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Αγωνιστικό µέτωπο µε τους

ροδακινοπαραγωγούς!

δικό τους Γολγοθά αναβαίνουν για μία
Τον
ακόμη χρονιά οι χιλιάδες ροδακινοπαραγωγοί.
Και μαζί τους ανησυχούν βαθιά για το ΦθινόπωροΧειμώνα που έρχονται η πλειοψηφία των
Ηµαθιωτών μιας και γνωρίζουν πολύ καλά ότι
σηµαντικό κοµμάτι της (παπικής οικονοµίας»
στηρίζεται στο προϊόν αυτό που από «ευχή και
χρυσάφι» τα προηγούµενα χρόνια έχει μετατραπεί
σε «κατάρα».
ι ζημιές από καύσωνες και βροχοπτώσεις αλλά
κυρίως λόγω των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά της Ρωσίας (που απορροφούσε
το 80% της παραγωγής) Και οδήγησαν στο
εμπάργκο της τελευταίας στα αγροτικά προϊόντα
είναι µεγάλες. Οι τιμές παραγωγού κατέρρευσαν
κάτω του κόστους, στην εξευτελιστική τιμή
των 0,15 ευρώ το κιλό, στην οποία αγοράζουν
µεγαλέμπορσι και βιομήχανοι - μεταποιητές. Ο
ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνειτο 100% της ζημίας, παρά τα
υψηλά ασφάλιστρο που πληρώνουν οι παραγωγοί,
λόγω μειωµένης κρατικής χρηματοδότησης.
Το κόστος παραγωγής αυξάνεται με αυξήσεις
εφοδίων, χαράτσια σε ΕΛΓΑ και ΟΣΔΕ, εκτόξευση
της φορολογίας τους και των ασφαλιστικών
εισφορών τους με βάση τα μνημόνια ΕΕ και όλων
των ελληνικών κυβερνήσεων. Πρόκειται για
ξεριζωµό των φτωχών αγροτών από τη γη τους.Η
ΕΕ, ενώ είναι υπεύθυνη -μαζί με τις κυβερνήσειςγια την επιβολή εµπάργκο στα αγροτικά προϊόντα,
αρνείται την αποζηµίωση των αγροτών. Αρκείται
στα ψίχουλα αξιοποίησης των προϊόντων για
"επισιτιστική βοήθεια" που ανέρχονται σε 6.500
τόνους, όταν μόνο στο Νομό Ηµαθίας η παραγωγή
επιτραπέζιων ροδάκινων ανέρχεται σε 200.000
τόνους.
αι να θυμίσουµε ακόμη ότι η τελευταία
δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τα
ποσά που θα δοθούνε τα επόμενα χρόνια ειδικά
για τους αγρότες προβλέπει δραστική μείωση
των επιδοτήσεων των αγροτικών προϊόντων
γιατί πρέπει να προσανατολιστούν ποσά και
µεγάλα κονδύλια προς τις πολεμικές δαπάνες.
Το οργανωμένο αγροτικό κίνηµα ζητά
να
αποζημιωθούν από τη Ε.Ε άμεσα για όλη τους
την παραγωγή οι αγρότες, να καλυφθούν από τον
ΕΛΓΑ για το σύνολο των καταστροφών τους και να
δοθεί τιμή παραγωγού κατώτερη, εγγυημένη έτσι
ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν.
κινούμενη στα χνάρια των
Ηκυβέρνηση
δίνει
και
προηγούμενων
υποσχέσεις
προσπαθεί να δώσει «εμβαλωµατικές λύσεις» (στο
πλαίσιο της Ε.Ε) «ασπιρίνες»για έναν βαριά ασθενή,
ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση δηµαγωγεί χωρίς
να προτείνει έναν διαφορετικό δρόμο.
ι αγρότες θα πρέπει να ξεπεράσουν την
Οαπογοήτευση που οδηγεί στο ξερίζωµα των
δένδρων τους και οργανωμένα, αγωνιστικά να
διεκδικήσουν το δίκιο τους. Στο δρόµο αυτό οι
μαζικοί φορείς της'περιοχής (σωµατεία, σύλλογοι
κ.α) θα πρέπει να σταθούν ουσιαστικά και όχι
στα λόγια στο πλευρό τους, σε κοινό αγωνιστικό
μέτωπο!

Ο

…

Δήλωση του Ευρωβουλευτή

του ΚΚΕ Σ. Ζαριανόπουλου
για τα προβλήµατα των
ροδακινοπαραγών σ.2
Να ενισχυθεί
η υπηρεσία

Πρασίνου του
Δήμου Βέροιας
σ.12

ι

Συνεδρίαση του Δηµοτικού
Συμβουλίου Βέροιας,με
απουσίες, εντάσεις αλλά και
ενδιαφέροντα θέματα
σ. 4,5

ί

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για

την Ανώτατη Εκπαίδευση

σ.3

Το "σήριαλ Βαρουφάκη" σ.6
Το όνειρο για "χώρα Ελ Ντοράντο" σ.6

1

Αυγούστου 1936

Οι Ολυµπιακοί Αγώνεςτου Βερολίνου

σ.7

απο
'εβδομάδα
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Αυγούστου 2017

Θ. Πολυχρονιάδης: ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ κυρία

προϊσταµένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ημαθίας

τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση σχετιΜεκάαφορµή
µε την «Παλιά Μητρόπολη» παρουσιάζουμε

σήμερα τις απόψεις του Θ. Πολυχρονιάδη από την «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας» και της Α. Κοτταρίδη
(δίπλα)
Ελπίζω να θυµάστε κα. Αγγελική Κοπαρίδη που μας δεχτήκατεστο νέο γραφείο σας στην οδό Ρήγα Φερραίου,
την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας. και µάλιστα µετά τη
νοµική πίεση του δικηγόρου κ.Τόλιου Δημητρίου.Παρούσα
ήταν η αρχαιολόγος κα. Μαρία Χειµωνοπούλου και από την
κίνησή µας οι κύριοι Παύλος Πυρινός. ΟρέστηςΣιδηρόπουλος, Νίκος Μανούδης και υπογραφών Θεόδωρος Πολυχρονιάδης.Περιμέναµε5 μήνες περίπου.Ο λόγος δόθηκε πρώτα
σε εμένα.Σας ρώτησα αν θα κρατήσετε τα δύο τελευταία
κτίσματα που καλύπτουν μέρος του βορινού και µέρους
του δυτικού τοίχου του πανέμορφου και μοναδικού βυζαντινού Μητροπολιτικού Ναού που σώζεται στα Βαλκάνια.
Μας διαβεβαιώσατε πως θα τα κρατήσετε, αφού πρώτα τα
«τροποποιήσετε».Στην ερώτησή µου για το σκοπό της διατήρησης, ενώ γκρεμίσατετα άλλα έξι κτίσµατα, µας είπατε µετά από ολιγόλεπτη σκέψη πως θα τα µετατρέψετεσε
εργαστήριο αρχαιολογικώνευρηµάτων και για πολιτιστικές
δράσεις των νέων.
Στην τρίτη ερώτηση που αφορούσε τη χρονολόγηση των
Β κτισµάτων
μας είπατε ξεκάθαρο ότι πρέπει να έγιναν τον

19ο αιώνα, µεταξύ 1860 - 1890. Τώρα στην ιστοσελίδα σας
και σε συνέντευξησε δημοσιογράφο ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ
ΞΑΝΑΒΑΠΤ|ΖΕΤΕ. Τα τοποθετείτε
πριν από το 1830, ΓΙΑΤΙ
ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕί. Ο Νόμος, τα κτίσματα
πριν από το 1830,
τα χαρακτηρίζει αρχαία και δεν γκρεμίζονται. Τότε κακώς
εξαλείψατετα άλλα 6 κτίσµατα!
Καταλαβαίνουμε την επιστημονική και ψυχική σας αγωνία, όπως και κατά την ταπεινή µου γνώμη την ανάρµοστη
συµπεριφορά σας στο εστιατόριο. Ο κ. Νίκος Αντωνιάδης,
γνωστός ιατρός γυναικολόγος µε μεγάλη επιστηµονική
και κοινωνική προσφορά στην πόλη που γεννήθηκε και
τον ευγενικό και συγκρατημένο χαρακτήρα του, σε καμιά
περίπτωση δεν ήθελε να σας προσβάλει.Όπως και η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Βέροιας. που τόσα πρόσφερε για την
εξασφάλισητων χρηµάτων για την αποκατάστασηκαι ανάδειξη της Παλαιάς Μητρόπολης μας, δεν έχει προσωπικές
διαφορές με το άτομό σας, αλλά τις πράξεις σας κρίνει, πάντοτε µε ευγενικότρόπο όπως σύμφωνα ορίζει ο Νόμος και
.… Δηµοκρατία µας για τα δημόσια πρόσωπα. Ο ιστορικός
και αρχαιολογικόςπλούτος ανήκει σε όλους τους'Ελληνες.
Η επίμαχη και άδικη βρισιά που εκστοµίσατε ότι
«οι Βεροιώτες είναι όλοι απατεώνες»ακούστηκεευκρινώς σε όλο το
εστιατόριο.Το επιβεβαιώνει και ο συνδαιτημόνας,γνωστός
καταστηµατάρχης κ. Νίκος Ορδουλίδης με γραπτή επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση. Την κατέθεσα στον πρόεδρο
του Δηµοτικού ΣυµβουλίουΒέροιαςΌσο για το κοσμητικό
επίθετο που µε στολίσατεΟΤΙ ΕΙΜΑΙ «ΑΝΑΙΔΕΣΤΑΤΟΣ» κρατήστε το.
Εχω εµπιστοσύνη στη µαρτυρία του κ. Νίκου Αντωνιάδη
διότι γνωρίζω το χαρακτήρα του, επειδή γεννηΘήκαμε, µεγαλώσαµε και ζούµε στην ίδια γειτονιά.
Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα μετά από εξίμιση
χρόνια
εργασιών, η αποκατάσταση και ανάδειξητου Μητροπολιτικού Ναού του 1 1ου αιώνα της Βέροιας, με κτήτορατον τότε
Επίσκοπο Βεροίας Νικήτα, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Κι όµως
γνωρίζουμε ότι τα 3.465.000 ευρώ εγκεκριμέναχρήματα,
ήταν υπέρ αρκετά για την ολοκληρωµένηαποκατάσταση
και ανάδειξη του μνημείου, γεγονός το οποίο δεν βλέπουµε.
Ασφαλώςδεν είμαι αρμόδιος. Οι ειδικές υπηρεσίεςτου κράτους µπορούν να δώσουν την απάντηση. Πιστεύω πως τα
θέµα έχει δηµοσιογραφικά εξαντληθεί. Το πινγκ-πονγκ των
λόγων δεν ωφελεί κανέναν. Το ποιος έχει δίκιο µπορεί να
ερευνηθεί σε ανώτερα επίπεδα και οι δημότες μας να κρίνουν.
Τελειώνω το άρθρο µου µεταφέροντας αυτούσιο τον επί…

΄

λογο του εξαιρετικού άρθρου του ιατρού ορθοπεδικού κ
Αναστάσιου Βασιάδη στην εφημερίδα «Λαοσ» (29-30 Ιουλίου 2017) µε τίτλο «Η Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας και
τα προσκτίσµατά της»: «Οι κορυφαίοι θεσμοί επιβάλλεται
να ενεργοποιήσουν κάθε προβλεπόμενη σύννοµη διαδικασία, η οποία θα κατατείνει στην τήρηση του σκοπού
της
απαλλοτρίωσης των συγκεκριµένωνπροσκασμάτων, στην
απομάκρυνσή τους και στη συνολική ανάδειξη του βυζαντινού μνηµείου του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού της
Βέροιας».

την παρουσία
Μετου αφορµή
ευρωβουλευτή του
ΚΚΕ

Σωτήρη
Ζαριανόπουλου στην
αγροτική κινητοποίηση στη Βέροια

(αποκλεισµός γραφείων ΕΛΓΑ 2|8)
ζητήσαμε (ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ- νοτίοτίε.αι) να μας κάνει μία αύντοµη
δήλωση:

«Στη συζήτηση στη Βουλή για την
εκπαίδευση ακούσαμε απ' όλα τα
κόμματα πλην του ΚΚΕ ότι η Ε.Ε είναι
το Α και το Ω για τη χώρα μας.,Ας
ρωτήσουν τους ροδακινοπαραγωγούς
σήμερα , τους παραγωγούς άλλων
προϊόντων χτες τους παραγωγούς άλλων
προϊόντων µετά από λίγους μήνες τι
ακριβώς πήραν από την Ε.Ε. Σήμερα
οι ροδακινοπαραγωγοί με τις τιμές. σε
εξευτελιστικά επίπεδα δεν βγάζουν ούτε
καν το κόστος και τελικά τους ξεριζώνουν
από τα χωράφια τους, ζούνε τις συνέπιες
των κυρώσεων της Ε.Ε κατά της Ρωσίας,

ουσιαστικά για τα ζητήματα της ενέργειας
στην Ουκρανία και του εµπάργκο που έχει
επιβάλει η Ε.Ε στα αγροτικά προϊόντα της
Ε.Ε.ΔηλαδήπληρώνουνοιΈλληνεςαγρότες
και άλλοι αγρότες από άλλες χώρες, τους
ανταγωνισμούςµερικέςχιλιάδεςχιλιόµετρα
μακριά, για το ποια µεγάλη εταιρία
πετρελαίου θα αναλάβει τις πετρελαϊκές
πηγές. Καταλαβαίνετεότι δεν υπάρχει λύση

μέσα σ'αυτήν την Ε.Ε. Και να θυµίσουµε
και τα εξής. Η τελευταία δήλωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τα ποσά
που Θα δοθούνε τα επόµενα χρόνια
ειδικά για τους αγρότες προβλέπει
δραστική µείωση των επιδοτήσεων των
αγροτικών προϊόντων γιατί πρέπει να
προσανατολιστούν ποσά και µεγάλα
κονδύλια προς τις πολεμικές δαπάνες.
Άρα λοιπόν η πάλη των αγροτών κατά
της Ε.Ε σημαίνει πάλη για την επιβίωση
τους. Πιο συγκεκριμένα για τα ροδάκινα,
καταθέσαµε ερώτηση
και
στην
Ευρωβουλή όπως και στην Ελληνική
Βουλή. Ζητάµε να αποζημιωθούν από
τη Ε.Ε άμεσα για όλη τους την παραγωγή
οι αγρότες, να καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ
για το σύνολο των καταστροφών τους
και να δοθεί τιμή παραγωγού κατώτερη,
εγγυηµένη έτσι ώστε να μπορέσουν να
επιβιώσουν.»

,
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'. στη Βουλή 'iι ' : τίραγματικότητ α κρύφτη κεγια μία

Α καδημαϊκά

στην

' επιχειρηματικ ή '

λειτουργία

λαϊκών ανάγκών, αλλά , από τη σκοπιά τηςακ6μα

των ' μεγαλύτερης επιχειρηματικής λειτόυργίας των ΑΕΙ .

Αυτό όμως δ εν λέγεται Τριτο βάθ μ ια Ακπαίδευση για

ανάγκες των, . φοιτητών των λαϊκώ ν οικογενειών

όλων των διδάκτρων.

όλο το λαό. Ανώνυμη ετα ιρ ε ία , θ υ μ ίζεl που πουλάει

Μ ε μία σειρά διατάξεις η Ανώτατη Εκπαίδευση
μετατρέπεται
σε
αυτοχρηματοδοτο ύμενη

πανάκριβ,η για τις λαϊκές ο ι κογένειες.

των ιδρυμάτων <κα ι .. τις κάνουλ ες της δημόσιας

επιχείρηση :

χρηματοδότησης κλειστές, στουτ πανεπιστη μιακούς

~ Γενικεύεται η επιβ,ολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά,

μετατρέποντα!; τα Ιδρύματα σε μεγ ' α εμπορικά
μαγα ζι ά, α π ' ό π ου θα ψων ίζο υ ν ο ι φο ιτ η τέ ς-π ελάτες.

- Επιχειρείται το άνοιγμα . των ΑΕΙ στην πολλά
υποσχό μενη άγορά των ξενόγλωσσωνirμημάτων με
δίδακτρ α.

- Για πρώτη φοι,>ά θεσμοθετείται η είσοδος των Α ΕΙ
ο μεγάλο παζάρι της μεταλυκειακής εκπαίδευσης •
- Ανοίγουν νέα πέδία επιχειρηματικής δ άσης
για τα ΑΕΙ και ' τα ΤΕΙ με την οργ ' v ση Κέ ρων

η . ά μεση εφαρμογή της επιστημονική ς γνώσης στην

Επιμό ρφ

παραγωγή. αυτό αποκτά τεράστι α σημασΙα γι α τα

-

κέρδη των κα,1Τlταλlστών. Τ ο νομοσχέδ ιο αυτό είναι

δ η μιουρ ώντας πτυχία πολλών τα υτήτων.
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Από την πλευρά μας τονίσαμε
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χ ρ όν ι α τώρα ( κα ι αυτό θα κάνου 
μ ε κα ι στο μ έλλον) είμαστε κοντά

στι~ αγωνlf~ και τους αγώνες του

__

ΚCII 6λιιut toυς; σρμ6&c« φaριi<

του

σωματεΙου για την

."

YσMρovvμhρo:νovtqιoτtιoιιfI

ο

_ _ _ _ _

..

~'~ΩI~

1Ο χρόνια τώρα προβάλουμε τα
πραγματικά λαϊκά προβλήματα,

καθώς και τη δράση των μαζικών
φορέων. Αυτό θεωρούμε ως βα
σική μας υποχρέωση ! (Υ.Γ: Οπως

μας πληροφόρησαν η ανακοίνω
ση ε (χε ευεργετικές συνέπειες σε

μια σειρά διαλογητήρια ..)

λαού της περιοχής.
"""",,~=Π'""""""==,=,",~"""""""""==""""

αποτελεσματικά την Ανώτατη Εκπαίδευσή . με ' τις

εκπαιδευτικά προϊόντα στην αγορά, μια αγορά

Ε

οι

τρ εις

κύκλο ι

.

με ίς όχι μόνο απορρίπτουμ ε και καταψηφίζουμε
το νομοσχέδιο,

αλλά -κυρ ίως- καλούμε τους

εργαζο μένου ς στα ιδρύματα, τους πανεπιστημιακούς

δασκάλους, τους φοlτητές, ,,,οιις νίoυςεπlστήμ~νε~
σε συ μπόρευση, σε κοινή πάλη με στόχο την.πλήρη

ανατρ οπή της πολιτικής πo~ δένεlχέιροπόδαράτην "
Επιστήμη, τις σπουδές καί Tl ς προοπτικές των νέων .
αν ρώπων στα συμφέροντα του Kεφ~λαίoυl .

ση ς κα ι Δ ιά Β ίο υ Μ άθ ση ς .

Θε σ μο θ έτούντα l

.

πιο

ανάγ κες το υ κεφαλαίου σε Έπ ίπεδο Περιφέρειας • .

κπ ρ ό σωπ ο ι του

κατάσταση

ιι δέσοιιν»

κόμματα, πλην του ΚΚΕ που ζητάε ι την κατάργηση

με τιμή
Αλέκος Α . Χατζηκώστας

σπουδ ών.

Είναι υποχρέωση μας.

ανακοίνωοή -

για . να

περίπου σελίδες του νομοσχεδ ίο υ, δεν αφορά στις

.,. στκ πρ()τερΙ:Ι16τη τει; αυτης της στρ ατ ηγική ς, . γιατί
" δεν είναl Cιπλώςένας χώρος μετάδοσης της γν . σ ς,
• • αλλά είναι , και ο κατεξ?χήν χώρος παραγωγής νέας
. επlστημ()ν~Kής νν"!σης. και σήμερ α που γενικεύεται

να

Συμβ,ούλια

στα μεταπτυχιακά, με την οπο ία συμφωνο ύν όλα τα

τομέα. HAν~τατη Ε κ:παίδευσηιεραρχείταl πολύ ψ ηλά

ριστήσουν

Πρυτα νικά Συ μβ,ούλια τα λεγόμ ενα Περιφερειακά

Ως παράδειγμα ανέφερε την επιβ,ολή διδάκτρων

δασκάλους που δεν θέλουν να "ξεπoυληθoύ~" στα
επ ιχε ιρ rt μ ατ l κά συμφέροντα . .
'. H·
, συγl(υβ,έρνηση ΣYPIZ~ - ΑΝΕΛ υλοποιεί . τη
,
eΠράΤηγll(ή του κεφαλαίο υ l(αl στ~ συγκε κρ ιμένο

-

συ μβ,ασιούχους που εργαζόνταl 'στην καθαριότητα, . ·

τη φύλαξη, τη συντήρηση Τω\lΛΕI.
'
- Θεσμοθετο ύνται μαζί με .•. τα επαναφερόμενα

ιδρυμάτων . , K~lε:πlδlώKεl να , δώσει ' σημαντικά

που στενάζ~υν για ,ν α σπουδάσουν τα παιδιά τους,
. στους νέους επιστημονες που β,ρίσκο υν τις πόρτες

του

διάκρ ιση του πα~επίστημlα ~O(, Kαl 1-0υτiXv'ολογlκού '

άσυλο

οφέλη στις επΙχέϊρήσεlς. 'Ούτε μια αράδα, στις .170

Δ,Σ

: , Δια~ηρείτcilκαl βαθαίνεί 'η iιντιεπ;crιημό"l~ή .• .•
τομέα της Ανώτ(ril1( Εκπαίδευ ?ης. . ·
..
..
- παγιώνεται .το Kαθε~ώ~ O'j.ιηρίας για τους '

I

Ε
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ζούγ κλά, 'δηλαδ ή για τοπ!ο σφιχτό δέσlμό της στο
ακόμη φορά "κάτω από το xαλl '~ Ας δούμ ε ορισμένες . άρμα των KanITaAlσTili'~ ylci να υπηρ~ήσεl τα κέρδη
πλέ'uρές: "
,
'.
"' τούς, τα ~IKoνoμlKό ~~I τα lδεολογικά.Η κριτική
t a VTIe t o rI με τα κηρύγματα περί . "δημόσιa'ς των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης
δωρε'άνlΞΙ<παίδευσης" και ." δ'η μοκρατίας" δεν γίνεται απή τη σκοπιά ' της εξυπηρέτησης των

πρόκειται γιά ένα ~oμoσxέδlo που δ ίνει πραγματικό

,

Α υγο ύστο υ

.'

μολ ογ ί ε ς

Α

ρ κ ετά τα ενδ ι α φ έ

νωση του ΕΛΓΑ για τκ αποζημιώσεις

ροντα τα όσα είπε

-Δεν θα πρέπει να γ{νει πρ οσχηματι

ο βουλευτής

Ημαθίας

κή ε ρ μ ηνεία του Κανονισμού από τον

του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Αντωνί

ΕΛΓΑ

ου κατά τη διάρκεια της

-Ως βουλευτές στηρίζουμε την κυβέ ρ

παρέμβασής του στην

νησ η, θ α πρέπει να είμαστε δΙπλα στον

αγροτική σύσκεψη στις

κό σμ ο, κα ι να μετα φέ ρ ο υ με τ κ αγωνΙες

« Α Ι ΓΕ Σ» στη Βέροια την

του κόσμο υ

Σταχυο

-Δ εν θεω ρο ύ μ ε εχθρικές τκ αγροτικές

λογούμε ορισμένετ απ'

κινητοπο ι ή σει ς. Και Ισως ο ι π ι έσε ις μ ας

Δευτέρα

31/7.

βοηθούν να μετα φέ ρουμε καλύτερ α τα

αυτ έσ
-Μας

ενόχλη σε,

μας

αιτήματα

Τα σχόλια δικά σα ς!

έκοψε κυριολεκτικά τα
πόδια η πρώτη ανακοί-

Η δικομματική αντιπαράθεση για το ροδάκινο και η ... διαιτησία
Ε

ίνα ι

συνηθισμένοι

από τον ελληνικό προϋπολογι σμό

οι

χαρα

και όχι ευρωπαϊκά κονδύλια » είπε η

κτήρες καυγάδες μεταξύ

Κ, Τζόκρη ΙΦΩΤΟ\. απαvτώvτας.«O

ΣΥΡΙΖΑ

παραγωγός όμως πήρε τα λεφτά.

δικομματικού
και

παλιότερα

Ν.Δ

μεταξύ

(όπως

Ν .Δ .

Βρείτε κι εσεΙς έναν τρόπο » πρότει

και ΠΑΣΟΚ ) που ενώ συμ

νε ο κ . Χαλ κΙδης από τον Αγρ οτι κό

φωνούν στα ουσιαστικά

Σύλλογο.ιιΥποβλή θ ηκε τότε ο φά

δια φωνούν πολλές φορές

ΙSελOς ενΙσχυ σης μέσω Ε.Ε. ωστόσο

και έντονα στα δευτερεύ 

πάγωσε. AvτI αυτού δό θη καν κ ρα

οντα .

τι κά χρήματα» δ ιευ κ ρΙν ι σε ο π άντα

Έτσι κατά τη διάρκεια της

γνώστ ης «γαλά ζ ιο ς»

σύσκεψης στην Βέροια για

ας μ ην ξεχνάμε το υ Κ . Μ ητσοτά 
-κη)

το ροδάκινο ε{χαμε παρό 

Χ.

(σύ μ βο υλο ς

Γιαwα κάκη ς.Φυσ ικά ο ύτε

μοια αντιπα ρά θεση μετα

συζήτηση και από το υ ς δύο για το

ξύ

καταστροφικό ε μπά ργ κο το οποlο

Β εσυ ρόπο υλο υ (Ν.Δ)

και Τζάκρη

στηρ Ιζει και η χώρα μας ...

(ΣΥΡΙΖΑ). Ο

μέν Βεσυρόπουλος υπεραμυνόμενος της κυ βερνητικής πολιτικής της Ν .Δ υποστή

ριξε ότι η κυβέρνηση υποβάλοντας σχετικό φάκελο στην
Ε.Ε εξασφάλισε χρηματική ενίσχυση ανά στρέμμα στους
παραγωγούς. «Τα χρήματα το υ

2014 επ{

Καρασμάνη ήταν

Η εφημερίδα μας θα κυκλοφορήσει

"""'"
•

~λόγω καλοκαφινώνδιακοπών-ξανά.
στις

28 Αυγούστου.

.
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ειδήσεις
απο την Η μαθ ία
Α υ γ ο ύ στο υ

7
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πεζών και οχημάτων.

ραδοσlκαώνγε ιτονιώντης

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι αναγκάζονται να

παραουσιάζουν τα πρ ο βλή μ ατα που δη

χτερινά, τουλάχιστον) πάθη τώ~ κατοίκων, ο

κοιμούνται στα υπόγεια (εάν υπάρχει τέτοια

Δήμαρχος και το Δη"μοτικό Συμβούλιο είναι

τοτ και έντασης. εξαιτίας της λειτουργίας των

μ ιο υ ργο ύντα ι από την ύπα ρ ξ η καταστη 

δυνατότητα) ή με παράθυρα κλειστά (εάν

υπόλογοι και οπεύθονοι καθώς έδωσαν πα-

καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης. Εάν

Β έροιας

μάτων υγειονο μ ικο ύ ενδι αφέ ρ οντο ς στις

όμως δεν επιτρέπεται

περιοχές το υ σ

να

μουσική;

μέχρι

συμβεί κάποιο ανεπανόρθωτο κακό, τότε οι
τρομσκτικέτ συνέπειες θα βαραίνουν για πά

τκ

ματιστικό, γιατί το

πρώτες πρωινές ώρες.

ντα.

σπίτι σου είναι δια

-Με ενέργειες και πρω

Γιατί δεν παρεμβαίνετε αυτεπάγγελτα (Στην

Κοντογεωργάκη,εμπορικού κέντρ ου και όχι

τηρητέο;) ή δεν κοι

τοβουλίες, κατά πρώτο

ίδια πόλη ζούμε, δεν μπορεί να μ ην αντιλαμ

μόνον)

μ ούνται!

λόγο

προτά ξουν

βάνεστε τι γίνεται), όταν κάθε νύχτα είναι ηλί

Στα ό ρ ιά τους οι κάτοικοι τής Β έρ ο ι α ς

Οι μη διασκεδάζο

ως αξία τ η φιλική κα ι

ου φα εινότερον ότι πα ραβιάζοντα ι ο ι ώ ρες

Στο τελευταίο όριο ανοχής και αντοχ ή ς έχουν

ντεκ

φτάσει οι κάτοικοι των περιοχών: Κυριώτισσας

και οι επαγγελματι

μέχρι

να

ανθρώπινη

πρωίας

προς τον

κο ινής ησυχίας

(23:00 με 07:00);

απλό πολίτη πόλη και,

Υπενθυμίζουμε ότι για τοικ ίδιους λόγους, σε
άλλες τέτοιου είδους περιπτώσεις στην πόλη

(ευρύτερα), Έλλης-Κοντογεωργά κ η , εμπορι

κές τάξεις που δεν

κατά δεύτερο, να ανα

κού κέντρου και όχι μόνον, λόγω του πέραν

δραστηριοποιού

δείξουν την ουσιαστι

μας, τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν:

από κάθε ανεκτό κα ι νό μ ιμο όριο τρόπου λει

νται

κή

-σποφάσεκ-καταπέλτητ

τουργίας τών καταστημάτων υγειονομικού

Νυχτερινής Διασκέ

ενδια φέροντος (κυρίως όσων δραστη ρ ι οπ ο ι
ούνται μέχρι τα χαράματα ως Ν υχτε ρ ινά Κέ
ντρα Διασκέδασης) .

ρίας

στα

Κέ.ντρα

φυσιογνωμία

της

δικαστηρίων

κατά

Βέροιας, ειδικώς περι

των τέτοιου είδους δράσεωννυχτερινή; δι

δασης είναι πολίτες

οχών αυτής που, βάσει

ασκέδασης και των αρμόδιων οργάνων της

δεύτερης

δ ι ατάξεων και νόμων,

πολιτείας,

χρ ή ζουν

-δεσμευτικέτ του Κεντρικού Αρχαιολογικού

σε

κατηνο
αυτή

την

ξεχωριστής

πόλη ; Δεν έχο υν δι 

«αισθη τι κ ή ; και α ρχαι

Συμ βουλίου σπ ο φάσεκ,

στις π ερ ι οχές αυτές:

καιώματα; Δεν ε ίναι

ολογι κ ή ς προοτασίοο

-έ ρε υνα- κόλα φ οτ των Ελεγκτών Δημ ό σι ας Δι

-η κατάστα ση που επικρατεί μέχρ ι πρωίας έχει

εργαζόμενοι;

(δ ι ατηρ ητέε τ περιοχές,

οίκησης κατά καταστημάτων νυχτε ρ ιν ή ς δια

ξεπεράσει κάθε προηγούμενο : εκ κωφαντι κή

δ εν τους επιτρέπεται να απολαμβάνουν τα

κηρυγμένο ιστορικό τόπο Κυριώτισσας)

μουσική μέχρι τα χαράματα, φασα ρ ία, μεθυ

θεμελιώδ η αγαθ ά κα ι δι κα ιώματα τή ς προσω

σα ο προσβ άλε ι το γεγονός ότι κατάντησαν τα

ευθύνη για τη λειτουργία τοικ,

σμένοι, αοχήμ ιες, φωνές, παράνο μ α παρκα

π ικ ή ς/ο ικογενειακ ή ς γαλήνης κα ι τής κοινής

β υζαντινά μνημ ε ί α

Αναζητήστε τα αρχεία των αρμοδίων υπηρε

ρίσματα και διπλοπαρκαρ ίσματα μέσα στο

ησ υχ ία ς;

-Ν α πα ίρνουν τάχ ιστα τ κ αρμόζο υ σες αποφά

Ιστορικό και εμπορικό κέντρο (ενδεικτικά;

Σε ποια ευνομούμ ενη χώ ρ α κα ι πόλ η βαράνε

σε ις απέναντι στκ οπ οιουδήπ οτε είδους δια

ων τα χρόνια που προηγήθηκαν!

μόνον εντός τού κηρυγμένου ως « Ι στο ρ ι κο ύ

ε κ κωφαντι κά μέχρι πρ ωία ς μη χανήμ ατα ή χου,

πιστωμ ένες παραβάσε ις π ου μεταβιβάζονται

Τα κεντρικότερα και ιστορικότερα σημεία της

τόπου »(!) τής Κυριώτισσας λειτο υ ργο ύν έξι

πόλης έχετε επιτρέψει να μετατραπούν σε χώ

Γι ατί

-

Δεν

σ κ έδ ασ ης και κατά υπηρεσιών που έχουν την

.. . « μπα ρ ε κ κλ ή σι σ»:

σιών για να δείτε τον αριθμό των παραβάσε

κα ι, μάλιστα, σε ανοιχτούς χώ ρου ς;

πρ ος α υτού ς από όλες τκ α ρ μόδιες ελεγκτικές

τουλάχιστον Καταστήματα Υγε ι ον ο μ ι κο ύ

Καλούμε τον Δ ή μ α ρχο και το Δη μ οτι κό Συμ

υπ η ρεσίες (Αστυνομία, Ε ισαγγελ ία, Τροχαία,

ρους νυχτερινής διασκέδαση ς μέχ ρι πρωίας.

Ενδιαφέρ οντος ωτ Νυχτερινά Κέντρ α Δια
σ κ έδ ασ η ς δ ίπλ α σε οικογένειες κα ι βυζαντινά

βούλ ιο της πόλ η ς [ κα ι , κατά δ εύτερο λόγο,

Αρχα ι ολογία κ .λπ .).

Τουλάχιστον, να μπορούμε να κοιμηθούμε

κά θε άλλο αρ μ όδι ο φ ο ρ έα (π ολ ιτικό , δ ικαστι

"Ν α

μνημεία!) ,

κό, δ ιοι κητι κό)]:

όσων παρανομούν ή το υλάχιστον να κατα

-Εφ α ρ μ ό ζοντα τ άμεσα το ικ εν ισχύ νό μ ους

στή σει άμ ε σα σαφέστατο ότι δεν τκ συμμερί

γενειών της πόλης μας (κυρίως από τκ περι

στρώματα, πεζοδρόμια, κοινόχρ η στο υ ς δη

και κανόνε ς δικαίου, να εξαλείψ ουν όλες τ κ

ζοντα ι ή τκ αποδ έχοντοι

οχές:Κυριώτισσας,

μόσιους χώρους, πεζόδρομουο πολλών ση

παραπάνω παραβατικές πράξε!ς και συμπε

-Να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα

εμπορικού κέντρου).

μείων της πόλης, μη επιτρέποντα ς διέλευση

ριφορές, προστατεύοντας έτσι τους παθόντες

ώστε να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση, να μη

-τραπεζοκαθίσματα

καταλαμβά νο υν

οδο

':. Από 'το Δ .Σ τη ς Β έ ρ ο ια'ς
,:

Ο',

r"

,

ια ;'σΡασίμο", ' έρyo,~. yια να μπορεί"

ναδίδετάl με

' κατηγόρη
σε
.,
. ,
"

απευ θ ε ίας ανάθεση

τον

.

'" αντιδ ή μαρχο

Καθαρί6τήτας Βασίλη · Παπαδόπουλο ' ο '
ΑντώνηςΜάρκούλης. Για να τεκμηριώσει

. ~.

ράταση ωραρίου χρήσης

,

κλι

(Κάτοικοι των περιοχών: Κυριώτισσας, Έλλης

(6)

..

διαθέτεις

σταθ ούν με τ η στάση τουτ αιτία ή αφορμή

, δημιουργίας περαιτέρω επιβαρυμένου κλίμα

« Π ολ ίτες πόλεως Βερο ίας

Συγκεκριμένα, κάτοικοι καταγγέλλο υν ότι

.~

πολίτες αυτής της πόλης. Εξάλλου, για τα (νυ

ε επιστολή το υ ς πλήθος κάτοικοι πα

Μ

τον

,

Ιι:JXύρισμό του,

παρουσ ίασε στο

σώμααποφ ο σει ς το υ κ. Παπαδόπουλου

που δημοσιεύτηκαν στην Διογεια με
την ίδια ' ημερομηνία. "Στα . περιθώρια

Ά πο'υ μας δίνει ο νόμος για Τις απευθείας ,

, αναθέc:Jείς, ε~εί κινού αστε" απάντησε ο
;!κ.
παriαδόπουλος.
.
''''', ....
. ..
,. "

κατευνάσο υν τκ πα ράλογες α ιτι ά σε κ

κάπο ιετ ώ ρες τη νύχτα μάς απέμ ε ινε. Έλεος!

,

(Ακολ ου θούν υπογρα φές κατοί κων και οικο

Έλλης-Κοντογεωργάκη ,

Προσφορά Εργασίας από την Computer Life Ν. Ημαθίας
Η ετ(ηρί«

c

ut:er Life

με ~λήpη απασχόληση:

Α)

Ν.

Utt;,

προτίθετ«ι νcx ΠΡOσλcXβει

Σύμ8ouΛo rιιιλήσειιν για 'Πώληση UΠΗe..eaLiw κα ι

'[vcxv (1)

ηρο·ίόνιων στο Κιriάι:nημιι

NOVA

Βέρο

ς.

"Evιxv (1) ΣίιμβouM f1ιDλήoει8V για
υπηρεσιών και προϊόντων. (SAU.02-17) •

8)
Α

ίΊη

π~

(SAL.I01.-17).
Β2Β και. B2c

πώληση

ί.ιrν: Σχετική προϋπηρεσία, Κ«λέ$

επΙKO ΙWΙΝΙCXΚες
δυ
ότητες,
Ευχάριστη
και
δuwμικη
προσωπικότητα,
ΟJιcxδικό
πνεύμα
epγαo t«t;
. κα ι
Πρ<?ΟΙΧρμοοτικότητ« . κ«τox~ Άδειας Οδήγησης, Γνάιση .Ξένης
ΓλιOσσcxς κιχι ΟΙ άνδρΕς νοι εχουν εκπληρciJσει ης στΡCXΤιιh'ΙKες
τους υποχρεώσ ις.

Η ετaιρίa -ρoαtέ()E ι : lι«xvoπo ι ηηKό πακέτο ιxπoδoxcDv .οη
bomιs επί των πωλησε ν. Άριστες συνθήκες εΡΥιχσίας, Σuv (!'Sή
εΠ"ν/εΛΜCΠική
εΚΠCXίδευση
και
Σημ«νΤικΕς
ροοπτικες
εξέλιξης.

ολες οι υποψη

επιχγγελμ;πισμο.

ότητες θtt «νΤιμετωπ σΟούν με ε εμύθε ια και

Οι ενδιcxΦ ~όμ νοιμ ορούν vcx ccnοστέλλουν T CX βΙOγΡCCΦιι<tι τους
μέχρι την

31/07/2017, ως εξής:
- . : clsta forthne~
FAX: :;]023-320 21676 • +3023310 74434
1ΩXI~: Ζ«φειΡ«κη 17 -N«ouσcx - 59200
,
rιλ. Αγ. Λντωνίου - βέροια - 59131ΚNOVA~'hoρ)

"'Ρ,,"Ι"

m:
,

Στασρος Tσέλ~oς
νηro : (+3CJ 63773]()340

~ -- rη.Vfαz: ( ;'30}. 2Ε202 6611

t

tL \\",.~O\'"

ΝΑΟΥΙΑ: Zα"'ειpQ

e·ιr.σ11: ζι,'t'J,;;,(cr.):rι.:tι;r
~1'Μ.ζomρ:ι!

ife.rom.(j!

~a

ηο

7, 59200 Ι ί: 2~32026S11 Ι DRt"VEME·Naoussa
4 Ι Dί\:νΕΜΕΝfnΚa

βΕΡΟlA:Πλ AY_o\VTωvietJ. 59100 ί: 23310744

4ι

,

επικαιρα

ζητήματα
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Αυγο ύστου

2017

Από την συνεδρίασητου Δημοτικού ΣυμβουλίουΒέροιας
Θα γίνουν τελικά οι θερινές προβολές τηςΚΕΠΑ Βέροιας
υτό αποφάσισε κατά πλε ι ο ψηφία το Δη μ ο

στους χώρους που πρ έπει ώστε να αποφεύγονται οι

·
τικό Συμβ ούλι ο της Β έροιας στ η σημ ερ ιν ή
· μεσημε ριάτικη συνεδρ ία ση το υ, παραχωρώντας

Α

νος προφανώς στον 'πόλ εμ ο' δηλώσεων στο δ ιαδ ί

στη ν Κ Ε Π Α το χώ ρ ο το υ πάρκου Αγ ίων Αναρ

κτυο επ ί του θέματος.

γύ ρ ων για 1 Ο μέρες. Να θυ μίσουμε ότι το προ

Ο Γιώργος Μελιόπουλος πρότεινε οι προβολές να

συζ ή τησ η , ενώ υπ ή ρχαν και ενάντιες αποφάσει ς

να πάρει την απάντηση της ΚΕΠΑ ότι σκέπτεται το

φορ έ ων ( π.χ Επιμελητ ήριο ).Από την πλευρά μα ς

etjlQ

ηγο ύμενο διάστημα είx~ γίνει αρκετή δημόσια

.

και θα το εφαρμόσει το επόμενο καλοκα ίρ ι

~-j προβολ ές μπορούν να γίνονται στκ πρωτεύου 

σμού);

σετ των πρώην καποδιστριακών δήμων πρόσθεσε ο

,

ενώ αναδείξαμε και άλλες πλευρές (π.χ

Χρήστος Κούτρας .

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Β οργιαζίδης, χαρακτή -

· ρισε

ι

επεκταθούν και στα χωριά του δ ή μ ο υ Βέ ρο ια ς για

είχα μ ε απαντήσει στα περ ί « α θ έ μ ιτο υ ανταγων ι
επέ κτασ η του κα ι στις δημοτικές κοινότητες)

Ι

« δ ολοφον ίες χαρακτήρων», όπως είπε. Αναφερόμε

αναίτιο τον θόρυβο που προκλήθηκε: « Ε ίνα ι

Να σημειώσουμε ακόμη ότι σχετικό με τις λεπτομ έ
ρειες των προβολών (τα ινίες, αριθμός τους ) που το

αναίτιος ο θόρυβος που έγινε για την παραχώρησ η

κόστος τους είναι

τη ς πλατεία ς Αγίων Αναργύρων. Π έρσι και πρόπερσι

της ΚΕΠΑ .

800

ευρώ, θα αποφασίσει το Δ.Σ

ψηφίστηκε ομόφωνα γιατί ήξεραν ότι η ΚΕΠΑ δεν

Θα μπ ορούσαν να γίνου ν κα ι

προβάλει ανταγωνιστικές τα ινί ες. Ακόμη και κάποιο ι

με επιδότηση εισ ιτη ρ ίο υ απ ό τον δήμο σε όσους

2-3 πρ οβ όλ ές στο Στα ρ

· που σήμερα αντιδρούν, τα προηγούμενα χρόνια

έχουν χαμηλό εισοδήμ ατα κα ι μ ε χαμηλ ή τιμ ή για

,

Ε"·-·- -εις α

Ε

τ ι γ ια

τους υπόλοιπους σχολίασε ο Αντώνης Μ αρ κο ύλ η ς.

υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ξοδέψουν

Ο Αντώνη ; Καγκελίδης ως μέλος της ΚΕΠΑ ζήτησε

αυτό τα χρήματα ». «Ούτε θέμα αθέμιτου ανταγων ι 

από τον πρ όεδρο Λεωνίδα Ακ ρ ι β όπ ο υλο πρ ιν την

τι κο ύ

σμού ούτε πνευματικών δικαιωμάτων υπόρχει μ ε

κατάθεση αιτή ματος στον δ

τις προβολές αυτές. Αρκετές δεκόδες είναι οι δήμο ι

,

ροuτινα

.

.

περί δ υ ό μ ιση ώρες, έβναλε -ειδήσεκ;

ντ ύπ ωση μας έ κανε το κλ ί μ α στη

το ψήφισαν. Επίσης είναι και κοινωνικό θέμα, διότι

...

Δημο

ενώ είχε και στιγμές ένταση; και αντι

Βέ ρ ο ι ας την

παράθεση ς μ εταξύ των συμβούλων,

Δ ε υτέ ρα 31 /7. Τι κα ι αν ή ταν 3 η ώρα

κυρίως μεταξύ Διαμάντη - Μ α ρ κο ύλ η

πρώτα απ ό το συμβο ύλι ο το υ Ν ομι κο ύ Π ρο σώπ ο υ.

το με ση μ έ ρι Τι κα ι αν έλ ε ι π α ν πλ ή θ ος

και Καγκ ελ ί δ η - Μ ελ ι όπο υλο υ.

στην Ελλάδα που προβόλλουν ταινίες, ακόμη κα ι

Ο πρόεδρος του ΚΑ Π Α Στέργιος Δ ι αμόντ η ς ε ξαπέ

συ μ β ο ύλων. Τι κα ι αν ή ταν μία συνε

Και μπορ ε ί όλα αυτό να είναι η « χα ρά

πρώτης προβολής. Δεν έχει να φοβάται τίποτε το

λυσε βολές κατά όσων μιλού σαν για αθέμ ιτο αντα

δ ρ ί ασ η «ανάνκ ηο ο υσι α στι κ ά μ ι α κα ι

των δ η μ οσι ογρό φων » όμως κατά τη

ο, να π ε ρνά α υτό

τελευταία συνεδ ρία ση
Σ υ μ βο υλίο υ τη ς

Tqu

'Στα ρ '» είπε ο αντιδήμαρχος Γιώργος ΣοφιανΙδης, (ο

γωνισμό και 'π ρό σθεσε ότι κρ ύφτηκαν για να α π ο

δεν ε ίχαν π ε ράσει ορ ισμ ένα ζη τή ματα

γνώμη μας δεν προόγουν τον αναγκα ίο

άνθρωπος που επ ί προεδρ ίας του στην ΚΕΠΑ ξεκ ί 

φ~γoυν την λαϊκ ή κατα κ ρ α υγή .

ε ύ ρ υ θ μ η ς λε ιτου ργ ία ς το υ δ ή μο υ στην

δημοκ ρατι κό διάλογο, αλλά ούτε κα ι

νησε η υλοπο ίηση της συγκεκριμένης ιδ έας), ζητώ 

Η πράξη τη ς ΚΕ ΠΑ έχε ι κο ινωνι κό κα ι π ολιτιστικό χα

π ρ ο ηγο ύ μ ενη συνεδρ ίαση.

ανεβάζο υν το πολιτικό επίπεδο, οπότε

ντας παράλληλα η πολιτική αντιπαράθεση να γίνετα ι

ρακτήρα επεσή μανε ο Στέλιος Ασλόνογλο υ.

Έτσ ι, ενώ θα πε ρ ί μενε κανε ίς να κ ρα 

καλό θα ε ίναι να αποφεύγονται!!

'

Ι Οι .

..

γενναίοι τη ς αν

τήσει αυτή το π ολύ μι σή ώ ρα κ ρ άτη σε

κάνου μ ε εμείς'~

αθεμένη στάση και
,

Ι

Σε

π α ρ ατ ή ρ η σ η

ΜελιόποUλο υ

συμπεριφορα

να

φ ο ρ μ ή για «καυγά» έδωσε

Σ

16 θέμ ατα το Δημοτικό

Τελικά όμως παρέστησαν σύμβουλοι της αντι 

Συμβούλιο της Βέροιας. Μία συνεδρίαση που

πολίτευσης κα ι μ άλ ιστα έθ εσαν και μι α σει ρά σο

υνε δ ρ ί α σ ε τελικά με

ότι

του

δεν

συμπεριφέρεται

σχετική ερώτη ση για το

αν κλείνει ο παιδικός σταθμός

ότι «μας Ά!~ ~~ίζ~ις Kαι αρχηγός '

τη ς

ΠαΊρίδας

παράταξη ς. Πες και τον δεύτερο

δημοτικός

σύμβο υλος

Μελιόπουλος

στη

ο

της

σαγ

Αη

κατέθεσε

κομματάρχη ς

Γ.

πρέπει

στο

χωρίο

του απά\trησε ανάμεσα στ; άΧλα

Γιώργος . εάν είνα ί. } Επικεφαλής σε ποιον

συνεδρίαση

είσαι. Δεν ~αυπερασπιστoύμε τα ,

δ εν θα είχε πραγματοποιη13εί αν η δημοτική αρχή ,

βαρά ζητήματα. Για την ιστορ ία σναφέρουμε ότι

είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των21 ψήφων

παρόντες ήταν ο ι : Παπαγιόwης, Μαρκούλης, Μ ε

του Δ.Σ Βέροιας το μεσημέρι της

συμφέρoVτα του χωριού 'και θα τα

για να περάσει μια σειρά ζητήματα που είχαν τεθεί

λιόπουλος, Καγκελ ίδη ς, Ελε υ θε ρ ι ό δ ο υ, Παπαδ ίνα .

Δευτέρας 31/7. Απαντώντας ο

υπερασπιστείςεσϋ)»,

στην προηγούμενη ως έκτακτα.

(ΦΩΤΟ)

Όπως κατήγγειλε ο Γ. Παπαγιάwης έγινε προσπά

Αν θ έλ ε ι να κάνει κανείς ουσιαστική αντιπολί 

Στέργιος Διαμάντης, πρόεδρος

Π ρόκέιταιγια

θεια από δυνάμεις της αντιπολίτευσης (χω ρίς να

τευ ση καλό είναι να χρησιμοποιεί ο υσιαστικά

τκ κατανομ άσε ι ) ,μέσω της αποχής της, να μ ην

επ ιχειρ ή μ ατα μέσα στην αίθουσα των συνεδρι

π ραγμ ατοπ οι η θ εί η συγκεκριμένη συνεδρίαση κα ι

άσ εων, αλλά και συνομιλώντας με το λαό και

μέσω αυτο ύ του τρόπου να πληγεί το κύροτ της

όχι διαδ ι κα στι κά «τρυκ» ...

Με ~Tαθερή παρουσία ...

Σ

1-

ταθερή ' τους

τα τεκταινόμενα στις συνεδριάσεις και γενικότερα

τελευτα ίους

στον δήμο η α ιτία της παρο υσίας του εκε ί. Υπάρχει

μήνες

έγι

και ένας πρόσθετος λόγο ς. Προεκλογικά ο ΣΥΡ ΙΖΑ

31/7)

στήριξε εκλογικό σχήμα με επικεφαλής τον Ν. Μπέ

(όπως

νε και στκ

είναι

η παρουσία

του

συντονι στή

της

Ν .Ε

Η μ α θία ς

του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Κ ω

στόπουλου

στι ς

συνεδ ριόσεις του
Δημ οτικού

Συμ

βουλίου Βέροιας.

Κατά

τη

,γνώ μ η

μας δεν είνα ι μόνο

:

_.-

συμπεριφορά

συζήτηση

Κάθε

χωρίς

να

παρθεί

-

το ενδιαφέ ρον για

- -- -_ .-'--- - -

βαθιά

λαθεμένη ' και προσβλητική.

δεν κλείνει. Έγινε μία καταρχήν

δημοτικός

σύμβουλος .

απόφασηνασυστεγαστείμετον20 έχει δικα ίωμα να προβάλει τα
' π α ιδ ι κό' Β έρ' οιο 'ς" στον π
. ρομηθέα '

δημοτική; αρχής.

-

ΚΑΠΑ, σημείωσε, ότι ο σταθμός

μία

.

. ....

.

. .. . . ' .... ., ...
των .KCπOίKων

διότι έμειναν · μόνο τρία παιδιά.

προβ λήμar~
ανεξάρτητα από

'Ή μονάδα της Πατρίδας ήταν

κατοικίας του • . Είναι . δημοτικός ,

τόν

τόπο '

για 70 ~αιδιά και έμειναν μόνο

σύμβουλος ολόκληρου του δήμου

τρία. Τι έπρεπε να κάνουμε; Νά

και όχι απλά εκπρόσωπος μιας .

πληρώνο,:,με ρεύμα και ενοίκιο"

κοινότηταc;, 1ι

..

: απάντησε ο κ. ΔΙ!1μάντης.
Οια,!αφορές "' CJχετικά . . ~ε ' ' τηγ. ;
Ενοχλημένος από την παρέμβαση . π~ρ~~~ηΛ~Σ: (πόuσiηρίζει τ~ '
μέλους της δημοτικής πλειοψηφίας (Π. Τσαπαρό
Ά Mε~Ι3π~υλo
ο) · Αντώνης KKΊΞ)'είy~ι πρoσβληΤΙKές; γΙ~ έναν !
πουλος) ως υπευθύνου για την Τ.Α στη Ν.Ε του ΣΥ
ης
[;
Καγκελίδ
'
"
~γΡάμμι~~
σε ' Πoλ~ΙKό . χώρο/που ανεξάρτητα
ΡΙΖΑ, που στη συνέχε ι α εκλέχτηκε κα ι πρόεδρος του
έντονο
ύφος:
"Αν
πρέπει
να
μείνει
από ; την δύ~αμη που έχΈί . σto
Δημοτικού Συμβουλίου.
Μία κατάστιιση δηλαδή σύνθετη που απαιτεί « ισο ρανοιχτός , θα δώσουμε μάχη εμε ίς δημότικό συμ'β~ύλιo, έχει δώσει
. ροπίες» αλ/ό και «λεπτούς» χειρισμούς. Έτσι (πιθα
στην Πατρίδα . Αν δεν πρέπει, δεν αγώνες (με αμέτρητες θυσίες) και
νόν) να δικαιολογείται και η πα ρου σ ία του στις συ
, θα μείνει ανοιχτός. Ας μην κάνο υν στον τόπο μας πάντα για τα λαϊκά
νεδ ρ ιάσεις. Ετσι πιστεύ ουμε ότι θα συνεχ ίσει και για
κάποιοι πολιτική. Πολιτικές δεν συμφέρo~αl
.
κη . Στην πορεία το ένα μέλος του (Σ . Αποστολόπου 

λος) έφυγε προς ΛΑΕ ,ενώ είχαμε κα ! την εκλογή

το επόμενο διόστημα να κάνεl. ..(ΦΩΤΟ αρx~ίoυ)

---------------~---- - -

- - --
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~υμβoλlKήκατάληψητωνγραφείωντου ΕΛΓΑ στη Βέροια

Το όνειρο για χώρα «Ελ Ντοράντο>>. των βιομηχάνων,

ο λογοτεχνικός και κινηματογραφικός μύθος και η ,
πρέπουσα λαϊκή απάντηση!

Ο

Ι

βιομήχανοι

στη

χώρα

μας ε ίχαν πάντα το «θά ρ

ρος» να προβάλλουν ξεκάθα
ρα τις ταξικές απαιτήσεις τους

, να τις κάνουν πολιτικές θέσεκ
των αστικών (αλλά και σοσιαλ

δημοκρατικών) κομμάτων και
στη συνέχεια να τις «επιβάλ

λουν» στο λαό (με το καρότο
ή το μαστίγιο) εμφανίζοντας

τες μάλιστα και κάτω από τον

μανδύα του ' «εθνικού συμφέ

ροντος».

Σ ε συμβολική κατάληψη

σημείωναν τα εξής :

διο στην έγκαιρη αναγγελία

των γραφείων του ΕΛΓΑ

«Από τκ πρόσφατες βροχο-

και ε κτίμη ση των ζημιών,

στη Βέροια προχώρησαν
από το πρωί σήμερα αγρότες
ροδακινοπαραγωγοί
από Ημαθία και Πέλλα μετά
από κάλεσμα του Αγροτικού

πτώσεις καταστράφηκε μεγάλο μέρος της ανα μενόμενης παραγωγής σε Η μαθία
και Πέλλα . Έγινε παράσταση
στον ΕΛΓΑ και απάντησε

αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα στο ήδη κουτσουρεμένο
εισόδ ημα της αγροτιάς από '
τις εξευτελιστικές τιμές, την
υποβάθμ ιση τη ς ποιότητας

Συλλόγο υ Νάουσας «Μαρί-

γραπτά ότι οι ζη μιές δεν

των προϊόντων και τα σπα-

νος Αντύπας», του Αγροτικού Συλλογου Βέροιας Κ.α

είνα ι άμεσες και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από

.Στο πλευρό τους βρέθηκε
ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

τον Οργανισμό. Ζητήσαμε
έκθεση από την Γενική Διεύ-

νωτά χαράτσια.
Διεκδι κούμε:
1. Αποζημιώσεων στις ζη_

θυνση Αγροτικής Έρε υνας

ανα μενόμ εν η

πρόσφατα είχε καταθέσει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ερώτηση για τκ αποζημιώ-

και η επιστημονική γνωμοδότη ση είναι πως οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν άμεση

σεις των ροδακινοπαραγω-

ζημ ιά, που θα πρέπει να κα-

γών.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή

λυφθε ί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Η όποια

τόσο από τκ τελευταίες
βροχοπτώσεις, όσο και από
όλα τα φυσικά αίτια.
2. Αλλαγή του κανονισμού
του ΕΛΓΑ που να καλύπτει
το 100% της ζημιάς από όλα

τους σχετικά με το περιεχό-

κωλυσιεργία από τη διοίκη-

τα φυσικά αίτια και τις νό-

μενο της κο ινοπ ο ί η ση ς τους

ση του ΕΛΓΑ αποτελεί εμπό-

σοικ,»

,

Σ . Ζαριανόπουλος,ο οπο ίοο

μιές που προκλήθηκαν στην
πα ραγωγή

"~o σήριαλ BαPOυCΡάKη
...;

.

Μ

ε αφορμή τη συνεχιζόμενη « αντι

2. Οσον αφορά τη δημιο υργία εξεταστικής

παράθεση» σε σχέση με τι ς « απ ο 

επιτροπής να υπογραμμίσουμε ότι εξετα

καλύψεις

Βαρουφάκη » θα θέλαμε να

υπογραμμ ίσουμε τα εξ ή ς:

1.

Αυτές

οι

στικές επιτροπές έχο υν γίνει πάρα πολλές

μέχρι τώρα και εάν καθίσει κάποιος και δει
ποιο ήταν το αποτέλε

αποκαλύ

σμά τους, τότε θα δει

ψεκ τροφο

ότι δεν υπήρχε κανέ

δοτούν ένα

να

δικομματικό
απ οπρ ο σ α

στο κόκκαλο»,όπως

λένε, κα ι να αποδο

παιχνίδι π ου
του

ίδ ιου

του

λ αού

μ ας.

Ο

θούν ευθύνετ,

σε

βάρος

3. Παράλληλα, η όξυν
ση

σης
κές

θέλ ε ι να εμ

κα ι ο ΣΥΡ Ι Ζ Α, τόσο θα προσφεύγουν σε εξε

ταστικ ές, θα προσπαθούν να εντείνουν την
αντιπα ρ άθεσή τους σε άλλα ζητήματα τα

οποία δε~ αντιμετωπίζουν τα προβλήματα
του λαο ύ, όπως η λιτότητα, η φτωχοποίηση,

η μεγάλη εξαθλίωση, η ανεργία και οι ελα
στικές μορ φές απασχόλ η ση ς .

αντιπαράθε

των

κομμότων

επιτροπές

κ .λπ.

γίνεται και για να εν-

φανίζεται ότι

και έτσι όσο σ υγκλ ίνο υ ν στρατηγικά η ΝΔ

της

εξοι:ισίας με εξεταστι

ΣΥΡΙ ΖΑ

διαπραγματεύεται, ότι έκανε προσπάθεια

στο

να μπει το « μαχα ίρ ι

νατολιστικό

παίζεται

αποτέλεσμα

σωματωθεί ο κόσμος
σε αυτές τις λογικές, ενώ επιδιώκεται και

να περάσουν και ένα μήνυμα. Ότι μέσα από

τκ αποκαλύψεις του κυρίου Βαρουφάκη

δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι αυτός είναι
μονόδρομοι; να υποταχθεί και να συμβιβα

στεί ο λαός σε αυτόν το μονόδρομο της ΕΕ,
σε αυτή την καπιταλιστική ανάκαμψη και
ανάmυ ξη που πατά πάνω στην ίδ ια τη ζωή
του λαού.

'

Στο

π ρόσφατο

ε βδομα δ ι α ίο

δελτίο του ο Σ Ε Β αναφέ ρ ε ι χα
ρ α κτηρ ι στι κά

: «... Η χώ ρα, εάν

σέ β ετα ι τον ε α υτό τη ς, πρέπ ε ι
να γίνει ένα επενδυτικό Ελντο

χ ρή μ α .

- ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ ΝΤΟ 

Το Ελντοράντο στ η ν λογοτε-

ΡΑ ΝΤΟ
(ΤΗ Ε
ROAD ΤΟ
ELDORADO
2000/ Αμερικανικήτα ινία, σκη
νοθεσία Ερικ « Μπίμπο» Μπέρ

χν ία και κινημ ατόγραφο

Ο

μ ύθο ς αυτός χρ όνι α τώ ρα
(με όλους το υ συμβολι 

... Μ ε μία ο ι κονο μ ία

σ μο ύ του) αποτέλ εσε ταυτό

που δη μ ιου ργε ί ει σοδήμ ατα,

χρονα και τη βάση για πλήθος

πο υ φο ρολ ογο ύντα ι μ ε συνετό

λογοτεχνι κά αλλά και κινημα

τρόπο ώστε να συνεχίσουν να

τογρα φι κά έργα .

ράντο

ζτερον και Ντολ Πολ

- Ε Ι DORADO: Ο '. ΝΑοΣ ΤΟΥ
ΗΛΙΟΥ (ΕΙ

π αράγονται, από μ ία κ υ βέ ρ

Χαρακτηρισήκό

το

ποίημα

νηση πο υ λε ιτου ργε ί με ένα

Έντγκα ρ Άλαν Πόε (Μ ετάφ ρα

DORADO: ΤΕΜΡΙΕ

OFSUN)

μικρού μεγέθους αλλά υψηλής

ση : Σταύρος Δάλ κος, β ασισμέ

Τα Ορφανά του Ελ Ντοράντο

παραγωγικότη τας δ η μ όσιο το

νοο στη μετάφρασ η του Κώστα

/ Orphans of EIdorado/BaOt-

μέα . Και ο δ ρό μος α υτός περ

Ουράνη )

σμένη στο βιβλίο :"ΟrΡhans of
• Eldorado" του MiIton Hatoum/
Σ κηνοθεσ ία:G υ ί Ι h erme
Coelho.2015

νάει μέσα από τη δ ι ε υ κόλυνση

το υ ιδιωτι κο ύ το μέα να κάνε ι
κε ρδ οφ όρες

επενδύ σε ις,

το

Μέρα-νύχτα περπατε ί
ιππότη ς όλο θάρρο ς

αυτονόητο, δηλαδή, που δεν

τραγουδώντας π ως θα βρει

θα κουραζόμαστε να το επα

τη χώρα του Ελντο ράντο

ναλαμβάνουμε».
Μα η ματι ά του γέ ρ ασε

Τι όμω ς ήταν

Ντοράντο

(προφορά

Πρι Κάνιγκαχαμ

κι ο ιππότης πέφτει κάτω,

το Ελ Ντοράντο;

Ελ

-ΕΙ DORADO: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
, ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΗ/ Σκηνοθεσία

el

βαριά που νιώθει την καρδιά

... Και η απάντηση του λαϊ
κού κινήματος •

dοraδο, στα Ι σπανικά "ο χρυ

καθώς δεν βρίσκει πουθενά

σός~ αρχικά "Ελ Όμπρε Ντο

τη χώρ α του Ελντο ράντο

'ο μω ς οι απα ιτήσεις των β ι-

Μαύρ ον ίσκι ο συναντά

δεν είναι ούτε λογοτεχν ικές,

ράντο"

(Ο

χρυσός

άνδρας),

"Ελ Ίντι ο Ντοράντο " (Ο χρυσός

ομη χάνών τη ς χώ ρας μας,

Ινδιάνος) και "Ελ Ρέι Ντοράντο"

στον δρόμο του απάνω

ούτε

(ο χρυσός βασιλιάς), ε ίναι το

"Ί σκ ι ε" είπε

δικό τους « Ελ Ντοράντο » είναι

κινηματογραφικές.

Το

όνομα με το οποίο ήταν γνω

"πού θα βρω τη χώρα του Ελ

το κυνήγι των κερδών που θα

στός στους Ισπανούς κονκι

ντοράντο; "

προέλθει από το παραπέρα

σταδόρες

ένας

φθήνεμα της εργατικής δύνα 

φανταστικός

τόπος, στο βόρειο τμήμα της

" Π άνω από του Φεγγαριού

μης, από την παραπέρα εκμ ε

Νότιας Αμερικής, στον οποίο

την πιο ψηλή χαράδρα,

τάλλευση της εργατικής τάξης

π ίστευαν ότι υπήρχε χρυσός

κάτω κι από των Σκιών

από τα αποκάίδια των κοινω

και ανεξάντλητα πλούτη . Αμέ

την τρομερή κοιλάδα

νικών λαϊκών δικαιωμάτων σε

τρητες αποστολές έψαξαν να

θ' ανέβέκ και θα κατεβεκ"

όλους τους τομεκ, Το δικό τους

το βρουν και, αν και δε βρήκαν

του είπε η Σκιά "σαν θες να

όραμα δεν έχε ι τον χαρακτήρα

τίποτα, η μανία των Ισπανών

βρεις

του κυνηγΙΟύ μιας «ουτοπ ι αο,

κατακτητών για πλούτη έγινε

τη χώρα του Ελντοράντο "

η αιτία χια ένα από τα χειρό

αλλά της μετατροπής της κοι 
νωνικής πραγματικότητας που

τερα μαζικά εγιςλήματα κατά

Στο

των ιθαγενών λαών της Αμε

έργων σχετικά με το Ελ Ντορά

κινηματογράφο

πλήθος

βιώνουμε

σε

μία

σύγχρονη

ζούγκλα που μπροστά τους θα

ρικής. Ο ευρωπαϊκός μύθος

ντο γυρίστηκαν. Αναφέρουμε

του Ελ Ντοράντο, του χαμένου

ορισμένες απ' αυτέα

τόπου του χρυσού που περί

Ξεχωρίζει η ταινία του 1966 Ελ

μένων είναι να αντιδ ράσουν

μενε την ανακάλυψη απ ό έναν

Ντοραντο / ΕΙ Dorado σε σκ η 

μαζικά,

παράτολμό κατόκτητή, ήταν 'η

νοθεσία του Χάο υαρντ Χοκς

μην οδηγηθούν «ως π ρ ό βατα

ωχριά αυτή του Α μ α ζονί ο υ . ..

Φυσικά χρέος των εργαζο
οργανωμένα

και

να

επιτομή της ατελείωτης δίψας

(παραθέτουμε το σχετικό σά

για σφαγή ». Χρέος τους είναι

των Ευρωπαίων για χρυσό, και

ουντρακ της ταινίας) . Και ακό

να μετατρέψουν το μυθικό Ελ

της λαχτάρας τους να εκμεταλ

μη η ΕΙ Dorado - Carlos Saura

Ντοράντο που ονειρεύονται ο ι

λευθούν αυτούς τους νέους

1988 (SamΡle) .Επίσης μπ ορού

βιομήχανοι

τόπους για την αξία τους σε

με να αναφέρουμε:

λεύκες» γι ' αυτούς.

~-- '-

.----- -

σε «Δ ρ ό μ ο με τις

\
ι

ι

,

-Y
·~'------------------------

!
,
ι

Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,
νΤOKoυμέντα,έρευνε~

,

,

~στopειν

μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),
τη γενικότερη της χώρας
μαςαλλά και παγκόσμια
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1 Αυ ούστου 1936: Ολυ πιακοί Α ώνες Βε ολίνου
«Γι' αυτήν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων,

μεταφέρεται για πρώτη φορά η ολυμπιακή

ποτέ δεν φαντάσθηκα ότι μπορούσε να είναι τόσο

φλόγα.

θαυμασία, τόσο μεγαλοπρεπής, τόσο συγκινητική

Κονδύλης. Μέσω Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας,

Πρώτος λαμπαδηδρόμος ο

Κώστας

(.. .) Η τελετή άρχισε στκ 4 ακριβώς με την είσοδο

Ουγγαρίας,

του Χίτλερ (...) Το Στάδιον ολόκληρον (...) για τρία

3.840 λαμπαδηδρόμοι μεταφέρουν τη φλόγα

ολόκληρα λεπτά . ήταν μια παμμέγιστη φωνή, μια

στο ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου .

εκκωφσντική βοή, ένα ατελείωτο "Χάιλ Χίτλερ!"

Στους αγώνες πήραν μέρος

,

δικού ενθοοσιασμού. Ολοι μαζί τραγουδούσαμε τον
Εθνικό Γερμανικό Υμνο

49

4.066 αθλητές

από

χώρες. Για πρώτη φορά συμμετέχουν το

η Κόστα Ρίκα, το Λιχτενστάιν και το Περού.

~

Στο πρόγραμμα συμπεριλήφθησαν αθλήματα

1936

(που έμειναν στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώ -

Τσεχοσλοβακίας,

Αφγανιστάν, οι Βερμούδες Νήσοι, η Βολιβία,

(.. .)>>. Αυτά έγραφε σε αντα

πόκρισή της η Ε . Βλάχου στην « Καθ η μ ερ ιν ή » , από

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το

και

Οι μαύροι, πονοκέφαλος για τον Χίτλερ

(...)

Ηταν στιγμές αληθινήτ, βαθειάς συγκινήσεως, ομα-

Αυστρίας

αγαπητά στους Γερ μ αν ο ύ ς όπως το χάντμπολ

.

νων ως κατάμαυρη σελίδα ναζιστικής φιέσταο ενώ

και

η Σοβιετική Ενωση και άλλες χώρες αρνήθηκαν να

γυμναστική

συμμετάσχουν)

ε μφ άν ι σ η το μπά σ κ ετ.

Οι αγώνες βεβηλώθηκαν από τη σβάστικα

Ο Τζέσε Οουενς ήταν ο ήρωας των αγώνων,

Την οργάνωση των

ενώ οι μαύροι αθλητές της ομάδας στίβου των

11 ων

Ολυμπιακών

Αγώ νων

κι

Επανήλθε

έ κανε

την

η

γυναικεία

παρθενική

του

14.000 αθλητ ές

ΗΠΛ, προς μεγάλη απογοήτευση του Χίτλερ
πο υ εγκαταλ είπει το γήπεδο γι α να μην τους σφίξει το χέρι,

πρωτεύουσα τ η ς Καταλ ων ίας έχο υν φτάσει

Βερολίνο

α πό

15

κωπηλασ ί α.

χώρε ς, ο Φράν κο μ ε τη ν υ ποστή ριξη :το υ Χ ίτλε ρ

διεκδίκησαν έντεκα πόλεις από τρεκ ηπείροικ , Το

, η Αλεξάνδρεια, η Βουδαπέστη, το Δο υβλίνο,

η

η Κολον ία, η Νυρεμβέργη, η Φραγκφούρτη, η Ρώ μη , το

α ρχίζει την ε π ί θε σ ή το υ στη νεα ρή ισπ αν ικ ή δη μ οκρ ατ ία .

κατα κτού ν

Ελσίνκι και το Μπουένος Αϊρετ,

Αναζητούσαν νέο υς γ ι α ... δ ιασταύρω ση

Στο στίβο ο ι Αμερικανοί δεν είχαν αντίπαλο. Επί συνόλου

Η απόφαση που παραχωρούσε τους Ολυμπιακο ύ ς Α γώνε ς

Στο νεόκτι στο στά διο του Β ερολίνου π αρουσία

στο Βερολίνοπάρθηκε το

θεατών, τ η ν

1931 ,

ένα χρόνο πρ ιν ανέβει

1η

Αυ γο ύ στο υ

1936 ,

στην εξουσ ία το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ. Τα γεγονότα

τελετή έναρ ξ ης των Ολ υ μπ ια κών Αγών ων

που ακολούθησαν αμφισβήτησαν την οξυδ έ ρ κ ε ια

χάνε ι την ε υ καιρ ί α . 'Ή

κα ι

11η

100.000

π ρ αγματοποιείται η

.

Ο Χ ίτλ ερ δ ε

Ο λυμπι άδα εγ καιν ιά ζε ι μ ι α νέα

την ανεξαρτησία των μελών της ΔΟΕ . Στις

30 - 1 - 1933

ε ποχ ή " δ η λώνει στο μ ήνυ μ ά το υ. Ο ι ομ άδ ες τη ς Α υ στρία ς,

ο

κατ ηγο ρ ώντα ς

της

Χίτλερ

τουτ;

βάζει

φωτιά

κομμουνιστέτ για

στο

Ράιχσταγ,

εμπρησμό .

Ενα

μήνα αργότερα

Β ο υ λγα ρ ίας,

τη ς

Ιταλίας,

α λλό

και

της

Γαλλ ίας,

χαιρ ετο ύν ν α ζ ι στ ικά, Η υποκ ρισ ία των φα σ ιστών δεν έχε ι

Συντάγματος

το

που

άρθρο

7

του

προβλέπει την

20 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς,

Στη ν κολύ μβη σ η Ιάπωνες και Ολλανδοί μοιράστηκαν από

4 αγωνίσματα των
κατέ κτ η σ αν 4 χρυσά, 4 ασημένια

2 χάλκινα μετάλλια.

πρ ωταθλ ή τρ ια, νί κ η σε με

•

2 - 1 την Αυστρία. Στο

χάντμπολ η Γερμαν ία επικράτησε της Αυστρίας

ανοίγει το πρ ώτο

στρατόπεδο συγκέντρωσης.

με 1Ο

Αντιφασιστlκή απάντηση

συνέτριψε τη Γερ μ αν ία με

Οι εξελίξεις στη

4

χ ρ υ σά μετάλλ ια , ενώ οι Αμερι κανο ί στα

χρόνια νωρίτερα είχε αναδειχτεί παγκόσμια

. πολ ιτ ι κών και ατομικών ελευθεριών των πολ ιτών.
Στις

Γερ μ ανο ί έδειξαν τη δύναμή το υ ς στη σφαίρο, στη σφύρα,
στ" ακόντ ι ο κα ι το πένταθλο .

Στον τελικό του π οδο σ φα ίρ ου η lταλία που δύο

των

Το κυνηγητό κομμουνιστών κι Εβραίων αρχ ί ζε ι

15

αγωνίσ ματα, 5.000, 10.000 κα ι 3.000 μέτρα στιπλ, ενώ οι

και

γερμανι κο ύ

εγγύηση

αγων ι σ μ άτων ανδρών κα ι γυναικών, κατακτούν

χρ υ σά μ ετάλλια . Οι Φινλανδοί κυριάρχησαν στα "δικά τους"

καταδύσεων,

κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγ κ η ς,
αναστέλλοντας

30

6 χρ υ σ ά, 3 ασημέν ια και 2 χάλκινα μετάλλια.

- 6, ενώ στο χόκεϊ η πανίσχυρη τότε lνδία
8 - 1.

Ο Χίτλερ ετοιμ αζόταν για πόλεμο

Γερμανία και η διαγραφόμ εν η

απειλή πολέμου, δίχασαν την ολυμπιακή κοινότητα .

Στον τελικό του μπάσκετ, οι

Οι προοδευτικοί άνθρωποι απαιτούν την αφαίρεση

εύκολα τον Καν αδ ά με

από τον Χίτλερ της δυνατότητας να μετατρέψει το υς

διεξήχθησαν

Ολυμπιακούς Αγώνες σε βήμα προπαγάνδισης του

Οπως θυμάται ο Τζο

φασισμού. Αντιδρά ο πρόεδρος της ΔΟΕ και οι συν

της

αυτώ φιλικά προσκείμενοι στο ναζιστικό καθεστώς.

διοργάνωση των "αγώνων ήταν απαράδεκτη.

11 έως τις 15
1934, η "αντιφασιστική αθλητική συνάντηση "
με τη συμμετοχή 4.600 αθλητών από 19 χώρες.
Το Σεπτέμβρη του 1935, οι εκπρόσωποι της σοσιαλιστικής

αμερικάνικη ς

ανοιχτό

Οι αγώνες

γήπεδο

τένις.

Φοντένμπερι,

μέλος

ομάδας

το

1936 ,

"η

Οι αγωνιστικοί χώροι προκαλούσαν γέλια και ο

Στο Παρ ίσι οργανώνεται από τις

Αυγούστου

σε

ΗΠΑ νίκησαν

19 - , 8.

όρια. Ονόμασαν το ολυμπιακό χωριό "χω ρ ι ό ειρήνη;" κι

ίδιος από τα

απελευθερώνουν στον ουρανό

υπόλοιπους . Οποιαδήποτε αμερικανική ομάδα, μπορούσε

110.000

περιστέρια. Η

2.03, έβλεπα

από ένα κεφάλι ψηλότερα τους

σβάστικα κυριαρχεί παντού, σε βάρος της σημαίας με τους

να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο ... Επιστρέφονταε στο

διεθνούς βάζουν θέμα αφαίρεσης του δικαιώματος από

πέντε κύκλους. Η ΔΟΕ κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, ακόμα

οπίτι μας, ήδη γνωρίζαμε ότι επίκειται πόλεμος. Πολλοί

τον Χίτλερ οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων . Στις

κι όταν οι φασίστες διώχνουν από το ολυμπιακόχωριό

lουνίου,

7

σε

.

τον

Ελβετό

και τρ ίτο

συνεργασία

δρομέα

αθλητές μιλούσαν γι' αυτό. Οι ίδιοι είδαμε .ότι ο Χίτλερ
προετοιμαζόταν για πόλεμο .

Εμφανιζόταν συχνά στην

Ολυμπιονίκη

εξέδρα, περιτριγυρισμένος από τα μαύρα κοράκια του.

στα 800μ., με

Οι διοργανωτές δεν έκρυβαν ακόμη, ότι το ολυμπιακό

πάλης

την πρόφαση ότι ήταν

χωριό θα μετατρεπόταν στη συνέχεια σε στρατόπεδο

για τη διατήρηση

παντρεμένος με Εβραία .

προετοιμασ ίας αξιωματικών. Ετσι κι έγινε"

του ολυμπιακού

Δεν αντιδράει ούτε μετά

πνεύματος "

τκ

αποφασίζεται

ναζιστέτ

η

μεταξύ

με

τη

"διεθνή

επιτροπή

οργάνωση

t

το

1924

Παρά τκ μεγάλες αθλητικές επιδόσεκ, οι 11 οι Ολυμπιακοί

οι

Αγώνες διεξήχθησάν σε ατμόσφαιρα καθαρά μιλιταριστική.

αναζητούσαν

Το γεγονός παραδέχτηκε αργότερα και η ΔΟΕ. Σε έκδοσή

καταγγελίες ότι
των

αθλητών

της αφιερωμένη στα 60 χρόνια από την αναβίωση των

από τις Η Γ1Α, τη Σουηδία,

Ολυμπιακών Αγώνων , μεταξύ άλλων τονίζεται: "Σ' αυτούς

Ολυμπιάδας"

την

τους αγώνεςκυριαρχούσε ένα δυνατό πνεύμα μιλιταρισμού

στη Βαρκελώνη.

για . . . διασταύρωση με

και ναζισμού ': '

τκ

Μετά από τρία χρόνια, η χιτλερική Γερμανία άρχισε τον

της

Τη

"Λαϊκ ή ς

18η

1936 ,

lουλίου
που είχε

Ολλανδία,

νέοικ

εκπροσώπους

της

'Ένω σ η ς κοριτσιών της

πόλεμο. Πολλοί από τους αθλητές βρέθηκαν στην πρώτη

ως

Γερμανίας'; προκειμένου

νρσμρή, ενώ οι Ολυμπιονίκες Λουτζ Λονγκ (Γερμανία) και

ημέρα

έναρξης

να παραχθεί η νέα γενιά

Φέρενκ Τσικ (Ουγγαρία), πλήρωσαν με τη ζωή τους την

των

αγώνων

των ϊαρείων "

τρέλα των Γερμανών να κυριαρχήσουν στον κόι:μο.

ορισθεί

κι

ενώ

στην

Από την Αρχαία Ολυμπία

.

.1

".
ειδήσεις
από την Ημαθία
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Υποδοχήνέων Διευθυντών ·

Καλλιέργεια με 14 δίμετρα χασισόδεντρα ανακΩλυψε ·η αστυνομία!
Τ

Η

Ο πρόβλημα των ναρκωτικώ ν (δ ι
ακίνηση

-χρήση )

στην περιοχή

κα.

στασία

μεγάλο που όμως η δράσ η των φορ έ

υποδέχτηκε

ων ενάντια του ε ίναι δυσ ανάλογη με

Τρίτη

.

Σ υνελή φθη σαν χθες

(28-7-2017) το

τη ς

με

από συντονισμένες έρευνες των αστυ-.
νομι κών το υ Τμ ή ματος Α σφάλειαο Νάου 
σας, δύο ημε δαπο ί ηλικ ίας
γι α

καλλ ιέργε ι α

54 και 39 ετών,

κάνναβης.

Ει δ ι κότε ρα,

εντοπ ίσ θ η καν από τους αστυνο μ ι κο ύς οι

ροαναφερόμενο ι σε αγροτική πε ρ ι οχή της
Ημαθ ίας, όπου διαπιστώθηκε να καλλιερ

γούν

14 δενδρ ύλλ ι α κάνναβης, ύ ψ ο ικ έω ς
και πάνω από 2 μέτρα, τα οποία εκριζώθη- '
καν και κατασχέθη καν. Επιπλέον από την

την

Αυγούστου

χωτών και πρωτεργατών των

στα νραφεία

αλλαγών και κσινοτομιών με

Β/θμιας,

νέοικ

σημ έρι σε περιοχή της Ημ αθίας, ύ στε ρα

ρο και οποδοτικότερο δημό-

. σιο σχολείο.

των

Στην προσπάθεια σ?ς αυτή,

σχολικών μονόδων

κατοχή τους κατασχέθηκαν δύο πλαστι

θα με βρίσκετε συν-αρωγό και

της Ημαθίας.

κά δοχεία που χρησιμοποιούσαν για την

Η Διευθύντρ ια εξέφ ρασε τα θερ μ ά της συγχα

υπό το πρίσμα της αλληλεγγύης και της συνα

ρητήρια για την επιλογή αυτών στις κρίσεκ ΔΙ

δελφικότητας θα έχουμε μία ανοικτή και εποι

καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης,
ενώ στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν
επίσης και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα

ντών-Δ/ντριών, και εν όψει της ανάληψης των

κο δ ο μητι κ ή συνεργασία.Να είναι αυτή η επιλο

καθηκόντων τους σήμερα τους ευχή θηκε τα

γή σας ως διευθυντώνΙντρι ών, αφετηρία νέων

εξής:« Σας εύχομαι να έχετε καλή και δημιουργι

προσδοκιών,στόχων, δημιουργίας και ελπ ίδ ας

κή θ η τε ία και συνεχής επιτυχία στο δύσκολο κα ι

προς όφελος των μαθητών μας αλλά και το υ ευ

πολυσύνθετο έργο σας.

ρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Στι ς σύγχρονες σ υνθή κ ες τα σχολεία μας χρειά-

Καλή δύναμη σε όλοικί »

κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης.Οι

συλληφθέντες, με την κακουργηματικού
χαρακτήρα δικογραφ ία, που σχηματίσθη
κε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ.

Ε ισαγγελέα Πρωτοδ ι κών Βέρο ια ς.

ρέ β σ

'

στόχο ένα αποτελεσματικότε

τους

Διευθυντές/

Διευθύντριες

Γ.Ουρσουζίδης: Κοινοβουλευτι κ

Ανα

Μαυρ ίδου,

1

2017,

Η σχετικ ή ανα κοίνωσ η:

, όχι μόνο, των διεκπεραιωτών
.των καθημερινών διοικητικών
'. και γραμματειακών καθηκό
. ντων, αλλ6 των ηγετών, εμψο- .

Ε κπαίδευσης

Ημαθίας,

Τύπου της Αστ υν ομία ς . · Π ρ ό β λ η μα

το μέγεθος του ...

~~αι να υποστηρίξουν ρόλους

Δευτεροβάθ 

μιας

μας αναδεικνύει για μ ί α ακό μη Δ ελτίο

ζονται Διευθυντές που καλού 

Δι ευθ ύντρ ια

ια ΣΧ ΔΙ Ο ΝΟΜ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π Α Ι ΔΕΙΑ

« Κύ ρ ιε Π ρόεδ ρ ε, ζήτησα το λόγο για να

ευνομούμενη , από ανθρώπους πο υ μπο

της ελεύθερης έκφ ραση ς των ανθρώπων

ποσοστό πάνω στο καθαρό φορολογη

αναφερθώ σε μ ία τροπολογία, που αφο ρ ό

ρούν να λ ειτο υργήσο υν με τρόπο που να

μέσα στην ακαδημαϊκή κο ινότητα. Όσο πιο

τέο εισόδη μα τκ ασφαλιστικές ε ισφορέε,

στους Έλληνες αγρότες. στη διευκόλwσ η

μ ην ε ίναι εμπό διο στην ανόπτυξη των ιδε

ελεύθερα τό σο καλύτερα. Ε(να ι γνωστή όλ

να γίνουν επιτέλους νόμ ιμοι στη δραστη 

ών κα ι των δραστη ριοτήτων. Στο πλαίσιο

λωστε, η ρήση του μεγόλου εθνομόρτυρα

Αγωνισθήκαμε και προσπαθήσαμ ε πάρα
πολλο ί άνθρ ωπο ι να περάσει αυτή η τρο

.

(191/ 132 Αρθ. 109) για τους Εργότες Γης.
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - ΚΚΕ
Παρών ψήφισαν: ΔΗΣΥ - Ε.Κ. - ΠΟΤΑΜΙ
(* Το ΠΟΤΑΜΙ εξέφρασε την πρόθεση να

Υπέρ ψήφισαν;

ριότητα που ασκούν, σε σχέση με τους ε ρ

της λειτουργίας αυτής της κο ινωνκκ, όλοι

Ρ ήγα Φεραίο υ: «όποιος ελεύθερα συλλο

πολογία κα ι θα παρακαλούσα

γότες γης που απασχολούν.

ευελπιστο ύ μ ε και όλο ι στοχεύουμε.

γότα ι, συλλογόται καλό» . Τίπστα πσραπά

η τροπολογί α - να γίνει δεκτή από το Σώμα

αλλό διαφωνο ύσε με όλλες δ ιατό ξεις της

Όμως. παρακολουθώντας σήμερα τη συ 

Υπό ρχο υν πολλό ζητή ματα στα οποία θα

νω, τίποτα λιγότερο α πό α υτό.

χω ρίς καμία εξαίρεση.

τροπολογίας )

ζήτηση , άκουσα διό φορα κσι οφείλω να

• μπορούσε κονε κ να αναφερθεΙ Θα εστι

Κύριε

Υπουργέ, β ρέθη κα προχθές στην

Κλε(νοντας θα ήθελα να πω, ότι προ κλήθη

- α υτή ειδικό

υπερψηφ ίσει τη συγκε κριμένη

Κατό ψήφισαν :

δ ιάταξη ,

Ν .Δ . και ΧΑ

πάρω ξε κόθαρη θέση .

άσω μόνο στο - ζήτη μα πο υ αφο ρό, στην

Κρ ήτη στο ετή σιο μνη μόσwο των ανθρώ

κα πολλές φορ έτ από τον Αρχηγό της Αξι

Ο Υπο υργός πσιδεκκ, επιβεβαίωσε τη δέ

Το ζήτημα της παιδείας. αφορά στην ιερ ή

προαγωγή εκείνων των ανθ ρώπων

πων που έχασαν τη ζωή τοικ σε τροχα ία.

ωματικής Αντιπολίτε υσης, σε σχέση με το

από την εκπα ίδε υση

Με μεγόλη ικανοποίηση ανταπο κρ ίθη καν

γεγονός ότι φηφίζουμε και στηρίζουμε μία

σμευση το υ. ότι από το νέο έτος θα υπόρ

υποχρέωση τη ς πολιτε ίας να προσφέ ρε ι
δωρεάν την απαραίτητη γνώση, ώστε οι

γήσο υν δ ημο κρατι κό κ ι ελε ύθερα .

οι γονείς που έχασαν παιδιά, αλλό και πα ι

Κυ β έρνη ση , υπονοώντας. ότι το κάνουμε

στα σχολειό ματ,

νέοι Έλληνες να έχουν αυτό το εφόδιο για

Μ πορεί ό μως, να υπόρξει δ η μΟΚfJsxτία χω

διό πο υ έχασαν γονε ίς, στο άκο υ σ μα , ότι

γ ι α την καρ έ κλα. Δε lχνοντας τον καλ ό μου

ρ κ να υπό ρχει ελευθερία;

από. το νέο έτος θα υπόρξει μόθημα της

Αθήνα

το υπόλοιπο τη ς ζωής τοικ.

χαρα κ τ ήρα

Αφορό στην καλλι έργεια της προσωπ ι

Οφε ίλουμε να την δια σφαλίσουμε ε κε ί

κυκλοφορια κής αγωγής. Κι εγώ αισθ6νθη

-

κότηtας των ανθρώπ ων, ώστε να ζήσο υν

που μπορο ύμε. Έτσι, υπάρχει η έννο ια

κα όμορφα

μ ια φορά

σε μία κο ινωνία δι καιότερη, μία κοινων ία

το υ ασύλου, που αφορά, στη διασφόλιση

μόσwο

- μέσα
- με στόχο να λειτουρ 

-

παρ' ότι βρισκόμο υν σε μνη

ότι θα πρέπει στο βαθμό που

ότι μόνο ως

ανέκδοτο

σουμε από τη νέα σαιζόν.

μπορώ

Έρχομαι τώρα στην τροπο

το

να

δεχθώ,

λογία, η τροπολογία αφορά

υπό

σε ένα δίκαιο αίτημα των

έννοια,

Ελλήνων αγροτών. Να μπο

όνθρω πο ι

ρέσουν να νομιμοποιήσοw

που

τη σχέση μεταξύ των μετα

νήθηκαν

κλητών εργατών γης. που

-

έρχοντα ι από όλλα · κρότη,

ολόκληρο

ώστε να πιστοπο ιή σο w τις

το σόι τους

πραγματικές . δα πόνες ΤOuς.

- πόνω σε

Ιδια ίτερα για τους δενδρο

μία

καλλιεργητές; πόνω από το

κλα και ·σ υ

60% της

ντη ρούνται για πόνω

δαπόνης. αφορό σε

Από το

2012

την
ότι

κα ρέ

μόλις πριν από δυόμι

φαινόμενο

οπο(οι ουσιαστικό έκαναν τη

19 Βέροlα.; Τηλ.: 23310 22518

~~

.<

σης.

σε

δηλώσουν αυτήν τη δαπό

που

σι χρόνια κλη θή κα με
π ρωτόγνωρη

κατόσταση

.

δουλειό, αλλό δεν ε(χαν . τη
δwατότητα οι αγρότες να

μας.

νά '~αvτιμετωπ(σOυ με

τες - με τουριστική β ίζα, οι '. μ ία

Μητροπόλεως

ΘE1D!!t!Θ~

νονται

ε ίχαμε το

r;.":"tf~('~ - Or~ovor",f..;..

Ρ.m~φ4!.;}.~
..

αυξη μένο κόστος μετόκλη

μας· κυ ρίως Αλβανοί' εργό~.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΠ;)Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.ε

;a,:...".,_ -

αυτοί και

μπορούν να απευθύ

και μετό, με το

να έρχονται στην πατρίδά .

m .Kpw ΓΑΛΑ ΝΟΜΑΤΗΣ· ·

;~~!l.'ii(JΙΙii~~Ά!

γεν 

από μισόν αιώνα, δεν

εργατικό χέρ ια.

ΓΑΒΡΙΉΛ

-

θαπωαπλΟ,

αυτό είναι εφικτό να ξεκινή

2.8.20 17

για ακόμη

με την ευκα ιρία αυτή,

- σας τονίζω

ξει μόθη μα της κυκλοφορια κ ής αγωγής

πατρ ίδα

.

αφορό

για

μας.
στη

την
που

μιζέρια

και στη δυστυχία που

νη. Κατό συνέπεια, ιδ ιαίτερα

βρή καμε και διαχειρ ι

τώρα, μετό την εφαρμογή

ζόμαστε.»

του ΕΦ ΚΑ, που έχουμε σαν

Την

.

ι

Ι

τροπολογία

ΥΔΡΑΥΛΙ
.
.ΚΆ
.
.

ΚΑΛΘΡΙΦΕΡ
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ελεύθερο

βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες

7

Αυγούστου

2017

Τι δηλώνει η έξοδος στις αγορές;
του Κώστα Λαπαβίτσα

σημερινές συνθήκες της αγοράς. Το αντίστοιχο

σκολία στο ευρώ, αλλά και η Γαλλία δεν μπορεί να

αν ηγυ ρ ίζε ι η κυβέρνηση γιατί μέ την επιτυχη

ισπανικό ομόλογο έχει απόδοση

σταθεί οικονομικά μέσα στην ακόμη σκληρότερη

μένη έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου

τογαλικό

επιστρέφουμε στην « κανονι κότ ητα» . Η αντιπολί

νικό που

Π

τευση, κάνοντας άσφαιρη κριτική, διατείνεται ότι

'

1,2%, για να
έχει -0,2%.

0,3% και το πορ

μην αναφέρουμε το γερμα

ΟΝΕ.

Οσοι νομίζουν ότι η εκλογή Μακρόνσηματοδοτεί

Στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει βέβαια ο

την επαναφοράτης γαλλικήςισχύ ος και τη θεσμι

πρόκειται απλώς για επιστροφή στην εποχή Σα

κίνδυνος μη πληρωμής. Αλλά οι ετήσιετ αποπλη

κή αλλαγή της ΟΝΕ υπέρ τη ς «σ μοι βσ ιότηταο,

μαρά. Στην πραγματικότητα σύσσωμο το μνημο

ρωμέτ της χώρας μας μέχρι το

2022, οπότε και λή

δεν καταλαβαίνουν καθόλου τι συμβαίνει στην

νια κό στρατόπεδοπανηγυρίζει τον θρίαμβό του.

γει το νέο ομόλογο, είναι σχετικά περιορισμένες

Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Μακρόν βρίσκεται

Αλλά η « κανον ι κότη τα» που ήδη διαμορφώνεται

(περίπου

2019

απολύτως εντός των ορίων που έχει θ έσει η Γερ

είναι πολύ σκληρή και καθόλου αυτό που οι πο

που είναι περ ίπου

ελλη

μανία.

λιτικοί φαντάζοντα ι Τα δεδομένα του ομολόγου,

νικό πολιτικό σύστημα έχει συνολικά αποδεχτε ί

όπως τουλάχιστον έγιναν γνωστά, έχουν ως εξής.

το μνημονιακό πλαίσιο, πρώτος στόχος του οποί

δύο τουλάχιστον περιφέρειες στην Ε .Ε. Η μια εί

Η Ελλάδα άντλησε

ου είναι η αποπληρ ωμή των ξένων δανειστών, το

ναι της Κεντρικής Ευρ ώπη ς, με π ρώτετ; τ η ν Πολω

ρ ίσκο ήταν μικρό.

νία, την Τσεχία και την Ουγγαρία, οι οποίες έχουν

3 δισ. ευρώ, με συνολικές προ
σφορέε αγοράς πάνω από 6,5 δισ. και απόδοση
για τους αγοραστές 4,625%. Από τα 3 δισ. που
αντλήθηκαν, περίπου τα 1,6 δισ. ήταν σε ανταλ
λαγή ομολόγων που είχαν εκδοθεί από την κυ

5

δισ, τον χρόνο), με εξαίρεση το

12 δισ. Δεδομένου ότι το

Η γερμανική ηγεμονία έχε ι επ ίσης δ ημιουργήσει

Εξάλλο υ το χρήμα είναι σχεδόν δωρεάν στκ πα

αποκτήσει μια σχετική βιομηχανική υποδομή και

γκό σμ ι ες αγορέτ. μια και οι κεντρικέτ τράπεζες

λειτουργούν ως περιφερειακή προέκταση της

Θα επιδιώξει επίσ η ς να κλε ίσει την τρίτη και όλες

εδ ώ και χρόνια τυπώνουν τρισεκατομμύρια δολά

γερμανικής οικονομίας. Η άλλη ε ίναι του Νότου,

τις επόμενες αξιολογήσεις με όσο το δυνατόν

λιγότερες τριβέτ, Θα δοκιμάσε ι, τέλος, και άλλες

2014 με ημερομηνία λήξης
1,4 δισ. ήταν «νέο χρήμα» .

ρ ια και ευρώ, έχοντας οδηγήσει τις αποδόσεις σε

' δ ηλαδή η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, η

κατά ρ ρ ευ ση κα ι προκαλώντας χρηματιστηριακή

οποίες έχουν αδύναμη βιομηχανία, υψηλή ανερ

Σημασία έχει και το ποιος αγόρασε τα ομόλογα.

έκ ρ η ξη , ιδίως στκ ΗΠΑ, από όπου και οι περισσό

γία και εξάγουν εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό

στοκ, με την ελπίδ α ότι οι συνθήκες θα έχουν κά

Από τα

τε ρ οι αγοραστές των ελληνικών ομολόγων.

προς τη Γερμανία και αλλού.

πως εξομαλυν θεί μέχρι το καλο κα ίρ ι του

Γι ατί λοιπόν να μη διαθέσουν ένα σχετικά περιο

Η χώρα μας είναι ο πλέον αδύναμος κρίκοτ του

Το άμεσο πρό β λ η μά της θα είναι η χαμηλή ανά

Euron3nk. Τα υπόλοιπα ήταν στην κατοχή

ρ ι σμ ένο ποσόν που θα έχει πολύ ευνοϊκή απόδο

Νότου, με δυσοίωνεςπροοπτικές. Η σταθεροποί

πτυξη σε συνδ υ ασμό με το δημόσιο χρέος που

διαφόρων διεθνών φαντ και ασφαλιστικών εται

ση , υπό την προστασία της τρό ι κα κα ι με την εν

η σ η που προέκυ ψε μ ε τη γερμαν ι κή συνταγή είχε

πλέον έχει ύψος 326,5 δισ. και ε ίναι καταφανώς μη

θ ο υ σι ώδ η συνα ίνεση της ελληνι κ ή ς κυβέρνησης;

τεράστιο κο ινωνικό κόστος κα ι έπλη ξε βαρ ιά τον

β ι ώσιμο. Δεν θα βρίσκονται εύκολα αγοραστές

Χο ρ ηγό ς και πάλι ο ελληνικός λαός. Η κυβέ ρν η ση

παραγωγ ι κό ιστό. Η « κανονικότητα» μ έσα στο

για νέα ελληνικά ομόλογα, όσα επιπλέον χρήματα

καί ολόκληρο το μνημονιακό στρατόπεδο

νέο ευρ ωπαϊκό πλαίσιο θ α περιλα μ βάνει στην

κα ι αν πληρώσει η Ελλάδα, αν δεν υπάρχει η πλή

βέρνηση Σαμαρά το
το

2019 . Τα
1,6

υπόλοιπα

δισ. που ανταλλάχθηκαν, περίπου τα

τρ ία τέταρτα προήλθαν από την Εθνική , την Alpha
κα ι την

ρειών. Από τα
του

80%

1,4 δισ.

του «νέο υ χρήματος», άνω

προήλθε από διάφορα φαντ, τα οποία

στη μεγάλη πλειονότητά τους ήταν αμερικανι

na Qa-

βλέπο υν. το βαρύ κόστος γιατ ί. λ ένε, επιστρέφο υ

κα λύτερη

αντιστο ίχως).

μ ε στην « κανον ικότ ητα» . Η ελληνική οικονομία

ανεργία που θα κινε ίται στο

Οι περιβόητες αγορές ομολόγων διαφέρουν πολύ

ανα κτά την εμπι στο σύνη των επενδυτών κα ι τα

Γι α το υ ς δανε ιστέ τ θα π ρ όκε ιται γι α επ ιτυχ ία,

κά και βρετανικά

(44%

και

26%

των αγοραστών,

ερ ίπτωση , ανάπτ υξη γύ ρ ω στο

2% κα ι

εξόδους στις αγορές, παρά το υψηλό τοικ κό

2018 .

ρης κάλυψη τη ς τρόικας, δηλαδή της Γερμανίας.

Αρα η κυβέρν η σ η θα κάνει ό.τι της πουν, με την

15-20%.

ελπίδα ότι θα τη ς φερθούν μεγαλόψυχα, ώστε να

μη χρειαστεί νέο μνημόνιο.

από τις αγορές της καθημερινής ζωής. Πρόκειται

δύσκολα είναι πλέον πίσω μας. Λίγη προσοχή κα ι

αφο ύ θα αποπλη ρώνοντα ι κανον ικά. Για τον ελ

για έναν σχετικά στενό κύκλο ανθρώπων που συ 

ψ υχρα ιμ ία δεν θα έ βλαπτε.

ληνι κ ό λαό κα ι ειδ ικά για τη νεολα ί α θα είναι ιστο

Με αυτόν τον υπολογισμ ό ο Αλέξης Τσίπρας ίσως

Ε ίνα ι γεγονός ότι η κρ ίση της ευ ρω ζώνη ς έχε ι κα

ρ ική καταστρο φή.

μπορέσει να συν θέ σει ένα εκλογικό μήνυμα. Θα

τα λαγιάσε ι . Από τη μια, επι βλ ή θη κε ανυποχώ ρ η

Στο πλα ίσιο α υτό, ο δρόμο ς γι α την κ υ β έρνηση

τα η γερμανική συνταγή τη ς λιτότ ητας, τη ο πε ρι

ΣΥΡΙ ΖΑ θα είναι δύ σ βατοτ. Δεν πρ όκ ε ιται φυσι κά

κοπ ή τ των μισθών, των ιδιωτι κοποιή σε ων κα ι τη ς

νήθως γνωρίζονται μεταξύ τους και txo Gv άμεση

να υπ άρ ξε ι η αναπτ υξια κ ή έκρη ξη κα ι το «συ μπιε

μπορέσει, για πα ρ άδ ε ιγμ α, να ισχυριστε ί ότι τα
όσα απίθανα έλεγε μέχρι το κα λο κα ίρ ι του 2015
ήταν καλόπιστες «α υτσπάτετ», αλλά μόλις κατά

απορ ρ ύ θ μιση ς των αγορών.

σμένο ελατήριο » που ονειρεύεται ο πρωθ υπο υρ

λαβε την πραγματι κότη τα, έπραξε συνετά κρατώ

κατα ρχ ήν προετοιμασία για την ανταλλαγή των

Η συνταγή συρρίκνω σε τα ει σοδ ή μ ατα κα ι τ η συ

γός.

ντας τη χώρα στην « Ε υ ρ ώπ η» .

ομολόγων Σαμαρά που βρίσκονταν στην κατοχή

νο λι κ ή ζήτηση πετυχα ίνοντας έτσι τη σταθερ ο

Η στάση των δανειστών θ α π αρα μείνει πολ ύ

Εφάρμοσε-με πόνο- τα μνημόνια και εφαρμόζο

πο ίη ση . Από την άλλη , η ποσοτικ ή χα λά ρωσ η του

σκλ η ρ ή , όπ ως έχει ή δ η φανε ί απ ό την" άρν η σή

ντάο τα μας απά λλα ξε από αυτά, άρα δικαιούται
να ζητήσει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού.

επαφή με τους πολιτικούς και τοικ ισχυρούς του
χρήματος . Αυτοί

«π ρ οετο ιμ άζο υν» την έ κδοση

ομολόγων με συνεχείς επαφέτ και διάβουλεύ
σεκ .Η

επιτυχία

της

νέας

έκδοσης

απαιτούσε

των ελληνικών τραπεζών . Δεν θα πρέπει να έχουν
παράπονο οι τράπεζες. Τα ομόλογά τους ανταλ

λάχθηκαν στην τιμή των

102,6 ευρώ για κάθε 100,
2,6% στο ποσόν που

δηλαδή έλαβαν ένα δώρο

κ . Ντράγκι σταδια κά βελτίωσε τκ χρ η ματοπιστω

το υ ς να δοθεί ελά φ ρυνση το υ χρ έο ικ, ή να μπ ε ι η

τι κές συνθήκες. Ο συνδυασμός των δύο αυτών

χώ ρα στο πρόγρ α μ μα ποσοτικής χαλά ρ ω σ η ς.

Ετσι κι αλλιώς στην ελληνική Βουλή δεν ακούγε

πα ρ αγόντων έχει επιτρέψει μια μικρή ανάκαμψη

Το Τρ ίτο Μνημόνιο τελειώνει τον Αύγουστο του

ται καμία εφικτή και αισιόδοξη εναλλακτικήπρό
ταση. Η αξιωματικ ή αντιπολίτευσηφλυαρεί χωρίς

διέθεσαν.

τη ς ανάmυξης και μια σχετική υποχώρηση της

2018. Αν τότε δεν οπάρχε: η δυνατότητα τακτικού

Αν προσθέσουμε και τη μεγαλύτερη διάρκεια

ανε ργίας στην ευρωζώνη.

δανεισμού από τκ ανορέτ, θα χρειαστεί επίσημ η

ζωής

(5 έτη ,

ενώ για τα ο μ όλογα π ου επιστράφη

καν απέμεναν μόνο

2 έτη

μέχρι το

2019), το

κέρ

Αλλά η νέα E~ρώπη που αναδύεται δεν θα έχει
καθ όλ ο υ την « κανονικότη τα » που ονειρεύονται

δανειακή στήριξη, άρα Τέταρτο Μνημόνιο, πράγ

μα που θα σημα ίνει πολιτικό θάνατο .

δος για τους ισολογισμούς των τραπεζών ήταν

07 Ελληνες μνημονιακοί. Δεν υπάρχει απολύτως

Για την κυβέρνηση είναι αδήριτη ανάγκη να εξα

τελείως άκοπο και καθόλου αμελητέο. Ευγενικός

κα μ ία προοπτική σύγκλισης με άνοδο των εισο

σφαλιστεί η τακτική έξοδος στκ αγορέε Εδώ

δ η μάτων και κοινή ευημερία. Αντιθέτως, έχουν

ακριβώς εντάσσεται το πενταετέτ ομόλογο. Το

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που πονάει όταν εφαρμόζει

εμ φ ανι στε ί τεράστιες δυνάμεκ απόκλισης που

κόστος του είναι το αντίτιμο της πολιτικής επιβί

τα μνημόνια. Παραπονεμένα δεν θα πρέπει να εί

π ρο καλο ύν αστάθεια και στο κέντρ ο και στην πε

ωσης του ΣΥΡIΖΑ.Το επόμενο διάστημα η κυβέρ

ρ ιφέρεια.

νηση θα συνεχ ίσει να εφαρμό ζε ι πε ιθ α ρχη μένα

χορηγός ο ελληνικός λαόι;. με επικεφαλής την

ναι ούτε τα αμερικανικά και βρετανικά φαντ που
πρόσφεραν τον κύριο όγκο του «νέο υ χρήματοο.

Η απόδοση του

4,625 % ήταν υψηλότατη για τκ

στρατηγικόστόχο και ο κ . Μητσοτάκηςδεν πείθει
Παρ' όλα αυτά, η βουβή απέχθεια του ελληνικού
λαού προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δίνει στη Ν .Δ.
ένα ισχυρό πλεονέκτη μ α.
Το σημερινό π ολιτικό σύστημα έχει δεσμεύσει τη
χώρα σε ένα ιστο ρ ι κό αδιέξοδο. Δεν είναι τυχαίο
ότι η νεολαία απαξιώνει συνολικά την πολιτική.
Απομένει να δ ο ύ μ ε αν θα υπάρξει αξιόπιστη πο

λιτική πρόταση στον ελληνικό λαό από δυνάμεις
εκτός Βουλής, οι οποίες αντιλαμβάνονται τον

Ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας της Ε .Ε . είναι η Γε ρ

όλα τα μνημονιακά μέτρα (απορρύθμιση, ιδιω

μανία, η οποία έχει επιβάλει το θεσμ ικό πλαίσιο

τικοποιήσεις και σκληρή λιτότητα με περικοπές

δρόμο που πρέπει να πάρει η Ελλάδα, αν θέλει να

που επιθυμεί στην ΟΝΕ . Η Ιταλία κρατιέται με δυ-

δαπανών και υψηλή φορολογία) .

επιβιώσει

Μήνυμά Γ. Σοφιανίδη γ ια την τοποθέτηση των διευθυντών
,

Αγα π η το ί

ντριας στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας

της Αντιδημαρχίας Παιδείας και των Σχολικών

τική συνεργαάία στην προσπάθεια να αντιμε

Διευθυντές/

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Επιτροπών του, θα βρίσκεται δίπλα σας προκει-

τωπίσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα που

ντρίει;.

Βέροιαι;. θα ήθελα να σας

Με

αφορμή

εκφράσω τα θερμά μου

την πρόσφα-

συγχαρητήρια και να σας

τη

τησή

τοποθέ-

σας

ΚΑ+ΕΣ

ευχηθώ καλή δύναμη καιΜ Π

ΡΜ ΠΑ

01'1.8

δημιουργικότηταστα νέα

στη θέση του

σας καθήκοντα.

διευθυντή/

Ο Δήμος Βέροιαι;. μέσω

μένου να στηρίξει το δύσκο-

μπορε ί να ανακύψουν ώστε να διασφαλίσουμε

λο, πολύπλευρο και απαιτη-

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στα σχολ εία

τικό σας έργο.

μαι με γνώμονα το καλό της εκπαίδευσης και

Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε

των μαθητών π ου είναι πάντα ο κοινός μας στό

μια άριστη και εποικοδομη-

χος.

ΕνΑΓΓεΙΙIΑ Jι Βειιιιιον
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((Μικρό ~ιθαράKΙ στην Ποντιακή παράδοσφ) : Μία σημαντική προσπάθεια! Εκτός ΕΙΠΑ οι,« Δίδυμοι Λουτρώνες» στη Βέροια
Μ

(α μικρή αλλό σημαντική σπουδή

προσέγγιση.

στην ποντι α κ ή λογοτεχνική παρό

Κεντρική δ ιάθέση: Β ιβλ ιο πωλ εΙο «Όμι

Ε

κτό ς

ΕΣΠΑ

μέ-

κρον» : ΟρφανΙδης Γιάννης,ΠιερΙων 51 '

Καμπουρlδης με το πόνημό του « Μ ι κ ρ ό

τηλ.

λιθαράκι στην Ποντιακή παράδοση » που

Για τους επισκέmες της ΠαναγΙας Σου

Βέροιας.

εκδόθηκε πμόσφατα .

μελά: Ταβέρνα «βεντέτα» τηλ.

ρειόρχης Απόστολος

Η ερευνητική του οξυδέρκεια

συνέλεξε

των ανθρώπων μέσα

Λουτρό του δήμου

23310-

Ο

Περιφε

Τζπζικωστας από την
-.

~

': .... ~, _ .~~~/?"

, "

στην πολύπαθη

πρώτη στιγμή διεμή

;.:~\,·~··· ::f5;~'4N

κώατας Χαρ ιλαου ΚtψποuPl6η~

, .,

''''tPόI,>

μένη

της

ΕφορΙας

Αρχαιοτήτων Ημαθί- :

νισμού.

ας Αγγελική ΚοπαρΙ

Ο πατριωτισμός, η ξενιτιό, ο ξερ ι ζω μ ό ς, ο

δη ότι θα εντάξει στο

έρωτας, ο ρόλος της μόνας ο π όθός της

ΕΣΠΑ <<ΤΟ Βήμα του

ειρήνης, η ανθρώπινη μοίρα ανα δει κνύ ο

Αποστόλου Παύλου »

(§}'(fh7zdiltBa!,lilu:

νται μέσα από τους στΙχους πο υ συμπυ

κνώνουν τη θυμοσοφ lα των ποντ lων. Και
όλο το υλικό μόλιστα παρουσιό ζετα ι ορ

(i{/l1,'

3 μέ ρη. Το

πρώτο περιλαμβόνει την ωδή στον όγνω

·Θ
-r;ΙΙΙ[(lll1ί.
ιιlψiώ(i(J/Ι

στο στρατιώτη καθώτ και παρ αδοσι α κό

,

νυσε στην προϊστα

:.< ;...; '"'

ιστορική διαδρομή του ποντιακού ελλη 

γανωμένο και ταξινομημένο σε

,

φόση τα Οθωμανικό

Βέροια.

88088

και κατέγραψε τραγούδια και δΙστιχα που
καλύπτουν όλες τκ εκφάνσεκ της ζωής

.

' .....
"

νουν σε αυτή την

δ οση μα ς παρέδωσε ο γιατρός κωστοτ Χ .

2331 0-28950

~ , ',,<

με αποτέλεσμα να απορριφτεΙ

και όχι τα Οθωμανικό λουτρό καθώτ ως τουρι

Ο περιφερειόρχης Κεντρικής Μακεδονίαο από

στικός θρησκευτικός προορισμός έχει πολύ με

την πλευρό του αφού πλέον έχει ξεκαθαρίσε ι τ η

γαλύτερο και παγκόσμιο ενδιαφέρον.

θέση του, με δηλώσεκ ότι καμ ία αλλαγή δεν θα

Παρόλληλα διευκ ρΙνισε στην αρχαιολόγο των

γΙνει στα ΕΣΠΑ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που

Αιγων ότι τα κονδύλια του συγκριμένου ΕΣΠΑ

εΙχε με την υπουργό Λυδ Ια Κονιόρδου έδωσε

δεν θα έφταναν και ότι θα έπρεπε να γίνουν και

όλες τκ απαραίτητες διευκρινήσεις και απα ίτη

20 περιέχει επωδούς

όλλα έργα σε α ρχαιολογι κούς χώ ρ ο υ τ ελληνι

σε από την ί δ ι α να λε ιτουργήσο υν οι υπηρεσΙες

παραθέτει το απαραΙτ ητο λεξι

στικ ής επ οχή ς με προτερα ιότ ητα στην ΑμφΙπο

του ΥΠ.ΠΟ ως οφε lλουν. Διαβεβαίωση την οπο Ια

λόγιο για την ασφαλή ανόγνωση του πε-

λη κα ι στη ν Πέλλα ενώ σε κά θ ε όλλ η περίπτωση,

και πήρε.

ποντιακό δΙστιχα. Το
και το

30

θα έπρεπε νά γΙνο υν πε ρ ι κοπέ τ κάτι που δεν δι

, ριεχομένου των δύο προηγούμενων.

Να σημειώσουμε ότι η ΗμαθΙα έχει πόρε! από το

Πρόκειται για μια προσπόθεια που δι

απραγματευόταν.

νέο ΕΣΠΑ

ακρίνεται για την γνήσια αγόπ η και τον

Η Αγγελική ΚοπαρΙδη σύμφωνα με πληροφορΙ

εγκρ Ιθηκαν όλλο

ες, πα ρ ό τη ν άρνηση του περι φ ερε ι ό ρχη κατέθε

5 εκ . για το παλότι των Αιγών, και ενώ
1,5 εκ. για τη ΒεργΙνα και περ ί
που 800 .000 ευρώ για «το Βήμα του Αποστόλου

και την λαογραφική επιστημονι κ ή της

σε π ρ ώτο το φ ά κελο των Οθ ωμ ανικών λουτρ ων

Παύλου » .

Ανοίγειγια το κοινό το

ιε

σεβασμό στην ποντιακή παρόδοσ η , αλλό

Η

KασταV\ά Ημαθίας 2Q Ι ]

,

Εφορεία Αρχαιοτή

Ε υριπ Ιδ η ,

των ΗμαθΙας και το

θεατρικού αναλογlου

σε

Φεστιβόλ Φιλlππων σε

Συντ ελ εστές

συνεργασΙα με τον Δήμο

Σκ η νοθεσία:

Ν ό ουσας

ρή ς Γκόνη ς

εγκαινιόζουν

μο ρφ ή

Θοδ ω 

το ΑρχαΙο Θεατρο της

Σκ ηνογραφι κή Επ ιμ έ

ΜΙεζας, την πρώτη παν

λε ι α: Ματlνα Μ έγ κλα

σέληνο του Αυγούστου

Μουσική

(7/8) . Η Εφο ρεΙα Αρχαιο

εγκατάστα

ση : Αλέξανδρος Γκό-

τήτων ΗμαθΙας, συντήρη -

νης

σε Kα~ΠOKατέστησε το θέατρο ολ οκλη ρ ώνοντα ι;

Βοηθός σκηνοθέτη : Μιχόλης Αγγελιδης

Ερμηνεύουν οι συγγραφεΙς: Ζυρόννα Ζατέλη, Θω

Θέατρο της ΜΙεζας την « Ι φ ιγενε ια εν ΑυλΙδι» του

"

μός ΚοροβΙνης, Θεόδωρος Γρηγοριαδης και Γλυ

κερΙα Μπασδέκη .

Παρασκευή

2 0 .... 7 »

Δημόσια Κινητή Βιβλιοθήκη Βέροιας

11 /8, στις 19.00

Παιδ ι κό πάρτ ι για π α ιδ ιά (Πλατεlα Σελ l
ου)

Σόβ β ατο

12/8, στ κ 18.30

Πο δοσφα ιρικός αγώνστ; Σέλι

- Κουμα ρ ι ό

(Γκ ρόπα Γκ ιζό ρ η )
Κυριακή

13/8, στκ 18.30

Ποδοσφαιρικός αγωνας εφήβων « Μ α

ρουσιόνοι - Ναπαρτιόνοι » (Γκρόπα Γκι
ζόρη )

το έργο τό 2014 με αυτεπιστασΙα και χρήματα από

το Γ'κπΣ και το ΕΣΠΑ. Παρουσιάζουν στο ΑρχαΙο

-=-._- . ~ "T. 8<c.

«

Τετάρτη

16/8

Χορός Γυναικών Σελίου
Πέμπτη

17/8, από 11.00

έως

13.00

Το μ αγι κό

Βουνό
THORNTD N ΡΗΙL

ΧΡΙ ΣΤΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΠΟΛΑΧΟΚΙΝΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

FALLADA HANS

THOMASMANN

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ Ι

ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧ ΗΣ

ΣΤΗΝ Π ΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ· ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΑΝΘΡΩ ΠΑΚΟ;

Μ ΑΓιΚΟ ΒΟΥ Ν Ο

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ

ΜΥΘΙΣΤΟ Ρ ΗΜ Α

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗ ΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ψγΧΟΓΙΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

GUTENBERG

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Ι

"Στους αστόχαστους που ποτέ δεν
αµφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
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Γιορτη Κηπευτικών Αγίου Γεωργίου
κατάμεστη αυλή του ΔημοΣχολείου Αγίου Γεωργίου,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30/7
η γιορτή κηπευτικών του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Μετά την εκδήλωση στην Βέροια την Παρασκευή (Υπό
τους ήχους παραδοσιακής μουσικής,
οι περαστικοί/είχαν την δυνατότητα να
γευτούν,μία µεγάλη ποικιλία εδεσμάτων με βάση τα κηπευτικά και να απολαύσουν μία πολύχρωμη χορευτική
παράσταση των τμημάτων παραδοσιακού χορού του συλλόγου), οι φετινές
εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το παραδοσιακό γλέντι.
Στόχος του συλλόγου Αγίου Γεωργίου
ήταν να δώσουν την ευκαιρία στους
επισκέπτες να γνωρίσουν και να γευτούν τα τοπικά µας προϊόντα (κατά την
αποχώρηση, όσι ήθελαν μπορούσαν

Στην
τικού

Στις 13-14-15 Αυγούστου 2017,
θα πραγµατοποιηθεί η 1η Εμπορική Εκδήλωση Αλεξάνδρειας,
μπροστά στο Πολιτιστικό κέντρο
και κατά µήκος του πεζόδρομου.
Σε ανακοίνωσητου ο Εμπορικός

ρόπαυλός, Φοίβος Αποστολίδης, Νίκος
Γιατζόγλου, Θανάσης Κουλεντιανός.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο βουλευτής Χρήστος Αντωνίου, ο πρώην
βουλευτής Κώστας Λαπαβίτσας, ο
πρώην δήμαρχος Βεργίνας Χρυσόστοµος Χατζόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παπαδόπουλος,Στέλιος
Ασλάνογλου, Γιώργος Σοφιανίδης, ο
οι Ρία Ελ- πρόεδρος ΚΑΠΑ Στέργιος Διαµάντης,
λ η ν ί δ ο υ , ο περιφερειακός σύµβουλος Θεόφιλος
Παύλος Τεληγιαννίδης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι
Καγκελίδης Βέροιας Πετρούλα Παπαδήνα, Μάκης
και
στην Αγγελίνας,Γιώργος Γουλτίδης,Μιχάλης
ι κ ή
Σουμελίδης, Δημήτρης Τραπεζανλής,
σ
υ
ο
μ
Πάνος Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, Σάκης
οι
Αποστολόπουλος, Θανάσης ΣιακαβάΕλληνίδης,
ΜιΓιώργος
ρας, η Δηµοτική Σύμβουλος Νάουσας
ί 6
λ
α
η
ς, Δώρα Μπαλτατζίδου, ο πρόεδρος της
χ η
Νίκος Σιδη- ΕΠΣ Βασίλης Φωτιάδης.

να πάρουν νωπά κηπευτικά για το σπίτι) αλλά και να γιορτάσουν όλοι µαζί
στην εκδήλωση της Κυριακής.
Ένα πλούσιο καλλιτεχνικό σχήμα ταξίδεψε τους επισκέπτες μουσικά σε όλη
την Ελλάδα αλλά και στον πόντο και
έδωσε την δυνατότητα στον κόσμο να
διασκεδάσει χορεύοντας μέχρι αργά.
Στο
τραγούδι ήταν

Υπέρ του Θερινου κινηµατογράφου...
ε τη λογική όσων αντιδρούν για το θερινό κινη-

ματογράφο της ΚΕΠΑ του Δήμου
Βέροιας, θα έπρεπε να πάψει και
η διοργάνωση της «Εύηχης Πόλης», γιατί θίγονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επίσης θα μπορούσε να
κλείσει η Δηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, γιατί θίγονται τα βιβλιοπωλεία και

τα "πεταει ζείε.
Θεωρώ τη διοργάνωση του
θερινού κινηματογράφου
ως μια κορυφαία µορφή
αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, μέσω της αξιοποίησής του για την προαγωγή του πολιτισμού, και
συγκεκριµένα της κινηµατογραφικής
τέχνης, από την οποία θα βγει πολλα-

πλά κερδισμένος και ο τοπικός κινηµατογράφος που αντιδρά, προσεγγίζοντας μυωπικά το ζήτημα.
Στο κάτω - κάτω, οι δηµότες πληρώνουν φόρους και δικαιούνται μια στο
τόσο να απολαμβάνουν, εκτός των
άλλων, και δωρεάν υπηρεσίες πολιτισμού.

Στέργιος Καλπάκης

Διαγωνισµός διηγήματος: «Νάουσα--|στορίες του Τόπου μας»
από τις Εκδόσεις Μάο
Δεύτερο βραβείο: Τιµητικός 'Επαινος
και υποτροφία ύψους 600 ευρώ για την
μεγάλες πόλεις της χώρας μας (Θεσέκδοση
έργου στην ελληνική γλώσσα
Λάρισα,
σαλονίκη, Αλεξανδρούπολη,
Μτίτε.
Εκδόσεις
από
τις
Τρίκαλα, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Κιλκίς συλλεκτική έκδοση βιβλίου,η οποία θα
'Επαινος και
Τιμητικός
βραβείο:
Τρίτο
κ.α.), με αναπάντεχα µεγάλη συμμετο- παρουσιαστεί κατά τη βράβευση των
400
ευρώ
για την
ύψους
εκδουποτροφία
στο
μέσα
νοµό
συγγραφέων στο
χή, η δράση «Ιστορίες του Τόπου µας»
γλώσσα
ελληνική
έργου
έκδοση
στην
Ο
και
ο
χρό2017-18.
τικό
χώρος
έτος
επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες πεΜΜΜ.
νος που θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση, από τις Εκδόσεις
ριοχές της Ελλάδας.
καθώς και η επιτροπή που θα βραβεύ- Όλοι οι συγγραφείς που θα συμµετάΟι Εκδόσεις Μτίτε και ο συγγραφέας
διαγωνισµό, ανεξαρτήτως
Γιώργος Δάµτσιος, στο πλαίσιο της σει τους συγγραφείς, θα γνωστοποιη- σχουν στον
θα λάβουν ειδική υποτροΟι
βράβευσης,
γνωριμίας τους µε τους αναγνώστες θούν με το πέρας των διαγωνισµών.
Μάτε αξίας 200
Εκδόσεις
από
'Ελλητις
φία
πιστεύουν
στον
Μτίτε
Εκδόσεις
και τους συγγραφείς της ευρύτερης
έκδοση του βιβλίου τους
περιοχής, προκηρύσσουν διαγωνισµό να συγγραφέα και απώτερος στόχος ευρώ για την
Εκδόσεις
από
µας.
νέων
τις
λογοτεχνιανάδειξη
είναι
η
πετους
διηγήματος με θέµα την ευρύτερη
΄Οροι συμµετοχής
πόλεων.
ελληνικών
ταλέντων
κών
των
Νάουσας!
ριοχή της
Με εκτίμηση στη συγγραφική σας
Προσκαλούμε όλους τους συγγραφείς, Υπό την αιγίδα του δήµου ηρωικής πόπροσπάθεια,
Νάουσας
ανεξαρτήτως ηλικίας, να μας στείλουν λης
Γιώργος Δάμτσιος & δημιουργική ομάένα διήγηµα (έκτασης 1.000 με 2.500 Χορηγός επικοινωνίας: ΝεουεεΝενν5
δα Μπιε,
λέξεις) µε φόντο τον ιδιαίτερο τόπο Για περισσότερες πληροφορίεςεπικοιΕκδόσεις ίνΙ/τίτεΜεί)είτε: νννννν.Μτίιε.
(ίπΓο©
Μάτε
τους στην ευρύτερη περιοχή. Μοναδι- νωνήστε µε τις Εκδόσεις
12
21
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ή
03
27
28
2311
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οι
κός Θεµατικός περιορισµός είναι το δι- Μτίτε.9τ
Επτά": ίπίο©Μτίτε.9τ.Τηλέφωνο: 2311
ήγημά τους να εκτυλίσσεται στην περι- 6900).
27 28 03 και 21 1012 6900. Διεύθυνση:
οχή, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου. Λεπτομέρειες για τον Διαγωνισµό!
Φιλίππου 49, Κέντρο, Τ.Κ. 54631, ΘεσΤέλος, το διήγηµα μπορεί να αποτελεί Βραβεία Διαγωνισμού
φανταστική ή πραγματική ιστορία και Πρώτο βραβείο: Τιμητικός ΄Επαινος και σαλονίκη
δύναται να ανήκει σε όλα τα λογοτεχι- έκδοση έργου στην ελληνική γλώσσα
έκδοση των πολυσυζη-

την
Μετά
τημένων συλλογικών βιβλίων για

κά είδη (ερωτικό, αστυνοµικό, ιστορικό, φαντασίας κ.λπ.).
Τα βραβευμένα διηγήματα του διαγωνισμού θα συμµετάσχουν σε μία

Σύλλογος Αλεξάνδρειας αναφέρει: «Είναι µία καλή ευκαιρία να
προβληθούν όσων τα καταστήματα ταιριάζουν με τα κάτωθι
θεματικά σαλόνια και όχι µόνο,
µε έναν άμεσο και οικονομικό
τρόπο. Παράλληλα, με την δηµοσιότηταπου θα έχει η εκδήλωση,
θα προβληθεί συνολικά η Αγορά
μας και έξω από τα σύνορα της.
Οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες
που θα επικρατούν , αλλά και η
δηµιουργία πολυποίκιλων εκδηλώσεων, θα βοηθήσουν να δουλέψει η αγορά του Δήμου, πολύ
περισσότερο και σε συνδυασμό
βέβαια µε την εκκλησιαστική
εορτή και τις πολιτιστικέςεκδηλώσεις προς τιμήντης Υπεραγίας
Θεοτόκου.

ΘΕΜΑΤ|ΚΑ ΣΑΛΟΝ1Α

:

Με σηµαντικούς εκπροσώπους
αυτοκινήτων, γεωργικών μηχανηµάτων, αντλιών. ψεκαστικών,
κλαδευτικών, μιας και συνολικά
το µεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του δήμου ασχολείται µε
την καλλιέργεια, τη μεταποίηση,

..

ακών προϊόντων, με πρωταγωνιστές τα εξαιρετικά προϊόντα, από
κάθε γωνιά του νοµού Ημαθίας.
Με την παρουσία γευσιγνωστών,
καθ'όλη τη διάρκειατης έκθεσης,
θα δίνεται η ευκαιρία καλύτερης
ενημέρωσης των επισκεπτών.
Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
για την τοπική ανάπτυξη, είναι
ο γαστρονομικός τουρισµός. Η
γαστρονοµία και η κουζίνα, αποτελούν κομµάτι του πολιτισµού
µας. Μικρά γευστικά διαμαντάκια, φημισμένα, κλασσικά ποτά
και μοντέρνα, τροπικά προκλητικά γλυκά, αφυπνίζουν τις αισθήσεις μας, στην εκδήλωση :
'1ο5ττεετίοοά&οετίςιείεειίνε|'.
διαμορφώνεται ένα υπαίθριο
εστιατόριο όπου οι ψαγµένοι
δημιουργοί-µάγειροι των καταστημάτων της Αλεξάνδρειας,
προβάλουν τα πιάτα τους και τα
ποτά τους.
Θα στηθεί παιδότοπος στο χώρο,
µε νέα πνοή στην ψυχαγωγία και
το παιχνίδι, εργαστήρι βιβλιοφιλίας-ζωνραφιΚής αφήγηση παραμυθιών από παραμυθούδες,
Γεςερείπτίπς, επίπτετετ και φιγούρες της Οίεπεγ.
Θα πραγματοποιηθεί επίδειξη
µόδας νυφικών, γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ρούχων
και θα παρουσιαστούν όλα τα
ΕΑ5ΗΙΟΝΤΗΑΝΟΕ5 στην υπόδηση, στα αξεσουάρ και στα µπι-

την εμπορία. Η νέα αυτήπροσπάθεια έχει στόχο να προβάλει τα
προϊόντα της παραγωγής μας, να
ενημερώσει για τις εξελίξεις στην ζού.
ΣΥΜΒΑΛτεχνολογία, αλλά και να γίνει ση- ΠΡΟΚΕ|ΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΛΟΙ
ΛΟΥΜΕ
τόσο
επαφών,
εμπορικών
µείο
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ
για τους εξειδικευμένους εμπο- ΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
όσο
και
για
επισκέπτες,
ρικούς
ΠΟτο ευρύ κοινό. Στόχος της νέας ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΔΗΜΟΥ
ΛΙΤΕΣ
ΤΟΥ
είναι
ανανα
αυτής προσπάθειας
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
δειχθεί η εν λόγω διοργάνωση, ΝΟΝΤΑΣ ΡΟΥΧΑ,
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΗΦΑΡΜΑΚΑ
ως το μεγαλύτερο περιφερειακό
ΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
εκθεσιακό γεγονός του κλάδου.
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Το νέο εγχείρημα εντάσσεταιστη
Για όσους ενδιαφέρονται, θα σας
στήριξης
στρατηγικηέμπρακτης
επισκεφτεί η κυρία Λίλιαν Σαράκαι
περιφέρειας
ελληνικής
της
διεκδη της αγροτικής επιχειρηματι- φη, που έχει.αναλάβει την
περαίωση της εκδήλωσης και
κότητας.
Τµήμα κατοικίας με αφιέρωμα τον σταντ, για να συζητήσετε τις
λεπτομέρειεςτηςσυμµετοχήςκαι
στην δόμηση, την κατασκευή,
την ψύξη, την θέρμανση και την διαφημιστικής προβολής σας.
είναι
ενέργεια. Μάθετε για τις επιδοτή- Τα τηλέφωνα επικοινωνίας
κιν.6977577300,
412346,
:2310
σεις και εξοικονομήστεχρήματα.
Θα στηθεί ένα μπαρ παραδοσι- ε-…εί| |ί|ίεπεετεΓ1©ς…εί1.ςο…».
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Διήμερο εκδηλώσεων στο Κλειδί
Πολιτιστικός

φεγγάρι.

Σύλλογος

Επιµέλεια: Μαριάνθη Πουλουτζά, Χρύ-

Κλει-

δίον

Ημαθίας «Ο
Φίλιππος» σας προσκαλεί στις διήµε-

ρες εκδηλώσεις που
διοργανώνει 18 & 19
Αυγούστου, στο Δημοτικό Σχολείο Κλειδίον, στις 20.30.
Παρασκευή 18/8
«Τα παιδία παίζει»
Επίδειξη μουσικών

οργάνων από το
τµήμα Μουσικής, Κιθάρας και Αρμονίου
από τα παιδιά του
Συλλόγου, κάτω από
το Αυγουστιάτικο

σα Νατσιοπούλου
Λαϊκό γλέντι με την
Έφη Λαζαρίδου
Σάββατο 19/8
Παραδοσιακόγλέντι
με χορούς και τραγούδια από όλη την
Ελλάδα, µε την ορχήστρα του Γιώργου

λάστρα»

Ν.

Σαρακατσαναίοι
Ηµαθίας
ραετοί»

«Οι ΣταυΝ.

Σαρακατσαναίοι
Θεσσαλονίκης

«Η
΄

Ένωση»
Π.Σ. Κλειδίον «Ο Φί-

λιππος»
Σαρακατσάνικα:
Δημήτρης Μολογιάννης, κλαρίνο

Καρατζιόβαλη.

Τασούλα

Συμµετέχουν οι παλιτιστικοί σύλλογοι:
Σύλλογος Γρεβεβιω-

βα, τραγούδι
ΛάκηςΝεοφώτιστος,
λαούτο

τών Θεσσαλονίκης
Σύλλογος Δράσεων
&

Πολιτισμού «Η Χα-

Μαλιαχό-

Νίκος Κουτρουλός,
τουμπερλε'κι

Σκέφτοµαι,
σηµαίνει
΄

Για'τις μαθητικές παρελάσεις
Ο

ι µαθητικές παρελάσεις αποτελούν
το τελευταίο
επεισόδιο στην αποπροσανατολιστική «κοκοροµαχία» µεταξύ κυβέρνησης και αξιωµατικής αντιπολίτευσης καθώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η
ΝΔ έχουν ξεπεράσει κάθε όριο «ευρηματικότητας» στην
προσπάθειά τους να συγκαλύψουν την ταύτισή τους
στα «βασικά».Αφορµήγια τη νέα σκιαμαχία αποτέλεσε
η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να ορίζονται με
κλήρωση οι σηµαιοφόροι και όχι με βάση τη βαθµολογία, γεγονός που βολεύει και τους δυο «μονομάχους»να
απευθυνθούν σε διαφορετικό κοινό!
«Έτσι αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ την επιβράβευση της
προσπάθειας. Εξίσωση προς τα κάτω, παντού», έγραψε στο τννίττετ ο πρόεδροςτης ΝΔ, Κυρ. ΜητσοτάκηςΟ
υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, κατηγόρησε τα κόµματα της αντιπολίτευσης για µίζερη αντιµετώπιση, προ-

σθέτοντας ότι οι
ανακοινώσεις της
ΝΔ και της Χρυσής
Αυγής «είναι σαν
να είναι γραµμένες
από τον ίδιο συντάκτη».
Είναι προφανές ότι
όσο περισσότερο
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μοιάζει με τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,τόσο περισσότερο σηκώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ τους για επιμέρους ζητήματα διαχείρισης. Την ίδια ώρα, η πρακτική της σημερινής
και των προηγούμενων κυβερνήσεων δείχνει ότι για
τους παραπάνω προέχει η εξυπηρέτηση των δημοσιονοµικών αναγκών, και όχι την Παιδεία του λαού.

ώδη φυτά,
2895 φυτά
π ρ α ν ώ ν,
501 αναρριχώµενα και
10.453

τετ.

μέτρα χλοοτά π ητα .

Προβλέπεται
ΡΓΙσΓΙ

συντήσυ"

νολικά του
ήδη εγκατεστημένου
π ρ α σ ίν ο υ
έτσι
ώστε
να διατηρείται στην
θέματα που αφορούσαν εργασίες συντήρησηςπρασίνουτωνπάρκωναφορούν καλύτερη κατάσταση και συγκεκριμένα: - Συστην περιοχή του κέντρου της Βέροιας καθώς ντήρηση δένδρων και θάμνων, η οποία θα πεκαι καθαρισµός περιαστικών αλσυλλίων για ριλαµβάνει κλαδέματα, ψαλιδίσματα, σχηματην κάλυψη της πυροπροστασίας, ψήφισε το τισμό λεκανών άρδευσης, λίπανση, άρδευση,
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, δίνο- λίπανση, κλπ. - Συντήρηση του χλοοτάπητα. Διαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύντας τις εργασίες σε ιδιώτες.
στις δύο περιπτώσεις

Δύο

Κοξ

έ'γι

.

εξαναφορά στην υποστελέχωση της σχετικής
υπηρεσίας (έχει μόνο 9 εργαζόµενους)
Ας δούμε όμως την έκταση
του προβλήματος όπως
αποτυπώνεται από τα εισηγητικά:
Οι εργασίες συντήρησης
πρασίνου των πάρκων
αφορούνστην περιοχή του
κέντρου της Βέροιας, τους
χώρους πρασίνου από την
πλατεία Ελιάς έως το πάρκο τείχους και Ανθέων που
περιλαμβάνει «316 δένδρα,
3693 θάμνους, 8478 πο-

άνεργοι στην ΕΕ και 14,718
στους δυο νέους είναι άνεργος
εκατοµμύρια
άνεργοι
στην
ο πρωθυπουργός να πανηγυρίζει για τη μείωση
Μπορεί
της ανεργίας (με τα προγράμματα ανακύκλωσης Ευρωζώνη.Τα υψηλότερα επίπεδα
ΕΕ καταγράφονται
της ανεργίας), έρχονται όμως τα επίσημα στοιχεία να τον ανεργίας στην
Ελλάδα
(21,7%
τον Απρίλιο)
στην
διαψεύσουν.Σύμφωνα με την Ευτοετοτ στο 21,7% ανέρχεται η
επίσηµηανεργία (παραμένονταςσχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε το και στην Ισπανία (17,1%).
Ειδικότερα
στην Ελλάδα, ο
Μάρτη, που καταγράφηκε στο 22%) και στο 45,5% η ανεργία
αριθμός των ανέργων τον
των νέων στην Ελλάδα τον Απρίλη,
Απρίλιο διαµορφώθηκε στα 1,041
Συνολικά" τον Ιούνιο καταγράφονται 18,725 εκατοµμύρια

'Ενας

ου. - Καθαριότητατων χώρων πρασίνου. . .»
Ο καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για
την κάλυψη. της πυροπροστασίας» με ποσό
16.000,00 € από έσοδα ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας . Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν: «1.
Το δη μοτικό άλσος «Παπάγου» . 2. Το δηµοτικό άλσος «Βικέλα». 3. Το δηµοτικό άλσος Πατρίδας. 4. Το δημοτικό άλσος Τριλόφου. 5. Το

άλσος του Ιερού Ναού Υπαπαντής Πατρίδας.
6. Το δημοτικό άλσος Τριποτάµου. Προβλέπεται η κλάδευση των κωνοφόρων, κυρίως των
ατόμων τραχείας πεύκης, που είναι το κυρίαρχο εΙδος σε… όλα τα παραπάνω δημοτικά άλση,
σε ύψος μέχρι 4,0 µέτρων από το έδαφος, ο
καθαρισμός και η καλλιέργεια του υπόροφου
των πλατύφυλλων ειδών και το βοτάνισμα των
χώρων.»
Φυσικά δεν είναι μόνο αυτοί οι χώροι ευθύνης
του Δήμου Βέροιας και οι λόγοι καθαρισµού΄
δεν είναι μόνο αισθητικοί αλλά αφορούν και
τα ζητήματα προστασίας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Οι κυβερνήσεις ακολουθώντας πολιτικές υποχρηματοδότησης των δήμων αλλά και ουσιαστικής απαγόρευσης πρόσληψης
προσωπικού έχουν οδηγήσει την συγκεκριμένη πολύτιμη υπηρεσία να μην
έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί
στις απαραίτητες υπηρεσίες, γεγονός
που οδηγεί στην μερική της ιδιωτικοποίηση (άλλωστε προβλέπεται από το
θεσμικό πλαίσιο) μέσω της εξαγοράς
υπηρεσιών από ιδιώτες.
ζήτηµα φυσικά δεν είναι «μοιραίο». Χρειάζεται αποφασιστική διεκδίκηση από μέρους της
δημοτικής αρχής για τη στελέχωση
της υπηρεσίας αυτής με µόνιµο (και
αναγκαίο) προσωπικό καθώς και
την κάλυψη των μέσων για το σκο'
πό αυτό!

Το

Παρέµβαση για το κρασί
στη Βουλή
κατέθεσε στην Βουλή
Ερώτηση
ΔΗΜΑΡ
ο πρόεδρος

και
της
κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος
της Δημοκρατικής Συµπαράταξης,
Θανάσης 0εοχαρόπουλος, σχετικά
με την κατάργηση του. ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο κρασί
πριν την έναρξη του φετινού
τρύγου.
΄΄΄Υστερα
από
εποικοδομητική
συνεργασία µε την Κεντρική

Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοινικών
Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και τον Σύνδεσμο
Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), εγκαίρως και
µε παρεμβάσεις μας τόσο εντός όσο
και εκτός Βουλής είχαµε επισημάνει
τις καταστροφικές συνέπειες για
τους αµπελοκαλλιεργητές και τις
από
οινοποιητικές
επιχειρήσεις
την επιβολή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο κρασί.
Η κυβέρνηση
παρά τις έντονες
διαμαρτυρίες και τη διαφωνία
των οργανώσεων του κλάδου
και την αντίθεση σύσσωµης της
αντιπολίτευσης, προχώρησε στην
επιβολή του φόρου, αγνοώντας τις
προειδοποιήσεις µας ότι δεν Θα
΄

επιτευχθείοστόχοςγιατααναμενόμενα
έσοδα, ότι θα αυξηθεί η παράνομη
διακίνηση, ότι Θα δημιουργηθούν
συνθήκες οικονομικής ασφυξίας
και αθέμιτου ανταγωνισμού για τα
νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία
και ότι θα πληγεί ανεπανόρθωτα
ένας αναπτυσσόμενος και με καλές
προοπτικές κλάδος της αγροτικής

οικονομίας.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν
όλες αυτές τις προβλέψεις και
το κόστος το πληρώνουν οι
αμπελο καλλιεργητές, οι οινοποιητικές
επιχειρήσεις και η Εθνική Οικονοµία.
Μπροστά σε αυτές τις καταστροφικές
εξελίξεις και ύστερα από την πλήρη
αποτυχία του μέτρου, η κυβέρνηση
έχει ανακοινώσει ότι θα καταργήσει
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
κρασί.
Για τις οργανώσεις του κλάδου και
για όλους όσους γνωρίζουν πώς
λειτουργεί ο κλάδος της Οινοποιίας,
είναι σαφές ότι ο φόρος πρέπει να.
καταργηθεί πριν από την έναρξη του
φετινού τρύγου.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Προτίθεται
η
κυβέρνηση να
καταργήσει
τον ειδικό
φόρο
κατανάλωσης στο κρασί πριν την
έναρξη του φετινού τρύγου όπως
είναι απολύτως λογικό και ζητούν οι οργανώσεις του κλάδου (ΚΕΟΣΟΕ,
ΕΔΟΑΟ ΚΑΙ ΣΕΟ);"

εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες
διαμορφώθηκε στο 18,2% και στις γυναίκες στο
26,2%.Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των
25 ετών) στην Ελλάδα ήταν τον Απρίλη στο 45,5%,
έναντι 45,7% τον Μάρτη. Τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην
Ελλάδα (45,5%), την Ισπανία (39,2%) και την Ιταλία
(35,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται

στη Γερμανία (6,8%).
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Νέος κύκλος βαρών για το λαό
Και

«εγκαινιάζεται» στο πλαίσιο της ΔΕΘ

από Αύγουστο...Χειμώνα!

«Δελτίο θυέλλης» θυμίζει ο προγραµµατισμός
της κυβέρνησης από την ερχόμενη κιόλας
βδομάδα, καθώς μπαίνουμε «στα γεµάτα» στις
προετοιμασίες για την 3η «αξιολόγηση» και τα
συνοδευτικά της. Τέτοια είναι, για παράδειγµα, ,
τα νομοσχέδια που ετοιμάζει η κυβέρνηση για
τις αμέσως επόμενες μέρες, προκειμένου να
δημιουργήσει την αίσθηση στο λαό ότι παίρνει
μέτρα εκτός των µνηµονιακών δεσμεύσεων
και ότι διορθώνει τάχα λάθη και παραλείψεις
προηγούμενωνκυβερνήσεων.
α κυβερνητικά επιτελεία παρουσιάζουν τη
ΔΕΘ ως «ορόσημο» και «σηµείο εκκίνησης»
στην τελική ευθεία προς την «οριστική έξοδο
από το µνημόνιο και την επιτροπεία», την
οποία τοποθετούν στο καλοκαίρι του 2018.
Επιχειρηματολογούν
υπέρ της γρήγορης4
ολοκλήρωσης της 3ης «αξιολόγησης» και
διαφημίζουν τα «επιτεύγματα» της αντιλα'ι'κής
τους πολιτικής, όπως τα µατωμένα πλεονάσματα,
που έχουν προκαλέσει αναβαθμίσεις και
συγχαρητήρια από τους καπιταλιστικούς «οίκους
αξιολόγησης».
ε τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να αξιοποιήσει
η κυβέρνηση και τις επισκέψεις του Ιταλού
πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου µέσα
στο Σεπτέµβρη στην Ελλάδα, εµφανίζοντας
την παρουσία τους στη χώρο ως «ψήφο
εμπιστοσύνης» στην ίδια και στην πολιτική της.
Και πράγµατι έτσι είναι. Με τη διαφορά ότι αυτή
η πολιτική συντρίβει εργατικά - λαϊκά δικαιώματα
και κατακτήσεις, όπως ακριβώς κάνουν στις
χώρες τους όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις,
µεταξύ αυτών της Γαλλίας και της Ιταλίας.
που ξεκινάει αμέσως τώρα, θα
Ηπερίοδος
αποτελέσει με βεβαιότητα µια από τις πιο
δύσκολες για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα. Δεν είναι μόνο η συσσώρευση των
αντιλα'ι'κών μέτρων και η ωρίµανση παλιότερων
νόμωνπου στοχοποιούν ό,τι έχει αποµείνει όρθιο.
Κυρίως είναι αυτό που βρίσκονται μπροστά, όπως
η κλιµάκωση της επίθεσηςσταΕργασιακά και στον
συνδικαλιστικό νόμο, τα μέτρα που αφορούν την
ανταγωνιστικότητα και θα ξεπατώσουν από τη
ρίζα χιλιάδες ακόμα αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ.
βέβαιο ότι όσο πλησιάζουμε
Είναι επίσηςτυπική λήξη
του 3ου μνηµονίου,
προς την
θα ενταθούν οι πιέσεις και οι εκβιασµοί στο λαό
να δεχτεί καινούργιες ανατροπές και μέτρα, σε
ορίζοντα πολλών ακόμα χρόνων, όπως άλλωστε
διαφάνηκε από την προκαταρκτική συμφωνία για
το χρέος και τη νομοθέτησηαντιασφαλιστικών και
φορολογικών ανατροπώναπό το 201 9 και έπειτα,
με τον όρο μάλιστα να έρθουν νωρίτερα, αν δεν
πιαστούν τα προβλεπόμεναπλεονάσματα.
η κλεψύδρα γύρισε. Η κυβέρνηση
Εποµένως,
και το ΄κεφάλαιο έχουν ήδη καταστρώσει
τα σχέδιά τους και στέκονται ετοιμοπόλεµοι
απέναντι στο λαό, που δεν πρέπει να χάσει χρόνο
και να οργανώσει την απάντησή του. Η πείρα
της προηγούμενηςπεριόδου επιβεβαίωσε ότι το
ένα κύµα της επίθεσης φέρνει το επόμενο κι εκεί
ακριβώς βρισκόµαστε σήμερα.
**
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έναρξη του νέου κύκλου της αντιλα'ι'κής επίθεσης - Στις 2 Οκτώβρη, κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του
«εγκαινιάζεται» στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσα- κρατικού προύπολογισµού για το 2018, με περικοπές στα
λονίκη από την κυβέρνηση. Το δικό της «ολοκλη- προνσιακά επιδόματαπου έχουν απομείνει. Την ίδια περίοδο
ρωμένο πρόγραµμα» για τη «δηµοσιονομική προσαρμογή» αναμένονται τα υψηλόβαθμα κλιμάκια του κουαρτέτου.
ετοιμάζεται να παρουσιάσει και η ΝΔ. Και ακόµη έχουμε για -Τα αντιλα'ι'κά «προαπαιτούμενα», που περιέχονται στο «επικαιροποιημένα» μνηµόνιο και τις συμφωνίες με Ευρωζώνη
το επόμενο διάστηµα:
-Στα μέσα Σεπτέμβρη, καταφθάνουν στην Αθήνα τα τεχνικά και ΔΝΤ, θα συζητηθούν κατά την επίσκεψη… της Λαγκάρντ,
κλιμάκια του κουαρτέτου, για την τυπική έναρξη της 3ης «αξι- που αναμένεται στα τέλη Σεπτέμβρη, αλλά και στις συνεδριολόγησης», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανατροπές στα

άσεις του Γιούρ'ογκρουπ, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπε-

Εργασιακά και στον συνδικαλιστικό νόμο.

ζας, τον Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη.

Αφόρητες συνθήκες
δουλειάς σε
διαλογητήρια και
Βέροια: Με επιτυχία το Φεστιβάλ

,

Παραδοσιακών Χορών σ.

κονσερβοποιεία σ.4
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
«

Νέα επίθεση στα εργασιακά

Δεν αρκούν τα λόγια θαυμασμού σ.6
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Αύγουστος 1928:
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διεθνής αθλητική «Σπαρτακιάδα»
της Μόσχας σ.7
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εβδομάδα
Αυγούστου
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λ η θα ίνο υν

τύπο

και

του

διόφορα
με

τα

δημοσιεύματα

έντυπο

τις

σενά ρ ι α

θέμα

ιδιαίτερα

τα

να

εκφ ράζει

-ανόλογα

«πληροφορίες»

με

του

τκ

κάθε

συντόκτη- από ευφόνταστα

σενάρ ια μέχρι και επιθυμίες

για

λίγα

« δε υτε ρ όλ επτα

δημοσιότητας»
επίδοξων

διαφόρων

ενδιαφερομένων

υποψηφίων πραγματικών και
μη.

Γνωρίζουμε

συζητήσεις.

αρκετέτ

επαφές

και

επιθυμίες που έχουν μέχρι
τώρα

εκδηλωθεί.

Δεν

θα

μπούμε στον «π ε ιρ α σμ ό» να
τις αναφέρουμε γιατί πολύ

απλό ητωρινή ανακαίνιση του

όλου , ζητή μα τος λειτουργεί
άποπ ροσανατολιστικό

βόρος

των

σε

πραγματικών

λαϊκών προβλημότων.
Θα

σταθούμε

ορισμένα

πρώτα

όμως

σε

πολιτικό

ζητήματα:

- Κά θε

συζήτηση

για

τκ

επόμενες τοπικέ« εKλO'r!ές
το

2019- θα πρέπει να ξεκινό

στο

ως

χώρο

κυρίως

« δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ή ς
Ταυτόχρονα

και

βόση

της

δι οίκησης

περιόδους

ξηρασίας?, .

;
την

κατόσταση που θα υπόρχει

.

«π ο υ λ ά»

σε

έχει

το

σύστημα .
με

την

πολιτική

συγκυρία

τοπ ικής

αναφορικό
με
Η

εκλογικό
κυβέρνηση

έχει δηλώσει την πρόθεσή

Το

της ν' αλλόξει το εκλογικό

δεδομένο είναι ότι θα έχουμε

σύστημα . Τι επιmώσεις θα

που

τότε

μέχρι

θα

τότε

όξυνση

υπόρχει.

μία

παραπέρα

των

λαϊκών

προβλημότων

εξαιτίας της

ακολουθούμενης
Αυτό

με τη

πολπικής.

σειρό του

θα

έχει για παρόδειγμα η εκλογή
ξεχωριστό
από

των

τους

δημόρχων
δημοτικούς

συμβούλους;Τι επιmώσειςθα
έχει η αλλαγή (απλοποίηση)

ρεπορτόζ

της

ρίδας

εφημε

Realnews ((2018)

σχετικό

του, όσο και σε πρ ό σω

στις επόμενες

πα που έχουν απή χ η σ η

εκλογέτ,

όποτε

στις

γίνουν,

και

αν

« Σ ε θέση μόχης για τα

αυτοδιοίκηση » . Για την

γαλόζια

Ημαθία αναφέρει : «Στην

ψηφοδέλτια »

και υπότιτλο « Π ο ι α στε

Ημαθ ία

λέχη

προέρχονται

συζητούνται οι περιφε

από την τοπική αυτοδι 

ρειακοί σύμβουλοι Νίκη

που

Καρατζούλα και Στόθης
Σαρηγιαwίδης αλλό και

ο ι βουλευτές με τη Ν .Δ».

ο δημοτικός σύμβουλος

Στο

Βέροιας,

σχετικό

ρεπορτάζ

αναλογικότερο εκλογής των

εκλογών

εκτότ; από τα πρόσωπα να έχει

τα

ως βόση πολιτικές και για το

υπόρχοντα πολιτικό κόμματα

χώρο της τοπικής διοίκησης .

και

Να κουβεντιαστούν δ η λ α δ ή

συνυπολογιστούν
η

και

αντίστοιχη δυναμική

τους.

Για

παράδειγμα

θέσεκ

και

των συνδυασμών, τόσο για

βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιές οι

τα γενικότερα όσο και για τα

καταληγμένες

τοπικολαικό προβλήματα .

ποια

κατόσταση

διαδικασίες

στο χώρο της « Δ η μο κ ρ ατι κ ή ς

Καιτέλοςνατοεπαναλόβουμε .

Συμπαρόταξης»,πώς .θα έχει

Ο

προχωρήσει

ετών

το

« φλ ε ρτ» μ ετα ξύ
συγκοινωνούντων

αντίστοιχο

των
αυτών

Ο Κ.

πολιτικός

είναι

χρόνος

πολύς,

και κινδυνεύουν κάποιοι να
« κα ο ύν στην προθέρμανση »

Α

π ό το σημερινό μα φύλλο ξεκινόμε

κάποιε-; αλλαγές στην εφημερίδα

μας με στόχο την ποιοτική της βελτίωση .
Εγκαινιόζουμε τη « Χ ρ ονογρ ό φ η μ α» και

πραγματοποιούμε κόποιες αλλαγές στη

κας». Ιδωμεν . ..

διόταξη της ύλης. Φυσικό θα υπόρχει και
συνέχεια!

Μέχρι πότε η κατάσταση αυτή;
Βέροιας και είναι πια συνηθισμένη κάθε Τρίτη .
Πλήθος σκουπιδιών από μέρους των πωλη 

τών

-

παρό το γεγονός ότι διαθέτουν μαύρες

σακούλες γι ' αυτό- να περιμένουν το μεγαλύ
τερο μέ ρ ος της υπηρεσίας καθαριότητας του
δήμο υ να τα καθαρίσουν.

Καταλα βαίνουμε

τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι πωλ η τές
παραγωγοί της λαϊκής, όμως η τήρηση στοι
χειωδών κανόνων καθαριότητας επιβόλλετα ι.
Δεν είναι κάτι δύσκολο σε τελευταία ανόλυση

δύο

πυκνός

Προς του αναγνώστες

Πατσί

προγρόμματα

θα

σε

«

Ζήσης

-Κόθε συζήτηση θα πρέπει

να

πρέπει

λίστα

να

αναμένεται

Χωρ ίς

θα

για τη

κατέλθουν ως υποψήφι 

οίκηση

θα έχει η αλλαγή προς το

τότε

κοινωνίες

και προέρχονται από την

δρόμους» για να εκδηλωθε ί.

βουλευτικών

τοπικές

με τίτλο

Μητσοτόκης έχει ξεκα-

μέχρι

Μητρώο Στελεχών που

ψήφιους

υποστηρ ίζει ότι

δημοτικών συμβούλων;

μενοτ τόσο στο γαλό ζι ο

τους πιθαν ούς της υπο 

ψηφοδελτίων; Τι επιmώσεις

πραγματοπο ίηση

φοδελτίων του βα σι ζό

εγκαινίασε επί αρχηγ ί α ς

δυσαρέσκεια που θα « ψ άχνε ι

την

θαρίσει πως θα επιδ ιώ ξει
την ανανέωση των ψη 

Ν .Δ και

αυτές

με τη

σημα ίνει μεγαλύτερη λαϊκή

αποκλείουμε

συγκρότησης

ν

του

να

τρόπου

ισέλ ιδο

. ί Δ είναι το

θα

- Κά θ ε συζήτηση θα πρέπει

τοπικές

που

δυναμική

έχει η Ν.Δ και τι θα γίνει με

Πρόκειται

' .

Ποια

Περί «γα άζι ν» υποψηφίων. οι

σμ

τον χώρο « δ εξιότ ε ρ α της»

σχετικό

επq~ενες

εκλονέ«
για

στον
μας

αγν

χώρων;

ηλεκτρονικό

νομού

,

ο ων-το

Η

ΦΩΤΟ είναι λίγο μετό την ολοκλήρωση
της λαϊκής αγορός στον Προμηθέα ΤΏς

και φυσικό και ο δήμος θα κάνει εξοικονόρη

ση δυνάμεων...

σε εβδομάδα
28
.

Αυγούστου

2017

"

rΊρoετoιμά~Όυν~νέα;;επΙθ.εση , στα ΕΡΥασι ακά
" Η πορεία' προς
που , το 2011 ~ χωρίς να θίξει ούτε έ,να μέτρο από όσα μέχρι
ανCΙμένετα ί να αρχίσει μέσα ατό φθινόπωρο, τώρα έχουν ψηφιστε ί. Ως εί<τούτου, η κατάργηση

'.

σηματοδοτεί

το

βάθεμα

της

αντεργατικής

και

αντιλαϊκής " επίθεσης" παρά την πρ οσπάθεια ' της

των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η διατήρηση

νομοθεσία για την αύξηση ~ης απαρτίας για την

των μ ισθών πείνας στο ύψος των

προκήρυξη απεργίας από πρωτοβάθμια σ~ματεία

586

και

511

ευρώ

κυβέρνησηC;να , καλλιεργήσει. κλίμα εφησυχασμού ' μεικτά έχουν και τη 6ίκη της σφραγίδα. Και κυρίως,
και, πολύ περισσότερο, να πείσει ότι οσονούπω

και στηνανάπτυξηαγωνων,η κυβέρνησηδεσμείιτηκέ::

ότι ενόψεl-τη ς 3ης «αξιολόγησης»' «θα υιοθετήσει ;

στο

50%». Η ,επίκέντρωση 'του ενδιαφέροντος :
κυβέρνησης και τρόικας να θέσουν πρόσθετα .,

βγαίνουμε από το τούνελ των μνημονίων και ' σε

' η μισθολογική δ ιάκριση μεταξύ των εργαζομένων
άνω και κάτω των 25 ετών αποτελεί κόλαφο για την

κάθε περίπτωση από εδώ και πέρ α μόνο βελτίωση

στην προκήρυξη απεργιών, τη στιγμή μάλιστα,που 

της κατάστασ'1ς μπορεί νο 'υπάρ ξεl για το λαό. Η

Kυβέρνησrι και έγκλημα σε βάρος της νέας γενιάς,

που δεν μπορεί με τίποτα να ξεπλύνει. Επιπλέον, η

προσπάθεια όμως της κυβέρνησ η ς να φιλοτεχνήσει

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ακόμα και με το ισχύον καθεστώς 9 στις10απεργίες
βγαίνουν από την αστική «Δικαιοσύνη» παράνομες

το νέο προπαγανδιστικό « α φ ήγ ημ ά » της σκοντάφτει

διατήρηση της εργασιακής αθλιότητας, αλλά είχε

και

στη σκληρ ή πραγματικότηΊ'ιΙ που β ι ώνε ι καθημερινά η

και τη δική της αποφασιστική συνεισφορά, να την

τμήματα, είναι μια ακόμη πολύτιμη υπ~ρεσία στο '
κεφάλαιο.
,.;,.'

ΑΝΕΛ δεν περιορίστηκε στη

-

εργατική τiιξη και ιδιαίτεραστήν εργασιακή ζούγκλα

κάνει ακόμα πιο αβίωτη. Ετσι προχώρησε: Στην

που έχει επιβληθεί μέσα στούς χώρ ο υ ς δουλειάς και

πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων

που η ίδια μονιμΌποίησε με την τελ ε υτα ία συμφωνία

πάνω από τα όρια που έθετε ο νόμος για τκ μεγάλες

τη ς με την τρόικα και εμβάθυνε ακό μα περισσότερο σε

επιχειρήσεις.

Στην

ουσιαστική

κατάργηση

της

εμπόδ ια στη συνδικαλιστική δράση και ειδικά

Ε

συνδικαλιστές

που
έχει

κυρια κάτι κ ης αργ ία ς μ ε την επέ κτα ση τη ς λειτο υ ργ ία ς

των

μεγαλύτε ρη

Κ υ ριακ έ ς το χρ όν ο, υ πό το

η

κυβέρνη σ η

εργατι κ ών

πρόσχ η μα το υ τουρ ι σμο ύ. Ι σχυροποίησε τα όπλα τη ς

ε λε υθ ε ρ ι ών.

τουςυπέβαλ/αν όλες οι προ ηγο ύ μενες αστικές

εργο δ οσ ίας απέναντι στις εργ ατι κές κιν η τοποιήσεις,

πρ ό σφ ατο εβδομαδιαίο

κυβερνήσεις για λογαριασμό το υ κεφαλαίου, τα νέα

δη μ ιο υ ργ ώντα ς προ ϋπο θέσε ι ς ε φ αρμογής του «λοκ

χωρί ς

μέτρα που πρόσθεσε και αυτά που αναμένεται να

-

,π ά ρ ε ι στο εγγύς μέλλον κάνουν α κό μα πιο επώ δ υν ο

« ηλ ε κτρ ον ικο ύ

και αντιδραστικά το- χαρακτήρα των παρεμβάσεων

οργανώ σεων»

της στην αγορά εργασ ίας, στην Ασφάλιση κα ι τη

φορολογία των λαϊκών εισοδημάτων.

Ε

τσι, παρά τα φληναφήματά της, η κυβέ ρνηση

(ανταπεργία). Μέχρι και στη δημιουργία

τυχαίο

πως

«η

ότι

σε

σημειώνει

διατήρηση .

μιας

σύΥΧρονης αγοράς εργασί α ς στην εποχή μετά το

οπο ί ο μπορ εί να αξ ιοποι η θεί α πό την εργο δ ο σ ία

απα ραίτ ητο συστατικό μια ς βιώσιμης αναπτυξιακής
δια δι κασ ίας». Το θέμα είνα ι το πώς τελικά οι

κα ι το κρ άτο ς για έν α σύΥΧρονο « φ α κέ ω μα » των

εργ α ζόμενο ι θα αντιδράσο υ ν...

το

εργ αζο μένων κα ι τ η ς συνδ ι καλιστι κ ή ς δράσ ης .
α ι επε ιδή ακριβ ώς

επΙθεση στι ς εργασια κ ές

επιβλήθηκε στην ~γo ρ ά εργασ ία ς, τουλάχιστον από

επ ιπλέ ον ε μπό δ ια στην οργάνωση των εργ α ζομένων

_..._ . ..

Δισέλιδη συνέντευξη στα ΝΕΑ (19/ 8) πο υ

α υτή που αφορά τκ προσωπικές του

επανακυκλοφόρησαν με νέο ιδ ι οκτησια 

στοχεύ σε ι ς:

κό καθεστώς πλ έον. ο συμπατριώτης μας

« Ε σείς σκέφτεστε να είστε μια από αυτέο

και πρώην υπ ουργός τω ν κυβερνήσεων

(σ.σ υπ ο ψ η φ ιότ ητες για την αρχηγία της

« . ,,,,,,, υ ~ ΙK

Ε

ίνα ι

πλαίσιο

για

λειτουργία

Ι

στη Βουλή παραμένει πολιτικά ενεργός

(ή

χρήσιμ ο ς στο σκοπό για τον οποίο υπάρ

επιβάλει!)

και αφετέρου τον ρόλο που πιθανά θα δ ι 

χει η πολιτική .Να προάγω μαζί με όσο γί

λειτουργία

α δ ρ α μ ατίσ ε ι στκ εξελίξεις στη λεγόμενη

νεται περισσότερους Έλληνες τη ζωή των

δήμων

«Δ η μ ο κ ρ ατι κ ή Παράταξη »

συνανθρώπων μ α ς. Να δώσω ελπίδα σε

τικοοικονομικά

δήμων

,

επιτρέπει

καλύτερα .. .
τη
των

με

κριτήρια .

ιδιω
Τους

μετατρέπει

σε

στην

απόγνωση.

συμπληρω μ ατι 

Τελικά

σκ έφτομαι

κούς ως προς το κρ άτος φορομπηχτι κού ο μ η χαν ι

αν και πώς μπορ ώ

σμοικ, που να λειτουργούν με βάση την αρχή της

να είμα ι αποτελ ε

« αντα π οδ οτικότη τας» .το υ τ « οδ ηγε ί» στην ιδιωτι

σματικός κα ι ωφ έ

κοποίηση το μέων δράσης το ικ Κ.α .

Τα σχόλ ια δικό σα~ !

,

« αν αγ κα ι ο κακο»

τη

« Δ η μοκρατικής Συμπαράταξης»)

λιμος.»

. ..

των

-Σ κ έφτομαι αν και πώς μπορώ να είμαι

παραδ ίδονται

Αλέκος Α. Χατζηκώστας

γνωστό

Αφενότ δείχνει ότι παρά του ότι δεν είναι

όσο υς αργοσβήνει η πίστη για το μέλλον

,

ατ η ς»

με τιμή

ότι το νομικό

του ΠΑΣΟΚ Μ . Χρυσοχοϊδης .

και

πε ριστροφές

άλλ ωστε

δε λτί ο, ο ΣΕΒ

π έρα ς τ η ς π ρ ο σαρ μογ ή ς με τα μνημόνια αποτελεί

να

σχέσ ε lςπάεl χέρ l χέρ ι μετην πρ ο σπάθε ια να μ πο υ ν

Απ ό τκ α παντήσε ις το υ ξεχω ρ ίζο υμε

είναι

τη .

συνδικαλιστικών

συνδ ικαλ ι στι κ ών

συμφωνησε με την τρόικα κά l ψήφισε με νόμο τη

...

Δεν

των

πρ οχωρήσ ε ι,

μητρ ώο υ
δ εσ ε ύτ ηκε

διαιώνιση του άθλιου αντεργατικο ύ καθεστώτο ς πο υ

Μ. Χρυσοχοϊδη Επ ι δ ι ώ _

-ΑΝΕΛ

δικαιωμάτ ων και ταυτόχρονα

περιστολή

το ήδη επαχθές φορτίο των εργα ζο μέν ων, στο οποίο

ά ο υτ»

ΣΥΡΙΖΑ

ως προϋπόθεση την ακόμ α μεγαλύτερη >(κάμψη» "

των κατα στημάτων σε

32

αστυνομικά ,

υπόσχεται

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

όχι μόνο δεν ελάφρυνε

στα

π ι β ε β α ιώνε ι παράλληλ α ότι η ανάκαμψη

κρίσιμα ζητήματα γιατους εργαζόμενους. Και επειδή

- ΑΝΕΛ

οδηγούντα ι

Μάλιστα με αφορμή και την υποχρηματοδότηση
τοικ και ουσιαστικής απαγόρευ σ ης προσλήψεων

συμβάλλε ι στη δ ι6λυση τομέων λειτουργίας τοικ

(π.χ καθαριότητα κ . α) ώστε τομείς α υτοί να παρα
δ ίδονται στη π ε ρί φ η μ η « ι δ ι ωτι κή πρωτοβουλία » .
Αφ ορμ ή γ ι α παραπάνω έδω σε « Π ρο κή ρ υ ξη Συνο
πτικού Διαγωνισμ ού» του Δή μ ο υ Βέροιας γ ια το

έ ργο «δ ιαγρά μ μ ι σ η οδών κα ι δ ιαβ ιβ άσεων» προϋ
πολογισμ ού

50.000

ευρώ μ ε το ΦΠΑ.κ6τι φυσικά

το αναγκ αίο πο υ όμως πρ ιν μερικά χρόνια το έκα
νε ο δήμ ος με τα δι κά του σ υνεργεία .. .

~E φ υγε από τη ζωή ο Γιάνν η ς Γαλλίκας
ζωή

του ΡΙΖΟΣΠ ΑΣΤ Η και στκ οικονομικές εξορμ ή

,πλή ρ η ς η μ ερών, σικ

σε κ το υ ΚΚΕ. το υ οπο ίου υπή ρξε στέλεχος στη

αρχές το υ Α υγο ύστο υ ο

μετα πολίτε υση. Η δράσ η του στον Μορφωτικό

'Ε φυγε

από τη

Εθνικής

Σύλλογο του Προμ ηθέα ( δ η μιο υ ργία δανει

Αντ ίστασης και παλα ίμα

στική ς βιβλιοθ ήκης, φροντ ιστήρια για παιδ ιά

χος

λαϊκών οι κογενε ιών κ. α ) π ρωτοπό ρα, ενώ και

αγωνιστής της

κο μμ ο υν ι στής

α πό

τη Β έρο ια Γι άννη ς Γαλλί

η συμ βολή το υ μέσω των τότε σwοικιακών

κο τ ,

συμβουλίων εξα ιρετι κή ( σ η μαντ ι κή η πα ρέ μ βα

Αγων ι στής της Αντ ίστα

ση το υ στην ονοματοδοσία των οδών της πε

σης,

ριοχής) . Οι γνώσεις στα ζητήματα της τοπικής

φυλακ ίσθη κ ε

για

τους αγώνες του. Π αρ ά

ι στορ ία ς σημαντική κα ι ο γράφων του οφε ίλε ι

την πολύχρ ονη αναπη

ευχα ρι στ ίες γι 'α υτό.

ρ ία του, ό ργωνε κ υ ρ ι ολε-

Γιάwη θ α σε θ υμόμαστε !

κτι κ ά τη ν πόλη πάντα π ρωτοπό ρ ος στη δ ιακ ίν η ση

Α λέ κο ς Χ ατζ ηκ ώστας

ειδήσεις
απο την Ημαθ ία
Αφόρητες συνθήκες δουλειάς σε διαλογητήρια και κονσερβοποιεία
ρκετές φορές και με βάση σχετικές ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περιοχής μας αλλά και παρεµβάσεων
στη Βουλή έχουμε αναφερθεί στα προβλήµατα των εργαζομένων σε διαλογητήρια. Σε
αυτές τις επιχειρήσεις, που συγκεντρώνονται
κυρίως σε Βέροια, Αλεξάνδρεια, Εδεσσα και
Γιαννιτσά, απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους εποχιακοί, σε άθλιες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς (586 ευρώ
και 51 1 ευρώ). Στα διαλογητήρια οι εργαζόμενοι δουλεύουν ήλιο με ήλιο, στα κονσερβοποιεία με υψηλές θερµοκρασίες, σε καύσωνα
διαρκείας. Διαπιστώνονται λιποθυμίες από τη
ζέστη, εργατικά «ατυχήµατα» που δεν δηλώνονται από τους εργαζόμενους, υπό το φόβο
της απόλυσης.
Η εντατικοποίηση χτυπάει «κόκκινο»,
κυρίως
για το τεχνικό προσωπικό (οδηγούς Κλαρκ,
συντηρητές, ηλεκτρολόγους κ.ά.) που εργάζονται 12ωρα. Δεν προσλαµβάνουν δεύτερες
και τρίτες βάρδιες και οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 μέρες τη βδομάδα, αµέτρητες απλήρωτες υπερωρίες. Η δουλειά πολλές φορές είναι
ανασφάλιστη και κακοπληρωμένη, ενώ είναι
κανόνας οι καθυστερήσεις πληρωμών σε μισθούς, δώρα και επιδόματα.
Εκμεταλλεύονται την αυξηµένη ανεργία,
την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και
επιβάλλουν απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς.
Οι νόμοι που ψήφισαν οι προηγούµενες και η
σηµερινή κυβέρνηση, ανάβουν το «πράσινο
φως» στους εργοδότες, τους κάνουν
ακόμα πιο αδίστακτους απέναντι στους
εργαζόµενους, κυρίως σε γυναίκες και νέους,
που εργάζονται εποχιακά τους 2-3 μήνες του
καλοκαιριού, πριν επιστρέψουν ξανά στην
ανεργία. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
των εργαζομένων δεν συμπληρώνουν καν
τις προύποθέσεις για επίδοµα ανεργίας και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς με το
ζόρι προφταίνουν να κάνουν 40 μεροκάματο.
Νοµοθεπκές ρυθμίσεις ...κατά παραγγελία
Ακόµα όμως και σε αυτές τις συνθήκες,
η κυβέρνηση δεν χάνει τον ...οίστρο της

όταν πρόκειται να στηρίξει την εργοδοσία. ως εγγεγραµµένων- ανέργων. Το πρόβλημα
Ετσι, µε διάταξη που περιλαμβάνεται στο αυτό λύθηκε
με µια πολύ σημαντική διάταξη
Ν. 4461/2017, δίνεται η δυνατότητα σε
που περιλαμβάνεται στο Ν. 4461/2017 που
ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ να ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή».
εργαστούν την περίοδο του καλοκαιριού σε Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το κλαδικό
κονσερβοποιίες και να πραγματοποιήσουν
Σωματείο Διαλογής και Ψύξης Φρούτων
έως και 70 ηµεροµίσθια χωρίς να χάσουν τα και Λαχανικών Νάουσας και Περιφέρειας,
πενιχρά δικαιώματα ως εγγεγραμμένοι στον µε καθηµερινές περιοδείες στους χώρους
Οργανισμό. Μπορούν επίσης να απασχολούν εργασίας, καλούν τους εργαζόμενους να μη
ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, χωρίς να τους συµβιβαστούν με αυτήν τη βαρβαρότητα, να
αποδίδουντα ένσημα.
µην δεχτούνναδουλεύουνγια ψίχουλα,να µην
Η «παραχώρηση» αυτή της κυβέρνησης δεν
αποδεχθούναυτό το απάνθρωπογενικευμένο
προέκυψε βέβαια από την ευαισθησία της για μοντέλο εργασίας που προωθείται στην ΕΕ
τους ανέργους, ιδιαίτερα τους µακροχρόνια, και την Ελλάδα. Να οργανωθούν στα ταξικά
αλλά ύστερα από αίτημα των ίδιων των σωματεία και να παλέψουν
για ανάκτηση
μεγαλοεργοδοτών και συγκεκριμένα της των απωλειών σε µισθούς και εργασιακά
Ενωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας.
δικαιώµατα, για µέτρα Υγείας και Ασφάλειας
Ο λόγος ήταν ότι την περίοδο της αιχµής,
της εργασίας, για επίδομα ανεργίας.
οι βιομήχανοι δυσκολεύονταν να βρουν
Το πλαίσιο πάλης
εργατικά χέρια από τη µεγάλη δεξαμενή των Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το
ανέργων για δουλειά λίγων
μηνών, καθώς αυτό σήμαινε
την απώλεια ακόμα και αυτών
των πενιχρών παροχών που
συνεπάγεται η κάρτα του ΟΑΕΔ.
Ετσι, η κυβέρνηση προχώρησε
στη συγκεκριμένη ρύθμιση,
την οποία µάλιστα ανέλαβαν
να διαφηµίσουν οι ίδιοι οι
εργοδότες στους ανέργους της
περιοχής, καλώντας τους να
προσφέρουνεποχική εργασία.
Συγκεκριμένα, µε ανακοίνωσή
της τον περασμένο Απρίλη,
Ενωση
η
Κονσερβοποιών
Ελλάδας
ενημέρωνε:
«Είναι γνωστή
η
µεγάλη
ζήτηση
για
εποχιακούς
εργαζόμενους, τόσο από τις
κονσερβοποιίες όσο και από
άλλες δραστηριότητες. Μέχρι σήµερα πολλοί Σωµατείο Διαλογής και Ψύξηςκαλούν
τους
ενδιαφερόμενοι επιθυμούσαν να εργαστούν εργαζόμενους να διεκδικήσουν:
την περίοδο του καλοκαιριού. Δυστυχώς, Ολα τα αναγκαία µέτρα υγιεινήςκαι ασφάλειας.
όμως,αυτόήταναδύνατογιατίμετηνεποχιακή Κλιµατιστικά
ανεμιστήρες στους χώρους
αυτή εργασία έχαναν τα δικαιώµατά τους εργασίας, να αυξηθούν τα διαλείμµατα.
…

Εθελοντές ζητά
το Κοινωνικό Φροντιστήριο
Βέροιας

*
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μοναστήρια
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας

που λειτουργεί αποκλειστικά υπό την

αιγίδα της ΄Ενωση΄ς Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων Βέροιας για τη νέα
Σχολική χρονιά 2017/2018 ζητά την
εθελοντική συνεργασία Καθηγητών /
τριων όλων των Ειδικοτήτων.
Τηλ. επικοινωνίας:
Κ.ΜυτηλέκαΈλενα 697597871 7
Κ.Δέλλας Θανάσης 6936500076
Εναρξη εγγραφών από 28/8

Να µην «κουκουλώνονται» τα εργατικά
«ατυχήματα». Να δηλώνονται, να αποδίδονται
ευθύνες. Να διασφαλίζονται τα εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα.
Σε πόλεις και χωριά με συγκεντρωμένες
επιχειρήσεις, οι
μονάδες
Υγείας να
στελεχωθούν με ιατρικό - νοσηλευτικό
προσωπικό για άμεση παρέµβαση, πρώτες
βοήθειες, ασφαλή διακομιδή σε περίπτωση
ατυχήµατος.
Την ενίσχυση των κρατικών µηχανισμών
ελέγχου, τη δημιουργία κρατικού σώματος
επιθεωρητών και γιατρών εργασίας.
Ανθρώπινα ωράρια (8ωρο - πενθήµερο,
40ωρο) με αξιοπρεπείς μισθούς, εξόφληση
δεδουλευµένων, υπερωριών, δώρων και
επιδομάτων.
ΕνταξηστοΤαμείοΑνεργίαςµε8Οηµερομίσθια,
χωρίς να αφαιρούνται οι τελευταίοι 2 µήνες,
αύξηση του επιδόματος στα 600 ευρώ για
όλο το διάστημα της
ανεργίας,
αναγνώριση
αυτού του διαστήματος
ως συντάξιµου χρόνου.
Να
καταργηθούν
όλοι οι
αντεργατικοί
αντιασφαλιστικοί
νόμοι, ο νόμος που
δίνει
δυνατότητα
τη
εργοδοσία
στην
να
προσλαμβάνει
εργαζόμενους
µε
ΟΓΑ,
ενώ
ασφάλιση
πρόκειται για εξαρτημένη
εργασία.
Σύνταξη στα 60 για τους
άνδρες, στα 55 για τις
γυναίκες, αντίστοιχα στα
55 και 50 στα βαρέα και
ανθυγιεινά.
Ουσιαστική προστασία των ανέργων: Να µην
κοπεί ρεύμα, νερό, τηλέφωνο σε κανένα σπίτι
απλήρωτου - ανέργου. Αναστολή κάθε είδους
υποχρέωσης για δάνειο, καµία κατάσχεση ή
πλειστηριασμός στα σπίτια των ανέργων.

ξι>ιξ='ίέςΔιίαη

ουτως…

Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης ε.Σ.ο.ε. ΖΑΦΕΙΡΗ σε
συνεργασία µε την υΝΙΩΕΒΤ, αποκλειστικό αντιπρόσωπο
του Πανεπιστηµίου εκεοεκιοκ της Κύπρου στην
Ελλάδα για την προώθηση των Προπτυχιακών και
Μεταπτυχιακών προγραμµάτων σπουδών του, σας
προσκαλούν στην εκδήλωση που θα γίνει στο Ξενοδοχείο
Αιγές Μέλαθρον στη Βέροια με Θέµα:

Πανεπιστηµιακές Σπουδές και Αγορά Εργασίας
Δευτέρα 28 Αυ σύστου 2017

ώρα 19:00
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ζητήματα
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παραγωγή, η μεταποίηση

- ψίχουλα, που καθορίζονται

ντα κερδοφόρων επιχειρήσε

και η εμπορία ροδάκινων

πολύ μετά την παράδοση του

ων στη χώρα .

lούλη (πα ρ ατετα μ ένες βροχο

'απ οτ ελο ύ σε και αποτελεί βα

προϊόντος από τους αγρότες.

Στο επιτραπέζιο ροδάκινο ο ι τι

πτώσεις. κατακόρυφη mώση

σική απασχόληση αγροτών και

Στην πραγματικότητα, ο ι αγρό

μές κατρακύλησαν

της θερμοκρασίας από τους.3 7

εποχικών εργαζομένωνκυρίως

τες από τον lούνη μέχρι και

κάτω.

στους νομούς Πέλλας και Ημα

σήμερα παραδίδουν την πα

με

θίας και σε μικρότερη έκταση

ραγωγή τοικ στους βιομή χα

όταν

στους νομούς Πιερίας. Λάρι

νοικ, στκ ομάδες παραγωγών

σας και Koζάν~ς. Συνολικά σε
Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα

αγγίζει τα

και στον

και το μεγάλο ποσοστό προ

και στους συνεταιρ ισμούς. με

καταναλωτή φτάνουν με πολ

σβολής των ροδάκινων από

«ανοιχτέτ; τιμές», δηλαδή χωρίς

λαπλάσιο κόστος. Στα ροδά

ασθένειες, κυρίως μονίλια.

και

να γνωρίζουν τι θα πληρωθούν

κινα που οδηγούνται σε χυμο

Το υπουργείο Αγροτικής Ανά

Η

Κοζάνη,

καλλιεργούνται

430.000 στρέμματα

με δένδρα

0,12 και 0,15 λεπτά το κιλό,
το

κόστος

παραγωγής

0,30 λεmά

βαθμούς Κελσ ίου στους

15,5

βαθμούς) πο υ ε (χαν ως απο
τέλεσμ α τη μ ικροκαρπ ία, αλλά

για κάθε κιλό ροδάκινα που

ποίηση, η τιμή αναμένεται να

πτυξης

συγκρότησε

έχουν παραδώσει

πέσεr ακόμη πιο χαμηλά, ίσως

μονική

Επιτροπή,

νταν να παραχθούν περίπου

Στο βιομηχανι κό ροδάκινο, μέ

και στα

αναμένεται να γνωμοδοτήσει

5 λεπτά.

2017

θήκετ που επικράτ ησαν τον

ροδάκινων και φέτος αναμένο

Επιστη
η

οποία

850.000 τόνοι ροδάκινα. Από

χρι και σήμερα (20/8) ήταν υπο

Για άλλη μια φορά, οι αγρό

τις επόμενες μέρες σχετικά με

το σύνολο της παραγωγής. οι

χρεωμένοι να τιμ ολογή σο υν τα

τες βρίσκονται σε απόγνωση.

τα α ίτια των ζημιών στις ροδα 

450.000 τόνο ι ε ίναι συμπύρηνα

προϊόντα που παρέλαβαν και

Αντιμετωπίζουν για 4η χρονιά

κινοκαλλιέργειες. Η γνωμοδό

που κατευθύνονται στη βιομη

τκ προηγούμενετ μέρετ άρ

Επίσης.

έχο υ ν

γο ύστου, μαζί με τον Σύλλο 

τη

εμπάργκο

τηση θα προκύψει ουσ ιαστικά

γο Γεωργών Βέροιας και τον

χανία για παραγωγή

κομπό

χισαν πάλι να ανακοινώνουν

ακόμα εξοφληθεί από τους σ υ 

της ΕΕ στη Ρωσία και τα ρω

με το τέλος της συγκομιδής

στας. χυμοποίηση, « κ υ β ά κ ι α»

νεταιρ ισμούς για την περσινή

Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας « Η.

τιμές που δεν καλύπτουν το

σικά αντίμ ετρ α, που ε ίχαν ως

κ α ι α κό μ η και αν τε λι κά θεω

(κατάψυξη ). Οι υπόλοιποι περί

παραγωγή που παρέδωσαν κα ι

Ενότητα », οργάνωσαν συμβο

κόστος παραγωγή ς (υπολογί

αποτέλεσμα

τη ς

ρ ηθεί ότι η ζημιά μπορ ε ί να

λική κατάληψη στον ΕΛΓΑ τηε '

που

ζεται στα

την ίδια ώ ρα καλούνται να πλ η

αξίας των εξαγωγών, από

ρώ σουν τις υπέρογκες ασφα λι 

Βέροιας.

αναμένεται να πληρώσουν με

εκατομμύρι α

168
201 3

κ αλυφθ ε ί από τον Ε Λ ΓΑ, στ ην

πέζια ροδάκινα

πραγ μ ατι κότ ητα δεν θα υπ άρ

στικ έε 'ει σφορές στον ΕΦΚΑ,

κάλυψη των ζημιών που υπέ

0,21 λεmά το κιλό τα πρώιμ α,
με 0,23 ή 0,24 λεπτά το !<ιλό τα

σε

38,2 εκατομμ ύ ρι α ευρώ το
2016. Βρ ίσκ οντα ι εκτεθειμένοι

χει δυνατότητα εκτΙμη σης του

Οι ενδείξεις για τη φετινή πα

τ ην

πραγματικού μεγέθους της κα

συνεχείς αυξήσεις εφοδίων, τις

Το επόμενο διάστημα , οι αγω

400.000 τόνοι είναι επιτρα
(286.000τόνοι)
και νεκταρ ίνια (103.000τόνοι) .

0,24 λεπτά μ.ο.). Ετσι.

συνέχιση

του

τη

με ίωση

ευ ρ ώ

το

αρκετοί

άγρι α

δεν

φορολόγηση,

τκ

απαιτώντας

πλήρη

στησαν στην παραγωγή τους.

ραγωγή ήταν ενθαρρυντικές.

μεσοπρώιμα (που είναι και ο

στην ανε ξέλεγκτη ληστεία α πό

ταστρο φ ή ς. αφο ύ ούτε αναγγε

π ανά κ ριβες πιστοποιήσεις για

νιστικές πρωτοβουλ ίες θα συ

αλλά τον lούλη οι δενδροκαλ

κύριος όγκος της παραγωγής)

το υς εμπο ροβι ομή χανο υς, π ο υ

λία ζη μιών έχει γΙνει α π ό . το υς

α ροτικά μηχανήματα κ.ά, Ο

νεχιστούν με βασικά αιτήματα:

λιέργειες χτυπήθηκαν από τις

και με

αξιοπ ο ιούll και το εμπάργκο

ανταπ οκριτές το υ ΕΛ ΓΑ, ούτε

Αμεση αναπλήρωση από την

βροχοπτώσεις. που σε συνδυα

τα όψιμα.

για να πα ί ρνο υν κο ψοχρον ιά

δηλώσεις

Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας

σμό με τκ χαμηλές θερμοκρα

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο πρόε

τα προϊόντα.

0,26 ή 0,27 λεmά το

ύποβληθεί

αρίνοτ Αντύπας» ανέδειξε

ΕΕ του χαμένου εισοδήματος

α πό το υς αγρότες, ο ύτε ε κτι

το θέμα των εξευτελιστικών

λόγω του εμπάργκο. Εγκαιρη

«

Κονσερβο

ΒρΙσκονται αντιμ έτω ποι με την

μ ήσε ι ς έχουν

τ ιμώ ν τ ων αγροτοκτηνοτροφι

εκτίμηση των ζημιών κα ι

100%

άρν η ση του ΕΛ ΓΑ να αποζη μ ι

γεωπ όνους .

κών προϊόντων και ιδιαίτε ρα

αποζημ ίωση

τον

ΕΛΓΑ .

ντικές ζημιές. που ε(ναι σμφί

ζεται να δηλώνε ι ότι πάνω από

ώσει τις ζη μ ιές στ ην παραγωγή

Στο μεταξύ, α κό μ η ' οι αγρό

Κατώτερες

εγγυημένες

τιμές

βολο αν θα αποζημιωθούν από

του ροδάκινου, καθώτ και τκ

το

σε ροδάκινα, νεκτα ρίνια, δα

τες είνα ι απλ ήρωτο ι α πό τον

τον ΕΛΓΑ.Αυτό τον πλούτό που

ακά λ υ πτε τ ασφαλιστικά ζημι έ ς

για όλα τα αγροτοκτηνοτρο 

ται, αποδίδοντα ς «σε μια καλή

μάσκηνα κα ι βερίκο κα, παρ ά

ΕΛ ΓΑ γι α τκ ζημ ι ές το υ

από τον ΕΛΓΑ στην αναμενό - ,

φικά προϊόντα. Αφορολόγητο

με κόπους και με βάσανα πα

χρονιά

τα

τα ΠΣΕ Α των τελ ευτα ίων

μ ενη φρο υτοπ α ρ αγωγ ή, μέσα

12.000 ευρώ συν 3.000 για κάθε

ράγουν οι αγρότες της περιο

μια

που επ ι βάλλει Ετσι. δεν γνωρί

ετών, ενώ παρά λληλα έχο υν

από αγων ι στ ι κ ή συγκέντρω ση

παιδ Ι Κατάργηση του ΦΠΑ στα

χής. οι βιομήχανοι μεταποιητές

τρεις μεταποιΤ,τι κ ές επιχειρή

ζουν αν θα αποζη μ ι ωθούν για

να λαβαίνουν από εξισωτι κές

που οργάνωσε στις

είδη

και οι μεγαλέμποροι τον αγο

σεις

βρίσκονται

τη ζημιά που υπέστησαν από

αποζημιώσεις και επιστροφή

Στη συνέχεια, στις αρχές Α υ-

ράζουν « κο ψ οχρον ι ά» σε τιμές

στη λίστα των πρώτων πενή-

τις απρόσμενες καιρικές συν-

φόρου πετρελαίου του

ισχυρούς

ανέμοικ

Ενω σ η ς

έχουν

ποιών Ελλάδα ς (ΕΚΕ) εμφανί

τοικ

δρος τησ

κιλό

και το χαλάζι, επέφεραν σημα

σίεκ,

," ,

40% - 50%

Ροδάκινα πουλήθηκαν

Αυγούστου

95% του

π ροϊόντο ς εξάγε

500 εκατ. ευρώ και σε
κακή 350 ε κατ. ευρώ», ενώ
της

Πέλλα ς

τσο υ χτε ρά

ασφάλιστρα

γίνει

απ ό

τοικ

201 6,
3-4

2015.

13

(ούλ η.

από

πρώτης

σνάγκηο

αγροτικά μέσα και εφόδια.

στα

εξΙσ'τορείν
·ι
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Πυρoσ~έστες:Δεν αρκούντα λόγια συμπάθειαςή και θαυμασμού! Όταν «Τα Νέα» θυμίζουν.... «Μακελειό»

Ι

δ ι αίτε ρ η

του

προβολή

και της ΝΔ τα

ΠΑΣΟΚ

από τα ΜΜΕ

ηλικιακά όρια

έχουν τις μέ

των

ρες αυτές οι

σβεστών στα

εικόνες από

60

τον πραγμα

στα

τικά ηρωικό

υπηρεσί ας.

αγώνα

Αρνήθηκαν

των

πυρο 

χρόνια και

40 τα έτη

πυροσβε

να

στών

μόσουν

στα

διάφορα
«π ύ ρ ινα

μέ-

όπως έγινε με τη

Fraport και

εφαρ

τκ

Μ

ε ένα- το λιγότερο- φαιδρό
πρωτοσέλιδο κυκλοφόρη

σαν τη Δευτέρα

21 Αυγούστου

«Τα Νέα». Με τίτλο «Ο Σταλινι
σμός στην εξουσία», η γνωστή

αστική εφημερ ίδα, ιδ ιοκτησίας
πλέον

του

μεγαλοεφοπλιστή

Μαρινάκη, επιχειρεl να π ο υλή
σει στους αναγνώστες χυδαΙο

ΤΑ ΝΕΑ

I
· ~
Ι

Ι

Ι

.. .

'"
.}~

αντικομμουνισμό . Τό σο χυδαίο,
απροκάλυmο

και

ανιστόρητο

που κάλλιστα θα μπορούσε να

δ ι α τά ξ ε ι ς

συναγωνιστεί αντίστοιχα πρω-

του

Νόμου

τοσέλιδα φασιστικών, δημοσιογραφικά ανυπόλη

επεκτάθηκε

mwv φυλλάδων, όπως η εφημερίδα της ναζιστι

τωπα» στη χώρα μας. Αυτό

των ιδιωτικοποιημένωνοδι

1568 /85

όμως δεν έχει πάντα « ονα

κών αξόνων.

από το

θέο προθέσεκ. Ε Ιτε εντάσ

2.Από το 1998 ε ίχαμε 35 θα

ματα Ασφάλ ειαc. ό σον αφ ο

σεται σε μία προπαγανδιστι

νάτους πυροσβεστών, ενώ

ρά τις προσλή ψεκ γιατρών

κού χαρακτήρα προσπάθεια

εξα ιτ ία ς των συνθηκών δου

εργασΙας.

τεχνικ ών

να εμφ ανίσει το μεν « κ ρ ά

λε ι ά ς « θ ε ρ ί ζο υν» ασθένειες

λε Ιας

άλλ ων παρ α μέ

τος. κυβέρνηση ως αδρα

όπως καρδιοπ άθε ιες. κσκο

τρων επ ι καλούμενοι δ η μ ο

νούντα ή ανύπαρ κτα » που

λαός. Γνωρίζουν πολύ κα λ ά ο ι κύ ριοι των « Ν έων»,

ήθειες, διαφόρ ων μορφ ών

σιονομικό κόστοτ.

« σώζοντα ι» χάρη στ ις προ 

ότι ο σοσιαλδημοκρατικόςΣΥΡIΖΑ ανήκει στη δική

ηπατΙτιδεc.

Απ έσυρ αν το

2008 ακόμ η

το υ ς πλευ ρά, π ως είναι κό μ μα τη ς αστικής τάξηc.

σπάθειες

κακώσεις. Τους αιφνΙδι ο υ ς

κα ι α υτό το κο υτσο υρε μένο

πω ς υπ ερασπl ζετα ι (μ ε δ ι αφο ρετικό ίσω ς τρόπο)

θ ανάτο υ ς

των

« η ρ ω ι κ ών

πυροσβεστών»

(δυστυχώς

μ υ ο σκελ ετι κ ές

που

2003 και για τα Σώ

κα ι

α σφ α

κή ς ξ υνίλας. τα « Ν έα» επιχε ιρο ύν να συκοφαντή 

τα ίδ ια συ μφέροντα με αυτο ύ ς. Γνω ρ ίζο υν καλά
οι κ ύ ρ ι οι π ου δημοσιογρ αφούν στα « Ν έα» ότι κα

ναι, .. ), είτε εκφράζουν απλά

εν αποστρατεlα, από διά

νια επέκτασης των σχετι κών

συμπάθεια ή και θαυμασμό

φορες σιτίετ; συνέπει α τη ς

διατάξεων για την υγιεινή

χωρΙς όμως να στέ κονται

μ α κ ρ οχ ρόνι α ς επιβάρυνση ς

και ασφάλεια και αφορού

στην ου σία των προβλημά

τη ς υγείας του ς από τη συ 

σε

των που αντιμετωπΙζουν. Ας

νεχό μεν η έκθεση το υ ς σε

π υ ροσβεστών μονl μων κα ι

δούμε ορισμένα γενικότερα

βλα πτι κο ύς πα ρ άγοντες, δ ί

συμβα σι ούχων κατά τη δι

ζητήματα:

χως την ύπαρξη καθ ορι σ μέ

ά ρ κ εια των επιχειρή σεων!!!

νων

Μείωση

1.Η

κατάσταση

δασοπρο 

μέτρων

προ φ ύλα ξης

κα ι προληmικών ιατρικών

την

ευλαβικά και

οπο ία

η

τηρεί

δική

σας

σκεται σε διαδικασ Ια αποσά

ελέγχων κα ι την απουσία

κυβέρνηση ακόμη και για

θρωσης, ως αποτέλεσμα της

νο μο θ ετι κο ύ

πιστώσεις που αφορούν τα

πλαισίου

και

πολιτικής των κυβερνήσεων

εφα ρ μ ογ ή ς της σχετική; ερ

μέσα ατομικής προστασΙας.

και των προηγούμενων και

γατι κ ή ς νομοθεσlας.

εκσυγχρονισμό εγκαταστά

της σημερινής. Δύο χαρα

Κα ι φυσικά μόνιμες αναπη 

σεων

κτηριστικά

ρ Ιες

που

εξοπλισμού κλπ ... »

είτε

λόγω

Από το

παραδεΙγματα .

2009 κάθε χρόνο
120 εκατ. ευρώ

μειώνονται

παρουσιάζονται
σοβαρότατων

τρ α υ ματισμών,

είτε

ως

και

μηχανολογικού

σοσιαλ ιστική-κομμουνιστικ ή

ιδεολογία. Αυτό άλλωστε κάνουν ανέ καθεν, υπ η 
ρετώντας τα συμφέροντα της τάξης τοικ, Τουλά
χιστον, ας φροντίσουν να το κάνουν χωρΙς να εκτί
θενται, να .αυτογελοιοποιούνται και να τε {νο υν να

μοιάσουν σε ανυπόληmες κιτρινοφυλ/άδες του
χρυσαυγlτικου περιθωρίου.

των « Β αρ δ ι νογι άwη δ ων» και των λοιπών καπιτα-

Α Ρ ΤιΚΟΙ ινλ/ΟΓΟΙ ΑΟΥΙΑΙ «ΜΑΡΙ ΝΟΙ ANΤVΠAI»: Αγωνιστικό κάλεσμα

Π

έ ρ ασε ένας μήνας από τκ άκαιρες βροχο

Ο Αγροτικός Σ ύλλογος Νάουσας « Μα ρίνο ς Αντ ύ

mώσεις του lούλη που είχε σαν συνέπεια την

πσο- καλεί τους αγρότες να βρίσκοντα ι σε εγρ ή 

καταστροφή της αναμενόμενης παραγωγής που

γορση για την διεκδίκηση των αποζημιώσεων, να

ήταν να συγκομιστεί ή που συγκομιζόταν σε ρο

μην συρθούν στη νομική διεκδίκηση, που σκοπό

δάκινα, δαμά σκηνα, κ .α,

έχει να αποτελέσε ι τροχοπέδη στην αγωνιστική

Έγκαιρα ο σύλλ ογος μας απευθύν θηκε στον ΕΛΓΑ

απάντηση των αγροτών.

ζητώντας να γίνει αναγγελ Ια ζη μιάς -σύμφω να με

Να διεκδικήσουν οργανωμένα και συντονισμένα:

,

Επομένως η έκφραση θ α υ 

τη ν επιστημ ονι κή έκθεση του Ινστ ιτο ύτο υ (ΕΛΓ Ο

Την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος λόγω

μασμού για το ηρωικό τους

ΔΗΜΗΤΡ Α) η ζημιά χαρακτη ρίζεται άμεση και

του εμπάργκο.

αποζημιώνεται σύμφωνα με τον κανονισμό του
ΕΛΓΑ . Παρόλα αυτά το υπουργείο προτίμησε να

υλικών

την έμπρακτη στήριξη των

η δύναμη του Πυροσβεστι

συσκευές κλπ. '

δ lκαιων

κού Σώματος. ενώ και τα

Αντl για την αναγνώσιμη του

« Αναγνώ ρ ισ η του επαγγέλ

αιτημάτων

τους:

απαιτούμενα μέσα (π.χ οχή

βαρ ύ επικ ίνδυνου και ανθυ

ματος ως Βαρύ, Επικ Ινδυνο

ματα) δεν βρΙσκονται και

γιεινού και τη λήψη μέτρων

&

Ανθυγ ιεινό .Την

πλήρη

στην καλύτερη κατάσταση .

προστασίας να εφαρμόζεται

εφαρμογή των μέτρων προ

Στόχος τους η ιδιωτικοποί

το ακριβώς αντΙθετο για το

στασΙας που

ηση που έχει επέλθει ήδη

λόγο ότι (Από ανακο ίνωση

με την αερ~πυρόσβεση και
η

πώληση της !,υρασφάλειας

κοφαντήσουν την

κ η δ ων», των « Αλ α φο ύζων», των «Σα β β ίδ η δ ων»,

έργο απαιτεΙ από την κυβέρ

η

να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα , να συ

του κεφαλαίο υ τη ς αστι κ ής τόξης, των « Μ α ρ ι νά

νηση (αλλά και όλους εμάς)

εμπορευματοποΙηση ,

αφεντικών του ΔΟΛ και των πραιτω ρ ιανών δημο
σιογράφων του να πάρουν θέση για τα γεγονότα,

τακ, υπά ρχουν στη ν εξο υσ ία ο ι πολ ιτι κο ί βαστάζοι

απ ό ρ ρο ια της χρήσης πεπα

αναπνευστικές

μένης οικονομικής κρίσης.

Ο καθένας αντιλαμβάνετα ι την πρεμούρα των

δεν υπάρχε ι στην εξου σ ία. Ε υτυχώ ς γι' αυτούς και

λαιωμένων και επικ ίνδυνων

πχ

αυγατlζουν τα κέρδη τους σε περ ίοδο παρατετα

τα αφεντικά το υ ς κα ι δ υ στυχώ ς γ ι α το λαό . Αντιθέ

Πυροσβεστικού

Επ Ισης έχει αποδυναμωθεί

πλουτίζουν σε β ά ροτ των εργαζόμενων, ούτε να

νένας «σταλ ινισμό φ κα ι κανένας « κο μ μ ο υνι σμός»

από τον προϋπολογισμό του
Σώματος.

εξουσία, τα αφεντικά τους δεν θα μπορούσαν να

κίνη μα . Παλ ιά μο υ τέχνη κό σ κ ινο, που λέει κ ι' ο

ε κπ ονή σουν μ ετά από 5 χρό

στασίας της χώρας μ ας βρί

μπολσεβ ίκους. Άλλωστε, αν ήταν οι κομμουνιστέο
ο ι πραγματικοί κο μ μο υν ιστέ ς και ο λαόο- στην

σο υν τον σοσιαλ ι σ μ ό-κομ μουνισ μό και το λαϊκό

σχέδ ιο Π Δ που τόλμ ησαν να

12.500

βλέπουν εφιάλτες με τον Στάλιν, το Λένιν κα ι τοικ

και τον .. . ΣΥ ΡΙΖΑ σε μι α σο ύπα αντι κο μ μ ο υνιστι

καταγρ ά

προστασία

άλλης παρόμοιας εφημερίδαc. έχουν κάθε λόγο να

Μπερδεύοντας τον Στάλιν, τ η ν Άνοιξη της Πράγας

φονται σε εν ενεργε Ι α κα ι

την

λ ιστών.

Τα μεγαλοαφεντικά των « Ν έων», όπως και κάθε

κής Χρυσής Αυγήc. ο «Στόχοτ» και το « Μ α κελε ι ό».

σε μεγάλο βαθ μό έτσι ε ί

πο υ

._:':.=--•.0-_"

προβλέπουν

.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν
το κόστοτ παραγωγ ής και να αφήνουν ε ισόδημα

συστήσει «ειδ ι κ ή » επιτροπή, παρακάμmοντας

να ξανακαλλιεργήσουμε κα ι να ζήσουμε τκ οικο 

τον πλέον ειδικό κρατικό οργανισμό

γένειες μας.

- το Ινστι

τούτο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-, για να αποφανθεί για το

Σταθμός των αγωνιστικών κ ινητοποιήσεων ε ίναι

πρόβλημα και να γνωμοδοτήσεΙ.

το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 9 Σεmέ μ

Οι αγρότες βρ ίσκονται σε απόγνωση βλέποντας

βρη, 6:30μμ στην Πλ. Αριστοτέλους. μαζί μ ε τους

για μια ακόμη χρονιά η παραγωγή τους να κατα

εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα ενά

στρέφεται, οι τιμές των προϊόντων τους να είναι

ντια στην πολιτική που στόχο έχει να μας διώξει

οι σχετικές διατάξεις και τη

εξευτελιστικές. πολύ κάτω του κόστουςπαραγω

από τα χωράφια και τα χωριά μας, να μας στοιβά

γήc. με αποτέλεσμα να καθιστούν απαγορευτική

ξει στις ουρές των ανέργων.Αναχώρηση Λεωφο

της ΕΝΩΤιΚΗΣ ΑΓΩΝIΣΤιΚΗΣ

θέσπιση του ΠΔ για την υγι

την καλλιέργεια αδυνατώντας να ανταποκριθούν

ρεlων: 4 :30μμ από το Εργατικό Κέντρο Νάο υσας

ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΙ-Ι :

ε ινή & ασφάλεια στο επιχει

στα έξοδα, αλλά και στα απανωτά χαράτσια και

Τηλ. συμμετοχής:

«Αύξη σαν οι κυβερνήσεις

ρησιακό σκέλος»,

πολύ περισσότερο να ζήσουν.

2332022230, 6975919478

Στη σελίδα αυτή θα
βρίσκετε άρθρα,

,

ντοκουμέντα, έρευνες,

μελέτες που αφορούν την
τοπική ιστορία (κυρίως),

ιστορειν

τη γενικότερη της χώρας
μαςαλλά και παγκόσμια

Ο

Α υ γο ύστο υ

20 17

_ι «Σπαρτακιάδ εφ ήταν αθλητικοί εργατικοί αγώνες

παλο δέοοτων Ολυμπιακών Αγώνων που δ ιοργάνωνε η

Β ι έw η

που διεξάγονταν προς τιμήν του «Σπά ρτα κου». Ας

αστική τάξη.

θεατών και η Χειμερινή Ολυμπιάδα στο ΜϋrΖΖuschlag της

Οι αγώνες στη Μόσχα και η συνέχεια μέχρι τον πόλεμο

Αυστρίας. Η 3η εργατική Ολυμπιάδα στην Αντβέρπ (1937),

σημειωθεί ότι ήδη προς το τέλος του - 1 90υ αιώνα

(1 931), με συμμετοχή 80.000 αθλητών και 250.000

υπήρξε η ανάmυξη των εργατικών αθλητικών συλλόγων,

Το

1928 διοργανώθηκαν στη Μόσχα διεθνεκ εργατικο ί

με 50.000 θεατές στην Τελετή Λήξης, με τη Χειμερινή Ολυ

όπου δημιουργήθηκε η δυνατότητα ενασχόλησης με τον

αθλητικοί αγώνες, δηλαδ ή διεθνή; αθλητική «Σπαρτακιά

μπιάδα να γίνεται στην Τσεχοσλοβακία. Η 4η εργατική Ολυ

αθλητισμό και μάλιστα οργανωμένα . Πριν την έναρξη του

δα» . Να σημε ιώσουμε ότι η ΕΣΣΔ ε ίχε οργανώσει τέτοιοικ

μπ ιάδ α είχε ανακοινωθεί για το 1943 στο Ελσίνκι, αλλά την

πολέμου, ακόμη από το τέλος του 190υ αιώνα είχαν ιδρυ

αγώνες, αλλά μόνο με συμμετοχή των λαών που ζούσαν

πρόλαβ ε ο πόλεμος.

θε ί πολλές εργατικές αθλητικές οργανώσεις και σύλλογοι,

στο έδαφό:; της στα 1923.

που καθοδηγούνταν από τα κόμματα της Β ' Διεθνούς. Στη
Γερμανία, υπήρχε
σε

ri Ένωση

των γυμναστώ ν, που αριθμού

Πήραν μέρος πάνω από

600

αθλητές από

17

Αυστροουγγρική

Η «Σπαρτακιάδα» της Μόσχας (ανταπόκριση του

6.000 αθλητέτ; ανάμεσά τους και

καπιταλιστικές χώρες. Οργανώθηκαν

183.383 μέλη το 1912. Στην

αθλήματα,

22

,'.

Τσεχοσλοβακία (ανήκε τότε στην
Αυτοκρατορία)

.

μετα

ΡΙΖΟ Σ Π Α ΣΤ Η )

Από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

(21 / 8/ 1928)

ξύ των οποίων περι

ΤΙΚΗΣ « Σ Π Α ΡΤΑ Κ Ι Α ΔΑ Σ » τα εξής:

λαμβάνονταν

« Μ ΟΣ Χ Α

αγώνες

διαβάζουμε κάτω από

τον τίτλο: Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Γ' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑ

18 Αυγούστου ( Το υ ανταποκριτού μας) . Ενώ το

υπήρχε η Ένωση των Τσεχοσλο

δρόμων, γυμναστικής,

πανηγύρι το Άμστερνταμ έκλεινε τκ πόρτες του, στη -Μό

βάκων γυμναστών εργατών, από

κολύμβησης,

σχα γινότανε η έναρξη της παγκόσμιας Σπαρτακιάδας.

το

ποδο-

Επευφημούμενον

από ε κατοντάδεο χιλιάδων εργατών

1903, που το 1913 είχε φτάσει
τα 30.000 μέλη. Ανάλογες ενώσεις

τ μπολ, ποδηλασίας και

5.000 αθλητές αντιπροσωπε ύοντα ς τον διεθνή εργατικόν

υπήρχαν κα ι στη Γαλλία και στο

σ κοποβ ολή ς. Αλλά δεν

αθλ ητισμ ό, παρήλασαν από τους δρόμους της Μόσχας.

Βέλγιο, που επίσης ανήκαν στα

ήταν

αντίστοιχα σοσιαλιστικά κόμματα.

αγώνες. Σ υνδ ύ αζαν το

σφαίρου,

μπάσκε-

μ όνο

α θλ η τι κο ί

Η Σ πα ρτα κιάδα είναι η απ άντ η σ η

στους αγώνες του Αμ

στερντα μ κα ι η διαπίστωσ η της δύναμης και της ανάπτυ

πρωτοβουλίας

καθαρά αθλητι κό μ έ

ξ η ς το υ ε ργατικού σπορ , μπ ρ οστά στο εμποροβιομηχανο

των εργατικών Αθλητικών Ενώ

ρος με την Τέχνη και

ποιημένο και στρατιωτικο πο ι η μ έν ο σπορ.

σεων Γαλλίας και Βελγίου ήταν η

τον

διοργάνωση συνεδρίου στη Γάν

κα ι

Αποτέλεσμα

της

Π ολ ιτι σ μό,

α λλά

μ η χαν οκίν ητο

Μ ία κα ι μ όνη σημαία κυματ ίζε ι απάνωθεν από τκ μεγαλο
πρε πείς αυτές γιορτές, η κό κ κ ιν η ς σημαία.

δη το 1913 και η δημιουργία της

αθλητι σμ ό .

Σοσιαλιστικής Διεθνούς Ένωσης

ξή χθ η σαν κα ι αγώνε ς

Φυσικής Αγωγής.

πο ί η σ ης,

Μετά τον πόλεμο συνήλθε συνέ

κή ς μο υ σ ική; από ε ρ α

πρόσωπα, στο στάδιο του Κόκκινου Στρατού, στο στάδιο

δριο για την ανασυγκρότηση της

σιτεχνι κά

συγκροτή 

της Επανάστασης, στο στάδ ι ο Καλίνιν, στο στάδιο Τόμσκι

Σοσιαλιστικής Διεθνούς Ένωσης

ματα, χο ρο ύ, αλλά κα ι

κλπ. Ελή φ θ η πρόταση όπως οι συμμετέχοντες των αγώνων

Φυσ ικής Αγωγής στη Λουκέρνη

αγώνες

επ ι σ κεφθο ύν και τκ επαρχ ίε ς για να ιδούν από κοντά τη

της Ελβετίας το

και αυτο κ ινήτο υ

1920. Σ' αυτές τκ

Έτσ ι

διε 

παρ αδ ο σια

μ οτοσ ι κλέτας

Ζ ή τω η Σπ α ρτα κ ι ά δ α .

Οι αγώνες θα εκτυλιχθούν σ ' όλα τα στάδια του κλουμπ
« Δ υ να μ ό » που μπορεί να χωρ έση πάνω από

Ε κ μέρους της ΕΣΣΔ θα λά βο υν μέροτ 5 χιλ. αθλητές και

Το

συγκεκριμένα τον lούνη του

καν στη Β ιέννη από τη

1.000 ξένοι

οργανώνονται διεθνείς εργατικοί

Σοσιαλιστική

βηγ ία (5) ,Τσεχοσλοβακία

αθλητικοί

Ενωση

αγώνες

1921

στην - Πράγα

1931 ο ργανώ θ η 
Διεθνή

Φυσική

Αγω

γής διεθνεκ αθλητικοί

κ ή Ένωση Εργατών, Συμμετέχουν

αγώνες, η δεύτερη Ερ-

αθλητές από δώδεκα χώρες.

γατική

50 χιλιάδες

δουλειά που γίνεται για την ονάπτυξη του αθλητισμού.

συνθήκες, μετά τον πόλεμο και πιο

από την Τσεχοσλοβακική Αθλητι

,

28

Ολυμπιάδα

ένα

αθλητές σταλμένο ι απ'τη Γερμανία

(300), Νορ
(220) , Αγγλία (2), Γαλλ ία (25), Ου 

ρουγουάη (20) και από άλλα κράτη όπως η Σουηδία, Ελλάς,
Φινλανδία και ανατολικές χώ ρες.
Κατά τη διάρκεια της διαμ ον ή ς του στη Μόσχα όλοι αυτοί

οι ξένοι θα φιλοξενηθούν στο Τρίτο Σπίτι των Σοβιέτ.

Ο αθλητισμός, φυσικά, δε θα μπορούσε να μείνει έξω από

χρόνο πριν από τοικ Αγώνες του Λος Αντζελες. Τώρα πλέον

Παράλληλα θα γίνουν μεγάλες συγκεντρώσεις και επιδεί

τη δράση του συνεπούς εργατικού κινήματο ς. Έτσι το 1921

υπάρχει μ ια απομίμηση των επίσημων αστικών Ολυμπια 

ξεις στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας και στην Πλατεία

ιδ ρύεται η Κόκκινη Αθλητική Διεθνής με έδρα στη Μόσχα.

κών Αγώνων σε ό.τι έχει σχέση με το πρόγραμμα, τα αγωνί

Θεάτρου. Θα εκτελεσθούν εθν ι κο ί χοροί, που ευχαριστούν

Το 1925 πραγματοποιούνται διεθνείς εργατικοί αθλητικο ί

σματα κλπ. Β εβα ίω ς, δεν υπ άρχουν όρια για τ η συμμετοχή ,

πάντα τους ξένους.

αγώνες στη Γερμανία (Φραγκφούρτη), από τη Σοσιαλιστική

που ήταν ελεύθερη, ανεξάρτητα από την επίδοση και τκ

Επί τη ευκαιρία αυτή θα γίνη μετά μεγάλη γιορτή στη Μό 

Διεθνή Ένωση Φυσική Αγωγής. Ήταν ένας χρόνος μετά τους

ικανότητες των συμμετεχόντων.

σχα , κα θώ ς και προβολή κινηματογραφικών εικόνων στον

Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Τώρα, πλέον, δίνετα ι η

Το 1935 υπογράφ ετα ι από τη ν Κό κ κινη Αθλητική Διεθν ή

ο υρανό (θα προ βλ η θ ο ύν εικόνες από την Επανάσταση, το

ονομασία Εργατικοί Ολυμπιακο ί Αγώνες. Στην τελετή έναρ 

και τη Σοσ ιαλ ιστικ ή Δι εθνή Ενωσ η Φυσικής Αγωγή ς ανοι 

π ία απ ό τ η Ρωσσία, καθώς και το φιλμ της Σπαρτακιάδας) .

ξης και λήξης των αγώνων οι ομάδες από τις διαφορετικές

χτ ή πρόσκληση προς τους αθλητές όλου του κόσμου να μη

Είναι φανερό ότι για τκ μεγάλες αυτές γιορτές θα κινητό

χώρες παρήλασαν με κόκκινες σημαίες, τραγουδώντας τον

συμμετέχουν στοικ Ολυμπιακούς Αγώνες πο υ η ΔΟΕ επέ 

ποιηθή ολόκληρος ο πληθυσμός της επαναστατικής πρω 

ύμνο της Διεθνούς στο πλα ίσιο και της γεν ικότερης τακτι

λεξε να γίνουν στ ην π ρ ωτεύ ο υ σα της Γερμαν ίας το υ Χ ίτλ ερ,

τεύουσας. Α ρ κετοί θα έλθο υν επίσης από τκ άλλες πόλεις

κής της Β ' Διεθνούτ. Πάντως απέκλεισαν απ ' αυτούτ τοικ

στο Βερολ ίνο .

. κα θ ' όσν συνεχίζονται οι αγώνες και θα καταβληθή κάθε

αγώνΕς του; εργσηκού; αθλητικούς συλλόγους που ανή 

Στην Ισπανία, όπως και στη Γαλλ ία αργότερα, δημιουργού 

προσπάθεια όπως πάρουν λαμπρότερο χαρακτήρα. Ηδη η

καν στην Κόκκινη Αθλητική Διεθνή . Να σημειώσουμε ότι

νται κυβερνήσεις του Λαϊκού Μετώπου. Το Λαϊκό Μέτωπο

χτεσινή τελετή, προοιωνίζεται για την επιτυχή διεξαγωγή

γενικότερα οι εργατικοί αγώνες εμφανιζόταν ως το «αντί-

στην Ι σ παν ία αποφάσ ισε τη δ ι ο ργάνωσ η Εργατικής Ολυ

όλων των αγώνων.

.

μπιά δ ας στη Βαρκελ ών η . Αλλά η ανατρο π ή το υ

Η Σ πα ρτα κ ι άδ α παίρνει έτσι σιγά σιγά χαρακτήρα μαζικού

Λαϊκού Μετώπου από το δικτατορικό καθ εστώς

κινήματος και γρήγορα θα καταλόβη τη θέση που της αρ

Φράνκο και η έναρξη εμφυλ ίου πολέμου δεν επέ

μόζει μ έσα στο διεθνές μας κίνημα. Οι καρποί που θ' απο

τρεψε τη διεξαγωγή αυτής της Εργατικής Ολυμπ ι

φέρη η ανάmυξη του παγκόσμιου εργατικού αθλητισμού

άδας από την Κόκκινη Αθλητικ ή Διεθνή κα ι τη Σο 

ε ίναι από τώρα αρκετά χαρακτηριστικο ί. Θα μπορε ί μά

σιαλιστική Διεθνή Ενωση Φυσικής Αγωγής. Αυτή

λιστα κανείς να ελπίζη ότι χάρις στην τελευταία τεράστια

έγινε στην Αμβέρσα το

1937. Συμμετε ίχαν 27.000

πρόοδο του εργατικού αθλητισμού, η Σπαρτακιάδα της

εργάτες από 17 καπιταλιστικές χώρες και την

Μόσχας θ ' αντ ικαταστήση πολύ ενωρίς την Ολυμπιάδα του

ΕΣΣΔ. Ηταν η τελευταία Εργατική Ολυμπιάδα.

Άμστερνταμ

.»

Οσο δε αφορά τις λεγόμενες Εργατικές Ολυμπι
άδες είχαμε : Η

1η εργατική Ολυμπιάδα στη Φρα
(1925) με 150.000 θεατές, η Χειμερινή

Π f:j ΓΕΣ :

γκφούρτη

Ρ ΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

εργατική

Ολυμπ ιάδα

Γερμαν ία

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

~

στο Σραϊμπερχάου,

στη

(1925), η 2η εργατική Ολυμπιάδα στη

ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

SITE

"

•

ειδήσεις
από. την Ημαθία
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Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών προς το Δήμο Βέροιας

Τ

ην δυνατότητα να ρυθμΙσουν με

στέλλεται η

ιδιαΙτερα ευνοϊκούς

τρων. Επίσης, με την καταβολή

όρους

τις

οφειλές τους προς το Δήμο Βέροιας

λήψη αναγκαστικών

25%

μέ
της

οφειλής που έχει υπαχθε ί στη ρύθμ ιση,

έχουν οι πολΙτες, έπειτα από την ψή 

ε ίναι δυνατή η άρση των κατασχέσεων

φιση στη Βουλή και δημοσ Ιευση να

που έχουν επιβληθε ί στα χέρια τρ ίτων ή

μοθετικής διάταξης για την ρύθμιση

έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελiες .

Ο οφειλέτης εφόσον υπαχθεί και καταβά

οφειλών προς τους δήμους.
Πιο συγ κε κ ρ ιμ ένα σύμφωνα με το άρ

λε ι: α) το

5% της ρυθμιζόμενης οφειλής
(5.000)
το 10% της ρυθμιζόμενης οφει

.

4

Δημος Νάουσας: Υηογράφηκε η σύμ~αση για τις ασφαλτοστρώσεις στο αστικό Kεvτρo
Υπεγράφη

(με την ανάδοχο κ. Ρώσιου) η σύμ-

σημασίας έργα π ου θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής

βαση για τκ ασφαλτοστρώσει ς πλήθους οδών του
αστικού ιστού της πόλης. Οι εργασίες αναμένεται να

των δημοτών και θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή
προοπτική του Δήμου μας. Οι ασφαλτοστρώσεις που

-22f8-

ξεκινήσουν στο τέλος της εβδομάδας. Επίσης. την

θα γίνουν για πρώτη φορά μετά από

προηγούμενη εβδομάδα υπογράφηκε με τον σνάδο-

οι φγασΙες στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αρι

χο κ . Καλαϊτζίδη τη σύμβαση για τκ εργασ ίες συντήρησης και αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου

στοτέλους για πρώτη φορά από την παράδοση του
στον Δήμο από τον αείμνηστο δωρητή Χριστόδουλο

20

χρόνια και

θρο 52 του Ν . 4483(2017 οφειλές προς το

της Σχολής Αριστοτέλους.

Λαναρά το

,γ ια οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Νάουσας ΝΙκος Κουτσο-

ϋπολογισμού σχεδόν 1.000.000ε. Συνεχ!ζουμε να δη

Δ ή μο μας από οποιαδήποτε αιτία (τέλ η ,

ευρώ β)

γιάwης αναφέρει : « Π ρ ό κε ιται για δυο εξαιρετικής

μιουργούμε τον νέο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό Δήμοί » ,

φόροι, κλήσεις ΚΟΚ κλπ.) που είναι ήδη

λής ,για οφειλή από πέντε χιλιάδες και

βεβα ιωμένετ

ή

μηδέν ένα

(5.000,01)

και αυτές που θα

ευρώ έως δέκα χιλιά

βεβαιωθούν

δες

μέ

30109/2017

(10.000) ευρώ και
γ)το 20% της ρυθμι

δύνανται να ρυθ

ζόμενης οφειλής, για

μίζονται

οφειλή από

χρι

και

να

δέκα χι

κ ατα βάλλονται

λιάδες και μηδέν ένα

μετά από επιλο

(10.000,01)

γή

του

οφειλέ

τη,

με ελάχιστο

ποσό

μηνιαίας

δόση ς τα είκοσι

συγκροτήματος

άλλων εργασίες στεγάνωσης και

δώ ρ ισε

ση ς

Νά ο υσας το

τη ς

δέ σ μευση ς

η αντίστοιχη απαλλαγή από ' προ σα ο ξή 

φ ε ρό μ ενοι πολίτες να α ξιοπο ι ή σουν τη ν
ευνοϊκή ρύθ μισ η και να τακτοπο ι ήσουν

καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρό

ορ ι στικά τκ ο ι κονομικέτ τους υποχρεώ

θεσμης υποβολής ή μη υποβολ ή ς ή ανα

σε κ προς τον Δή μο Βέ ροιας.

κριβούς δήλωσης ή λόγω μ η καταβολής

Για περισσότε ρ ες πληρ οφορ ίες σχετι

τέλους, με ανώτατο όριο απαλλαγ ή ς σε

κά με τους ιδιαίτε ρα ε υνοϊκο ύ ς όρ ους

πο σοστό

στην περ ίπτωση εφάπαξ

και προϋποθέσεις έντα ξη ς στη ρύθμισ η

κατα β ολή ς και με κατώτατο όρ ιο σε πο
σοστό 50% σε περΙπτωση επιλογ ή ς κατα

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ

βολής της ο φειλής σε 73-100 δό σε κ.

στα τ η λέφωνα τ η ς Διε ύθυνσ ης Οικονο

Με την καταβολή της

προβλήματα που παρουσιάστη

β α ίνει σε εντολ ή ά ρ

σεκ και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

30/11/2017

να λυθούν σοβαρά λειτουργικά

λους οι εργασίες ανα

πάνω, ο Δήμο ς προ

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδια

'{ην υπαγωγή στη ρύθμιση ισχ ύ ε ι μέχρι

της Σχολής Αριστοτέ

καν στην πορεία.

μερότητας προς τ η ν αρ μόδι α ΔΟ Υ

για

93.000 ευρώ, προκειμένου να βελ
τιωθεί η εξωτερική εικόνα του και

Στο έργο περιλαμβάνονται μεταξύ

τ η ς φο ρολογική ς ενη 

προ θεσμία υποβολής α ίτη ση ς

- εκ ίν η σαν στο πο

=λιτιστικό κέντρο

ρησης του κτιριακού

ευρώ και

(20) ευρώ. Αναλόγως του αρ ιθ μ ο ύ των

Η

Ξεκίνησε το έργο ανα~άθμιση~ και σuVΤΉρηση~ του Πολιτιστικού Κέντρου Τ/~ Σxoλή~ Αριστοτέλη

βάθμισης και συντή

δόσεων που θα επιλέγει, θα υπ ά ρχε ι και

100%

στον

οι αγένε ια

που

Δ ήμο

μόνωση; σε όλο το κτίριο, χρωμα

η

τι σμός του μεταλλικού σκελετού,

μ ε

συντή ρ η ση των ξύλ ινων κουφω

2007
το υ

γάλου ευ ε ργέτη τη ς

μάτων, χρωματισμοί, συντήρηση

πόλ ης Χρήστου Λα

εξωτερικού

ναρά.

δαπέδου,

Πρό κε ιται για την πρ ώτη έ κτοτε ολοκληρω μένη πα

στάσιο προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα υδροδό

ρέ μ βα ση στο κτί ρ ιο και τκ εγκαταστάσει ς του από

τηση ς του κτιρ ίου. Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου

την πλ ευρά το υ Δ ή μο υ, με έργο προϋπολογισμο ύ

είναι το τέλος Σεπτεμβρ ίου. (Δ ελτίο Τύπου)

ή ... ωση γ ι

αποτελέσματα στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

Σ

το πέρασμα μιας επίπονης σχολ ικής προσπάθειας. τόσο για τοικ μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς το υ ς, όσο και για τις οικογένειες τοικ, θα θέλαμε να

εκφρ ό σουμε σε όλα τα αγόρια και τα κορ ίτσια της ΗμαθΙας , που έκαναν πρόξη

το όρα μα τους να εισαχθούν στην τριτοβά θμι α εκπαίδευση , τα θερμά μας συγ

μικών Υπη ρ εσιών του Δ ή μου Βέρ ο ιας:

2331350519,

ξύλινου

καθώς και συντηρήσεις και βελτιώσεις στο αντλ ιο

θύ νοντα ι τις εργό σ ιμ ε ς μ έρες και ώρε ς

23 31350541 ,
2331350503.

2008, αποτελούν δράσεκ συνολικού προ

χα ρ ητήρια .

23313540,

Ε υ Χ ή ς
έργο είναι

1ης δόσ η ς ανα-

όλες

οι

πολιτικές
δυνάμεις
να προσπαθήσουν

στην αναβάθμιση

των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών

μας ιδρυμάτων, παρέχοντας τα αυτονό

ητα για μια αξιοπρεπή εκπαίδευση και
διαβίωση στους φοιτητές μας, ειδικά
σε αυτούς τοικ δύσκολους οικονομικά
καιρούς.
Η χώρα επιβάλλεται να κρατήσει τους
αυριανούς επιστήμονες. όλων των ει

δικοτήτων, στον τόπο μας . Δεν είναι

δυνατό να συνεχιστεί αυτή η αφαίμαξη
του νεανικού ανθρώπινου δυναμικού της Ελλά

δας. που καταφεύγει σε ξένες χώρες για να βρει
εργασιακέτ ευκαιρίες .

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, στα
παιδιά που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιή 
σουν την εισαγωγική το υ ς επιθυμία, δεν π ρέπει

να κυριαρχήσει η απ ογοήτευση , αλλά η ανα σύ

νταξη δυνάμεων, αφού το μέλλον τους ανήκει
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειόρχης Ημαθ Ιας

Νίκη Καρατζιούλα , ΘεόφιλοςΤεληγιαwίδηc;. πε

ριφερε ιακοί σύμβουλοι Ημαθ ίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ

Ι<ΑΛΘΡΙΦΕΡ
ΕΝΔΟ4ΑΠΕΔIΑ .
ΘΕΡ

ΑΝΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Ξν

ΟΛΕ

ΗΤ

Ync:ueuvoCj
ΑδCIΟ(jχος εγκοτ:οστότης'

Σ6 .βος Μήτκa.;

E.~ή OΣ~~€~;ηΊ10I. Κfl1ηΆQUroιtομiα
(;yyΊιι!αδίζoύ~ tάl 'ε(@ Υια εjl6ζδiδόμ#να.;.
.. :Ι:",,:'· "

-

,".: ' , ,- _ "~.Γ·";.·
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ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελlδα αυτή εκφράζουν τους ύπογράφ οντες
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Για τα εγκλήματατου καπιταλισμούθα μιλήσει κανείς; ΤέτοιουςΠανεπιστημιακούς θέλουμε;
Σ

η κώνο υν κουρνιαχτό για τα δήθεν

κομμουνιστές) . Αλλά δενθα πουντΙποτα

« εγκλ ή ματα

για

του

κορμουνισμού».

τους

Διοργανώνουν φιέστες και συνέδρια

νεκρού;

για

των

τα

εκατομ μύρια

« θ ύματα.

των

«ολοκλ η ρωτικών καθεστώτων». Βγαί
νουν

στα

κάγκελα

σαν

αγράμματοι

και

περ ίπου

του

των

αποτέλεσμα

ο καπιταλισμός, δολοφονε ί κάθε χρόνο

πολέμων

κυρώσεων

της

καπιταλιστικής Δύσης ενάντια στο λαό
τη ς χώρας.

φαντήσουν την Σοβιετι κή Ένωση κα ι

Θα

σοσι αλ ι σμό του 200υ αιώνα. Προ

το σάπιο σύστημα που υπερασπίζονται,

Ιράκ,

πολλαπλών

σας

περίπου

20 εκατομμύρια ανθρώπους
(Gernot Kohler, Norman Alcock. Απ Empirical Table of Structural Violence).
Διότι, θύματα του καπιταλισμού. και

πουν για . τα

θύματα

αρθρώσουν ούτε λέξη για το γεγονός ότι

εκατομμύρια

αμερ ικανονατοϊκών

« σταλινολόνοι» προκειμένου να συκο

. τον

3,5

του

«ε κατομ μ ύ ρ ια

κομμουνισμού.

που

της απάνθρωπης φύσης του είναι τα

8

εκατομμύρια που πεθαίνουν κάθε

παγανδ ίζουν με πακτωλούς εκατομμυ

κατέγραψε η φαντασία του Σολζενίτσιν

χρόνο

ρίων τον αντι κομμουνισμό και τη θεω

και μαγείρεψσν οι στατιστικές της

πόσιμο νερό (poverty.com). Θύματα του

από

έλλειψη

πρόσβασης

σε

Δ

ι α βά ζο υ με σε σχετική ανακ οίνω

έγινε στκ

σ η της Πρυτα νείας του Πανεπι

«Αλά μπρ α » με οργανωτ ή τον Εκπαι

στημ ίου

Μακεδονίας

Δευτέρα,

31

(Θεσσαλονίκη,

Ρωσία . Ομιλητές ο Ελληνο ρ ουμάνος

μή τον νόμο πλέον για την Ανώτατη

συγγραφέας Παν αΤτ Ιστράτι, ο Ν. Κα-

Εκπαίδευση ανάμεσα στ '

άλλα και τα εξής:: « . ..

Όμως και ο ι καθηγητές
των

ελληνικών

σιων

δημό

πανεπιστημίων

C1A,

αλλά δεν θα πουν κουβέντα για

.Kα ΠΙT~ lσμo ύ είναι τα

με τον χειρότε ρο τρόπο την Ιστορία και

το

1,5

που πεθαίνουν κάθε χρόνο από πεΙνα

ξαναγράφοντας τα γεγονότα σύμφωνα

αντικομμουνιστι κών

με τα σ υμφέροντα του κεφαλαίου και

lνδονησία

του

των μονοπωλίων.

για τα

εKαTo ~μ.ύ ρ ια θύματα του

Αυτά- και άλλc: πολλά- κάνουν ΟΙ αντι

ρατσιστι κού

άπαρτχάϊντ

Νότια

που χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους

νει έτ τοικ. Συνεπώς, και

κομμο υνιστέ<. πραιτωριανοί της αστι

Αφρική, για το

1,5εκατομμύριο νεκρού;

εξαιτίας έλλειψης ιατροφαρμακευτικής

να θέλουν δεν μπορούν

3,5

νεκρού;

διώξεων

των

στην

(1965-66),

Σουχάρτο

στη

(unwater.org).

7,6 εκατομμύρια

όπως

θύματα

του

ανθρώπ ινες ανάγκες και
να είναι υποχρεωμένοι

εκατομμύρια (πολλά εξ' αυτών παιδιά)

να θρέψουν τις ο ικογέ

συστήματος

είναι τα

κή ς «δ η μοκ ρατίας» .

στον πόλεμο «κατά της τρομοκρατίας»

περίθαλψης

Τι δεν κάνουν; Δε βγάζουν κουβέντα

στο Αφγανιστάν, για το

και το μισό εκατομμύριο θάνατοι το

1 εκατομμύριο

εξακολουθούν να έχουν

3

ίδιου αυτού

(chop.edu).

Όπως επίσης

για τα πραγματι κά εγκλήματα, αυτά που

νεκρού; στη Ρο υάντα.

χρόνο, ως αποτέλεσμα της ελονοσκκ.

γεwή θη καν και ανα π α ράγοντα ι από τη

Θα σας πουν για τον Τσαουσέσκου

Πθετσι

μ ήτρα τη ς δ ι κ ής τους ιδεολογίας. Σιω

κα ι

εγκλήματα

πο ύν ε κωφαντι κά κα ι υποκριτικά για τα

θα

εγκλ ήματα του καπ ιταλισ μο ύ. Δεν αρ

του

θρώνουν ο ύτε λ έξη για τα θύματα του

λοιπόν το ερώτημα; Για τα

δευτικό Όμιλο και θ έ μα τη Σοβιετι κή

lουλίου 20171) με αφορ

ρία των δύο ά κρων, διαστρεβλώνοντας

εκατομμύριο

11 Γενάρ η 1928 στο θέατρο

να

παραιτηθούν

από

την ανάγκη της μέτριο

παθούς αμοιβής τους,

θα

σε μια χώρα η οποία δεν έχει κολεκτί

ζαντζάκ η ς, που είχαν επι σκεφτεί τη

θύματα

μιλή σει κανεκ: Για τα βάρβαρο τα ξι κά

β ες κα ι κατασκ ευασμένα σταχανοφι

Σοβιετι κ ή Ένωση και γύ ρισαν εν θο υ

πυρηνικού

εγκλ ή ματα στα οποία η αστι κή τά ξη

κά ιδε ολογή ματα -σ υνθ ή ματα , πο υ να

σκι σμένο ι, και ο Δ. Γληνός. Είπε ανά

ολοκαυτώματος στη Χιροσίμα και το

επιδίδεται

τοικ

ε κμεταλλευτικο ύ συστήματος και της

μεσα στ ' άλλα ο

Ναγκασάκι,

αιώνες

μιλή σε ι

καλούν σε εξοντωτική υπερεργ α σί α

ιμ πε ριαλιστι κή ς βα ρβα ρότητας.

νεκ ρούς των ΝΑΤΟϊκών σφαγείων στη

(καπιταλιστική) μή τρα που γέwη σε το

το υ ς ε ί λωτες το υ συ στ ήμ ατος για να

σαν επιστή μονες έχουμε ανο ιχτό το

Θα σας πουν για τα «γκούλαγκ ». Αλλά

Γιουγκοσλαβία, τη Λιβύη, την Συρία

τέρας το υ ναζισμού και του φασισμού

κα ρπώνετα ι κα ι να α π ολα μ βάνει την

ενδιαφέ ρ ον μα ς για κ άθε κοινων ικ ή

5 εκατομμύρια

και αλλού. Δεν θα 'βγάλο υν t άχνα

θα μιλήσει κανείσ

θ ύματα του ιμπερ ιαλιστι κού πολέμου

ούτε για τα σύγχρονα κάτεργα του

Σίγουρα όχι οι αντικομ μουνιστές. Το

δεν θα μιλ ήσουν. για τα

τον

Για ρο υζέλσ κι,

βγάλουν

άχνα

για

αλλά

τα

ιμπερια λ ιστι κο ύ
ο ύτε

δεν

αοφαλώς για τους

θα

του

καπιταλισμού

τελευταίους
κανε κ:

δύο

Για

την

Δ . Γληνός

«.. . Γιατί

υπεραξία η νομενκλατούρα του ... »

κατάστα σ η κα ι πολύ πε ρισσότερο γ ι α

Κατά τη γνώ μη μας π ρόκειτα ι γ ια ΩΜΟ

ό,τι γίνετα ι ε κεί επάνω στ η Ρω σ ία σε

ιμπεριαλισμού, το Άμπου Γκράϊμπ, το

μίσος τοικ για την εργατι κ ή τάξη και

ΑΝΤιΚΟΜΟΥΝIΣΤΙΚΟ ΠΑρΑΛ ΗΡΗ ΜΑ!

του Στάλιν». Αλλ'ά δεν θα μιλήσουν για

Γκουαντάναμο. Ούτε μισή κουβέντα για

τον σοσ ι αλισ μ ό δεν τους επιτρέπε ι να

Ω ς επ ιστήμονες θ α έπ ρ επε να γνωρί

ράστιο ηφαίστει ο και γίνεται κολοσσι 

τα νεκρά προσφ υγόπουλα, θύματα των

πο υν την αλ ή θεια, παρα μονάχα να τη

τα 4 εκατο μμύ ρια νεκ ρο ύς βιετναμέζουο

ιμπεριαλιστικών πολέμων για τα κέρδη

διαστρεβλώσο υν, να την παραποι ήσουν,

ζουν ι'j το υλάχιστον να κατανοο ύν δύο

αία προσπ ά θ ε ι α να δ ημ ι ο υ ργ η θεί έν α

το υ

των πολυεθνι κών του αίματοτ,

να την ξαναγράψούν στα μ έτρα των

στην Κορέα

(1950-1953).

Θα σαςπουν για το «α ιμοβόρο καθεστώς

ιμπεριαλιστι κού

πολέμου-

πο υ

_

'-γινε στο όνο μα της αντιμετώπι ση ς του

Θα σα ς πο υν για τον « κο μ μ ο υν ι στι κό

συ μφερόντ ων

« κομ μο υνιστικού κινδύνο υ»- των ΗΠΑ

ολο κληρωτ ισμό», αλλά δεν θα πουν

ανάλυσ η , η αλήθεια είναι αυτή: Πω τ

το ικ ,

Δι ότι,

σε

τ ελ ική

. ένα

μεγά λ ο λαό όπου βρ άζει ένα τε

βα σι κά πράγματα:

καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότη

Το πρ ώτο, ότι η πολ ιτι κ ή τη ς κ υ βέ ρ

τα . Οι Ελλ ηνες επιστήμονε τ θ α ήταν

νηση ς ΣΥ Ρ Ι Ζ Α

Α Ν Λ δεν έχει καμία

ανάξιοι να φέρουν το όνο μ α αυτό αν

ο αντι κο μ μουνιστής είνα ι εχθρός το υ

σχέσ η με τα όσα συνέβησαν (και στο

παίζοντα ς την π ολιτική τ η ς στρουθο 

ε κμεταλλευτικο ύ συστήματος. για τον

ίδιου του ανθ ρώπου, τον οποίο θέλει

χώρο τη ς εκπ α ί δευσ η ς) στ ην Ε Σ ΣΔ και

καμήλο υ ή θελαν ν α κρατ ήσουν και

ολοκληρωτισμό

καπιταλιστι κή ς

υποταγμένο, δεμένο χειροπόδαρα με

στκ άλλε ς σο σ ι α λ ιστι κ έ τ χώ ρ ες.

τον εα υτό του ς και το λαό το υ ς στο

κα ι το « σο β ι ετι κό έγκλη μα στο Κατίν»

εκμετάλλευση ς και βαρβαρότητας που

τκ αλυσίδε ς της ταξι κής εκμετάλλ ευσης

(που

δολοφονεί

Απλά μ ε τκ αλλαγές στ ην Ανώτατη Εκ

σκοτάδι για ό,τι γίνεται στη Ρωσία ... »

κα ι ανή μπορο να αντιδράσε ι

πα ίδευ σ ης επ ι δ ιώκο υν τ ην καλύτερη

Δυστυχώ ς το κείμενο της Π ρυτανείας

προσα ρ μογή στις σημερ ινές απα ιτ ή 

αποδει κνύε ι ότι οι γρ άφοντες απλά

σεκ του κεφαλαίου. Η δε «αντιπαρά

διακατέχοντα ι από αντικο μ ο υν ιστ ικά

θεση » κυβέρνησης, όσο και των κόμ

σύνδ ρο μα, είνα ι α κρα ίο ι υπ ο στηρι

στο Β ι ετνάμ

Θα

σας

(1955-1975).

πουν

τη ν

χιλ ιοει πω μένη

προπαγάνδα για τον «ου κ ρανι κό λιμό»
α ποδεδειγμ ένα

δ ιέπραξαν

οι

Ναζί, αλλά αυτοί το χρεώνουν στους

Μ

κουβέντα για τον·ολοκληρωτισμό του
της

καθ η μερινά

ανθρώπ ους

Η .Κ.

σε κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν θα

-

ματων της αντιπολίτευσης δεν γίνεται

κτέτ το υ σημε ρ ινο ύ συστή μ ατος και

στη βάση της αμφισβήτησης στο "πα

τίποτε πα ρ απάνω .. .
Όπως θα έλ εγε, απαντώντας στου ς

ε αφορμή την επίσημη ανα 

Ιδρύματα τη ς χώρας. Εύχομαι καλή

την επιτυχία .

κ ο ίνωση των βάσεων ε ι σαγω

σταδιοδρομ ί α στις σπουδές τοικ

Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ και

νεπιστήμιο - επιχείρηση" συνολικό

γής στην τριτοβάθμια εκπαί δευση ,

κα ι κάθε πρό ο δ ο στο νέο κύκλο που

σ' εκείνου; τουτ μαθητές που, παρά

τερα την Παιδεία που παρέχεται ως

συντά κτες, οπαδ ού ς όπως φ αίνετα ι

εμπόρευμα ...

της νεο φ ιλελεύ θ ερ η ς δι αχε ίρ ισ η ς του

Το δεύτερο αφορά τα όσα ανιστόρητα

καπιταλ ι στι κο ύ συ στήματος κα ι ο Δ.

αναφέρουν για το σταχονοφικό κίνη

Γλ ηνός

μα,

και λαλεί και καταλαλεΙ» ( Από ά ρ θ ρ ο

ο

Δήμαρχος

Κωνσταντ ίνος

Βέροιας,

ανοίγει στη ζωή τους.

την προσπάθεια

που

κατέβαλαν,

Βοργ ια

Οι επιδόσεις των μα

δεν κατάφεραν να πετύχουν την

ζί δ η ς απέστε ιλε το ακό

θητών του δήμου μας

εισαγωγή τους σε κάποια σχολή.

λουθο μήνυμα ;

στις φετινές πανελλα

Η εκπλήρωση των στόχων και των

«Με

την

των

βάσεων

Ο καθ ένας, όπου μισεί, εκεί

δικές εξετάσε ις επ ι

ονε ίρων δεν εξαντλείται στην επιτυ

βεβαιώνουν

ακόμη

χ ία των πανελλαδικών εξετά σεων.

γής στα ΑΕΙ κα ι ΑΤΕΙ της

μ ια φορά το υψηλό

Αντ ίθετα, θα ήθελα να τους διαβε

χώ ρα ς κλείνε ι κα ι τυπι

ε κπαιδευτικό

βαιώσω ότι η ζωή είναι γεμάτη ευ 

κά ένα ς μακροχρόνιος

δο και τη μεγάλη πα-

καιρίες για επαγγελματική, προσω

της ιστορίας πολλά χρόνια πίσω όσον

Αλή θεια όμως ε μείς ο ι γονείς που μα

κύκλος

ανακοίνωση

«

εισαγω

προσπάθειας,

επίπε

κολεκτίβες και νομεκλατούρα (κρί

του στο πε ριοδικό « Νέο ς Δ ρ όμο ς»

ση τους δηλαδή για την κατά στα σ η

στα

ιήην τότε ΕΣΣΔ)

« Π ε ρί αγραμματοσύν η ς»

, που

γυρνά το ρολόι

1928

μ ε τον χα ρακτ η ρ ιστικό τίτλο

).

ράδοση της περιοχής

π ική και κοινωνική καταξίωση . Με

αφορά το επίπεδο της προπαγάν

τώνουμε γι α να σπ ο υ δάσο υ με τα πα ι

αγων ίας, επιμονής και συστηματι 

μας στι ς επιστήμες και τα γράμματα,

συ στη ματι κή προσπά θ εια, αφοσίω

δας ...

διά μας τέτοι ους πανεπιστη μ ι α κο ύ ς

κή ς μελ έτης για τους μαθητές πού

γεμ ίζοντας μας αισιοδοξία για το

ση και επιμ ονή κά θε εκπαιδευτικός

συμ μετε ίχαν στις φετινές πανελλα 

μέλλ ον.

Να τους υπενθυμίσου με απλά τι έλεγε

δ ικές εξετάσεις.

Συγχαρητήρια

Θα ήθελα να εκφρά σω τα πιο θερ

στους γονεlς, τους κηδεμόνες και

μό μου συVΧαρητηρια στους μα

τους εκπαιδευτικούς των μαθητών

θητές και τις μ α θήτριες του Δήμου

που με τον πολύπλε υ ρο ρόλο τους

Β έροιας

και την ου σι α στι κ ή

που

κατέφεραν

ύστερα

αξίζουν

επ ίσης

καθοδήγησή

από κόπους ετών να ε ι σαχθούν στα

τους υ π οστήρ ιξαν και εν θάρρυναν

Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά

την πρ οσπόθεια των μαθητών προς

ΚΑ

Ε,Σ '

ΜΩΑ.ΡΜΙΙ-Α'ΟΥΣΒ

δ α σκάλο υ ς χρεια ζό μα στε για την ολό

ένας άλλος ΠΡΑΓΜΑΤιΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ

πλευρη μ ό ρ φωση των παιδιών μας ;

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ο Δ . Γληνός (και μάλι-

Θα το επ αναλά βο υ με. Το να μ ην είνα ι

στα πριν εvταXTε( στο ΚΚΕ ...).Πρό·

κομμουνιστή c κάποιοc είναι "φυσικό:

κειται για δίκη του

Το. να είναι όμως αντικο μ ο υν ιστή ς εl-

(1

Ιούνη

1928)

με αφορμή την συγκέντρωση που

να ι απάνθ ρωπ ο!

Α.Χ
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Γιάν.νης Ρίτσος: «12 ποιήματαΥιατον Καβάφη»
Γράφει ο ΣΙμος ΑνδρονΙδής,
υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ
Γιάw η ς Ρίτσος, στα

Ο

'12

ποιήματα για τον Κα

βάφη; αναπλαισιώνει τον έκκεντρο Καβαφι

σμο; π ρ οσδιορίζοντας την ελλειmlκότητα ενοτ
ποιητικού λόγου που σημαίνεται ως 'αφ ιερωμα

τικόι;' ερωτισμός, ιστορία των επάλληλων 'ενσαρ
κώσεων: διατομή επί του πληθυντικού, υπόδειγμα
πάνω στο 'έδαφ ος' των εκτατικών βλεμμάτων
πρ ό ξεων..
Στα

'12

ποιήματα για τον Καβάφη . ο ποιητής

μετατοπίζει τα όρια της 'παρένθετης' μνήμης,
ανασυγκροτεί τον Καβαφικό χώρο ως αίσθηση,
ως υλ ικότ ητα-σω ματικότητα των οικε ίων & των

ανοίκειων εκφ ράσ εων, χώρος (γραφε ία), που, όαο
ανάγέτα ι στην διαπερατότητα, τόσο περισσότε
ρο δια-κρατεί την Καβαφ ική εwοιολόγηση: την
εκ μαίε υση ενός 'άτυπ ου' θανάτου, την παλινδρό
μηση στο 'καθεστώς' της πανάκειας
τικής

& της
κα ι της'αλύτρωτης' αλλοίωσης..

λυτρω

Ο χώρος του ποιητή επ ικοινωνεί κα ι 'κοινοποιεί'

τον Ρ ιτσικό π οι ητι κό λόγο, φέροντας το βάροτ
της παραπομπής, της 'σχάσητ' της αμφ ι βολ ίας, το
' φα σματικό' της διάστικτης π σρουσίατ; τκ εκού
σ ιετ δ ιερωτή σε ι ς: πως ο ποιητής Κα βόφ η ς ανα
καλείται ως 'συγγνωστή' προϋπόθεση, ως Άλεξάν
δρεια δίχως Αλεξάνδρεια: ή ως εντο π ι ότητα μίας
β ιω μένη ς άρσητ, μίας βιωμένης επ ισφ άλ ε ιας; Τι
σημαίνε ι η άφεση

&

η 'εξορία' στον προσωπικό

χώρ ο; Ζώντας εν γνώσει, ο Αλεξανδρ ινός αναπα
ράγει μορφέτ που κινούνται στ η μεταιχ μ ια κότ ητα
τη ς 'ανώνυμης'ιστορ ίας, στα διάκενα των επίκτη 

των λόγων, διαμεσολαβώντας παράλλ ηλα αυτό
που ε μμένει: τον αφειδώλευτο χρόνο ως κατανα
γ κασμό και ως 'μύηση: 'πανουργία ' επί των διαφό-

ρων αξιώσεων καταγραφής..

νέχεια και α-συνέχεια, δύνανται να

Σε αυτήν την ποιητική συλλογή των

καταστούν ο Καβάφης της ενστι

δ ιαρκών ακροάσεων

κτώδους 'δ ιε ίσδυσ ης' στο π οίημα

των χωρικών

περιμένο υνε γονατι στοί

ο Τσίπρας και ο Τσα καλώτος όπ ως πρώτα

νέ ο δάνει ο να τοικ δοθεί

εστιάσεων, ο Γιάννης Ρ ίτσος, συγκροτε ί

και στην πο ίηση , ποιήματα που

το 'ολόγραμμα' ενός πο ιητή, εμμένο

'συλλαμβάνουν'

ντας συνάμα σε έναν πρωτεϊκό 'δ ια με

ιστορία που ειπώθηκε και ειπώ

αν η Ελλά δα πο υληθεί

λισμό' που επανεγγράφει τκ σημάν

νεται έντονα, εκτατικά, πο ιήματα

φτάνει γ ια την πλ ουτοκρατία μόνο

σεις-συνδηλώσεις: μεταξύ δύο ποιητών,

που ενέχουν την 'αποκάλυψη' προ

ευ ρώ από το πο υγκί της να μην χαθεί

μεταξύ των λόγων της διαμοιρασμένης

του επίδικου: δια ρκή; αφ ιέρωση,

μία

Δεν τοικ' νοιάζει ,δεν πονάνε

Καβαφική

ευθύνης, ποιος δύνατα ι να ε ίναι ποιη 

συμπερίληψη ενός χώρου-ο ικείας

τής; η περιώνυμη, 'κινητική; 'οστέγαστη'

(της οικείατ του ποιητή στην Αλε

λέξη .

ξάνδρεια της

AlyumouJ,

Για ρωτήστ ε και τ ην εργατιά
να δούμε κι αυτή τι λέει;

που 'πα

Σε αυτό το πεδ ίο, στο πεδ ίο των Ρίτσι

ράγει' εκ νέου την αλλοιωμένη και

κών ενγραφών και επανεγγραφών, η

φυσική μο ρφή, τον ίδιο τον 'μύθο'

θ έλε ι να πλη ρώ σει τη ζημιά
για κάτι π ου αυτή δεν φταίει;

πριν από τον 'μύθο' : τον προτρεπτι

ποίηση ανα-καλείτσι ως ιδιαίτερη 'αθε μ ι-

Κα ι το δάνειο να πά ρ ουν

κό Καβάφη ο οποίος υποκρύπτετα ι στις αναστο

τουργία' επί των βεβιασμένων προβολών, πο ίηση

δεν τοικ σώνε ι δυ στ υχώς

η οποία, την στιγμή της έκθεοηο λειτουργεί ως

λές, στο 'αντίδωρο' του 'προδοτικού' ερωτισμού,

'αλλότρια' παρέκβαση, ενέργημα που 'εδαφικο

στα ποιητικά 'ατοπήμστα; στην 'ανέστια' ελληνική

το σύ στημα έχει π ι α σα π ίσε ι

ποιεί'την 'οι κε ιότητα' και μη του νόμου.

ιστορία, στκ ενστάσεις των

Κα ι π ρέπ ε ι νάρ θει σοσιαλισμός

Ο Αλεξανδρινός ενσκήπτει εκ νέου, μέσω των

'ροέτ' του εν-συνείδητου και του παρορμητικού,

επάλληλων μεταμορφώσεων, διαμέσου του Γιάν

της ποίησης που δεν δια-κρατεί παρά το ήθος. το

νη Ρ ίτσου, ο οπο ίος αφηγείται την Καβαφική όψη,

ακέραιο & την ρηγμάτωση του, τκ λέξεις που ση

ήτοι τ ην Καβαφική 'δ ι σ φο ρ ά'.. Η την διαφορικότη 

μαίνουν έναν μη αντιληπτό 'συναγερμό'.

τα ενός

« Κ ι εκε ίνοτ πανούργος, αδηφάγος, σσρκικόο ο

'Ε ίναι' το οποίο 'θρυ μμ ατ ίζετα ι' στα συμ

'12

ποιημάτων: στκ

βάντα και στις τιροσλήψεκ της κανονικότητας ..

μέγας αναμάρτητοι; ανάμεσα στο ναι και στο όχι,

Για τον Γιάννη Ρ ίτσο, ο Αλ εξανδρ ινός ποιητής επ ι

στην επ ιθ υμία και τη μετάνοια, σαν ζυγαρ ιά στο

Φτάνει πια να αδ ια φορε ίς
και πικρ ά να υποφέ ρ εκ

από τα μέτρα τα σκληρά
που βάζο υνε τα αφεντικά
τάξη μ ου εργατι κ ή
που πολύ καλά το ξέ ρ εις

φέρει τοικ όροικ τη ς πο ι ητι κής 'ο μ ιλ ίας: τ ην ίδ ια

χέρι του θεού ταλαντε ύεται ολό κλη ρος, ενώ το

την απουσία της 'α κρι β ής' λέξ ης, την 'πε ιρα ματι κ ή'

φως του παραθύ ρου πίσω απ' το κε φάλι του τοπο

διάσταση και την δυνατότητα, καθώς και τ ην πρ ά

θετε ί ένα στέφ ανο σ υγγνώμ ης κ ι αγιο σύνης. « Αν

Πως δεν υπά ρχει γι ατρ ε ιά

ξη της απεύθυνσ ης ..

άφ εσ η δεν είναι η πο ί η σ η ,

από τα vτόπια και τα ξένα τρωκτικά

Ο ποιητής υπερβα ίνει τκ πλαισιώσεις της τυπι κ ής

τότε, από πουθενά μην περ ιμένουμε έλεοο.

ποιητικής αφήγησης, αναζητώντας έναν Καβάφη,

1.

-

ψιθ ύρισε μόνος του

πο ι ητή, Π οιητική συλλογή

αΙ μα'..

Κσβάφ η; Α θ ήνα, Ε κδόσε ις Κέδρος,

Τα

'12 ποιήματα' ως

'12

ποι ήματα για τον

1989, σελ. 179.

αλλ ηλο υχ ία κα ι δ ια κοπή , σ υ-

.. aI ~ ti

σου πίνο υν το αίμα κα θ ημε ρινά

Βλέπε σχετικά, Ρ ίτσος Γιάννης, Ό χώρος του

αναπ αριστώντας και ένα δι κό του και μη 'σώ μα και

«1 ο Naoussa Str- - "
Ο

&

Μ π ρ ος των Β ρυ ξελλών την π ό ρτα

Ι»

v

:2

και μόνο τότε θ ' απ αλλαγείς
όταν αλλά ξε ι το σύστημα ης ντροπής

και το ΚΚ Ε στην εξουσία να φέρεκ

, στου -1 Ο

Σεπτεμβρίου

Δ ή μος Ηρωικής Πόλης Νάουσας διοργανώσειτο 10 Φεστιβάλ ΤΙ 

25-31 Αυγο ύστο υ

ραμυθιών με συνοδε ία μουσικών οργάνων με τους Σωτηρία Ιωαwίδου,

xvης Δ ρό μο υ με τίτλο:

Εικαστική έκθεαη με έργα καλλιτεxvών στο πλα ίσιο του 60υ Lobart

Σωκράτη Βότσκο, Νόσο Τζογάνη στον πεζόδρομο της οδού Σολωμού

"Naoussa 5treet Art FestIvaI: το οποίο θα
πραγματοποιηθεί το διάστημα από 28 Αυγούστου έως 1Ο Σεπτεμ βρ ίου
2017. Παρόμο ια φεστιβάλ διοργανώνοντα ι με επιτυχία σε άλλε ς πόλεις

FestIval

τις Ελλάδας και στο εξωτερικό, ενώ στη Νάουσα θα πραγματοποι η θε ί

xvες θα πραγ ματοποιο ύν ει καστι κές παρεμβάσεις σε δ ιάφορα ση μ εία

Μουσική συναυλ ία με το συγκρότημα «Regget iko Project », ένας συν

για πρώτη φορά, με σκοπό το φεστι βάλ να γίνει θεσμός κα ι η πόλ η να

τη ς πόλl]ζ.

δυασμός ακουστι κ ής ρέγκε και ρεμπέτικου στην ε ίσοδο του Δημοτι

καταστεί σημε ίο καλλιτεχν ικής αναφο ράς με προσέλ κυσ η καλλ ιτεχνών

Πα ρασκευ ή 1 Σεmεμβρ ίου

κού Πάρκου και ώρα

κα ι επισκεπτών.

Μουσ ική Συναυλία με το μουσικό σχήμα «Jazz ο π th e Road» ( κουαρτέ

Κυριακή 1Ο Σεπτεμβ ρ ίο υ

Κατά τη διάρ κεια δ ιεξαγωγής του φεστιβάλ σε συνεργασ ία με την

το Ν. Παπαβρανούση) στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής και ώρα 20:30.

Μουσική συναυλία με τον τίτλο «Back t o school Concert» ενόψει της

καλλ ιτεχνι κή ομάδα "Loba Team: θα πραγματοποιηθούν εικαστικές

2-9 Σεπτεμβρίου

νέας σχολικής χρ ον ιάς με τους Ησαία Ματιάμπα και Μύρωνα Στρατή

παρεμβάσεις σε διάφορα κτίρια κα ι υπαίθρια σημεία της πόλης (είσο

Έκθεση αφισών (έτη 2000-2017) με πολ ιτιστικές εκδηλώσεις του Δή

στο πλακόστρωτο του Δημοτικού Πάρκου και ώρα 21:00.

δος Νάου σας, περιοχή Εργατικού Κέντρο υ, βιομηχανικό κτήριο πρώην

μου Νάουσας του Δημήτρη Πόζου, σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας,

Όλες οι εκδηλώσε ις θα είνα ι με ελεύθερη είσοδο, προσφορά του Δή

στον Π ολυχώρο Π ολ ιτισμού «Χ ρ ήστος Λαναράς», αίθουσα

ΕΡ Ι Α. Κατά το διάστη μα

26

Αυγούστο υ μέχρ ι

31 Σεπτεμ βρίου

καλλ ιτέ

κα ι ώρα

19:00.

Παρασκευή

8

Σε πτε μβ ρίου

20:30.

« Βέτλανς», 40 Δημοτικό Σχολείο κ.ά.) οι οποίες και θα προβάλλονται

υπαλλήλου του τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας στον Χώρο

μου Νάουσας σε όλους τους δημότες όλων των ηλικιών. Αναλυτική

σε ε ιδικ ή οθόνη στην Πλατεία Καρατάσου. Επ ίσης πολιτιστικές εκδη

Τέxvης « Ν αϊάς». [Ωρες λειτουργίας: καθημερινά 18:00-21:00).

ενημέρωση για όλες τις ε κδηλώσε ις θα γίνεται μέσω των ΜΜΕ, έντυ

λώσε ις θα πλαισιώνουν το φεστιβά λ, των οποίων το πρόγραμμα έχει

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

πων και ηλεκτρονι κών.

ως εξής:

«Μ υθοσκο ρπ ίσματα», Μουσική διαδραστική εκδήλωση αφήγησης πα-

f

Το μαγικό

Βουνό
THORNTON

ΡΗ ΙΙ

ΧΡIΣΤιΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΠΟΛΑΧΟΚΙΝΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

FALLADA HANS

THOMASMANN

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 01ΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ Ν ΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑ Ι ΤΩΡΑ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ;

ΜΑΓιΚΟ ΒΟΥΝΟ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : πΆΤΑΚΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΕΚΔΟΣΕΙ Σ: ΨΥΧΟΓ ΙΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ :

GUTENBERG

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΙΧΜ ΙΟ

.

Ι

πολιτισμός

"Στους αστόχαστους που ποτι δεν

αμφιβάλλουν συνταιριάζουν οι
στοχαστικοί που ποτι δεν δρουν "
Μ.ΜΠΡΕΧΤ

28

Α

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Κλασ ι κό Κοντρα μπάσο, Μοντέρ

ρο πο ί ητων Κο σμημάτων. Στο τμήμα της Αργυ

χρονών και ξεκινούν την Δευτέ ρα

Αυγού

νο Κοντραμπάσο, Παραδοσια κ ό Κλαρ ίνο .

ροχοϊα ς μπορε ίτε να μάθετε να κ ατα σκ ευά ζετε

ου

σ τ

ο

υ

οι

εγγραφές

κα ι

Στα τμ ή ματα α υτά μπ ο ρ ούν να γρ α φτο ύν α πό

κοσμήματα με μέταλλα χρ η σιμ οποιώντας σαν

την ηλι κία των

πρώτη ύλη α σή μι και χαλκό .

ΧΟ ΡΩΔ Ι ΕΣ

Κα ι τμήμα Εικα στικού Κοσμήματος για τ η δ η 

Οι πρόβες με την Μικτή Χορ ωδία Ενηλ ί κων ξεκι

7 ετών.

Για τα πιο μι κρά πα ιδιά, ηλι κ ί ας

5 ετών υπά ρχε ι

το τμήμα τη ς Μουσικής Π ρ οπαι δείας.

μ ιο υργία κο σμημάτων με κορδ έλ ες, κορδόν ια

νού ν στις

στα

Λε ιτουργεί κα ι το τμή μ α Μουσι κο κ ινητι κ ής Αγω

υ φασμ άτινα κα ι δερμάτινα χρωματιστές π έτρ ες

Η Χορωδία του Δημ οτι κού Ω δε ί ο υ Β έροια ς

γής για παιδι ά ηλ ι κ ίας

και χάντρε ς. Το τμήμα απευθύνεται σε εφήβους

και ώρα :

κα ι ενήλ ικετ,

Στο τμήμα τη ς Παιδικής Χο ρωδίας μπορο ύν να

τμήμαμουσικής,

2-4 ετών.

Για τους υποψήφιους στα τ μή μ ατα Μο υσ ικολ ο

της

μα για την προετοιμασία και εισαγωγή το υ ς στα

στι κών αντικειμ ένων, χ ρησιμοποιώντας υλι κά

ηλικία των

Κ οι ν ω φ ε λ ο ύ ς

τ μ ή μ ατα μου σικολογίας Θ εσσαλονί κ η ς, Αθ ηνώ ν,

α πό τη φύ ση, πηλό, μέταλλα , γυψόγαζα, παλι ά

στις

Επ ι χε ίρησης

Κέ ρ κ υρας

και στο τμήμα μουσικής επ ιστήμης

αντι κείμενα και μαθαίνοντας πολλέ ς τεχνικές, θα

Γι α περ ισσότε ρε ς πλη ροφ ο ρίε ς μπ ο ρείτε να

Π ο λ λ α π λή ς

κ α ι τέχνης Θεσσαλονίκης του Πανεπιστημίου

δημιουργήσουμ ε δια κοσμ η τι κά αλλά και χρηστι

απευ θύνεστε στη γραμματεία των τμημάτων

πο υ λειτο υ ργεί στο Χώ ρ ο Τεχνών, Μπ ιζανίο υ

Στο τμ ή μ α Κατα σκ ε υ ών δια κοσ μ ητι κών

& χρ η

Ανάπτυξης Δ ή

Μ α κ ε δο νί ας .

κ ά αντι κείμενα . Θα λε ιτο υργ ή σο υν τμήματα για

μου Β έροιας .

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ε ίναι προσαρμο 

παιδιά από

Στην

προσπά

σ μ έ νο στην ηλικία των μαθητών όπως επ ίσης και

και ενηλίκοικ.

θεια

της,

στο αν οι μαθητές έχουν προηγούμενη μ ουσική

Τμήμα Κινη μ ατογρά φο υ θα λε ιτουργήσει

ε μπε ιρ ία ή όχ ι ,

μορφή σεμιναρ ίου.

η

ΧΟΡΟΣ

1Ο ετών αλλά κα ι τμήμα για εφήβους

ρ ο ύ της ΚΕΠΑ Βέροιας, λε ιτουργούν τα πα ρ α κά

τον Ο κτώβρη . Στο τμ ή μ α δεν

διδάκτρων και πολλ ές κατ ηγο ρίες των δ ι καιο ύ 

τω τμήματα :

χων εκπτώσεων.

Ρ υ θ μ ι κ ή ς Αγωγής

τη

υ π ά ρχο υ ν

Μπορείτε λοιπόν να επιλέ ξετε ένα τμήμα π ου

Μπαλ έτο υ

τα ιριά ζει σε σας ή στα παιδιά σας κ α ι να περά

Σ ύγχ ρ ονο υ Χ ο ρ ο ύ

(4,5 - 7 ετών)

(8-12 ετών)
(13-18 ετών

δ ί δ α κτρα .

Οι

το υλ άχι στον

8

ετ ών, ε νώ δ εν

λ ί κων)

ας .

Αντωνιάδειο Στέγη Γρα μ μ άτων κ α ι Τεχνώ ν.

Π α ρ ά λλ ηλ α με τ η Σχολή Χ ο ρού λειτου ργεί τμή 

Τμήμα Φωτογρ αφ ίας για εφή 

Τα τμή μ ατα που θα λ ειτουργήσουν το εκπ α ι δευ

μ α Λατινοαμερι κάν ι κων, Ε υρ ωπ αϊκ ών κα ι Ελλη 

β ο υς κα ι εν ή λ ι κα;

τι κό έτος

ν ι κ ώ ν λαϊκών Χορ ών

ΛΑΟ ΓΡΑ Φ Ι Α

όπο υ μ αθητέ τ και μ αθ ή 

Β έρο ιας, η Σχολή Χορο ύ, το τμήμα Λαογραφ ίας

τριες μ π ο ρ ο ύν να δ ιδα χτο ύν τα βή μ ατα κα ι να

Στο τμ ήμ α Λ α ογραφ ία ς, μπο

και τ μή μ ατα Εικαστι κών, τα ο ποία στελεχώνο

χο ρ έ ψ ο υν,

ρ εί κά πο ιο ς να δι δ αχτε ί χο 

νται από πτυχι ούχους και διπλω μ ατούχους κα

rumba, cha - cha, mambo, sw ing,
rock n' roll , fox tr ot, tan go και άλλα. Λ ε ι το υ ργο ύν

θηγ ητές μ ε ε μπειρία στ ην πα ι δαγωγι κ ή .

τ μ ή μ ατα αθλητικού χο ρο ύ κ αι κοι νων ικού, γ ι α

κε δ ον ίας. Η πε ί ρο υ, Θρά κ η ς. Μ .

εν ή λ ι κ ες, εφήβο υ ς και πα ιδ ι ά α π ό 8 ετώ ν.

Ασί ας, Θ ε σσαλ ία ς κ α ι Ν η σι ών,

hip hop & RnB για όσου ς ενδιαφέρονται

Στο αναγνωρισμένο από το Κράτος Δ ημοτι κό

γι α έντονες και δυνα μ ικές χο ρ ογρ α φ ί ε ς, γι α μα

Ωδε ίο Βέροιατ; μπορε ίτε να παρακολουθ ήσετε

θ η τέ ς από

τα τμ ή μ ατα : Πιάνου, Κ ιθάρα ς, Φλάουτου, Κλ α

Ν ΕΟ ΤΜΗΜΑ:

1Ο

ρ ού ς από τ κ π ε ρ ιοχές τη ς Μ α

από την ηλ ι κ ία των

6 ετ ώ ν.

Το τμ ή μ α ε κπ ρ οσώπ η σης π α

ετών, εφ ήβους κα ι ενήλ ι κ ες.

ρ αδοσια κών χο ρ ών σ υ μ μετέ

Break Dance

χει κά θε χρόνο σε Δ ι ε θν ή κα ι

ρινέτου, Τρομπέτας, Σαξό φ ωνο ,Τρο μπόνι, Τού

Ε Ι Κ Α ΣΤΙ Κ Α

μπ α ς, Βιολ ιού, Β ιολοντσέλου, Μονωδ ία ς, Β υζα

Για το εκπαιδευτι κό έτο ς

ντ ινής Μουσ ι κής και Ανώτερων Θεωρητι κ ών.

γ ή σε ι εργαστήρι Ζωγραφικής με

. Το Δημοτι κό Ω δ είο Β έροιας χο ρή γη σε συ νολι κά
248 πτυχία κα ι 25 δ ιπλώ ματα εν ώ πολλο ί μαθη 

Π ανελλήνια Φεστ ι βάλ εκ π ρο

π ι α κ ή ς ηλικίας (από

2017-20 18 θ α λειτο υ ρ
τμήματα νη 

σω πώντας τον Δήμο Β έρο ι α ς .

Στην

Κοινωφελή

Επ ι χε ί ρ η σ η

5 ετών) , παιδικά, εφήβων,

Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή μο υ

εν η λ ί κω ν.

Βέροιας μπορείτε να παρακο

τές του συμμετείχαν και δια κρ ίθ η καν σε π ανελ

Στο τμήμα ενηλίκων του Βιτρώ ή υαλογραφ ίας,

λουθήσετε με χαμ η λ ά δ ίδα

λ ήνιους μουσικο ύς διαγωνισμούς.

δ ι δά σκ ετα ι η τεχνική , κατά την οποία, συναρ 

κτρα τα τμήματα τη ς Παιδικής

Τμή ματα το υ Δημοτι κού Ωδείου Β έροιας που πα

μ ολογώ ντα ς μικρά ή μεγάλα κομμάτια γυαλιού,

Χορωδίας, Μικτ ής Χ ο ρ ω δί α ς

ρ έχουν ειδ ικ έτ βεβαι ώσεις πε ράτω σ η ς σπουδ ών

σ υνή θ ω ς χρωματιστά, δημιουργούνται επ ίπ ε δ ε ς

Ενηλίκων, Ορχήστρας Κιθαρ ι

είναι τα εξ ή ς: Ακορντεόν, Μπουζού κι , Ηλεκτ ρική

ή τρ ισδιάστατες κατασκευές

στών και Φιλαρμονικής.

- χρηστι κά αντικε ί

Κ ιθ άρα , Α ρ μ όνι ο, Ντραμ ς. Μ έχρι τον Ι ο ύν ιο του

μ ενα (λά μπε ς, τραπέζια, καθρέφτετ) ή και δια κο

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

2017 έχουν δ ώσει 33 β εβα ι ώσεις πε ράτω ση ς

σ μ ητι κά .

Τα μαθήματα μπορούν να πα

σπ ουδ ών.

2331 Ο 78100,

78105.

μα

σετε δ ημιουργικά τκ ελεύθερες ώρες σας, στην

Τμήμα

με

θητές πρέπ ε ι να εί να ι η λικ ίας
υπ ά ρχε ι ό ρ ι ο ανώτε ρ ης ηλ ικ ί 

Μ ΟΥΣ ΙΚΗ

και Π . Μελά (3 0 ς όροφος) .Μπορείτε ε πίσ η ς να

λ ε ιτο υργ ία το υ

κα ι τμ ήματα ενη 

Ε ιδικότερα:

5 έως 12 ετών. Τα μα θή μ ατα αρχ ί ζο υν
30 Σεπτεμ β ρ ί ο υ κα ι ώρα 12.00
.

Τμήμα Μοντελ ισ μο ύ θ α ξε

μενους, θα κ ρατήσει κα ι φ έτοτ τκ περσ ινές τιμές

ε ίναι το Δ η μοτι κό Ωδ ε ίο

ενταχθούν παιδ ιά από τ η ν

εν ημε ρ ω θ είτε τηλεφωνώντας στα

κινήσει

Υπά ρχο υν δύ ο τμήματα για τη δημιουργία Χει-

Δωρεάν Μαθήματα Μουσικής από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
βάρυνση ι δ ια ίτε ρα

Δημοτι κό

μαθήματα για το

Eμα/ιδεuιιμσ. ψίψα.ια.
α/ιδιμσ. &. εν~μων

ρακολουθήσουν παιδιά από

8

Β έ ρ ο ια : Φεστιβάλ Παρ αδ ο σ ια κών Χορών

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και πολύ

ο

χορό

χος .

άνοιξε

της Τετάρτη;

23/8

το

απόγευμα

το

20

Φεστι

Δήμαρ
Στο

χαιρετι 

δ ι ά στ η μα

15/9

βάλ Παραδοσιακών Χορών που

σμό

έως

Στη ν

διοργανώνει ο δήμος Β έροιας με

ο

των κ α θ ηγη τών

συνέχεια, εφόσο ν

τους πολιτιστικούς συλλόγους του

μαρχος

του

επιθυμούν,

έχουν

δήμο υ. Το απόγε υμα οι συμμετέ

Τουρι 

παραδ ίδει

30/11 .

του

αντιδή 

δυνατότητα

χοντες σύλλογοι συγκεντρώθηκαν

σμού

να συνεχίσουν τκ

στην Πλατεία Ωρολογίου και από

πρόεδρος

βιολοντσ έλου ,

σπουδές τους, με

εκ εί κατευθύνθηκαν, χορεύοντας,

της

βιολ ιού,

τον ίδιο

μέχρ ι

Δημαρχε ί ου.

νωτι κ ή ς

ματα

20/ 9

4.00 μ .μ.

γίας το Δημ οτι κό Ωδ είο Β έροιας λειτουργε ί τ μ ή 

Στ η ν αναγνωρισμ ένη από το Κράτο ς, Σχολ ή Χο

δω ρ εάν

μ .μ ..

λαο-

των διαφόρων τμημάτων από τους ενδιαφερό

κ ή π ρωτοβουλία

8

εικα-

Κ. Ε.Π.Α . Δ ήμου

α ς με την ευγενι

ώρα

στικών,

Β έροιας, να διευκολύνει την π α ρ ακολ ούθηση

Ωδε ίο Βέ ρ οι 

19/9

χορού,
γραφίας

Τ

18 Σεπτε μ β ρί
2017, ώρα 6.00 μ .μ. Το τ μή μα το υ Μακροχω
ρίου στκ 19 Σεπτεμβρίου κ αι ώ ρ α 4 μ.μ .

επανεγγραφές
τα

Ο

2017

Πό τις 2 1

ξε κίνη σαν

2017 - 2018

Αυγούστου

μα θή 

την

πιάνου,

κιθά 

κα θη γη

την

Πλατεία

κα ι

οργα 

ρας,

κλαρινέ

τή , κάνοντας την

Εκεί τους

επιτροπής

το υ,

φλάουτου,

εγγρ αφή τους και

υποδέχθηκε ο κόσμος και ο Δήμαρ

το υ Φ ε στ ι-

Στη συνέχεια παρ ου σίασε όλο το

πληρώνοντας

τα

χος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης,

βάλ Β ασ ίλ ης Λυκοστράτ ης, ανα

πρόγραμμα των πολιτι στικώ ν ε κ

δ ίδα-

που τους καλ ω σόρ ι σε κ α ι κ ή ρ υ ξε

φ έρθηκε στ ην περσ ινή υπόσχεση

δηλώάεων.

τ ρ ο μ π έ τ α ς,

σ α ξ ο φ ώ νο υ ,

αντίστοιχα

α κο ρντε όν, α ρμονί ου, ηλεκτρ ι κ ής κιθά

κτρα .

τ ην έναρξ η του φεστιβάλ εν μέσω

να επαναληφθε ί το Φεστι β άλ. «Φ έ

ρ ας, ντρα μ ς, κλα σι κού κα ι μ οντέρνου κο

Θα τ η ρ η θ ε ί σειρ ά προτεραιότητας γιατί ο

πυροτεχνημάτων. « Ε υχ ή όλων, το

τος είμαστε εδώ με π ε ρισσότερ η

όλω ν των παρα δό σεώ ν και με

ντραμπάσού, παραδοσιακού κλα ρίνο υ κα ι

αρ ιθμό ς των θέσε ων είναι περιορι σμένος.

ταξίδ ι αυτό στην παράδοση , στα

όρεξη κ α ι συλλόγου ς κα ι ένα δ ιευ

τον κόσμο να γίνεται ένα μ ε το υ ς

μπου ζουκι ού.

Για περισσότερ ες πληροφορ ί ες για τα

ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, να

ρυμ ένο Φ εστι βάλ, με τ η συ μμετο

χορε υτέ ς των π ολ ιτιστι κών συλλό 

Στα τμή ματα μ π ορούν να εγγραφούν αυ 

δ ωρε άν μαθήματα του Ωδείο υ αλλά και

κρατή σει για πολλά χρόνια . Σημα

χή συλλόγων από όλη τ ην Ελλάδα

γων και χαρ ό μ έχρ ι α ργά .

στη ρ ά, αρχά ρι οι μαθητές δημ οτι κού κα ι

γι α τα υπόλο ιπα τμ ήματα πο υ λειτο υρ

ντικό να γνω ρίζουμε τον τόπο μας

και από Βουλγαρία . Μια πόλη πο

Το π ρόγ ραμ μ α θα ολο κληρώ νο 

γυ μνα σίο υ, που δεν ε ίχαν καμ ία εμπε ίρ ία

γούν στ ην Αντωνιάδειο Στέγ η Γρα μ μάτων

μέσα απ ό τα ήθ η και θα έθιμα και

λιτισμι κή, που τραγο υ δά ε ι και χο

νταν την Κ υ ρι ακ ή

στα μ αθ ήματα μο υσι κ ή ς και επιθυμούν να

κα ι Τεχνών, οι ενδιαφερόμενο ι μπο ρούν

να μ εταλαμπαδεύου με τη γνώση

ρεύει όλους τους παραδοσιακούς

απο κτ ή σο υν την ε μ π ε ιρ ία αυτή, με σκοπό

να απευθυνθούν

2331 Ο

στους νεότερους. Έτσι διαφυλάτ

μερί δα μας θα ε ίχε τυπωθεί. Επο

χορούς, τους οποίους θα χορέψε

μένως πε ρισσότε ρο ρεπορτάζ κα ι

να συνεχ ίσουν τα μαθήματα και την υπό

78100, 78105

ή στον Χώρο Τεχνών, 3 0 ς

του μ ε την ι στορία μας και τη σ υνέ

τε όλοι τόσο σήμερα όσο και τις

σχόλ ια στο επό μενο φύλλο μας)

λο ι π η χρ ονιά. Θα μπ ορέσουν να παρα κο

όροφος.

χει ά μας», ανέφε ρε μεταξύ άλλων

επόμενες ημέρες του Φεστιβάλ » .

λο υθ ήσο υν χωρ ί ς καμία οι κονομικ ή επι-

στα τηλέφωνα

Ακολ ούθη σε γλέντι

με μ ου σικέ ς

27/8

ότανη εφη 

&

στόµα.

σαρώσει

αλλάζώ.
Μ. Μπρεχτ
…

Συνηθίσαμε πιο...
άνουµε λόγο για την πολύπλευρη «αξιοποίηση» από
μέρους πολιτικών εκπροσώπωνπροσώπων των Θρησκευτικών
εκδηλώσεων...
Κάθε 15Αυγουστο «στριμώχνονται» για µία ΦΩΤΟ κουβαλώντας
την εικόνα στην Παναγία Σουµελά (ο ποντιακός πληθυσμός είναι
μεγάλη δεξαμενή ψήφων),ενώ η
παραµονή προσφέρεται και για
μία «επίσκεψη» στο Σέλι (γιατί και
ο βλάχικος πληθυσµός είναι και αυτός μεγάλη δεξαμενή Ψήφων).

Εργατικό Κέντρο
Νάουσας: Κάλεσµα για
συγκέντρωση στη ΔΕΘ

΄

της επικαιρότητας

Ας

εγκαίνια
η
της ΔΕΘ
Στα
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
έρχεται να περάσει πιο αποφασιστικά
και συναινετικό την υλοποίηση
της 2ης αξιολόγησης και την
προετοιµασία των νέων µέτρων - η
περιβόητη «δίκαιη ανάπτυξη» μόνο
θυσίες σηµαίνει για την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Εκθέτει
το λαό μας µε πιο βαθιά εμπλοκή
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούςκαι τα πολεµοκαπηλα
σχέδια.
,
Κανένας να μην ξεγελαστεί, να µην
εφησυχάσει. Οι εργαζόμενοι και τα
λαϊκά στρώματα δεν έχουν τα ίδια
συμφέροντα µε βιομήχανους και
μεγαλοεργοδότες. Τα νέα μέτρα
αυτών τα συμφέρονταεξυπηρετούν.
Εργαζόµενοι,
άνεργοι,
µικροί
αγρότες και αυτοσπασχολούµενοι,
συνταξιούχοι,
να
χαράξουν
δικό τους δρόµο, διεκδικώντας
ανάκτηση απωλειών, παλεύοντας
για τις σύγχρονες ανάγκες τους, η

Το μεγάλο όµως ζήτηµα είναι όλοι εμείς τι κάνουμε
και πώς αντιμετωπίζουµετο «φαινόµενο» αυτό...

ακουστεί και η φωνή των αγωνιστών της Αντίστασης!

λατα είχε το µενού του αντικομμουνιστικούπαροξυσµούτων
τελευταίων ηµερών: Από ανοησίες πρώτης τάξης, μέχρι ρεπορτάζ και «έρευνες» βγαλμένα απευθείας από τα συρτάρια της
ΕΙΑ, αλλά και ραφιναρισµένο αντικοµμουνισμόαπό διάφορες δυνάµεις. Για µια ακόμα φορά, τα κάθε λογής επιτελεία, κόμµατα΄
ΜΜΕ κ.λπ., φάνηκαν πανέτοιμανα ανάψουν το αντικοµµουνιστικό
φπίλι, ανανεώνοντας τους µύχιουςφόβους και τις ανησυχίεςτου
συστήµατοςτου οποίου είναι σπολογητές.Εµείς την πλευρά μας,απλά αναδηµοσιεύουµε ανακοίνωσητων Αντιστασικακών της χώρας µας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ), τωνανθρώπων δηλαδή που πολέµησανκαι
συνέβαλαν τα µέγιστα για τη συντριβήτου Ναζισµού-Φασισμού.

Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μιά φορά προκαλεί βάναυσα τη μνήµη
των λαών µε τις εκατόµβες θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και των
εκατομµυρίων νεκρών του ιμπεριαλιστικού
Β' Παγκοσμίουπολέμου για να κατακτηθεί η
Αντιφασιστική Νίκη, καθώς και τις συνειδήσεις και τα αισθήματα ολων των αγωνιστών
», της αντιφασιστικής Αντίστασης, των φίλων
ι και απογόνων
τους, διοργανώνοντας με την
φιλο-ναζιστική εσθονική Κυβέρνηση που
βρίσκεται στην Προεδρία της ΕΕ, αντικομμουνιστική φιέστα - "εκδήλωση μνήμης για
τα θύµατα του σταλινισμού και του ναζισμού" και την "κληρονομιά στον 21ο αιώνα
των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα
κοµμουνιστικά καθεστώτα".
Η ΕΕ έχει υιοθετήσει ως επίσηµη ιδεολογία της τον αντικομμουνισμό,
φροντίζοντας κατά καιρούς να εκδίδει ψηφίσµατα για την καταδίκη,
τάχα, των ολοκληρωτισμών, εξισώνοντας το ναζισµό -φασισμό (γέννηµα-θρέμμα του καπιταλισμού-ιμπεριαλισμού), με το σοσιαλισμό κομμουνισµό, την ελπίδα των εργαζοµένων όπου γης, για την κατάργηση
της εκμετάλλευσης, των ιµπεριαλιστικών πολέµων, της μετανάστευσης
και της προσφυγιάς, όλων των εγκληµάτων του ιμπεριαλισμού, και τη
διασφάλιση.της παντοτινής ειρήνης.
Αντικομµουνιστικά ψηφίσµατα για την υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, επιχειρώντας να αθωώσει το ναζισμό, γέννημα-θρέμμα του καπιταλισμού, και τα εγκλή ματά

…

&

…

…

του!

,

Ευρωπαϊκή .Ενωση επιδιώκει διαστρεβλώνοντας την ιστορία να ρίξει
στη λήθη και, προπαντός, να μη μαθαίνουν οι νέες γενιές τις ευθύνες
των καπιταλιστών για τα εγκλήµατα του ναζισμού- φασισμού σε βάρος
της ανθρωπότητας.
Να μη μαθαίνουν οι νέοι ότι χάρη στις τεράστιες θυσίες
της Σοσιαλιστικής Σοβιετικής "Ενωσης, του Κόκκινου Στρατού, του σοβιετικό λαού
που έδωσε 20 εκατομµύρια νεκρούς και των απελευθερωτικών λαϊκών
Αντιστασιακών κινη μάτων στην Ευρώπηόπου πρωτοστάτησαν τα κομ-

ικανοποίησητωνοποίωνπρούποθέτει
ρήξη και σύγκρουση µε το κεφάλαιο
και την εξουσία του.
Δεν υπάρχει χρόνος για απογοήτευση
Είναι
και
µοιρολατρία.
ώρα
οργάνωσης και αγώνα. Είναι ώρα να
δώσει ο εργαζόμενοςλαός τη δική του
απάντηση,να χτίσει τη δική του λαϊκή

΄

««Η

'Η

μουνιστικά κόμματα οι λαοί κατανίκησαντο ναζιστικό τέρας και απελευθέρωσαν τις χώρες της Ευρώπης από τη ναζιστική πανούκλα. Να
αμαυρώσει τις τεράστιες θυσίες της ΕΣΣΔ και του σοβιετικού λαού.
Άλλωστε, η ΕΕ στηρίζει όλα τα αντικομμουνιστικά καθεστώτα στις
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που ποινικοποιούν και απαγορεύουν τα
σύµβολα της Αντίστασης, κατεδαφίζουν μνημεία του Αντιστασιακού
-αντιφασιστικού αγώνα, τη νόµιμη δράση των κομµουνιστικώνκομμάτων, στο όνομα της δήθεν δημοκρατίας τους, και, το χειρότερο, αποκαθιστούν και τιμούν τους συνεργάτες των κατακτητώνχιτλερικών.
Αυτή την τακτικήπροάγει και επιβραβεύει η ιμπεριαλιστικήΕυρωπαϊκά
Ένωση και με την αντικομµουνιστικήφιέστα στις 23 Αυγούστουικομµουνιστικήφιέστα στην Εσθονία.
Η ελληνική Κυβέρνηση μή
συµμετέχοντας στην Εσθονία, δηλώνεί*΄ότι
δε συμφωνεί με την εξίσωση φασισµού κοµµουνισμού, αν και στο παρελθόν συµμετείχε σε ανάλογες αντικομμουνιστικές
φιέστες, ενώ προσπαθεί να βγάλει λάδι την
ΕΕ, την οποία στηρίζει ολοκληρωτικά.
Την ίδια ώρα τα άλλα κόμματα (ΝΔ -ΠΑΣΟΚΠοτάµι - Ένωση Κεντρώων), από κοινού΄
φυσικά με τη ναζιστική, Χρυσή Αυγή, επιδίδονται σε χυδαίο αντικομμουνισμό επιπέδου Γκέµπελς, φτάνοντας να κατηγορούν
ως εγκληματία τον Στάλιν(!).
Όλα αυτά πρέπει να συναντήσουν τη σθεναρή αντ|δραση του ελληνικούλαού, όπως
και όλων των λαών της Ευρώπης.
Για τους αντιστασιακούς αγωνιστές της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, τους φίλους και
απογόνους της Αντίστασης και του ΔΣΕ, τους επαναπατρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες όλη αυτή η βρώµικη προπαγάνδα των αστικών
επιτελείων και ΜΜΕ αποτελεί μέγιστη πρόκληση και ευθύνη όχι µόνο
για την καταδίκη τους, αλλά και για τη συμβολή τους ώστε κόντρα στο
αστικό δηλητήριο εξίσωσης φασισμού - κομµουνισµού και την αντισοβιετική προπαγάνδα, ο λαός μας να µην ξεχνά και η νεολαία να μαθαίνει την αληθινή ιστορία της λαϊκής αντιναζιστικήςπάλης, την τεράστια
προσφορά στην ανθρωπότητα του σοσιαλισµού του ΖΟου αιώνα που
γνωρίσαµε, που διδάσκουν την αντίσταση και την αντεπίθεση στο σάπιο, εγκληματικόιµπεριαλιστικόσύστημα.Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ καταγγέλλειτις
αντικοµμουνιστικέςφιέστες, την ιμπεριαλιστικήΕυρωπαϊκή Ένωση και
όσους συµμετέχουν και τις στηρίζουν. Καλεί σε καταδίκη του αντικομµουνισμού και των αστικών κομμάτων που επιδίδονται σ' αυτόν στην
καταδίκη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής.Καλεί σε επαγρύπνηση και
δράση για να βάλουµε οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το
φασισμό - ναζισμό, τη µήτρα τους τον ιμπεριαλισμό, και τους υπηρέτες
τους». (τελικά Μόνο οκτώ από τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. συμµετείχαν
σήμερα στο συνέδριο που διοργάνωσε η Εσθονική Προεδρία ...)

΄
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συµµαχία και να διεκδικήσει τη ζωή
που του αξίζει. Να τιμωρήσει όσους
τον κορόιδεψαν, τον εξαπάτησαν και
συνεχίζουννα του λένε ψέµατα.
Στις 9 του Σεπτέμβρη δίνουµε
αγωνιστική απάντηση µε τη μαζική
συµµετοχή µας στη συγκέντρωσητου
ΠΑΜΕ ενόψει της ΔΕΘ.
Για την καλύτερη οργάνωση του
συλλαλητηρίου το Εργατικό Κέντρο
Νάουσας
έχει ορίσει σύσκεψη
σωµατείων την Πέµπτη 31/8/2017,
7:30μμ στην αίθουσα του Εργατικού
Κέντρου.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙ0
του ΠΑΜΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ,

6:30µμ στην πλατεία
Αριστοτέλους.
Αναχώρηση Λεωφορείων: 4:30µµ
από το Εργατικό Κέντρο. Τηλ.
συµµετοχής: 2332022230

…

ψ

:

Σε απελπιστική κατάσταση τα λαϊκά νοικοκυριά
περιορίζουν καθηµερινά τις βασικές τους ανάγκες
σε είδη διατροφής
Μείωση
στο πρώτο

.

και καύσιμα καταγράφεται
εξάμηνο του 2017, ως αποτέλεσμα της
πολιτικής που μειώνει τα λαϊκά εισοδήματα ελέω κρίσης.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχείατου υπουργείου
περιβάλλοντος, το πρώτο εξάμηνο του έτους οι 'Ελληνες
αγόρασαν 56.000.000 λίτρα λιγότερα βενζίνης καθώς ο

όγκος πωλήσεων στις βενζίνες μειώθηκε
κατά 4% σε ετήσια βάση.
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για τις πωλήσεις
σε σούπερ-μαρκετ δείχνουν απώλεια της
τάξης του 1% καθώς στα γαλακτοκομικά
υπήρξε μείωση πωλήσεων κατά 3,5%, στα
καθαριστικά η πτώση κινείται στο 4,9% και
σε είδη προσωπικής υγιεινής στο 4,6%.
Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί

µήνες,
καθώς η
επόµενους
τους
φοροεπιδροµή συνεχίζεται με την καταβολή
των δόσεων στην εφορία του φόρου
εισοδήματος αλλά και στον ΕΝΦίΑ,που αυτές
τις μέρες αποστέλλεται στους υπόχρεους
και προς τα τέλη του χρόνου ακολουθούν
και τα τέλη κυκλοφορίας. Θα αντιδράσουµε
αγωνιστικά επιτέλους;

'

.

