σι:r.ιδεση το υ αvα\LIηκo πρ

τος μ ε ΙΌ lq:Ότι ~ Γ1σ τon

δErγμι:νO ότι στη'ι' η;\OOαrurιι 16 ως

σομΟθΕι αι: ΙΚ π γ~
Το μάeη μα ΤΗC Aγγ)J Kηι;;
vαΙ μQθημα f'βI lια'f:;

IΚQWτητα, να εμβαθwouy στην

ιόξEΙC του Γεν ι ια:ι Λur.ε10 υ t:Q1 να

ηρωι;; τις

αι;:
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IbJM
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ς στις τΡΒς

alN-

δε6ΕI με τη δ ιδα σ m Μα τη ς ΛογοτΕΧ\ι

-

'fιΦ:!Eις που cmόιαησα'ι' τις ΠJXIηγoo

ας κα ι του EψωmJΊocιO n o.\Jtqιo o και

μaιεςxρovlές.
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ΠΙCΠEOOΨE όll μΕ τοος σχεδησμσΟι;:

Να αι.ιιηeoO '" ο ι ώ ι;ες δ l δ:J σκα), bς τ ωv

rou

.1Jt ου
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μέp:J;

CιJVΕδριά ΕΙ

που

αl'όιn

ορΥά\':.(J σ η ς

ΠOUp'(O Oς. στο Διοι κη lιΚό Συ μβσ L\\J ο

oρyα\-:ίJ'ι'O υ με π),cmά Ε (όρμη ση με cύν

• λ/ Ε(6νδρου

του Ι.Ε.ΓΙ και ),απ ο Ος απoδt:κτeς ιιm \'0

θη μre _ΦΤΑΝ ΕΙ

σroλEl πpcις δημo~ σε e.κnαlδιΞυ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟι:ΌIΔΙΛ ΤΩΝ ΑΝηΜΕΤΡΩΝ

erμootE QV1(Elεrct με τα.ις σχεδησμοός

τιι«l ει~σεoγραφtΚάΙ-έσα και στον το

ΚΑΙ ΤΗΣ

αuτoo ς" α OJToloι. σε σ.Nσuασμό

πι~ tOJro.Eκ μέΡ:ιυς της ΕΚΑΔΕΗ,.

ΠΙΟ ΙΣΧΥ/Ό ΚΚE-ΔYNAlΌ ΕΡΓΛηκο κι

ά».α μεrpα οδηyoOv στη'ι' περιι};ι)ριο

Η ιrprCε.δρ:ις :ΑαJd:δουAvαστασlα

ΠOlηση του δημόσnι σχο.\Ε Ιου .

Η γραμμαrι:ας:ΠαλασlδoυIωασro.σια

t:aτ(l},ηκτιια'J ημεΡομηνb

23~ 1076488

(θEαJα\o'ι'fKης

α/ClVη σ Ε η uπoβO.VJ τωv

2017 ~θώς και οι
ταβιβάσa ς δ!ΚClJ1J)μQτωv 2017.
σεω'ι' ΟΣΔΕ

ΝΗ
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ΝάΟυσα
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στον ΑΙ

1ft AΣfΠαl

ΕπlG100πη

Νό.οοοας
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-

ιiπλα σro ΚlYηX> l'(Efας)

τωv

2.B3053C184

ΚΟρυφη

taxl5ΓιE!t Οι παJXψιIVol που EΠI~1JCXN

Τρlκα\α

να υποβάλ.\Οl1ι'

ΜεΜκη 23310β2006 (Πρ

αlrηση ατα Υραφ:Ια

μας θα πρmeι. να μας φtρoυ ... ΤOV ~

(ΣμOΡVη<:

0&\

2333041555
lli:!OB12ro

ΠΡOo:ιmικΦ ... κωσιισ:r.v.ι της εφφμο,,",ς

Ηv ΚΑΠΗ )

Eπιαroπη 23n?912S!1 (ΑΣ. ΕπlG1OOπη ς)

την ταυτoπolηση τους στον OΠE:tι:EΠE

1331 041 051 (ΑΣ. MιDj ~
μμος 23:1.1 091 039 (ΑΙ. /ι),1άJqLtN)
PιζJ.IJματα 69742391569 Όλγα. Παwoυ 

με τοιχ; ια.οδσοοΟς t.<ιιIs.H υ noβO). η τ/ ς

σoΠlJό),oυ

που

ΕΕ

201 7 ml

Qpl.'ι'

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑ
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ΠJ,»,η"
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ποιηση

μέσω

εεα.ισΚ)δι)τΓp'Jς

.,,0
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Α Α ΝΟΧ Η

- 133 1076478

τω'ι' δη.\ώσεr.ιN φι:τος ε1vαι η ταυτο

''ΚωδιΚό

ΠIA-JυJ

60)

(ε ιχιπ. 24) (Ar.OΠ Emσκoπrις )

ναδικό

ι:ύτρ ο

15105(20 17.

ΒοΟ1κη ΠΙXΙlmόθEση γη την υποβσλη

του παρσr"J1r'O O

πJX!Π<7t'ενή μας παρa.yωγή ,

ιμιΥα !

Blpoια

u

στηριtovm ς διιwμιιi1 ΤΗv

το ύ'ι'Τις δρασ τ η ρ t.1 τη τe ς τη ς

Περισσότερες π),ηρ:Jφoplεt.; ατα τη),l

naρo'r'i''r\IJV Νομοο Ημαειας ως α'ι'Q
κοιΥι1Ί'ι'εΙ ό

στικά στην τοπική α'ι'όJmιξη

Iι'fΗΠΠΩIΟ

Η I(αyoπραξlα Ι1ΝΕταψισμφι,ι OμάδlιJll

δη

δημόσκσ.ι

υπηρεσι(ίΝ Πα! θα ~ηΡE

ΤΗΝ ΕΟΥΣΙΑ

Η ~ια'J ~σαπoυ δ~ι από

ηαΡσΥω'((ίιιν

πεΡι.σ,(ής

17-Βέ ρο ια)

ιbσσcις

ΚΟI
Η Καtvowραθαιr;
Σwετc:ιpσμ'"' Ομάδων

η E..,mτάστ αση

Ζ9

6 ~3(Ί μ.μ . στη ν ε σοδ ο Τ IιN Υραφιε ων της

ι-Ε

που θα συμβά),ΕΙ απαρασι

ή

κτρονl Κώ ς στου ς κκ. Υπο Ψ'ι'ό κα ι)'lpυ

ιια'fς

αξισποΙηση

περισ σ όΤΕ Ρ Ο

y)JΙOO EΠt δυο χΡ:Νια να

t:aerrrτ1T.ές της α

μΕ τη'ι' oπokι eπrrpέπεταI
σια.ι ς χώ ρ ους της αγοράς

τα νέα μέτρ α πα.ι θα
ζό με'ι'ΟΙ και ο ι >.αΊ:κέ.ς OΙΙCΙγένE IEς, ώp:J

ΓΙ' αυτό δη~υμE απερlφραστα ότι

της

mιolξEΙ

ροΥ κρουπ και α'ι'(] μέ,.

ματικά Μιιεη.

ώσσα .

"ΤΟ'ι' δρόμο ....,α "ΠJV n>ιήρη

νeroι'ι'(] e.E,ΕιδΙ ΚBJΤΟ ύιι

Το πα ρό'ι' υ ψημα να IDΊ OOΤ α),ε{ η).ε

e.πcι;pη μΕ τ/ι'

τα..ι ΊεkιJ'ι'E ου,

v.2.538l1997

~;:---T-i:"""';

μ.αeητι:ς πω δεν θα &δΑXΘOΙ::ΙV ΊΟ. αγ
ΚόθΕ

w

τρcιmλoγ α

Πού

~ I'JJN στα Γενιι«l κα ι στ α ΕπαΥ γελ

XOOOIN

παραπά\':.(J

θ::rασης για την δημιουρ'ι' α

Η

σlότηrαι;;,. υnάfι;εI. ο t:('ι'δLMJς για τα.ις

της δημο

2'2J1I2012

αρ-

φο Ρτιι.'θο ύιι ο Ι ε ργcι-

ΙΕ.Π. που ΕIδα\' το

η

.~

::;)'\ η ιιe.uτερα

'ι'Q χρηΟ1μοπαηοοlΝ την κΡιllκη lα.It;
σα και 'ι'(J οξlοποιησοΙΝ

έ~vε

μμι;ι=---..... -ιι-άj~μa' [ικ~

ητ ΚΟ ("),(,ι:ό-

ετΦιι οι μαθητές ~IN την διΝατότητα
ιbσ

μα(~ ιί:ιπΕ . η παραχώρηση
τμή ματοςτης

ι:rO με τ/

Ίnαρτoν, ε1vαι BΠστ/JJO'ί'IΙOO αmδE

1β

Ef\!aL η μεγάλη EutDlp α

μας..

πΡοσθή κη το υ

ιt: ης πο υ lXόυ 'ι' ωroκτr'pεl. με

μού

να κάwυμετο πρώτο βήμα

vo μιιι:ή α'ι'όmυ ξ η του 'ι'Ομού

Πα!

μ,ε ης rιifI5.

Κόπο όλα τ α ~ ~Yα x~α..

ιΚfις γλΦσ;χις

vo δ ιαδ ραματΙσει έvαv

Iδ~IΤE(X1 μετά τις

Την εwfΣX υ σ η τη ς δI δoσt: (l}, k]ς Τ ΗC αΥ-

αΥγ).lκη

e.φόδΚ) κα.

που cι..rvδI: β ro..ις μαθητ

-

ΖητώlJO:

σσα.Ε11Ιιο.

nσytDJj1ι:ιx.
Tpfro'ι'.

Κόβετα ι ΟΟΟΙΟΟΤΙΙΟΟ Ο ρμ~λjoς
σΒΙ;: α

tDI τον χαρακτηρΙζΕΙ
tDI δΕθ.'ή Ε111

Mtση

Aν/ EλoXιb p ι 23 3.2 047 030

F.Irl • -

'Ή πσlηση πρόια να :'ναι

οδιινό< ιιάχικ ןIΙ UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ι

ay1ιMστή

μ

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς
~ΛUlIIINρ4cις'"
Γιάννης PitCJOC;

20 Μ~:φτίΌu 20: 7
ι

υ

Μ

ε σEβ.OOJ,ό στη παράδoσ~ τtαι'

νές κα ι

n

προγο'Μ\' μας και με 'fιWJXΛ'α

νιxpιάru:Eς. ΕπΙσης η η ),ι
ιdα Κα/ η ΚΟΜιΝική τάΕη

Β'ημέρωση ο Πάν/ης Aμαραvτ[δης

ΉΤUν δ ΟΟ ση μαvτικο [m

μα: εvημέριι:oετo

ράγοΥτΕςπου mθCιρl(αν

βάται

ρτloυ

11

201 7 στο

Β'ώ

Λέσχη ς Bέpcιιας ."α τκ ΙΕ'ι'δ..ιμασ(ες

των

των EλW!'ιωV κα Ι EΛ>ιηv[διιH τα.ι Πό

στην Ελληνική , Τουρσκή,

ντου οτκ αρχ ές τουαοου αώιια

Ι

η O\'oμσro.\oyb

E1ι'δυΜΌΤΩV

Aραβιr.ή.

Ο Γιό\nιης Iψαρ1vdδη ς,. Ε'ι'διιμ crro),oyικός Σ όμβαJAoςroυ
KένrΡOυ MeAe:rtί:r.ι Παραδooιαι<tiN

Xop:bv t: ΚO tOoς:ιt,

με ει δ{

ΉΤUν

Περσική

και

Φράγκικη γ),ώσσα.

Στη σΙΝξ);ΕΙCΙ μας πσροισοσε ΑVαΛυl1tOO με

Εικόνες τκ

κευση στην Ποντιοκή φορεσιά , μετέφερε όσες π ηροφορες

α'ι'δρικέ<; tΣ21 γlNαlκεfες φορεσlΕς,. ενώ στο τέλος τη ς πσρου

ExoIJY σωθε ί για την εΥδυμασ α των Ελ/ή\UΙΙ του Πόντου σης

σ αα ης ο tozx;

αρχές ΊΟυ200u αιώνα .

κoιvoό κι ακολοίθησΕ α.ιζ ήτη σ η •

Ο ομι),'Ίτ/ς ιnc: E'ιT'Jμέρωσε. για τκ ανδ ρ ικές και γuvαU<E.ες

r: Aμαρavrfδης

απάντησε σε ερωτήρατα του

τάτο τΟ« της παροοοlασης οι παΡΕυρισκόμενοι ΕΠΕ

φοΡεσlΕς,. όrnιx; αυτές διαμoρqxί:eηκαν στα τέλη του 1 9 0 υ α l.

σ K έqQ'Jσ αν το

κοι αρχές ΊΟυ 200 υ αι.

α λΜ κα ι το μπαιφ έ που ετ οΙμα σαν οι ιω ρleς της Ιμ ατι

(1870-1922). ΑΥαφέρθη κε στ ην προέ

λευση των ενδυμάττι.:Ν tz:Il έιmιE μκ:J σroρική ΑVCΙΔΡO μ ή, έιι.χ;
τη λήΕη της χ ρ ή ση ς τη ςηα ρ αδοσ ιακή φορ εσι άς το 1922Όπως

EfnE.η

λα ογρο:ρ ικό

μο υσε ίο και την ι μαrι oθή Kη

ο θ ή κ ης τη ς Λέσχης Υια να ΚΕΡ:ι στο όν y),υιd"σματα,

nfrE"

καφέ κα ι α'ιlO.ψJκnιi:ι .

φoρεa ιές δκ:Jιφ[νovrαν σ ε κα&]μερ ιΥΈς,. 'r'0pn-

Σ

Ε Υ το

.,-ην Πέμπτη

IY O~Ιβι'Oυ ανoαaσε ΚAΠΙFι l5εl~OtαC

Π poo:iJπoυ
υπ'αρ.θμ

Ρήου

t: ΚAΠ~ Δή μου

ΒΕΡοια ς,. η

Βέροιας κ . ΚDρω'ι'ά θΕόφι),ου και της
m'aδό);ου εroιΡlας Πα{;),ος Ι. Κσι'tέλ

λης ΑΕΒΕ η oπola συμμετΒχε σwH

ouvoπτuOO δια~..,σμό για ~ επι),ο..
νή αΥαδό;(ου ΠfX'!JήθEιας σχο λ lJQ ύ

Ρ

~ς

που

tΣlIVκατaστηι-mωv~ιταμe::ιQ'ιU-

ΖΑ σι.ιvαιroφάJ~αν Yκ:J το (ΝαΥμα

των καταστημQrων μέ)pL 10 μΕΟό.-

φαση του . lιημoτικα:ι rψβοu\ιοιι

νυxro δη),Φ'ι'CJ\ΓΠI.ι;; και μe. σ.ιroν τον

cεΙYα I η 1O\ω;Jη τηςτσπιΚήςιηοΡάς

τρόΠΟ την npotιλητIΚr') σπ'ΡιΕ,η που

IiDI τησ

παριΞΡ.ιν στοικ μεγ~MUς επιχειρη-

OΙΚCNOμoo'fς α'ι'ά1Πtξης τησ

nόAηςσε μια δoσlri\η yιατov εrnxεl-

ματικο ιΧ; ομΙλοι.ις 11]1 σταις μe.yα-

ρημοτυο Κόσμο Πεp(oδOJo.Ως Λαlιιη

λΕμπόρο"," Εποτλεον aπoφQσισαν

Σ.υσπΕ1ριι:οη καταδιΚάζοψε Πfι' συ-

να σrηρ(ξoINτ/ν CΛευιιη

γr.εlψlμέ\'η OT\t)φαση γιατι: aπσrEλEI

κovδόMα του δr')μ:::ιυ.. μΕhE.φτά δη)ια-

IΞva.v ακόμα κρικο στην αλυσιδα των

NOXUh με

δη αrιό τιςτσεJτεςτωv δη~.

αvrιN:J'ι'ιιJ.W !-έΤpωv Ε.Ε κα ι ιιεφαλα1-

ΩςΛα'fIα'\Iooπelρωσηαπoκαλι:ιφαμε

αι πω εεκιι,ησcJ\'

va. εφφμ όζουν οι

την υπoιφισιαόkw αιmb ν που aπό

nρ oΓfr'OOμεv.ε<: Iα/βEρνr'pΞJς κοι συ-

τη ... μια μεpn );ύ'ι'ΟΙΝ κpotDδεrλια

~ε l η τψν η τω ... ΣΥ ΡIΖΑ-Α Ν ΕΛ.

δάκρυα Ylα τηv ΟΟχημη καrάστααη

Πο υ OΠΡlζoIΛ' τα συμφ: p ovτα των

των μιιφεμrιOρωv εvΦ από τη ... ~λ/η

μE yαλιΞμrq:ι W'J κα ι Ίσ αl(fζOIN τα δι-

εl\'αι OUVLmEOθUVOI και χεΡοιφοτη-

II]tlι ματa ~I τις

~ς Τω'ο' ε μτq::o-

τιΞς μιας ποΛιτιιιης που uπηρετεl τα

και τα/''' μι ιφεμm:ιpωv

cι..ιμq'έρovrα της nλoυτotφαrkJr;; σε

'r'ιατt em βόλ.\οuv σΙΛθ ηκες ya),έρaς

βόρoςτωv λaΊ'κώv σψ.ι;ιμάτωV , μιας

για τους εργα ζ6μ εΥΟ ΙΧ: στο Ε μπό ρ ι ο

ποΛιΤΙΚής rr.:ιυ σΙΝθ),ιβει τοιχ: μιιφe.-

την κεΡ50φ0ρι α των
ημ άτων 11] 1ττιΝ με'rα/E-

.Η σ;.ιγκεκριμιΞ'ιfJ eξOι ιξη δεν
ω ς ιmι. πpωτonόι:o στην

μπόρους και που θιΞλΕΙ τα.ις εργαζόμe.\α/ς ..n ζοΙΛ' σα'ι'δα:ι)Qιται 21ου
αur.α
καλα:ιμe. τοιχ: μιιφα:ις εμιr6ρo ιx;..

Πό λη μ,α ς. 'OTXιJ ς Κα/ η κατ ό ρy ΓJO η της

τους

κυριαΚάτικης α ρΥkJ.ς στοχεοΕ Ι στην

απoρplψαJ ντη'ι' Q)eλ/απoυ ετοιμό.-

πλr1P'η απελευθtραιση τα.ι ιι:p αp b u.

ζοΙΝ εις βόΡΟς ταις με l1ς ~EιxE.ς

στο σ μιη:ι ρ

Nό~πoυ θα κmιOINτη'ι'ζιι:ή τοι.ις

ιοομα των EP"f'OCl IClκtbV

α U1OOΠΟσχοι\α) μe.voυς

να

μαόρες και ~pαx'ι'Eς.

ΚQI:! ~ ΛευΚή Nό :c;rα δει.ι μn;:ιρeι 'ι'Ι]

καλα:ιμe. τοι.ις μιιφοι::ις εμοοΡο ιχ;..

φ:ιψει:

τοιχ: αυτooncισ),ΌAo~εyoι.ις va. βρ [-

στα

σ lDVOO Ι σε EΠιφ.ιΛCΙισΊι να καταδιΚάoouντηνπο),ιηκη π:ιυ τα.ιςτοοκΡ;;ει .

φa),ιστ ι!ό ταμεlα

μιΞρα μ ε το ιχ: μικρέμ:πορους

tdle

που διΟ!7r'a'ιi:eηκεπέραι σε OINEP-

οι

xrG. Στό),Ός ι:ιιrωc: l'W-IpP;;EtaI η από-

Όr ι ειmovτά δες μαyαζ ι ~ κλε1YoLN

τfoυ, μετότηv eπιτυxημNjέκθe.ση
γασ[α με το Εθ\ιικό Ιστορικό

στηρ!ζcιvrαι από rw::οκ,. ΝΔ,. ΣΥΡ1-

Όrι
στ

Δ. Βέρ;:ιlας, με αφορμή

την εθνική EΠέrEιo της 25ης

Μαρτιοιι τη ... Aεrrαιρylα των Eμπopl-

σxt

Ο Κέντρο Τοπικής ΙστορΙας της

Στην σtM:δpΙOOη ται .Δημσl1ια)
DJμβαJArο L1,.

ιΞρ

Δή~υ

μετov f\.DTOΡI-

tz) ΣO>Jot'o Βψ:ιιας την ΠιΞμπτη 23

μπό

ωφΟΡΕΙου μεταφοράς νηπIιιNJ-, μετα

ΚΕ.Π

δι'ιο εκαroμμuρk.oν α ~17f.W, η απ),ηρωσσ και οι αιτoλύσειc;..

πο Ν,}

αφορά την .προμήθεια σχολΙtDύ ),Ε

Τ

ωpCριo αλ/Q οι Qδειες 'WffiE.;; των

ι εv p).ύo

75019-3-201 7 σόμβοοη,. rou

ξό του Προέδρου του t:ΚAn

ην τEλEιπαlα σwεδριαση τα.ι

ιJoo),),l)kov

2017 ~
Ι γράφηΚΕ στα γραφΕIα του Noμl~ό

9

: ΓIΩτην Αι1ιισμιινη «:tιιι.ιικη

ικΏv uπαστημ.άrτων

το ΔημοτιΚΟ Συ~όλlO Bι!ρOIας αποφασισε κcrrQ πλεlOψηφlα να
ouYδφ,oα'JlOOEIμI

την εlκCt.ια της φορεσιάς

ΠYE.Uμα

τικό ΠοΜπστιιι:ό Κέ.vιp:> τη ς ΕυξΕΙΥΟυ

ΡΟΙΗ ΔΗ ΟΥ ΕΡΟ
Ninιrτιl!l~ των

Σ

γαμπριάτικες ή

την αvnκε.ιμενlKή και emστημOIι'lr.ή
βράδυ τα.ι Σαβ

ΛΑ

a

βρΙΠηΥ

01}-

ς στα )plη κοl l1ς υπο-

σ ΕI ς

να καταδlΚόοου 'ι' επισης τοι.ις τοπιΚΟ!Χ Εt:1Ipoo:bΠOυς της αvrιkm<:ης
πο.\ι.ΤΙΚής,.

OΡVlM.tJoou v μαζl μΕ

va.

το ι.ις εΡγαζό μεναις

tz:Il τα

α/Jι:ι ),α-

οεΙο της Aθήvα ς,. δloργα~νει από

'ΟιΊ το διltαfωμ α στη ... L1(E[a γ ια τα.ις

Υκ.ά στp:ltμαm τον α'rΦ'>'G τους σε

2.0 έως 30

οσ
K:ιμ~YO ι.ις το υ ΟΑΕΕ απστΕλΕΙ
~ Iρo θερ ιv r'ρ και όΧ ι ...ΑευΚής 'ιU-

ενός ~oυ δρ6μου α..mmιεης που

αΡτlου

2017 περιοδική

έt<Sεση μe:τfrλα «Πνoή Ελ.Ει.;θερΙας:. .

Τα EJTαYαστατικά ιaνήματα στη
ΚE.δovlα

α

(1821 -1822). I.τΗV έκθεση

παρουσιάζεται για πp:ίτrη φορά υλικό

που σxEτI(εm ι με την επανάσταση στη

κaτeι:&.ι"'O η ρι)l;ης tz:J1 δ ιε ΙδIκησ η ς

κrόςι.

θα ικαΥΟΠΟΕ1 τις σι:rγxιxweς αw~ς

κε&:ι-ιΙcι, με EJTfKEvrρO τη Ν άο υσ α ,

Όr ι για τα άδΕ ια μαyα ζ~ κα ι τις μη-

τοι.ις. Ο εκλEνμtνoς δημοτιΚός σΟμ-

α πό τη σ υλ/.σtή του τοπικού ε Ρευ

δε U<lς καθ η μeρινι:ς ΕΙσφάξε ις των

βαJλοςτηςΛaYκη ςDJΟΠΕlιχοοης

νηrή κ αι σιιλ/έκrη κ. Τόκη

μ ι ~ ό"y αι:;ι:ι.:ιv

πάιτση .

δεν

euQ:)

'Ε1Ο1 το

Ο

~

'fOI;

πΙ
Ι η

ι

0-

Τ..,.~

/,λ κ ι Ι:ι,,'Π Π ι~ Π ~

'. ΙC 0[ 0 ,[
ι ΙN~
Ι

ΣYMΛOrlκo
ΔΗ

Ο

ΑllΚΟΣ ΣΤ JιrOI ΕΜΛΔΑΣ
ιnορικο

ΕΚΔΟΣΕIΣ:ι ΣYrxPONH EJιΟΧΗ

APlΌYΡO ΠΕΡΕθ"Ρ

ΚΜΟΙ

ΕΡΤ,Ε

ΡΟΙΊΟΙΣΕ

ΣΚΟτεl ΟΥΣΚAJΡΟΥΣ
!ΣΤΟ Η
ΕΚΔΟΣEJΣ rΠΙΙ

ΙΛΗι: KPomI.AΣ
ΗΕΜΗ

ΚΗΣ

1' 1 1 Ι

Ι

Ι

..

.

11

ΜΚΥΟ ΗΠΑΠ

Ι ΗΕ1ΑΝΑΣΤΑΣΗΤΟΥ, 2.~
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

UΔOΣEII [ GtπEND

• •

3f_n

Ι Γl

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ

Η
ΥΓΗ

ΙΣΤΟΗ

G

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ι ΚΑΛΕ.ΝΤΗΙ

Η άλ/.η

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσ νOll
uτoxασnκol ΠOLl JI01't

π

ιτι

μ

,.

ν δpouνι.

.M1lPO:Γ

2Ό Μ σρΏ ου 201 7

,

: "·''''0 · δ
Α

ε Τ---

πό τη Δευτέρα 27131lJ:J17 τα φώτα τω θεάτρου της Στέγης θα

πόλης με τουο Β/),ια Χστζοπο ύλου tDI

έxoIN αΥάψε ι και θα n::ιραμεNOIN ανοικτά μ έ;φι tD l τη ... Πα

20.00 Παράσταση ''Tango: Δe.σπο~ ιςΤζούλια,Σ1pfvτμπερΥΚ
21 .00 Συζ~τηση με. θ έμα: Ο Eρωnσμός στo θέατρο .

όλες τκ παραστάσεις)

ρα σκευή 3 1131lfJ 17. ΚαQ'ι μερινά , πα ροστάοεκ, διά), σv o~ πρό βες
tDI συ(ητήσεις θα σu 'ι'θέΤΟIJV το π ρόγραμμα ΊΟυ θεάτpcιu μας..

αρ α ΚcιpαyEώργoυ

Εβδομαδιαlο εισπήριο

Ο ι συ ζητήσεις θα πραY~ ΠO Ι

291312017
17.00- 20.00Σεμ~άριo Υrιoιφmκ ~ς-Au τoσxeδιaσ μού μ ε την Έ>. Εοο

oovrα ι στο φουαγ έ της Στέγη ς

ΥαΔελ α κο .:ι ρ α

2331078120

20.00 Παράσταση "Eλe.ύθερα Ύδατd' του Γιάwη Τσ ίρο υ
21 .00 Συζήτη ση μ ε θ έ μα: Η Κo ~ιι:tι' ltDJToλ mκή Διάστωη του ee-

Διοργά νωση : ΚΕ.Π .Α . Δήμο υ Βέ

α φο ρ μή ~ Παy tώμια Ημέρα θ εάτρου.Πο»ιέ ς ο μ άδες. πολ/ο [
σ κη.ι ο θέτε( κ mo no;uo[ η θοποιοί , .•••••

άτpcιu .

Δεuttρo 2713J':t017

Συvτovl ζou ...: Έλεvα Δ ελα κo ύ ρα - ΓιώΡΎος Σoφιav [δης- Θ Eόφιλoc;

rJνητικότηm.J<o ιvωφΞλής

Α\ιάπτυξη ς lιήμoυ ΒέΡ:χας 2.7 έως

Επ ιχεΙρη οη

31f31lfJ17

ΓΚ:ι>ι Ν::ι π;\ή ς

στη ν Α\ιτω.ιι άδε ιο

ΣτέΥη ΓΡ:ιμμά'ΠιΝ και T E),'V Ώv Bέp:ιιaς .Eβδoμάδα θ εάτ pcιu

με

17.00- 20.00 Δρώμε.vα στους δρό μου ς tιXlI. τκ π>αrεIεςτης πόλη ς.
17.00 - 20.00 ΣεμιVΌρ ΙO με. τov Ευδόιαμο Τσo),ωdδη με. τΠλσ
'Walldng and FaIIing" Όλ ο ι o ισυμμeτε ),'O'ι'lE.ς θα πρέπΕι να ψ lΝ

\'Ο. !δαΥ ικό ς α ρ ιθ μός

στήσ Α\ιαστόσης ΔεΜ1'r"άwης

Π αρόσrαση

20.00

Οι συμμeτέ):ovτες θα

Π

σκ

17.00- 20.00

tD I νσ έχου'" μασ τους ένα μπλσκάκι σ ημεκiJσειι:tι'. βια στι.Viι κι

ΜηλκιΡάκη

έ.vα. μικρό μπo υ tiιλι νερό .

20.00 Π α ρ ά στοο η: 'ΊtΤakesΤwo to Το("
21 .00 ΣυζήΊηση με. θέμα~ Το Σωματικό

21.00 Συ ζήτηση

με θέμα: Το θέ ατ ρο το υ 2 10υ rntiNa.

Λσπασb

Τρfτ/ 28J312017

Σ

ΙΟΝ ΣΥ
Σ

"ΙΟχή

1Ο

ιιι::ι ι

ΊΟυ δ~ μ α.ι (θέarρο, θερινό θ έιπΡο. Β έΊλα\'ς" Έρια, Eστfα

......

ου

πσροστάοεκ, σlNCιι.ιλΓeς,. ημερl"δ ες. ΥΙΟΡΤ ές, σεμ ι..u ρια κ .α)

Φ υσικά αυτό δε... πρ έπ ει να dT ~IJ, μδvo στη δημOt1Κ~
αρχή αλ/.ά twρΙως στου; τακ πολ/οίις φορεκ που αv απτύσ
OOIJV π),οίισια δράσ η ... Υ.Γ I(nλό θα ήτα... nά'τως ο δ ~ μος να

θέατρο , Συvτovbτρια :

η)ιιαράκη

παραχωρε [

xwpk: EVOfKIO τους χιφο υ ς του

στο υς πώ,ιτιστι

κούς φορεΓς τη ς περι οχή ς [

yrn ttιτεp:ι.

ΑΠΟ Ο υ, ιnιιι
Η εκ&; >.ωση θα πραΎματoπoιηθεf την
Τεrάρrη

22

pτfoυ και ώ ρα

20.00 στο

Χώρο Τexνιί7ι' με τη ... υποστήρι ξη της

ό1'φωv

ΚΕΠΑ Δήμου ΒέΡ::ιιας και έχει ελεί&

το

ρη εΙσοδο .

βράδυ "'Κ Παρααιcnιής

«

•

00"', Σχολή Αριστοτέλη, βιβλ lOθ~ κη, ΝαΙάς ) πραγμαroπoιή
θη IDV πεplOOόtερες από 400 εκδη λιΟΟε ις (ο μ ίΜες. θεaφK έ(

αιυμμε

ΡιιΥμcn:σιιοιήθηια

1'.<01""._..

ύμ q:xιMl με το στοι χεl α που έδωσε ΤΟΥραφεΙο rιoλ m σμού

ΝΤΗΣΗΣ» στην ΓKαAε~ ΠΑΠ ΏΙΚΟΥ

μqrάAη

θ ε. ιi ~ p0 ""

ΊΟυ δ ~ μου Ν άουσας τα τελe.u τα Γα 2,5 χρ ό'dα στι ς αfθ oooες

Έyιvαν με EMι~α τα εyκαΙvια της Έκθεσης:

σΣΗ

'/Of''''~ * "4t Kd ,",ι

- θ έατροτων Αλλαγώ ...

Εντυπωσιακή επίδοση !

Σe.μιYό ΡΚ) Iαvηori).oYIκoO θεάτρου με τη ... Aσπaoh

πό),ης και της πεΡισ,(ής

q.

και

J,ιη ...i&::.D n, .'~

Ό\α τα σεμι..uρια απe.uθύ'tlOvταl ο:. μέλη θεατρικώ'.ι o ιiJδω ... της

17.00 - 2Ο .ΟΟΣεμι..uριο , Tango στο θέατρ ο ΚΩΙ στοος δρόμαις της

2331078 100

~.E.

~1~017

πρέπει vΑ φορο ύιι μα ύρα ρού ;<α (μπλΟΟ ζα-παvτε),6v ι ), ξυπόλυτοι,

Συvro ιλζσlΝ : Ευ δ6κψος Τσολακ ιδη ς - Σοφ [α Γtro'f'<OOση

ΡOιac:

ΙUμιπη 3OI3 1:WΊ 7

το παy1{ά:Jμι o δραμ αΊΟλό)ιιο, ελ;\η.., ιό ~ f;;έ't/O, κλασι κό ~ σύΥ,φο

15-20 άτομα.
"waIking and FaIllng"

ΠληΡοφορ Γες

Koριι:Jι'ό.ς

, 7.00 - 20,00 Σeμ ι'ι'ό ιxo usical μετο ... Aw oτάoη ΔεΛΗΓΏWη
20.00 Παράσταση usical:Catsand other Dogs
21 .00 Συζήτηση με θέ μα: Το μoυ σικσ,(Oρευτll'iι θέατ ρο . ΣJNIσ.'Ι

σποσιη θ ίσει ένα μCNόλι:ιγο τη ς αΡ ECΙ κΕας ΊΟυς ( 5-1 Ο σειρές ) από

r9iaρ

~ (γ ι α

ΣINTσr' Ιζouν.. Β ίλια Xαr(σπoωo..ι - N αVΌ Κoραy ιavv[δoυ

U3 em p ιιifp

27-31

J

Ησοδος 5Ε (για. πσ ρσστσσεισ

Τπ

Ηθοποιοί, σKΓf\'oθErες. κoιvό σε μια π~ρη για τη ... πόλη

"ι: ι

apήou cπην Γκαλι"ρl
Π ;ΤΖΙΚΟΥ»

η

ση ΙΙΣ 'Ikλo «Ση μι;kιιr

VΠΙ0fΚlι

:

IU-

Ο χορός γυναικών

ννιλov

TOU

προλόγισε η Κα Ελβ[ρα

:v'twv6ιιouλou και ΓιΆV~

~υΡKΙrίπη ( έYCι από τα

ν η lιιίJyo . Ο ι καλλιτέ): ...ες
που ταUΤ ό',(ρOY<1 ef1ιι αι και

καθΓ1'fT1Tές

βρέθηκα ... Ύια

παΛαιότEp:l

μi)ιη

Συλλόγου ).

η

του

οποΙσ.

αφού καλlOOόριοε όλ ες

πρώτη φορά στη Βέροια

τις

EJl'λεκrές πaΡΕUρι

και παρoυσfασαν τη ν κοι-

του

..τι τους έκθe.ση .Όπως τCNισα. ...

περιβόλ λ ο vrα χώρο

συ'-ΌμιλtίJwrrας με τους

nape.u-

Avrω 'ι'όπ o υ λo ςj εfτε με τη διε

ρισκόμ ΕΥΟυς τους ΣU'ι'δέe.ι μια

σα

ρεύνησ η της τρ ιπλής φύσηςτης

φιλ[α ;φό~ ..., ανθρώπι η αλλά

πο[ηση της εκδήλωσης

φιΎούρα ς (Γιόιι ... ης lιώyαό.

και καλ/ιτεχΥική . 'Έχ ο υ

αυτής.

Ο ΆγγΕλος AvrωYόπoυλoς το.

τΓμησε μετ,..,.. παρουσ Γα

κάνe.ι

αΠ Ει κο .., ζόμ ε\lO υ

μ ε το ...

(A'ν/eλoc:

πολλές εκθέσεις μαζ [ στο πα

πoθEτEf τις φιγούρες

ρ ελθό ...,

σε

Χώ ρο υ ς περ ιπλόνησης. Ο ι φι

πολλές πε ρ ι ο ;(ές της Ελλό 5α ς,.

γο ύρες του Κ Ι'-ΌιΝτο ι σε έIι'Ο

της Ευρώπης κα ι της Αμερικήζ.

πλα [σιο παι δ ι eρ e.u ... ά μέσα. από

ΚΡι:πόμ ε αυτό που τό .., σ ε ο Γ.

τις προβολές του υποκειμένου

Ζιώγας ότ ι « Η τέχνη φέρvε.ι κο 

τη σχέση του με τη ... όποια ανn

έ;(ο υ...

ταξιδέψει

σκόμε...ες,. e.uχορΙστησε

του

σε

όλο υ ς

όσους

...

...

γ ι α. τη

Τη ν

βοήθη

πραγματο

εκδήλlOOη

της η σύζuγoςτoυ Π ροέ

δ ρουτω ... ΒλάΧω "', Κα Είιη Κοσμ Γδου- ΠΙσκου .

ραΥματοποι

«Διδ

θ

κ

με

ακαΑΙα

πιτυχία στη

C; δ

ιοuρ

ο α σε

ικής ν

ινάριο

ια τη

αφής στο σχοΑ (ο»)

vrά τους Ο'ι'θρώπους και αποτε

KEJμE'dIIή

πρoγράμμσrα

φή ς, καβ"JJi; από τη φΕΠ'ι'ή σχολ!κή

λεf το πο.\ιτιστιχ ό απόθεμα τη ς

τουλάΧιστο .... τη ... πρ:η.ματικό

οε

χρ ο ... ιά έχει εισ::ιχθεΙ σro Γυμνάσια και

κόθε. περιοχή ς:.

τητα που ο καλ/ιτέ XlιfJ ς oρ[ζe.ι

εκπαιδευτικ ώ ...

8Ί λ/, στο

Κοινό ΣΗ Μ8 0Ν ΣΥΝΑΝ1ΗΣΗΣ

ως uπαρtcrή .

και

Νέα Ελ/η ΥΙκή Γλώσσα- Νέα Ελλη ", ική

για τους καλλιτΕχ'ι'ες στη ν πα

Ο Γιόwης Ζιώ'γας σχω.ιάζει το

ρούσα έκθεση δεν

efY<1l

η πόλη

πραι,μσrικότηro.

ή,

και σε πιλοτικά

Λι:ιyCΙΤφ Γα..
Τη συγγραφέα προλόγισε η Σύμβου

του Ιαvo ύ, της ριιr

τα και ομίλους

), ο ς χ. ΑΡαμπατζή και για το

μαϊκής

στο

μίλησε η πρόεδρος του ΣlΝδέσμου

τελ ει:

θe.όrητaς .

μια

ε eπιτιιx [α

πραγματοποιήθηκε

το πρωΓ της Δeυrέρας

13/3

στη

βιβ)ιιοθ'Ί κη του ι50υ Γυμ... ασfoυ της

τeλe.uτα Γo

διάστημα

e.ξέδ lOO ε ένα ογ κώδες

ως μιας αναφορ:]ς

Βέραας σεμιΥόριο με θέμα : « Η διδα

βι βΜο με τlτ>ιo :

όπου το πρι ... το

σκα ), [α της δημιουρ'r'l κής γΡ::ιφής στο

Δημιουργική

μετά και το τώρα

σχολelΟ :>t,

στο σxoλεΓeη. από τις

συYδέΌνraι

Τη διoρyCινωση

cVιληλέYδεro

με

και

τω...

Et,:a...

Φ lλoλό~...

ΗμαθΙας

Χρισήνσ

Σ ιΝδεομος Φιλο

εκδόσεις

Το

ΕΤAJΧ ΜΙ Ω

σεμινάριο σκοπό

eJ:χε τη ... αποτελεσμα

Aραμπαrζή

της Βέροιας μ όο'ο ..., όπου για

παρουσιά ζονται

)'ό~ .... Εισηγήτρια ΉΤΑV η σuγγp::ιφέ

τικότΕρη

πp:>εtΌlμα

πρώτη φορόπαροοοιάζοlΝ τη ...

σχ ολ ια σμο ύς πάνω στη ... ΈWoια

ας -φιΛόλογο ς Σοφα Νικολαϊδου

σfα

φιλoλόywν

eρyασfατoιx:.. αλλό. και η σiNδ ε

της 1pιαδικόrητας και της εΥό

oπo [ατατελεuτα Ια 14 χρ6.ιια διδάσκει

για τη δl&!σκαλΓα .της

ση του έ ργου τους με τη '" ταυ 

τηταςτρι ιί7ι' εrEpOTήrω

δ η μι ο υ p1r\ κή γρ αφ ή σε μεrαπr υxιαKά

δη μιουΡΥικής

....

και ο

η Σ ύμβουλος

Η

γ ρ α φή

σlNeιmιro τρόπο. Τ α έργα που
αποτελού ...

σχοΛεΙο

και η οπο Γα το

απoτ ~

πωση του ;φό'-Όυ

μέ.cxι από τη σχέση

π),α Γσιο του μαθ'Ί ματος

προ γράμμα

του χρόιιι ο υ. ΟΠΌ

eJ:TE

ε... ηλ Ικω ...

θέμα

αρxετuπικό

Ο Ιαvός, σύμβολο

τότητα

σεμιΥόρια

η

τω ...

γΡ:1-

Ειιγειλα Καβαλλόρη .

βιβλΙο

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλάζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

ηολπι ή

ο

n

•

AmoτI

μερίδ

Ε

ςΗ

•

•

Νc:ιοuσ.:ιc

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ

π:υχος

ιος

It

451

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Evδια

έρouoα cιvv4vτηcJη

το ΔoL το υ o:ιJμαtEf αι εpγα ζoμέ.\'tίI ν

Ι του Γενικο ύ Νοοοm μεb υ ΒέΡα
ας ~τήθηκετo

πρω Ι τη ς Τ ρlτη ς

10413117 με το VO μ Ο Ρ;( κιtD τμήμα τη ς
AΔ'fΔY, στα γ ~α το υ σιψατεΙου . Ο ι

A

,

τη

πικαιροτητα

VO ΚO ΙV ιii! η καν από ΊΟ\' Δήμαρχο κ. Ν ΙΚΟ

Kol}-

μαρχος Παιδ ΟΟς,. Αθληroμ::ι(ι και N εo),α b:; :Myy oς

ε ιατρό σωπα τη ς ΑΔΕΔΥ ενη μερώθη 

IWJι D:;

καν Υια

αια:ις : Avτιδ ή μα ΡXO ς O ι κov o μ ιιιx.ίN κσ ι Ανάπτυξη.;:

...ElJ),'Cl pισrώ όσους πρόcφφαν τκ υπηρ:σΕ ς το υς

β;v'Jματα τω ν e pyα toμl\':ιN , τκ ε ;tι.\e{

Τάκη -Tζέrιo υ EλJι[δ α ( Νό.ντια) .

για τΗV πρόοδο το υ Δ ή μαι . ΣΥV ex !ζo υμε το έ- ρο,ιο

ψεκ που πα ρατη ρ ούντα ι στο χώρο τη ς

Avtιδήμα ρχος Τξ1C..,κών Υπ η pεσriJ v: h7,δcw l δ η ς

μας για ισχυ ρ ή σ.ι άrπιιξ η , κo ιvων lκή πρ oστaσ (α,

ιιγε bι;; κι.:u

Eι.xπCe ιoις.AVΤΙΔ~ μα Ρ;(Ο ς

για Βι α Δήμο πρόluπo πmιευρωπαYκά::ι , δ ~ )ιo σ ε ο

μαmτο υ νσσοκομεfου . (OD ιttJσικά το

τοοΥ ι άw η ΟΙ ~oι Avn5~ μα Ρ;(ΟΙ στο Δ~ μο ~

Περι βι:i)Jισιιr roς :

Καρα

..,άTσ D:; Θε όδωρος (Δώ ρ ηcj .Avπδή μαΡXO ς Γb),ιτι

000

ώ ρες περlπo υ 'f1a τα π ρο

yro τα ), ε ιΊΟ ΨΥ Ι κά πρoβι\~

ζ ~ τη μα τ/ς Yyεbι;; και τω.ι προβι\η μά

Δήμαρ ;φς Ν άουσας κ. ΚοιπσQ'f1άwης .

τω ν στο Noσo κoμeIo, δFιl θα πpέηeι να

σ μού και Τουρισμ ού : Boλσαμ lδη ς Στα ύρος.Αντ1δή-

μεlVEΙ ~ σε επΙπ eOO ΣUVα'ι'τήσε ωY

«_ _-

Σ

~

;φήσψες και σ ιπέο- αi\λά ιωρΙως στη ν

»

οργάνωση α~ιστικr..ίN διεκδικήσe:ι:ιν

σχεnκή ανa κo fνωση της Δημσrικής

μια και. τα Π ΡOβλήμαro. εIVΑ I πολ/ ά κοι
καυ Ίό)

Ρχής Βέροιας τσιι[ζεroι η προσφορ:1

της στην οικονομΙα περιοχή μέσω τησ προ
γραμμσπκής σύμβασης με τκ ομάδες πσρα
γωγών της περιοχής μαο «Ο Δήμος Βέροιας

...

συ εργα ζόμε ... ος με τκ ανα~ρισμέ ... ες ομά
δες παρα~ τηςπερι οχής και υποΥρά φο
νraς αvτfστoΙXες Π ρoyραμματιιtές Συμ βά σει ς
απορρόφησε κο ι διένειμε δωρεάν σε μαΕη τές
δημoσfωv σχο)ι εΙων και ευπαθεfς ομάδες (eIτε

'o':DOO προϊόν, εfrε μεταποιημένο σε χυμό) , τη ...
διεrΙα 2015 - 2016 τκ ακό;ι..ουθες ποσότητα
φρούτωΥ, από τκ οργανώσεις παραγ<ιJ'r':ίJ ν
της περιo:c'ις .••ΣυVΈβαλε στην απορρόφη ση
Κd)ι,εσμα για ouyκtντρωση Υ'ο

του),άχιστσ.ι 2473.87ΟΕ από τη ... Ευρω πα ί

ΤΗVEN-ΚΛΩ

κή Ένωση. χρή ματα. τα οπο Ια εισέπραξα ν οι

α;ι..ούμε όλουςτουςαπο),υμέ'ο'ους

ομάδες παραγωγών και εΙτε δι ένειμαν ά με-

σα στους παΡαΥωΥούς

-

τητ ΕΝ-ΚΛΩ , σwταξιo ύ):oυς ή

μέλη του" για τη ...

ΆVΕργoιx" τη Δ EJJτέp α

εξόψιηση της παΡ:ι γωΥή ς, eIτε έμμΕα1 στη ...

Κα

I;~rε~ >

ζήιημα Jl'OU εtxαμl" αvα6d-

{ :il

κστα

O](a-nIιά ,ε τη διoρyά\NιJιcJη

.λ

Μά ρ τη

κο ύ Kέvτρoυ Νάουσας.

η . Β: μΡΙ κατ· σε τέτο ιου

εΙδο υς τ/Χ!Πoβq

20

7: 0 0 μμ στη ... αΙθοι.ισα του ς Εργατι 

lες πο υ rτap::ιβιό

ΜέΧ μ σήμερα δε

ΈΧΕ! tr.ατmEθ εI

σίτη μα αγοράς τω

17 ερyoστασfων

~Λ:i.uιαΊιι; νό](τας» αJl'ό τον Eμrro

ζου ... το εργaτι κό ωράρ ιο », ανέφερε

της ΕΝ-Ι<ΛΩ ούτε σχ έδ ι ο επαι"ια),Ε!

Ρικό ΣόλλοΥο της

ο

τουρΥΙας.

ΚΙ: σuι σvII

ροιας.τtθη

Ιιιοη του

ροιαιι; Π)V Τπ4ρτη

.Ι της

151 • Αυ1ή

1r.ιD(

πίκης. oJΚaλό θα ήταν ο

Ε μπορ ικ6ς Σύλ/ ΟΥα; κα ι ε μεfςo ι υπό

ΑΥ εξάρτητα από όποια εξέλιξη eIτε

),οστοι , ναπάρου μεπριι:ιτοβουλrα

παιληθα:ι ... τα εργοστάσια , eIτε όχι,

'f1Q

τη δ ιοργάνωση μιας εκδήλωσης λευ

καλούμε όλους τους απο),υμέ'ο'ους

κής νύ):τας, δ ιαμαρτυρl"ας όμως

'f1Q

ναμη θεωρήσουν χ α μέν α δ εδο u),ευ 

(:i"v

το σφυ~κόπημα τω... ερyασ ιαια.ίJν

μέ... α και αποζημιωσΕ! ς, YQ διεκδική 

11ίwη Μαρ-

δ lκαιωμάτω ... και τα χαμηλά ε ισοδή

σουν σταθερή δουλειά με δlΚαιωμα

:i

ματα των ερΥα ζο μένω .... Αν εf):αμε

τα και προστασfα των

τou ιι; 01'0

ευημε ρΙα δε θα χ ρειαζό μασταΥ λευ

Α υτο Ι πο υ έκ>ι εισαντα εΡΥΌστό.οια με

mρo

κές W;(TE.ς και μαύρες Παρασκευές:.

αυτούς που συμφrί1JηCXIΙJ σε aπολύ 

του ιcηιVovτoς <ιIpα,Mou καt τ/V

σuνrόσσoμαι με τον Ν Ικο Μ πέ.κ η και

σεις και ατrανιιπές χ ρη ματοδστήσεις

oqια4ΛΛΕUση των ερyαζoμ(νuv.

δ ε θα το ψηφ Ιrouμ e:., cιχo), raoε ο

6μu ιι;

10ωcnόβρήια:

τσος

δημo11KoUς

ouς

ouμβoόAouς

Ι mIΚl1fiαAι'ι ιI; Ί'ων παρcrι
όIιuc. Νκο
Αη

tκη,

ι ΓιιίιρyD

dιtόmιuλo.

ή θtση την αvτ

voηιμα "ΠIW ιιαΊ'αστη,άτ

ιιατα

lσαν ΊΟ αfτ/,ο του
της

ιctκ

μιιοριιιιαό ΣuJιλ6yσv νια τη διορΥά-

ας ,ι: σvμιιαρ

ηhη το 6ιΊιο-

a... έp'rt!' V.

Ε.χουν πέσΕ! σαν τα όριιια IJCI ~
τα χ ρ ω στα:ι μενα ό λωvτω ... απο), υ μέ

VΤIίNI)l; Mαρr.ιaQλη ς .
Κάωντας ), όΥ ο", α γ ι α εργασιακό

μεοοfωνα , δήλωσε ανήθετος στη

νων β5 εκ. ευρ tίJ) και ... α ξαΥαΠάρου ν

«Δε δέΧο μαι τη λ ευ κ ή Ν ύ);τα ούτετη ΙV.<] ύ ρ η Παρασκευή και ούτε το

λεuκή Ν ύ):τα και ο επικεφα λής της λαϊκής ΣUσπεfρωση ς, Γι

Tt; άμπα όλη τη ν περιουσ lα του ομ[

άνοιγματων κσmστημιirτι1ι' τη ... Κυριακή . Όλα αuτά . εΙν α ι τρ6π ο υ να

~όΊrouAoς . oiO λo αυτό δε... εfναι τίποτα ά),;ι..ο από

λou. Πα),ιο [ κ α ι VΈoι ερyoδ όrE.ς,. όπ ως

αυξήσου ... με τφητά μέσα μια κατανάλωστι που δε βoσ!ζετaι στην

VOO'" οι

Τώρα πόμε ν α το

τότεέroι κα ιτώρ:ι δε...... oιό ζoνrαι Υια

έλλ Ειψη ωρών αλ/ά στην έλλΕ!ψη χ ρ η μάτω ν των καταναλωτώ

.... Ό σο ι

χ ρu ο:ίιroυ με,. με εκδηλώσεις που θα δlΟP'r'CMJJθούν παρ:1),ληλα που

τους απα/υμέ ... ου ς, εKμεταλ/εύσ.rται

έχουν χ ρ ή μαια. κάνου ν α λ/ούτα ψι.ίΝια του ς, ακόμα κοι στο εξlιΠΈΡlκό .

ε'r'1ι θα τιςχαΡ::ιιαήριζα ω ς .Ρ;καθρεφτάκ ι α .."ατουςlθα'(ενεf~ .Avτt:θετη

την αυξημέ νη ανερΥΙα και Τσι:J K[ζOυ ν

Οι υπόλοιποι δε... έχουν ~η από λευκές W;(TE.ς α λ/ά ανάγκη .."α

άποψη εfxε ο Ζήσης Πaτσfκας λέγοντας: ~ M:Jς uπoδειΚlJOOυY πώς να

δlκαιωματα και αξιοπρέπεια.

τόνωση του ειo::δήμaτoc.. εργασfo , ασφάλιση και ΚOιν<.ιJ1Jικ.έx; παροχ ές:.

αvrιδράσoυy οι έμποροι, με πορεfεςκα ι διαδηλωσεις!Ειναι αυτοΥόητο

εμπορικ ές rnιχειpήσεις

PVOC ε
προΟΟηση ... α αvo Ι·

24 ώρες 10 24ιψσ».

τέrolOυ εfδoυς μέτρα επιβαρύΥΟυμ ε τους εργα ζόμενου ς, που δεν

ότι α έμποροι ζητοιΝ κάτι γ ι α τον εαυτό τους..,,«Ο οοι α στι κό πρόκει

ξέρω αν αμ εfβoνrαι υπερ ωριακά. Δεν ξέ ρ ω κατά πόσο ωφ ε),ούYttιι οι

ται Υια μια μικρή 'f10pτή και ", α τfΠOTCl παραπό'ι'ω:ο eIπε κλεfνσιιταςτo

emχειρηματf e.ς, καθ:.ίlς τα έξοδα μπορ εΙ να OOι παραπόνω από τη ...

θέμα ο Δήμαρχος:.

1\

Ε Η μ08 l

:

κ

ολ Υητη ολιγωρ

εκ πα rδ ευση των προσφ υγό

Σ lΝ exf ζουμε μ ε μovαδ ικό κριτή ρ ιο
τα δικά μας συμφέροντα .

χω ρ fς μόλιστα να υπόΡχΟ υν εμφαν ε Ις λ όγ Ο L

ανQΚοr... ωση θlγεl έ να σ οβαρό ζ ήτη μ α που

πουλων στο κ έντρο φιλοξε

Επιπλέον , ο γενι κός 'Υραμματέας του υπου ργεlου παι 

έχεισ χέ.ση με τη ν εκπα lδευση τω νπροσφυ

... Ια ς

προσφ ύγω ... A ρ μ αro>. o ύ

δ εΙα ς σε επ [σκεψή του ε Ιχε διαβ εβαι ώσει ότι εξασφα

γ ό π ο υλωνπου

βρΙσκο ... ται στο στρ ατό ε\πε δο

Κό κ κ ι ... ου κα ι εν ώ έ.;(ου ν γ[νε ι

λΙστ η κ αν τα κονδ ύλια και ότι η εκπα [δευση τω ν προ 

θα

ό λ ες

σφυΥ όπου λω ... θα ξ Ε.Κ ιν ο ύ σε στις

πρέπει να uπά xρει όμεση ,σαφής απάντηση που

γ ειες

διευ θύ ... σεις

Θεωρ ούμε ότι υπάρχ ει αδικαιολ όγητη ολιγωρ [α χ ω ρ lς

ν α συ νοδεύτεαικαι με TaaναyKa fa μέτρα! Ολ ό 

πρωτο βάθμιας και δευτερο

εμφα... ή αιτία, η οπο [α έχει δυσμε νε [ς συ νέπειες για τα

κλη ρη η ανακο [νωση έχεlως εξ ή ς : «Μ ε έ κ:πλ η ξ η

βάθμιας

προσφυγόπουλα και τις οικογέ ... ειέςτου ς .

διαπιστώσαμε ότ ι - ε... ω ε Ιν α ι όλα έτοιμα Υιατη ν

ξ ε κ ιν ά

της ΑΥ [ας Βαρβάρας.

Κατά τη Ύ'ι'ωμημας

οι

απαρ α [τη τε ς ε νέρ

από

τις

εκπα [δευσης-

η

ε ιοτα Ιδευσή

δεν

το υς,

9

ΙαvoυαρΙου .

Ζητού με άμεσα ενη μέρωση σ χετικά με το θ έμcu

Η

Σκέφτομαι
ση~ια(νει

αλλάζω.

Μ.Μπρεχτ

oλmστι

•ε

Ερί

ς ΗμΟlΙΙ10ς

Η φτώχεια δεν ξOΡKί~εται με Ilγιορτές!'

Η Αποψη μας
Μόνιμοι « κ ό φ τ ς »
συwπογραφή από τον

Α τό

ει ζετ

ο

Ελληνα υπουργό

Ο ΙΚΟ llOμJκ ιί1ι'των αποφάσε{ιΝτουτελΕυτα
Ιου

εΙνaι αγώνας

Γιούρο",.:ρ::ιυπ για τα ασqα)ιIσt1Kά συστήματα
στην Ευρωζώνη απoκαλύπτeι το παραμύa της

κυβέριιησηι:; ότι
τάχα

μόχη

στη

δ ΙαπΡ:ιγμάτe.uση

δΙι,oeι

επαγγε

υπέρ των σLNTαξιoύXων και των

ασφαλισμ.έ.νωΥ,

για

να

μη

μ.e.ιωθoύν

ακόμα

ών, εργαζομέ ων

περιοοότεροοι ήδη απOOΙOOμεVΕςΣWΤΆξεtι:;.

απόφαση του Γιούρογιφουπ συν δ έει την
«ανθειmκότητα
συστημάτωvι.

TTJ.1ι'

εuβfuις

συνταξιοδοτικών

με

τκ

Υ βιοτε-

α

«δ υσμενεfς

υ

αξιούχων γ

μαιφΟΟΙΚΟΥΟμικέςκαι δημογραφικέςπρooπrικ&;:..

r

αυτήν την ι«ΠEύθυvση. πpoβλέJιEJ. « α υτό μ ατες

δDρθώσeιcι,

5ηλαδή

αυτόματους

ιζι ή

« κόφre.CΙ

αν

στκ συΥΤάξεις. μαζ[ με Cι>.λε.ς αvατρoπ ές. πο υ
θα

απoφασ!ζoνrα ι

ύστερα

από

ο ο θού εν ς

«σuyκ ρm κή

αξιoλ6γησ~ κάθε δυο χρόιι ια, με την ε φαΑΙογιΊ
των qβέλτιστων πραιrnKιί1h.

Σ

την

πραγματικότητα,

έ~ς

των

μηχανισμός

ασφαλιστικών

δημοσιονομικό

πολΊ

ουγ κροτείτσι

δισρκούτ

συστημάτων,

κριτήρια

Ελέγ,(ο υ

με

και

α μιγώς

Το u ΟΑ ΕΕ αποτελεί «όνειρο

αυτόματω ν

u

r

προσαρμογών των συντάξεωΥ πρ::ις τα κάτω .

αυrό συμφώΥησεη κυβέριιηση αυτό δεσμε ίrrη κε
να εφαρμόσει απότο

2018

αποφυγή

« μελ/ ο ΥΤ1 Κ ιί1.ι

άρ ιο αλλά οι άδειες τσέπες των δύο εκατομ

μ έλη της

-

ής;νυκτ' ς».

Ρ ές Εισπράξε ις τωv μικρομ · yα'ψJv δεν Ευ ΎVeται

( δ η μ O σΙ OYO μJKιί1ι')

αφορά όλα τα κράτη

εριvής» και όχι

Οιι για τα άδεια μ γαζιά κ ι τκ μηδεvlκές καθημε

και έπεπα,

θεσμοθέτηση α υτού του μηχα...ομ ού πρ::ις
κινδύΥω'b

ς.

ίων ανέργωvι η απληρωσιά και σι απολύσεις.

Ευρωζιί1ι'ηι:;. ΚαταρρΙπτεται έτσι ο κυβερ .."τικός
μCθoς ότι η Ε>ιλόδα αποτελΕί t:εεαΙρεση » cιιτΌ το

,

λεγόμεvo ~ρωπαϊκό κεκτημέ'JoJt και στο ... το μέα
της Ασφό)ιιση ς, ή ότι η ΕΕ ιqx:π:όEJ αποστά οεκ; στη
διαπραγμάτευση

cιιτΌ τις «αιφ α Ιεcι θέσeις το υ

ΔΝΤ.

Ε

m β Εβα ΙιίΝ εrα ι

ότι

η

διασύνδ εση

τη ς

Κανωνικής Ασφάλισηι:; με τα δημοσΙ ΟΥομ ικά

μιαι:; χι.φας. η σlNάρrηση τησ συντα ξlo δσrι κή ς
δαrrάYης με το ΑΕΠ. τκ δη μΟγΡ:1φικές εεeλ ΙξEJς,.
τη

σχέση

εfναι

εργαζομέΥων

στριατll'r'ιroς

προς

σχεδιασμός

συντα ξιού χο υς,.
του

κεφαλ αΙο υ

για τη μείωοη της ασφαλιστικής δαπάι.η ς σε ό>ι α
τα κράτη

-

μέλη και όχι μια ιδιαrrερόrη τα της

Ελλάδας,. που προκύπτει από την εφαρμογή των

«πριογραμμάτω ... προσα ρμονηο.

Τ

έλ Οι;.

τα

η

απόφαση

ασφα λιστικά

του

Γρύρσ,'ΚΡΟυπ

συστήμαm

έΡ;(ετα ι

για
να

συμrι)ιη ριίx:ιeιτη ν πρόσφατη «Κο ιν ή Εκθεσηγιατην
Απασχόληση

201 7», που υιoθέτησαv οι

Εξόρμηση ΚΚΕ: ι λλη μΙα

υπouρyo[

Απασχόλησης της ΕΕ, μαζ[ και η εκπρόοωπο;
της ελ/η",ικήι:; KυβέρlJησης. θυμ[ζουμε ότι με την

συμφων(α,

έκθεση αυτή αποθεώνεται η«ευΕλ1εΙα »στηvαγορά
ερΥασΙαι:;. Πρόκειται για κεντρικέι:; aντεργατικές

-

αντιλαϊκές ΚQTEUΟΟ ... σeιςτης ΕΕ, στη διαμόρφωση

..·.... ιτ

Ε

η μΙ λεηλασΙα" αιδ

,
...

ΕκδήΑωση για τκ εξελίξεις

στ

στην Κοινωνική σφάλισηαι8,12

E'1""'~jI'Tη"ll ο' Ε

τ

,

ε ο

των οποΙων συμμετέΧEJ η κυβέρΥηση. που θέτουν

σ.

11

την πραγματική ατζέYίtlτων μεταρρυθμίσεω» στα

κράτη

μνημό'ι'ια.

Τ

ΙΑ

Ο ζή'τημα όμως Είναι οτι οι λαΙκές αvnδριόσEJς

για τα

όσα

αποσπασματικές.

συμβαfνoυ... εΙ~ ι
Κυριαριχεfη

μικρές

και

απογοήτΕυση

και ο συμβιβασμά;. Οσο όμως υπάΧΡEl αυτή
η

-- ':-"
. . ..~ -. - - Ι

- μέλη αveξόρτητα από t:αξ1aι\oγιΊσEJCΙ και

κατάσταση τα πράγματα θα χειΡοτερείιουν

καθημερινά.Επομέ-νωι:; η ακή μαςσrαθερή θέση
Είναι: Q:ηιάνωση και αγιίΝας γlατΙ άλ/ος δρόμος

δεν UOOΡXELw

Τα U ρεκόρ" και ποιοι κερδίζουν σ.3

ι" l ~

....

,: ~

.

- '.

'-- --.-..1

ΙΣΤΟΡ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1~2 :Η

ι .1

ΚΑεμμένος πλούτος σι 6
Αριθμοί που σοκάρουν! σ.6

σ7

~

σ.π

εβ
27 Μα ρπ ou 2:017
ROλπ~ -1IOλ.n:ιa~
apιJιερ1Ι5α ΊJΚ Ημαθίας

Ι

ΠΠΟΥ

102

Ι
σιιι ριvή

Μι μαι;; κστόνιηoσv Ι
α

Τ

σTOIxεfa

που

δημoσιεύrηκαν

( εφrι με Ρ [δα

Ε ΛΕΥθΕΡIΑ 19/3)

Cι

..

πισΠj

στις

1iilVlIrv.ι:.ς της

ΚCI

ρωιια'

nnx-

ξ~ ΤIιIV ~
ρημcnικών oμi

ολοκληρωμένα

•

ΥΡάμμα το

πάνω CD'Tό

6

5.(00 ευρώ)

υ νια

pίnη

κάvoυμελόγο για

CΠΗν 1I'CIlδda και μ

775 Kcrrανα>.ιιπέc:;

πα.ι χρω στο ύν

εφώ,ΟΟ

175 έχουν προχωρή σει σε
διακσ.ιονισμό ύψους 1.62.535 εφώ. Τα αvrfot oIxα
ποσά στην Ελλάδα EfwL 81.864 κατα'ι'Q),ω τέι; κα ι το
ποσό που oφεfλoIN 860.625.951 •..

απασχόλησε )'ια

ιroς

ς

~

Π
Τι

ΣLNδρoμ.ές ετfγ.:.tIEc
IΔιΠΓΩΝ 35 ευρώ

ίVOI ΤΟ

α:ιΓ. ΝΙΣΜΩΝ, ΤΡ ΠΕΖΩΝ,

ιΙ:το

όπως

πολ/ ά

• XCΠζηκώcrιaς

βα

ΡΟΤ ρcaό'rιμα

.Δ Η

oπi& ήταν και πέρααε
oJOκάΥδαλο
του
Bcm:mEδfoιn,

ονομάστη κε,

ΡOVΜΙ

σική

lδιοισήτ/( - κδότικ
IIIUΘιnrn'ις

ρά

cιva

Τ

Τάξη Μαθητείας

ο μvημ6vιo.

δεfxνoIN τη σκληρή πΡ:ιι,ματικότητα. Στη ... Ημ αθ fα

Ο

MετaλυKειακό Έ'τος

ψή-

φισι, και uAollOIό ΚCΠΆ

(δ ΕΙxvou ...
cπτλά
όσους
χ ρ ω στο ύ ν

8.020.0558

ΕΠΑΛ

ής

.νιιισης; και σuς nιδιώ

αποκαλυπτικά . Αν και
όχ ι

Ν

και οι πρaqyoύ-

6

και
αφοροιΝ
τα
11.....
λη ξ ι π ρ ό θε σ μ α
. ι\
.
ό
.
, .- •...1- .
σ.ια
... ομ
χ ρ εη
,
" ~',:, ....
προς τη ΔΒ-! EfwL
. ...

ιιup.tρvη

ση ΣΥΡΙΖΑ -

ΩΝ :

ραπάVΩ π

συμπερ αμ

;φό'Λα

Ε.,

100 ευρ •
δεν

εmι o

Π

τη ... ΕΠικαιρότητα. Στη ν ΕΠοχή του, μάλιστα , έπ αιξε
ρόλο « καταλίrτηι. για σοβαρές πολιτικές διφγ ασfες.
Τα :φόΥια πέΡ:::ισαν, Εξεταστικές Εππροπ ές

τα

πop faι-κnα

βγήκα...,

παραπομπές

πρoσιίIrπιN ιmήρξαν, αλλά δfκες δεν

Ii)'IVC1rl,

ποι\ιτικών

Ii)'IVCIIJ

πσrζ

>ιά~ παΡαΥραφής . Το τελεuτα fο ΕΠΕΙσόδ ιο παfxτ ηκε
με την προχτεσινή

οριστική αθ:ίιωση όλω ν ΊωΥ

~εκόμε ... ωv στο ΠΟΙ'Λ κό σκέλος της υπόθεσης,

που έδωσε αφορμή....,α πα'ι'!lYύρια και σxo\ιασμ o ύς~
Ποιο εfναι το αποτέλεσμα ....,α το λαό; Ο,ΤΙ έ)' ι..,ε,.
έγινε και πάμε παρακάτω! Η σκ:aνδαλολΟ 'r\α Ει(ΕΙ...,ς
της εποχής Eξάνrλησε γρή)'ορα ΤΓfι' αποστ ο λή τ ης.
Bouλή και Δικαιοού...,

έπαιξαν το ρόλ ο τους ως

θεσμο f του αστικού συστήματος στην «Eλ εy,(όμ εvη :.
εξέλιξη της υπόθεσης I(QJ .Ζ6>ια μέλι

-

ηvα.φ~ιει~

γόλα:.-. Το

&καlιιίΊμα'Μ.

πραγματικό σκάνδαλο, όμωτ; α υrό της κατο:if!ς
CD'Tό τα μοναστήρια
μεγάλrιN

ειcrάσεLιN,

το &ΚΝ,

Ε1Ι1Χειρηματικούς o μlλoυς

I(QJ

με

αμφfβ.oλoυς

τfτλoυς

να ξ

ιδιοκτησfαςπουπά... επίσωσιηνταιρωκρ ατίσ. όπω;

και οι αλ/ηλοτροφοδοτούμε
εκχλησfας,

κυβφ.ιήσεω...

... ες σχέσεις

• ρια

το owματ:

10oou.

Ει·

ααl ο αυριανός; ΡΥαζ6μ
στη 60

κε φαλαfου,

ις'" θα σ

ι;;

ιό σου, να μόθnς να

ς"

και αστικιί7ιι κο μ μάττιΝ

ι

ς αvάyuς

έμΕΙΥαν και παρσμέ ... ουν στο απυρόβλητο . Το Ιδ ιο

6χι να σκύβεις το

"fνεται κάθε φορά που προκύπτει έ... α σκά VΔα λo

,.

καλύτ ρο

ά).ι .

και

υι6 ιval

μαΙ

και όλοι σιόζοΙΝ τα ρού,(α τοικ ότι «το μα χο [ρι θα

φτάσει στο κόκκαλο:. . Kιετreιδή μπροστά μας έχουμε
~αν Υέο κύκλο ΕξεταστικώΥ Eπrφornί7ι' , ας θυμάται

OλaόςτΓfι' κατάληξη που

Efxe: ( κα ~ το Βατοπέδι , όταν

Υ

πόθεσ η

θαακoύe.ιτΓfι' κυβΕ.ρι.ιηση τη ΝΔ και τους άλ/ουςνα

8ατοτιΕδ f

ου : Σε κάθε πeρ [

τσ:J ια/ιwvmι.,.aΤΟΠΟιοςκάΥΕ.ιτιςλιΥ61Σρες λαμOγιέc:;

πτωση. για ακόμη μΙα

και ποιος Efναι περισσότερο διαπλεκόμεvoι;.

φορά
τι

ΔlαβEβαιώιJεις••

στρατόπεδο ΊΌ υ K.Boρyroζfδη στη Βέροκι;
Και αv υπάρξου τι επιπτώσεις θ α έ)(ΟΙΝ για
τις επόμενες δημσnκέι:; Εκλογές

ΕΠιβεβαιιί:&] ΙΣ

σημαIYoι.rιι οι υπο

σΧέσεις όn ετο μαχαlρι

Σ

τη σ. 4 φιλoξe.

ύ l-Ε αν'ttlJTόtφιση από

τηΥ πopouofa το υ

r.

&.δoυλευμέvα και απο ( η μ ι ι:ΟΟε ι ι;. Ταυτό)(ρ ο

να ρωτοιΝ : Πού π!'rr'αν όλα τα δαveικά και
α'r'ύ ρ ι σm, όr\α 10 θαλασοοδάvειa και ο ι ΕΠι
δστήσΞ.ιςπου δόθηκσ.ι στην ΕΝ-ΚΛΩ καιΤΟ\'
Aαναρ~ Π oιoEfναιτο σxroιo α)'οράς -ΕΠα

Mαγtφιώτη στην

vαλErroυpγfας εργοστασfω'll. από ποιους κα

ΝΔ θα εφαρμόσει ως κυβφ.ιηση τα μέτρα που

θα φτάσει στο κόκαλο »

Ημαθ fα . Η απορΙα μας απλή .Τα όσα σήμ.εΡ:ι

τατέθηκΕ, πού έχει Kαm:rεθεI και τι προβλέ

σή μερα μπoρεf ... α Kαταψηφl"σει. διαβεβαιιί7ιιουν

που δ[V Ο LN κάθε φορά

τσ.ι[ζει ότι θα πρέJτEJ

πει. Ποιοι πρότειvα... να παρα ;(ωρηθοιΝ τα

το κe.φάλαιo και τους εταfΡΟυς τους στΕλέΧη της

τα κόμματα το υ κεφα

έκαvα ... αυτός και η κυβέρνησή του; Και ΤΕ:

14 από τα 17 ερΥοστάσια για va πληρωθοιΝ

λαΙου. Τελικό. d"ζάμπα »

λικά για τατερόστια ποσά πο υ ξοδεύτηκαν

πρόστιμα , ζημιές YΠστωτιi:w, όι\ο ι ειcrόςτων

μEJpΙ 'Τώρα για rov περΚΡημο οδικό ά~σι'(l
Βέρ αας-Νάοιισας παος φιτην E~CNrt

εp'ι'α(oμέvωv ~ Τ ο ζήτη μα ε~α ι αφενός va
υπάΡ;(ΟΙΝ α.rnmήσεις και αφετέρου λόσE.lςl

αξιωματικής

αντιπoλfτEιισηζ

επικαλούμε ... α

τη

q:OwέXEιa. του κρότουι;. Ο αντuτρόεδρoς της ΝΔ,.

τόσος θό ρ υ β ος

Αδ . Γεω~άδης" χ αρα !crή ρ ι σ ε «QUΤO'o'όητα/o ότι ~
σημερινή α ξκιιματική αντιπoλfτEιιση θα πρέπΕι να

σεβαστεf τη συμφωv fα:., πρo~έroYτας « Ν α μην
σ.ιησl!,(OιΝ οι Κ . Σαπέν και Σό ιμπλε για τη OWExEJQ
του ιφ{rroLICMΔE... θα. ξEπMWUμE τα λάθη της
κυβφ.ιησrρ. ,δήλωσεo έrερoςαντιπρόEδρoςτης ΝΔ,.
Κ. Χατζηδόκηζ αλλό παρόλληλα σημΕΙωα: ότι η ΝΔ

δεν UΠOK Ρ (νεται πως &αθέτΕΙ. « μαγ ικ ή "oμQ\όστJX<1t
με ΤΓfι' οπάα θα σβήσει Ία συμφΩVηθΈVΤΑ
Υόμο κι

EYQ

..με

ένα

άρθΡα/ ο Αυτό . τα παραθέτουμε ....,α να

β"αfνoυyoooιαστιό

συμJTEpόσματα

σ.rτιπoλΙΤWΤΙKές κοριί7ιιες ...

μακριά

από

,
Μ

va )' YO lN y ι ατl δ Β' "10

ετό ΤΟΥ Τ. Μπαρτζώκα.
δημόσια

ξeK~ησE

αvnπαρt13Εση

o τom κός ΣΥΡΙΖΑ

με ΤW q'OM(IQι.

βουλευτή

Δ

IK αΙ oλσr' η μ aι α α εργαζόμενα στ~
ΕΝ-ΚΛΩ μέσω τw ",Σωματεfo ΚΛΩΕΧ1,

Ερ'ι'ατικό Κέντρο Nάoυσα ~ CΕKlΔE ,ζητοιΝ

Α .Βεσυρόποι.ιλο . Δικαfωμα τη ς

α πό τους αρμόδιους υπουργούς σ l1ll Cιvτη 

φυσικά ΕΙναι να υπερασπ{ζεrαι

τ/\' ακoλoι:eoύμaιη πoλmKή

ση . ΣημE.lώvΟLN όn Η Kψέρvηση έΧΕΙ τε
ράστια εuθl'Nη για τη διαδικασΙΟ που δρο

αλήθεια όμω ς σε τι ουσιαστικά

μαλάr'ηoε 00σtJ aφoρ:i τα 17 ερΥοστόσια

δι αφέρει από αι.ιrέ.ς ΤωΥ προη

και τη ν τεράστια aIάvηTη πεΡιοοο[α του

γo(ιΜΕvΩ'" κυβΕρνήσΕ.ιιΝ;

ομίλου, για τ/\' απ Efι:iι και πέρα εξέλιξη
.Ση:ι:bveι το έδαφος και αvo!γE.l δρόμο Υια

Θ

α υπό Ρ)(ΟΙΝ και άλλες ανε

να χαθοιΝ από δεκάδες ή και EΚΑΤΣVτάδες

ξαρτηroπoιήσεις από το

χιλιάδες ε!7r'α(όμεvα.ι ς ~ των κλάΔΩV

Για την
η-

μ&ΡIV~ αας; εvηrι~ρ αιι
ΗΑΠ

Ν ",.

και στο

61

.alli - popsi.gr
Δε111 α1rειcησlCΠΗV

ια τ

Η ά>ιλη

άποψη

/
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"κ

τ

ΙΠ ι

Ι Τ

ΙΚ

,

,

ι

μ

ι

Κ

Ι.

Το uρ ισμαό.

,

μετψη

έκο

•

ΚΜ

"Χ ζη ' στας

η

ο Τά κης Μ πα ϊτση ς (έΧει παντρευτεΙ Βεροιώτισσ) και η EΠαvό
σταση του

V

Α

άνουμε Af!to

'f\Gτο πά ρκο μπροστά από το ξεΥΟδοχε[ο Α:
I'κΕΔοΝIΑ στη Βέροια (ΦΩΤΟ). Η δημοτική αρχή το κceάρισE.
έκοψε τα χόρτα, έκα'ι'ε κάποιες βελτιωτικές κι.... ήσεις 'f\G να ε[ycu
Ε1Πσκέψιμο. Όμιι:ις κατά τη γlΚί:ιμη μας, xρeιόζεrαι γ ε'ι'ι κόtEρη α... a-

φοιιος

cπας

μόρφωση του προκεμένου YCl το χα[ροV1QΙ όπιι:ις τα παΛιότερα

Μ

ιλoξmΊθηκε σro
rιN τou

τη

ΡΗ

ε αφορμή την συ'ι'εδρ[αση του Δημοτικού

1&3

δd..... o

• Σ~ρa cπη
τ

για το μέλ/οντων εργα ζόμε... ιιΝ στη ΔΕΤ- που πα

'tUV

την ΤρΙ

αρ1'lou, O)[.n1ιOO ιιε ΊΗV

21

mιρoιuσkι τou σε ε
Συμβουλ!ου της Νάοοοας το Σάββατο

Κώ

8ορΥια('6ικ

ιιεvιpικό
&

-EΞ~

"Λιιοεια

•

6ιΊιι αρχ ο c

χρόΥια οι κάτοι ΚΌι του. Jιι:. το εΥτάξει επομένως σε κάποιο πρό

γραμμα!

ΟΚ ΙΤ

Ί

WΑΗ του

ρoιa. Fαvτ'"

xαραιιmpoτι:
ucntρωv

αΕκ

CIΊIokικvύnaI

ραμέ ... ου ... ακόμη «ξεκρέμαστοι- από τκ τοποθΕ

611

τήσεις'ttι1ι' παρευρισκόμενων ξεχωρ[σαμε την πα

ο'α μav εκό π&ρα. nσι; Τιιίφa

ρέμβαση του προέδρου του ΕΡ,ιατικού Κέντρου

1IOU

Σάκη Tσfrση που τόνισε'Το θέμα

απoδoKvVπ

i5E... εfvoι

γρ:ι

δεν φαν σ.JICΠή η παρou

φι r.ilΠαδι~. λoMΌV.
ό'tI6n' ήτανσιιr

φειοκρατι κό ή Oιt«7ι'Oμικό , a).λά καθαρά ποΜτικό.

cπή:.. ~τω και &Κ Ί4ιW uστtρr.ιrν

ΔιαφωιΚι σαμε στην μεrατρoπή της ΔΕΤ σε ΑΕ ακόμη και με τη ... εκ

η OUΤOΚPIt8l:'" &fv.σι oωcnή. αν

ΠΕΡπΡοπής εργασfα των υπαλ/ήΛιιΝ της.

και ότ

κριά από εμάς ο κα

Οχι- προιώψι'ι ΊΟ αv-

ταλογισμός ποι... ιισ.ίιν ει.EtυYι:ί1ιι στους δημόΡχους. ΑφήΥΟυΥ ελεύ

yκoφ .. tνo yqovός

θερους αυτούς που χρωστούν εκατομμύρια και διώΚΟυΥ δημάρ

από ίηvnMvρά μας lιJ(

χους και προέδρους εmxειρήσEιιN" ΕΙπε ο Σ. Tσfτσης. ζηττί1ιrταςτην

&ιxaιιι:mιoηIIΆViI•••

άμεση μεrαφoρά των εργαζoμέIβ.JJ'" στο ... δήμο.

ειιdς
ΊΟ

Σ

1βl1 .. •ε~νειl

οιος κu

v

ε

F

,

,

;

α το τον τοπ

ε σχετική α... ακofνωση

στη ... χωρα, με τη δύναμη

του

σxετtκό

του χρήματος που έχουν

κυβερνητικό κόμμαΙ Που

με τη «Λευκή Νύ;(Ια/ στη

οι ΟΟΥειστές, εκβιάζoιmις

6;(1 μόνο

Βέροια τσιι[ζo'ι'TQJ

και τα

την Ελληνική κυβέρνηση.

αVΤΎΙαϊKό θεσμικό πΛα[σιο

Γι αurό καλούμε

Να αvrισταθEί στα σχέδια

των

Εξής :

ΣΥΑΖΑ

«••

0

το εμπορικό κόσμο

ραττέρω
τtι.h'

αΥι:ί1,.ια.

σπένσντι

στα

προηγούμε ... ιιΝ

κυ

βερ ... ήσεωv. a\λά ψήφισε

μΒωση

και νέο μνημόνιο και στο

μισ9:ί:ι...

συVΤΌξεω....

δ ι ατή ρησε όλο το

ΠΈ-

τους για . ΤηΥ

και πάλι

στcN

Και όλα αυτά τα γράφει το

και

γιCΠΙ:

σ.ιομα της β' αξιολόΥησης

διαπραι,.μι::πεύεrαι και

... έα

vεoσυYτ/Ρητι

αυτό θα Εχει ακό

αVΤΎΙαϊKά μέτρα, ε... ώ i5ή

κό σχ έδια 'ttι1ι'

μη

θε ... «ΠΟ"λεύε

δανειστών κοι

αp.ιητtKό ανr[κτu-

ντηρητυω σχέδΙα/>.

πο

μεγαλύτερο

εοου

βιωσιμό

Αλήθεια ποιος τελικά κυ

συμμάχω... τοικ

τητα τω ... ΕΠιχειρήσεω .... Να

βερΥά αurό τοντόπο ; Και

στη ΕλΛάδα. που θέλσυ ...

διαφUΛάξει το κεκτημένο

ποιος αξιοποιΕί τκ «Π0'ι'η

να

ωράριο λmoυργ[αςτoυ ,

ρές Λευκές

καβ:iις και τα δικαιώματα

... α τκ κά... ει

περάσου ... μέφ.:ι. που θα

τω...

Τέλος

αΛλά )'Ια να συι,ιεχlσοιΝ

οδηγούν την

ΕΠΙ

καλούμε τον εμπορικό κό

με βάση τη ... πο).ιτική που

στο λουκέτο.Να

σμο Υσ. παλέψει για τη Νο

ακολουθΕί

αντισταθεf στη ... t.JJTEρqO

μοθετική κατοχύρωση της

σης- Υσ. εfYσ.Ι «μαίι Ρ ες,"1ο

ρολό'rfj ση που Ε1Π.βάΛλου ...

κυριακάτικης αΡΥι[ας .•.]0

'ttι1ι' 'ι'εoσυvτη-

ριτιισ.ίιν

κΛε[σου.... την αξιολό

'rf!σή όπως

xEfρηση

-

όrnιJς

'f\Q να

μικρή

στη

τα

εργαζομένων.

... ύ;<rεQt

όχι για

λευκές μέρεο

ως

Kυβέpιrη

ι

π
2ϊ Mcιpτi o u

τ

νΗμαθια

2 017

Αβέβαιοπαραμένειτο μέλλοντων εργαζόμενωνστην ΔΕΤ Νάοuσας
ό

0-

'tOV

~ρo ynιιι:WΜΈνης

νιιι το {ή

τ ν

nραyμαι
σ6ιι του

~ με
το

σU(ήΊησικV Τ/~

'ο\ιΝ, ριθ μ lζe. ι τα πρόστtμα IΙ]Ιllς πρoooιk,ήσεις

ΟΡkJμ5ς EΚκoeaPkJ'IOO

και απαλ/όοοEl τους αΙΡετούς από κάθε ει.θJνη .

τα φο ρό ε /7r'CI ζομέ\'J1II στον δ ή μ::ι.

EfA
1813, πιιρov-

Σήμερα έπρεπε vατιάρoυμε αnόφooη. Να εφαρ
μοστείόμεοα ονφος και να γ ΥΕ1 λύση EIOOl.Qi-

Αποδσ,(ή από δήμο Ε'ι'Ερ'tfΊτlκοU-παθηl1κdι .

ροη της ΕτΑ, αΛλκίις 'tθεται άμεσα σε κfνδιNo

u ([

oυAεuιι\ ηΡΙΖΑ χ. Απ

επιστολή tcmιAι: και η

Λύση-€ΚκαθόΡkJη της ΕΤΑ

Καραιr

ου η

η περια.ισ α του &Ίμου στον "'"ιο Νικό;\αο:..
Την μεroιpoρά 1DU npooWJIlκOO της ΕΤΑ στον
δή μο Nάouσaς με μό..,μη απασ;(ό;\ηση Iαll δι

0Ίf0 ιι απouσ οε 1ιόΥω
ΜΈVωv UΠOXP ώσεων τη(J, 'RιW ερyιι(oμέ1ι'uvΤ/ζ, π6λαι

IΠt

Ο11ιιής

~

ρrιw τοοι;;

τwv ιιιoιvότου

αopjλkJη της ηεpιouσbς της. με τ/Υ αποδοχή
των oφει)ιiJy προς τρ[-rouς. ζή'τησε ο EJ11ΚEφα

κοό

),ήςτης ΛΑΣ Κ . ΓιιφΥος Κ(ψτοιΟΟνης . ι:Το δη

Ktνφcιu.
Στην τοποθέτηοη του ο δή~pΊ(Oς Νάουσα:

μοτικό συμβcι(ιA!o ε,""αι no,\Iutό όργαvo και

αVΑφΈρa,Kε στο ;ιι:pιcwικό 1tιJ'II npc:ιι::m:Seri:Jyτou

δetJ oφελe.l να συζητάμε

Υια vα βρΕθεI),ΟΟη EJή υπoυργl"ας Κουρουμπλή ,

,

χω ρ Ις να παpθe[ απόφαση .Η κuβέρyηση να

),ύση η oπob. αναιρέθΊκε α/ιό 1D... διάδοχο το υ

αvα), ά βEl τκ ιrrιoxρe:ίJσεις της,. να ),ι;θεf το ζή

Κο. IIDUp),Eιη .

τημα ΚEYΊpLtD . Ευθύνες έχουν δ~ρoyικά η

Πριν έvα μήvα κάναμε ουνά

ντηση με το ... κ. ΣκουΡ),έτη , παρουσ α της ιο:;.

σ η μεp~ή αρχή. η ΠΡΟ!"f?'OύμεVη

Καρασαρλfδou . Συζητήοο.με το θέμα της τροπο

yoύμεvες από αυτή. Η ι: Κo ~ α ΠoNττί:ιh 80-

και οι προη

>oιιιac:.. που πέρασε ένα μέρος του, α).Μ και το

h:ίJ νει τα νερά και ρf;(vει στάxrη οτα ι.mια τtιN

ιcμμ:n ΕΚε!\ιο της ΤΡCΙΠo.\σJ'b:; Κουρουμπ λή ,

δ η μoτι.ίJ.o. Συμφ:ιιvoύμε με Τ'1" πρoάσmση τtιN

πριμ "Ινει ο KυβεpνΗU!ός αvooxηματισμδς. Το
άρθρο 54 ΕλΙΝε το σJvoΛo των ΠJX)βλη~ .

ερΥαCoμέvωv της ΕΤΑι.

Ο Κο.

Στ/Υ δευτερο)ιοΥ

1DU ο δήμαρχος τό..,σε

Μφας εrxε EΠ~ρo,απεl ),00 η μετα φο

lDύσlηl((W ενδιaφέρoYtα πράγμστα, κάποια

ράς κoYδuMων "ια τους εΡΥαζομέ\Όυς αnό κω

τελεΙως ανεδαφικά, και ιόποια ~EΠfτρεmα σπό

διιό δήμιιΝ παι ήτα ... σε καθeατώς εnιτήρησ ης.

κάποlC()ς πα.ι δεν έπρεπε vα E:f)W άγνοια. Πια

ΥπήΡΧΕ μεγά}ιη ΔUvσ:τότητα να "ΙvΕι. Το αlτημ α

ε να ι η πραγμαl1κότητα.Το

μας ή-ιmι vΑ υπάρξει μισθoιδoσlα 1tιJ'II εΡΥαζομ έ

ΊΟ υ ακινήτου γ{vε.ται με bιθooμέ.'η σιτιολό

1985 η παραχώρηση

για 2 ;ιpj'ι\α με ιδκιfrερη ευεΛι8'α, yεyσtJός

'rT]ση. Μν μεταγράφηκε όμ.ος ποτέ 01TJ'" περι

που Ef;(ε δει με θετική διάθεση η τόrE πω.ιτική

0 00 α της lι.Π. Το 201 Ο ορ:χ) εrxε προηγηθεί η

ηye.σb. •Δυστιη;rI:ι:; ο Κο ΣtDυΡ),έτης διαφοponο ..

περιβόητη με),έτη βιωσιμότηταςτης ΔΗ και την

ήθΊκΕ. ΠΡOσIιm1K~ του άιτα.Jιη , δεν διαδΕχπ1ΚΕ

επόμενη μέρα η Em;(E ρηση tDΊέyραφε ζη μ1ες.

\':JJy

υπουΡΥό ό».ης lOJβέΡιιησης. α).Μ aLMiδε)qo

υπήρεε η τmιελ/αδιιιή πρωroτι:ιπk:ιπαρax!ί:μj

του.

σης δημοl1ισ'\ς περιαισ ας σε δη μστική ΑΕ.

ς πήρε λοιπό ... η μπάh:J σuς αλ/αγές που

ήθελε να κάνει Η κα. Κι:ιρασαρ\fδou έφερε έvα

vo ει,tb

.-

μιλούσα το περασμένο διάστημα για το

mμμ:n της τΡοποι\σ,'Iας που καMnτει μδvo έΥα

ακ,""ητο, οι υπόλolJlΌΙ lI]τέq:ιειr'fΌy στσ εύκολο ,

ωμμάιι της ΕΠιχεΙρησης Iαll α.ιτό εIvα Ι η ouνcι ro

1Ο υς εργαζόμΕΥους. Η 1pOOT0λoyk:ι αποτέλεσμα

τητα μεταφοράς ερ,οαζομέIι'(ι7ο' , Eξα~ι;θεf vα

της δικής μου πρoσπlθEκ:ις ICI του δικαJ μαι

υφlσταm.ι το πρόβλημα της χρηματοδότησης .

κόπου.

28 εΡΥαζόμενοι με κόστος +43.000 Βοιρώ ετη σl
ως. Ο δή μος δεν μnOρε[ vΑ αvταnoκpθεf στη ...

(Από τ/ ιιρώιη cmypή
φfδo έΧ
ος ρΩ
τ/ σ
ιιρdιrτασ"η μαι; στoν~

παρούσα qXιση. Μν ι.ιriιρxouy χρήμαm. . Προ

va 'twvφyoζoμt

τεIvαμε να ιdιxρθεf 10 ποσό Υια 2 πρώτα έτη .

ων, ενώ

στο8ι'Ρ«ιμιε ι:ρι-

στηστάσητ σοπκι:

εειrnμ6μενες σWΤΑεΙOOOτήα:ις εΡΥαζομev!JN
ΠΑ και δή μαι, θα επέpΊ(Ovrαν μια σχετική ισορ

σικ όσο

<ίw ορχώΥ. Το ζΊ\1ημιι

.....,-"'.. ·0

λ6ση. Η oμηpla

poπb. η oπok:ι θ:ι. μώvε το ποσό της ΕΠl).'Ορή

ιιτ

"α

το δρ

τou~

)

Υησης 'f\a την πλη ρωμή των ερyαζoμέYωV. Στις

.. n ο

τη

Συντο..,στής

α ήθη ε Γά

ιας

Ω

Γιάvνη ς

της

Η

elALO ΓιάwηςΜ:ιγκΡώτης.παροuσlaσε ~

(

ε ήςέ

Κ ' της:

ων

η Η

,

ια

ΚJνησης

Υται, στην υλoπolηση τωΥ έρyωv 11]1 ΟΙ υπερβάσεις 1tιJ'II

ΠΡΟΟΔΕ.ΥΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ γιaτ'1" ανάπτυξη της ΚΕ

nρoι:ιπo.\σr'kJμίN τouς. σε πολλές περlπτώσΕις. έχουν προ

ΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΚΡΙώτης,.

μ

•

ΑιιΕΔΟΝIΑΣ συYαVΤΉθηκε με την ΝΕ του ΠΑΣΟΚ

καλέσe:ι τηνεισαγ,ιε),ική πσρέμβαση .

-Η Περφερειακή EVΌτ/τα ΗμαθΙας. Εχει

-Τους στό;(ους IGI το πλα[σκ;. ),ειτουργ{σ.ςτης ΚΙνησης

-Τις βασικές πρωτοβοu>.lες 11]1 προτάσεις της" 'f\Q την α'ι'όπτuεη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

nMr\o'E(, ι&αfτερα,

από τη"'Iψ(ση .
-Τα ou'r'lψmm της πΛεovεκτήματα, orov πι:xιrn>YE.... ή τομέα,

ΚΕΔΟΝΙΑΣ

στην μεταrτolηση" σ1DY ιστορικό , θρησιcεuτιώ και ;<εψερι

-Τις ειδικότερεςπροτάσεις,."ια την αYάmυξη της Περιφερ..

Υό τουρισμό , στην εκπαlδEUσ η , στις ΑΠΕ και lδια τερα στην

κής Ε..'ότηmς ΗΜΑθIΑΣ.

αξ"ΙΟΤΊΟΙηση του υδΆΤΙVoυ δuvαμικoύ της. δεν έχου ... αξιο

-ΤαΛάθΊ , τηςσημερrvής διοlκησης. της Περιφέρειας Κεντρ ..

roιηθεl.

κήςΜαΚΕδο ας,. την EλλEL4fl αναπτuειακoύ σχεδιασj.Oύ IGI

"Εwς,. amι τους βασικούς λόΥα.ις,. εΙναι ml η μη ολοκ>.ήρω
ση της lΙ]τασκευής1tιJ'II έw.w, 'f1G την οδική σύνδεση της

την amω.εlaσ.ιαnτu.SαWEUΚαJpιιί.rιι.

Στην σιΧ:ήτηση που αιcloι:&ισε,ouμφωvήθηΚΕ, όl1 εΜ1ι

Νάουοος με την Eγ.ιατlα οδό ICI τα μεΥά)ια οδικά δfJmια

αναΥκα α :

της:<ώραςκαι της Ευρώπης.

. Μστα, 1D τμή μα

-Η αvcirπuIΞr]. ενός oλoκ),ηριψέvα.ι και ιεραΡχημΕνου προ

Υρα μματιJ«Jύ σχεδ10 υ, 'f\G την αvάmu.S1της ΚΕΝΊΡΙΚΗΣ

/ιr

nοφlδα-Νάοοοα, με'tiι οπό εwιά χρό

WI και πολλές υπερβάσειςτου ΠjXXJΠOλovισμoύτου, ακό-

ΚΕΔΟΝ 1ΑΣ. όπως και της ΠεριφεριακήςΕνότητας Ημα ας.

ει.θJyη στην διαχεlΡkJη t!JNΠεριφεΡεκιΜ Emχειρησιαιαί1t' Προ

-Η δημ~υpylα, ευρύτερης συμπαράταξηςπαραyωylκιί.rιι και κοι

γραμμάτων (ΠΕΠ) .

\':JJW«.ίJ... ΔUYό μεω.ι, παι θ:ι συΥιφοτήσοΙΝ το πρooδεuτιtό ανα.

-Η ηεριφερειο Κεντρικής

μη" δεν Εχει ώoιWjρωθεΙ
Ε'ι'ώ ΙΌ τμή μα Πcrτplδα-Eγvατ

ακόμη δεν Εχει σ)(Εδιασθεl.

αΚEδoιλa.ς" ε1χΕ στην διάθεση της. ΠΕ

Φooιιai, ο σδιtDς άεovα: Nάαισα.-Itώδρσ, ηου εδιίJ και χρόνια

1.5 δις ευρώ, α/ιό το 40 ΚIlΣ ιΕΣΠΑ) , την προηγούμενη ηρο

έyp.J'" ώGιιWjpI!:θεIο ι μελέτες καmσκευήςτου, ούτε καν αvoφιέ.

πτuξιακό σΧέδιο , ."α τηΥ Περιφέρεια Κεντρικής MακEδovIας και

Ρ που

τηΥ Περιφερειακή ΗμαθΙας.

γραμματική περlcδo και οτηΥ τρέχοοσα, πεp~pα. αnό 1 δις

ρεται στις αvακoι'ιΦσειςτης Περιφέρειaς,. γιατl δεν φρόvτισε να

-Η άσκηση , Oυ010στ1ΚCΙΎ δημόσιου ελέγχου , στις ),α'ι'θασμένες

ευΙΧΌ και Ία απστελέσματα elwl πεΡΙΟΡισμέΥα.
-Τα αY01Πυειαιai απσrελέ.σμαrα, ε[ναι δuσσ.ιάλoγα, Τα/\' πόΡ!JN

εςασφαλlσει την χρηματοδότηση τ/ς ιοτασκευήςτου, π::ιρ' ότι
βρή ιcε έτοιμεςτις με),έτες.

τοδlοlκηση , εΙναι ο βασικός φορέας σχεδιασμΟΟ ICI υλoπolησης

ηου διατfθενιαl IGI t!JN δΙΝατστήτωντης θεσσαλο t:ης και της

-Επbης. δεν

της ΟllDVομικής και 1D~!JNικής αYόπu.ιξης,. με τη ... απoκAεkJl1Iιή

Κεντρικής

σης της σιδηροδρομικής "ιχιμμής. .

επι)οΥές της δ~lκησης,. σημειr.ί.Yι'ovm.ς,. ότι η Περιφερειακή

/w-

KEδoYιac:.. ενώ οι ΚCΙΘooτερήσElς,.roυ παρατηρoιJ..

qpuv προχιφήσει

καθόλου , σι ερΥασΙες αναβάθμι

Η ά>ιλη

Σ

ά OVTCIς

άπo~ rι

βάθος

την τοπική και όΧι μόνο
πικαιρότητα.
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Αντιπαράθεση για τις IΙΛευκές Νύχτες" στη Βέροια
AVOKO

σ

ωση

......

1.

,O tflla c;- Π λλ C;

ι ώνΥ αλ/ 'Α

ματειου Ιδι

Σ

ι ·Λευ κές N ύ);τe.ς", 6rιως αυτή

βάσeς

της Πέμπτης

αρτίου στη

απόλυσης. Αυτή εfYO Ι η ζω ή των ε ρ

X~ το ωράριο τους

~άζoυ'ι' από "ΙΌ παρόθυρο

yα ζoμέvων και Efvαι σε όλου ς ΥιΜ

ρετήσο υσ τψ επιχε[ρηση. και τη

τα μΑVΑζιό Ef'ι'α/ άδεια E[w

αυτό που .σnxειρEί και η κατάρνηοη

στή . AκCμη και σε χώρ ο υς δουλειός

δο υλ εό του ς δε... έσωσα ν και απλή -

το ότι οι μισθσ [ ΤωΥ εργαζομέ-

Βέροι α,

23

της κιιριακάτικης αΡγ{ας; Την απε-

λευθέρωση του ωραρbυ και την

Ep'r'Qorac;,.

με την απειλή τ η ς

.,.0

ρωτοι έμEl'ι'Cl1ι' ( πx Aρβcrιιιτ!δη ς

να ι:εξυnη

Καρυπ lδη ς).Bασικό ς λόγο ς που

,--------------------------,
Η θε' ση μα

ακόμαrnο φτηνή Ep'r'CΠIKή δύycιμη.

Η CJΠEλwθέρωση του ωραρ{ου εfYOΙ

πσυ οι ερ~ ζόμεyoι έκαναν « Λόcm

μας στην πρcιyμcπoΠO'ησητης

και η α'ι' ερι,{ο ''rα~ά..,, ' ~

uκf)ς

σψε την OVΤΙθEση
ύ](το,;». Όπ

παρθού 'ι' εκ βόρος μας με το τέλος

που χρ η σιμο παοιΝτοι ότι δήθεν " η

καιαστtμαuι που

ε:rτέκτtJση του ωραρίου θα τονώσει

IIJIOVΤάρOιNNo στη μέρα αυτή Υια αι)ξηση του ΤζΙροο roυς.)

τψ α"ορά" τη στι"μή που το εισ6-

Η άπο η ~ Efvc:ι. ό"ll αυιό που Μ(Jrεl δfV "ναι η ιrδιά

δη μα Ίων Epr'CJζομέ~ν λε ηλCΠEfτα ι

ν

Kαmcrrημά'ΊΩVl:lζ Κυριακές. KαιVΙατ/ θ~ση μαι;~ IIJIMpώσαμε~
KCI. "10 αvάAoνo «ΤΙ μη.ια» [π.χ όχι διοφημ'oaς aπ

aπό τψ σrτιλαϊKή πσ),mκή σιJY'(υ-

τα xpήpom ια στο 1

πκ ΠΈριοχή.; μα.;. Η προσπά

σεπσλλές πε ρ ιπτώ σεις δΕ'ι'

μπoΡOίrι'

να

ικα'ι'οποιήσο υν

στες. τέτοιου τίιπου , δηλ α &;

εππυχ'α. Ανdθεταή"lov και X'ώJrημα στα ε ΡΥασιακά &καιώματα των

~ράδυ, όχι μόνο δεν σώζο

τηι' εvτmlιroπo[ησrι την απλήρωτη

φyαζoμέvωv. AU10f ου «τρΙβoυv τα Xtpιa "Ι uςllo από Kά~ παράτα

ντσι, αλλά αvτfθετα ανofγo υν

πημένα επιχειρήματα εmσηxπεύo-

ση "Ι υ ωραρ

ρα ι:$ρ:ι εκ βάΡCΙςΤOυς.

ε(ν αι αγών

ριακάτικης αρΥ[ας.

Ι ευθΎW;ς

ΕπDΠ1.O\Dύ Είν αι Υεγσ'ι'ός ότι με-

"άλο μέρος ΤωΥ φ,ιαζομένων εΟΟι
QYCJσφό)ιιστοι

mαΥΥελμα'ιq β lο"lεχ·.

ων Ύια Ρ~K~ α1Αανή της

Στσ.ι κλάδο τα,ι Εμπορ[ου και του

καKoπληρωμ έyo ~

oταάlήμα
κ

υ Εμ

ξάρ1ητα
ε

ένκ ρι

"IOUΖ

μσηιι:ό δ ικαιo ύνrαι, με απλήρωτες

κά τ/ν ΑVΤΙ

οι φ

η

UT
ν

lο ύ-

ρι

ru 1ό

ύ

~

W κέ.ς 'νύ ΚΤΕ ς.

Κ

κάτι "Ι

μ'

του ς.Τα δύ ο τελ Evτ α
Να

χΡό",

ό μ ως l«Π'ά φΕι;σι.ι

υν φ ραγ μ ό, στις oρέ(eις τ

:

πoN..ικατaστη μ

που ιmακλύ(oυντην χώρα,. 'JQ "φ:].νε" τη μικρή εμπορική

μπopEr μ ια ), Ε υ κή

E1I1xεfρηση

να καΝ:ιψΕΙ 10 χα μένο εισόEflμα

του Εμπορικού κόσμ α,ι. Δ εν μπΟΡΕΙ μ Ia λευκ ή 'νύκτα Υο αυ

Να πληι:ι:σΥΟυ'ι'tW\' ασφαΛισΤIιό τους φορέα a.ιάλoVΑ μΕ

ξήσΕΙ τσ Ε ι σόδ η μα τtιN καrαYαkιπώ 'ι'.

ης λευκές νύκτες

ΊΟ πραγμcιηκό εισόδημα και όχι με ΊΟ άδικο σΟΟτ/μα των

ό μι:J ς κο ι σι ε~ ζόμE\'OΙ μπορεΙ ν α πληγού ν eq:ιr.Χ.1o\ι δεν
τη PσύVΤΑΙ 1U ε pγaσιαιι;ά δ ικαιrί:μαιά 1Ο1)ς. Διπλό το κακό,

καrηγoΡ ι.ι.ίΝ
Να ΕlVαια~λισ~voιστο δημόσιοσύστημαυ γεΙας για να

τόοο γ ιο ΊΟυς Ε μπόρα..ις όαο και γ~ ΊΟ υ ς Εργαζομ.έ\ΙΟυς

μην

τoυςJCάθε πρ ωτο βο υλ la το υ εμπορ ικού κόσμο υ τό~ης

Να μη'ι'τοος σέρνουν σταπo

τη ς αvoράς efνα ι θετικ ή, a>J. ά δ Ε'ι' μ1l0ΡΕ [ lΛl ει\'(]ι ο " &J(;..

ε'r'r),ηματleς,. γιαr

K.... διNEίιou'ι'

αυτο[ ωl τα μέΛη Th1ι' α 1ΙD'VΕ\'elιί:ιι' τους
tiι δικαστή

δε'ι' εl):α

\'(]

pn σα... lOινoιJς

πληρtί:ι:Jo ..... Eφop ra και

ΡΕlος fππoς" · γ ~ tΓf\' ει σ βολή εργασιακής ζού'r'r),ας στη'ι'

h:ιφ;ι ισηκά ταμεΟ .

eλ ;\η'ι' Ι κή σΙΚΟ 'ι'Ομ b.. ΔΕ'ι' μJToρ Eί να εf.ιαι το "τu

Όλ α αυτά 1U tmάφEρ αν με Ίσο' ο..ι νεχ ή tΣJ ι διαρ κή ιηιώ\'α

• που θα

φέ ρε ι Τσ.' μικρ έμπορσ μπροστά σΕ eξα vrMιTltOO. ω ράρ ια
εργ αα ας α~ι ζόμε\'O( μεγάλες εμπορικ Ες αλυσlδeς,.

τους tDI ης σwεxe[ς EJT(Jφ έ<: ΙΙΞ- τη ν tαJβέΡ'ιTlση

ο ι 0J10lΕς καmσιpaτηγ ιί:tι'τι:ις

Ο ι λ ΕυκΒ: ν ύκτες πρέΠΕ Ι Υι1 ι,{VO LN λ Ευκές μέρες

τη.ι Εργατική \IO μoθe.σ[α.

Ε καμ la

λe.u"ή νύXm δεν Ία κστάφεραν.

.Eκq:ιράζ ovτας τη 'ι'

Γι α υτό κaλOO μ E το εμ1l0ΡΙκό κόσ μο κα ι πό ι σTJ:N αγώ

mrήθ εσή μας π ρος τις λBJκΕς νύκτ eς,. δεν σ η μα Ν ΕΙ ότι δ Ε'ι'

'ι'Ο , απέvαvτι στα ΥΕοσΙΝτηρητικά σχέδ ια Th1ι' δCΙYEιστών

συ μ με ρ ιtόμαστε τη.ι αΥ ων la t W\' εμJTό p:.ι:r.ι και τr.ι:tι' eλ ε(;..

καΙΤW\' \'Eoouvrηρmκώ ι,ι συμ μάχω ντα.ις στη Ελλάδα,πο υ

θΕρων επαy,ιελμaπίN ",α το μ έΛΝ::Ι'ι' τtιN ΕΠΙΧΕιΡήσεω 'ι'

θ έλου 'ι' ν(1 κλε. οο.ι 'ι' tΓf\' α ξDλ όγ η σή όπω ς - όπω ς γ ~ να

του ς.Δεν σημα rvει ό η δεν εrμαΟ1Ε δ lπλα στοΥ καθημΕΡ ΙW

περάσ ουν μέτρα που θα οδηγο ύΥ τη 'ι' μικρή επιχε [ρ ησ η

τους αγtί:tι'α ΔE'ι' σ η μαί\'ΕΙ ότι εί μαστε ε'w'άvτια στις π ρωτο

στο λιο υ κέτο.

βouλre<; tω'ι' εμπό ρων με τη μσρφή φεστιβό)., γ.:>ptών σιn

Ν α αvτισταθe[ στην UΠEρφo ρo)ό,oφη πο υ επιβόλ)ιουν

πλα rσια της λ Eπou ρ γl"α ς τtιN καταστημάΊισ.ι .Εκφρά ζαιμε

στη 'ι' χώ ρο. μετ/ δι:Να μ η του χ ρ ή ματ ο ς που Eχo LN ο ι δα

την α... τlθe.ση μας,. γιατ[ ο ι ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΚΤΈΣ EίYCI "δ>ι Λα

ΥΕlστές, εκβιόζο'ι'τας τη'ι' ελ/ ~ Ι K ή κ υβέρν ηση

ιΟΟΛπο ' · καθιέρωσ ης πρ ακnκώY στην crγoρ ά, που σιι ΤΕΛι 

Να σιιτισταθe[ σro Ο),'έδ ια ται ς νια τη ν ΠΕραπέΡ:ιι μεkιJ-.

κά ε uoδι: ι13o(ιν ο ι ΠjXXJ I iBEIe<; Ίων μEγOλoσυμφE ΡΔVΤΩ 'ι'
και τr.ι:tι' νεOO υ vrη ρ ηηM πoλ mκιb\', θα cδ ην ήooιι ν τη ν

ση ΤωΥ μ ισθ:.ίJ.ι και o..ι...mε.EIιN, .".ατι α υτό θα Εχει αιό μ η
μεva)(ιtEρο α ρν ητιιe αvτUrnmo στη βκ.ι:ισιμότητα tιι1II ΕΠΙ

eλ;\η 'ι'Ική μικρή επ ιχε rρηση στι::1ι' αφαν ισ μό. θα φέρου ν

χει ρή σεων.

από τη.ι π[σ ω oopra το ά'ι'οι.,. μ:ι. όλη τη.ι ημέρ α έως ποι\ύ

Να διαφ υλόξΕΙ το κεκrημEVO ωρόρ ιο ).erro υ ρylaς του, ιn

α ργ ά τη w ;(tΌ. σπά ζo vιας το ωράριο των καmστη ~.

θ~ κα ι τα δ ι καιώ ματα τtιN Εργα ζομ ΕΥ ων.

Το Ιδιο σιι:Ε1Π\. ιό με ηςλειικές ... ύ κτe<; ε Να ι και το ΆVoιwα

Τ Dιoς καλο ύμε ΊΟν εμπο ρι κό κόσ μο να τια 1ιέψ ΕΙ για τη Νο

tιι1II κατα στη μά'τcιN αρ χικά 7 Κυριακωv και lΣτά ό λω\' τω 'ι'
K up n tαί:tι'.O ΕμποριιΟΟς Iόσι»c: και όλο ι Ο Ι eλEι:θEΡO Ι επαγ

Ο AmNAΣ ΤΟΥ ΕΜ ΠΟ Ρ ΙΚΟΥ ΚΟΣΜ Ο Υ, ΕιΝΑI Η lιΕΥΚΗ

"ΥΕΛματΙΕς
τους

auui Ία ;φόι'ια της κρ kJης ΕΙδσιι το εισόEfJμά
\'(] μeιώ\'e.τα ι δ ρα ματικά, E Iδαv ΊΟ\' ασφαΛιστικό ται

φο ρέα να του ς στραγvσ.)ιΙζει ο ι κο νο μι κά κα ι να. το υς aφ ή
νει κcrτά XΙΛιάδ E ςαvαxpόλιστou ς βά ζovm.ς σε K t.ιδ l.NOτη 'ι'

- σ ..... αδέΛφισσες,.

ι τα

στη

ΟΟυλ ειά

ημep:Jιματα.

αζομέν!Lh'

-

Κο ιι,ή

μικρών

μση ι.ίJ.ι εVΆνηα σrα

μοΥΟΠώλια και τκ πoλmιtέςτα.ις.

Μ όν ι μη κα ι σταθερή δoυλειCι γ ι α
όλο υ ς. ΚατάρΥηση της μερικής απα
σχόλ ησ η ς.

Παλεύουμε",α :
Να καταρΥηθούν όλσ ι σι νόμο ι και ΟΙ
διατάξειι:; που απελευθερώΥΟιΝ το
ωράριο.
Νομοθετική κατοχύρωσητης κύρια

κάτικης αρ"rας.
Κοιν<Ι:Μκή ΑαΡόλιση.
Μ όν ι μη κα ι σταθερή δoυλειCι γ ι α
όλο υ ς. ΚατάρΥηση της μερικής απα
σχόληση ς και του ωρομrσθιου. τω'ι'
συμβάσεων ορισμέικιυ χρόικιυ και
όλων τωι,ι EλαστιKιίJιι μoρφrίh' ΕΡ'\'α
σfας κα ι μεταφοπήςτους σε 8ωρες

συμβάσειςαορ[στουχ ρόνο υ .

Yπowα φ ή ΣυλΛο'\'ικι:ί1ι' Συμβόσεωι,ι
με ~άση τις ΑVΆΓKεςτων eρyaζoμέ

... ων .
ουαα

νινγκ πο υ στT'JV ο υσ la δ Ε\' πρ ο σ φ έρο ιΝ ΊΟ ζητα)μεvo. Δεν

δ η μιoυρyc(ι 'ι' α θέ μιτο ανro.ytιN ι σμ ό

!ΡΟΙ

oP'yqvw ΜΈVΑ

~~!Ξ~;_-'==L...b...b==!!.....bL....!::::!...!:=--λ.L~.L.-l.......J...!..J!:r' m a

ια πpι:x:rn CιθEια του εμΠΟΡ ΙlΙD ύ κόσμα,ι

δσυλέψει μέχρι τα

Ν α ανrιδΡ'άroυμε μαζικά και

"Ι υι;.

να κο λίψε ι χαμένα εισοδήμα τα από 'ιυ κτερ l\'ό ),'άπε

... ύιrnι.

ό μο

δ ράqη

L

εμποροϋπάλληλο ς

μεσάv!JXΤΟ .

ΟΙ ~ ΠΟ Η ΕΣ"Λ ΥΚΕΙ ΥΚΤΕΣ nI!EnElbNi\~r

Λ

Κaνέ.να~

Σ υΥά

υπερωρ [ε.ς,. 'ι' UXΤφ ιYά και αρΥ[ες. με

ωρόρια Λάστι χο. με ατομικές συμ-

ιιφκόπoρ:rE.ς "ια νέα χειρό τε

", α

f;i
το

με αΥοι;(Ίά καταστήματα το

δεν οποχ Ρ e.ιίh'εται από ΚαΥέ

ΟΟμεν ηι;;:

ή α

ΎvΗ έxoυv IOCI.

με λιγότepα έΥσημα aπ' ό, τι πραγ-

ο

υ χωρ

αUτΌαπασxo>.Oύμε'ι'OΙ με ·φι έ

τα χαράτσια, τις μειώοεκ μισθ:bν,

υ E(VOI τα μ

τηΚΕ και ά

ια μέ

"κες.Οι μικρο[ έJ.σroΡOι κα ι α

τ τα

νται και γ ια τ/Υ κατάργηση τη ς κυ-

ώξησηι;; του Τζfρoυ δοκιμ

νωv, τόσο « ά δε ι~ που

ούτε καν τκ βα01ιriςΤOυς αΥό

ση~ αλλά

~.

τ~ τω ν εργαζομέ-

~έρYησης - ΕΕ με τη φσρa\ηστε[

εργασfα eIν αl κ ενά, Τα [δ ι α Χ Ρ ΕΟ ΙΙ:Ο-

ν μεθ

τoυρ'ffα ς τω ... καταστη

~, α ΛΛά οι « άδ ειε ς

άλ

ίκών μέτρωv που πάρθηκαν κσι θα απ EΙXOι-ιr KΆVει "10 προηΥοψ.νο διάστημα Π.χ Υια "10 άνοιγμα
της«ΟξιοΛό'ιtησηe;:t.Τα. EJΠχειρήμαro

νων έχο υν "πιάσει πότο"
ΔΕ'ι' φτα fει το ωράριο λε l

ΑJrό την πρώτη στιγμ~ ως ε ημιφ(δα εκ

σιΜχεια πa\ιώ'ι' και νέων αντιλα-

I και

μoθETJΚή κατοχύ ρω σ η τη ς κ φ ntimκης α ργ lας.
ΕΡΑ ΠΑ ΤΗ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ Υ, AιDHN ONΤAΣ ΠΙΒ) ΤΟ Υ

" ΠΟ Ν ΗΡΕΣ" ΛΕΥ ΚΕΣ ΝΥΚΤΕΣ

ΊΜ ΙοΙΜΑ ΜιΚΙ)()ΜΕΙΛ

Σ'r'P

Η

Σ

,

εξιστορ
OpTίOiU

27

2017

Σχο ι Άζι ντ
-~... ρ

τ

κο

ω ι

πανελλα

.έροις

ύμφωνα. με τη λfστα του περιΟΟικού

ι κήις

η λfστα με. τους δισEJ«ΠΌμμυρl

κατά

σε σχέση με. την προηγούμε..."

13%

xρσvιά και η συ'ι'Q\ΙKή τοικ περιοοσfα κστό

δ ρι:!ι σ ης

1Β%,

ιpτάYOY'1Xlςo τα

7.67

τρισεκατομμύρια

δολάρια. Οι Η ΠΑ έχουΥτους περιοοότΕρους

όymμa της

δισεκατομμυριούχους

εuΠ;ρoιr; 2OJ~τo

(S6S). με δε.ύτερη την
(114). η

Κίνα (319). ΑκολουθούΥ η Γeρμαvfα

ΚΙΙΕ σuι Btfl'O'a-

IVΔΙα (101) και η Ρωσία

ιιοιράζονιαιςτο

(96) . ΑΥάμε.σα στουτ

πρώτους 2.000της λfστα ς Forbes βpfσιι:owaI

λεσμα της κ.Ε
που

Σ Forbes,

ούχουςσε.όλΟΥΤΟΙο' κόσμο αυξήθη 1ΙΈ1Ο 2016

της

πραΥμα1ΟΏofησε
το α

...........111\0
Ι<Α

του

μηση

λdσιo

,

,

cClκή sξόρ
στο

κο ι αΡι:ετο [ Ελλ η \lε.ς. Α... Εξά ρτητα πάντως

)(Ι" τον χα

aπό E.θvι κότη τe.ς,.

ρακτηριστικό

κάτι προκύπτει

crv

oov

συ

'Itdo: ««)Ulη μια συ
_ )Ulη μια
λεηλασlα .
va πια[ Τι(j,ρα xρεIΩ(a

αvάπτυξης κα ι τη ς t:Eξόδou στκ α-γo~.H

μrrέρaσμα ΘΥ α ι όn ο ασύΛληπτος πλούτο ς ποο

παpiγεται, συγκεντρ ώ νεται στα χέ ρ ια λ ['r'IιN,

ξεaηιαιJμ6ς

Ν Δ, το Π ΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα
δεΙο' βρ[σκσ.rται απέ.... αντι από τ ην κuβέρ vη-

ση. αλλά μα ζ[ της,. στην Ιδια όΧθη. Mαζ~ άλ-

φέρει :

ΑΜΗ

Η CM:1Κo[vιιx:ιη του ΚΚΕ αΥα-

ΙΑ ΣYWOON ΙΑ _Αλ/Η

ΙΑΛΕΗΜ-

ΙΙΑ.ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!ΤΩΡΑ ΧΡΕIΑΖΕτΑI ΞΕΙΗΚΩIJ Να υιjxoθεI ΤΕΙΧΟΣ ΛAJΚHΣ. ΑΝηΠΑΣΗΙ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠ ΙεΕΣΗΙ απE.yαvτι στο νέο
πακέτο

μέrριιN που διαπραγματeίιεται η

λωστξ, έ);ο υΙο' ψηφfσει και το :!ο μ..., μόνιο.,
Το ε.ργατι κό - λαϊκό κrvημα. στην Ελλά&:ι
και σε. όλη την EuΙ;ΧΊΙπη. I-J1IOpE.f w αξιο-

ποιήσει τα ρή-γματα και τκ
.

εmxειρη μστικιί1ιι το υ ς 0μI)ι1ιN όταΥ στα lδια τα
κρότη τouc; το ποσοοτότου ΕρΥστικού

- λ α ί κσ,j

εισοδήματα; στο ... ετήσια πορσγόμ ε... ο πλού το

θe.ση OΠEYClYtl σε μισθιιπούς,. αυτoαπaoxoλούμε.voυς,. ΣUYTαξιoύXOυς,. σε όλο το λαό .
Φέρvει ΥΈε.ς αΥατροπές σε φ,rα01ακά δικαιώμcrrα, vέ.E.ς περικοπές στκ συντά ξεις,.

VE.a

αv ατρ oπ ή

ης Ε.ξο

.ς

rε.c:;.ΕΞΩ η Ε

:r~:ω: ~~:ηει=α: r--;~--;----;;::~b=-=~.' w δυvaμώ.-.. ~ I ι;ι πάΛη ι.!ε στό

Πρoεroιμάζει το avnλαίκό

2018..Τα

L-

βφ.ιηση. ",α w. στηΡΙξει

μια α κόμη φορά το παl=X1μύθι της σκληρής
διαπρα'r'μάτEuσης.Ε[wι

;ΤηΥ έξοδο της Ελ/.ά&:ις

..._-τ-.....;,;"Ο ύ ς ΣU yασπιgμoίις, το

απαιτήσεις τωιο' δα",ειcmί1ιι.
όπως '1Xl παρoυσιάζe.ι η κu-

:

από τους I~ριαλιστ ...,

vέ.a μέτρα δεΥ Efvαt μόνο οι

κατeuOOYσEJς τη ς

ΕΕ, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ που ε.φαρμόζοιιιται
σε όλες τtς χιφες. ElvaI οι απαπήσεις τω ...

βιομη;(άΥιιΝ Ε.φΟΠΛιστώΥ , μσιιOπωΛrιιN στη

χώρα μας; προϋπόθε.ση για να στη ρι:ιι;rεf η
κερδαΡορfα TOUC;. ~
Γι' αυτό και το κεqXι)ιαιo εΙΥαΙ το μό ... ο που

μπορεΙ να. Οι τσακωμο[ της κυβέρνησης,. της
ΝΔ και ThN άλΛων κομμάτων δε.Υ yfVOYTαI
για ταλαΊΚά συμφέΡονταΠlσω απότοuc; καβΥόδε.ςγια το « θ ε.αQΊy αι:.- κρύβεται η πραγματική α rτfα της αΥτιπαράθεσήςτους: Ποιος
EfναιπιoικΑVΌςΥα ΠΕΡόσειτtς μεrαρρυθμ[σEl~ που ζητά το κεφά)ιαιο.Σε αurό δ[ΥουΙο'

Ν ΑΤΟ και τn'" ΕΙ:!
--.-........,
--.~_.JΚα μιά συμμετo;c,ή :τrι

Χώl=X1ς σε αποστΟλές ΕΚΤός σuίoόρωy.

ΚλεΙσι μ ο ThN ε έι.tJJy βόσε.ων στryιr Ελλάδα

-

Τώρα ΠΙΟ ΙΣXYFΌ ΚΚΕ

Δuvcrτό ε.ργατι κό κiyημα κα ι ΚΟΙΥω..,κή συμ-

μaχ [α -γ ια τη ... Εξο ιισ!α!

Αυτό που χ ρ ει άζ Etα ι εΙ... α ι vα αyασu νταχ θeI

το φγατι κό κ fvημα να μπου Υ Υέ.Ε.ς δυ νάμε.ις

στη μάχη. Όλο ι μα ζ~ ε.ρ,rάtE.ς,. υπάλληλοι,
αγρότΣς,.

αurοο πα σχολο ύ

διαπραyματeίιεται σκληρά. Για την ικανότητά του στη t: β ρώμι κη δouλειιh πaIp.ιει
τα ε.ύσημα από τη ... ΕΕ. Του αvα.~p[ζoυν
ότι έχει Kιi'r'EΙΠEpισσόrερε.ς μεταρρυθμίσεις

(EJTEρYά τα 4.OOO.00J.OOO Ε - δηλαδή ΚΟΥΤά στο
ΑΕΠ Ι

2,5% του

Πρ έΠΕΙ 'ι'<l τσ'ΛστeI. ότι αυτός ο μεγά),ος τ{Jρoς

o;roιj(ι;kJ. Jnl~~o !Jμ

'rύ ρω από το τpσxαb aτύχη μα, αφσρά σε περω

..Ιτηιι Ελλά
η τ α ... I:J αιτ α

ρ.::ι μ έκι κίικ>D εταΙΡEκίJ ... και προμηθΕυ'Κί:Ν . και

έτος,.

ι.ιeχριτo 200J.
γ

Δ υστυ)(ώς όμιι.:ζ η ποΝτΕ[α δΕfxvΕΙ δlα);poYΙtώ..
πως δε.Υ ε.'ι'δΚJφέρετaιγια τry.ι πρόληψη . κοι aς δΘ

~ 2.103 θα

26.166

το
τ

ματήσοψΕ. Να aνtE1I1TE.&ύμE1ΔΕVυπάρχει

να διε.κδικήσουμε. αΥαπλήρωση τωΥ aπω

λEJ.ώy. σταχειώl5η lΚClYοποfηση ThN σύγ
ClW-γκώ ...Αuτόi; ε.[vαι ο δρόμος για

Υα προετοιμάσουμε. τις Υέ.Ε.ς αvαμετρήσεις,.

ριά τρ

4.1

υμ

τΕς και

xvα-ι'" τα σταχεΙα. όrιτo ε'Jδιαφέρoy τ/ς θα έπρε

ς.

Τα παραJ1 ά'ιω μεv. έθη μΕώθηκα σ η μαν ικά μέχρι

πε να ε(αYτλεfrαι σΕ αιπό το θέμα.

το

ΣΗ

2010. )ιόγ ω rou

wα'oWμρ ύ tz:II της ~eλτι..

της στo5 ιc:n:ή ς αποπεράτωσ ηςτω ... οδι Μ α~y
Π ΑΘΕ και ΕΓΝ Αη ΑΣ

είνα ι ΕΥτεταΥμένη σε εβδσμαδι

με avtbτol xa.

μ:iJv, α

un

OUJY.

1.281

Το

IO.Ip

2010

λ Οl1l ό ... εl);α

θc::Nά τouς (με ωσ η

1.754 βα ρι ά 1pCI υ μ ατΙες (μ Θωση
17.024 ΕΑαφ ρό τραυμ ατ ες ( μ Ε ι..
ω ση 34.94%.
Το 2015 Εl):a μ ε nEpa ITέpw μ Ε ι..
ωση τω ... τpoχαftιN συμ ΒΌVΤΩ y.

),ό~

39,09%).

57.46%Ι

και

γορα την «oξιoλόγηση ~. γιστi δήθεν -όσο

aρye- αvEβαrveι ο λογαριασμός.Με μοιρα-

σμέΥους ρόλους,. στήΥουΙο' παΥΙδε.ς -για Υα
εyκλ~(σoυyτη δυOOρέσΚElατου λαού στα
vέ.a κάλrnκα δfπoλα..Να τον κCιvoIN σuVΈvoχ ο στα μέτρα, να τον πeIσoυν ότι πρέπEl Υα
σιι:ύψει το ΚΕ.φάλιγια το ... ~ικό στόχο» της

να αποδεσμεύσειτηΙο' Ελλάδα από ιμπε.ρια,.

E[vαι απαρα[τητη και EJ11βΕβΝΊ

κρ σης, πσυ Εκδη;w;eη ΚΕ στη ~ρα μας
2010 ICI μετά, unήρξε.περαrrέ

tωρ(~ ΜΥω της oικo νq..ι ι κής

Ρω μEhιση τωι,ι vεκpί1.ι tDI α~σyη

κρ ση ς,.

μεkιJση τtι.Yι' βοριά τραυματιών. ο:ρού
μεκίJθηκεδp:ιστικάη Iα/κ)αρoρkιει.χ.

cwτ[στoι ~

789 ν ε

38.40% σε σΧέ
2.010 και 62,48% σε.

και γ{wμε. πιο συνe.τo[ στT'J\' οδήγηση
EnmMo.... μει-

σχέση μΕ το 2.αxJ), 1.068 βα
ριά τραυματfες ( μ E hι ση 3 9. 1 1 %
σε σχέση με το
2.αxι~

εO:βόμε'ι'O~το καύσιμο.

ιi"eηκε η κατανάkoση αλκσόWουσιών.

2.0 10 και 74f:B96 σΕ α;φ::,η με. το

12.872 ελαφρά
2.01 Ο

σε σΧέση μΕ το

αφού τα διαθέσιμα ;φήμστα για δο:ικΕδαση ΠΕ.

1Ρ(]υματΙες (μεhισηl4,39%

ριορ!στη m.ι. napάAληλo. δΕ αυξήθηκε η προσο;(ή

και 5Ο)!Ο%σε. σχέση με το

μας κατά τηΥ οδή'rT!ση . αφο ύτα αvrαλ/ακτικά ΊtιN
αυτoΚl'ιήτtι.Yι' efvaI π).έDv δυσπρόσrrα .

2.0c0).
Για 10 2016 σημειιίilηκε

αύξηση O.~ στοιχ; νε
κρούς 80S ( από 7θ9το πpJηγoύμενo έΙος ), μΕΙωη

Όλα τα παραπάνω συΥέβησα... με αυroΠEριoρισμό .

19.9496 στους

σο . αtJ σιMi.ιαστoύν !JΞ μέτρα αuατηρής αστu'w'ό

βαριά τραυμ:πfες

και εmσης μικρή μEhιση

855 ( από 1.068)
0.574 % σταις ελof1XL

( Ιαv. 53, Φεβρ..4.Β). 94 βαριάτραυι.mfες (kι 44.
ΦΕβρ .50 ) και 1.578 ΕΛαφρά τρσ..ιματfEς (lα 739.

και ΤΕ.Χ'ι'Q\Ο'r'!.κές Kcrrακτήσεις; τtς δυvατότητεςτη ς χώραζ Να διαΥράψε.1 10 χρέος;

-

ο πρόγραμμα . θα

μια φορά το μήνα

απ"το

λαϊκή πολmκή, ότι δεΙο' έ;(ει τις α-γKuλώσεις

αΥάΥΚΕ.ςΤαι , σύμφlιNα με τις επιστημοvικές

ή το 15θή!JΞΡO

va 'Yr..'EtC1I

..ι:Στα xρCιvια της με.Υό)ιης oΙι«::ιVOμικής

;=β~~~η~O:=~~~~ή;:~~~ :~~:=~~:~η~~~~~ ~:~:'~τη~
του ΣΎΡΙΖΑ , όrι η lδια θα έ.κλεIΥε πιο -γρή-

μJlOΡOύσE κάλλιστα
μένη.

τραυματ[ες 12..7!iJθ από

που μπορεΙ Υα ικανοποιήσει τις σύγχρονες

ΝΤΙΚΟ

Η lα/ιιJιoφoριαιιή αyw,ιή στο oxoλε~. όN.iN ΊtιN
τά εEtιN. &.ν εIvaI αJTQΙXΙfτητO σε. πρώτη φάση να

ση μΕ το

βόσαΥα.Μόνοέτσι μπορούμε. Υα τους στα,.

ICI κατΕστημΒια

ποα/ Υ δΕκαετιιί1ιι.

κές IC IID ΓιltιN IκE.;; εmmmιc;. Eιδι tό~. το 2.000

κοιι,ιό εχθρό. το καπιταλιστικόσύστη μα και
τα μσvomίιλια, που φφ.ιουΙο' σLNE.;(ώς vέ.a

π ροφα'ιιί:ι:; εt,ιovταισυμφέΡOYTα
,ση μ α Υτικ Ε<; O lΚOYOμ Ι

f

ε

κρούς (μEhιση

xpoWJv

πά

ιι:αki'ιvrας

μεvoι ΕΒΕ, Υέ.οι κω ΥΙΝα[κε.ς ε.ΥάΥτια στοΥ

Εξε.τάσειζΟΣΥΡΙΖΑεξαπατάόταv ισχυρΓζε- :~~r:o~p::~'=~~~~::ματ~

ται όn troeι..ιστεpεfτην «CIξιQ\όΥηση~, γιστ[

και με το παρaπάYω να καλύψει τκ aΎΓXp:1JE.ι:;
λ αϊκ ές αΥάΥκες που διαρκώς διευρύYσιΠClI.

E υp:ίJΠης,. τότΕ το ετήσιο κόστος",α το 20 15 [σ~

ωσης τι:ιJ' ό!5\Κ1".ί)v

Ε ΞΩ το ΝΑΤΟ από 10 AIya.fo.

βιο πα λαιστές

γ αζ ο μέιΛι:ι Ιο' και του λαού. ο oπofcx; θα μπορούσε.

υ ;\.ι κώv, από τα κράτη της Βόρειας και KEVτρικής

ά&:ι

από το υ ς ιwτεριαλιστικoυς σ Xξδιapμoός και

_...

σιολό)'ιά τοιπ οι ζόμπλoυroι επlΧΕφηματfε.ς δεΥ

ErW I δικότους. αλλά κλψμέΥοςπλούτοι:;τω ... ερ

τη δ ιαφορά κόoτouc; ιατριιι:ιίΝ σΚEtJooΜΆΤΩV και

El τ ry.ι πόλη για

α ςτου ΚΕ.φα).α fου, που

συμμ

σκεφτεί κανΘς ότι ούτε έΥα

w.

ευρ ώ από αυτά που Kαmγράφoυy στα nεpιoυ

[Ες -γ ι α !!1Υ απο=.:

όσ ο υπάρχει θα ol5ηyεl: σε. τEroιε.ς αVt1δρg
στικές αvτιλα ϊ

μει ιf1.ιετω . Και

τιθέ.δεις μέσα

στις ιμπερ ια λιστικ ές σuμμ
δ ΙΝ ά μω σή το ικ. Ν α συ

που αυ εάΥουΥ τκ ΠΕριουσfες ThN Ιδιων και των

~~~.:~:=~ :::::ι:;:;:~ αποδέσμElJσ από ~Io' ΕΕ μfJ την ifά}ίη για

πλαΙ010 -για μετά το

ιν

λfιtω της δύσκοΝΊς οικονομικής συ~υρb ς. Ωστό
μElJσης,. τήρησηςΉιΝ ποι\'1ιΥσταις παραβάτες και
μέτρtιN πρό),ηψηςJεvημέριooης.roτε. τα oπσrελέ

(12.872).

Στοuc; πρώτοι.ις δύο μήνες του

2017 σΨφfιMJ. με
tmαγpόφoνται 101 νεκρσ[

σματα θα E[vαι θεaματιtiJ προς 6qε)α; τtι.Yι' πο;\ι

τα στoIxεfa της ΕΜΣ,

τώ'ιι'. τ/ς IOOLνωvrα.;; ιcιτης ο ικσ w μ rας. Συ'ι'EJlώc;.αtJ
εστιάσουμΕ στοιχ; πap{ηιovτες που ΠΕριόρισαΥ τα

ΦΕβρ .Β39) .
Η mrrpoπή μας με. βάση τα δεδομένα του

θ awTη φόρα

tpoxo.b αυτ/τη XΡOVΙKη nΕρfoδο της

lφΙσης, όμεσα γl"YOVOOl αΥτιληπτέ.ς οι αιτlες πω

201 S. (η
789

καNhερη χ ρον ι ά της τε),Ειπο[ας 15ετ[αι:;) . με

λιστικές σuμμαxfεςAYTONΤΟΔΡ Ο ΕΛΑ
... ειφο ι)ς, 1.068 σοβαρά και 12.872. ελαφρό τραυ
ΝΑ ΊΌΝ BAΔIIO'ι"1It. ΜΑι!! ΠΑ ΤΟ ΔΙ ΚΙΟ ματfες,. unολόγΙDε. ότι η δαJrό\'η θΕΡιΙΠ1Ξ ας ιω ...
ΜΑΙ _ηι Σ.ΥΓΧΡΟΝΕΣ.ΑΝΑΓΚ.ΕΣ. ΜΑΙ
τρo~ltιN για τη χρονιά αuτή. ήτσ ... της τάξης τωΥ
2.361.09 1..84& Αν σJ'ΛJπo;\ι)y[ooυμε. όn στη χώρα
μα ς δεν τηΡΕIται
ητριr:o Tpo~ftιN Ε:\.ιμάτω ... και

προκαλούν τα θανατηφόρο ατυ;(ήματα κοι σεποια

κατεύθlNCιη πρέΠΕΙΥα δράσουμε.ώστεΥαλάβα,ιμΕ
μέτρα αvrorofχωι:;. (σ.σ
οι
μιιvπκtις
στ

cm6

~ θα
ο

ιι

να σWDδEίNJ.vt
ιι
ι α
οιιρό-

σμυν. Και ε&ί» uιιόρxDuιι 1Ιολλό ΊlOU Ipέιιn
μ oρow

yiv

ιι)

Ηόλ/η

Σ,. η

Ω

βρισκε
vrαιι:ouμ

μ

έτ

άπO~ rι

AiΔCΙ αυτή θα

άρθρα.
το, i

,

w6(,

Jl'OU cιqιoρoύ'll'την

ΤΟ1Πιιή (σιφα ( ιω ρ kιH;Ι

ι

τορειν

τη yενικόΠJρη της Xώ~

μcιι;αλAά.και wαyιc:όoμιcι

αρτίου
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2.017

Επανάσταση 1821 : Η κοινωνικο-οικονομική αντιθεση που βρήκε τη λύση της
Ε

mσl'J μ

γό'ιωV unl'JpξE c:ηι Dδpότατη .

η εnmιάσταση του '21 ξεx1'ιf1σε στκ 2S ΜΟΡτη..

EIw I γ'ι{ιΙσ'ώ

ειι

όη οτ κ 21 Μάρτ/ειχε αι ΚΙΟΟΕ Ι τ/ ση

Η σι'1r'Κρσooη οιπη eκφρωrη ΚEΊόσO στο Ε1ΙbTεδο δια

μαια τη ςDTQ\ιοοτlX"]ς Ο Π καραTζQ ς στη 'ι' Πάτρα και σuς2 "-

μόρφωση ς τtUι'

σρτη ο ΚΟ),οκοτρ ώVηςQJΙΕ),Ειιetρωσ Ε τ/ 'ι' καλαμΟ ro. αφοΟ

πριJπα από τκ

22 Φ>.εβdρη 1821,

VW V

επαYα στα'ΠJα/f\J δoΜW οοι θfqllίN

( σι.ινrά'r1J αIa" δι σ Ικηση,. Κλπ.~

ο M~Yδρσς Υι.ι.φόΥΙης

και στη διQJTQ),η νια πyv

000

E~ak1, που δεν Ι::ΙΡΥΓΡΕ μQ),κπα να. ΜβΒ l«1J. ~WlW] μ ορ

).

( cρ: ~ ς της Φι\ιΚJΊς ΕταιΡΙ ας) ΕΙΧε περάσει τα rovoρι:ι. τη;

φl'J ( οι ΑεΥόμΕWI ι:e ι.φ».

Ρ ω σ k1ς μ Ε τ/\' oεw:ι.:μ Q\I ua'J ΙJJΤΟ κρσωραι, ιcηpOσ ooντ ας στη

Η δ ιιJT1Όλη, π ου αρχ ιι«ι ooppιlστη κε σε ποΛιτιι«:ι EJTDτE δσ ,

Q),δαβΙα τ/ι' em.'ι'άσταση .

σδη.."σε νρl'(ιΙΟρα στη διάσπασ η της κενrpικfrς lUοικηση ς

Η επιλσ~ τ/ς 25 η ς Μ.1Ρτ/ σηματoδoτ EΙαιιrό πα.ι το EΠtση 

και τη δημιοφ,1α σαο xω ρ ι σw.ι KφΞrMlO a:u.ι:: τη ςτρbTΟ

μο ~τo ς ι'jθελε 'ι'Q DTΙβΦ.ει~ ότ ι η ιιοημαια τη ς EπαWΣΤα 

)ης ( ΚΟΤζαμπάσ ηδες

σης ιι ψDθηκε από το δεσπότη Γ1aλalΏV

Η

EJlOO'rT'!

narp-.W

ytJ. ΛαιΊρα

στη ν

ωιο ΤΟ 'ι' l1αλαJ

Η ΚΙΙβεJn'ησ η το υ ιφα

'ι' πατΡφ'ι'

δ Ιου ιΞ δΡ] σε αllοφ οο.στιΚQ.

~ κατtλαβE ΤΓf1/ Aκρompl\Elo

w

Na01L\o κα Τρ lJro), η .

θψ οαψε

Ε

lιI~ς πp:!OΠΤIKI'J ~με.σης DTιιφmηση ς

της l1ας η τη; άΧ\ης μ eρ l ιx.. η npD τη φ::ιση τοο

και το Φowpι. ητQ\l εχθρ ός τη τ Enαvάσroσης. f\UσIOΙ EIVαι,. α χα

'ι'Ο τα.ι

ρσκτ η ρ ι στκα διόλονοιτοο Παπα φ.\έΟΟα. με. το ικ ΚΟΤζαμπάσηδες και

σης του Κρmιlι!!iroυ.. Οι

Τ Ο'ι' Π (]),αΚbν Π crφΦ 'ι' Γερμαvό στ η ΒοοτΙτσα (αΊμερα AI'J\CJ ~ στις

όμως από τα ~α της κεντρικης Δ ΙOΙιaιoης.

1821,όImι ως JWjp6ξO ΟΟΙο ς ται Mtξ.αV δρ:ι υ Yι.j.'lλm'τ/

26

ΊΌιις

1824) ο.ηξ,Ε

εύtDλα

'ι'Q συμμετάοχοΙΝ σuyv

βρ Ιου

Ο Γ1aλαι ΏV ΠατριJN rE W mιόC

O Jn'lόmv τη ν Επα\'ό.σταση., ρ ωΊΦιrτ σι;;: d1o(J JTO),Ε μο φόδ D; Π ο Ο όΠλa~

σ

α δεI'J'μ1τα θετιΚότητας n;oΜΕv. δ ιΟ '(l m oτεύΙXΨEν όσα

Διοο [σς και όσα γράφει ο Υψη),άντης;..

εlΠe . Ε. •• rn aΊEJXι:ι lJ:.(Jς η PιL1σI'

EW! ο D.ιιτηι:ης

;\l EI ο

Χαρ

η

δΕ θα ι.nς σφεται

m

απσ~JΌτ/ΚΑV

το Bα.ιλ E υ τιm

tfJ\'

- ΕκτελΕστιΚό

δeν κατc:φEρα'ι' l«lI. πQ),ι

τι), EIOψιwιa. ~ ρχισαιι Οι\] πρ οο αιι at(l), lζcn.ιταI

ΠΡCX; τ/'ι' ~η ών κpou σ η . Κάτι που το E11ιδωcε

E.f,Ioou

της ΕξΟιαας. ~t.ιησε.. λο ιοοι.ι. η δε(Iτeρη φΟΟη το υ οιεμι;μΑΙ ου

I'J n

';ι.Όυ

ma

ι

θα rtσoujJ.!: στα :.t pιa εxειvΑι που δε'ι'

tnι η

στε να),OOEJ ορ l σπΚά το ζιΊτημ:ι τ/ ς μopφη ςάσΙCΗση ς

EJιικeντρΦθηκε κυρkOC στη νΤρlΠo.'η και ~ξE στα τ ο.η του

οπα.ι α/ι τη 'ι' Ι δια θρηaα/α μ' εμ

με αvι:.tιτEpo; Ο ραγιάς ορ:>ιΊ οορει τα ό70. α δε θα μας αι«:όεJ.

..στασWJστέ<) αμ.." σtΈOτηtn

Kat~ro.N τα όΠλα. O τmι στ ις eιo.o~ τη ς .3 ης Οκτω

άWΙ π~

θα ΣWΤJX)φέψEI τσιι Υψ η),ά 'ι'τ/ με στpατe.όματα. .•Μα eμef.;; εδι.b,. α~ ώ
ξΕκά\loU με τους ΤΟΟ ρmuι;;,. σε ooιcn.ι ea. πo p oδ OθoqJE~ Παο'ι'

w

1824 για

σ-ιγκevτp1ισαN

Πώ ΧΡ l'Jμ α τα ΠQ),υ~ριθμ:ι; ΠοΟ στΡατός ΠDTαΙ δευ μ ~W Ι;;; ΠοιΊ στό
).() ς εφcdασ~wι;;;ι. Για Οι\] Irom),r'tξεI: ,Ι_!α/,' εις την rncιxι'JV ταotηV

..EμφΙWO υι ( α' EQ:Jμη 

με σ-ι μ βq3 oφό. σαφ!Χ: ό μιχ; υπΕρ τ/ς κL,:3EJn'η 

ΒεβΟlωι;;,. οι πρσσωρι'ι'ά ηIτ/μ ιΞ\lα κοτζαμπάσηδες δε'ι' πp:ιΊCθεντo

σ UVΌ vτΓpE σΊΌ σmτι τοιΊ ιωη::ι α ~ πpoκeιμl:\α.l νατοιις πεfσEI

Em..'όσταση.

mEU-

ιΞθΕσε σ ε Π(I), lOpΚfα

ότι η ηγεσ α τη ς Ε11Ισημης .εκ ιο,ησ ας και στmι eλλoδIOO)."l1'p). όJro.X:

Γ8'όρη

EJlrrt-

θηΚΕ σe. ωα τα οτ ρα.τ η ."m σ η μ Εk1. που D. ψ η ά\), η

ΓεΡμ:ι'ι'ό ι εlWι α"UΠaρKΤO .
καωιι;;" ό μωι:;. τα -ΥεΥονότα EIVaι πεισι.nτφκα,.

κσι

~l.q:JιμΊ .

κ>.ησ ιας στ/ 'ι' Επα'ι'άσταση παρότ ι αυ'ώ καθα υro τoγE~ς

..οημσι ο;

ΚO).oκoτpι:bVη ς ) καΙ του tι:ρα 'ι\δΙoυ

N:HrJ:x.. οοι zcηJη ι;;) . ΙΟι'τΟμ σ. σ ι αντιθέσεις αυΊlςtλ<Jβσιι

οιπη ~ΓiIε με.τά τη "κη της E11W00'raι:;fJ ι;;" για νσ

Ε11ιβόλΕ1 στο συμβo).q.ιό και τη σ-ιμμeτσxη τη ςΕ11lσημης ΕΧ
της

-

(Υδρα [ο ι. MIJJι:αropM.ΤO ι;;" !<ω ).Επης και σι κoτζαμ:JT(DJδε<:

Γερι.n'ι'ό ι .

που

1824 μΕ

ΤLιl\l κοτζαμπάσησι:ιΝ και τη ~ το ιις eκro ς Γ1ελο m'M'\σω.
ο οι fΞ'ι(OασπΚl<; σLJ'ι'{ ρσ cισeιι;;" όσο και σ ι αλ/.εJlά.\), ηλες στp::m-

ωτι
ε

Ι

ηΠΕς τα Ε11όμεΥα X pό 'ι'l α

(1825- 1827) eιm ιpα.'ι' τ ις δ lNάμεις

πω ι:ηrooσαιι ΠΕριορισμό ΠιJ\I )pOVΟβ6jXόV IOOI\I0βoOUλεI.Jn-

διαδικααΦ'ι' και περΙOOότeρ o συνκevtp:ιιτικl'J διακυβέpιΓJC'1 .

'ι'Q κpatl'Joει το rnpOΙ::ΙVI να ~EI! ((λσ. αυτός 1'JΊm' ο Νικητας ΦJlroσ

π~υπa μιας α.ιv ταν μ:ιτιΚJΊς μcn.ιφ:ι.1o::Iε μια ΠEΡk:ιδO, ),αllό'ιl,

αδελφ ός ΊΌυ ΓlσJ1cη:Jι Eooα ~ Κόλ/ιο ο ι Tα:ιρ mι κι ο ρανιός υπδδ ο υ

~VOCNJ:N n(l),mιαDv ζυ μώ σεω'ι' πραyμαroπoιqaηκε ."α πρΦ τ η φoρQ

Λος. πφC ), Ε Ο ΊΕρ Ο έθ\Iιcι:; μe: το ), οο Οι\] 'ΧΕι δι κα ιώμαUb! Aιm:ι I'J

Κα/

το

Aγ!fJιJΚό . το Γαλ/ιΚό κα ι το Pω σιιa Η CNομασk1 τα.ι ι;;..πα.! παραΠιΞμπeι

ο

στ ι ς αντΙστοιχες ..πpoσr OΤιδες Διι\IOμeι ς... δε'ι' uπoδη).άι\'εl εξι1Ρτηση

ματαλ)J,ά -ο Γlα1TOfλ ~ας το ιχ α 'ΕΙ ΤΓf1/ πρrnoυσα απά

(όJlως μO\lOCll'jμα'ι'τ<J και IOOJlE6:ιmιιά !ΞΧ Β eιmι:eEΙ στο παρ e>.θό\l) ,

θα αφαlρσι:ισe τα πΡΟ'ι'όμια τω 'ι' IOOΊζαμnoo, δ ΩV. θα ωιΟΚΤΟ
lδ ιος δικαι

ette ΕΙΤΕ ό;ιι θα ~ 'Ε Ι ! Π~pτε το OJTMXι:rι ,-."'M"
'ι'(l ΤΓf1/ ΕμποδΙσετΕ,. E.,.:b J1f'J pα. πp:σrανη από πyv

τμηματα ασllΚά πp:ισΚElμeν α. από άΠOl.j.fJ αιμφEPό'ι'ttι)\l, σΕ

VΤΓp]t ιι: Η EJιΟ'>'ό.σταση ΕΙτε

ν wεfς ~ρε.OεrE
pχr'J

w

n oρyά~η TXiN αvτιτιθιΞμενι:ιN σ υ μφ E pόVttUι' σε Κόμιnτ<J! Το

,

πρσ,μαπΚό το υς πρόβ.\lJμα. Ο επαναστ ατημ EWΙ;; >'0Κι μΕ τα όπ

1«11100 ισχυρό κp3τo ι;;.Oδε(l O'ι'τας προς ΤΓ(ι'

r

EDια:υvΘ.εuση ,

ζιΊτημα πα.ι βρεeηκε στο ΕΙ1Ικεντρο της πo.\ιτ ικfrς δ ιαπQ),ης ητσιι η

w του σιrι:απaVΤI'p:I ο

αwζr'tτηση δι6ξόδoU στο tαμα TXiN στρατ ιωΤΙK ΏV ErnXElp1'perιN

ξαwoτωro α TOOJ=4001,. ας fO\I Κόψ:ιIΝ_

• Για

Π a.\α1Φ 'ι' πατρ Φv ~ρμαιι ιx:: ιι:εrσ α ι QJιατΕώV ας,. άρroyαι;;,. Ει;ω.\έστα
Τ ιχ;! ι (AμβpOOΙcις φραVΤζl'\ς
σ ης Ε».άδας τ. α' σΕ),.

..Em:roμtι

της lCΠCfλας τ/ς mιανεYιfJθεί

(ια.μαΡ:ι.1α ι μπ ραl'J μ στ Γf1/ Πελι:ιΠ6\l .."OO, JmOOη

EDC)),0ν/1αJ,. κ.)JJ~ .

μΙ:οο:ι της Εξασφι::J)Jσης ΚάΠΟιος δl~ιΊς δι α μεσ ο>.ι::ι βη σ ης - ΠΡοοτα

σ[ας I'J την εκλογη ξ,ιΞ\Ι ο υ μΟ'ι'άρχη . IIΗV κατΕΟθυ'ι'ση αυΊη tα'ι'f'Jεf]καv

98).

Ο μ.cJXMJιι;

ό:ω τα roμι.nro. τη...

Σε κάθΕ DIOΡικη rn:;ιxιΊ. μια IΟΟ ΜιΜ κ η Ίά4Ί πΡ:ι βάΑλει ως πρωτσπό

οι ιι:α.~OιμλOlι μΕ τη λε~μεYη ΑΙτ η ση πρ oσr aάα.ς

ρο. απσ'[E),ιf)ytας ΤΓf1/ ηνS.τιδα. δO\lαμη - ι.xw.ό τ/ς ΚOI\lIιJVIΚf'rς πΡο&

Τι7r"!ι;;) . Η Γ' Eθ\αI~λELσJ ψr'fμσ E το\'

δου. τη

10

f,EσηlώJσω το ~ καΙ ν α τ/ 'ι' Κά~ . Κα ι τότες όποιο,*, βροιΝ

... ΠΕΡΙΟδο που Eεετ~oυμ ε.. ο Ρό),()ς αυ 'ώ ς α'ι'I'Jκε στηιι αστ ιΚι'J

τό6l- η oπoια διαμoρ;ι:.ttιηKE και αwπroxeηκε στο ΠλaJ σο του φeoυ 
δαρxuro O συιπηματ ος. ΣΕ μια μαKpόXp:>'ιfJ

nopefa. ΟΙ

PωToβOU).k1 α ~λαβα. ν OJTότα μ Εοο του

τη της ΟΟόδΟς. Το κα), Ο l«lfρ l του

(I'J

1β25

Πράξη uπo

L Καποδιστρια ως ~Jn'η 

1827, η

πορεΙα της Επαwσmση ς

φ αl\lότα'ι' καταδικcqJ~ η. Η πopεfα αυτη awτpιmηκe. απο μια oaρι::J

φEOUδαpχlΚl<;

παρεμβάσΕις του δ l Ε &ι'ΟΟς παpάyovτα. Το Πρωτόκα\λο τ/ ς Πετρ:ι ο..

~ς παρα.,,:ιι'ι"ις ~""'ι'α\I ψroδιo για τη 'ι' ΠEρα ιτtρω mιάΠτUe'! των

πΜ ης (1826) και. η Σ.ιMJηκη του Λ Ο'ι'δ(wυ ( 18 27~ η wυμaxrα του Να

νaιnι παρ ιJ'ι'".l1r'IΚΙW δ lJι'όμBJ1ιl, τ ιιπι καπιταλι στι κΦν. ΕπΡεπξ, >.αJτO\ι,

βαρΙVΑΙ (QmII βρη ς

'ι'Q σπάσου 'ι'. καΙ ι:σπaσα

και η απσστο>.l'J γα>.).lιroο .εκστρα.τεuuιro ύ σ ώματος κατά του ΙμnΡαΊμ

με τη νlΚη τ ω 'ι' αστooiJιι EI1ΑVΑστάσEω\l.

οι οπο ίες σ.NέτfA,ψmι τη φοοιδ::Ψ,ι1κη EξO υσ rα mι. συι,κρότηοον

m

ασιικά EεMJ - κρdτ/

στο ΜΟΡιά Ο ο ιΊ λι.ος

1827).

ο ρ ω ooτα.ιρκι ι«::ιc Jrό),ψoς

1828) υπηρfιl'ι'

~'fO\'ότO.

(1828 - 1829)

- σταθ μ:ι ε~ψ:.ι. τη ς

αYαγvώ ρισ ης τ/ ς 9.λάδας r.ι:ι;; Q\lEξ(ψIητo u κΡάτως ( Π p:ιtτόtnU.o

Η ~IΚI'J EJlαιιάσroση ται

1821

δε διtφερE ως π ρος αυτ ό, από

του ~ υ.3 ΦλΕβάρη 1 9:W ~

E'o:JOIKtX όρσς της ιΝεξαρτηάα ς τιιπι

τις αvτ [σταxeς επαvooτά:lElς και ΚΙ'ι'f'Jματα :ocιυ σημειΦθηκα ,*, σε μια

ooη~ 'ι' uJ1f'JpξE η μaρφη του πιw.ΤEOματoς,. το σ

σΕιρά ).'Ι:4JE.ς το !δι ο δ I ΟΟΤ η J,n.. BεβO fω ι;;" πρανματοποιηθηκε σΕ συ 'ι'

μO\lfJβ;ΙΚό.Το Γενάρη τοο

el'J ΚEς σεrψm' lια'Jς κα:rάκτrιαl ι;;" με ηγεtικι'J δοwμη ΤΓf1/ ε>J. η ~ qxι:M'J

δα ο Ι. καπσδmρn ι:;. Ο ΥιΞος ιωβEp'ι'f'J τη ς πΡοΕ.βη ομεσα στ η σl1f1Cl

;ψ ι σηα..uα'\ αστικητάξη . Ητα

vτ p:ι.αJ όλω'ι' ΤI'J1ι' εξΟοο ι.Φιι. yvwplζovτα.;; πω ςγια ι,ια εφα Ρ μοοτ<ΧΝ οι

EΠC1J ι:w<. Ε~IJDQJIE),ruθΕρ οοuκη στη

μο~1'J και cmΙΚΟδημοκρατικl'J σΊΌ ΠEριE.Xόμeν o .

01100 ς
1821,

σΕ ό), ες τις αστ I Κές επαιι οοτΟΟει ι;;..

tto ι και

1828 α

ο ΟφΕ ι\ε Οι\] εfOι\] I

Χθη στ/ 'ι' rnαιιιχιτατημE.'ιfI E)J,ι1

α'ι'Q)'ι«1e.ι;; αστικtς μeτα~ισει ςκα ι w σrEpεr.ι:&:ί το αστl ~ Κράτα;
στΓf1/ eλ'\η\'ιΚι'J του

J1f'Jpα v μ~ oς,. ως ιmιητl'JΡΙe.ι;; δlNάμεις. ΟΙ π).QMς μι:(ες τη ς

Ollarr oO'ι'tQ y Ι::ΙμεσΕ ς Κ 1\1 η σεις,. απαλλαγμ!Υε ς ωιl;) )pCI\I ο β6 Ρες 100 ι\lo

βOL\\e.υτΙΚ:Ι: ς δια δικασlες. Επιβαλ/όμε. 'Ες μΕ πe ιeι.D η και αυτ~lσμό

- όΠαJ και

Τ Eζ.ΊE»,Ιτe ι;;" K.ά.~ Ο μ αζ ικ:6ς ), αΊ'ιό:; ηι:xιιισJ-όW αΚόι.n και μεmι,ι:ι τ ιιπι

εf,cιυσΙα αισπεJρώθη t:mι και Q\lιDJVmxεf]καv , συγκροnlNrος το μt

- και

τωπο '((ι)\ι ΙΙO INIσ,μαUJα/fh με ιc:tντpo ΤΓf1/ Υδρα . Η ~'ιQΠ)η oOrηXι IJ

αμ ~ η IJ1Jλ/.oYIKI'J δράση πο υ ααβε όλe.ς τις μορφι:ς Π<W1 ς
κυριως ΤΓ(ι' ~'ι'OΠ),η

-

η auτoΕUok1, σφρQνιoo'ι' τον nιm.ιeτl'J α'ι'1W,.

α φ η 'ιlOVlJ:)ς πlοο διαχΡ:ινlιιά διΔΆWατα.

κι

H

ΠόJιEμo ι

τ/\'

1001 μετΙ::Ι τη
9 oιrnι:ι βρη 183 1,δl~ ς φως μια

ση δε'ι' άργησΕ και γl=fΊνopo γ eνlκειΊτη κε.. ΣU rεxιστη κε δε
δ o.\oφO'dα τοο Ι ΚO roδ [στρlα στ ις

πραyμΙmιnr
DN εf'\ ΙCΤΙ του ΚΙοιπσο {){

όJlΌΊε αυτό κpl\lόIαv α'ι'Q)'ΚQΙo. oι αmιa.eoμ eιια

Ollr)

αypστ lάς κα εΦς και η μιιc:pr'J ακόι.n αριθμητιm. εργα πκη τ~6Ί (ΥαιΊ

αll ό τ ις δύOnλεUptι;; 'ι'QμπoρεΙ 'ι'O. DTIκparl'Jσa ορι στ ιι«ι EΠfτ/ ς ΦJ.ης.

-

ti'.ι1Mφτζf'J

(1774) και

(1 79"-- 181 "-) δη μια:ι !7'r"1 σ αv

οι 'ι'α.ΠO.\εόvτel1

τ ις α.ιvθηκe.ς

't\D

ρανδaIα

το
ε

18.32

η κενrpua'J εξΟυσΙα ειxe σι.εfhI αιroσtNrEθEl ώιoκ>l]ρ ωπ κι:ι.

η CrπαιθΡOς στ eιroτmι pημαγ~'ι'η από μια ι!ιεΚαeτ1.α Πώ.Ε.μ ου και

awπτU6') καΙ ιa:pδOφopk1 του Ε),),!1" κα) eμπoρκoo l«1J. 'ι'O.Ut1)JaΚOO

ΕΧθρσπpαf.ιώV ..'rtrό αυτές ης CI.AIεf'\κe.ι;;" στις

κεφQ),(J Ιο u. Εκατσιιτόδε ςπ>.ο lα ν α UΠ η ~ θη Κ<N, εμπορικά δκτuα E~

βάστηκε ιπο NOOΠ)Jo OJTc) τη βρEτmιιΚι'J φρεγάτα

τιΜιθηκαιι σΕ ό.'.η τη 'ι' ΕυρώΠη , Ε

ο Oθωvα ς. UJloOXόΜΕWς να βι::Jλa τιΞρμα στη ν

οι δ ραστ/ ρ l ότ ητ Ε ς τω 'ι' E.W'J'ιωV

2S

18.33 Oll Oβι
..ΜαδαγασΚάρη

Γ8'όρη

αρ).1α ι τ ου πα ρελ

τωv ασ φσ.λeuD 'ι'. ΣημαvτιΚI'J υrn'pξE,. εn σ ης.. η αWΠΤLJ4Ί τ/ ς βιοτφ{

- α)ιφιr.ια JιQνΊΌτε με. το υς Ορους ΠιJ\I
σχετικΦ'ι' δl EfMD 'ι' σlNθηK dιV - καθεστώς αllό.\ιJτ/ ς μ.cn.ιφxtιx:. Το Ελ

ας.

),η'ι'ιΚό αoτι~ ~oς OρxιζE'ι'Q ΚάVεI. τα π ρΦτα του β(ιμαro.

κεφQ),QJΟ O',(l:ιι 'ι'ε1ΙexτάθηκανγρηγοΡο στου ς τoμε k; τωΥ τραπεζ ιb\J και

θόντο ς και ε.,,::αεtδρOOVTα.ς

Ηάλ/η

άποψη

,

ε

τ
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,

Ενημ

Σ

νΗ
'CιJUAιση

lκη

πραγματοποιή θηκε

τouς

το

Δ

ΔεUΤέρα ς 201~

ε.." μφ:ιmκή εκδ ήλωση

-

ενημέ

Ε

ΡΙΟ πιyιrιΘ ΛΣ

UΠEρ έβη

ικιιoι6omKOnς ειη

πολ ιιχιφου τη ς ο:Ε), ι άς:. στη

Βέροια

ΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥ

δ

«

τη'" κατάμεστη αΙθουσα το υ

ωτσ,ι Ει.ι μ α της

1 ο ΠΑ

κάθε

πρoσδOK ~
ιcι

μας

(επέΡ:ισε

tD I

10ΡI7ι.ΝΩΣΗ: lιI ΕΥθ Υ Ν ΣΗ ΠΡΩΓΟ

ιστό πολύ τη 00-

Β
ΙΑΙ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗ Σ
ΛΘ Ι
ΑΣ ( ΥΠΟ Τ Η Ν ΑΙΠ ΔΑ ΤΟ Υ m O VPΓEI O V

VΑΤΌτηm. τωv δι

αθ έσιΜΩVX!ί:pωv·

ρωση για τκ βασικές μεrσρριθ

Π ΑΙΔΕΙ ΑΙ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣ.ΚΕΥ

&rtoύτοις,. θα καταβ.\η θeI κάθε δlΝατή

μ Ισεις του Κo ι νω ν ΙΚOClσφαλ ι στ l

M.ιUΩ N) ΤΟ ΠΟΣ ΣΥΝ EΔPl OY~ Ν άο υ

προ σπάθε ια ώστε να αvταπo κρ ιθ Oύ μ E

και Ιυστήματος . Την εκδήλωση

σ α,

στη Υ εμπ ιστoc(ι yη τωv ειατα ιδEUΤικώ Y.

Oργόιmσα'ι' το

ΣUV εδριακός

ΙΝ Ε τη ς Γ.Σ.ΕΕ

Π εριφερεισ κό Παράρτημα Κ. Μ:1
κεδo lι'fας
με

-

ι: ΕΡ I

('ΕναΥΠ

Για το 'Μι(Ο ουτό, σ ε όσο υς έ;(ο ιΝ δη

Noσoκoμ εfoυ Νάωσας ) Ο ι ε ιση γή σε ις

kίJσ EΙ ήδ η cι..ιμμ ετoxι\. έ):o UΜε δ ια
cφαMσε ι τη xoρΓrrτ1 ση φα κέλου κα ι
βεβο ωσ ης παρακολουθ ησης . Στο υς

ΗμαθΙας,. ω ς διοργα'ι'ώ1Ρια του
ΠαιδαγωΥΙlD ύ

Ι.ύλ/ ογο Βέροι

α ς. 05σ.rτιατρικό Ι ύ),λογο Βέροιας,. Εμποραό Σύλ/ογο

Βέ.ροιας. Ο ΚΟΥ Ο μι κό ΕΠΙμόιητή ριο Έ'ι' ωση Φοροτεχνl
κώ Υ Eλe.ueέ.pιJ v Επαγγελματιών Ημαθ fας. Νομαρ'φκό

ο άχ

ση

συvaδέλφο υς,.

πο υ

θα

1 0υ

προσ έλθου Υ και θα eγγρα φo ιλι κmό

Ημαθ b;.

τη ν ημ έρα Ε.\ιCJ ρε ης τω Υ εργασι ιίΝ το υ

εuxαριστε Ι όλους τους εισrα ιδEιιτικo ύς

ΣUνεδρ ου θα XO pηγ ηθeI βΕβα ωοη m-

Το ι άνο υ και Άντα Σταμάτη ε~ μετά την παρουσfαση

που εfτε ως E~ηγητές εfτε ι:ι.;ις σκροο

Ρα l«»oύθησης. Σας e.u;(CΙρισro ύμε γκ:ι

ακολούθησε σι(ήτηση. Στην εκδή),ωση εκτός από Ε.Κ

τές ανmπoKρθηιωy με θέρμη σrηy

τη σ ψ μεΤΟ);ή σας tDI σας π εp ιμe.ι oυ μ E

πρόσκλησή μας για σuμμeτσ.<ή στο

στη Ν άο οοα.

κα ι ο δήμαρχος Βέροισς Ι<. Bop,ιιαζfδης .

Βιοτφ ώ ... Βέροιας.

μ

Σι.ινεδ ρου

uπόNJΙ110uς

Τη Υ εμπεριστατωμένη παροuσiαση έκαναν οι Βασιλική

πρoo:ίJπoυς τr.ιN φορέων, εργαζόμενους παριί7.' ητσν

Τμήμα ΑΔ ΕΔΥ Hμoe fa c;.. O μo σπo'r'δfα Eπay,ιελ ματι ιί7.' &

v

1 Aπριλ bιι 201 7

Η Δ!E (Qι Yση Αιθμισς Etσt αΙδε ooης

ας. Φσρμακειπικό Σίλ/ογο Hμa

.Σ.

χ ώρο ς

ο λο μέλε ια..

ΚiYTpO

Βέ.ροιας. Ιατρικό Σύ λλογο Hμαθ ~

efa,- Δικηγορικό

σρτου ΚΟΙ

θα παρσ υσιαoτoCιv στον ~Io χώρο , σε

Βέραα σε O1N ~ofa

Εp,rατού παλ/η λικό

31

ΣιΝέδριο . Ο αριθμός των συμ μετoχιi:tι'

ρο

(

1<6 Πρ

οι Εξα

wytC;

Ο Επιμελ ητ ή ρ ιο Η μαθ[ας σ ε ouve.pγαo fa με ΤΟ Υ

ς

ΤΟΡycMσμ ό

ϊ6V'rα

8USIN ESS fy'Ε Ν ΤAL ΠΎ, δΙΟΡγαΥ ιί7.'ου Υ
αρ τίου και ώ ρ α 18:00 στην αΙθουσα

Ν έο Δ.Σ στην Έ"WQη των Ξevο

δΡεια.

ΔΌχΩv Ημαθ[ας μ ετά από αρχαl

ΓΕΥ Γρα μ ματέας,. ΚιιΝlνος Πaπα::ιl

τη Δειπερο

σuve.δριάσεlιΝ του ΕΠΙμελητη ρ Ιου Ημαθlας τη ν εν η

27

ρ eσ leς στην ετήσια εκλογοαπο

κovόμ o υ ΞΕνοδοχΕlο Α[Υες

)oyι σt1K ή γε... ιια'J σw έλ ευση στη

θΡσι' IDI ΒIλα Ε>.κ], Βέροια

μe.p:ιmιι:ή εκδ ήλ ωση με 'tfτλo

Ν ό οοσα.

Ταμ ας,. Δημήτριος Χαn:ηl!ιXlν/~

Eξαγωy~.H εκδ ήλω ση αφoρi E1I1xειρήσe.ις που δρα

Π ρόεδρο ς; Δημήτριος Mάvτσ ι oς

δης ΞΕνοδοχΕlο Aκj:όΡ ιov, Κου

από το Εσπερ &ς S~

τσούφ)ιι α..".

στηριoπoιoύ vrα ι στον κλάδο πΡωτογΕ.Υού ς πα ΡαΥωγής

HoteI, Νό

έλος" BασlλE.:χ; Μ

οοσα.

Aνmτρ όεδ ρoς, Ι ΩΆVνα Nrt.ι α από
Ξε.\'C.δσ;(εfo

θ ος

,

Όλιtανα: BoutiqueHotel Βέ

ME>.a-

Αγρ οτικά Πρoϊόvrα και

και μεταπο!η ση ς αυτο ύ αγροτικο ύς σlΝεταιρισμο ύς.

Ρ

ομάδες πα ~ν. και μεμονωμένοuς αγρότες με

κι .

εξα~γικό ΠΡ O α:ιwτoλι σμό.

Aλ E~V-

Στην η μeρlδα θα αναλυθού ν από τους εισηγητές :
Τα χρηματοδ οτικά εργαλ E.fα και οι μέθοδοι της εξαγ ω
γικής δκ::ιδικασiας

Ο ι σύ'r'ι(ΡOνες τάσεις στο δι Ε.θΥές ψηφιακό

(digital)

marketing
Η ση μασ[α το υ

Branding

Τις εξειδικευ μένε ς uπoστηρικτικές υπη ρεσfες

Ο ι πΡοϋποθέσε ι ςγ ι α τηΥ eπrruxή ανάπτυξη της εξαγ ω
γικής ι5ραστη ριότητα ς ΤΩV εnι χειρ ή σε lιN το υ κλάι50 υ
Η εκδήλωση πfXl't1l(lTOΠ O ιε frαι στο πλαΙσιο της εβδο
μάδσς GIobal
oney Week Il Mαpτlou - 2 Απρι),[ου
2017 που για Τι:Χτη ( 3 η) σlΝΕΧόμε.." χρο .., ά δIΟΡγα'ι' ώ
νe.ι στην Ελ/άι5α ο ΟΡ,ιανισμά:; βυSΙ NESS
ΕΝΤΑιΠΥ.
Η σuμμετοχή

EfIJC11 ελ Ε.ύ θε ρ ηγ ια οπ ο ι σ.ι δ ή ποτε εΥ δ ιαφε

ρόμενο .Για όλες τις λmτoμέρe.ιες της διοργά'ι'ωσης αυ
τής παρακαλώ πολ ύ επικοινωνήστε στο
info@bι.ιsi ness-mentality.com (κ.

2311221 S171 ,

ά'ι'Ο Κουτσάκη ) ή

Στο 2~~10247 34 ΕΠΙμελητήριο ΗμαElας
πούλου

Ε

Ε

(100.

auρo

A>.f'wO)

κδή λωση mΡOu σia
ση ς τω ν θέσ ΕΙιΝ της

εΙ

Ι<.Ε του ΚΚΕ γ ι α το :χ)ο

Συ Υέι5ριο παργματοποι,.
ήθη κ ε το απόγευμα το υ

Σαββάτου

19/3

στη Ν ά

ο υ σα στη Υ afeouaa " Β ΕΤ
ΛAN Σ' ~ Ο μιλ ητή ς ήταν ο
Σάκης ΒαΡδα>.ής μέλος
της ΚΕ τω ΚΚΕ και βo uλ ειπή ς. Μειό την e.ι aή'fTlση ακολο ύθησε
δ ι άλ ο γα:; με τους πα ρe.uρισκόμ εvoυς.

ΣΗ

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια 4ρθρa CΠΗ Oiλιδια αuιή

NΩoυσaς :

Ν

n ΆΣΟΥΝ

••

UΎDI:DN

ΝΕΑ

ν ό

........ ..,.ρ

μι

ρού

ma.oaxρησιμo:nol"ηση

Καμιά υΠO ;(tί:pη ση δε βοήθφ ε, κόθε

κόθι: '1fJ&tιo στιι;;

22 M:ιpιfoιι μ~Aπό

Ο.! μιιφ δ βαθμ δ. aφού rncJ\IQ)pIlOιμοποι

ψοσ-ι τη:; ΓI:'o'Iια'ι ι;; "ΣιιvD.eιιση ι;; '!IιJV l-Μιιμ Ε

ι:ιται μόνο το 2':ι "ΠιJ\I meξι:ρΥο:ιμ~

ιmσ,(ώ ρ φ η έκανε πιο ΕΠlθΕτΙκή τη ν

'IIfJN Ε ιΜίΝ το

τη σημασlo του wρoίι. τοιι no ;\ι}lΙμοιι

περισσότερα

ερΥΟ δοσΙα,. έισι φτόσαμε εδώ.
!JE. δεχό μαστε να δou ;\εύ oυ μ ε 'ι'ια ένα

yn τως vτόmα.ις εmxειρη

ςερoκόμμ cιτo, όtσll εμε ς πα Ρά,ιο υμε

θολογικήι;

υδατικι:.:.v πόριι:ιv.

Η κυβέρνη οη ΣΥΡιΖΑ

-

ΟΟΣ ΊΌΥΣ r;J:Q0C>!

ΑΝΕΛ aυτές

κής ιιnι τηςeιψετό λ>ιε:υσης.

Αυτή εt.ιαι η μοναδική Ε>.π δα για τ/\'

τκ μέρες διαπραΥΙ-Ώτεύεται με το υς
δmιειστές ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ .,.ια ΊΟ πώς
ε.(ασφα'Mσoυv

oq;ιέλη

27 M αρηoιu 201:. ϊ

fb"ι:όσμκι I-\Jeρa Νφού eopτά~aI

ΣιNαδέkpιooες. σιNάδελφo ~

θα

ρόζοw τoυ ιr; UJf

ματικo ιJς oμDιO ιιc:;,.π~ αιno Ι θα-ι,{

όλ ο ΊrN πλού το .

νoυv πιο avrcιγωvισnκo l Το μόνο

Να <η':ι]'ι\σtoύμε 'ι'ια :

σf!tΌυρo

Συ),),O'ι'ΙK~ Σύμβο ση Eρycx;ιbς με rnl-

efvoI

ότι δε θα συζητάνε

Η

1993, μι: στό),'ο \ι α

αιιτού φιισικού πόρου ΙΙΙ:Ι.

mιαδL!fξeι

1TJV avάγιcrι

αποβ).ήτων.

10]1

Exeι

προχωρήσ.!!

eeβα lωt;, υπδρxo ll'ι' τφlιοΧι

πρι:ιιτ ι κiι ~ματι::ιτo oπolo , όμ:ιιι;.. μ~

ορ

φοσαιτιο; ι:~αρμoyή τω.r σύytpσllιw=

ια:J1 βιιόσιμης; δ ι α).'d"ρ κι ης τιw

).νo.\σyιιoIrν ~σων μπoρd W C1ιITlμι:τωκιθoίιlι ΙKσνo:nσιητικiι. EιWvo, όμ ωι;..ποιι

ΚάQe. x ρδvo O\'CIOOΚVύ.:τa1 Μ δ l ο ιΡο pe

exι:ι npωτ o ΡXΙΚΉ σημαάα ι:ι...οι η

τιια:. ζήτη..ια ΤOΙΙKύd.oυ του vq:ιoύ. Για το

στάαη:; 'τωνπ~τUι,ι αιrEνavl1σΤO ζήτη.ια.

'ι'i

2017 το

~τρlια:. θqJα.rnιαι τα 'Ί.rr'ρά από

Το σπφ~6ιuπo noυ ιιφκιp).τf oριq.ι ι!vι:ιι;;

~ητd: ~ oι JlT'l'ώ ~ ι;; τιw ιιγρ ιUιια:nσβli)

φσ ρ&;; ι:Μ:ι1 όl1 η rnανο.)pIlOιμοποΙησ-ι

...,.00

=λι:1 ΕΙια ιιfv ~ .,.α τη δη.ιδσκι

~ ι.ι/'ίάΊJII !ιN απOOι:κτ ιUιι ι:Μ:ιι y.ω:ι Ίtι;.

ι..r,oι:I'α. Ό μ ωι;,. η ι:πavσ;ιρησιμo:nol"ηση ίuν

τov ),ό Υ Ο cι.πδ ΟΙ l!ημσLIK eς ~

meE,ι:ptaoμ ~ ), ιι μότ ιw ι:φoρμδζrnιι

ρήσ!ις "mρwσης lο]ι ATrO).iτroση:; Τ/Ι;;

ήδη σι: πoW μeρη τοιι κδσμοιι μ~ Ι:Π!'[Ι)-

),iα ΚΟΙ ιαιρf

'ι'ια το π~ θα ΛUθoύν τα δικά μας

κεvφoτtςmιόγκεςμας.

προβλήματα , πώς θα ΙΚQvoπα~

Επαναφορά τοο βασικού μισθού στα

οο υv "D.ς δικ ές μας σ.ι άγι(ες.

75 1 ε ψώ

ΔΙCΙΠΙXΙ.,.μάrευση ση μαt.ιειlOtα κό

rtcI

~ στην ΟΙΟΟ)οΥlκή ια:Jτάστaσ-ι ια:J1

ρυφη αύξηση της φορολσ,'ια ς, μείω

υπεράσπιση ια:Ιι διεύρυvση τω ν δι

Πρoσm.σια. των ovEP'f'iN με αιJaΊση
'WU επιδόματος ανε:ρ'tfας στα 600

σ η σε μισθο ίις και σ υv τό ξεις, επέκτα

καωμστω ... μας. Η κερδοφορ α τακ

ε υρώ

),Tίi ρaς μας mmβά\.\oι.N

σ η των ε)απικώ'ιι σ;(έσEtιJν Ej7y'OO bς,

ου...οέ.Εται με τ/\' ειψετάλ/ευση μας .

Να μπει φρένο στη φσΡο),ηστεla τT.ι."i

ΙΙDΙ διαρκι:1ι;; πpσcιnά~~ ~ '0'0 ι:).α).1'"

Η ΕΔ.Ε.ΥΑ. ω ι;; ι:κπΡόσωποςτων ΔF..Ύ.Α.

στοπOlΓΡοw πι; ι::mπτώσ.!ι ς 'ΠUιI ασt1KιU.ι

lU ~τo ςσιιμβ ό},ι:1 στη σιαμόρqιωση τοιι

).ι.μiτων στο nq:> Iβαυ.o'.:. ~ ~ ορμ όζovτo ι;;
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δε βόλα.ιμε τέ;\ο ς εμεΙς σε αυτή με τη

ΜΉXΑVOΙΚQΙOΙtραΠεζkες .

ών και αtz][ιJμάτω ιι, ξeπoίιληl-Ώ του
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που υπάρχουν στο ),'ώ ρ ο

το ποτομ κι κοι το ~qιoς.

Ο ι ι: q;ι μ'

της ΥΥεΙας και ε ιδικότερα στο Νοσο

ι

.

rnavcι)pllOιμ ΟΠΟ Γι σ-ι ι;;
μι: ιαιρι δπΡη τ..,.. άρδιι: ιισ η

KOQe.

δημόσια ι.γι:1α.
Από την ~ιιρά της η ΓΊσ.1.ι.mα oφιD.eι οι:
σ ΙI1/llφ.,ασl α μι: τους ι: μn1.ι:ια:.μ eνo Uς ~o

ρdι; \10. σιqι ορ qιώσι:ι ~ κατά »' η ),ο θι:σμ ι
ιιδ n\a l oιo α'Uά

10:11

'0'0 σu~ στ..,..

mro 110-
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Η Jι.λqxl β ήτα:ιt επισκέπτετσι .... τους μι

Ο αyιi:t.ιας περιλαμβάνΕΙ παιδική διαδρομή
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απόστασης 1ι:ι::ι:J μέ'φIi1ι', καθ1ις και την κλα

ττιΝ 5 ι:ι::ι:J μ. και της

Π Etαλo 00 οχ ώρ α " της Παριισσάτιδας Χρι
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μεγά λης διαδρομής
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μέτρω", αντfστoιx α. οι οπο Ιες δ ι E.ρxσ.rτα ι από
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e-mail:

Δημαρxrας 3Ω, Τηλ. 2332~ 50360-50~75 ,

τους καιτο μήκοςτης σκιάςτους και στη
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ΕβΟΟμάδα στο σχολεΙο. Τη Δ ευτέρ α

20

Mαpτfoυ

που ήταν η μέρα μαθημάτω ... στο σχο λ ΕΙο, επι
σκέφβΊ κε του ς μαθητευόμεlJOυς η Δι ειθ ίm ρι α

ΔευτEpoβά~ιας Eισrα Ιι5εooη ς Η μαθ Ιας η κ.

f:lU-

ρ Ιδου, όπου συζήτησ ε μαζ[ τους "ια Ί1ς πρώτες
εVΤUΠώσElς τους ως μαθητroόμε.... oι. Το Σεπτέμ

βριο α... αμέ... εται ... α ξεχ Μι σ El η Β ' φάση του προ
γρόμματος με περισσ ότερες Ειδικ:ότητει;.
στις 312 112017

04:11 J:1J μ.μ.

πΙ
Ι η

ι

0-

Τ..,.~

/,λ κ ι Ι:ι,.· π Π ι~ Π ~

'. ΙC 0[ 0 ,[
Ι ΙN ~
Ι

ΣYMΛO rl κo
ΔΗ

Ο

ΑllΚΟΣ ΣΤ JιrOI ΕΜΛΔΑΣ
ιnορικο

ΕΚΔΟΣΕIΣ:ι ΣYrxPONH EJιΟΧΗ

240

παιδικής διαδΡ:>μής θα δοθ:ιιΝ διπλιφατα και με

APlΌYΡ O ΠΕΡΕθ"Ρ

ΚΑΛΟΙ

ΕΡ Τ,Ε
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Ι
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G

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:ι ΚΑΛΕ.ΝΤΗΙ

Η άλ/. η

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσ νOll
uτoxασnκol ΠOLl JI01't

π

ιτι

μ

,.

ν δpouνι.

.M1lPO:Γ

κόσημε

α Τα

αβήνouv

Μ

,

'6
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Εισ

27 Μ σρΏ ου 201 7

ε Τ---

ιίιιΜ

•••

ετά από κάθε παράσταση τα φι:ίπα του

σμια Ημέρα θεότρου

Στρ [vτμπερy κ"

τι κό

Πολλές ομά δ ες. πο λ/ο Ι σK ΓfJ O θέτες κ mo πολ-

Τοπάθα:; κα ιο ερωτισμ6ςτoυτά'lγκo εφαρμο 

Συ 'ι' τ ον[ζ ο υ 'ι' :

λο[ ηθοποιο Ι

σμέΥα στο αριστούργημα του ΣτρΜμπερΥΚ

Α ... αστόσης

.

θεάτρου σβήvolΝ. Α υτό ό μ ω ς δε συμ

βαf.ιει στη Βέροια. Από τη Δευτέρα 27/3f20 17
τα φι:ίπα του θεότρου της Σ.τέγ η ς θα Ε>;ου 'ι'

Δwttριι 211312 017

17.00- :;D.oo Δρώμε... α στους δ ρ ό μο υς

και τκ

Δε λ ηγι άν ν η ς

το υ που οΕίηγοίΝται στσιι αφσ.ιισμό και τη ...

-

κατσστροφή .

πo uλoς

ανόψει και θα παραμε{volΝ σνοικτά μέχρι και

τιλατεfεςτης πόλης.

Θέατρο .

ΚαθΊ μερι'ι'ά, πσρσστάσεκ, διάλoγo ~ πρόβες

17.00- 20.00 ΣεμΙ'ι'άριο με τον Ευδόκιμο Τσο
λ αιι:[δ η μ ε τfτλo 'Walking and Fallίng ' Όλο ι ο ι

και συ ζητήσεις θα συ νθέτου ν το πρόγραμμα

συμμετέ):ovτες θ α πρέπει Υα Εχου 'ι' αποστη θί

pαyIaw [δou

του θεάτρου μας. Ηθοποιο ί, σκηνοθέτα; κοι

σει έ'ι'α'ι' μο Υόλογο της αρεσιι: ε!ας τους

21 .00 r.uζ ήτη σ η

27-31

J

r9iaρ

q.

θέcrιpo .

και τη ν εκρηκτική σχέση τωΥ πρωταΥω ΙJΙστώ ...

την Πσρσσκειή 31 1Υ201 7 .

"ι: ι

ιωπης Ιιμό

με θέμα : Ο Εριιπισμός στο

'/Of''''~ * "4t Kd ,",ι

napaaιc: suιIι

IuYτo'λζoIN : Β ιλια Χ ατζο πούλο υ

- NCMi Κα

~.E.

1/ 312017

17.00 - 20.00
Σεμι'ι'όρ ιο

(5-10

θε.ιi~p0""

1'.<00"". _..

•

J,ιη ...i&::.D n, .'~

ιιι::ι ι

......

κ ι

v6 σε μια πρωτόΥ.ιωρη για τη ... πόλη «θεατρι

σeιρέό από το ΠCI'f'(όσμιO δ ρ α μcrro>.ά,' ι ο , Ελ

Τnάρ-rη2 9J3 12Ο 1 7

K~ KΙIιf\Ό κ6τητa.

λη'ι' Ικό ή ξέ'ι' Ο, κλασικό ή σ ύγχροvo . ΕπΙση ς,.

17.00 - 20.00

Και το ΚΟΙ'ι'ό, όσοι παΡακοι\ούθηα:ι 'ι' παΛaιό

θα πρέπEJ να φοροϋ ν μαύρα ΡΟ ύΧα (μπλούζα

τερε.ςπαραστάσειςτou θεάτρoυτωv αλλα~ 'ι'

παvτελό'ι' ι). ξυ πόλ υτο

και της ΚΕΠ

έ~ μπλοκάκι σημειώσεωv , έw στυλό κι έw

ΠόΥι.lη Τοίροο

κι... ησιολογικά

μιιι:ρό μπουκόλι νερό .

Η σlΝειδητοπο [ηση τωv ορ ίω ... του εφήβου ,

ρόστα ση αυτή του σωματικού θεάτρου που

έστω και μια , δ ε'ι' έφυγα 'ι'. Είδα...

και τη ... επόμενη , αδημovoύ ... γ ι α τη ... μεθ επό
με'ι'η .

ErIJCll η

ζωή που μας παρασύρει σε α υτό

το ρυθμό . Πστ ίτο θέατρο eI'ι' αι η [δ ι α η ζωή.

:;D.oo Παράσταση

και ν α έχ ο υ ... μα ζ [ τo uς

'Walking and Falli ng'

Η

πσρόστσοη ετοιμάζετα ι με τα μέλη τοπικώ ...

'ι' η σ ι ολ ογ ικ ο ύ

Σεμ!'ι'άρ ιο

Υποκρmκής

AuτοσχεδιασμΟΟ με τη 'ι''θιεΥα Δελ αιι:ο ύ ρ α
Παράσταση

20.00

θεάτρου μετη'ι' Ασπασ [α

ηλιαρόκη

20.00 Ποράσταοη : ' Ί tTa ke s Two το ToC'

" Ελεύ θερα Ύδcm:ι' τo υ

Ντουέτα αλλά και ομαδικές σκηΥΈς με έvτσιια

στο ιχ ΕΙα συ ... θέτου 'ι' τη ... πα

μέσα από την ακραlα συμπεριφορά του, ε!... αι

πα ρ ο υ σι άστ η κε στο τέλος του φθ ινοπωρινού

ο μόvoς δρq.ιoς προςΤηΥ ε... ηλιΚΙωσή του .

μας τρ ι μή'ι' ο υ .

...

οι πσρσστάσεκ που διαδραματf ζovται στη

θεατρι κώ ... ομάδω ... που συμμετέ;(οlΝ στο ΕΡ

21.00 Συζήτηση

σκη ... ή ε!'ι' αι η απόδοση της καθημερlvό'r ητα ς

γαστήριο που ΠΡOηγEfrαι την [δια μέρα. Μέσα

κή Διόσταση του θεάτρου .

ατρο. Σιι'ι'ΤΟ>λζου ν. Aσπaσ [α

καιτω ... προβλημάτω ... τηςπου όλοι βιιί7.ιου με .

σε τρεις (ί:φες οι συμμεri):oνrες μαθα [VOIN

Σ 1ΝΤΟ ...lζου ...; "Ε),ε'ι' α Δελακούρα - ΓιιψγοςΣο

'θισα Π ιrτερίδoυ

ErwI

ο λόγος που οι συζητήσεις που ακολο υ

δρου'ι' α ι:θόρμητα και 'ι'α βρlσκolN λύσεις σε

θούν μετά από κάθ ε παράσταση προσ Ελκ ίι

σK~ κά ζητή ματα που απαιτο ύ...

ου ... το κoIv6, το οπο [ο θέλει

φlα... lδης

-

Θεόφιλος Κορ:ο'ι'ός

με θέμα: Το Σωματtκ6 Θ έ-

ατρ ικώ ... oμάδ ωv της πόλης και της περι οχής

κα ι επι ... οητικότητα.

γε'ο\ κότερ α.

21.00ΣιΧ:ήτηση μεθέ μ α~To θέ ατρ ο το υ 110 υ

Ε [οο δο ς 5~ (γ ι α παραστάσeις)

λ ε[ωσ ε εκE. ~ να σlΝ εχ[σει το διάλογο που δε'ι'

QlciJw.

Eβδo μ α δ ιαfo εισιτήριο

πρόκειται και δ ε'ι' πρέπει 'ι'α τελει ώσει ποτέ.

r.uvτσιι Ιζο υ ...: Euδ6κιμ,ος Τσ ολα

Πραγματικά aξI ζει ΚQYε!ς 'ι' α ζήσει αυτή τη ...

Γκαγκούση

-

δη ς

-

η λιαράκη-

Όλ α τα σεμι'ι'άρια απευθύVOvταl σε μέλη θ ε

ιιrασ[α

!r'

21 .00 Iuζήτηση

διά λογο που ξεΚΙ'ι' η σε στη σκη 'ι'ή και δ ε'ι' τε

w

συ"' εχ [σEJ το

w

με θέμα: Η κ.α ωIΛKOΠo>.ιτι-

Σ ο φ lα

2~ (..,., α όλ Ες τις πα

ρα στά σει ς)

Οδυσσέας Γωvιάδης

Οι συ ζητήσεις θα πραγμaτoπoιoύvται

εβδομάδα! Σας περιμέ ... ουμε!

στο

φo lXI'f\έ της Στέγ η ς

!fDιvωφε)ιής Επιχ ε!ρηση πa.υ.απ),ή ς Α'ι' άπτυ
ξης Δή μου Βέροιας

Πλ η ροφο ρ [ες 23310781 00 και 2331 07Β 120

31 1Υ 2 0 17 στη ... AvτιιNιάδεtO Στέγη
Γραμμάτω ... και Τ ψ ιί7.ι Βέροιας
Εβδομόδα Θεάτρου μ ε αφορμή τη ... Παγ κό-

τρoτωv Αλ/ αγιί7.ι

27

έω ς

Μ

ε

Διο ργάν ωση; Κ. Ε Π.Α Δήμου Βέροιας _ Θέα

μεγόλη

συμμετο χή

κόσμου

εγκαlΥιά 

«ΠΥοή

να δ η), ω σΟ υΥ συμμετοχή , μπορΟΟ 'ι' να .εrn

Νό:ο υσας ( Πbλι.rxω ρoς

σμού ΒΕΤΜΝΣ , 1ος όροφος) ,

2013

η περιoδUlή έκθεση
ιστορικο ύ

vτα Ι'ι' α παρακoλo υ θ ή σ o υ ... τη 'ι' εκδή λωση και

ας Ημέ ρ ας Π αιδι κού B ι βJι[o υ η Δημοτική
8ιβλ ι ο θ ή κη

στηκετο απ6γElJμα
της Δευτέρας

το πλα[σι ο του ΕΟ QIα σμ ο ύ της Π α."e:όσμι

υλικο ύ

Πολιτι

δlOρyαVΏVΕI

EλεuθEρl 

κού βlβ), [oυ μETfτ),O ~ ο:Η Κουκlδα , το Στfγμα κι

Ωρ ά ρ'Ο Λειτou ργ[ας: Δεuτέp:ι & Τετάρτη
12.00-20.00, Τ ρ [τη Πέμπτη ΠαρασΚElJή 8.0016.00.
Τη ... Παγια5σμια Ημέρα Παιδιιι:ού Βιβλ [ου ιι:α

Υογράφο , με θέμα τη'ι' Αγάπη.
CJι(;[Uή

τις

30

Μαρτ[ου

2017. TΓfJ

εκδήλωση τfμησα...

θα τηρη θε!

σει ρ ά προτεραιότητας.

σuγ,ιραφέα κα ι ΚατΕρ[Υα Βογιατζούλη , ειιι:ο

- Τα επα... αστα 
τικά κι ... ήματα στη
αιι:Ε.δοΥ [α (18211822), στο Χώ ρο
TεXVΏ ... στη Βέροια.

23323 50015 & 26.

συ~ση με τους δημιουργούς του παιδι
ο AέρaQio , συμπoλlτες μας Γιώργο Καα::mίδη.

α ς»

ΚOΙIJω VOύ'ι' μ ε τη ... Δη μοτική Βιβλιοθήκη στα
τηλέ φ ωv α~

31 Ί'OU

ΜάρΊη 2017

τη ... Ποριι

ι ιίιιρσ 11.00

θlέρ ωσε η Ι ΒΒΥ, O ρ,ι ιMιJ σ η Bιβλ [ωv γlα τη Ν ε

Η α~ση του βιβ),[ου θα συ ... οδΕύεται

ότητα, το

από

μεγ άλο υ Δανού παραμυθά χ ayς ι<ρ [στtαY

μουσική , δραματοπο [ηση

και

ΥΤΕρσε...

Απρ ι>.[ου

με σκο πό

... α

έκθεση τω ... πρωτότυπω

ΞlΝάδας από μέρους του Κέντρ ου Τοmκής

χος Βέροιας lωJστας ΒοΡ'r\αζΙδη ς,. ο πρόεδρος

Bσγιcrιζo ωιη .

εμπΥΕύσει στα παιδιάτη ... αγάπη για το δ ι ά

lστoρ[α~

έκα'ι'ε ο

του δημσrι κού συμβοu\ [ου Πέτρος Τσαπαρ6

Τ ο βιβΜο απe:ιθ ύ'ι'εται σεπaιδlά ηλlκ [ας από

βασμα και vα προκα λέσει τη ... προσ οχή τωv

δ ή μα ρχ ος Κ. Bo~α ζ [δης και ο δωρητής του

που λος,. ο αντιδή μαρ χος Βέροιας Γιιψγος Σο

1Ο

μ εγαλυτέ.ρ ωv στο παιδικό βιβ λ[ο .

πολύτιμου υλικο ύ Τάιι:η ς

φιαvΙδη ς,. οι αντιδήμαρχοι Νάοοοας Σταύ ρος

Ο ι δlElJθυvτές τω 'ι' σχολΕΙω 'ι' που εlι'διαφέρo-

καλωσόρισε

ε'dί:ι σίΝτομο χαιρετισμό

ο

παϊτσης συλλέκτης 

εΡElJ 'ι'ητής-σuγyραφέας από τη Νάουα:ι που

Βα λσαμ[δης. Ελτήδα Τάκη

στη σlNE.xeια έιι:αΥε και τη 'ι' ξΕ'ι' άγ η ση .

τικο [ σύμβουλοι Βέροιας Χ ρ ή στο ς Κούτρα ς,.

-

ετώ ... και πάvω .

Τζέπου, οι δημο

Η έκ:θεση. που περιλαμβά ...ει υλ ικ ό και nληρo

ΘαΥάση ς ΣιαKαβάρα~ οι δ η μ σn κά σύμβουλοι

φορ [ες σχετικά με τα επaYαστατικά γεγονότα

Νάου α:ις Π ροκόπης

στη Μ αΙΙ: Εδ σιι[α διop,ιavώvεται με αφορμή τη ...

δου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπη ρεσ [

εnέτeιoτης 25 η ς M:::ι ρτfo υ και θ α δ ι α ρ κΕ.σ ει έως

αςΒέροιαςEmπυρay6ς Aλ έξαvδρoς Κουβακά ς,.

ο

της κ:uρlας

1966, τηΥ ημέρατω 'ι' γ εvεθ), [ωντoυ

με τη'ι' παρoυ σfα τους μεro ςύ άλ/ωv ο Δήμαρ

Τους παΡΕUρισκόμεvoυς

... έργω ...

καθώς

ΠΙ>Ι ης,. Δώ ρ α Mrταλτατζ[

ΠΕΡιφερειακός

σύμβουλος

'(1
τ η ...

Σ

κατά μεστη

,

(2

το ΔηυotlΚ Ώ

α[

δ α στές:

θουσα συwι.ι>ιι ώv της

Eστfας

Κυριακή

ου

o uσιί7.ι Νόουσα ς

ΠΡαΥματοποlήθη κε

12

(πιάΥο )

Ειι αyγe). [α,
αρ ιι:Ε>.λα,

2017,

Λ[το υ

η μικrή μαθητική σuw υ

εδρος της Venus Avτιί7.ιης

αρ

λ[α με τη συ μμ ετo xιi μα

Ρόκκας

κoβtτη ~ ο πρόεδροςται συλ λό

θητΙί:Ν-τριω ... ο ργάΥω ... και

δ η ροπ ο ύλο υ

ιια.

( κ ιθ άρ α)

Avαστά ση ~

ΩΕί ε!ο υ

που εvroσσεται στον κίι

καa, μερι.'ι'ά πρωΙ ώρες

κλο

1000-

τη και ΠαρασκElJή 18:00-

20;00,

σlΝαυλι ιί7.ι

θ η σε έργα. ωή 'ι'ωv

I((]J

ξέ'ι'ωv συ'ι'θετώ'ι' που

έωςτις3 0 Mαρτfo υ. Γιαομαδlκές

παρouσ[αα::ι... οι σπου δαστές σόλο ή σε μου

επισιι:έψε1ς επιΚΟΙ'o'J) 'ι'ήστε στο

σικό σύvoλα.

τ η),έφ:ιι 'ι'Ο

Συμμε.τε f);α... α... αλυτικά ο ι παρακάτω σπου-

233 1078127.

Σι

ΑγΥε>.lκή.

Αποστολάιι:ης

Εμβα),ωμα

τής Δημήτρη ~ θe.o δω ρ o-

ιιι:ρο [

ότσα ρ-b . Το φιλόμουσο κοινό παρα κολο ίι

lωή,
Αρετή,

Δημή1Ρη ς,.

φωvητιιι:ής τωΥ τμημάτω ...

Η έκθεση θα eI'ι' α ι επισκέψιμη
13 :00καιαπ6γeιιμαΤρfτη.Τετάρ

Ο ρδο υλ [ΟΟ υ

του

Δ η μ οτικ ο ύ

ΓαΛαvoύ

ΚαΡI!1ι" ΆWη

Θ εόφ ιλ ος Tελ~αw[δη ς,. ο πρό

γ ο υ Bλάxωv Δημήτρη ς Π [σκος

ΒασιλEJ.

αριάwα , Βογιατζής

Παvα.γlώτη ς,.

τη ...

αρτ[ου

1805),

πούλου Ευγε'ι' [α, Κοσμ[δης
Γιώργο ς,

ήτρου E>ι E.όw α, Παπ05ό ποι.ι>ιος

ηΥά ς,. ΠΈJoς Δημήτρης. Q)ραyκότση
(Μ Ο'ι' ωδ[α) Σ.τ α μ ατοπούλ ο υ Δάφ.ιη
<αυρ [δου Δήμητρα

TσάKlιf\ς Γl όιr'ι'ης.

-

'Εφη.
( ~o>.l)

ΠαπαπΕ.σιου Κατερ ['ι'α

Η

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλάζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

Ο

ol)I nl Τ1Ι . . . . . .

n

Στ

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ

AmoτI

•

μερίΙ)

Ε

ουα

ραμμ

ςΗ

•

π:υχος

.ος

ώνα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

ε μ α μαζική σuγιι:EvτpιιJση στο
),'ώ ρ ο της θ υσ[ος uιJ'ι' θ eσσa

It

452

>ιiι 'ι' tDλ f.tωv, τιμήθηlOΞ: ~ ...στιιι:ά
από την Γbιεί\.\aδΙKή EπrrpαIΊή τωv
λ ό tαιN η 10 7η ΕΠέτε ιος του ΚιλΕ
λέ ρ, εκφρά( oνocx; ~ πρόθεοη Τ{ιΝ
μαρορεσο fJ:N αγ ροΊώιι να σ lΝexl
σου'ι' μα ζ/ μΕ τακ εργαζόμενο υς
και το υ; ά), ;\ους σ υ μ μάχο υ ς τους \-\C]

ανττιraλεύ O IN την mιΤΙMrι<ή πoλ m

ΚΙ\. μ~ρι ν α τ'1" ~oυ'ι'.

τη

Τ

,

Ο παρόv έ6:ιJσαv 1«]1 αγρό τες

VOV ΤO I στο ν πάvrα δριοοτή ρ ο ΑΥΡΟ

πικαιρ οτη τα

σ..ιμμ~cWι

από την Ημαθ α πο υ σ.ισπειρώ

τι ιe Σωι i\oγσ

pt.ιoς Avτύπα ςι.

της Ν ΟΟ οοας

η

παρoooroσι,

του

lάκωj30υ

οθουνΩ'Πον

Να

του

VΙO υ

Μαρτ !δη

βιβ.\Ιου

Π)iιθovτ cις

~ΤΥXΙσμt.oα. παιδΘ 10 α:π6~ψα της
T~άρτηι;;

aλή εvnuuιωση, Χ

lδlω<;

-

πρσ;μΟΤ DΠοlήθη e

σεις

αρτloυ . cπη ... α(loυocι

12

δtδη).ώ=ov τη ς Δημόσιας Βιβ.\ιοθήκης
τη ς
ο

Biρoι.α ς.

r.

Παpόvτeς μαα Qj

~

Ιαφια 'ο\δη ς mιuδήμαρχοις l!epoι cις

κα ο

Διαμσ vτό:πoυ), oς πpόίστά ~να;;

lL

Aι' ~ lcις lΞιmdδ ~υση ι;; .Τη ν ~ι.eίι.." της
διoptά\'WΣΗ ς a '1!3J οι 1Ξκ:δ6σ ~ιι;: ~ ~
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