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Υ ά μ εικτο σuvαισθήματα μας άφησε η
πρώτη σulι'E.δρlασητoυ «Δη μοτικού Συμ

βουλΙου ΕφήβωY:t στη Βέροια. ΑφεΥός ήταΥ
η VE.mιική φρεσκάδσ που πλημμύρισε τη ...
αΙθουσα του Δη μΟ11κού Συμβουλlου . ΑφΕ
τέρου ο προβλη μσnσμός τους )\0 μια σειρά
ζητήματατόσο πQlι'Eλ/αδlκό. όσο και τοπικό.
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τωΥ ιδ ιιιπ ικοπο ιήσΕΙιΝ που σχετf ζo νrαι με α ιrrό

αλλ άξαΥ στην αμέσως επόμενη φράση του :

κλπ, από ΤΟ'ο' α PX'l'rό τη ς μ.εΙζοο.ι ος μ Ειοψηφ lας

" Ε άν τα πράγματα διισκο>ιέψουΥ , εΥδεχομέΥως

Φ. Δη μητριόδη . Ο φ. Δ η μ ητριάδ ης,. σ ε ερώτημα

... α σκεφτοϋμε

π ο υ έθεσε πρ ος τσrI δ ή μαρχ ο Π . Γκυ ρ[Υη αΥΈ

άλλ ες λύσεις. Τούτη τη στι."μή όμως,. επίσημο ,

φ ερε ότ ι στην π ι άτσα ( α υτό δικ ή μας έκ φ ρ α οη)

δεlι' ιπτάΡχει η δική μας θέση

α κο ύγ ΕΤα ι ~... .611 υ πά ρχ ει μια μεθόδ ειι ση προ

σε ιδιώτη. Eπα..,αλαμΒΌVΩ όμωσ στην όποια

ΚΕ. l μέ... ου η απο κομι δή τω ... απορριμμ άττι1ι' νσ

π ερ{mωσ η KIYEiuVE.ύoEl η l5ημΟΟια uyΕΙα και

και να προστρέξουμε σε κάποιες

w

προσφίιγουμε

περά σ ει στα χ έρ ια ι δι ωτι:ί1l' κ α ι ζ ή τησε α πό ΤΟΥ

καθ uστ ερεl οημσντι κά. η αποκομιδή τω.., σκου

δ ή μα ρχο Y<l απαΥτήσει αΥ ΕΙΥ αι στκ προθέσε.ις

πιδιώ ... ε:μεfς θα Ψάξουμε

που θα EfyaI κα\ύτΕρη από α uτΉ ΤωΥγο\ι\ώΥ πως~δεYτέθηKε.θέμααπότη Διοlκηση. απόΤΟΥ
τους. Για κάτι τέτοιο όμως δεΥ αΡΚOύlι'lΌ«Δη- δήμαρχο ή CDTό καΥέΥαστέλι:χοςτηςΔιοlκησης
μΟl1κάΣυμβούλιατωΥ Εφή βω'h αλλά πριίπι- ότt κινούμεθαπρος αιrr-ή τηΥ κατECθυYση. (... )

w

βρούμε τη λύσητη

νόμιμη την καθαρή ούτως ώστενα μηv έ;!r;oυμε
φαlΥόμε..,α καθυστέρηση ς και εmδεfywσης της

δημόσιας υγε[α~.

Η

τ

άποψη μ

ξoι:4θaρη. Το (ήιημσ

ναι τqvoιφcrιικό σΑλ4

yqovός

6u

kv &t-

πικό . Παρά

το voμoθα.ό λalσιo δw ι

τέ'roια δuv«Tότηtα, δηλαδή tηV πσΡέιιβο
ση ΊOU ιδιυπκoUτoιιtακαι στο (ήιημσ τwv

απΟΡΡ4μμάτ
πρΟι

•

,

στη δηιιO'tιιιή αρχιΊ

να uιrόρxn κ4η Uτoιo oόι:ιi tαoς σκivτ

πα αυτό ποο χρειά(εται

ayuvιcrιιιoΊ δι

κηοη

ι η

όPΙΙW. μtOfιIII και

προσωπικού .

στα ο δικός τους αγώνας!

α
(29/3) η

•

Μέχ ρ ι στιγμής φαr..,ETαΙ 611 εξ ιδlJιJιl δυΥάμεωΥ

εδρΙα ση του Δ η-

μέy~ . Εμψα'ι'ής ήmIι' η απoυσfα του λόγου του ή mι έXEJ. κάνει κάτι σχΕτικό (σημε1rί1ιιoνrας
που παλιότερες ηλικΙες EfXQY λόγω και τησ ότι από το σύlι'Oλo των απορρηιμστοφόρων
ύπαρξης μαθητικού ΚIΥήματος. Φυσικά αιι:ό- του Δήμου λειτουΡ,ιούΥ μC'Nο τα τρΙα, τα οποία
μη και «αrrM:. ζητήματα της καθημερινότη- λElTOυργοίΝ ΣUyι:xώς ώστε ... α ανrαπεξέλθoυ ...
lΌς που έθεσαlι' έδειξαν αyησux1ες αλλά I(QJ στο δύσκολο έργο της απoκoμιδής).Aπανtώ
απαrτήσειςπουθαπρέπΕΙΟΙTOJ11κέςαρχέςVΑvτας στσ.ι εp:ι.ιτιίmα ο δήμαρχος Πmιαγιιίπης
πάΡOυlι' υπόψη τους. Γιατf οι νέοι δεΥ έ;!r;oυy Γκυρ{Υης mιαρωτήθηΚΕ αρχικό αΥ η ~φιρ
μό'ι'Ο μπροστάτουςτο δικαΙωματηςyVΏμης. ρέουσα ατμόσφαιρα~ και όσα ακoύγoνrαι θα
αλλά κυρΙωςτο δικαΙωμαΥα ζήσουΥ μια ζωή έπρεπε να απασχολούΥτο Δη μοτικό ΣUμβoιJ.
που θα μποροίΝ ... α σJειρEύOIι'lΌI . ια ζωή λιο. ΣτηΥ απάντησή του ξεκαθάρισε ΕΠΙ λέξη

ια περισσότΕρη από μιάμιση ώρα συζητήθηκε στο Δ..Σ Νάουσας

' στας

μ οτικού Σ υ μ l?! οι.ιλ Ιου Ά),ΕξάΥ δ ρειας : .-Στη συ

-

ιδΕώιογικά

ζη

c;

εαΦ«ΙΩ

Α

.Χ

απόφαση για λύση και εκκαθάΡDη της ΕΤΑ.

σ

ε

-Υ

•••

σφάλιση ΤωΥ χ ρη μάτJιJιI )\α τη ... πληΡ:ι.ιμή τouς,. δεδομέΥου ότι

μαι. αλλά εγώ πρέπΕιyα!~τηlι' πικρή αλήθεια, κι ας μηΥ ΕΙμαl

αyτlσταXO κσ.ιδύλιο στα 1DμEfα του δήμου δε... υπάΡχει.Από

αρεστός... απάντησε ο δήμαρxcις" ση μειrί1ιιovτaς ο ιmoυp,ιός

Mm] από αψιμαχΙες. κατάθε.ση διαφορετικώΥπρστάσεωΥκαι

τ/Υ πλευράτης παράταξης ΚcιραμπaτζoύπρσrάθΊκεoιε~

Εσωτερικώ'ι' κ.Σκουρλέτηςεμπα[ζειεδώ καιδuo μήYE.ςτolι'lδιo

θέσΕων ',ύρω από το θέμα οι δημοτικοl σύμβοι.ι>ιοι απαΡόσι-

ζόμεΥΟΙvαπρoσληφθOύYστσ.ι δήμο μέοο.σεδύο μήlι'ες,. εΥώ η

καιτη βoυλειrrήκ . ΚαρασαρΜδουπου ζητά το ρανrε~oύ"ιαΥα

σαΥ λύση και ΕΚκαθάριση της ΕΤΑ Α.Ε... αλλά και καταΡχήΥ με-

Λαϊκή Συσπε.Ιριοοη ΕΠΙμέ'ι'Ει στη.., άμεση πρόσ>ιηψη καιπλη ρω

δώσει oρισrlκέςαΠαΥΤήσειςEJTi του θέμαroς:. Εκκαθαριστές θα

lΌφOράςTIι1ι' φγaζoμένω yτης ΕΤαlρεlας στο ... δή μο . ΣύμφωΥα

μή τωΥ εργαζομέYWΥ από 1DμEfοτου δήμου .«Το πρόβλημα

Ef-

εIvαι ο δήμαρχος Νόουσας κ. Νικόλαος Κoιrrσoyιά'M') ς,. και οι

με τον δήμαρχο η καταρχή.., απόφαση μΕΤαφορόςτωΥ φΥαζο-

ναι η κάλυψη του μισ90λογικού κόστουςΤΙι1ι' φΥαζομέ. ... ωΥ με

δημoτuι:ol σύμβουλοι κύριοι ΓιώΡ,ιος ΒασιλεΙου και Τάκης Δη

μέYJιJιl πρέπεΙΥα υπooτηριxτεf απόΤ!'fι' Kυ~έρ ... ηση μΕτηΥ Εξα-

440.000 ειιρώ αησfως.Δεy υπάΡXOυlι'Tα χρήματα αιrrά. Λυπά-

μισκής . Ayαμέyouμε με μεγάλο εΥδιαφέΡσ.ι τη ouYέ);EιQ. .•

ι

π
3

A.,.,ρ ιλi ou

νΗμαθια

τ

2 01 7

Συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Νάουσας στις 7Απρίλη
Κaμ[α αΥΟ',(ή

μέ'ι'(JN

Στα βά ρ βαρα μ έτρ α

Πλη ρώσαμε χρόν ια τώ ρα τη ... αVΌΠUΙ Eητoυς,.

μόι,ψο cιro φτη :., με

Στα ψ εμπα της κυ βέ ρνησης

πA η p:lι\' o υ μ ε ι«:ιι τη ... tφ [ση ται ς

τους μαθητές τω ...

Στα παιχ δια τωΥ διαπ ραyματe oo εω ...
Ό ;\οι στο συλ/ αλη τή ρ ιο

φτωχοlΟΎρότε ς

Παρασκευή

7 λπρ l>.η,. 1 :00 μμ

ιαπ ώτατο μισθό, μ ε

ά δ εις τσ eπες εργαζόμeνoι , σ ΙΝ ro600χο ι και

στrιv ΓDmε h

μαθηlEk:ι ς γ ια 2.69Ε
το μή να,

άδ εια ταμώ τα μαγαζιά

Eργα ζόμ B'O ~ συYταξlOιJxo ~ αγρό1Ες. μαγαζάτο

ΕΠ ΑΛ οτκ σχοΜς

νέο φo ΡO ;\o 'r\tD παρόδεσ:> ι«:ι ι άΑΑα προΥό

τ/" αυξ η μ έ'ιη

ρες,. 'f\J'ι'CI [K E(" νέοι κα ι νέΕς,.

μια το κεφά;\ι]ιο

ayερ yfa κα ι τη ... απε

AπN'ι ρωroι εργα ζόμ ΕΥΟΙ στον Καρ ιm lδη tπρ tί:η ...

Σε αυτό το δρόμο δ εν υπά ρχει προοπτική, μόw

λευθ έρωση

Α ρ βαι,πΙ δ η ) με το πι σιό),ι στον κρόταφο

'ι'έα βάσανα
Ε lμαστε. ανη μ έτωπο ι:

δικώιι

:rτN'ιρωro ι ερΥ α (όμεvoι σε πολ/ά διaλσr'ητή ρι α
μ.αΌ: με aπA ή ρωτακ αγρόlE ς aπό τ~ ΠΕρσ ινή

ο μα

O πQ\(ι σεων,

τκ ιδιωτ ικοποιήσει ς

τκ τεράστιε; eλωψεJ ς σ ε νοσο κο μ ε lο και

και το τσόκ σμα τη ς

ΠClραyωγ ή ιαιι τκ απo ζη μιωσ ειc; τoυ ΕΛΓΑ

Ι ΚΑ. Ο ι tD κκ ~eς γρα μ μές τη ς κυβ έΡ'wT'\σης ια:JΙ

σ υΥ δι κα λ ιστι κή ς

AπN'ιΡωro ι εpyα tόμ εvol στο ... Μπο ιπά ρ η,. με ΕΚ

ό λες

δράση ι:;.

πε ρ rrρ onή ς ερyaσ [α, με α πΝΊ ρωτο υς αγρ ότ ες 

OJIοδε [;(ΠJlΟΟ.ν ψεύηκες . Α υξό\'erol η τι:ι)ι]1ΠtιJ

&ου ς ro υς o ικcιδ6 μou ς

αμπε)οl«:l λ/J.epy η τές .

ρι"α tDI κυρ ως Ο K~δINoς Ύια Τ~ ασφ:'ι),ει σ τΩv
ασθ ε'ι'ώv.

Υ{α
ΣΙΝΟΟΕ>ιφlοο Ε(" συwδεΝΡΟΙ

AπN'ι ρωre.ς ε ρΥολαβικέ.<; ερyα tόμεvε.ς στα voooιc μ εk:J

οι ιmOO),'έ.σε ις που δ κιχροΥ Ικά δόθ η Ι«Ν

τκ αΡ'r'llηιι:ές

:rτN'ιρωroι φ,oαCΌμ.ew ι της ΕΝ-ΚΛΩ εδι:ίJ και

'r\G το υς

εΡΥαζ6μεyouς εεε Μ

(εις στον ΟΑΕΔ Πα) o:pcιρcιύ ...

επ ιδόματα κα ι

Κυβέρνηση

-

'lfXNIa σ τrιv

ανερ

ΕΕ-ΔΝΤ -ΣΕΒ ετοιμάζοΙΝ 'ο'έα 8'1(-

θ80η .Eναι αδ [στaκτo~

δουλειά με δικαι ώματα.

tDιX; 'w'όμ oυς που ψήφισε η σημερινή κψέ ρ.ο η 

Με τη ... αύ8Ίση της φορο),ο-Υ ας.

μειι.ί:ιJεις

ψ rχo ι.ιλcι, στη φτώ),'ειcι , στ~ μετα'ι'άσrε.υση των

ση "ια τκ πtω;(Uμ ένες eπιxειρήσ EIς πρ στόσοο

συYrάξειιΝ με κατάργη ση της :πρoσωmκής δια

νro ςτo υςΤJXIΠε ΙΠες ΈVαvn τω ... ερ γaττί1.'

φοράς και το νέο

παιδι ών μας,. ~ άθλ ια ζωή .
Το μέτρα που cuζητοΟ Υ, πσρά τις mιαβoΛέ.ς tDI

AΠN; Ρ ωro ι εργαζό μ εν ο ι στη ΔΕτ

Ωv,

Avτtμέτωroι Ο Ι εργα ζόμενοι στο Βαρβι:!ρ εσο μ ε

Με τ/" εvb χοοη της μ,ερug;ς

τον άθι\~ δια ;<ωρ ισμό πα), ιιί:tι' κοι v e ιιN εΡΓCΙ (o-

τιιΝ ελο:1 τι κών σx ΈCΙ

Η

τι ς

β ο υ 

μα, λό

με

Α ε υ τ ής

&σης

.,.,στρο ύ

στη ...

Φ Ρ ό σ ω
Καρασαρ 
λ[δ ου ε rxε
σ υ'lάVΤΗ σ η
O ιtσΊ τή της

Α ... α.μένο

Υγ ε ι ο ν ο μι

οι

κής

η

,

,

ορ τη(

ιt:fK.

~-_....-

κυβέρνηση ,

οριστική

pl-

Χ'ι'Ο υ με. ούτΕ καρφ Ι Και

Υια να βγeι το Φ Εκ. εκτός
τω Υ πρoδιαγp:ιφ ιί7J που
έθΕσετο ΥπουΡ,ιεlο ΧΡΕ1

ως

φερειακού συμβou>ι [oo .

owyι o

,

oUtIi nk-ip

Ως Χώ ρος έχει προκριθεΙ

αιαΊι; αΥορΩ( Kouλoό
ροζ
Ίων

Ίη μπα
unηρεαι

ως Χώρ ος,. eμεfς ΠΕριμ έ

ορό

...ουμε τις εlι'έρvEIEς από

'tOV

τους 1ΟΠ1κούς φορε[ς και

π ρώτο μ έλη μά της μό1lις mιέ
λα βε τ/" διακυβέρ.οη ση της χώ
ρος. έθεσ ε τηΥ εν kJ);οοη του δ η

λ οΥή θ η κε η ανανέωσ η της σΟμ

μόσ~ υ σ υ στή ~

βaσης της 8'1ικoυΡΙK ~ ς γι ατρο υ

πλα bιο αιπό, για ΠΡΩΤΗ φ:JPA

ια:J Ι στο ε ξής ο ι εφ η μερ[ες θα

Εγ Ι Υα... προσΝΊψεις στα δ η μόσια

ιστορική

ια:Jλύτrτoνro ι ια:JY O'r'lm .
Ε τη ... ElJΚOΙpra η βα.!Αευτής

Υ οοοκομ ε σ (μεταξ ύ τtιJι' οπο [ιιΝ

το

Φ Ρ5 σ ω Καρ ασα ρ)ι [δου δη Αωσ Ε

ι.αό, Βω 6Κ1 ΊΟ ΠΡΟryp)μ ενσ

τα εξής :

χρόν ια ο ι π Ροοι\ήψει ς εl Ρ.ι πα

ι:Τ eλ euro α E1IσYέρxovται σχόλια

'J':.!ισ EI, oδll'ftί:'ι'τaς στη ... πΑή ρη

και. δήθ Εν σεVΌ ρια για κA.εb llD

υποβάθμιση

η υποβάθμιση ται Νοσο κο μ εl
ου Νόο οοας. Avτι:θετα , στο σΊ!:

L1r'Eh ζo. E f'.ιαι uπo κρ mκό συν ε
πώ ς να βyα ~OIN βα.! λευτές.

δ ι α roυ uπα.ι ργε[o υ ΥΥε[ας δεΥ

πολ π:ευτές tDl πα ράΥοΥ1Ες της

ρηματιιί7J που προσφέρθη

υπάι:w:ι ΚΑΜΙΑ τέτοια π ρ όθΕΩ η.

ΝΔ και ..,α ρ rxνoo... κρoκoδε [;\ιcι

καΥ ν α

Το υπαιρyεfo

εΙνσι υπέρ της

οο. κροο γ ια το Ν οσοκομε [ο Νά

μΕ emn), έ,o... Ε1Τ !χΕΙρηματ [Ες

εν [σχιισης το υ ιατρι κού Π ρoσ:ιJ

ουαι ς. όταν εfναι Υνωστό ότι επΙ

Υ α εκδηλώΥοΙΝ ΕΥ δ ι αφ έρ σιι

πικού ται ν<ΧΧ>ιc μ εbυ για τηΥ

δ ική ς ταις δlακυβ έΡ'wT'\σης ο υ

πιο εύρυθμη "EιταJf:7r\G τιιΝ κλ l

δε μla πΡ) σλη ψ η

και το ποσό να αυεάνεrα ~

lJr'elac:. Στο

V0I-DU

ro υ αιστήμ ατος

ν ικώ .... Αυ τό ιαπα δ ε ι κιι(ι εm ι κα ι

efte 'r'lva στο
πα poπά~ [QpulXl. Κι αυτό γκπ[

από τις μ έΧΡ ι ~ ενεργει ες μ Ε

σ ΙΜΞ ιδ η τή emλoyή της τότε ιω

τηΥ πρόσληψη Ύια πρ:ί.πη φορά
τα τε λευτα la χι:ό\' ι α ιατρικο ύ

β έρνησης ήτα ... το κA.εrσιμo του

π ρoo:ιπnΚOύ στι ς κΝ'ι'ικέ ς καρ

Η ΕΥ lσχιιση Ttι1ι' Ν οσοκομε [ιιΝ

Νοοοm μ εbυ Nάo oocις .

Τd.wv.dou sΚJd.

Τ

Ο λάΥο πήΡΕ αρχικά ο Ν.
ΟυoαvJι.τζόyλo".

αφού

έιι:ανε

όπου

μια σιΝτομη

αvaqoρά,

από

191:8 μέχρι κα ι σήμειχι.
στη ... πο ρΕΙα το υ έρ γου, έρ ι
ξε ευθEIe.ς βολές κατά του

σιιτιπe.ριφερειάpxη
ιιΊ.:i),αϊτ ζlδη

Κώστα

γιατη Υ

καθυ

στέρηση . «Το Επιμελητήριο
σύστησΕ ομάδα
βόλοΙΝ

37

εrnχεl

2::nOOO ~

Υ ι α Υ α αποκαταστήσουν το
χψ ο τη ς KOuλOύp:1~ όπου
θα Ep',(όtαy Υ α εγκατασταθεί
το Τ ελω νε[ο . Έγ Ι ΥαΥ τρ ει ς με
λ έτΕ.ς ...., ατο κόστοςτης ΕΙΤέν
διιση ς, ποο προσδιορ [στηκε

διώι ογ ικ ή, χειρο υ ργική, ορθο

Bέ ~ια ς και Νόοοοας. πo p:i ΊΟ

πεδική , rn::ιιδ ιc:npι κή 1«:11 το αιm

όπο ια δη μoσισvoμooi Π Ροβ)ιή 

στις 360.cn:ι~ ΠEP[ΠO LJ:t.

νοΜγικό τμή μα. εν ώ ΠΡσ',(α/ρε Ι
ια:J Ι η π ρόσληψη δυο γ lNO.ΙΚΟ

ι-ma. τα "pαι:pεI Oιφατικάειm ό

Όπως aναφέρθηκε,

δ ια και το O Gηl υ κτικό 'ι'Ομι κό

ζσιrται

λ άγο:Ν για την eπmια), erroυργ Κ1

πλa b ιο,

του δ η μ οτι κ ο ύ κα ι περιφε

τη ς μαΙEUT1κής κλΙVΙKή ς.

ώστΕ η δη μόσι α υΥε α Υ α ava~ μιστε l και ΥΟ. ιc), ιJπτε l όλες

σ INξ1(ιlς

τις ανάγ ΚΕς των πολ ιτών.

παραXΏρησrι

καβ:ίις χ ω ρ[ς αυτό δε

κι::ιρδιοΝ:ι'r'κή κλι.νική ται Νοσο
κομε ο υ Nάo uσας. Ήδη δρομο

στο. δ υο 'ι'Οσο κομε[α ται

lu.,·"ζ

vEfo O ΙK O 'ι'O μ Ι Kιί7J ",α τry.ι

προ έκυψαν σης εφημερ [ες στην

όπου π ρόγμπl υπά ρχει. π ρόβλη-

Πα ιχισΚΕυ η 7 λπ ρDιη,. 7J)ο μ μ στηv Π;\ατe [α

άζoνrαι οι παραχωρήσεις

ια:J ι ε δ:iJ .

Για τηΥ πα θο),οΥική κλΙ'ι\ κή.

Ό)οι σro συλ/αλητήριο

του δη μοτικού και περι

H μcB kις Τάκ η

παραμένει

αστε l οπό τη

ruσ η

δη

ΎΙατ~ το π Ρ6!DoηlXl θα λιι9ε Ι
σ η μ ερινή

μη ξεΥ

κο ι

ται δ~ ι ιιητή του Ν οσοκομ ε [ο υ

Η

μο νή .

(ό μ ενα;

cιvατpoπή τητ βάρβα ρης α vnλαΙκής ποι\ιυκής
κaι εχμετάλ/εοοης.

... ται

κρ σεις

τη ... π ρόσλ η ψ η uιN πα ρ αnά~

σχετι κά με ΊΟ προ βολή ματα πο υ

'r'! Gαυταπάτες

Krιvέ'w'aς ερ

M nepl-

!tkΊO Ρ Oύ μ E να ταις σω ματήσ ουμε μετη δ ιJ\ιαμη
τη ς Oρyόvωση ς. της ε'w'ότηroς με σ Χέδιο γιο. την

ι

αιιΣδο ... hς κ. Κύ ρκο πα ρο οο la

L1pCI'r' κiιρy ο υ

δΕΥ αφ~IN

!tkΊOΡOύμ E να ωτστρέψ ο υ με τα χειρ ότερα

B::.-·.....;~

επιμελη

στο

ο

ε

δ η μΙOUργoύμε προωιοθέσεκ

",αnα~AAαδική αnεργ α.

ε,,'- __ --.~ -

Ρυ ;(θεΙοιθ

δ Eυθ LNτή

Κ.

r

μφ

1Ε Κ1 tDI το ΠΑ

~Kη

μΕ τσJ δ ι

φ έρεα;

θ

σ;Φλη σ η ς

εργα σ (α ς;; μ Ε

&Υ

ζ[ μ Ε άλλα

ΊΟξικά Eρyατι tΣj KΈVτρα, Ομoonov δ[e ς. Σω μ α

(άνη,.

έo-ypJY

nepl-

Μας καλο ύν YQ CU'ι'η θ"oouμε στη ... σοιεΡΎΙα, στα

lp)IIO υ:π01ι.οΥ ισμΟΟ cu... τάξε

ρου με τη ... υπόθΕσ η τητ ζω ής μας στα)(έρια μα ς.
νσ o ρyισ.ι ι.ί:ιJ o υ μ ε τσv cηdJ yo μας .

χρόνια. α ...ιιμ έτωπο ι μΕ ό;\ο υς ται ς Ο V1EJ7r'C!Ό

..'έες

νErι εεaπότηση με μέτιχι κα ι αντΙ μE1JXl, YQ πό

ρειακού

οι

δυο

χ ρ ει ό

αΠOφάσεt ς.

συμβο U>Ι [0 υ

",α

Υ α ΠΡσ,(Wρήσει. το έργο. Το

δημοτικό

συμβούλιο πήΡΕ

σναφερόμεΥος μά), ι στα. και

την απόφαση πρι ... λ[γε ς μέ

στην πρόσφ::πη

ρΕς,. ΕΥ ώ αναμένεrαl σκόμσ

αποστολής από τη ΡουμcMα

η aπόφαση του περιφερεισ

στη Βέροια, όπο υ παρ::>υ

κού- «Τη ... επόμενη εβδομά

σ[ασε ως εκπρό σω πο του

δα. υπόΡ;(EL έΥα ραντεβού μΕ

Εmμ ελητηρ [ου

ΤΟΥ Πe.ρlφερειάρχη Από στο

τη ς

λ ο Τζιτζιιι;ιίχπ α, ο οπο [ος

eI-

Ε1Τ1σιι:EJ.IAl

πρόαι:ιπο

αvτuτoλ[τευση ς,

χωρ[ς

Υα πpooκληeel το Συμβο ύ

να ι σύμφ!ι1ι'Ος,. έχουμε όμως

λιο του Επιμελητηρ [ου. «ΔΕ.

πρόβλη μα με τσιι ΑΥτ1 πε ρ ι

σμeuτήκαμε όλ ο ι οι EJ1IXE.1-

φεpε1άΡXrι που προσβόλλΕΙ

ρηματfες με το ποσό τωΥ

το Επιμελητήριο

220.0 00~ στry.ι

ως θεσμό

αρχική

συ

αλλά και τους επιχειρη ματfEς

... άνrηση . ΉρθαμΕ

που ΠΡOσφέρθηKaν να βά 

με αντl:περιφέρεια και δήμο

λ ο ΙΝ τα χ ρή ματά τους . ΑΥα

Βέροιος και συστήσαμε μη

φέρει δημοσ[ως σε καφ Ενεια

κep50σιι:οmκή EΠJιρεIα Σύ ν

«που

e.rVaI

σε επαφή

τα λeφτ~ . Τσ

δεσμος Φlλω ",...αvoΙξαμελο

λΕφτά δε μα ζeίrτηκ(l'J γ ι αή

γαριοομό Ύια Υ α καταθέτου ...

ΠΕριμέΥουμε

τώρ σ

οι emχειρημcrήες . Το οικο

τις απOφάσεtςτoυς. ΑΥ Βχαν

Υ Ο μι κό το mο όΡχισε Υ α αλ

μαζε.υτεf, που θ α τα βρ Ισκα

λάζΕΙ και απcφ:ισ[στηKE YCl

μΕ μεrά το κούρεμα; Α ς Ύ[

Kατατe.θo ιN τα χ ρ ή ματα τωΥ

2 χ ρ όΥ ια

VO ΙΝ οι τιππκές διαδικασΙΕς

πρoσώ.mι.J1ι' που απαρτίζουΥ

και τα λe.φτά ε [νσι Εύκολο Υ α

τη δΙCΙXειριστιKή Ε1ΤΙΤΡΟΠή,

βρεθού'b.

γισ Υα μη ρισκάιχιυΥ οι ΕΠΙ

Συvέ.XΙ σε λ έyoνrας πως ο

χειρ η μcπfEζ.. Τ ο EyδιαφtρO Y

αντJπe.ρlφερειάpxης

τω",

παρ α

εrnXΈιρημαrι ιί7.'

Ε[ναι

μe.ρ [ζEI και προσβάλλει το

ακόμα θΕτικό . ΠΕριμέΥουμε

Επιμ ελητήριο

α κόματο ΦΕΚ απότο ΥποιΡ-

σαν

θεσμό ,

από το Δr.. της Α

Λ Εε I

ΑΙ, που πρόεδρος E[1ι'Ol ο
Κώστας ΚαλαϊΊζ[δη Ct eIπε ο

Τ6σος Γιόvιc:O"(λoυ. Έχο υ μ Ε

το πράσιllO φως γ ι α YCl "r... eι
το Τελ!ι1ι'ΕΙο στη'" Κουλο ύρα.
χ ρ ή ματα υπάρχου Υ κσι θα
πρέπει πέρα από πολmκά
Υ α δο ύμΕ το συμφέΡΟ Υ μας.
ΞέρουμΕ ότι πρέπΕΙ Υ α Υ[Υ ει
ε δώ το Τeλωνε lo . Να προ
σπαθήσουμε Υα μα ζέψουμΕ
τα χ ρ ή ματα Υια το νομό μας
και Υα μη μας στΕΡού Υ τry.ι
προσπάθεια. θέλ ο υ με

βο

ήθΕΙα και όΧ ι αYrιρρήσaQ;>,

ανέφεΡΕ ο Ν8ιι:ο ς Ταιιιιcικ

-

JrOUλoς. ο οπο [ος συ Υέιι: ΡΙΥ Ε

το θέμα με <ιυτότου Χη μEfοο.
), έγ Ο Yrας πως αν με[lιουμΕ

όπραΥο Ι θα φύγει και το Τε
), ω 'ι'Efo.

Βλέπω κtlλ\υσιeρy [α

από φopEfζo Ποιος καθΟΟΤΕ

ρΕΙ Τη.' ιστoρl"α και για ποιο
λόγο; Το κτfριo κατόντησΕ
ερ ΕΙπιο γιατ[ κάποιος δειι' το

πρόσεξ ε. Να &ίι σειλ όγο αυ
τόςπου euθύνεrα ι., αvέ.q:ιεΡE
ο ΣτέΑιο( Kαvδιό1ιαζ.

Η ά>ιλ η

Σ

ά OVTCIς

βάθος

άπo~ rι

α

την τοπική και όΧι μόνο
πικαιρότητα.

τ

ματ
.tι.π p ιM o υ

3

20 17

Α ία

Ο

Ι

πανηγυρικο Ι τόνοι με lΟυς οπο Ι

cιvερι,fα

εκατο μ μύ ρ ια

E.p'\ΚIζoμέ'Joυ ς,

οικ η α/οΙΚηση της Π ΚΜ ωιερηφσ

που έκλεισ ε εκατσvτάδες χιλ ιάδ ες ΕΠΙ ΧΕΙ

vεύεrαι, ( με ΣXεnKό Δελτfo Τύπου) , για

ρήοεκ, που ξεκλ η ρ[ζ ει την μlκρομεσα Ια

το t1«Πόρθωμ ~τη ς, όr ι Είναι η πρώrη

αγροτιά .

Περφερειοκη

Περιφέρεια εφαρμό ζει ως βασικός κρΙ

που ξΕιι: Ι.." σε φέτος 10

πρόγραμμα τησ .n:rnσmσηκής και Βα

α ποΝτική, που και η Ιδια η

κοςτου κρατικο ύ μηχα'ι'ισμού .

σικής 'YΛJKής ΣlΝδρο

π ροσπαθ ΕΙ η διο Ικη

μής. ( με συyxρημσro

ση τη ς Π ΚΜ αφΕΥός

5ότηση του

ΤαμΕίου

να Ε8"σ ει τουτ εργα

Ευρωπαϊκής

Βοήθει

ζόμε'ι'ους όrι πρέπει

ας για τους Απόρους

να. σρκούντσ ι σε έvα

(TtΞBA),

ξεροκόμμcrro

απστΕλού...

πρόκληση γι α τα φτω

με το

οποΙο τον ελεοιΝ α

χ ά λαίκά στρώματα της

(διοl

Κεντρικής Μα.κε.δο ιλας,

Υού'ι' στην εξαθι\lω

που ζο υ ... σε συνθ ήκε ς
ακρα Ιας

φτώχιας

που ΤOIι' οδη

ση.

και

Αφετέρου

χειρεΙ

... α

ΕΠΙ-

εξωραίσει

εξα θλ Ιωση ς.

την ΕΕ εμφα'ι'Ιζovτας την ως ευεργέτη

Η πρωτιά που χα ρ α κτηρ [ζ ει τη ν π.ιι

ΤΙιΝ φτωχι.ίΝ λαϊKcίN στρ ωμάτω'ο' που

Β... αι πp:ιmά αvεργΙα ς, φnlι xιας και E.ξa

έχου ... EVΤaxθεr στο πρόγρ α μ μ

θΜωσης που ξεrrεp.ιά το

YClI υπεύθυ.." μετηνπολm κ !Ί τ ηςΥl ατην

1/3 του πληθυ

ενώ εΙ

σμού της και τη ... κατατάσσει Cl'ι'όμEOO

κατάστασή τοικ,

στκ πρώΤΕς ΠΕριφέρειες τηε ;(ώ ρα ς σε

Q άYθρωπoι τo υ μόχθqυ πουτους έχου'ι'

αυτούςτους δεfκre.ς.

οδηγήσει ση]ν

Ε ΙΥα1 ακόμα μεγα λύτΕρη
μιας κα ι στο...

21Ο

,........;~ -=....,

η πρό Κ>Ιηση

αιώι,ια που ζο ύ με η

παραγωγι κότητατης εργασία ς, οι δuνα

α θι\ Ιωση,

κα ι

έ;(ου ... α'ι'άγκη και aπό αυτό τα Ελαχι στα
του συγΚΕιι:ρι μ,ένου προ γ ράμμ

ς, δ ε",

πρέπει YQ συμ~ ~αστoιN με τκ με ιωμέ

τότητe.ι:; τη ς επκπη μης και τωv ΤΕ»' ολο

ι,'Ε.ςαπαιτήσει

..,.,κώ 'ι' εφαρμονών τη ε, οι παραγ!ι.1y'ιιιiς

τησ φτώχειας.

.!Tl μι

έρ ια.;ι:η δ ιΡΧεΙρ ισπ

δυYCΠότητες τη ς χώ ρ ας μα τ, στκ οποίετ

Αυτό που ΧΡε1άζεται

η Π ΚΜ έχει ση μιwt1κόrστo ε1δlκό βάρο ς,

χθεf το εργατι

μπορούν

5υΥά μεις στη μά η . Όλοι Ι-! αζ[, ε ργάτε

όχι μόΥο να εξαλΕΙ ψο υ ... τη ...

'ιΏΙ

YQ

q μα, ν α

ανασυντα
.ι lι'έες

lm:9

ΠΕΙνα και τη ... φτώχια αλ λό να διασq:α

υπάλληλοι βιοπαλαιστές αVι:XΠε~ οιπο

λΙσο υν τ κ προϋποθέσεις ώστε α ΕρΥα

απασχολούμε'ι' Ο I ΕΒ Ε,

ζ ό με... οι συνολικά ο λαό ς μας W έχου ν

ενόvπα στο κοιν ό Ε θρ ό, το κα πιταλι

ιιπερεπάρΚΕ.ια και σε ποιοτικό εί5η δια

ση κό σύστημα και τα μονοπώλια . που

"

ι και Υ υ

Ικες

τα

πιχι σφ υ 'Υ'όπο υ λα)

στκ

Β'ι'αι χα ρ α κrη ρ ι ση κή

η

Βαρβόρ ες

καθ.Jστέρηση

Ημα θ Ιας.
έYCιρξης

Λ ειτουρΥ Ιαςτης, α'ι' οκεφτεί καvεfςπωςβρισκόμαστε

λΙγες η μέ ρ ες πριν τκ διακοπές του Πά σχα

αv

τροφής και σε κάθε λ σ,ιή ς αγαθά που θα

φφ.ιουΥ σlΝε;(ώς 'ι'έα βάσανα.

σκ:ε.φτεΙ ΕΠ Ιση ς κάποιο ς πω ς ο ι αΥΤΙστο ιχες δομές

το υ ς Ε1!11Ρέπουν

ΔFEJJ υπάΡΧΕΙ άλλος δρόμος για 'ι'α απο

στην πε ρ ι οχ ή τη ς

μ ε βάση τις σύγ,( ρ ovες αΥάΥκεςτους.

κρούσουμε την ΕΠΙθεση στα ερyαrικό

αρκετό δ ι άστη μ α απότην έ'ι'αρξη λΕ1Το υ ργ{ας.

Η διοΙκηση της Π ΚΜ ου σιαστικά DΠ.Xει

λα"ίκά ακαιώμστα, 'ι'α διεκδικήσουμε την

Το αρχικ ό ~κλ [μd' που πήγε

ρ ΕΙ ( κα ι μετο συγκειφlμέ ... ο ΔΤ), να συ

CJYCD1λή ρωση των αm.ι.ιλEΙcίN, τη στοι

ορισμένο υς ~ K ύ Κ>Ι o υς" πιχιοφαν ώς έχ ει ~ σπό σει·

γκαλ ύΨει τις σoβαρόταrE.ι:; ε ι.Ε ιΝ Ει:; της

χειώδη

και

για φτώχια και τη ... εξαθλΙωση του λαο ύ

CJYCIγΚcίN και για να προεταμάσουμε τις

qχ:ΙPW'ι'l: a I oρyα'ι' ώσε ωv της περι οχής μας. Φυσικά
η όλη πρ ο σπό θ ει α και aτΌ lι' τομέα της έχφρaσης

... α

ζοw ικα ... οποιητικό

ι ΚαYOΠOf ηση ΤΙιΝ

σύ'r'χΡO\ι'l:.Llν

χάρη

στη lι'

... α

δ ι o μo ρ ωθεl από

πολύμη.."

προσπάθεια

στη ... περιφέρεια μας. Για τη ... εφαρμο γή

VΈΕς αναμετρήσεις, τους νέους

της πο λmκής όλ ω ν δ ιαχ Ρ ο ... ικά τω ... αστι

ρους αΥ ι:ίΝες, με στόχο ΤΗv πΡ:ιΥματική

αλληλεγγ ύης αλλά και της ααφώrισης του λαού

κών

εξο υσία του λα ο ύ, τη μό.." που μπορ εί

τη ς περιοχής Ε'ι'άντια σε κ άθ ε Ε Ι0 5 υ ς Ρ:ιτσπσικό
δηλητήριο θα~ει 'ι'Q συνEXΙστεf.

κυβΕΡι'ήσεω ... και τη ς σημερινης

συγκuβέρνσης ΣΥΡI ΖΑ-Α Ν IΞι\ αλλό

...κηφό

αυτό

Αλε ξάνδρειας μετράΥε ή δη

και

YCl ΙΚQYOΠOιήσει τις σύγ.(ρo vες awyΚE';

της ΕΕ που οδήγησ ε και δι ατη ρ εf μεγό

του, σύμφωvα με τις ΕΠιστη μο .... κές και

λ α τμήματα lΟυ λα ο ύ μας σε συνθήκες

πχ ... ολσ,ιικέι:; καrακτήσεις.

ακρα Ιας φτώχ ιας. Που 0 5ήγησε στην

σuιv

ση lυMό,rωv ΓOV1ίων

.. ηρόε.δρος ο r

. ρΥος

ΩειΙΟΥων B/6IUaIt Eιαιαί'ΔΙUαη

ΡΒΑVhη (

πλη ρωμcmκός:

Μ υ

τηλέκα EλEYCl ) .

Μ

ετά από εκλογέ.ςτο Δ.Σ τη ς "ΕΥω

Εκπρόσωπος

σης ΣuyιφoτήθηKε σε cι:iιμα ως

λικ ής

Σχο-

Επιτροπής :

εξήc

Λάτσι ο υ

Πρόεδρος : Αρβαιλτης ΓιώρΥος

( αν απλ η ρω ματικός :

Αντι πρό εδ ρος: WΗ λιόπoυλoς ΠαΥΤε

Α ρ β α'ι' πη ς Γιώρyo ιj

λή ς

Εκπρόσωπος

ΓΡ:ιμματέας:

υτη λέm Ελε... α

τρα/'1ή ς

Taμfac Τσαναξ Ιδης Γιάwης
έλ η: Δέλλας

eα..,άση ς,

κόrητας :
Μ εσσ αλό

α ρ Ια, Λlάτσ ι o υ Ι ωά..,YCι
ηλιόπουλο ς ΠCJV1Έλή ς ( αva-

Επι-

Παραβατι
Μ εσσ αλά

Μ α ρΙα

Επιτροπή

Εκ πρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή
Π αιδ ε Ιας :

ΙωάYlι'α

'ι' ή σεωv
Utη λέχα Eλ FEJJD

Mετaκι
Ειι:5 Ρ q.ι.ώ 'ι':

,

εξιστορ

ιν
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Σχο ι Άζι ντ

τ

κο

ω ι

,

,

............111\0

ΤtDl

ιx'mεζες κα ι αγροτοδmροφικέ<; ΕΠιχειρήσεlς,. θα E'M.'f1PJV τι
πόσο παρόγεται σε βά Ρος"Tt.ΙN qmι:t,(O μεσα[ωv αγροτών και

σ ψ φ ωvla συμβo)ι:Jιαισ'ιςyεωρylac; για ~ τιXmεζα, αφορά στov
-τομέα"Tt.ΙNθερμο κ ηπ ιακών Kηπaιτuι::ώ'ιικαι ται εππΡαπέζιου στα

~ πp αyματtκών ~ mιαγ ιociN

φJNoύ σro Ηράκλειο Κρήτηι;;. Τα []Ρ;(Ικά π)Δια στό);εοον σΤΗV

Η oλoέ.vα κα ι μεγαN.Jτερη εμπ),οκή τt.ιN τpα πεζιi] ν ΣτΗv εγχώρ ια

υπέρβαση ΤΩV 30 συμ βo),αl tι:IJ IΙ]Iτα.ι ς 2O.ro::Ί αγpoτoκtJ1Y01Pό 

αγροτική παρα~ , μ έοω της cσυ μ βo λαιακ ής 'f'EILPr' ~, πω

φοι..ις,. α ρ ιθ μά; που, όπω ς ),έΥΕ αν επ[ση μ ε ς πλη ροφοιΧες,. εf\!α ι

π ροωθεί η ελ/η νική Κ1Jβέp.'ηση , K~o ύμ E\'η J'lά\ιω στο υ; ά(oye.ς

πολύ κοντά στο να ιomιφθε Ι

πο υ χαιχΧιο ει η vέ.α Κo~ή

γροτική ΠΟMnκή'tl"J(: Εξ μόνο μεγα

τ/ν _Μτη cπoν τοή(ο CM αyρ6'tε.c;

),ύτερα δΕΙνά προμηwεl",α 1Οι.ις μικ ρομ εσαlou ς παραy ιι:t(Oύς .

Η συμ βο)ια ιοπο[ηση ΊΟ υ μεyαλύτεpα.l μ έ ρο υςτης εγχώριας αγρο

Π αρά τα όσα υποστηρ ιφ ν/"1Ο στελέ;); η 'tI"J(: lpάJι εζας 'l: Π EIΡOΙ~

-τoκtη YOtpoφIκή.;; παραΥωΥής μεσoπ p6θe.σμ α, σττΥ.ι πρανματικό

(εζαΥ6ρα σ ε το

τ/τα σονιστα άμ εση ε(άρτη ση του πρ ωτοΥ ενο ύ ς τq..ιέα από τα

'l:IJ'r'Ib

m μ μάτι της πριί:ιΊ ν ~Aγ ρ oτική ~), καQίx;

περιφέρουν τη ν πρ α μ άτ ω -τους στις αγροτικές πεΡιο Χές κα ι ιmό

μο νοπ ώλια το υ αγρο

a;pvτo l dιαγ oύι;; με πετΡ axήΝα

τοδιατροφι κού

, η ΕΠέκταση 'tI"J(: CΣυ μ βoλ α ια K ής

vOT1t'U\n

αι 

μπλέγματος . Αυτά επι

Υε ιφΥ[ας,. απoτe.), ε Ι ιδ ια fτε: ρα Kε ρδoq::ιόρcι επιχεfρηση για Ία μι>

το υ σ,ιρστ οδ ιατροφι llDύ α.ιμπ'Μ.."ματο ς. Aντfστρoqισ . η

θυμο ύν συγκεκριμένες

ΥΝκ εοο ή τη ς,. σε σν/δ οοσμό με ά λ/α. μέτρα που περι έ);ονταl στη

κcnηγo ιXες πpoYό ντωv,

ν έ α !<ΑΠ , θα επιτcιxιAιeι 10 ξεκλη ρ ισμα χι),ιάδων φτω

σε συγ lα/C: ρ ιμBι ε ,;; πο

μeιx:ιbJv

παραγωο,ών.

σότητ κ και τιμές, με

Η σ υ μβοι\α ιοποΙ"ησ η 'tI"J(: αγρστoκτη vσrΡOφl K ή ς παρα't'JJVt'ις στη

προκαθ:φισμέ νη ποιό

aιέa eπo ;ι(ή :ι- πou ~EΚlYό'r'a ~ ε),), η ..,κ ή Υεωργ[ α. στο π),α [σιο τη ς

τητα π ο υ θα προκωπει

ΚΝ1",α ~ περ [cδo

από

2014- 2020.

τυποποιημένες

Η α/wψ η συ μ βο)ι:ι10ν μEtαξύ πα ~ και τρoπεζιi]ν, έxe

κα), Ν εP'rT'! τικές

χα ρακτη ριστε[ σ ε πσλmερη α.ι 'ι'έντειιξη του υποοργο ύ ω; εlι'έp

κτικέι;;.

προ-

Υ ε ια παι ε ['ι'α/ σιρο; το α.ιμφ έρov ό),ιι:ιn, καλιί:ιvτας ο υσιαστικά

Η cι.:ιwψη αυμβο),α ο υ μεταξύ αyρoιτi:ιv και τρόπε ζας,. σ ε καμ α

τακ παραγωγούς \Ο απoδεxw ύν τκ προ Ίόσ εις της Τ ράnεζας

ΠE:ρ,fπτωση δ ε O IN Knιi «ι σ ό τι μ η σΧέση .., όπα.ι ό;\οι μπσρο ύν να

Πειρακlι ι;;. Ο [δ ι ο ς έ;); ε ι χο ρα κτη pbe.Itov μικρ:) κοιπο), ΟΟιάσπαρτο

~ν/ κερδισμένοι,όπω ς υ π ο στη ρ[ζ εl η ιωβ έΡVιpη . Πώς θα μπο

κλή ρο, ω ς το κατ' εζσ,(ή ν δια ρθ ρωτικό πρόβ λη μ α:ι- το υ εv;(ώρoo

ι:q

ό λ/ωστε να ιmόρζει σ Χέση ιοστιμΙας μετα(ύ μ ας ο μάδας

Π JXιΠσr'E\'O ύς -τομέα. πρόβ1ι.ημα πou θα ξΈπep.'ιeτoι στο βo~ό

πα

yι.JJ'(6:N που δεν μmρε[ να πΡ:ιμηθευτε [ κα ύσιμ:::ι ια:ι ι άλΜ

που θα επεκτε [ι,οεταl η α.ι 'r" β'tροπο[ησ η 'tI"J(: αγΡOτlκήςπαρα'fυ:

καΛλιε:!7r'ητι tD εφόδι α για vα σlΝeΧΩ ΕΙ'ο'α. πα ράγε ι και ενός ΊΡΟΠΕ:

Υή ς,. στην οπο α στ οχε ύει 11]1 η σ ψβoAα~η ση .

•

Αειτο

{ι~ ύ ιδΡ)μα

ια τέτοια π;\a} ρ ά αVΑΔElΚV ύεl και η έ κθe:ι η Υια

τ/ συμ βoι\αιa κή Υεω ρΥlα της tlt. ιΕθ.ιούς Ο ρΥ άνωσ ης Τ ρoφ[ΜΩv

TOπρyραμμιι ~

Π ώς ), ELτoυf7r'E! η α.ιμβο λσι ακή γειι:p'r' kι; Σύ μ φ ι:ι:w με όαi ανέ

κα ι Γειι:p'r'ktς,.. Παρά τη διπλωματιtit γkί:J σ σ α πα.ι ;φ η σ ι μ οπ ο ιε[

φ ε ραν εκπ ρι:5ισωποι της τράπεtας στους αΥΡ:ιτες,. η Πειρ αιι.ίχ;

lDl, αποκαλύπτονται όλες ο ι

π ροσφέρει -ι:Την απα ιτούμενη ρευστότητα τη στr,ιμή που τη 1U""":.ι.::....- •.!.'

εταφεΙες και ψ.jllεζε"γ ια τφ oo ρα. βraσ η στην πρόεη ThN κατά

όζovταtι-,αλ M κα l cεyγ υημ Bιη πλη ρωμήτης πσfXlγωγ ή ~ σεπ Ρο,;;

τ'

συ μι;ρωv η μ Bι η τιμή , στη ν ημε ρoμηv[απα ράδoσ η ςτα.ι nΡCΙDV'[oc.~-

λα δ eι::ιμ aι τ ιιociN συμ βο'\α1lΝ πο υ σwάnτoυν μ ε rnραΥω

•

Π ρα κτιιώ, το σύστημα π ρο;φη ματο δότη ση ς ",α ~ ΈΥαρξ η Τ/ ΙΙ;

ιπ). ~ ε~ μέθοδοι πou μ ΕΊέΡχοΥΤΟI

σε διεθ.'ές E1Ifπεδ o . Σε αυτή ν την έκθ ΕΟ Γ\ι α vαφ έ ΡOVτα ~ γ ια

πα ράδειγμα.. οι δ lMl.Tότ ητες που διαθέτα.ι ν οι εταφεΙες να προ 

πα ραγtι1r\ κής δ ρα.στη ρ ιότη mς ), E Iτoof7r'E! ως ένα κλασ ui:ι σΟΟτη 

βλέποlΝ τη διακ ύμανσ η Th1ιι' τιμών τωv π ρo}5vτ(w στις αγο ρές,

μα δαYElσ μαJ, με lδια trερα υψηΑό επ ιτόκιο, πou ιωμαΙ ..'Ε1Ο ι από

σε αvrfθεση με ταις αγρότε ς και κτη vστpόqια.ις,. α

4% έως liX:tl8%, αvαMy ιι:ι:; με το προιόν κα ι το χ ρόνο απcι:ιVι P.=-~~

ε φ Ρτη μένο ι πια από μ ια. συγκειφιμ έ'ιη εταιρε lα., τόσο γ ια ΤΗV

μής του ποσο ύ από τov m:ιραγ ωyό

έ.ιαρξΓ\ι όοο κοι Υια τη διάθεαη της m:ιρoy !ι1t'ή ς το ιχ:, βρ bκο ΥΤΟΙ

τη ν υπο γ ραφ ή του σ υ μβQ;

om[oI όΥτα ς

),ο[ου, ο παρ ~ παρaδlδε: ι ιmox ρεωτιm το προlόν -το υ στο ν

Ε\' τ έλει σε χει ρ ότ ε ρ η θέσ η απ' ότσ.ι υπέγ ρσ.μ:ιν τα συμβόΛαια

αvτ σ1ΌΙ ~ έμπo ΡCΙ ή μεταποιητή , που επ[σ η ς συμμετέχει στο

Σε κάθε περfπτωση" με τα α.ιμβόλαι α πα.ι π ιχχ:φέρε1 η Τρόπε.ζα

π ρόγραμμα τη ς -τΡ:1πε(α; ΓEιρακb ς,. σ ε ΠΡO συ μφ:ιN η μ evη τιμή .

Πειραιώς στους μιιφο μεσ α[ο υ ς ΠGJXl'rW'(O ύς,. στη ν πραγ ματι

Το συγκε:ιφιμ έ'ι'σ πρόΥραμμα π Ρα.ι:θεfroι σ ε μια περ [οδο που η

κότητα τα.ις αμε[βεl μόΥο

σ ι.mp ιπτική π),εlοψηι:Ρ 1a των πα ρ~ αντιμετωπΙζει σoβι:Jριi

Υια το κεφάλαιο που διαθέτα.ιν ΙCΤΆτη ν παραγωγική διαδ ικα σ α

'r\G~

ερΥατική -τους δύvαμη και όχι

π ροβλήματα ρε ooτόtη"1Oς, σ ε βαθμό τEroιo που με Q\oέ\O και

(ι,η, αγροτικά μηxαv ή ματα κJ.πJ . Αν σ ή μefXl ο ι όροι α ιrnίN "Tt.IN

μεΥ αλ(ιτερη δοοm), l α ξεK r.'ό η κάθε Υέα κα),),lερΥηtu<ή περ b&χ;

σψβολσ (JN qxι.vro(O IN oιQνεκτo , τ ο μWo βέβαιο ε ['ι'α/ 6τl όαο

Υ ι α τα μιιφομεσ α [α αγρστlκά νοι κο κυρ ιά. Ε ιδ ι κά μ ε τα πjXSσθετα

-το μοντέλο συτό θα ε:πe.κτεf\!εroι, τράπεζες 11]1 αΥρο τοδ ιατροφ l 

-ι:χσ ράτσ ια:ι- από το ι.ις φόρο ι.ις ΣτΗv αγ po1l κή Υη" τα πράΥμ:::ιτα

κές επιχειρήσΕΙς θα επιβό),),ον/ ολοΜ

θα γ Ινο ν/ ακόμη χει ρό τε ρα .Το

μεταφέρovιας τα κόστη της m:ιραγωγή ς στο χω ράφι Εν τ έλε ι.

610

πρόβλη μα της ρευστότητu ς

Ew ακό μ α

ml πιο σ rJ.ηρο ύς 6 ΡCΙιχ:,

mrτιμ EtωΠ[(oν/ επb ης μικρο [ κα ι μεσα [ο l έμπoΡCΙ ~ α),;\,(ι κοι μι

πρόκειται γκι

κρές μεroπoιηtl κές βlOμη xαv [ες σΤΗV επσρχ[α , όmιχ; και σwεtαι

μεοοlou a,ιρότη σε ένα πλ ή ρω ς εvrατικσπolημ έ'ι'O

ιmιάN π ρο),εταρ ιοπο[η ση ς τα.ι φτωχο 

ριστ ικές μovάδ ες ouoκeuaa fcις,. επεξ'E:ρyασ lαc; liX:tl ttJI1'OΠ

η ση ς

Jjivo μσ.rτέM αΥρ οτι ιιή ς παραΜ ής. 0"t0 000 ο ο oo ρα'yUγ ό ς αν

αyΡOτικ.ιί:rι' π ρo'€NτtιN. ΥπάΡΧΕΙ δηλαδ ή διισ κο.\ lα. α κό μ η και όσοι

ά,( ι τυπι κά, σ[yoυρα o oo ιασrικά,. μετατρέπετα ι σ ε εP'r'1τη - 't'Ίς πω

αγ ρότες εεK~ήσOν/ vα. κα),Ν Ερ',"Ούν, εlτε. ν α μην μπορο ύν Υα 00-

εργάζεται και α μεr βεταl με 6 ροι.ις

ραδώσΟν/ τη σoδe Κι το υς,. efrE αν τη ν πο υλήσοlΝ να περιμένου ν

Ο Α

Υια διάστη μα πο υ μπορε [ να ξεπεράσει και -τους

12 μήνες για w

ε εoφλη θαJ ν, όπως όλi\ωστε σν/έβα ~ ε πριν ακόμη
ιφ[σ η

Ea::mOOEI

ovv

η

τunύ

"

κι α λλκbς δια>. υ μέν ο, πΜιμηι,η καθ..ιστ έρηση ε Εόφ\η ση ς της πα

Ευκο λα κcrn:tλαβo νει καvεfς ότι υπό α υ τές τις α.ι 'ι'θή κa: η -ι:προ-

Σ

ακηαη>), στο ΝΑΤΟ• ••

τηΜ ή απoφo[ttιN, από μια σΕΙρά ειδικό

τητες,. προχωράειτο NIiJΌ, ΟΞ

Ew Πp:7,paμ

σε ις,. πα.ι Yέa σΧέδια επεμ f3ά:'εων βρ [σ κov ται
στα σκαρ ι ά.

α διαδιlα'la καθ ό),ο υ αθ:ίJα,

πο υ παττ.ί:tmJς στη μεΥόλη QYεp'r' b Ε1Ιιδιώ
ΚΕι να στ ρατο ;\ογή σ ΕΙ νέσυς επCΤΉμoν ες . Ο

καΙ δ ιαρΚΕί ένα εε<iμη vo με αμο ι β ή. ΣΤΗV

παpαλoyroμός το υ IΙ]Πrro),Κ:ΙμJ ύ: Αντl το ν έο

αισ α, κσλούΥΤΙ:ΙΙ νέο ι Ε1Ιlστήμονες από τις

επιστημο .., κό δlΝαμικό ν α α Ειοπο ε fro ι "ι'\Ο τη

),'ώ ρες

βεΛτ[ιιχιη της ζωής των εργατικω ν

μέλη του '0'0 uπσrά ξOν/ τις Υν ιΟΟ ΕΙς

και τα ταλέντα τους στου ς σκοπούς τη ς ιμπε

- λσ lιαί:ιι'

ρ ιαλιστικής ), υmσυ μ μοχ ktς. Η επιστη μovιισ'ι ,

μα ζών, Υια ~ α'ι'άmuEη τtιN παραyιι:tr'ιt'Jί:ι.ι
δ ν/άμεω ν με σ κοπό τη ν lιmιoπo[ηση ThN

δ ηλαδ ή , 'f\d oη ΣτΗv υπ ηρεσ lα. μιαςπολεμl

ΚOI\':ιJ..,κών αvαγισ:ίJν, θα ι50υλέψ ε lγια Ο),'έδκι

κής μη χανή ς, σε α.ι 'ι'θή κa: που oξύ yovπ:ιι ο ι

καταστΡCφΉς!

ιμπερ ια),ιστικο( ανrαγ ωιιo ιoμ oΙ και ο ι αvreΞ.-

ΜκΛΌxΩv

ι να

αΑε l

ouιr;

'οωλόδας:ι-...

'tovc; ovp
φίJ

Ε

α

ιr;

ιr;.

ιr; τους ιό
ιιή IυvrO\lI

ιτtxu ~

1ιλαAητ/ fMO στ
cΗΗ ΝάοιllOa.

τα tιJιAo ιιΡτ

7

•

ρl1fι. 7:ΟΟμμ ΣΙΗV

υναντήσ ις ν

πα φές με αλ/0ι5απούς τα.ιρι-

μα πou ε ύ ro;α ovo μόζε ι ~p σκτι κι'ι όσ κη ση

-

mιό την

κd στpώμιmι σιο
lJλαrε:Iα Καροι4σ

ρα δοθε: b:J ς σοδ ειά ς,. ισοδιι w με[ με καταστ ροφή .

ε στρατσλόγηση ~(JN E1Ilστημό'otι:lV, φοl

cmό

IUn OVO(
mo

oι6tιιήσouν τα απιΊμιπα

όνο πο υ σήμε ρα, με το αyρσnti:ι ει σ ό δ η μ α να et.ιαι έτσι

< Πρακτικ"

ΠΙ( ς

- καθετοπσιη

~'Ί'11 Γ'", ...,.r"':i"""''i'- ί-!;ιr;--:-7'':Ι''''

στικαJς πράκτορ ες (15 πpQ

κro ρες από Γερμαν !α. Τo υρ ιd"α,

Bα.ι~ ρ{α,

Poυιnι [α,

ΑΥγΜι:ι,

O), λαvδl"α, Νότια Αφρική. Λf βα

\'Ο' Σε ρ β ~ εrxαy στη ν Βέροια,
σro Δημαρ χε [ο (2913), ΕΠ1χειρη
ματfες πο υ ασχο ;\Ο ύ ΥΤΟ Ι με το ν
κλάδ ο στov τόπο μας. Πρόκεπα l

γ ι α πρ::>yραμματισμέ'ιT)επ lσκεψη
στη Βέροια τουριστικιίΝ πιχι κτό-

ρων από το ε(ωτερικό Υ ια ν α Υνωρ[oou ντα σημαvτιιDτερα μνημε[α κοl αξιοθ έα
τα 'tI"J(: Βέροι ας κο ιτης ει.,:;ιύτερης περ qή ς..

, Ηόλλη

Στη

βΡσκ.ε
vιοκouμ
μ

έΤ

τ

αποψ!]

Ai6a aυ1'ή θα
άρθρα,
1'0, t

w

ι

JlOU cιφιoρowτ/ν

κή ΙΟ1'φα (κuplw(),

τ/

ικό

,

,

ορειν

ρη της Χώρας

μaςcιλλcίκαι JlClYΚόσμια

Η

ΕΕ δεν αποτελΕΙ μια μορφή σ;(έσe:ι:ιι,ι, α\'όμeαα σε oρισμένa.

κράτη πριν, στα περισσότερασή μερα της EυρώJιης" με στό

),'Ο την α'ι'ά1rn.ιεη ισότιμηςκαι

ικής 'ι"α τους AαoύςOΙΚOVOμlKής

σΙΝΕΡΥιασ[αςκαι με κριτήριοτη '(EIι7r'ΙXΙφιKήεγγύτητατωv xω~ν
αιmί:N.ΠΡ όκεπαι'ι"α μια διοκιχιτικήαιμμαxfαα'Λίπερης μορφής.
της πιο mιώ'rερηςπου φ.ιμε 'ftI
σει έως οήμερο, αVΌμεσα σε
κωτι:τοΝστικά και μtNo κράτη. Το κor.ιω tDOικοwμικό σύσtημα
κnθoρlζEI α\l έ\ΙΟ ιφόmς μπορε[ \10 mνEΙ πρότααη ή \10 αποδεχτεί
πρόταση 'ι"α να μnει στο κAaμ της ΕΕ. Από Εκε(

πα[ζαιν ρόι\ο και ό»ι:ι ιφπήρι

tDI πέρα, βέβαια,

πoλιτικι:i. πα.ι και αυτά, σε τEλEU

ταla ανό υοη , βoηθoύv 'ιΌ OTηPI;<roύv οικονομικά συμφέροντα.
ΕΙ\ΙΟ επfσης" πασly'MCΠO ότι στη συγιφότφη της ΕΕ υπεισήλθαν
δ ύο παράγοντΕς" που φαινομενlJ'iJ ήTσlι' ή μοιάζοlΝ αντιφστυω •
ό τη μια πλeι.ιρά, υπήρξαν οι ανnθέσEιςτης Γαλ/J'ας και της ΓΕ Ρ

μαΥως κa~ από την άλλη πλΕψά, οι σντιθέσεκ αυτU:t.ι τtιN xω~
με τις ΗΠ Φοβάτοι ο Γιάwηςτο θΕριό και
θεριό τον Γιόv\η .
Οι ΗΠΑ έβλεJJα στη συγκρότηση της ΕΟΚ μΚ1 απειλή απέναVΉ
ταις" την απειλή του ανερχ6μE'llου Ovταy<ιNιστή . Αιιό τφι άλλη ,
όJ.Xl'ς" τιλΕυΡό. Bιιιι:6lν μE'f'C)Mrτερη mιooφό),EΙO μ:nροστό σε μια
δυτική Ευρώπη διαιρεμένιw ιq:xπU:t.ι, ένανn του mιEρxόμενoυ
σοσιαΝστικού συστήμcπoς και πρr.ι από ό)Ω τητ EIIΔ.Teλικά, οι
ΗΠΑ (επέρασαν τοικ δισmγμo(ις και φόβους τους" έδ(ι)J'αν το

παι υιοθΕτήθη κε με τκ ψήφους τιιΝ βoUΛEιrnίN της ΝΔ, του ΠΑ
ΣΟΙ<, της Πoλmκής ΑΥοιξης και ται Σ!Nααmσμoό.

Ε τη ΣlΝθήκη του Αμστερνταμ EIoάyεroI το CΣΊΙμ

211011997:

φωνο Στσθερότητοο της ευρωπcm<ής OlΚσr'OμOς" εvσωματtί:tιιε
τοι η ΣυμφωΥΙα ΣΕ...,.κενστο δlκαιo τητ ΕυΡωπα1κήςΕ'ΙΙωσης" ΚQ
θ Ε Ρώνεται η έ

ια της «ενισχυμένηςσlNEΡVασωςι.και εισάγεται

Ειδική π1lε!0ψηφIα VIO τη λfr.!ιη αποφάσΕWI , Ε'ΙΙώ ια:ι:ταΡΥΕlm.ι το

cπJX1ar.ιo φ:ι:ιςι. "ια τφι Ιδρυση της ΕΟΚ , αιφι βώς "ισr! αυτό τους

βέτο 'ι"α σειρά θEμάτω'll .
Σ
Σύμφωοι'Ο ΣΊCSερότητας

έδr.ιEOOναroτητα \10 έXow μια παρέμβαση στη νέα κοινότητα και,

-

από την άλλη, να ΕεοοφαλΙσοΙΝ τα ... ώrα του ΟΟτικού κόσμου α:nό

~η της ~ ης ται Eυρι:ίb, με βάση τοικ 000 ους α(ιολοΥούνται

τη σοσιαλιστική άμιλλα και τov αY1UγωWJμό .

οι

Η ιδέα 'r\G τη δη μισ.ι~O μιας Ε'ι':ΟΟης 'ΠιΝ καπιτoλσrικι:ί:tr' xωlXi'
_
'V
_

μέ'llα από τη Γα),),
μιας

01D.

1930 μΕ ro

«Σχέδιο

ρ~ η σ

καπrταNστικής Eιιpι:.lmης σε μια π

ιτική και στpcm:ιJΤΙκή

.

ση

:πό τότε

ρι σ ή μ Ερα, σε δ ιαφoρετιιι:tς οικονομικές αι'ι'θή κες" το ~μ
ο ΣταθΕ ρότητα ςι. εμ λoιιτfζετα μEαντιλαYΚέςπoλιτικiς μΕχΡι

η

πρόσφατο .Δ η μοσlOYOμικό Σύμ

ινό

ΣταθΕρότηταςι..

Ε τφι EYO:JJ μάτωσ η της ΣυμψJN ας ΣΕ...,.κεν η ΕΕ mνEΙ έ

τητα.. Oμωc;,. η πρόταση εκεΙ'ιΤ} βρήΚΕ ΠΟ»Ιές ooσ ιclιIε<; tD~ τε
λικά, 'ο'αυάγησΕ με τφι κήρυξη ται Δεύτερου πcr...,roσμιαι ποΛε----' ,.L

β~

μου,που εEΚf ησε ο XfrλEρ με το δόγμα του (ωηm ύ xώPOIh J!.9';:=-"'~7f
θέμα της U)ικονομικής tDI πολmκής ενοπο ησης της Ε ψimrΡ'-CJτΙΥ

μη

γΚ1 τη ν cW;)κ). ή ρ ωσ η του μ ηχα'ο'

ακόμη

μού παρακο.\ούθησης και

στο Αής" τη δισσυ'ι'δΕση και σuvEΡVΑΣlα τtιN κατασταλτικώ'J
\lΚJ μ:ίJν γΚ1 τη ~ράKιση της καπrnι ιστικής εζoυσfας . Κlwει

επ bης επ bημη ποΝτική VN mιτικoμμoINισμό, εξισι:ίM:wmςτο

έρχεται πάλι στο προσκήνιο, αναζω:nuριί7ι'εrαι μετά ΊΟ τέλο)ς<;::toi:ι;:::Iο·,ίινrι~

ισ μό με tΌ\' κομμΟlΝισμό.

Ii

Β' Παγκόσμιου Πολέμαι . Το σοοιαΝστικό ώστημ α - τα ώνο

ται oπobu με τrN καπιταλισμό βp{σl'D\'"1mι στο έι5αφ:χ; της
!-:r,":-:u-:--",=" σ:π1~~ID lJ(na~n~
ρώπης tD~ μάΝστα, στη ΓΕρμαιλα (ήtα\l τα ώνq:xι μετα(ύ

-

ιδόσε.ις και θεσ μoθ eταJνται ποινές "ια ~ ... παρεκκΜσει(..

θcίpχrα ς κα ι μετά τφι Eισαγωy~ του ενιofoυ νομ σματοο,

ηρ

ΕυΡωπαΥκής ΟμΟ01l0'ι'δ αςι. μΕ σκοπό τη αισπεfρωqη

«Ο m::>Y ο μ ικό Σύvτα.γμCb της ΕΕ

lIισ ηρι.r,ιμ ένα; στό);ος η Εεασφάλιση της δημοσΙσΥΟμικής ΠΕι

--i

της Δυτικής Ευρώπης ήταν πα ιά, ακόμη πρr.ι το Β' Παvκόgμιo
ΠόλΕμο. Για πρώτη φορά προβΛήθηΚΕ επfσημα και cW;)

- το

ρΙ ζονταl οι δeIκΊE(ΤO υς οποΙους πρέπΕΙ να. τη Ρούν τα κράτη

1999: ΞΕΚΙνό.

και τυπικά η Οικονομική tιΏΙ Νομισματι

Ε\Ι!ΟΟη (ΟΝΕ) , από την οποο αnoΡΡEoυν όλΕς οι πολιτικές "ια

μό?'"-ιΟίιβ:),ΡΙσ

τ/

μ εtιJση τα.ι Ερ"ατικού tDστΌuςι.. τφι όΥΡκ::ι δη)ιαδή επfθEση

ΟΠΟΥδιακής Δη μοκρατιaς Γερμ.ανΟς και. Λαοκρατικής Δημοκιχι
τlcιc:; της Γερμα ος) - βρbκεmι εχΕΙνη την ΠΕρ Ιοδο σε ά.ι ο δ ο. Το

τωv μ:ινοπωΜων και των ιωβeMσεωv κατά ΤIiN ερyατιn:.ίιν δι

αμΕρικάνιm κεφά;\(]ιο έχει δΙΕισδύσει στη'ιι Ειιρώπη με το Σχέδιο

σ υστη μά'ΠιΝ Κo r.ιtιN ική ς Ασφά ισης" ιαπάρΥφη του σταθερού

άρσαλ, προκειμένου \Ια ισχυροποιήσΕΙ τον ΚD1lιτα),ισμό, πα.ι

ημερή σ ιου e.ρι,ιάσιιnυ χρ6νου, προκειμέΥΟυ \10 αυξάνεται ο βαθ

καιιψ άτtιN. ΛCΙΌτητα χιφlς ημΕρομφι α λήξης" κατεδάφιση τcιN

ήτα... τσαKισμέvoς OιΚO\lOμικά από τον πόλεμο και να EμJIOδ σει

μός εκ μ ετάλλΕ ΟΟ η ς των Ep,urU:t.ι

τη\l EξόπkιJση του σοοιαλισμού , αφού το λα'ι'κό-ΕΠΟ\Ιαοτοτι ιό

σΙΝΕιδητοποιοιλι την αιΚιΥκη αινένωσης 'ΠιΝ δ uvόμεω ... ταις σης

Το κοινό \όμ κ:ιμα, το Ευρώ, ιαθΕjXi:eηκεγια να ενισxιeer η ελεύ
θερη κf'ιT}ση τωv κεφαΑα ωv και EμJ10ΡEυμάΊΩV σro eo:JJtEPIιOO
τ/ς Ε ψώπ ης" να Ε Εαφανιστούν οι αινα),),ιJ1r1.Iατικo [ K~δINOΙ από
τη διακύ μαΥ ση Ίω ν ισστιμa:.ί:r.',cι>.;\iι και ως ισχυρό E~ Eb ~

σι.r,ικεκριμέ'llε<; τότε αι

παγκόσμ ια κα:nπαNστική oικovoμ

-

'ο'ημα, M'ftI) του πoλέιnυ tDI της α γ ης του σοσι α;\ισμο ύ, ήταν
σεα'llOδική πoPEb. ΟΙ ισχυρές κα:nrτα),ιστι!<ές ;(ώ ρες τη ς Ευρώπη ς
~ κες της εποχής του ιμnEρlα;\,ισμOύ . Ως

mιά',1<η που πρσKί.ιJπει κοι από την κn:nΙTαNσΤΙKή διεθνο:nο ηση

tDIlD. ιαΞ.ρδηroυ

),ό ρ ι ο. Η Eλ;\iιδ α μπήκε στην ΟΝΕ το

κεφα)ιαfoυ .

ιδιαΙΤΕρα curέ\IO\IΤΙ στο

60-

2001,

και το διεθ.ιή αvtCI'f'!λ'ισμ6 , ."α 'ο'α α\lOΠtUxθoΎV οι oΙι<σι'Oμlες
ταις" διεκδικtί:tιιτας όσο γΙνεται μεγαλύΤΕΡΟ μeρ[διo στη'ιι π~

Δoιiμ~~

σμια ιοπιτα σrική CI'ι'Opό. τα όρια της οποος μετά την ΕεάπΝι.>

κovoμικής Κor.ιότητας !ΕΟΚ) αιWποΥΡάφοlΝ τη Σ!Νθήκη του

Α ιξη 1
: Η ΕΕ πρωτοσταΊΕΙ σro αιματοκύλισμα ται 'l"0ΥVκo
σλαβικού Ααού, με τα NATQtiJ βομβαρδιστικά να απσ.,ιεa:.ί:r.'oYταΙ
από αεροδρόμια της Ιταλfaς και NAlΌι!<ές δUVΆμEΙΙ; vα διέρχονται

ση τα.ι σοσιαλισμού στένευαν, και να αYT1μεrωπboιιν επbης την

aOΤpI;(f "10 τη μετεεέΝξη της ΕΟΚ σΕ Eυp:ι.:ιπαlΚή E\ι(ι)J'η 1,ΕΕ>.

από εδάφη της Ελ/ό5ος, παρά και Ε'ΙΙάντια στην ομόθυμη εvαVΉ

υπΟψΥο[ gωτεριιαί.Yι' της ΕψωπαΙκής Οι

το άρθιχ> 73β της Συ'r'Qiκης «:ΟΠαΥΟρΕύεταl οποιοσδήπστΕ

ά.ιοδο του σοσιαΝσμού στφι EυρώJιη .
Eτσ~ με την ενερΥ6 συμμετοχή τω

1991: Q

eριoρισμός τωv κι'ιήσEιιJVKεφα)ιιi:ιJ

ΚΩΙ με το άρθρο 1020. υιο

ωση του

ύ στφι ιμπΕριαΝστική επέμβαση . Ητα

Oμόφtι1.η η

θeτεIτm η «ορχή τηςοικονομ ας της αyoΙX'tής αγοράς με ελεύθΕΡΟ

~ση ΤIiN «15 τότε της ΕΕ για EμJ1~ στη ΓιουvκασN:lβ[α.
άρτης 2000: Yπσy~Τα/ η Συ'r'Qiκη της Λιοαβόναι;. Ε επf

αvrcr,ωvισμό..
Η ΣlΝθήκη roυ

αΣφΙΧΤ, σΕ μια ΠEΡIoδo παι )(Ορακτ/ρ[ζεται

σιακ.ο(ι κεφCΙΛΑfα.ι, ΕΙσάγΕται σΕιρά αναδιαρθpώσEω'ιl, όπως η

Βέλ"ιο, την OλAaνδo και το Λα.ι(εμβoύρvo. κoλo~ησε η ΣυΥ.
θήκη της Ρώμης (2S
Ρτ/ ται 1957) για τφι Ιδροοη της ΕυΡ:ι.:ιπα

α:nό μεΥάλε<; αλΑαΥΈς στην tDTΙπτιλιστιιιή oικovoμfα πα."roσμια

κmάρyη η ται O1D.θΕρού ημΕρήσιου Eρ't\ΊσιμOυ χρόνου και οι

και ης αντεπαναστατικιΕς mιατpoπές στο ooσΙONoτιtD σύστημα,

ελooτικiς μορφές εΡ,'Οσ ας" η παρόδοση τωv αιστημάτliN Κοι

τκής Ο ιιοονομική ς Κοινότητας ιΕΟΚ) α

σηματoδστεiτην άγρια αvrερ"ατική επfθEση στην ερyαnκή τάεη

\':ιJ\ι\κής Ασφάλισης στο κεφόΑαιο, η ΕμπΟΡΕυματοπο[ηση τcιN
τoμέtιN YyEIcιc:;. Παιδείας" Πρόνοιας, η ιδιωτuroπo ηση EJTI;(Eιpήoe

ρ>'η ται

ΗΠΑ στις Εεελ (εις. στις

18-

1951 uro"ρόqεταl σro Παρ σι η ιδρυτική ΣΙΝθήκη

της cfuρωπorκής Κοι\'ότητα; ΑΥθρακος και XΆ;Wβoςιo (ΕΚΑΧ ) α ό

τα έξι ιδρυτικά της μέλη

- τη

ΓαΛλο, τη Γερμα

a. τφι Ιτα),(α, το

αυτά τα έει κράτη-μέλη και

της EυρωrιcιYκής Κοινότητας Ατομ ικής ΕΥέΡΥειας

(EURATO

των

πρovόYliN της σημEρr.ιής Ευρrιrrcm<ής Εν!ΟΟης .

f; δο
Στις 9

mo

τους

1m

φouς αταθμοό(..

. η 1950 Ο τότε υπoυρvός Eφττερικι:ί:tr' της ΓαλΜας Poμnερ

Σουμάν διαβάζΕΙ στη Γαλλική Eθνoσu...aεuση τη ΔιαK~ ρυξη 'ι"α
τη qoα)J,OVΕΡμαΥική αιμφιΜωση και τφι ΕυρωπαΥκή Ε'ΜΟη •
Η άρχουσα τάεη τcιN χωρών που αιμμετΕΡ σtΌY πό)ιΕμο και
υπσ,ψε.ώQΊκmι \10 αντιτcιxθoΎV στο
σιστικό άξσιοα, από την
eroμE\lη κιόλας μέρα της Αήξης του πολέμου, έβαζε μπpoσni τη
σΙΝΕΡΥιασ[α aιΙKη'ΠίYν/ και ι:ηπη μέ\'JJ'h κατά ΊΌυ κοινού εχ9ρού,
που δεν έπαψε να eI\lOI η ΣοβΕΤΙκή Evωση και το οοσιαλιστικό
σίιστη μα που δη μισ.ιρΥήθηκε μετά τον πόλεμο ~ Κεντρική και
νατσ),ική Ευρώπη .

Η διcooΊρυεη του Ρ. Σουμόν , την επέτειο της
ο ας "ιopΊάζεb
η Ειιρωπαική Ewιση ως .Ημέρα της EυρώJιηςι. , mιαφέΡEΙ λοιπόν :
Η EιιρώJιη πρέπει να Opyα'llιιJ3E σε OμoσπCNδΚ1κή βάση .
α

ιι.εντρο τφι ef,ασφCJNση της α~ιστικότητας roυ ΕψωE'llω

ό;\ης της Ευρώπης έως τις μέρε<; μας" ως όρο ώσlε τα μονοπώλια
της ΕΕ να απσΥΕκ.σσοΙΝ την ΚEpδoφopb τα.ις και να eπιβ)ιηθoΎV
ως έvoς ισχυρός π6>ιος στο

διεθ.ιή αvταvtιNΚJμ6, με ιδιαfτEρη

ων κρατικής lδιοκτησbς" ιδιαfτειxι αυτών που ~IN στρατηγική
σημ:χιb. όπως π.χ.στις τηλεπικoι'ιt!N(13ς, στην EVEPVEIα κ.λτr.

ε:nιδ ωξη τις aιέες αyopέ(J:oτις πΡώφι σoσΚ1Nστtκές ;(ώρε<;.

Συ'ιixeια αυ'tής της σΤΡC1τ/r'ικι'ις είναι η σTJXlTη'J"Κή -ι:Ευ ρώπη

Βασικά της στoιxεfα αποτέλεσαν επbης η δκ::ιμόp;ιχ.ocιη της Οι

2020J ΥΚ1 τηνaπωx6λησηκαι τφι α'llόπτι;(η,πoo χορόζει τις επό

ΚΟ\'Ομικής και Noμισμcmκής Ε'ΜΟης" όπως εn[σης και το cf1pόo

με'ο'ε<; α\lΊE:ρyατΙΙCΈςmιατpoπέ.ς με. στό):ο τη επcινα.φoρ(ίτηςκαπι

γραμμα Σύγκλισηςι. "ια τις καπιταλιστικές OU«7ι'Oμ ιες. Aεl(E~ υπό
ΊΟ φως και τωv ση μερΜί!ν EξEλf(εω'II, να θυμboιιμετφι τότΕεκή
μηση ται ΚΚΕ ότι ~Oι διαφορές που υπάρχουν
ι τέτοιες που
είναι αδύwτo \10 υπάρξει σ~ισrι. υπό τφι ιωριορχ τιιΝ μovo

τολιστικήςoικoνoμfαςτης ευρωένωσηςσε τροχιά κερδoφoρbς.

πωλi:ιJν, ιmoλσ~lζoντας και τη δρόση του νόμου της α σόμετρης
ανάπτυξηςτου κmπrωιισμοιh .

Το ΚΚΕ Ε!;(ε ζητήσει δημοψή

σμ

απoκαλίιπτoνmς σro Ααό το

περιεχόμεw της αvuδραστικής Συlo43ήκης - Ο .P lζooπOOtrp τη
μεΊέφιχισε και τη δημοσΙΕοοε Q\όκληρη

- tDI ΟΙ βαJλeι.ιτEc; του
1992 τη Συ'r'Qiκη

ήtα\l οι μWoι που ΚQταψήφισc:r.ι τον Ιούλη ται

2005: Η καQέjX.IJOητου κοινού ΥΟμbματος" του ευρώ, σε σ υνδιια
σμό μΕτη -ι:δΙΕόρυνση του 2004 (ένταξη τωv xωρc.ίN της Κεντρικής
και Ανστολικής Ειιρώπη ς" της KύJιpJυ και της

kmς) oδΉVησmr

στη\l απόπειρα "ια το ετιόμE'llΟ βή μα, τφι
ολιτική ΕΥΟ1Ιο [ηση .
Στoιχεro αυτής τηςπρoooάθEιας η δημιoυρv α του λεγόμενου Eu-

lXi'owrό'fιnτoc:.nou επιχειρούσε να θέσΕΙ τις βάσεις για τη δημι
αιΡΥΟ lDr.ιιίN ποΝτικών θεσμ:ίJν, με τεNtD σtDΠό τη δημιoυρv α
μιας oμoσπσr'διακής Eυρωπαll<ής Ε'ΜΟη ς" σύμφ:ι:ι
vαλλoyeρμανιιC οχέδΚ1.

με

m

τότΕ

Η άλ/η

άπο ψ η
ε

,
3

ς

Ο

Βε ρο ι.ίπης

Κώσroc:

ο

ς

που

ας

μαθημσπ κόc;

πολ\ε ς a.ι xα ρι σήει:; σε όλo tJς το ικ

Παπαδό πo~o ς.

μαθημcrτuooύς που τον στήριεαν,

ε κλέΧΠι κ ε στο ΚΕΥη::ιι ιό Δ.L της

60fτε ιχι

ΕλληΥιιιής

της Ηια9 bc;,. πο υ ώιό ψJ)(Q. σιΝέ-

θη μcrτιιι: ~ς Εταιρεl-

ας. που aπaprltEra L από

15 μέλη .
19

Ο ι eκ>.o',l S: έ',I ιYαV τη ν Κυριακή

ρτb..ι και Ψ'!φισαν οι μαθηιnτυοί μ έ;\η της Ε.

Ε. από όλη τη

στα.ι ς

μαθηματικo ιjς

βαλί\α ν στη ν ε κ)οΥή ΊΟυ .
Το 2.018 ΚJ']ρ(ι ;(rηκε έm:;

αθημα-

τι ιαί:ι.., δ ιότι φέτος σ..ιμπ;\η ριίΝο
ΥταΙ

XpCιY ια από την [δ ρυσ η

100

),'ώ ρ α . Ο Κ ώστας Πα/t αδόπo υλoς

τητ

εκλέXtηKε με τη λΙστα της Δημο-

τη χ ρονιά αυτή θα &oρyα~ θoCN

ιφστu:ής Πρωτοβο υλ[ι:χ;

αθηιn-

τι Μ , η 01l0 [αε!έλεε ε 9 οπό τα

15

η ματικής

Εταιρε [ας 1«11

σε το «αημ
24/3 στην α ίθουσα

του Δημσnκoύ Συμβουλ [ου της Βέ
ροιας πρα',lμcrτοποιήθηκε η πριίπη
συ vεδ ρ[α σ η τα.ι ~ η μσn κo ύ Iu μβo u
:Μο υ Eφήβ ιι1h.I.τις φ,ιασfες ΣΙΝόδου
έλα β αν μέρος οι

41 Έφηβοι Δημστ,"

κά Σύ μ βο υλ ο ι των ΛυKεfωy του Δή

μου Βέροιας ΟΙ οπο ίοι αvαδe. fxθη ΚQY
μέσα από γραπτές παρουσιάσεκ που
κατέ.θεσαv σε. τριμελή επιτροπή αξιο
), όγ η ση ς στη σχο>ιική τα.ις μoVΆδα.

0001-

r.ιN μπορεΙΥα ΠραΥ μαrono l η θοCN
στη ν Hμαθ lσ. πο υ πάντα πρω

ε κAέγcmnς

τοστατεί ιc ι με το πολύ δυ VΙΠΌ

οωπο από ΤΟΥ Boρειoeλλaδ ικό

Παράρτημ α της Ε.

),'ώ ρ ο. Από v;N [δ ι ο εκφράζovml

πρωτοπόρεςeκδη;\ώσεις.

ρtμl~αarιΥ«:ΙΤ

ΤηΥ Παρασκευή

πο)(ιπΛειιρες εκδη >ι.ί.Jσεις σ ε όλη

μέλητο υ Δ.Σ .Τον IωJστα Π aπ αδ όμοναδικό εκπρό-

Συνε Ρ

τη ... Ελλόδα , κάJToιες εκ UJ.:tι'

πουλο ψ~φι CΌY 644 μceη μσn m ~

rov

νΗ

τ

Α nΡ ιλίο u 201ϊ

κ

ptio

Ε. οε. τέτο ιες

ά

Στη ΣύΥοδοτου 10υ Δημοτικού Συμ
βoυλfoυ Εφήβων Βέροlα ς:. το παρόν

παρόJJΌυλo ~ ο αvτιδήμαXρoςΠαll5εfας

Ν. Ημαθ [ας Ε.Καβα ),λόρη και ο εκπρό

έδωσ ε. και, ο πρώην Πρόεδρος της

Γ. Ι.οφιαιλδη ς:. ο δη μοτικός σύμβουλος

σωπος τη ς AvτιπoλtrE.υσης Είημοτικός

Βουλής των Ε>.λήΥων Απ6στο),ος Κα

Ν.

σύμβουλος Γ. Γoυλτfδης.

κλαμάνης ο οπο ίοκ πραγματοπο[ησε

Β/ θμιας Εκπαffie.υσης Α . Mau p[δo Ull

Στη συ ...εδρ [αση τέθη ΚQY μια σειρά ζη

την έ... αρξη TUN εργσσιώ....

σύ μβουλος ιDΙ>Ιa\ό~νΧ.ΑΡ.:ιμπατζή .ο

τήματα απ6τους μαθητές που aπαντή

Επ[σης μDιησαν κ:ι:ιι ο ι: Ο δήμαρχος Κ.

πρόΕδρος της ΕΛ

θηκα ... aπό το ... δ ή μ α ρχο της Βέροlα ς.

ΒΟρΥ lζ[δης,ο πρόεδροςτο υ Δ.Ι Π .Τσα-

πρόΕδρος του Συ ... δέσμου ιD lλoλό~ν

«Τοπ ζλ ων

Μ

nυροκe.φα),[δη ς.

I5IEι.θιJ.ιτρια

θ. Κακαγιάννης. η

•

ισ

η

})

μιπ

Ρ

•

.μιΑ

μστοπ ιησι

v

ιa

ε σόv θη μα ''Τα νoσoκoμ εfα
αy~ m lN στο υ; εργάτ ες και

όΧι στα παράσιτα τοος κεφ αλω.
ιφάτες' εpttι ζόμevο ι με παvό τα!
Εργατικού Κέντρο υ Νάουσας έκα

Υ α Υ πα έ

κατ ά

δ ιά ΚΒα
Δι ατα ρ α;(έ.ς. Η Κ. Παίζη avέπtυ εε. το θέμα .d!. υ σκ ολfες τω ν
στάιω ... με Διάχ υτε ς Avαπτιψα κές Διαταρ:ι χέ.ς ( φ ά σμ α του
αυτισμ ο ύ ) στη ... κ:ι:JτcιWηση και ε κφ ραο η τUN σινσισθημό
τωlι':t.

Ακο>.ούθησε. η ο μι), [α τα.ι Παγκράτη ΠαυλΙl5η ,Δάσκ:ι:ιλου Ε,"
δ ι κής A~ς στο Iχoλ εfo Ειδικής Aγ!ιJr'ής Βέροιας και του
Χρ[στου Mnfτση, Δάσκ:ι:ι λου Ειδικής Αγ ωγ ή ς:. που α'ι'έπτυεαv
το θέμα ~ τεxνo λoγfα μΙKραfYEI τη διαφορ ά.. ..
Ακο>.ούθησε. συζ ήτη σ η με το κοινό και στο τέλο ς δόθη καΥ
~βαιώσe.lς παρ:::ικa\ o ύθ η ση ς..

tε1ra~fειc;

ιι

οΑ

ησ

Από τη ΔιeύθlΝση Πρωτοβάθμιας ΕΙ"<

θυ ... η Δήλι.ι:ιση του Ν.

παlδευσης H~bς

Υιμη κcrτoικfα τotJς.

Ανα κο ινώνε τα ι
ότι στις 5 A.πριJ.loυ
τη και ώρα

Δ

1599' 86 'r'n τη μό

ημέρα Τετάρ

8.30, θα γ{voιιν εεΕΊάοε.ις σε

τη ς Δι'wης Νθμιας Ειατ/σης.

όσοι συμπλήιχοσαν το

(τη λ~

160 έτος της

η),ι

rJας τους κο ι διαμέΥου'ι' σε περιοχιΊ ΊΟ υ

τηρl"oυ Δη μοτικού Σ),'Ολεloυ , στα εεής
Δη μοτικάΣχολεια της Περιφέρειάς μας::

από τα αι;ωτέρω Δημο

Δ.Σ..

Βέροιας

(

Απ .

Παόλο υ

1-Βέ ροια )

Έvn.ιπη αfτη σ η υ πά ρχει στο Γραφε [ο

ΊΟυ παραπάι,ω τ τλου σπουδι:.ίΝ έ;φ1Ν

απ),ό θεμσro, ...,α τη ... απόιcrηση AπoΛu

1 140

α ;\λά Εχ ει E'f'{pIθε [η παραμo'rή τους σΤΗV
Eλ)iJδα ΥΚ1 mιθρωτιιστι κOOς λόγους.

Δικα ωμα συμμεtσ,(ής για τηνaπόKτησ η

2017,

tI

2331024588 &233 1026 405-

Π;\η

ρο φορl ες: Σισμαy lδou Eιρ~ yη )

Δήμου όπου αvήκει έvα
τικά I),'Oλek:J.
Στηv παραπάιιω διαδ ,"

2. 1ο Δ.Σ.. Α),εξό\'δρεlας (Ν . E OOY'1'εΛCι 12-

κασfα μπo p:> UY 'ι'Q συμ

A ;\,εξιiYδρεια)

μεΊέΧου ν

3 60 ΔΣ. Νάουσας ( Κo ιι:κίvα.ι 17-

πο[ Ο Ι 000101:

tDl

N αα.ισ cι}

α)

Ο ι ΕΥδ ιαφερόμΕΥΟ Ι oφεlλoυ'ι' να ΠOρJu

Υ ΟΙ πο Ν.τικο

σ),), o δa

ΕΝαι ΑV ΑΓVΩ ρl σμέπρόσφ ιr

σ ιοοτούν με το ΔεΚrb της Aσtυ 'ι'Oμ ικής

',Ieς.

το υ ςΤα ιιτότη-τα: στο Γραφε lD της Δι\ισης

σlΝ θ ή κη της ΓΕΥε ύη ς.

Πρωτοβάθμιας Εκπ'σης

σό μφιω.ι α

με τη

poπόλB:ιJς

β) H'ι'QΙ εξ αυτ ~ που

BέρJ ι.α) το αργότερο
έως κα ι τη Δευτ έρα 3 luιρι Ιο υ 2017 κοι

σ η ...,α mιαyι,ώριση της

va ιcταθέσolN σχετι κή α ftη ση

π ρoop..rγι κής 6κ5ιτητα~

(

44 - 4ος όρο φος -

και Υπεύ-

εΙ

Εχ ε ι απo ρ ριφθεf η α [τη

ΣΗ

1.

ελε'

όΠ6ψη

ε

β'
Τα mιίnιuιια 4ρθρa cπη Oiλιδια αuιή

Τ

ξι

Η

όμσος

ειδ ...."ιr" δ ια~στlρέ

αισ

ρόζοw τoυ ιr; UJf

ov~

ου δεν

Awo

3 Aπ;ιιλio υ 201 7

ΡόKιιr~νTα

MlrEAo-

πα.ι θα ε\tlIσε ι τι::ιu ς 'Eλ/ ηveς. Avr.' αποο, ο AλtE,ης

τσtπpας ΕΙΠλΕ.ΥεΙ ση μερ ο, ω ς~ ~σιo ς εκφρασπ,ς

την δημotφατια Ο Ι ΙΟ<Ε α ... θιΝ:ιψε να λεμε τ η ...
αλι'ιθεια στην Ρωσ [α El);e nστE δημoιφαrf α19 6%

)Τ'(σοlΝ

'f'ά'Ml στη ιδιαtreρη πσφ[δ α τα.ι την Αμα

λιόδα και η σχετιr.tι eιOOr1;\ωση eyl.z:Jιvtov πο υ

μ:.tEι-φ UΛιaw.ιν σψπΛeγι.mlι1

θΤαιρνε το Πpώro Κόμμα , δεν τα ξeX'o'όμε οιπσ, Η:.

[[)δΕς

ΚlVημαί

πραwσroπoU'Jθηκε πιx;ι lά.εσε συζηr~σEΙ ';:' α...τι

πp~κπ~ Τlι1ι' εtlf.ι ... το υ δι;(α σιαι. πκ:ιτός

μη ... ασxoληθO ι)μe φως."aτι

ΠO~

ξ"tvoς

πφαθtσEι ς και ι'JTO. ... φυσl ιQ ωρω αrιc:ι τη ... τπο

στη ... Ε11α σxlNτ/ IDI ε ι6ικητικr'!σιMIη μαroλoylα

MπeN:ιYIΙ::ΙVvΗ η ~p CL:t ( Bo:J ι),ης ΛeβΙvrης προε
δρ CΙ:;Έ'ι'tOOης ΚEvτpώ:ιJV)

VEI

na όσ οιχ; ~xolN αυταrmE ςγια το ποιου ΤΕλιΚά τα

cιn),oxeΡΙ~

τaξl ~ au μφE p ovm ε(ιmηρEtO O\' (αm εδιf) και

ζωr'! τοι; όπως

δημιουΡγια Μο οοεΙΟ υ γ ια τον Νlκο

να υμYr'JDεΙ ένα...

plα και IliIOlreρa γΟρω αm τη σττοη Κάθε π ολι

του αιφοατηΙ;:Ιου τ ο υ " ΕΑΜ,. EML

τιΚJΊς δό 'ι'Ομη ς σΌιπηv το lδroι\oyιΚό μέτωπο ιcι

(AwκoMι.ιoη της ΟΝΝΕΔ)

σn:; μ.e pες μαςπq:ιαμεv.ει oot,'ασ τo. Η πρ οσπάθ Ε ια

-«"ΕΧει α llDUaTεI Eδtlι

rya)ιO:;":..

on ο MπeN:ιγ lι::ιv ι,ης σ,'(WI

erval προς τιμr'J του

έ'ι'Ο

τέτοιο μεΥαλει

πρQKΤOΡας δ!:
με

τέτοιο

τη

των ωτ\Κtlι\l ΚΩ Ι oπoρταJIMtώV rc),('[lJ{(W δυlJά

οτηκε για τη δημοκρατ α Δια~ Ο θQ\'Clτoς

πρcιtρxεrnι ΚΩ Ι ταξι ιD τα.ις μ ισος IIlΙ η χολι'ι που

τη δΜι IΝ χιλ ιό.

μεων σε όλεςτοιχ;τις eκφό\'OEIςδε'ι'Ε Ι 'Οι ~ νσ

το υ M11Eλoγιαwη r'jτα'" σκAr]ρόtαTα;:. Η θαw:n

δeι:;

τη ... διασ1pEβAι.r:oo

κι'J nα... ~

pIXVOI.N) το οο η εγκAr]ματιr.tι mvαζι στικι'J ορΥό
\':00 η της d
000 tDI τα (α στ ιΚά) Κόμματα της

να την

~ρα.ι ... στα μtτρα

e[wI μια σκλrιXιτατη ΠΡάεη. λ/Αά δεν

IOOIJJ.D.I -

στlς- οι θιxrlE.ς

μnoρεl εν ονο μ ατι μ α; σκληρότατης πρ~εης που

ΝΔ. καΙ τηςΈ~σης κεΥ1Ρ([ΧιΝταΠq:xJπΙ»:Ι:Ι E1'ι'Ol

αυttς !-άι'\) μΕ τις θυσlE.ςτtιJ\l πjX1JΠιN ;φστιαv

πο.\mΚάιν τα.ις πρΟ)'ό\':ιΝ. ΕΙ'ια/ και μb προσπό

μnoρεΙ tD'\'Efς 'ι'Q τη ... κρ 'Ει. σιι ~ταv άδικη

ενδεικτ ιΚά.

~ να cι..ιγκρ ιθo Cfι'.1tλλι:J.

το υο ιφOβo vraς 1IJυtό;φCΙΝΑ τις

πo~ των

r'J

δι

...
ml Πάλι. UΠΆPXEΙ μια

θειο. να μη ν rnπplψo lN στο h::ιo \'CI βγώ.e.1 πολο

l.z:Jιη,. 'ι'(] θεωροομε orι η επιδι'ωl,η Ε1Πβο;\ι)ς κομ

και φ.ι σιΚά JoDVtά στο ταξοο μ σcι:; Ιρxεταl και

διCXΡOΡ

τιμα ωμnφιάσμαrα γο τα.ις a.ι αγ κα loU ς α',Φνες

μoι.rv ιστικής δ ικτατσρΙας συv κπά πρόξη υπtρ της

η οποΡτοο ..,στΙκι'). συvε ιδητr'J δια01p~β;\ωση με

ριο και το θcMπo EλιτιζOVΤαςνα ιι).ηpoι.ιoμr'JσOU'"

του Or'!μEρ

δ η μο κρ ατια.ς.. ( ΚΏCΠ α ς τωaόλας βoυλεlΠt'Jς Ν.Δ

στό):Ο ~E «τη μετατρon"ι του σε «οβ λα l!-tς ει

τη βασι),Elατω... ooρaWιv . oι κoμμα.ι ..,στtς διvoιι ...

Oι\oμ.e Λe ι α BO UΛr'Jς)

ιάι' κ:ι μα. κα ι αφετιΡα.ι τη ... dTpOσαρμογr'J1' του

τη ζω r'! τα.ις μην Eλπ (ovroι;; σε ηnoτα . τη δ ιvoυ ...

στη σημΕΡΙVr'! ια.ιβερνηΏισ'J πoMrικι'J tDl EΠ ιδΚb
ξeις που ~ και σJτtς ταεΙη:) πρόσημο ~ρ

."α

με).mD',ιτο ς το ηρ ωιΚό παρε).θόv.

EIWl XΑ poκtη ρ ισηκε<;

δη λιDσE ιι.;; δια~ ωv πολ ι

τιw.ιν εΙΑΗXΙσl1Jn:ιN πω όλλοτε cprτρ o ~ μ μι

'(]

-«Ή ρ θα

w τιμJ'pω το Ν Ικο MπeN:ιγΙάνvη που δε...

ότιΕWΙ Oι;φIOΤΙαvoΙ &)pvτmιτo ι-ι:φtO

..... αvaτεlλει

στη ... αvθpωπότηtα aια lιΣ])ι) τερο.

σ l.1αXpCM ~ σ o υvΤOO o τον κομα.ι..,στιΊ ~ρωα Ν Ιοο

ΡιΖΑ ΟΟΤΕ 1QΙE'ι'ός. ΤΟ ... θe~[[:ι εκπρόσωπο tΣlι

των συμι:ρεpόYrω ... τηςo,),rycp;φJς.

Eυtιιxισ μ έ'ιΌ αύρ ιο. που α υΤΌl δε θα το ζ ~ σ o lN.
ΠΟο 0ρΥα'ι'Ο τω ... f,EwN μnoρεI να nρoσφEρe ιτη

Mπε>o,tά 'ιf\,o 600 και το tqιμa πω γlWησε M1rE-

~mη του Ελ;\ηνικοΟ λaι::ό, ι:illLι:Jστε στο τΙ:

n> M.πελ.oyΙόwης tDI ΟΙ Eκατoι.Ίό5eς MrιεJo,ιIάv

ζωr'! το υ σ' ΙVa.ι ΤΙtαo ~ σιι:cιπ)

λ oγ mιv ηδες, το KΚF" EIrE μαζΙ με τα.ις ΠOΡ αn:N.ι1

λος IDI το lδιο το ΚΚΕ ουσιωτικάπoρ~δωσεπ:Ν

νηδΕς που oδΓfr'l'ι θηlO' στα αποσπάσματα από το

-εAγ lIl1Ό με την Ελλάδα και το λι::ιό τη ς πeρΙσσό

σ ιΜ:ι Αικά το κομj.DJ'MtιΚό ιι1'ι!'J μα α ),},(ι και την

Mπελσι'ι~...."στην εκτέλεση. δΕ... ξι:ρω α... ~ΡETE

μετεμφυλιαΚό tφQτoc.. δε... εκreλΕ.στηlO' εnειδ~

τειχ>

σoo ιαλι στιισ'J oΙΚCΔΣΜΗση .•.

τη ... ιστορ α όλη αα/ δεν r'! θελ:ι 'ι'Ο. δημα.φγι'ιΟω

αποτεΝ:ιιΊαι ... tDπoιoυ εlι50υς I(f'ι'δυvo γο το κρό

Eιαvδ(ιv.ε υe η ελευθeρ I

Ας σταχι.ιοι\ογJ'r=!OUμε ορισμέΥες από α lJtEς
-«τιμιpcπε τον σφαγ.tααλ;\tι εμε (ςτο σ1rtT1 το υ θα

εδΦ πΡ6βλημα. Η Έ'ι'tOOη ΚNrρΦ1ι1ι' τιμάει ΤΟ'ι'

τος και για την

ακε ρ α ι ότητά της tz] ~ αιφιβ

~mη ΝΙΚΟ ΜπΕλσΥlQwη nα.ι ΑVΦ:EΙ σκΝ Ελ

..u f,ημεpώσOIN

το γιφεμkJουμ:. για ..uμη ... θJμΙ ζeι τα εΥ κ).r'! ματα

ληνι~ λαό και σε κmιlVa ιDμμα όΠως και οι σm

yn να τφrn}ιΚ:ΙΤE(ΤOΤεΚάθε πpoomιιa'1 πoλιrικtΊ<:
mI Eθ"'K~ςσιrvε.ν'ι'όησ ης που θα εδρα ι:1MoJ τη δη

το υ JoD μμοlΝ κ:ι μοο..όr αvθα Ιρθe ι η ώ ρα. θα δΕιτε

δικιατορικο [ που r'jτα'" Πάλι. καTά:rης

μo κp at n στη

..,tό μασ ΤΕ και ότα ... ;φειωτε [ θυσ~ ζoυμε

το Μοο oε b Mr1ε>or'ά ..... η τιθαγh'ε ι. όtα...θα~θει

συvrσ,oμαtφ),11J'o' α.Ίτε Ε Κ.Ε 'ι'Ο Ι α ~ κε: σε κα .. W~

η Xpoor'J Auγr'! σιu πΡΙ::ΙΥμ:π α. (πα..u."Φτης Ηλι ό
πouΛoι::της tXh, στην ohJμιΛeι α τη ς BOυλJ'ιQ

mι~κε στα παιδ~ όΑης vις Ελ/όδ ςις

- «Εν ~σ ω της όΧ ι μό'ιΌ O IJD\'Ol.lIK ~';;' ~

oovra ιroλ.eψε για δημ::ι

καΙ άλΝπε φαφ'ι'Oρ lσ μaιaι πι:αmαθoι;) y ε !Τε \'(]

tz]I

ee-

τσι,ι θεωpι:IJ ιδιoκrησια οorE του ΚΚΕ οorE του ΣΥ

νι XOOvτa καιια.ιρ[ως στο

σ μ ιxι'Jς.. σφ o φ ~ ς κΡ k)η ς παι βιΦ'ι'Ε1 η χτφ α μ ας,

ΟΙ ΚΚΕ

ρειό εταιμια ια.ιl!-Φιηση κα ι ιvαςπpω θιmo ψ,'ό ς

ας, 'IU

Μας Τlι1ι'

υ δi!ιI θ

ρο το υ ΚΙ:

τΙ

'IJ:!JU

Ι eλeuφqj ι γ σrΙ

. Δε!J

θtλαJ ... w ~ ρ ~J

OJT/V!
και η

),'(1JRCI μQ<: ~ά α;nό τα σκΛηρό και

;φό\lια iI'OO φ.J! υλbU

θ uπoo
ου

ι:ρα.ι'" το σooτηιn 'TI"ΊC= Pωσ l-

υμε δι κrμτoρ

~ρ

ρα. EκrεM.στψ:::ιv μ όνΟ και μ::ιvo

ιάήά πι δι ο ρ
~

ια το υ

tDI τη

δΙΚάζετε το ... (J«1Nα για τ'1" elΡr'JVη,. δΙΚά ζετε τη ...

•

ιδ ~ ΊΟ'ι'

• (Aro την οποΝ:ιγlατου στη 2η δι κη)Ι

AMκcκ; Χαιζιι

t

Ρ""ι 6ημοοΙε.

στα

~

M.g r]

ι,

EKλ.-"· Γ~ς

Η

αγω 'ι,ζόμαστε)'lα

ρεn::ιμ ο ι) του

ιιd (]JT()

πoτt <Jρ"ΑVα:rιιN ξε

r;:.

στη ),'άρ:ι μα ς ΙCΛ orε ρες μ Ιρες

ζωr'! μας. Π ΚΠΈαιι ότι διΚά.ζovrός μας Or'!μεpα.

Ν κoMJiε),oyιόYν η
-0: • . •MJroP;Ef

η α 'Ει;φτησια και η

χιφ[ς JTEl 'Ο καlI'fόΛe !» Για το σ ΚΟΠό αυτό α-,ω

Eλ/Qδα
ετα Ι φ

κατ/'r'όρoυς μα ς. Το δΕ ιφμε ότα...

.Tσ ~ς. πΡ:ι>-

η)

vτΗσ η ~

ano τα.ις

υιlυΙ 4r;ις

Διοικούσα EJ1ιτροπή του Παραρτήματο ς Ημαθb.ς της
στη συ'ι'Ε.δ Ρ{ασή τ/ς τη ... ΙWρισKή 26

Ε

ρτbυ αnoφάσισε:rη

σί?t' κλι η της Γ~KΉC; ΣWΈΛE υση ς των μΕΛών roυ Π αραρτήμ crτα::
ΠΡOκε.ιμέvα.ι να πραΥμ ατοπαηθαι) ... ο αιro)cylσμό:: για τη

0'ι/Ι 11

20 16 , καθ(ί); και οι Εκ>οΥέςγι α τ~ σ.ι ά δ Ε ι ε η της 'ι'έας Δι Ο UDiXXiς

Η

EnπρonΉC;. Η Γενική Συ 'ι'έ:λΕοοη θα πρcιγμaτoπo ι ηθε Ι στη Βέροι α
την Κυριακή

l3 Απρι),[ου 20 17 στις 10.30 π.μ. στο ισCr,ιE

:rων

γρcιφEhι... το υ ΓΊaραρτήμσroι;;. εν ώ σε ΠEρ Cmτιxι η μη oπαρτg;,
7 Mαtoυ 001 σtσι' διο ιόn ΊΙ

θα πραΥ ματοπο ι η θ Ε Ι τη ... Κυριακή

17.00

ι:ύτρ α

μ .μ •.

ΙΗ Eθελovτική προσφορό και lCιvητoπo ηση μελι..iN μας,. η εΡ,'Ο
τικότητα τη ς Δι οι m ύαις Emτρonής και η στή ρ ιεη της ΚΟlVιιΝίΊς

και τω ... φο Ρέ(ιΝ τη ς. ), EΙΤO φγώvmς aθροl στll<ό. oδήyrpσιιτo

Ζ9

Παpάprημά μcx; στη ... παρα'rWt'ή ση ιnνnκoύ έργου ronικής αλλά
και παvε>Jι ΉV ιας εμβέλεο ς. Το Παράρrημα Η μ α θ Ιο:; της Ε .Ε. εΙ

ή

26

17

ναι από τα π),έDv δραστήΡω. στην Ελλάδα Iα] Ι εIWl αημΕfο σ.ιαφο
ράς YICl τη ... δράση ΊΟυ

Κ

Σ

Τ

•

tDI τη ... ), EIΤOU ργl"αroLl.

Ρ

ευ

η το u

ή μ.eρα οι no>ι h:e.ς βιrIΉou ... μΕ το χε ιΡ ό1εΡο τρόπο την

υστ

Συ YEXfζOIN

μ

ο

πρωταγιιΝιστές το ιαφκό πρoooσrικό και ο ι "'ιΌση1l.ε.υτές.

ιc'Iάρρειιση τα.ι Σιιστήματος

ΎΥ ΕIο:;.

•

Κι επε ιδή ."α ό), α α υ τά, οι ΚυβΕρνητικές φ ΩVΈς αρκo ύ

ακό μ η πιο

Υται μό'ιΌ σΕ κρmκή για το παρελθόν. με μια voστρ o

ένtσι'Q. τις θJσ fες το ιχ;,. π),ηρώ

πfa nαιxιιxrιμέ'ιη , Et.ια ι ώ ρ α να κατα){JβolN όηδ ιαvύ

vovτας υπiρoγκoυς φόρο υς κοl

ΟΙΝ ήδη το τρfτo έτος διαια.ιβέΡ.οη ση <;της Χώρο:;.

EIσq::o:ιpιE" xwpf" να υnά~ αvτα

ια.ιβeρ'o'ήσoυ .... κι ας αφή σ ο υ ... τη ... ΚΡmκή .Το σόστημ:1

πoδo Ώκότητu σ ε ένα από τα βα

υyEkJc; κα

σ ικότε ρα arαθά. αυ Ίό τη ς υγefας .

ταρ ρέ ει .

Η α'ι'Ο.μ ΟΥήγια βωικές EεeΊά.σEΙι;;.

Τα

αλ\ ά και γι α χε ιρα.ι Ρ'Ι'κέ<: επεμ

πιχι

οοό εIw ι πoMμηVΗ . θέΤOvrας στιςΠ EρισσότEΡeι:; τωι..πeρι

άμEσec;

mώσEtJN σΕ ό μeoo ιdVΔ υ 'ιΌ τη ζω ή tτιN JTOι\ ιrώv.

Η κο ινω.ιl α δ εν

)(ιoeις .

Ιατρικό πρoo:ι:rnlκό κα ι νooη)ιeιπές καταβόλ>ο..ι... IRTE-

μrτoΡEI να ταις

pά.νθρωnEς npooπcieEI s:;,. στΕρα)μεΥα σ.ι Cflt'«![tJN υΝ

ΠΕριμένει.

I'D"tEX\' lιαίN υποδσμ.σ ν,. α>Jιά και πpco:ι:ιπlΚO ύ. Οι φ!ι1ι'έι:;

ζωές τtιN πολι

~σ ης;. προς το αρμ6δ κ:ι 'ΥΠοψ(ΕIο, φαινετaι w
μη ... ElσαΚOUγovtΌ ~ μ ε έV(W ΥποορΥό , πω τα βλέπει ~ Λα

τώ ... e[Wl σημα

.

Οι

ντtκόrερες από
τα.ι ς

κο μ ματι

Ηλικιωμέvoι και eunαee f" ομάδ s:;,. ιαiθE τmfτηc:;,. ν ι ιί:iΞl E Ι

κο ι)ς

τοκτικι 

tDl Ε Wl awnεpόOΠIσTo" εν ώ παράλ/η)ια ανcI't'<ό ζετα ι

σμο ός.

σε π ρόσθe.τες αιματηρ ές δαπάve.ι;;. ....,α ΠEρtaαλψη που η

Τάσος

ΠoλπEfα oφef). EΙ w παρέχει. Τη ... δια σΏΥμή xιλiJδeι:; νέ σι
γmp:ι [.λαμnPά μ οο).' μEtαVα σmιO IN στο eΦπE PItD.

τ (ώκας

Το σύστημα

Πολ ιτ ευ τή ς ΝΔ

11y'Eb:; πρέπει

να μEtαρp..ιθμιστ εI σ ε όλα τ α

eπlπ eδα . με όρο ιχ; ID Ι 'ιω'ι' ική ς Ε οο ισθη σ b:; . Στο eπ[κεvrρο
θα πρέπει vα εt.ιαι ο οοθενής και η

IιΙfΗΠΠ Ω IΟ

β λήματα
απαιτσ ύν

βάσε ις,. λόγω έJ, ;\,eιψ η ς npοαι.πιι-

ιcl'

k.

UVEfa tτιN πω.αώ ...

και

Μπαρ

Δικηγόρος

F.Irl • -

'Ή πσlη ση πρόια να 'ν α ι

οδ ιινό< ιιάχικ 11Ι UΤVX ιιι (
ριa του AciiΚoU

61rAo cna

π

ι

ay1ιMστή

μ

ι

μια σημαΙα στα Χ ρκι τ/ς

Eλεv'IlNlρ4cις'"
Γιάννης PitCJoι;

3

Ο

Anp I λiou

2017

a 150ς

ό

Δ ή μ ο ς Η ρωικής

ς

ία(: ~
: Μν,,' η UΠOβO ή δη ώα

συ

Π όλης Ν άουσας στο

ρω τ

τιλ α [σιο του εορτασμο ύ της 1 95ης Επι:

LI

ΤΕΙο υ το υ ()), OK αUΤΏ ματ Oς τη ς π όλ ης. διοργο

'Jώ YEΙΤO Ιό

ρι Alαu 2 0 17 τον

22

ετοχής

150

.Π.Β

Δρόμο θι.ισΙας με ελεύθερη συμμεt"OXή για

. οω

Δει,ι μιτοΡ::ιύμε ma να περιμέ\ι'Ουμε και να στι.οτα [νουμε

άλλη λύ ση δε ... υπάρχΕΙ από τη ν ΟΡγιΜιιμ ένη πάλη

συμπληρω μέ

ve.ς με ευκρινή τα

ο λαός

σταχEfα τtιN συμμε

για. μια ε εουσ [α. με το ΚΚΕ γ ι α μια ΚOΙIJω ι,ι [α άλλη

τe;(όYτIi1ι'.

Ελλ ι πεl"ς

δ ηλώσ El ς

συμμετο

IOCll η

εργατική τάξη πρέ:rrEl να επιμ ένουμε

A'ι'τtλ αiX ά παραμύθια και ψείιτικες υποσ Χέσεις

όλους. αθλητές και μη ..Η ΕΚ κ[νηση του αγώ vα

χή ς δ εν θα .,. [νσιιται

θα

απooEΚ'd:ς:.

ε[1ι'Ο ι TIi1ι' αστώ ι,ι ο ι επιθυμ [ες και θέσ El ς

Σε όλους τους συμ

ΥΙατΙ έτσι διαιό ζου..,τω ... Βρυ ξελλω...τα τσακά λια

yl'vEl

στο Δη μοτικό Π άρκο Νάουσας (συ μ

βο.\ή oδι:ίιv

•JιJ.εξ άνδ ρ o υ IOClI Βα σ. Φιλ [ππου
15:00 το απόyE.Uμo.

με ΕΠικl lο'δΙΝα ό μως πάνrα παζάρια

μmχοvrες της κλα

στο σιvrριβάνι ) στκ

Ο αy ιi:t.ιας περιλαμβάνΕΙ παιδική διαδρομή

σικής

απόστασης 1ι:ι::ι:J μέ'φ1i1ι', καθ1ις και την κλα

ττιΝ 5 ι:ι::ι:J μ. και της

διαδρομή ς

αυτόΥ που θέλο ΙΝ το ν λαό ν α μ ατώνει

ΠaJ Ριιου ... μέτρα που υπηρετο ιΝ το ν [δ ι ο σtόχo

σική

μ εγάλης διαδρομή ς

ό μ ως θ α δυlJOμ ώσου ... της εργcmάςτo ... πόθο

μέτρωι,ι αντfστoιχ α. οι οπο [ες δ ι E.ρxσ.rτα ι από

(1α Ο Ο Ο μ)

για να αΡχ [σEl η ΕΠαν ά στα ση ν α φoLNTrί:ιιιEI

ιστορικά ση μΕΙα της πόλη ς:.

θούι,ι δ ιπλώ ματα και

IOCll

μεγά λη διαδρομή

5.000 IOClI 1α ο ο ο

θα

δο

Ο ι δηλώσεις συμμετοχής στον αγι:iιι,ιαθα γfν ι:

μετάλλια

τω ως Ε.ξή c

χή ς .Ιε όλεςτις κατη -

7 Απριλ[ου 2017.

αΠΟΥΕμηθούι,ι μετάλλια στους τρεις

μ έ;(ρι τη ν Τετάρτη

καθώς και κύπελλα στους πρώτοικ των παραπά

19 Απ ρ ιλ[ο υ 201 7.

κά από τη ν Δευτέρα

20

αpτfoυ

η~ ιcrρσ.ι ι

2017, μ έσω της
www.naoussa.

ιστοσΕλ ffiας του Δήμου Νάουσας

gr

ακoλoυQίιvrαςτo σχετ ι κό εJκσιι [διo και θα ωτο

CΙΤΈΛλσ.ιται μέσω

e-mai Ι

στη δ ι είι a..ιν ση

cultu re@

ε

ορ

_· '-θ~""!

:VO.'IIιι."""

Το Σππικο design

Πληροφορίεσ ΓΡ.:ιφΕΙο Πολmσμού
Δημαρxrας

30,

Τηλ. 2332~

& AθΛητtσμOύ,
50360-50~75 , e-mail:

τρης Πάζο" Eλένrι :Σιαμ[ΟΟυ) .

=

στην μελα'VXOλΙα κ αι στη ν απελπισ [α να ΤΟ'ι' φέΡ.ιEl

παιδικής διαδΡ:>μής θα δοθ:ιιΝ διπλιφατα και με

Ο Ι δ η λώ σει ς συμμετοχής θα πρέπει ν α ΕΙι,ιαι πλή-

v

mo πολύ

πριίπους

τάλλια συμμετοχής .

cultureύ:lnaoussa,gr. (αρμόδιο ι υπό

V ισ

(3)

Τσι' λαό

νω κατηγοριών, Σε όλους τους συμμεrέ;(σ.rτεςτης

naoussa.g Γ.

r

σντιθέτωοτελευταία και δεν EIvαι μυ στικό εmxElρε!τaι

(5.IXX'.μJ καιτης μεγόλης διαδρ:>μής (1O .ι:ι:q.ιJ θα

Στην κλαOlκή διαδρομή και τη μεγάλη δ ιαδρορή ,
Ο ι συμμετο ;(ές υ ποβάλ/ονται μ όι'ο

Αυτό δε ... σημα l'vEl πως η κυβέρνηση παρα ιτεfmι
στο να κοροϊδεύElIOClΙ IJCl XElpaγωyε! με τα μέτρα πα.ι παfp.ιEl

γορ[Ε.ζ της κλασι κής

Στην παιδική διαδρομή ( μα θ ητ ές- μαθ ήτρ ιες)
μ έ;(ριτη ν Παρα σκευή

συμμετο

και το SRίtico

ηλ οι: Δ rιμή 

α χαμό ΣΑ

επέρασε ιώθε προσδο tdα η

-συμμετοχή στη ... Ποδη λι:πάδα

το υ Τουριστικο ύ Ο μΙλ ο υ Βέροιας

..~- - ,...~ ~I·~"'W:

μέcΌ στις Αν θ ισμ έ...ες Ροδακι ...ές.

ΠφσσότΕροι από
μεγά λοι

60

μικρ ά και

ποδ ηλάτε ς σU'f1( εντρ ώ

θηκαι,ι το πρω ! της Κψιακής στο
πάρκο της Εληάς και από ε κ:Ef

ξ ΕΚl'v η σ<Ν μια πανέμορφη δ ια
δ ρο μή

17 X ιλιoμiτρli1ι'

μέσα στον

ο λάνθιστο κάμπο της Βφοιας. Η

μας. ι,ια

μέρα ήταν ιδ::Μκή για βόλτα με πoδήλσro, η δι

ως E.νa νέο κο μμ άτιτου τοπικο ύ :τουρι

[va ευρι;rτψ:l ~ σrή και ι,ια ανcιfιe. θ εf
ικού π

ορ,ιάνωση σε υψη>ιά ετιfπεδα και τα χ α μόγελα ζω

ίόι'τος. Παρά ληλα,

εξέλιξη βρrσιι:εται ο Φωτο-=

γραφlσμέΥ<Ι στα πρό σωπ αTli1ι' συμμ EτEXόνtIi1ι' !

γραφικός Διαγl1Nισμόζ με πανέμορφεςφωτογΡ:ι

Η Πoδηλαrάδα απστέλεσε μiρoς των δ ρό σεων

φιες .... α καταφθάνουι,ι συΥΕχώς στο

του ΤΟΒ μ ε θέμα τις Aν θ ισμέve.ς Ροδα " ...ιές,. ώστε

θυμΓζοψε ότι η υποβολή συμμετoxιίJιι ολοκλη ρώ

αιπή η μΟlJO δική στο ν κόσμο ομΟΡμό τη ς πό),ης

'o'εΊD.I στις

αvoιξιάt1κη

emaiIτου lΌBι

διάθεση

23 Απριλ[ου.
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Ι Γl

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ

Η
ΥΓΗ

ΙΣΤΟΗ

G

EΚΔOΣElΣ:ι ΚΑΛΕ.ΝΤΗΙ

Η ά>ιλη

άποψη

"7TαVζ aαrOxOO'Πlιlf(:rroιι πmΣ

π

ν

σ.μfIN/JάlλouvoυνmφlciCΌσ νOll
uτoxασnκol ΠOLl JI01't

ιτι

μ

,.

ν δpouνι.

.M1lPO:Γ

3 .6. π ρ :ιλ ί ο υ

« 5

ες

Γ

»

ι α μια ακόμη φορό. τη τη Λεόραση « κάν ει το καθή κσιιι.

αvτiθετες με αυτές που επιχειρούμε κοπι ωδώς ια απε.λm

τητ προοφέροντασ στο «<ρ ιλο θ Ε.άμ.σ.ι

σμένα να Eμπ vε.ύσoυμε τους μαθητές μας . Γι αυτό έΧ ο υ με

ΚOl'ι'ό » πολrn

στικά-αισθητικά «σ κο ιιπΙδ ια. ΚόΥουμε λ όγο γ ι α το πολυ

ΧΡέος

διαq:η μισμέvo και κυρ ίωτ με φεκόρ τηλεθέαοη ο, ριάλm

τρόπο.

τκ στηλrtE.ύσoψε. με το ... πιο κατηγορηματικό

w

ό υ Γ'lri νOΓ» στον Σκάι,

Το SΚYTo κα... άλ ι με τη ν πιο ε.χθι:χκή στάση απέYCIYτΙ στους

ΔΕ.ν ε[WΙ πρώτη φορά που τα διάφορα και.ιάλια προβάλ

κοινωνι κο ύς αΥώΥΕ.ς και την πιο φιΛική στη ... πoΛ m tai κα

λ O υν ταλ εγ ό με lι'Cl «pdλιTRo. N a θυμ[σουμε απλά ότι το πρώ

ταστροφήςτω

το « καθα ρ ό αι μΟ1ο ριόλιτιπου Υ.ι ω ρ [σαμε. στΓ(ι' Ελ/όδα ήταv

VΈΑς γει,ιά ζ. προβάλλει έ... α ακρα Ια διασιροφιεό , αvrαγω

το

dl ig Brothe!)lo που άρχισε ... α πρoβόΛ λεrαι στσJ ΑΝΤ1
στκ 10 Σεmεμβρ[oυ του 2001. τη ν παρσμονή της επίθ ε

ν ι στυω, "'αθ),η τι κό πα ΙΧΥ[δι: στο 00010 α... ιί7ιι υμ ο ι και δ ι ά ση

οητ στουτ Δίδ υ μ ο υ ς Π ίΡγους. φυσικά όλα αυrά τα χ ρ όναι

μέχρι «τελ ι κ ή ς πτώσεωο το έπα θλο που σlΝή&ις

ειχαμε πλήθος από τέτοιοικ εfδou ς ε. taTO μrrές. Έχο υ μ ε. και

... τροφή l Αφ ο ύ δε ... έχει

λ έμε: ριά λm ΕΠ l βΙω σης,

Στα δ ιακά, ο ~ yισμ6ς μεrα ξύ ομάδω ν και ατόμω ν

,

ριάλm αποκατάστασης

(mak.e-

... δικαιωμάτων

μας και ιδιαfτEρα αυτώ ν τη ς

μοι aπoKoμμέlι'oι από το κοινωνικό περιβόΛλο .... δlΕ.Κδικού ν
άρτο, πάρτε θεάματα

... ικητή

Ef... σι

η

••. με άρτο !

oνeΓ) που EJIlδιορθ:ίιvolΝ και αlι'Cl και... fζolN οπ ίτια, μύτ ες.

οδηγ Ef στη ν α... άι5εlεη του

μαγα ζιά , ριά λιτι αδυ ... ατΙσματο ς. ι:χόλι.τι ElJρ έσεως Eργαm

ά λλ ων. της ψυχολο"ικής ή σωματικής κατάρρe.uσης ( πο υ

μέσω της από~ιψηςτω ν

ας. ριά λιτι ΣUVOΙKε.σfω ν. ριά λm μαγε.ιρικής κ ά, Ται.ιτόχΡ σJ

E.ξrτά ρ ει τους θε.ατές), το υ τελ l κού aπo κλεισμ o ύ. «Όπ ο ια:;

άνθ ισα... οι Ε.ΚπομπέςταΛ έΥΤωΥ, άλλοτε σε. χοvrροκομμέ ... η

μέ... ει πΙσω θα πρέ1rει

και όΛλ οτε. σε. πιο ευπρεηή συσκe.uασ Ια.

Το κοι... ό παρακολουθEf τκ αYτtδρόσεις, τις αvroxE.ς και τις

Σε. διεθνές ετιfπεδo . η ά'Joδoςτω lι' ριά λιτι σwοι5εύεταJ από

συμπε.ρlφορέςτων oιιμαxηττί:lh συμμετΕ.)ΡΥτας μέαιι

τ η μεΙωση τω ν E.Κπoμmί7.ι που βασfζoYTαι σε. σενάριο . Αυτή

που απαρέροlΝ κέρδη σε. τηλΕοπτικές/πολυε.θνlκές εται

εflι'Cl ι πλέο ... η βασική διάκριση στο ... τομέα της τηΛε.οπτι

ρε.Ιε.ς.

... α φτύνει

αfμα ....

! >'έει μια παίκτρια.

κής ψυxo .γ!ι1V [ας . Στην

Με.

ατομlκισμός. προ

τη ... τη), ε.ο

δοσ[

το

2015 προβλήθηκα...
750 ι:χόΛm e.ιαvτι 409
σειρων

όΛλα

S S

Αμερική

πτtKή μητρόποΛη

2017

αλληλοεξό

ντω ση

τω

μυθοπλασ[ας.

λόγια:

Π ρωτοβου Λ[α

μεράια πολύ αγάπη

γ ια το

Παιδ Ι

και

με.γάλη

πιστή στο ραvrε

και

δ η μιούρΥησαΥ

βού της. σνα κο ι

και

φέτος

θαυμά

...ιί7ιι ει το

σια

έργα,

χρ ηστι

Πασχα

λιάτι κο 8azaa Γτη ς,

κά,

που θα γ Μ ι από

λ αμπ άδ ε.ς γ ι α κάθε.

το Σάββατο

γ ο ύ στο κο ι ηλικ Ια.

πασxa>ιι... ά

12 Απρι λ[ου

πεrσέτE. ς, μαρμ ελά

201 7. στο πρώην
κατάστημα Body
Shop. ΙΠΠOKράτOUς
36 ( δΙπ), α στο « Μαι,ιτά ρ llo ).

δες και γλ υ κά άλλα

τωναδύναμw.r ...
Η

ου και σ KηYOθεrικώ ...

π ρ α μαΤΙ K ότ ~τ α

οδηγ ιιί7.ι, όμω ς ο σε

μ,οιάζει "α αΥ1Ό

... αριογρόφος ως δ η μι
ο υ ργός yf...εral όλο και

Κλό. το ν ΚO I VW v I

στο), [δια.

κοσμήματα , e.πoxιακά
και άπΕιρα ά λλα. ειδη ιψη),ής ω
σθητικής και ποιότητας.

κά θΕ μέρα από τις

Τα. έργα τω ... ε.θΕλΟΥτρl ώΥ θα

9:00 έως τκ
14:00 και από τκ 1700 έω ς τκ
20:30. Το Σάββατο 8 14 κ α ι την
Κυρια κή 9/4 το κατάστη μα θα
εlwl αvoικτό από τις 10:00 έ ως
τις 15:00.
Οι ε.θε>ιόV1pιε.ς του Ορ,ιCMσ μ ο ύ

τα αcm.θoύ ... σε. πολύ χ α μη Λέ.ς

τιμές,. ώστε όλοι οι φlΛol και οι
υποστηρικτές

npωτoβou>. fac;

του

Eρvoυ

... α

της

μπορέσοΙΝ

γ ια άλλη μια φοΡ].

w

βοηθή

σο υν στΓ(ι' φρσJTfδα και προ

από την Η μαθ Ια και ά λλες περι

σιασfα

οχές της Ελ/άδας,. έβαλαΥ πολύ

παιδιώ ν της. Σαςπεριμέ ... ουμε !

τωΥ

φιλοξΕ... ούμε... ω...

Υ ΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙ

••

ΙΝΑΡΙΟ Π Ρ ΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

αποκΛε.ισΗ

ρovrcιι βάσει σε.... αρ[

εδώδιμα ,

αυγ ά,

Το κατάστημα θα OOι CI'ι'OI κrό

ρe.u σηruν ι;πτη μέ

οι παfχτες συμπεριφέ

έως

τάρτη

Q.ΠAξΙω ση

"'IJN,

1

διακοσμητικά:

και τη ... Μεγά)ιη Τε

άλλων. κ ατά ρ-;

Βέβαια και στα pLάAm

τέχ'ι' η

τη),ε.

-

δ αρβιιΛσ l-!ό

ua'!1i ματος

πιο CΙXp EfGστoς .

πο

ξέρει πώ ς να δl α ~ .

Και ό μως παρά το γε
γο Υός ότ ι και και:ό. το

ει κάθε α... θρώπιΥΟ

φ:iίThCfτ/ιχ; στο ΠΕδΙο της e.ργα σ ας.. ή των ~ετάσε.

παρε.λθό ... Efχα με. τη ... προβο λή φό),ιτ l:t το συγκεκριμέ'Ι' ο

Ι

« ο θάvατός σο υ η ζωή μ,0L.tς..

Μ εγ άλ η επrτux[α σημεΙωσε. το

20

σεμι άριο

παραδο σια κών

παρουσιάζει μΟΥΟδική τη λε.θέα ση . (τα voφερα λέ...ε ότι

ωΥ όπου κιι ρ ια

σημε. Ιωσ Ε 43.4% στο γεw:ό κο ι... ό και 59% στις ve.αρές ηλl

Για ~...

ιβ [ω σrι :ΣΟ υ τn o π ρ ο σα ρμοομέ... οLtt (su rνiva l όf

2017

χ ορ ών :την ΚuριαKή

μfλη σε. ο Δα ρ β Ι... ς. όμως τό σο στσJ Αγ l

κό ΚέΥΤρ? τη ς Euξεfvoυ ΛέσΧ ης

Mα ρτfo υ

Χο ρ ο[ και Τραγο ύδια από τις ΠΕ

στο Πvε.υματικό Πολιτι στι

ριοχές της Κρ ή τη ζ. με ε. ι σηγ ητή

26

ΤΟ "'Κ . Νικήτα Τριτσάρη

κfες, ενώ μισή ώ ρ α ΠΡΙΥΤα μ ε.ΟΟΥυ ;(Ι"α τα voύμε.ρα ξΕΠέρ α

the fittes't)

σα... το 70%).

νικο όσο lOCll στο ... ε ργασιακό στίβο η καλ ή φό ρμ α. η fit ness

Β έρ αα ς.

Σ fγoυρα κ ύρια amaπou το ό υ Γ1l1νo Γ» έΧ ει τόσους mστούς

σε. κά'ι'EI surνίνor, σε. κά ... ει t:απασχo),ήσιμ.OJt .

ΠαΥόραμα

εfwι η έ... δ ει α των ά λλων ψυ xαγ !ι1VΙKιί7ιι τη Λ ε.οπτ ι κ ιί7ιι προ

Σή με.ρα το « S u rv iνo ΓJo μόςδιδάσκεl6τι KαvεΙς E.ξE.UTE.λισμός,

ριο τεΛούσε ιιπό την

γ ρ αμ μ ά'πι1ιι. Q..ιως δεΥ Ef1ιι αι μόltO αυτό .

καμιά μικρή προδοσfα . καlι'έ ... α συ ... αισθηματικό ξε'ι'ύμ ... ω

Euεε.ΙΥΟυ Λέσχ η ς Βέροια ς

και

Χ ο ρά το υ Π όlι'τOU από τις ΠEpl

Ας δ ο ύ με ορισμένες ΚOΙYω νιoΛσ,ιικo ιJ.. ιδε οΛ ογ ι κο ύ χορα

μα KανέYιl Kάρφ:JJμα του διπλανού σου δε.... EίYαl vrponή

συμμεre. f):αv χορευτές και χορ ο

σ,(έ ς τη ς NΙKόπaλης και του Κιοι)...

ιcrήρα αιτfες:

προκεlμέ ... ου

διδάσκαλοι από Καβόλα , Πέλλα ,

μους

1 .Ζο ύμε. σε ιφ Ιση του συστήματος που φτωχοποιε[ καθη

Η πειθαρχΙα, η τυφΛή υπακοή στους ά... ιι:θεν κ:αΥόve.ς, ακό

Φλώρl~ , Κοζάνη . Θε.οοαλσιιΙκ η

Bασfλη και Τσe.vrεμ Efδη Σά ββ α

και Ημαθια

w

Δ ο μΙ

Το σε.μινάριο αποτε>ιοΜαΥ από
τρε.ις θεματικές εΥότητες :

επιβιώσει Kανe.lς.

μψ... ά όλο και ΠEρισσότEρouς, ε.... ώ γ ι α τους πολλούς φα

μα και τους

ΥΤά ζει αδύvατo το εεπέρασμά της . Στη ν τroΚισμέ. ... η από

και επιβεβλημένη ,\,\α όσους θέλοIΝ YQ oopaμEot>'ou... στο

ΤΓ(ι' κρ Ιση ΕΛλά δα. το ό υ rνi \ΌΓJo μας διδά σ κε ι ότι για έ... α

παιχνΙδι . Όλ α αυrά πρέπΕι

κομμάτι ψωμ ~ γ ι α έ... α πιάτο ρύ ζ ~ «.δε ν φτά... ει μόvo η δου

θητέςμας.

Λ ειό:t: χρειάζεται η πλήρης uπoταγή. το ΡOιJφιάlι'εμα . η αλ

Δε....

Et>'at

mo γε)ιοΙους και

πα ράλoγouς, εflJClΙ αυΤσJόητη

... α

Εμπε.δώσου ... .η.,ι:αιρα οι μα

«οπλά έYCι παι ;('ι' fδ L:t Ef1ιι α ι η επιβο),ή του βάρβα

ρου, παράΛο νου παρηκμασμέvoυ πολmσμού του κφlαρ

ληλ οΕξόΥτωσ η.
βλέπουμε.

χου συστήματος στα παιδιά μας απ αυτούς που τα έχο υ ν

ό υ Γ'lriνoΓ», και τι ~"' E λένε αΡKεro[: Το Ιδ[ο δε.ν ~... ε. και

στερήσε.ιτο πραyμcrrικ6 πα ιχν [δ το γ έλ ι ο. τη χ α ρ ά και τη ν

2.

Η

απεΥΟΊ(ΟΠΟ Ιηση του

Efδοι.ις.

EvτάξE. ~

Λ.

1

Πορφύρα

στο

Χορ ά και Τρα.γούαα από ΤΓ(ι'

Βέροιας.Το σεμι... ά

περιοχή της Νάουοος με. ειση γη

Ol'r'Ioo τη ς

Ε ίσκε η40u

τή TσJ κ . ΠΙm λα Γιώρ γο

αvτ έν με του ς Α σβε.στά

σε

ητέζ της Α' Λ υ ΚΕΙου ίόu -40 υ

EVημΕρtί:eηκα ... γl(]

τις

δρά σ εις

ΓΕΛ Βέ ρο ο: στα πΛα σια του μα
θήματα: ΠOMΤΙΚ~ Πα ιδΕlα κα ι μΕ

ται Εράσμο υ και 't'O το ΚOllι'ω\'ικό
έ ργο πο υ π ροσφέρει σε κακοπο ι

αφο ρ μή 10 αYτικεΙμe.vo ται ΕθΕ

ημ έ'ιιeς γuYα K eς και πcι ιδιά

h:wπσμoύ. μ ε διδόσmοοατ/'" E~

κα ι στο υς π ρ ό σ φ ιι,ιeς,

πα ΙΔΕUτικό Ν ο μιιι:ι:iN και ΓΙολιτικ:ών

Τους μ αθητές α/Υόδευ σ α ... ο ι κα

Eπιστημ:ίJ... ται σχο>ι ΕΙου μα ς, Κ .

θ ηγ ~ τρ lες Κ. Τζήμ α Συρ μο ύλα και

• όnιι:ι;

με. ΤΟ Υ ~ Mεγάλ o Α.δ Ελφο "'; Εδώ ο Τ ραμπ βγή κε πρό εδρος

EλτιfδαJ

τωΥ Η ΠΑ .•.

Βλέπαμε . .. surνίvor κ ύριε!

3. Στο

πΥΕύμα τωΥ καιρώ ... η >. ατρεfα του σώματο ς. Ό λ ο ι ο ι

Το πιο Eξo~στικ6 εfΥαι ότιτο ιδ υ rvίνo Γ:.o πρoβάλλεrαι τη ν

Tζήιn Σuρμo ύλ α,. εfxo.

ΠΡfiJttIlrtίl..,στέ.ς «ΕΙΤιί7ιι υ μοL:t και ψαXηtέ.ς:ι- εfwt lδιαfτερα

ε.ποχή της αέΥαης λιτότητας, τη ς φτώ χεια ς,. τη ς πε IYιlς, τω ν

τότηm \'Ο. Β'1Ι σ κεφτούΥ το r.έvrpo

ο ι α/ Υ0ι50 καθηγητ ές και ο ι μαθη 

γ υ μΥα σμέΥ ΟL Α... φαfYεσαι γ υ μΥασμέ... ος και δυlJCιμικό ς.

μαθητιί7ιι μας που λιηοθυμο ύΥ, ( μόλις npσ,(θές μια 17;ιιΡονη

αvαφopά ς της Πρωτοβου 1ιΙας για

τές α ισ θ άVOvtαι τφι a.ι ~ η \'Ο EU-

έΧ εις περισσότερες τnθαYότητε.ς κάπου

μα θήτρια στη ... Πάτρα 'f\αt [ ειχ ε. τρεις μέρες ν α φάει κovo

το παιδΙ κο Ι YQ εvημ εpι:ιθoύ ... αrιό

),'CI pιστήσoυy θερμά τov Πρόεδρο

νικά) του ιιποκατώτατου μισθο ύ, της μαθητεfας -δουλ Efα ς,

τη ... κ. θe.0r5ώρα Νιιίπ α, ΚO Mι.J 'ι'I K ή

τα! ΔΣ της ΠΡ:ι:ιτοβαJ λbς γ ια το

τη ς yιγα1ι'ΠC1fας κα ι ε.... Ιοτε QYQκιικλο ύμε... ης α... φ,ιΙας τω ν

), ειτou ρ~ . τΗv Κ. Π αvmζή

pb

πα lδ Ι κ . Σ ιδη ρόπου λο Αρι.στ οτέ), η

w

σε. πρoaλά βου v.

ε ~ μει ιί7ιιοvrαι οι mθcMιτητε.ς lι'CI καταφύγΕις στο ιιπό κα
τεδάφιση δη μόσ ι ο σύστημα υγεfας. Το ρωμαλέο o:ίJ μα γ~

... ε.ται

...

επαγγελματικό προσό ν. γr εrαι έ... α συ", στο ν αγ ιί7ιια

για επιβΙωση ε.ντός κι ΕΚτός Πα/ ;('ι'ιδιού.

«:2.500. COO

-

εσσaAovfιιη l;

παιδιώ ... μας που μεταIι'CIστE.ύoυ

...

στο

~Y ικόλ υ κόφως, κόβοlΝ από το φcι~ τη θέρμαvση, το Ρ E ιJ..
μα.'Εwς >.αό ς ι:Ρ.ιλακισμέΥΟς στο μ... ημο ... ιακό Surνiνor.

τη λE.θe.ατές μετα ξύ τω ... οοο [ων E.Κατovrόδες

χιλ ιάδες μαθητ ές

4OOXL\.

Εξωτερι κό . ΕκΟΤΟ Υτάδες χ ιΜάδ ες OΙΚOγέYElες ζου ... στο κοι

V'tt vιa άUo α](Oλισaιμ6nαρaθttouμε ΣXnιιcΗ αvα
η 'τΙΚ Γ' Ε

lι'έων. τω ...

Καλούμε τους συ ... αδ έλφουςτης τάξης

w

δ ώσουμε ακόμη

• ψ uxoλόvo

... τη

ouvQ-

και τη'" κ. Πητσi:ιβcJ

Oλυ μπlα, πα ιδα-,ωΥό για τις δομ ές
που διαθέτει το αιιματeIo . γ ια 10
πρι;χηιε.ρό μ ε.voέργο κα ι τις υπη
ρεσΙ ες ro υ προσφέ ροlΝ οι Εκά
στοΤΕ eθE)ovτές.

μας ακόμη και παιδιά του Δημοτικού

μια μάΧη ε.... άντια στα τηλε.oπrlκά σκoιmfαα προβά λλο

Στη σΙΝέχεια ο ι μαθητές eπD~

(δ w αμι κό κ ο ι... ό το λένε) παραιro),oυ θo ύY κάθε. βράδυ το

YτQς της α ξ[ες της αλλη ),ε.γι,(ιη ς, της σUΛΛOV\κότητα ς, του

φτηκα... το\' Χώρο το υ Ε ράσ μου

ε>. λ η ι,ι κό .s u rνiνo!)lo που σπάει 1[1 ρΕΚόρ τη),εθέασηςτο έ... α

σε.βασμο ύ το υ 1ιJιλ o υ. της φιλΙας. του Υ.ιήσιου αθΛητικο ύ

όπου ται ς υπoδέxrηκα... τα μέλη

μεrά το άλλο.

ΠΥΕίιματο ς, του α>ιηθι νο ύ αyώw ,\,\α μια απε.λEιJθε.ριιmκή

το υ

ΠαιδΕία σταπλα fσια μιας δΙκα ιη ς κι α... θρώΜ ... ης ΚΟΙ'ι'ω ... Ιας.

Παπαδσπο ύλο υ

ΔΕ. ... πρόκε.ιται γ ια δασκαλfστΙKη

"r'I=pr... IG

που «δε.ν διαβά

ζolN τα μαθήματά τoυ ~ ε.κ Ef... η ΤΓ(ι' ώρα. Ο ι αξ Ιε.ς που ΕΠΙ
βάλλονται μέσα από τη ... τη)ιE.OΠtική

EIrow Efvat

απόλυτα

Να γ ΙltOυμ Ε Q\oLμαχητές σε. τούτο ΤΟ Υ α.γιί7ιια!

0 1;Χατζηιαίιστ

Διoικητι καJ

•

Συ μ βαJλfou. κ
Παρθ έΥα ~I Κ .

ψlδoυ ΚαΊΕ. ρΜ:ι Ο ι ι.rιθ η τές

Κο /l'ιφιβ oπo ω.ou

pfa. Ο Δ!vrής,

tιDΙ τ/" Π ρ6ε:δρο του Δ.L του Ερά
σμου Κ . Φωστηροπο ίι\ου Γεωρ,{α

Η

>
::ι

Σ κέφ το μ α ,
σημα(νε,

αλλάζω.

Μ.ΜπΡεΧΤ

Ο

01)1""τ-JI

Ενδα

ΦΩΤΟ Σ Ο Ι Σ ΟΙ Τ
It

n AmoτI • Ε

ηολπι ή

......

ρου

a

αστη

θή r.ης. η oπob If]I α~αμβάveισημa

και την Δημ:rnκή Βι

vτική δράση με αφορμή και ~ μετο

Ελ/όδας κ. Γρηγόρης
σοσ το μ δη",

aτE'r'CX'ftτης σε \'έο κτήρισ.

πικαιρ οτη τα

ι

Xpu-

olNtΌ\'ιστής

του

Δικτύου

και

Δημόσι!ιΝ

Δεδομένουότι η Δημοτική μας ~Iβ)ιιo
θή κη έxa ιnrσrράψE.Ι ΣύμφιιΝΟΣWΕΡ
.,.a:ιΙσς με τη ... ΕθΥική μας Bιβλ~Kη"
πραγματοποιήθηκα ... το κα>οκα [ρι του

Δημοτικών

2016, από 15/15 - 1 sJ9, 30 πιxσroruπE<:

Βιβλιοθη

δράσειςστον Χώρο του mιαyνωσrηρΙ

ιαf:ιιι 100 ι της I'D μπάv ισ ς γ α

00, με.την ουμμετοχήτα, ΙΙΔΑ.n tD-

τις Καλoκaιρι,\'ές δρόσΕις

θι:iJς και

Α'ι'άγ'ι'ωσης και Δημιουρ

καλ/ιέρΥεια της φι),α'ι'α'Jo'"lJσ ας.Στοιχ;

γικότηmς που πρ:ιwατo

εθeλovtές θα διαveμηθούν οι βΕβαι

ποιαJvmι στιςβlβλDθή r..eς

ώσεκ

-

45

EθeλOvπί;ι,ι, με στόχο την

σε ΚΕΙμενο τη ς Ε.Β .Ε., υπσγΕ

γραμμένες ιm5 ΊΌ'ι' Δήμαρχο Νάοοσσς" κστά. τοικ

του Δικτύου, υπό τ/ν arrfδo τη ς EBvικής μας ΒιβΝο-

επ'ιμΕΥΟυς μήvει:;.

Συνάντηση του αντιπερι

Α

Ρο

A

~

την

119111

vmr pcαιm E Iα του VO !-Dύ XΑργιd
τα

Pou-

μmι ας.

με

Επικεφαλή ς

το\'

πρόΕ

δρο το υ \'0-

μaρ χ ι α κο ύ
συμβουλΙου

κ . Ξ ά μ πα ,
mιτιδή

μαρχο

της

O VΤO ΡXEΙO υ
Σεκουέοκ κ. 1I.pπ(Wt" WN νομαρχιακό

ριιάρχη Η μαθίας με το

σωμcπιίo φyαζoμίvων Νοσοκομείου Νάouσας

Οικονομική & Εμπορική Διαχείριση ΦαρμακεΙου

453

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

το\'

αυτές και σι(ήτησαν γα τον ρόλο και ~ σημασ ο

Εκπαιδευτική ημερ(δα του Σ.Φ.Η .Π. γιατην

π:υχος

6ΤηΤΩ

βλιοθήκη , ΕΠισκέφθηκε το

τη

w
ιος

ςΗ

ο ν Δήμαρχο Νόουσσς

υψηλόβαθμο στέ1Ιεχος της
EΘVΙKής Βιβλιοθήκης της

,

μ εpil)

σόμβα.ι~ κ.Μπόλαζ και τov σΙΝΕΡ

yύrη ΊΟΟ voμάΡχτι κ. ΦέρEYrΚ. emσκέ
φθη ΚΕ, ια:rτόπιv eπfσημηςπρόσκλησης
ΊΟΟ αYtιΠEr-tq::ερειόρΧΓ1H~O: κ.Κα
λαrτζlδη τη ... ΠΕριφΕΡΕιω:ή

μας ενό

τητα, το φιήμΕΡΟ 2+26

αρτlou.Oι

προσκεκλημένοι περιηγι'ιθηtz:I\'

στκ

αp),UιότηΤΕς και τα αΕιοθέατα της Ημα
θ bς, to:ιθ~ I'DI σε ΕΠ ΙΧΕιρήσΕις ΊΟΟ

-

τόπα.ι μας" ει.ώ ο κ. ΞόμrD συμμετεfxε
στκ eκδη;\ώσεις εορτασμού τη ς 25ης

Mαρτfoυ στη Βέροια. Σε Ευ χαριστήρια
ΕΠιστολή του προς τον κ . αVΤΠΤ E Ρ κpε

ΡΕιάΡχη" ο πρόΕδρος του vo μαp;(laκαJ
συμβαJλbυτηςXΑρyιdτa επιοημα ΥΕΙ,
μΕταξύ άAλtιN, τα εΕής:
ΑξιότιμΕ ιώριe.

vτιπεριφερEl.άρχη Κ.

Καλιm:ζlδη

AP'ι(Im θέλω νσ roς ευχαριστήσω

θΕρμά 'ι'\ατην υποδοχή της Ανππρο
σωτιεfaς το υ Νομού XΑργιdτα στη ...
Π.Ε Ημα

ας , AπoτeλE ( ιδιαΠΕρη τιμή

't'Ω. μας η συμμετοχή μας στκ επε

μεγάλη Ε1ΠΊ"ιιχΙα ολοκ>ιηρώθη κε τη ... Κυρι α κή 261 0 ~'2 0 1 '1 στο Ξε

ΤΕακές εκδη >ιίJσEις τητ ΕθΥικής σας

voδoxεfo ~Pella" στα Γιαwιτσά η εισταιΔΕUΤΙ Kή ημερ Ιδ α π ου δισ p"~ω

Eoρtής τητ 25η ς

σε ο Σ.Φ.Η.Π . για τουσ Φσρμαωποιοϋετου Νο μο ύ ΗμαΕΙας & Π' Λος.

αρτfoυ, ποο δ lOρ

Εμπορική Δισχε[ριση Φαρμσκείου από "ΙΌν κο Ανδ ρ έα E υ αγγ Eλόto,

't\i~ η ΠEριφEΡE~ισ'ι σας Ενότητα .
ΕπΙση ς θέλω \'Ο σας εu~ριστι'p:o για
το άVOΙΥμά σac: στην oυveρ"rtla α με

ΜΟιος του διooκrικoύ πρoσωnuι:oυ του αΚΟΥΟ μικ ο ύ Π ανεrn στήμι o υ

τη δική μας ΠΕΡιοχή καθιί:ι.:; If]I να σας

Στην ημερίδσ α'ι'απτύχθηκαν θέματα που σ φοροϋν την ΟIκσ.ιομlισΊ

&

σuvxαρώ για ΊΟ έργο που wιreλe.lre

AθΗVΏν καθ:ίJς και από τον κο Πα'ι'CI\'tώτη Παπa δημη τρ [oυ, Γει" κό Δ ι

στJ1'" Περι.φέΡΕιάσα;. ΕΙ\'Ο.I πολύ ση μ α

Eυθuνrή"IΌυ L.Φ.Η .Π ••

vτική γκι μας" η ευκαιρl"α που μας δό
θηκε \'0 y.ιωρb:x.ιμε τη... κou;\.ro ύρα.

Στο τέλος της εισταιδευτικής η μερ [ι5aς παρο υ σιάστη ΚΟ'ι' ο ι υ πη ρ εσ [ες
που προσφέρει OIυνετtJlρισμός Φαρμακοπο ιώ ν Ημαθ Ια ς Π α/ α ς στα
ΦaρμακεΙα καθώς κοι το αναπτυξιακό του πλΆV o γ ι α τ ο

2017

τrιv αtDYO μ Ι α ιcβ:.ί:ις κα ι τα τουριστικά

α πό ΤΟ 'ι'

Πρόεδρο κο A'ι'εσfδη Νικόλαο 11:0Ι Τσι' Avτι πp όεδρo κο Γστο ιιχΙδη

θέρεΊΡΟ τ/ς περ σ,<ή ς μΕ τrιv οπο Ια

Xa-

ΕΠιθυμ ΟΟμ ε 'ι'α σlΝΕργασro ύμε με}ι,

ράλαμπο .

ΛοΥτικά , ώστε \'Ο τεθούν ιιγιε[ς βάσeις

Η ημερffiα απστε),εf τ/Υ αρχή μιας σειράς εκ πα ι δ ευτι K ιίJιι συvαYTήσε

συνΕργασΙας σΕ δράσΕις κοινού ενδια

lιN με σκοπό τη'ι' ε'ι'Ισχυση του ρόλου του Φαρμακοποιού καβ:ί.ις και

φέροντος. Απο-τε),Ε[ για μα ς ιδr:ι.1rερη

την εκ:πcιΙδευση του γύρω από EJTfκoιpa θέμ.cm:ι Ειιχαριστούμε θερμά

τιμή η XΡOV ική σττγ μή που εrn>.έεarε

"ΙΌν Χρυσό ΧΟΡ'Ίγό της εκ:δήλωσηςτη'ι'

Eraιρεfα

'ι'α ΕΠισκεφθο ύμε τη\' πεpισxιi σας Κα/

ΒΙΑΝΕ Α.Ε.

LΦoH .n .3S χ ρ όν ια κσιrτά στον Φαρμακοποιό

YQ

συμμE't'ό.σXooμε δ[n;\ο. σας" στις;\ο.

ι.mp έc: αυτές Π'Oλrroτικές και EΘVικές

Εκδ η M:ισEIc;:J .
Στο πλaσlo της συveρyaσ [ας της Π .Ε
H~O: και του νομού ΧαρΥκΙm.ς ο Κ .
Ξόμπα πρoσe. tDΛEσE τσΥ Κο Καλιm: σ

-

δη 'ι'α ΕΠισκεφθΕI εκ Υέου τηv περισd!
ΊΟΟ . (σ", Η α'ι'άπuιξη σ;ιιέDB:.ιJ'ι' φορέων

της1ΌΠιισ'ις δ lO ( tι1J σ η ς με 11) Εξωτερικό
ιohω από πρoDπoθέσειςαοοτελΕΙ θε
τικό γΕ.γσιός και σ υ μ βάλΕ Ι στη φlΜα
τωνΑι:ιών)

Παράσταση δ α

Π

pτuρ4α ιr;

αpάστcιση διαμcpτφlσ.ς στην ΔΙΕCθw
ση πρωτoβQθμιaι;; Εκπο Ιδευσης HΜCΙθ [Qς

Ι:κα ~ το πριι.:ι της Tεroρτης (2913) εκπαιδευ

τικοl ΕιδΙια'\ς αγωyl)ς της Ημc8α r;;,. όΠΟΟ έ'r\\'Ο ν
δεκτά από τον npoΊστόμενο της Διει:$..ι'ι'σης
Π ιxι:ιrol?dμιoς EιαrαIδευarrc; Hμ~1σ.r;;,. Δισ

η

ΔιαμανrόΠO uλo. Οι εκπoIδEut1ΚO [ ειδικι'γ.; σ(ω

γrΊς ΠΕ71 κα ι ΠΕ61 ) tzmθe.σav unόlΝημα με 'tU

arn'J~ τοα;. δΚlμαpτu

α'ι'ησυχ la πρ;>

τους με απόφ:ιση ΥΠοψγα:ι

ρόμενοι για τρσποΛογla

l'Dλει

επισης

γηση ς της ΔIEι'Q.ι'ι'σης Eιδικtις ΑΜΤΊς ελεω

που Ι:ρχεται προς ψηφιση

στΟ\'

tάιόδo

στη BαJλιΊ" η oπolσ. Qνol
yeι.τονδρό!-Dγιατηv απα

τσ vε't'0'ι'6 ς

E,ι:ι:ι:.cη του βασιnxι πτι.rxl
ου τω ν mroφoltw... tω\'

tz:Il

δ ι:ιο

πα'ι'ElIlστημιQJα/IV

tnI

καrom'ι' Ειση 

ιδιαιτεp:w σιΝθη n:.IJVJ, στην Ε,Α.Ε. Από την

on

π),ευρά του ο πρoΤστόμewς της ΔΙEOθwσης

τοσο ο to:p~

δ η>ιοσε αλ/ηΜγγοος στα o/Π'lματατων εκπαι

n1\'QΚC1.r;;

δευη ΚID .... κr.&:l:ις mια~~Eι πως EΙWΙ δooΚl .
Όπως ιΜ.φερε Ο Κ. Δlα~A.oς στο ιχ;

000

Ο ΕΠ1κοupι

tr.ις θα προσ

εκπαlδειrrΙJolX)ς Ειδικl)ς AγωγrΊ ς"

Oly':il-

διoρισ:ΊCό\' σε

Κάθε ΠρocιnΌθε~ που yt.ιεται προςιόφΕλος τω ν

γη ςτης fλΜδο r;;:.lδιαltΕρη

όι\cι τα ση μe[α

παιδι Φ'ι' με mιαπηρΙα .

τμημάtωll

ΕιδΙια'\ς

El\'aI διη;\α

σΕ

