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Κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ «Κάθε χρόνο και καλύτερα τα οικονομικά του
Δήμου, γι αυτό κάνουμε κάθε χρόνο και κάτι παραπάνω»

P«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει το φυσικό αέριο στην Βέροια»
P«Δεν μπορεί να περπατήσει η εξαγγελία Μητσοτάκη για τον ΕΝΦΙΑ»
Σελ. 3
PΕνημέρωση για τα Ημαθιώτικα ακίνητα που είναι στο υπερταμείο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Τουρισμός μπορεί να
σώσει τη Βέροια

ΣΕΛ. 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Απ. Τζιτζικώστας: «H Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει
275 εκ. ευρώ για την καινοτομία,
την επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις»
ΣΕΛ. 6
ΥΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ»
«Μαζικές καταστροφές Υπηρεσίες
Υγείας και Εμπλεκόμενοι Φορείς»
ΣΕΛ. 14

Ενημερωτική συνάντηση για τους
παιδικούς εμβολιασμούς στη Βέροια
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/10 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΕΛ. 2
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

.2
Εκδήλωση προς τιμήν
ΣΕΛ
των αποχωρούντων και
νεοδιορισθέντων δικηγόρων

Σκοτάδι!!!
ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ
127 ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ,
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σελ. 4-5

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ τιμούν
την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ με συναυλία!
Αλλιώτικη Κομπανία «Βόλτα στο παλιό τραγούδι»
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ,
01/10/2018 , 8.00μ.μ , είσοδος ελεύθερη!

. 15
ΣΕΛ

Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ «Αναρμόδιοι ή και
παραπληροφορημένοι «δημόσιοι κατήγοροι»
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σελ. 2

Με το δεξί
η «Βασίλισσα»
1-0 τα Γιαννιτσά

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

«Αναρμόδιοι ή και παραπληροφορημένοι «δημόσιοι κατήγοροι»
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Επειδή, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, εσχάτως έχουν
προκύψει πολλοί αναρμόδιοι ή και παραπληροφορημένοι «δημόσιοι κατήγοροι» αναφορικά με το ζήτημα των σχολικών μεταφορών
στην Ημαθία, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κ. Καλαϊτζίδης απευθύνεται στους καλόπιστους γονείς και μαθητές, ενώ σε ότι αφορά
αυτούς που αναζητούν ευθύνες στην αυτοδιοίκηση, ανάμεικτες με
φαντασιοπληξίες περί εκλογικών ωφελημάτων τονίζει ότι κρίνουν εξ
ιδίων τα αλλότρια.
Επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Κ. Καλαϊτζίδης:
«Είμαστε από τις πρώτες περιφερειακές ενότητες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το διεθνή διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών για
τη διετία 2017-2019.
Τα δρομολόγια που έχουν συμβασιοποιηθεί, εκτελούνται και φέτος από την αρχή της χρονιάς χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
Τα δρομολόγια καταρτίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλει η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ημαθίας, τον Ιανουάριο κάθε έτους.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, υπάρχουν συνεχώς μεταβολές
από αλλαγές, συγχωνεύσεις ή μετεγκαταστάσεις σχολείων, μετέγγραφες και διάφορους άλλους λόγους.
Κάθε φορά που προκύπτει αλλαγή, η γραφειοκρατική διαδικασία
ανάθεσης ενός νέου ή τροποποιημένου άνω του 20% δρομολογίου,
διαρκεί έως και 3 μήνες.
Ταυτόχρονα, πολλά δρομολόγια της περιφερειακής μας ενότητας, κυρίως στα πιο απομακρυσμένα από τα αστικά κέντρα χωριά,
είναι ασύμφορα οικονομικά και οι μεταφορείς δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να μένουν αδιάθετα. (Η πολιτεία πληρώνει
έμφορτα χιλιόμετρα και όπως καταλαβαίνει ο καθένας είναι αδύνατο
ένας ιδιώτης να ενδιαφερθεί να μεταφέρει τα παιδιά από τον Αρχάγγελο στην Ειρηνούπολη ,για παράδειγμα, και να αποζημιωθεί
γι αυτή τη μετακίνηση, όταν θα πρέπει να στείλει το όχημα από τη
Βέροια ή τη Νάουσα. Να εκτελέσει δηλαδή 50 ή 60 χιλιόμετρα και
να αποζημιωθεί για 5 χιλιόμετρα!)
Η ΚΥΑ δίνει ως μόνη εναλλακτική σε αυτήν την περίπτωση το
επίδομα στο γονέα ή κηδεμόνα για να μεταφέρει το παιδί από και
προς το σχολείο, κάτι που γνωρίζουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα,
καθώς πολλοί γονείς εργάζονται ή άλλοι μπορεί να μη διαθέτουν
όχημα (Αυτοί της τελευταίας περίπτωσης δεν δικαιούνται καν το
επίδομα καθώς απαραίτητη προϋπόθεση βάση της ΚΥΑ για να
επιδοτηθεί ο γονέας, είναι να διαθέτει Ι.Χ. Επιβατηγό και δίπλωμα
οδήγησης).
Επειδή σε διάφορα άρθρα και δημοσιεύσεις, έχει λανθασμένα διατυπωθεί ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας έχει λάβει χρήματα
από το Υπουργείο για να εκτελέσει τη μεταφορά, η πραγματικότητα
είναι ότι χρήματα έρχονται σταδιακά και διατίθενται στους μεταφορείς που εκτελούν το έργο, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις εκτελεσθέντων δρομολογίων από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.
(πληρώνεται ότι εκτελείται και βεβαιώνεται δηλαδή και δεν υπάρχει
συγκεκριμένο ποσό που να καλύπτει όλη τη μεταφορά).
Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια επανειλημμένα ζητήσει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ από το Υπουργείο κάνοντας μάλιστα και συγκεκριμένες προτάσεις που θα έδιναν λύσεις στο πρόβλημα τις οποίες
παραθέτω παρακάτω, χωρίς ωστόσο να έχουμε βρει έως τώρα
ανταπόκριση.

1.Να δημοπρατούμε ομαδοποιημένα
δρομολόγια και όχι μεμονωμένα. Με αυτό
τον τρόπο θα μειωθούν κατά πολύ τα αδιάθετα δρομολόγια (συνήθως ταξί).
2.Να καθιερωθεί ελάχιστο κόστος δρομολογίου (όπως έγινε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) το οποίο να είναι δεσμευμένο και να μην ξεπερνά τη προαίρεση 20%. Τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν σε περιοχές
που δεν γίνονται μεταφορές μαθητών λόγω άγονου διαγωνισμού
λόγω μη συμφέρουσας τιμής μεταφοράς. Για να αποφύγουμε να εκτιναχτεί ο προϋπολογισμός του έργου εκτός προαίρεσης, να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ελάχιστου κόστους αλλά με τον ανωτέρω
τρόπο.
3.Όπως έχει παρατηρηθεί ο αλγόριθμος του υπολογισμού του
κοστολογίου της διαδρομής των ταξί ή Δ.Χ. επιβατικών, δεν τροποποιείται με τη τροποποίηση της νέας τιμής καυσίμου ανά μήνα, κάτι
το οποίο πρέπει να αλλάξει.
4.Ο έλεγχος της προαίρεσης (20%) να γίνεται επί του συνολικού
έργου μεταφοράς μαθητών και όχι ανά δρομολόγιο ή ανά ομάδα
δρομολογίων. Με αυτή την αλλαγή ενώ δεν τροποποιείται ουσιαστικά ο προϋπολογισμός του έργου, είναι όμως πιο ελαστικό στις εσωτερικές του αλλαγές λόγω τροποποίησης των αναγκών ανά έτος και
έτσι να γίνεται πιο ευέλικτο το έργο χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις.
5.Τα οριστικά στοιχειά για τη νέα σχολική χρονιά να στέλνονται
στη Π.Ε. τέλη Ιουνίου και όχι Αρχές της νέας σχολικής χρονιάς. Με
αυτό τον τρόπο κερδίζουμε δύο ολόκληρους μήνες διαδικασίας (σύνταξη δρομολογίων, οικονομική επιτροπή, διαγωνισμοί κλπ.).
6.Τα δρομολόγια που εκτελούνται και πληρώνονται με διαπιστωτικές πράξεις να εκκαθαρίζονται με την αρχική τιμή σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. αναπροσαρμοσμένη με την με τη μέση τιμή καυσίμου ανά
μήνα. Αυτό εξασφαλίζει αφ’ ενός ότι ο μεταφορέας θα πληρωθεί,
ακόμα και αν για το δρομολόγιο δεν υπάρξει ενδιαφέρον στο διαγωνισμό που θα επακολουθήσει. Αφ’ ετέρου, ακόμα και αν υπάρξει
κατακύρωση σε αντίπαλο του ήδη διενεργούντος; τη μεταφορά,
ο οποίος, προκειμένου να πλήξει οικονομικά αυτόν, δώσει πολύ
χαμηλή προσφορά (με αποτέλεσμα να χάσει κάποια χρήματα ο
ίδιος αλλά πολύ περισσότερα ο ήδη ενεργών τη μεταφορά, που θα
έχει διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής; χρονιάς μέχρι την
επίσημη κατακύρωση του δρομολογίου στον μειοδότη), να μη χάσει
χρήματα. Έτσι δεν θα υπάρχουν προβλήματα μέχρι τη σύνταξη των
νέων δρομολογίων.
7.Το 90 λεπτό της ΚΥΑ δεν μπορεί να περιλαμβάνει και τα νήπια.
Είναι προφανές ότι παιδία ηλικίας 4-5 χρονών δεν μπορούν να περιμένουν μόνα τους να μεταφερθούν.
8.Στη ΚΥΑ υπάρχει κενό τι γίνεται για αριθμό μαθητών 9 έως 12.
(μέχρι 9 ταξί από 12 μικρό λεωφορείο – στο ενδιάμεσο τι θα ισχύσει;).
9.Για τα ειδικά σχολεία να μην ισχύει το 90 λεπτό. Παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα με τις διαφορετικές ώρες σχολάσματος
των σχολείων.
10.Τα ειδικά σχολεία καθώς και το Μουσικό σχολείο να μπορούν
να μελετηθούν και να σταλούν στην οικονομική επιτροπή ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα σχολεία και σε προτεραιότητα. Τα μεν ειδικά για
ευνόητους λόγους το δε μουσικό διότι συγκεντρώνει παιδιά από όλο
το νομό και τίθεται σοβαρό πρόβλημα εύρυθμης λειτουργίας του.
11.Στα ειδικά σχολεία να απαιτηθεί να χρησιμοποιούνται ειδικά
διαμορφωμένα οχήματα και να μην είναι ασαφές πότε απαιτείται.
12.Να διευκρινίζεται στη Κ.Υ.Α. ποιος καθορίζει τη χρήση ή μη
συνοδού στις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών ειδικών σχολείων.
Όλα αυτά τα ζητήματα τα έθεσα, για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μου, στην σύσκεψη των
φορέων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα, ώστε να
δρομολογηθεί μια νομοθετική φόρμουλα που θα καλύπτει την γραφειοκρατική διαδικασία που εξέθεσα.
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ μια αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, η οποία όπως προκύπτει επιλύει το θέμα της μεταφοράς των μαθητών του Μουσικού
σχολείου που αντιμετώπιζαν πρόβλημα το τελευταίο διάστημα και
από τη Δευτέρα και οι μαθητές του σχολείου από την περιοχή της
Νάουσας θα μεταφέρονται κανονικά. Ελπίζω να υπάρξουν ανάλογες τροποποιήσεις που θα επιλύουν και τα υπόλοιπα προβλήματα.
Ακόμη και κακοπροαίρετος να είναι κάποιος βλέπει πως μόλις διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες νομοθετικά συνθήκες, οι υπηρεσίες της
Περιφερειακής μας Ενότητας λειτούργησαν άμεσα.
Κλείνω με μια επισήμανση. Όσοι αναζητούν «παρατηρητές» και
«συμπάθειες» στην προσπάθεια που καταβάλλουμε, με ελάχιστο
προσωπικό, να λύσουμε όλα αυτά τα χρόνια την σχολική μεταφορική «γάγγραινα» , ας κοιτάξουν στον καθρέφτη. Σίγουρα θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Είτε μέσα από συλλόγους που εκπροσωπούν, «αραία, αραία καμιά πενηνταραία», είτε συνδικαλιστικές
σκοπιμότητες, σύνθεσης διοικητικών συμβουλίων.»

Ενημερωτική συνάντηση
για τους παιδικούς
εμβολιασμούς στη Βέροια
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/10 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 10.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα τους Παιδικούς Εμβολιασμούς, για τους Δήμους
Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας, με εισηγήτρια την κ.
Ευαγγέλια Φαρίνη, Παιδίατρο.
Η συνάντηση διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) σε συνεργασία με
την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα αγωγής υγείας και ειδικότερα για
την προώθηση των εμβολιασμών των παιδιών προκειμένου
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εξάπλωση του φαινόμενου των ανεμβολίαστων παιδιών.
Στη συνάντηση εκτός από τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
καλούνται επίσης να συμμετέχουν εργαζόμενοι ιδιωτικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της περιοχής ενώ τις
εργασίες της συνάντησης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε
ενδιαφερόμενος πολίτης.

Ανοιχτή πρόσκληση
της Κίνησης Πολιτών
Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Βέροιας σας προσκαλεί στην ανοικτή
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της ΕΛΙΑΣ, τη
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου και ώρα 7:00 μ.μ., με θέμα:
-``Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι νέες προοπτικές της με το Νομοσχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ΄΄
- καθώς και τη διαμόρφωση προοδευτικών, ριζοσπαστικών
κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Εκδήλωση προς τιμήν
των αποχωρούντων
και νεοδιορισθέντων
δικηγόρων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την ημέρα της εορτής του προστάτη της Δικαιοσύνης
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και με την ευκαιρία έναρξης του
νέου δικαστικού έτους, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση προς
τιμήν των αποχωρούντων από την ενεργό υπηρεσία και των
νεοδιορισθέντων δικηγόρων του Συλλόγου, στην οποία καλείσθε να παρευρεθείτε.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3 Οκτωβρίου 2018,
ημέρα Τετάρτη, στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας (Πλατεία Ρακτιβάν 1, 3ος όροφος).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
07.30-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό
Βέροιας και μνημόσυνο των αποβιωσάντων δικηγόρων,
συμβολαιογράφων, δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών
επιμελητών.
11.00 π.μ. Αγιασμός στη Λέσχη του Δικηγορικού Συλλόγου
Βέροιας.
11.15 π.μ. Αποχαιρετισμός αποχωρούντων και υποδοχή
νεοδιορισθέντων δικηγόρων στην αίθουσα του Δικηγορικού
Συλλόγου Βέροιας.
11.45 π.μ. Χαιρετισμός από τη δικηγόρο κ. Καραγιάννη
Γεωργία, ως εκπροσώπου των νέων δικηγόρων.
12.00 μ. Ομιλία από το δικηγόρο κ. Καρυπίδη Χρήστο, με
θέμα: «Οι στοχεύσεις ενός νέου δικηγόρου».
Θα ακολουθήσει δεξίωση.
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Κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
«Κάθε χρόνο και καλύτερα τα οικονομικά του Δήμου, γι αυτό
κάνουμε κάθε χρόνο και κάτι παραπάνω»

Ο
ΤΙΚ
Ο
Μ
Ο
ΔΗ
ΥΛΙ
Ο
Β
ΣΥΜ

P«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει το φυσικό αέριο στην Βέροια»
P«Δεν μπορεί να περπατήσει η εξαγγελία Μητσοτάκη για τον ΕΝΦΙΑ»
PΕνημέρωση για τα Ημαθιώτικα ακίνητα που είναι στο υπερταμείο
«Τα οικονομικά
του δήμου Βέροιας
πάνε κάθε χρόνο και καλύτερα γι
αυτό κάθε χρόνο
κάνουμε και κάτι
παραπάνω» ήταν
η απάντηση του
δημάρχου Βέροιας
Κώστα Βοργιαζίδη
στην κριτική που
προσπάθησε να
ασκήσει ο Γιάννης
Παπαγιάννης υποστηρίζοντας ότι η
δημοτική αρχή τάζει «καθρεφτάκια» στον ντόπιο πληθυσμό πριν τις
εκλογές.
Η κριτική Παπαγιάννη ασκήθηκε με αφορμή δηλώσεις του αντιδημάρχου Θανάση Σιδηρόπουλου για μελλοντικά έργα όπως η διαπλάτυνση του τελευταίου τμήματος της Πιερίων, αυτό που την συνδέει με
το μπάσκετ της Ελιάς. Η τοποθέτηση προκάλεσε και την αντίδραση του
αντιδημάρχου Θανάση Σιδηρόπουλου, ο οποίος είπε ότι το έργο δεν
αποτελεί εξαγγελία αλλά έχει δημοπρατηθεί και ουσιαστικά βρίσκεται
στον προθάλαμο της υλοποίησης.
Ο κ. Παπαγιάννης κατηγόρησε την δημοτική αρχή για έλλειψη
τουριστικής πολιτικής, για απραξία στο θέμα του παλαιού Δικαστικού
Μεγάρου, για κακή εικόνα σημείων της Μπαρμπούτας, για απευθείας
αναθέσεις αλλά και για την παροχή νομικής υποστήριξης στην πρώην
δήμαρχο Χαρούλα Ουσουλτζόγλου.
Απαντώντας ο δήμαρχος σχολίασε ότι παρέχεται νομική υποστήριξη
στην πρώην δήμαρχο μόνο όταν το δικαιούται. Για τις απευθείας αναθέσεις είπε ότι μετά από ψευδώνυμη καταγγελία ελέγχθηκαν και βρέθηκαν
όλες νόμιμες. Για τις προσπάθειες απόκτησης του Δικαστικού Μεγάρου,
ο κ. Βοργιαζίδης είπε αν παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις ο κ. Παπαγιάννης θα ήξερε τι έχει γίνει.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ σαφές χρονοδιάγραμμα για το φυσικό αέριο
Δεν υπάρχει συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει το
φυσικό αέριο στην Βέροια. Αυτό είπε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. Συγκεκριμένα είπε ότι σε
ημερίδα για το φυσικό αέριο που έγινε στην ΔΕΘ, η αρμόδια εταιρεία, η
ΔΕΔΑ, είναι εν αναμονή της χρηματοδότησής της από το ΕΣΠΑ και δεν
υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.
Για το θέμα της αποχέτευσης της Βεργίνας, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε
ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Θεωρείται
έργο εθνικής σημασίας και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Δεν Θα περπατήσει η εξαγγελία Μητσοτάκη για τον ΕΝΦΙΑ
Μέτρο που δεν μπορεί να «περπατήσει» χαρακτήρισε ο δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, την εξαγγελία Μητσοτάκη για αντικατάσταση της ΚΑΠ από τον ΕΝΦΙΑ ως μορφή χρηματοδότησης των δήμων. Εξηγώντας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την θέση
του, είπε ότι το μέτρο θα συρικνώσει ακόμη περισσότερο τα έδοδα των
δήμων, έχουν γίνει περικοπές της τάξης του 60% από το 2010 και μετά.
Ο κ. Βοργιαζίδης είπε ότι τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι εγγυημένα σε αντίθεση με αυτή της ΚΑΠ. Επίσης είπε ότι λόγω διαφορετικών
αντικειμενικών αξιών, τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ είναι διαφορετικά από
δήμο σε δήμο και το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει δήμους διαφορετικών
ταχυτήτων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ενημέρωση για τα 127 ακίνητα της Ημαθίας που βρίσκονται στο
νέο κατάλογο του υπερταμείου έκανε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης. Είπε ότι τα περισσότερα
ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας (Μετόχι, Ασώματα, Αγία Βαρβάρα),
ακίνητα που είναι στην Βέροια όπως το κτίριο της Πυροσβεστικής και το
Βυζαντινό Μουσείο.
Ο δήμαρχος είπε ότι υπάρχουν και κάποια ακίνητα που είναι στο
υπερταμείο αλλά δεν φαίνονται στο νέο κατάλογο όπως το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο.
Ο Θανάσης Αποστολόπουλος σημείωσε ότι μέσα στον κατάλογο είναι και οι αρχαιολογικοί χώροι της Βεργίνας.
Καυγάς για φόρο της ΔΕΥΑΒ
Θέμα με φόρο της ΔΕΥΑΒ που έπρεπε να καταργηθεί το 2014 αλλά
αντί γι αυτό εντάχθηκε στο τιμολόγιο της επιχείρισης έθεσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Είπε
ότι είναι ένα τέλος 80% που θεσπίστηκε για να στηθούν οι ΔΕΥΑ αλλά
είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα επιβολής. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε,
ότι η ένταξη του στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ μετά το 2014, διπλασίασε την
χρέωση του νερού.

Απαντώντας ο
πρώην πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Νίκος Μωυσιάδης, είπε ότι δόθηκε η δυνατότητα στις
ΔΕΥΑ να τον εντάξουν
στο τιμολόγιό τους και
αυτό έγινε για να μην
καταρεύσει οικονομικά η επιχείρηση.
ΑΝΤ.
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ:
«Ποιες
διαδικασίες
ακολουθεί
ο δήμος Βέροιας
για τα ιδιωτικά
οικόπεδα
που θέλουν
καθάρισμα;»
Ενημέρωση για
τις διαδικασίες που
ακολουθεί ο δήμος
στην ειδοποίηση οικοπεδούχων των οποίων τα οικόπεδα χρειάζονται καθάρισμα,
ζήτησε ο Αντώνης Μαρκούλης στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας λέγοντας ότι υπάρχει αίτημα που εκκρεμεί από τον Ιούνιο.
Απαντώντας ο κ. Παπαδόπουλος, είπε ότι ο δήμος προχωρά σε 2
ειδοποιήσεις, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (ένα δίμηνο ο χρόνος). Κάποιες φορές υπάρχουν και προβλήματα με τις εγγραφές των οικοπέδων
στο Κτηματολόγιο και περνά τρίμηνο μέχρι να επέμβει ο δήμος. «Την
τελευταία τριετία έγιναν πολλές παρεμβάσεις ιδιωτών μετά από όχληση
του δήμου. Ο δήμος έκανε ελάχιστε φορές παρέμβαση και αυτές ήταν
κυρίως σε συνενόηση με τους ιδιικτήτες για την απομάκρυνση υλικών
που συγκεντρώθηκαν από τους ιδιότες» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.
Αρ. Λαζαρίδης: «Σε φάση οριστικής παραλαβής η ανάπλαση»
Ερώτηση για το αν έγινε η
οριστική παραλαβή του έργου
της ανάπλασης του κέντρου
και το αν ο χώρος στάθμευσης
κάτω από την Ελιά είναι στο
ίδιο πρόγραμμα, κατέθεσε στην
συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο Αντώνης Μαρκούλης.
Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Άρης Λαζαρίδης είπε ότι
το έργο είναι στην φάση της
οριστικής παραλαβής και πρόσθεσε ότι δεν ήταν ένα έργο
βιτρίνας αλλά ένα έργο ουσίας. Ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι το έργο σταμάτησε την άναρχη στάθμευση πάνω στα πεζοδρόμια, υπογειοποίησε τα
δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και έδωσε την δυνατότητα στους πεζούς να
κινούνται σε άνετα πεζοδρόμια.
Για τις κακοτεχνίες σημείωσε ότι ήταν ελάχιστες και ότι διορθώθηκαν.
Για τον χώρο στάθμευσης κάτω από την Ελιά είπε ότι είναι διαφορετικό έργο από την ανάπλαση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ. Ορφανίδη για την διαχείριση της λυματολάσπης
Το θέμα της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού επανέφερε
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ο Αντώνης Μαρκούλης, για να πάρει απάντηση από
τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑΒ (έλλειπε
στην προηγούμενη
συνεδρίαση) Γιώργο Ορφανίδη.
Απαντώντας ο
κ. Ορφανίδης είπε
ότι η ΔΕΥΑ Πάτρας
διαχειρίζεται την
λυματολάσπη με
την ίδια μέθοδο αλλά μόνη της και όχι αναθέτοντας την εργασία σε επιστήμονα εργολάβο.
Ο κ. Ορφανίδης είπε ακόμη ότι η Πάτρα ξοδεύει περισσότερα χρήματα

και προσδιόρισε ότι ο δήμος Βέροιας εξοικονομεί περίπου 300.000
ευρώ από την επιλογή του να αναθέσει την εργασία σε εργολάβο. «Ψάχνουμε κι εμείς τρόπο να διαχειριστούμε μόνοι μας τον βιολογικό αλλά
να ξέρετε ότι αυτό θα αυξήσει το κόστος διαχείρισης» σχολίασε ο κ.
Ορφανίδης.
Μετρήσεις στην ατμόσφαιρα μετά την φωτιά στο διαλογητήριο
Ερώτηση για
το αν έγιναν μετρήσεις στην ατμόσφαιρα μετά την
μεγάλη φωτιά σε
διαλογητήριο της
περιοχής και αν απομακρύνθηκαν τα
καμένα πλαστικά
απηύθυνε ο Γιώργος Μελιόπουλος,
στον αντιδήμαρχο
Καθαριότητας Βέροιας Βασίλη Παπαδόπουλο, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας.
Απαντώντας ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η ευθύνη των μετρήσεων
ανήκει στην Περιφέρεια, η οποία ήταν παρούσα στο συμβάν. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δήμος και περιφέρεια συνεργάζονται πάνω στο
θέμα ενώ πρόσθεσε ότι θα γίνουν μετρήσεις και πρόσθεσε ότι από την
πρώτη αυτοψία είπε ότι φάνηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τα καμμένα υλικά είπε ότι ανάλογα με το τι θα δείξουν οι μετρήσεις, θα οδηγηθούν εκεί που ορίζει ο νόμος. Επίσης είπε ότι από την πρώτη αυτοψία,
Α. Καγκελίδης και Ι. Παπαγιάννης επανέφεραν το Σκοπιανό
Για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων
έκαναν αναφορά για
ακόμη μια φορά στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
οι σύμβουλοι Αντώνης
Καγκελίδης και Γιάννης
Παπαγιάννης ζητώντας
παράλληλα από την Δημοτική Αρχή να αναλάβει
πρωτοβουλίες που να
δείχνουν την αντίθεση
του δήμου στην συμφωνία των Πρεσπών.
Αμφότεροι χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις μιλώντας για τα Σκόπια. Ο Αντώνης Καγκελίδης μίλησε για κράτος συνονθύλευμα που έχει κερδίσει την υποστήριξη όλου του πλανήτη, αναφέρθηκε σε ανεκδιήγητο πρωθυπουργό και
ξεπουλημένες αντιπολιτεύσεις. Ο κ. Καγκελίδης χαρακτήρισε προδότες
όσους λένε ότι οι Έλληνες πρόσφυγες δεν δικαιούνται να διαμαρτύρονται για την Μακεδονία.
Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Παπαγιάννης δήλωσε ότι θα παραβρεθεί στο μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις 30 Σεπτεμβρίου και χαρακτήρισε τους Σκοπιανούς κλεφτρόνια της ιστορίας.
Αντιφασιστική εκδήλωση
συζήτηση πρότεινε ο Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
Την πραγματοποίηση αντιφασιστικής εκδήλωσης
- συζήτησης πρότεινε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο Τηλέμαχος Χατζηαθασίου. Με αφορμή την επέτειο της
δ ολο φ ο ν ί α ς το υ
Παύλου Φύσσα,
κ. Χατζηαθανασίου
μοιράστηκε με τους
δημοτικούς συμβούλους τις ανησυχίες του λέγοντας ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε μια σειρά
από φασιστικές ενέργειες που σημαίνει ότι ο φασισμός είναι παρόν στην
καθημερινότητά μας.
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

PΠου βρίσκονται αυτά τα
ακίνητα
PΒεσυρόπουλος: Η
Κυβέρνηση να είναι πιο
προσεκτική…
PΟυρσουζίδης:
Εξαιρούνται από το νόμο
οι αρχαιολογικοί χώροι…
PΒοργιαζίδης: Οι χώροι
των δημοτών να
παραμείνουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση…

ΠΡΏΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Σκοτάδι!!!

ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ – 127 ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
– ΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ, ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κυριολεκτικά σκοτάδι επικρατεί στις τοπικές υπηρεσίες
του Δήμου Βέροιας και δη της Ημαθίας με τα ακίνητα που
συμπεριλαμβάνονται στις λίστες του Υπερταμείου (Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ). Οι τοπικές κοινωνίες βράζουν. Οι αποκαλύψεις έρχονται σαν χιονοστιβάδα
και πραγματικά, όλα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν. Ήδη στον Δήμο Βέροιας έχει ξεκινήσει
ένα γαϊτανάκι αναζητήσεων κατά τόπους, για τα ακίνητα που
περιλαμβάνονται στα χωρικά του.
Σύμφωνα με τη λίστα, 127 «φιλέτα» στον Δήμο Βέροιας,
ανάμεσά τους και κτίρια, περνούν στην κυριότητα του Υπερταμείου, με το οποίο και θα πρέπει να συνομιλούν οι τοπικοί

φορείς για το αντίτιμο που θα
πρέπει να πληρώσουν για να
τα μισθώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν και εν προκειμένω
ο Δήμος Βέροιας για αυτά που
ανήκουν εντός των ορίων του.
Μεταξύ αυτών των ακινήτων
είναι το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, αρχαιολογικοί και στρατιωτικοί χώροι και εκκλησία!!!
Ναι ακόμα και χριστιανική εκκλησία είναι μέσα στην λίστα
που εντάχθηκε στο Υπερταμείο, ενώ το παλαιό δικαστικό
μέγαρο στην πλατεία Ωρολογίου για το οποίο ζήτησε ο Δήμος Βέροιας να του παραχωρηθεί, δεν είναι στην συγκεκριμένη λίστα καθώς είχε ήδη ενταχθεί νωρίτερα στο ΤΑΙΠΕΔ.
Οι δύο Υπουργικές Αποφάσεις της ίδιας μέρας (ΦΕΚ
Β΄2320 & Β΄2317 – 19/6/2018), τα ακίνητα αυτά οδεύουν
ολοταχώς για «εγγύηση» επί του δημόσιου χρέους και για εκποίησή τους για την αποπληρωμή του, ερήμην των τοπικών
κοινωνιών. Βέβαια από την Κυβέρνηση, μετά τον σάλο που
ξέσπασε, υπήρξαν διευκρινήσεις πως δεν μεταβιβάζονται,
ούτε και θα μπορούσαν άλλωστε να μεταβιβαστούν, αρχαιολογικά μνημεία ή ακίνητα όπως αιγιαλοί, παραλίες, περιοχές Natura, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατηγορίες εκτός
συναλλαγής, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του
Υπουργείου Οικονομικών. Ο νόμος 4389/2016 εξαιρεί ρητά
και ανεπιφύλακτα τα ακίνητα αυτά.
Που βρίσκονται αυτά τα ακίνητα
Όπως αναφέραμε, στην λίστα του Υπερταμείου βρίσκονται
127 ακίνητα τα οποία ανήκουν εντός των ορίων του Δήμου

Βέροιας. Συγκεκριμένα στη Βέροια υπάρχουν 34, στην Βεργίνα 62, στην Αγία Βαρβάρα 25, στα Παλατίστια 5 και στον
Τριπόταμο 1. Όπως γίνεται αντιληπτό, στο αγρόκτημα της
Βεργίνας υπάρχουν τα περισσότερα ακίνητα και το αριθμητικό μέγεθος δείχνει πως υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες
να είναι και αρχαιολογικοί χώροι, ενώ στα Παλατίτσια ένα εκ
των πέντε ακινήτων, είναι η εκκλησία που βρίσκεται εντός
του χωριού.
«Έχουμε πληροφορηθεί πως στις λίστες υπάρχουν και
κωδικοί που αφορούν την περιοχή της Βεργίνας και των Παλατιτσίων. Δυστυχώς είναι αριθμοί ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός
Εθνικού Kτηματολογίου) και δεν δείχνουν ποια είναι αυτά τα
ακίνητα. Έτσι το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε συνολικά να
εξετάσει τι αφορά ο κάθε κωδικός, σε σχέση με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Για τον λόγο αυτό δεν μπορώ, ως
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και πω κάτι συγκεκριμένο, από τη στιγμή που δεν μπορώ να γνωρίζω»
μας είπε η Αγγελική Κοτταρίδη.
Απ. Βεσυρόπουλος:
Η Κυβέρνηση
να είναι πιο
προσεκτική…
Όπως προαναφέραμε,
μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, η Κυβέρνηση επανέκαμψε και επισήμανε πως θα
γίνουν οι σχετικές διορθώσεις
κυρίως σε ότι αφορά ακίνητα
που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Ωστόσο η «ζημιά»

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

έγινε και οι αρνητικές εντυπώσεις δημιουργήθηκαν στην
κοινή γνώμη.
«Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, κυρίως όμως οφείλει να
πει ποια είναι τα δημόσια ακίνητα της Ημαθίας που μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο. Για ποιο λόγο όμως δεν το κάνει;
Είναι ξεκάθαρο, ότι η κυβέρνηση ενέταξε και δημόσια
ακίνητα στη λίστα της παραχώρησης, που δεν μπορούν να
παραχωρηθούν, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, γήπεδα αλλά και νοσοκομεία. Αυτό και μόνο δείχνει έλλειψη
προετοιμασίας αλλά και σοβαρότητας» μα είπε ο Βουλευτής
Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος
και πρόσθεσε:.
«Το Σύνταγμα προστατεύει αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία και αυτό υποχρεώνει την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα
να είναι πιο προσεκτική όταν νομοθετεί ή όταν εκδίδει ΦΕΚ.
Πρέπει όμως όλοι να θυμόμαστε ότι η παραχώρηση όλης
της δημόσιας ακίνητης και κινητής περιουσίας στο Υπερταμείο και για 99 χρόνια, έχει την υπογραφή του κ. Τσίπρα.
Το Υπερταμείο το ζητούσαν οι δανειστές και από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις, κανείς όμως δεν διανοήθηκε
να παραχωρήσει ολόκληρη τη δημόσια περιουσία για 99
χρόνια, εκτός από τον κ. Τσίπρα που υπογράφει ότι του
βάζουν μπροστά του: από το Υπερταμείο έως τη Συμφωνία
των Πρεσπών παραχωρώντας στο κράτος των Σκοπίων την
αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας».

Με τον τρόπο αυτόν δημοσιοποιήθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
τα ακίνητα που εντάσσονται στο Υπερταμείο. Κρυπτογραφημένοι κωδικοί που πρέπει οι κατά τόπους
υπηρεσίες να υποστούν μια χρονοβόρα διαδικασία
για να διαπιστώσουν μέσω του Κτηματολογίου σε
ποια ακίνητα ανήκουν οι κωδικοί
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Γ. Ουρσουζίδης:
Εξαιρούνται από
το νόμο οι αρχαιολογικοί χώροι…
Όπως είναι λογικό απευθυνθήκαμε και στον κυβερνητικό βουλευτή της Ημαθίας με το ερώτημα:
Της τελευταίες ημέρες έχουν
γραφτεί πολλά γύρω από το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, για
τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να
ξαναθυμηθούμε τα πράγματα, κ.
Ουρσουζίδη τι έχετε να δηλώσετε
για το ζήτημα;
« Στο Ν.4389/2016, τον γνωστό εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου, ορίζεται ρητά και κατηγορηματικά:
- Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.»
ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και ελέγχεται πλήρως
από αυτό, αφού οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν σ΄ αυτό
100% και δεν είναι μεταβιβάσιμες.
- Εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό για την υλοποίηση
της επενδυτικής πολιτικής και συμβάλει στην απομείωση
των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας – όχι όπως το
ΤΑΙΠΕΔ, τα έσοδά του οποίου στοχεύουν μόνο στην αποπληρωμή του χρέους.
Στην ΕΤΑΔ παραχωρείται προς διαχείριση και αξιοποίηση
η περιουσία του Δημοσίου με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. Περιοχές Ramsar,
γ. Περιοχές Natura,
δ. Αρχαιολογικοί χώροι,
ε. Αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός
συναλλαγής» μας είπε ο Γιώργος Ουρσουζίδης και επισήμανε ότι:
«- Τα 4 τελευταία χρόνια που κυβερνά αυτή η κυβέρνηση
ποια ήταν άραγε η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που
εκποιήθηκε; Απολύτως καμία !

- Ό,τι μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ή στην ΕΤΑΔ και εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ν.4393/2016-μεταβιβάστηκε από την
προηγούμενη κυβέρνηση-προφανώς πριν την ψήφιση του.
Τέλος πρέπει να τονιστεί, ότι στην παρ.6 του
Ν.4389/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του
Ν.4472/2017 - ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, προβλέπεται ρητά και
κατηγορηματικά: «Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί
να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία».
*Αναλυτικά η άποψη του συγκεκριμένου θέματος από
τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρο του στη σελ. 9
Κ. Βοργιαζίδης: Οι χώροι των δημοτών να
παραμείνουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση…
Ο κύκλος της ενημέρωσης έκλεισε με τον Δήμαρχο Βέροιας
Κώστα Βοργιαζίδη. Όμως και ο
πρώτος πολίτης του Δήμου δεν ήταν σε θέσει να μας δώσει λεπτομέρειες, καθώς είναι χρονοβόρα
η αντιστοιχία των Κωδικών (ΚΑΕΚ) με τα ακίνητα, τα οποία πρέπει να γίνουν με το Κτηματολόγιο.
Ωστόσο ο Κώστας Βοργιαζίδης
πιστεύει πως χώροι που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες,
πρέπει να ανήκουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
«Θα μπορούσα να μιλήσω για τους αρχαιολογικούς χώρους, να αναφερθώ σε διάφορα πράγματα. Δυστυχώς όμως
δεν έχουμε εικόνα αυτήν την στιγμή. Αν αφορούν χωράφια,
τότε λίγο το πρόβλημα. Αν όμως συμπεριλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, τότε είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα.
Πάντως δεν μπορεί ούτε αρχαιολογικοί χώροι, ούτε και ακίνητα που χρησιμοποιεί καθημερινά ο κόσμος να ενταχθούν
στο ΕΤΑΔ. Είναι χώροι του λαού, των δημοτών, Πρέπει να
παραμείνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση για να χρησιμοποιούνται από τους δημότες και τίποτα άλλο. Κανένα Υπερταμείο, καμία ΕΤΑΔ. Πάντως δεν αποκρυπτογραφήσαμε ακόμη
τους Κωδικούς ΚΑΕΚ» κατέληξε ο Δήμαρχος Βέροιας.
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περιφέρεια
Α. Τζιτζικώστας: «H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει 275 εκ. ευρώ για την
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις»
Το σ ύ ν ο λ ο
των δράσεων
της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
παρουσίασε ο
Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας στη
σημερινή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
«HIGHER» - «Καλύτερα Εργαλεία
Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες».
Το έργο «HIGHER» χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 20142020 και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως «το βασικό, το κυρίαρχο ζήτημα
της επόμενης ημέρας, για τη χώρα συνολικά, αλλά και ειδικότερα για
την Κεντρική Μακεδονία είναι η ανάπτυξη. Αφού πλέον τελειώσαμε με
τις παλιές ιδεοληψίες και τους παραλογισμούς ότι μπορεί να υπάρξει
ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικό τομέα, επιχειρηματικότητα χωρίς επιχειρήσεις,
επενδύσεις χωρίς επενδυτές, εισόδημα χωρίς θέσεις εργασίας, είναι η
ώρα πλέον να τελειώνουμε και με τις αφηρημένες θεωρητικές προσεγγίσεις και να μιλήσουμε τολμηρά, ρεαλιστικά και συγκεκριμένα για όλα
τα ζητήματα της ανάπτυξης. Για το πως θα ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα, για το πως θα αξιοποιήσουμε πόρους για την αύξηση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, για το πως η δημόσια διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα, θα γίνει πιο
φιλική προς τις επιχειρήσεις και τους νέους επενδυτές. Αυτός άλλωστε
είναι και ο στόχος, που θέσαμε και υπηρετούμε με συνέπεια και πολύ
δουλειά, να γίνει δηλαδή η Κεντρική Μακεδονία η πιο φιλική Περιφέρεια
της χώρας στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις».
Οι τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι:
1.Μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
2.Ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία, η οποία μπορεί να δώσει τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο
επίπεδο.
3.Επένδυση στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην εξωστρέφειά
τους, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να το κάνουν μόνες τους και
πολύ συχνά ούτε και τα απαραίτητα κεφάλαια να το πετύχουν.
Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι πόροι 140 εκατομμυρίων ευρώ
από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «κατευθύνονται το
αμέσως επόμενο διάστημα, σε δράσεις έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας
και της αποτελεσματικής διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής
Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές».
Αναλύοντας τον επιμερισμό των πόρων αυτών, ο Περιφερειάρχης
τόνισε ότι:
-Υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις ύψους 12 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους
ερευνητικούς φορείς.
-Υλοποιείται η δράση ανάπτυξης του Μηχανισμού Υποστήριξης
Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής
Μακεδονίας, ύψους 1 εκ. ευρώ.
-Προχωρά άμεσα η ένταξη παρεμβάσεων ύψους 5,5 εκ. ευρώ, για
την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς.
-Έχουν ήδη εξειδικευτεί δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και προχωρά άμεσα η έκδοση
σχετικών προσκλήσεων ύψους 120 εκ. ευρώ που αφορούν:
1.Στην ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
2.Στην παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια
καινοτομίας και τεχνολογίας για την εισαγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3.Στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
4.Στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του
τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
5.Στην ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων
clusters, μια πρόσκληση που θα προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα.
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι εκτός των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, η Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας προχωράει ταχύτατα στην υλοποίηση των
επενδύσεων που γίνονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου: «Έχουμε
ήδη ανακοινώσει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των επενδυτικών
σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της ‘Γενικής Επιχειρηματικότητας’, όπου χρηματοδοτούνται 43 επενδύσεις με
συνολικό ποσό αιτούμενης φορολογικής απαλλαγής ύψους 12,1 εκ.

ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
1.Η δράση «Ενίσχυσης συνεργατικών σχηματισμών (CLUSTERS)
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και
της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμε- Εξωστρέφειας».
νης απασχόλησης ανέρχεται στα 9,8 εκ. ευρώ.
2.Ο νεοσύστατος Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος ΚαινοΠαράλληλα ολοκληρώνουμε τις προσεχείς η- τομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison Office).
3.Το Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan) για την «Ενίσχυση της Καιμέρες, την αξιολόγηση 32 αιτήσεων υπαγωγής
στο καθεστώς του ‘Μηχανολογικού Εξοπλισμού’ νοτομίας των ΜΜΕ μέσω Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
και 24 αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ‘Νέ- στην Κεντρική Μακεδονία».
ες Ανεξάρτητες’ του
πρώτου κύκλου του
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού αιτούμενου
ενισχυόμενου προϋπολογισμού 39,4 εκ.
ευρώ. Ταυτόχρονα
έχουμε ξεκινήσει την
αξιολόγηση 67 επενδυτικών σχεδίων στο
πλαίσιο του δεύτερου
κύκλου του καθεστώτος ‘Γενικής Επιχειρηματικότητας’, συνολικής
επιχορήγησης ύψους 31,4 εκ. ευρώ».
Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις ουσιαστικές τομές και βαθιές μεταρρυθμίσεις
στην ίδια την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σταθερό στόχο την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση του
επιχειρείν και των επενδύσεων και συγκεκριμένα:
-Στο νέο οργανισμό της Περιφέρειας με
τη δημιουργία τμήματος προτυποποίησης
διαδικασιών, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών και γνωμοδοτήσεων
και τελικά ο ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός
της γραφειοκρατίας, η ενιαία αντιμετώπισή
των υποθέσεων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση
πολιτών και επιχειρήσεων.
-Στον περιορισμό της γραφειοκρατίας με
τη μεταβίβαση του 85% των υπογραφών
των διοικητικών πράξεων στο επίπεδο των
διοικητικών στελεχών, με την κατάργηση της
λεγόμενης «πολιτική υπογραφή».
-Στη δημιουργία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, της πρώτης one stop shop
υπηρεσίας από δημόσιο φορέα, η οποία θα
αποτελεί το σημείο επαφής ανάμεσα στην
Περιφέρεια την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία.
-Στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο
υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή
και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
«Υποστηρίζουμε επίσης ενεργά την συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων σε δράσεις
εξωστρέφειας στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε
μαζί με επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας σε εκθέσεις προβολής αγροτικών προϊόντων αλλά και σε εκθέσεις και συνέδρια
τουριστικής προβολής, με στόχο πάντα την
ενίσχυση του επιχειρείν. Επιπρόσθετα, η Περιφέρειά μας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διεθνείς επιστημονικούς φορείς όπως
το CERN. Είμαστε ο ένας από τους τέσσερις αυτοδιοικητικούς φορείς παγκοσμίως,
που έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας
με τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό, με
στόχο την ενίσχυση των διασυνδέσεων των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων», υπογράμμισε
ο Περιφερειάρχης.
Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των τοπικών
φορέων που εμπλέκονται στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία η
Περιφέρεια κατόρθωσε να είναι πρώτη επί
τέσσερα συνεχόμενα χρόνια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, πρώτη επί τρία
χρόνια στις αφίξεις τουριστών, πρώτη στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων
και στη μεταφορική δραστηριότητα της χώρας, ενώ αναδείχτηκε ομόφωνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο
«Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης»
για το 2018.
«Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε, για να
βγούμε πρώτοι και μια ώρα αρχύτερα από την κρίση, για να γίνουμε η πιο φιλική
Περιφέρεια στην επιχειρηματικότητα και τις
επενδύσεις, για να γίνει η Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια που θέλεις να ζεις και να
δημιουργείς», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης:
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Τουρισμός μπορεί να σώσει τη Βέροια
Αναμφίβολα, ο τουρισμός (εσωτερικός και εξωτερικός) αποτελεί κλάδο της αποκαλούμενης
«βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας»
με όλες του τις μορφές. Ιστορικός,
αρχαιολογικός, παραθεριστικός,
επιστημονικός-συνεδριακός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός κ.ά.
Πολλές πόλεις και περιοχές της
Ελλάδας στηρίζουν την οικονομική
τους ευμάρεια στον τουρισμό σε
σημείο να μην έχουν νιώσει την
κρίση των τελευταίων δέκα χρόνων. Υπάρχουν πόλεις που έχουν
αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό
βαθμό την ιστορία τους, τις αρχαιότητες, τις φυσικές τους ομορφιές.
Θεωρώ πως η πόλη μας δεν
συγκαταλέγεται στις προνομιούχες τουριστικές πόλεις και η οικονομία της εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη γεωργία που και
αυτή εξαρτάται με τη σειρά της από τις καιρικές συνθήκες αλλά και
από «καλοθελητές», αεριτζήδες, μεσολαβητές των αγροτικών μας
προϊόντων.
Προσωπικά πιστεύω πως η οικονομική κατάσταση θα μπορούσε
να βελτιωθεί αν η πόλη μας γίνει πιο «τουριστική», πιο ελαστική και
αυτό αν αξιοποιήσουμε την ιστορία μας, τις φυσικές ομορφιές, τις
αρχαιότητες και τα μνημεία μας. Χρειάζεται σχεδιασμός, προγραμματισμός, θέληση και πίστη και πάνω από όλα υλοποίηση των αποφάσεων χωρίς να σκέφτεται κάποιος τα πολιτικά κόστη.
Για την αρχαία περίοδο θα μπορούσαν να αναδειχθούν τα τείχη
της, αφού ως γνωστό η Βέροια με ιστορία πάνω από 3000 χρόνια
ήταν περιτειχισμένη και δυνατή, τόσο που και οι Αθηναίοι το 432
π.Χ. δεν μπόρεσαν να την κατακτήσουν. Υπάρχουν απομεινάρια
αυτών των τειχών (περιοχή κοντά στη ΔΕΗ, πλατεία Ωρολογίου, Βυζαντινό Μουσείο) που θα μπορούσαν να αναδειχθούν χωρίς μεγάλη
δαπάνη. Καθαριότητα και επαρκής φωτισμός σε πρώτη φάση.
Η Ρωμαϊκή περίοδος έχει να μας «προσφέρει» το υπ’ αριθμ.
ένα τουριστικό σημείο της πόλης. Το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου». Μοναδικός χώρος στην Ελλάδα. Εδώ χρειάζονται ριζικά

μέτρα. Και δεν αναφέρομαι στην έλλειψη τουαλετών. Αυτό έχει καταστεί γραφικό. Χρειάζεται
χώρος στάθμευσης για τα μεγάλα αυτοκίνητα.
Στο πάρκιγκ που σήμερα υπάρχει για δύο λεωφορεία τα πράγματα είναι τραγικά. Όταν ένα
λεωφορείο κάνει μανούβρα για να φύγει, η περιοχή παθαίνει «κυκλοφοριακό έμφραγμα». Οι
σκηνές είναι τριτοκοσμικές. Άκουσα οδηγούς να
λένε πως δε θα ξανάρθουμε!
Της ίδιας περιόδου είναι και ο αρχαίος δρόμος επί της Μητροπόλεως που έχει «θαφτεί»
γιατί κάποιοι φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος.
«Χωρίς να σπάσουμε αυγά ομελέτα δεν γίνεται»! Τα υπάρχοντα επιφανειακά απομεινάρια
χωρίς «ταυτότητα». Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες τα βλέπουν με δέος αλλά και απορία!
Για τη Βυζαντινή Βέροια που έδωσε και το
προσωνύμιο στην πόλη τα μνημεία πάμπολλα.
Οι μοναδικές από πλευράς αρχιτεκτονικής και
αγιογράφησης εκκλησιές, αναφέρονται βέβαια
σε πολλούς τουριστικούς οδηγούς και είναι επισκέψιμες όμως μέχρι κάποια ώρα
και μέχρι τις πρώτες απογευματινές
ώρες. Μετά στα δαιδαλώδη σοκάκια
με το λιγοστό φως τα πράγματα δυσκολεύουν!
Ο «Πύργος της Βεργίνας», στην Πλατεία Ωρολογίου
σταθερά στην «εντατική». Θα έπρεπε λόγω ονόματος
και μόνο να έχει καλύτερη αντιμετώπιση. Οψόμεθα! Και
με την ευκαιρία τι γίνεται με τον «Πύργο Ωρολόϊ. Όλοι οι
δημοτικοί άρχοντες την ανέγερσή του την είχαν σε προνομιούχο θέση των προγραμμάτων τους. Στην πράξη
όμως; Προσωπικά πιστεύω πως, μόνο με τη σύμπραξη
πολιτών και Επιμελητηρίου (κ. Γ. Μπίκα) κάτι μπορεί να
γίνει.
Οι παραδοσιακές γειτονιές (Κυριώτισσα, Μακαριώτισσα, Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά), σε αποτρεπτική κατάσταση. Η γραφικότητά τους χάνεται από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα γκράφιτι στους τοίχους, το χαλασμένο
οδόστρωμα. Ο λιγοστός φωτισμός αποτρέπει τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους για ένα περίπατο στα
γραφικά τους δρομάκια.
Η Χάβρα (Εβραϊκή γειτονιά) η μοναδική
στην Ελλάδα και από τις λίγες της Ευρώπης
αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών. Και εκεί όμως έχουμε έλλειψη W.C., και εκεί σκουπίδια και αδέσποτα. Η
συνοικία «ζει και ξεφαντώνει» μόνο μια-δυο
μέρες το χρόνο στα πλαίσια της «Εύηχης
Πόλης».
Για την Οθωμανική περίοδο το μόνο επισκέψιμο μνημείο είναι το τζαμί του Μεντρεσέ,
και αυτό ανοίγει κατόπιν προειδοποίησης. Για
τα δίδυμα Λουτρά της ίδιας περιόδου, κάτι
γίνεται το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε…
Πληροφορήθηκα πως τουριστικοί πράκτορες
της γείτονός μας ανατολικά, θέλουν να εντάξουν τη Βέροια στα ταξίδια τους, ζητούν όμως
οθωμανικά μνημεία.
Για τον συνεδριακό τουρισμό μπορώ
να πω, πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», ο «Χώ-

ρος Τεχνών», και το Hotel «Αιγές»
καλύπτουν και τις πιο μεγάλες απαιτήσεις. Στον τομέα αυτό χρειάζεται
πρωτοβουλία από τους επιστημονικούς φορείς της πόλης, το Εμπορικό
Επιμελητήριο όπως κάνει η Ιερά Μητρόπολη με τα «Παύλεια».
Τελευταία άφησα την αναφορά
μου στις φυσικές ομορφιές και κυρίως την παραποτάμια περιοχή της
Μπαρμπούτας και όχι μόνο. Πλούσια αλλά άναρχη η βλάστηση. Απροσπέλαστη η περιοχή. Φίδια, τρωκτικά
και σκουπίδια το σκηνικό. Λιγοστός ο
φωτισμός που επιτρέπει ανεπιθύμητες καταστάσεις. Η περιοχή έπρεπε
να είναι ο υπ’ αριθμ. 1 τόπος περιπάτου για ντόπιους και ξένους. Αλήθεια
τα φωτιστικά που τοποθετήθηκαν σε
μια από τις όχθες του Τριπόταμου τί
εξυπηρετούν; Είδε κάποιος κάποιον
να κάνει περίπατο στο σημείο; Τα
χόρτα πιο ψηλά και από το μπόι ενός μέσου ατόμου. Σε άλλες πόλεις
είναι ευλογία που ποτάμι διαρρέει την
πόλη τους. Μου έρχεται στο μυαλό
η πόλη των Τρικάλων. Δε λέω ότι θα
πρέπει να γίνουμε και εμείς Τρίκαλα (και γιατί όχι; θα πείτε κάποιοι
από εσάς) αλλά ας ξεκινήσουμε να αξιοποιούμε την μοναδική περιοχή. Αν από τότε που εντοπίσθηκε το θέμα και εξαγγέλλονται προγράμματα, αν φτιάχναμε 10-20 μέτρα το χρόνο τώρα θα ήταν ένας
παραδεισένιος χώρος.
Η Βέροια είναι από τις λίγες πόλεις που δεν έχει καταστήματα
λαϊκής τέχνης με ενθύμια. Και αυτό γιατί δεν έχουμε αξιοποιήσει τα
δώρα που η ιστορία και η φύση απλόχερα μας χάρισε.
Αν τα αξιοποιήσουμε, σίγουρα, μια καλύτερη μέρα θα ξημερώσει
για τους Βεροιώτες. Ο Τουρισμός μπορεί να γίνει η λύση της κρίσης.
Και κάτι τελευταίο σχετικά. Αυτό το Βυζαντινή VEROIA ας γραφεί
VERIA.
Μάκη\ς Δημητράκης
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Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μετράει μέρες
Άρθρο του Αν. Τομεάρχη Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο εκνευρισμός και ο πανικός που τους διακατέχει είναι ευδιάκριτος, αποτυπώνεται στο διχαστικό λόγο και στη ρητορική μίσους,
στις αήθεις επιθέσεις εναντίον του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και στην απέλπιδα προσπάθεια να μοιράσουν και πάλι υποσχέσεις, να πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες.
Με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει κανείς πλέον να αγοράσει το
εμπόρευμα του κ. Τσίπρα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μοίρασε λεφτά
στα λόγια όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, αντίθετα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης χρημάτων που απευθύνεται στους πολίτες. Γιατί όταν μειώνονται οι φόροι οι επιχειρήσεις
αποκτούν κίνητρο για να επενδύσουν και οι πολίτες εξοικονομούν
χρήματα.
Τα πρωτογενή πλεονάσματα της κυβέρνησης στηρίζονται στην
υπερφορολόγηση και στη στάση πληρωμών του Δημοσίου και όχι
στην ανάπτυξη ή την παραγωγή πλούτου. Πόσο μακριά μπορεί να
πάει μια τέτοια συνταγή;
Εμείς πιστεύουμε σε μια άλλη πολιτική που στον πυρήνα της
έχει τη μείωση των υπέρμετρων φορολογικών και ασφαλιστικών
επιβαρύνσεων.
-Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% αφορά όλους τους Έλληνες
φορολογούμενους και κυρίως τη μεσαία τάξη, που η κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα τη στοχοποίησε με την υπέρμετρη φορολόγηση,
σύμφωνα με την κυνική ομολογία του κ. Τσακαλώτου.
-Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις
από το 29% στο 20% και του φόρου στα μερίσματα από το 15%
στο 5%, θα ενισχύσει τις επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας. Ανάπτυξη και υψηλοί φόροι δεν πάνε μαζί, αυτό το γνωρίζουν όλοι εκτός από τον κ. Τσίπρα.
-Η αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία
χρόνια και έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης που καταβάλλεται για λειτουργική, ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση
των υφιστάμενων κατοικιών, θα αναζωογονήσει μία από τις ατμομηχανές της οικονομίας: την οικοδομή.
-Η εισαγωγή αρχικού κατώτατου φορολογικού συντελεστή 9%
για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ αντί του 22% που είναι σήμερα,

στοχεύει στην ανακούφιση των
μισθωτών των συνταξιούχων
και των αγροτών. Ο «κοινωνικά
ευαίσθητος» κ. Τσίπρας μείωσε
δύο φορές το αφορολόγητο επιβαρύνοντας τους ανθρώπους με
τα χαμηλά εισοδήματα.
-Η άμεση μείωση του ΦΠΑ
στην εστίαση από το 23% στο
13% αλλά και η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο στο
ύψους του 11% θα ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού μας, η συνεισφορά του
οποίου στο ΑΕΠ θα αυξηθεί.
-Η καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για
τα αγροτικά συλλογικά σχήματα,
δεν είναι μόνο ένα μέτρο φοροελάφρυνσης. Είναι ένα μέτρο με
αναπτυξιακή στόχευση, δείχνει
την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσει ο αγροτικός τομέας
προκειμένου να αναγεννηθεί.
Απέναντι σε όλα αυτά, ο αντίλογος του κ. Τσίπρα είναι «που
θα βρούμε τα λεφτά». Μιλάει αυτός που μοίρασε, στα λόγια, 12
δις ευρώ με το αλήστου μνήμης πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το
2014, με αυξήσεις μισθών, 13η σύνταξη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ
και τόσα άλλα. Μιλάει αυτός που δεν έχει πει ούτε μία αλήθεια
στους Έλληνες πολίτες.
Οι μειώσεις φόρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της
Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να δημιουργήσουν δημοσιονομικό πρόβλημα, αντίθετα θα οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων και
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Έχουμε όμως και ευρύτερο σχεδιασμό που περιλαμβάνει στοχευμένη
μείωση δημοσίων δαπανών κατά 2
δις ευρώ μέσα σε δύο χρόνια που θα
προέλθει από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αναλογία 1 προς 5 για τις προσλήψεις στο
δημόσιο (με εξαίρεση τους τομείς της
Υγείας και της Παιδείας) και την επέκταση των υποδομών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Υπάρχουν όμως και άλλες πηγές
εσόδων που δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο, όπως η επέκταση της
χρήσης πλαστικού χρήματος και των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η επέκταση της χρήσης πλαστικού χρήματος
θα γίνει με κίνητρα και για τις δύο κατηγορίες των συναλλασσομένων, και
του πολίτη και του επαγγελματία.
Σε ότι αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα: από τα 250 εκατομμύρια
τιμολόγια που εκδίδονται στη χώρα
μας, μόνο το 6% διακινείται ηλεκτρονικά σήμερα κάτι που σημαίνει γραφειοκρατία και κυρίως απώλεια δημοσίων
εσόδων και αδυναμία ελέγχου της φοροδιαφυγής. Η λύση είναι η έκδοση και διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων μεταξύ των επιχειρήσεων και η διασύνδεση με τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Υπολογίζεται ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
μπορεί να αποφέρει αύξηση στα ετήσια έσοδα από το ΦΠΑ της
τάξεως των 3,5 δις ευρώ.
Εμείς έχουμε απαντήσεις για όλα, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει ένα
ψέμα για όλα.

ΤΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς επιχειρήθηκε από
την πλευρά της κυβέρνησης να παρουσιαστεί η πραγματικότητα
στο χώρο της εκπαίδευσης διαστρεβλωμένη. Επιμένει με θράσος να μιλά για «επιστροφή στην κανονικότητα» , ξεδιπλώνοντας
ταυτόχρονα όλο το οπλοστάσιο των νόμων , των εγκυκλίων και
των αποφάσεων που προωθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ,
ενώ νέα αντιλαϊκά μέτρα τρέχουν και στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τον πρώτο «μεταμνημονιακό» Σεπτέμβρη τα σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν με τις ίδιες ακατάλληλες υποδομές και ελλείψεις που έχει συσσωρεύσει η χρόνια υποχρηματοδότηση της
εκπαίδευσης.
Ο νέος νόμος που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
τις «δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης» δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ένα ακόμα προαπαιτούμενο στα πλαίσια των μνημονιακών
δεσμεύσεων με την Ε.Ε και τους «θεσμούς». Μέσα από τους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς διαμορφώνεται το έδαφος για νέες
βαθύτερες αντιδραστικές ανατροπές στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του σχολείου, στους στόχους της εκπαίδευσης , οι οποίοι
θα πρέπει να προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο με τις
λεγόμενες «δεξιότητες» , τη « δια βίου μάθηση» , τη σύνδεση με
τις επιχειρήσεις. Ετοιμάζουν ένα σχολείο συνδεδεμένο με την αγορά ένα σχολείο που καμιά σχέση δε θα έχει με την κάλυψη
των μορφωτικών αναγκών των παιδιών.
Αλήθεια , πώς καλύπτονται οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών όταν παραμένει η καθημερινότητα των χιλιάδων χαμένων
διδακτικών ωρών στα σχολεία, όταν διδάσκουν με την αλχημεία
της δεύτερης και τρίτης ανάθεσης μαθήματα άσχετα με την ειδικότητά τους οι καθηγητές , όταν στοιβάζονται λόγω της έλλειψης
υποδομών σε υπόγεια και ακατάλληλες αίθουσες νήπια και προνήπια, όταν κλείνουν τμήματα στα ΕΠΑΛ λόγω της αύξησης του
απαιτούμενου αριθμού μαθητών για να λειτουργήσει το τμήμα
αναγκάζοντας
τους μαθητές ή να αλλάξουν ειδικότητα ή να
μετακινηθούν σε πολλές περιπτώσεις δεκάδες χιλιόμετρα μακριά
από το σπίτι τους, όταν στον 21ο αιώνα μετακινούνται μαθητές
πάνω σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων για να φτάσουν στο
σχολείο τους, όταν πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στην ειδική
αγωγή;
Αλήθεια πώς ενισχύεται η λειτουργία των σχολείων όταν κάθε Ιούνη απολύονται χιλιάδες αναπληρωτές συνάδελφοί μας που
καλύπτουν πάγιες ανάγκες στο χώρο της εκπαίδευσης;
Αλήθεια πόση σχέση με την πραγματικότητα έχουν τα πα-

ραμύθια που πουλάνε τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης όταν οι
λαϊκές οικογένειες βιώνουν καθημερινά αδιέξοδα έχοντας το άγχος
της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους χωρίς καμιά ουσιαστική
στήριξη από το κράτος; Όταν αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη και να στερηθούν ακόμα και τα στοιχειώδη για
να πληρώσουν φροντιστήρια, μετακινήσεις , ιδιωτικά κέντρα ειδικής
αγωγής.
Στην Ειδική Αγωγή 35% είναι το ποσοστό των ακάλυπτων
κενών . Η Ειδική Αγωγή - ο πιο ευαίσθητος τομέας της εκπαίδευσης- λειτουργεί ως επί το πλείστον με συμβασιούχους εκπαιδευτικούς κατά παράβαση κάθε παιδαγωγικής έννοιας που απαιτεί την
οικοδόμηση σταθερής σχέσης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό.
Μάλιστα με την κατάργηση των ΚΕΔΔΥ θα υποβαθμιστεί ακόμα
περισσότερο η Ειδική Αγωγή και θα φορτωθούν οι λαϊκές οικογένειες όλο το κομμάτι της διάγνωσης και στήριξης των παιδιών με
ειδικές μαθησιακές ανάγκες ,ενώ το κράτος θα απαλλαγεί από
την ευθύνη.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί απολύονται κάθε Ιούνιο για να επαναπροσληφθούν το Σεπτέμβρη ή και αργότερα ανακυκλώνοντας
ουσιαστικά τους εαυτούς τους.
Η γενίκευση της αδιοριστίας , η επέκταση της ελαστικής εργασίας και στην εκπαίδευση έχει πρώτα απ΄ όλα επιπτώσεις στα
μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, Τα χιλιάδες κενά οι χαμένες διδακτικές ώρες , η εναλλαγή κάθε χρόνο εκπαιδευτικών
ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή όπως προαναφέραμε οξύνουν ακόμα
περισσότερο την κατάσταση
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης
κατηγορίας. Είναι νέοι επιστήμονες και θέλουν και έχουν ανάγκη
να εργαστούν. Είναι παιδαγωγοί και θέλουν να συνδεθούν με τους
μαθητές τους, γι’ αυτό δεν πρέπει να γυρίζουν από σχολείο σε
σχολείο κι από τόπο σε τόπο. Είναι το μέλλον της εκπαίδευσης
, είναι άμεση αναγκαιότητα να διοριστούν γιατί καλύπτουν χρόνια
λειτουργικά κενά ώστε να λειτουργούν τα σχολεία στοιχειωδώς.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ διαγκωνίζονται ποιος θα δώσει καλύτερα διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο , ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής της
Ε.Ε , του ΟΟΣΑ.
Στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της ΝΔ , παρουσιάζοντας τις θέσεις του κομματός του, πρότεινε ακόμα μεγαλύτερη

«αυτονομία» των σχολείων «στην οργάνωση , εξεύρεση-διαχείριση
πόρων, την επιλογή του διδακτικού προσωπικού την κατάρτιση
του προγράμματος σπουδών» με στόχο « ακόμα περισσότερες
δεξιότητες» , εν ολίγοις δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο ψαλίδισμα στις
ήδη πολυκουτσουρεμένες δαπάνες για την Παιδεία , την απαλλαγή του αστικού κράτους από την ευθύνη που έχει για την Παιδεία
και τη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας με τις
ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΟΥΣ
Κυβέρνηση . ΝΔ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα προσπαθούν
να στήσουν νέα «δόκανα» εγκλωβισμού και εξαπάτησης του λαού. Η ανάπτυξη που διαλαλούν έχει κοινό παρονομαστή τα κέρδη
των επιχειρηματικών ομίλων , ντόπιων και ξένων, προϋποθέτει μια
ζωή με τα ελάχιστα για τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά. Σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 , συνεχείς απώλειες
σε μισθούς και συντάξεις. Οι 700 και πλέον μνημονιακοί νόμοι
είναι εδώ, εφαρμόζονται καθημερινά χωρίς καμιά πρόθεση κατάργησής τους.
Αυτή η μίζερη κατάσταση δεν είναι το μέλλον που ονειρευόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Στην εποχή μας όπου οι
δυνατότητες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας και η ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων είναι τεράστιες , δε νοείται να υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να μην μπορεί να καλύψει τις
στοιχειώδεις ανάγκες του. Αυτή η κατάσταση δεν η δική μας «
κανονικότητα» είναι η δική τους και δεν θα μπορέσουν να μας
την επιβάλουν αν αντιληφθούμε ότι έχουμε δύναμη.
Η δύναμή μας είναι η δράση και η συμμετοχή στους αγώνες με συσπείρωση στα ταξικά σωματεία σε κοινή δράση και
συμμαχία με τους άλλους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα.
Ένα κίνημα μαζικό , διεκδικητικό που δε θα παζαρεύει το πόσα
θα χάσουμε. Δε θα διευκολύνει τις αστικές κυβερνήσεις να υλοποιούν αντιλαϊκές πολιτικές και δε θα συμβιβάζεται με τις αιτίες που
τις γεννούν. Ένα κίνημα που θα παλεύει για την κατάργηση των
αντιλαϊκών νόμων, την ανάκτηση των απωλειών, την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών
ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Τσεχελίδης Γιάννης
δάσκαλος ,μέλος του
Ν.Τ ΑΔΕΔΥ ΗΜΑΘΙΑΣ,
εκλεγμένος με την Αγωνιστική Συσπείρωση

Οκτωβρίου 2018
Δευτέρα 81 Ιανουαρίου

ΠΑΜΕ ΣΤΑ
ΒΑΘΙΑ
Του Μανώλη
Βαλσαμίδη
Θέλει μια εικοσαετία για
να κλείσει ένας αιώνας από
την έναρξη του Β΄ παγκόσμιου πολέμου με τα επακόλουθά του, τη Γερμανοϊταλοβουλγαρική κατοχή της
Ελλάδας και τον εμφύλιο.
Πέρα από τις καταστροφές και τους θανάτους, αυτοί που επέζησαν στις πυρίκαυστες ζώνες έφυγαν,
φεύγουν, με το πέρασμα του
χρόνου από τον κόσμο αυτό
με αναπάντητο το ερώτημα,
γιατί;
Στα σχολεία μαθαίνουμε
για τα αίτια και τις αφορμές
των πολέμων. Έχουν την
αξία τους αυτά, αλλά πίσω
και ξέμακρα από αυτά είναι
αθέατα τα γενεσιουργά αίτια των καταστάσεων, και
βέβαια συμφωνίες ειρήνης,
που οι λόγοι και οι στόχοι
τους είναι δυσδιάγνωστοι.
Η σειρήνα του πολέμου με βρήκε μαθητή της
Α΄ Οκταταξίου Γυμνασίου
στη Νάουσα. Πληθώρα οι
μαθητές δεν χωρούσαμε
στο Λάππειο Γυμνάσιο και
η τάξη μας βρέθηκε φιλοξενούμενη στο Α΄ Δημοτικό
Σχολείο με Διευθυντή τον
Ευθύμιο Παρούση.
Ήμουν πρώτος γιος του
Σταύρου Βαλσαμίδη, πρωτοψάλτη στο Μητροπολιτικό
Ναό της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Νάουσας που
ταυτόχρονα διατηρούσε
κατάστημα ειδών νεωτερισμών. Η κατάστασή μας
ήταν καλή. Τα παιδιά της
οικογένειάς μας το 1940 πέντε, δεμένη οικογένεια. Το
1947 θα προστεθεί και το
έκτο παιδί.
Η αφεντιά μου μόλις συμπλήρωνα το 10ο έτος της
ηλικίας μου. Άριστος μαθητής, γιατί να το κρύψω, σε
εκείνη την τρυφερή ηλικία
άκουσα τον Διευθυντή του
Α΄ Δημοτικού Σχολείου, που
μας φιλοξενούσε να μας λέγει: Παιδιά, δεν θα κάνουμε
μάθημα, έχουμε πόλεμο. Θα
πάτε ήσυχα στα σπίτια σας,
στους γονείς σας.
Η σειρήνα, το έχουμε
πόλεμο, δεν ήταν καλά ακούσματα. Πήγα στο μαγαζί, έπεσα στην αγκαλιά του
πατέρα μου για να νιώσω
ασφαλής. Τον ρώτησα τότε:
Γιατί μπαμπά;
Αρχή ωδίνων! Ακολούθησε η κατάρρευση του Αλβανικού μετώπου, η γερμανική
κατοχή, η αντίσταση με τα
καλά και τα κακά της και ο
εμφύλιος με όλα τα κακά. Η
Νάουσα στη δίνη του πολέμου, πυρίκαυστη ζώνη.
Πόλεμος, η μεγαλύτερη
ανοησία. Εμφύλιος πόλεμος: Το χειρότερο κακό. Εδώ η κρεατομηχανή του πολέμου κινείται από δικά μας
χέρια και αλέθει δικές μας
σάρκες.
Τα είδα όλα, τα διάβασα
όλα. Τα έζησα όλα. Γιατί οι
πόλεμοι: Και πιο πολύ, γιατί
ο εμφύλιος, ΓΙΑΤΙ:

Καμία μεταβίβαση ακινήτου στην ΕΕΣΥΠ* εφόσον
είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία
*Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Τις τελευταίες ημέρες έχουν γραφτεί πολλά γύρω από το
ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να ξαναθυμηθούμε τα πράγματα, ώστε να ενημερωθεί και να προστατευθεί
ο Έλληνας πολίτης από παραπληροφόρηση.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στις 22 Μάιου το Ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε το
περιβόητο πολυνομοσχέδιο (Ν. 4389/2016 Εφαρμοστικός
Μνημονίου), που αποτελεί την ολοκλήρωση της συμφωνίας
με τους «θεσμούς», με την υπόσχεση να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα του Ιούλη του 2015 – καί από τις δύο πλευρές
- αυτή ήταν η επιλογή.
Κοινή πεποίθηση ήταν, ότι η χώρα έπρεπε να διατηρήσει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συμφωνήσαμε σε μέτρα άδικα και εξαιρετικά επώδυνα, πήραμε όμως τη ρύθμιση του
χρέους. Σπάζοντας παράλληλα τη μήτρα που κυοφορούσε
επιμελώς τη διαπλοκή, το σύστημα των συμφερόντων που
λεηλάτησε τη χώρα και την οδήγησε στη χρεοκοπία.
Είναι γνωστό, ποιοι δημιούργησαν το χάος στην οικονομία και στους θεσμούς του κράτους, ποιοι τροφοδοτούσαν
ελλείμματα και στη συνέχεια δανείζονταν για να τα καλύψουν, αδιαφορώντας για τις συνέπιες.
Είναι επίσης γνωστό, ποιοι ανέδειξαν ανίκανους σε
ύπατα αξιώματα -προφανώς όχι ο απλός πολίτης - αλλά
ένα άθλιο κατεστημένο χειραγωγούμενο από συμφέροντα
ολιγαρχιών που επέβαλαν «χρυσοφόρες συμβάσεις» προς
ίδιον όφελος και σε βάρος του δημοσίου. Το γνωστό τρίγωνο: M.M.E. – «Μεγαλοεπιχειρηματίες» – Επίορκοι πολιτικοί.
Άρρηκτα δεμένοι μεταξύ τους, οι «μεγαλοεπιχειρηματίες» εξασφάλιζαν εύκολο χρήμα, τα Μ.Μ.Ε. έπλαθαν συνειδήσεις,
οι επίορκοι πολιτικοί εξασφάλιζαν συμβάσεις!
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, αναγκαίες των
«αρίστων» λύσεις… «μαζί τα φάγαμε», μαζί τα πληρώνουμε! Άλλοι με αίμα, άλλοι με κλεμμένα !!
Αυτή ακριβώς η πρακτική οδήγησε τον Μάη του 2010
την πατρίδα στη χρεοκοπία και τους πολίτες στην απόγνωση - εκτός «νταβατζήδων» - όπως ορθά τους αποκάλεσε ο
Κώστας Καραμανλής.
Η αντιπολίτευση «διερρήγνυε τα ιμάτιά της», ότι ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία της χώρας με την ίδρυση της
«Εταιρείας Συμμετοχών και Περιούσιας Α.Ε.», ζητώντας να
κριθεί η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου!
Κατά την ψηφοφορία όμως, πολλοί βουλευτές της…
απουσίαζαν, μάλιστα, μερικά από τα κορυφαία στελέχη!
Αδιανόητο, όταν θέλεις να σώσεις τη δημόσια περιουσία και
να αποτρέψεις την καταστροφή!
Αυτοί που έφεραν το χρέος στο 180% του ΑΕΠ και
έθεσαν τους πολίτες στην «προκρούστεια κλίνη», μας εγκαλούσαν για τα επώδυνα μέτρα που εκ των πραγμάτων
ήμασταν υποχρεωμένοι να θεσμοθετήσουμε - Δεν είναι
άλλοι από τους γόνους των πολιτικών τζακιών, άνθρωποι
απροβλημάτιστοι, ανεύθυνοι και θρασείς, χωρίς επαφή με
την πραγματικότητα!
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Ν. 4389/2016 Εφαρμοστικός Μνημονίου)
Το νομοσχέδιο χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη και περιλαμβάνει 233 άρθρα, το επίμαχο μέρος του Νομοσχεδίου
είναι το Τέταρτο:
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε
Άρθρο 185 - Σκοπός
Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα,
η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της
στοιχεία προκειμένου να :
(α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας και
(β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το
νόμο 4336/2015 (Α’ 94).
Άρθρο 186 - Έδρα / Διάρκεια
1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός του Νομού Αττικής…
2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα(99) έτη…
Άρθρο 187 - Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα
εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες
(40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων
(1.000) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται στο σύνολό του από το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες.
Ενόψει του ότι η λειτουργία της και των άμεσων θυγατρικών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος

νόμου, εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, οι μετοχές της
Εταιρείας, οι μετοχές των άμεσων θυγατρικών της, καθώς
και οι τίτλοι που ενσωματώνουν το κεφάλαιο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν.3864/2010 (Α’ 119)
(«ΤΧΣ») αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής κατά την
έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται από
το Ελληνικό Δημόσιο και κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε έντοκο λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Εταιρείας.
Άρθρο 188 - Άμεσες Θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών- Περιουσίας Α.Ε.
[…]
α. Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
β. Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
γ. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ) του ν.
2636/1998 (Α’ 198)
δ. Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.
Άρθρο 190 - Όργανα / Γενική Συνέλευση
1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση
του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.
2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική
Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού
Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό.
Άρθρο 193 - Εποπτικό Συμβούλιο
1.
Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την
εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (…)
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε
2.
(5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
α) Τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο (Ελληνικό Δημόσιο), κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Ε. Ε. και του Ε.Μ.Σ.
β) Δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του
Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ε. Ε. και τον
Ε. Μ. Σ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.
▲ Η «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.» ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και ελέγχεται
πλήρως από αυτό, αφού οι μετοχές της εταιρείας ανήκουν
σ΄ αυτό 100% και δεν είναι μεταβιβάσιμες.
▲ Εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής και συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας – όχι όπως
το ΤΑΙΠΕΔ, τα έσοδά του οποίου στοχεύουν μόνο στην
αποπληρωμή του χρέους.
Άρθρο 196 - Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ.
1. Σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στην κυριότητά της
δυνάμει του παρόντος νόμου (…).
2. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΑΔ εκλέγεται από τη
Γενική Συνέλευση του μετόχου της (Ελληνικό Δημόσιο),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.
3. Το καταστατικό της ΕΤΑΔ μπορεί να τροποποιηθεί με
απόφαση της Συνέλευσης του μετόχου της (Ελληνικό Δημόσιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920.
4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο
«και τον ΕΟΤ» και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ
χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. Περιοχές Ramsar,
γ. Περιοχές Natura,
δ. Αρχαιολογικοί χώροι,
ε. Αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός
συναλλαγής.
Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από
τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις
μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.
*** Η φράση «και τον ΕΟΤ» προστέθηκε στο πρώτο
εδάφιο της παρ.4, με το άρθρο δέκατο παρ.3 Ν.4393/2016
- ΦΕΚ Α 106/6.6.2016.
5. H ETAΔ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται από τη μεταβίβαση σύμφωνα,
με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την
επιφύλαξη υφιστάμενου δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου, «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του
EOT», το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΤΑΔ, να ανακαλέσει τη σχετική ανάθεση.

*** Η παράγραφος
5 τροποποιήθηκε ως με
το άρθρο όγδοο παρ.2
Ν.4393/2016 - ΦΕΚ Α
106/6.6.2016.
**** Η παράγραφος
5 αναφέρεται σε ακίνητα
του Ελληνικού Δημοσίου
ή του ΕΟΤ που είχαν ήδη περάσει στην ΕΤΑΔ με προηγούμενες διατάξεις νόμων και που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ.4. του υπόψη νόμου (Ν.4393/2016),
όπου απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο 4.
▲ Τα 4 τελευταία χρόνια που κυβερνά αυτή η κυβέρνηση - και μετά την σύσταση και λειτουργία της Ε.Ε.ΣΥ.Π.
- ποια ήταν άραγε η περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου
που εκποιήθηκε; Απολύτως καμία !
▲ Ό,τι μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ή στην ΕΤΑΔ και
εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ν.4393/2016-μεταβιβάστηκε
από την προηγούμενη κυβέρνηση-προφανώς πριν την
ψήφιση του.
▲ Ολοκληρώθηκαν μόνον – με σημαντικές βελτιώσεις
– οι συμβάσεις που παραλάβαμε από τους προηγούμενους !
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 99 ΧΡΟΝΙΑ !
Σε ότι αφορά τις υποκριτικές αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και τα «κροκοδείλια δάκρυα» για τα 99 χρόνια διάρκειας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.», αυτό αφορά σε συνήθη πρακτική για τις Ανώνυμες
Εταιρίες, παραθέτω τους ιδρυτικούς νόμους εταιρειών του
Δημοσίου, που συστάθηκαν από τους τότε κυβερνώντες το
2011 και το 2013:
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. (ν. 4146/2013 ΦΕΚ
Α 90/18-04-2013 Άρθρο 16.)
1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»),
με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.
α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση
και η αξιοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, κτιρίων
και εγκαταστάσεων, καθώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (ν. 4001/22.8.2011)
Άρθρο 145-Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας
Υδρογονανθράκων Α.Ε.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, […] το καταστατικό της και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 (Α ́ 144) […]
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)
χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού
διατάγματος της παραγράφου 1.
ΑΠΟΦΑΣΗ Κ. Σ. ΟΙΚ. ΠΟΛ.
Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΟΙΚ Τσακαλώτου (ΦΕΚ)
Αρ. Φύλλου 2320 Αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 / 19 Ιουνίου 2018
ορίζεται ρητά:
1. Μεταβιβάζονται, κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν.
4389/2016, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) τα ακίνητα, τα
οποία διαλαμβάνονται στην αριθμ. 86/18.06.2018 απόφαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
2. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα
ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του
άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους
είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις.
3. Πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης καθενός
ακινήτου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, με την καταχώριση αυτής στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο, κατά περίπτωση, ερευνάται αν
υπάρχει προστατευόμενη, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, διακατοχή. Σε καταφατική περίπτωση, της μεταβίβασης
στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. προηγείται η εξέταση και οριστική κρίση
επί του εκκρεμούς αιτήματος μεταβίβασης στον διακάτοχο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τέλος πρέπει να τονιστεί, ότι στην παρ.6 του
Ν.4389/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 73 του
Ν.4472/2017 - ΦΕΚ Α 74/19.5.2017, προβλέπεται ρητά και
κατηγορηματικά:
«Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νομοθεσία».Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ
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Το γρήγορο κέρδος στην πολιτική
“Οι δημόσιοι άνδρες που
Εδώ και πολλά χρόνια η τέχνη
αποβλέπουν μόνο στο προσωτης πολιτικής λειτουργεί με συγκεπικό τους όφελος , βλάπτουν
κριμένη λογική ως καθοδηγήτρια
το δημόσιο συμφέρον“
των πολιτικών βίων των λαών με
βάση το γρήγορο κέρδος . Στο παΕπιπλέον , είναι γεγορόν άρθρο θα αναφερθούμε στην
νός ότι οι κυβερνήσεις των
ελληνική πολιτική σκηνή και στα
τελευταίων ετών προς χάριν
κακώς κείμενα των ιθυνόντων της
του γρήγορου κέρδους , έχουν
. Παρακάτω θα προσπαθήσω να
πλήξει σε μεγάλο βαθμό με τις
σας εξηγήσω ποια η φύση του γρήαποφάσεις τους την Ελληνική
γορου κέρδους και πως πρέπει να
οικονομία . Αυτό έχει οδηγήαλλάξει στο μέτρο του εφικτού αυτό
σει τους ίδιους να άγονται και
το ζήτημα που εξακολουθεί να <<
να φέρονται από τις <<διαθέζει και να βασιλεύει >>.
σεις>> των ‘‘Συμμάχων’’ που
Γράφει ο Γιώργος
Η πολιτική πραγματικότητα
μας στηρίζουν κυρίως οικοΧατζηθεοδώρου
νομικά; , όπως συνέβαινε με
στην χώρα μας, από τα παλαιότην περίπτωση των μνημοτερα χρόνια ακόμη , αξιολογεί και
νίων , λόγω της άμεσης ανάφέρνει κοντά της ανθρώπους που
σε γενικά πλαίσια θα την υπηρετήσουν , όχι με γκης οικονομικής στήριξης . Αυτό το αποτέλεσμα
την πεποίθηση του πολιτικού αγωνιστή του κοι- είχε βέβαια ως αρχή, την επιπολαιότητα στις
νού συμφέροντος δηλαδή για το συμφέρον της επιλογές των κυβερνήσεων του χθες αλλά και
χώρας και των πολιτών της , αλλά υπηρετούν του σήμερα , τον λάθος χειρισμό οικονομικών
με βάση την πιστή δογματική αντίληψη της πο- και πολιτειακών καταστάσεων που έχουν οδηγήλιτικής γραμμής του κόμματος που ανήκουν και σει το ελληνικό κράτος να δανείζεται υπέρογκα
την εξυπηρέτηση του πελατειακού τους δικτύου ποσά ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
. Η πελατειακή νοοτροπία που υπάρχει στην του . Όλα αυτά βέβαια γιατί οι πολιτικοί μας
πολιτική ζημιώνει την ίδια και τον σκοπό τον δεν κοιτάνε το μέλλον της χώρας , ούτε βέβαια
οποίο υπηρετεί . Αν δεν αποφασίσουν κάποια κοιτάζουνε τα λάθη του παρελθόντος , ώστε να
σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται μην επαναλαμβάνονται τα ίδια οδυνηρά σφάλσε θέσεις εξουσίας να αλλάξουν την πελατειακή ματα . Οι ιθύνοντες του πολιτικού σκηνικού της
νοοτροπία που υπάρχει σε Αξιακή , η χώρα μας χώρας μας, κοιτάνε πώς να μείνει το κόμμα στην
θα συνεχίζει να πορεύεται σαν ένα πλοίο που εξουσία όσο το δυνατόν περισσότερο και πώς
η πυξίδα του θα δείχνει μόνο μια κατεύθυνση να ωφελούνται οικονομικά από την θέση που
χωρίς να μπορεί τίποτε να την αλλάξει προς βρίσκονται κ.α. Γενικώς δεν σκέφτονται το πραγτο καλύτερο . Όταν αναφέρομαι στην Αξιακή ματικά καλό της χώρας παρά λίγες φορές , αλλά
νοοτροπία εννοώ ότι , το κριτήριο πολιτικής αξιο- το επιφανειακά καλό που εξυπηρετεί και την δική
λόγησης των ανθρώπων που θα την απαρτίζουν τους θέση . Ο Θουκυδίδης όμως κρούει ξανά
θα είναι αυστηρό και δίκαιο και θα οδηγεί τους τον κώδωνα του πολιτικού κινδύνου λέγοντας
άξιους στην πολιτική δράση της χώρας . Αυτό : ‘’Καλός Κυβερνήτης είναι εκείνος που ωφελεί
θα έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι οι πολιτικοί όσο μπορεί περισσότερο την πατρίδα , ή τουλά, απλά μια επιλογή των στενών κύκλων κυβερ- χιστον δεν την βλάπτει συνειδητά ‘’.
Είναι δύσκολο για το οποιοδήποτε κόμνητικών συμφερόντων ή τρίτων συμφερόντων .
Ένα ακόμη αρνητικό σημείο των πολιτικών μα ή κυβερνητικό συνασπισμό να δώσει λύσεις
μας Ταγών, είναι οι προεκλογικές τους υποσχέ- σε παγιωμένες πολιτικές καταστάσεις ετών, που
σεις , για μεγάλες πολιτικές αλλαγές και υπερβά- έχουν δημιουργήσει μεγάλες πληγές στον βασεις των προηγούμενων κυβερνήσεων , για σκί- σικό κορμό του ελληνικού κράτους . Ακόμη πιο
σιμο μνημονίων , για αντίσταση στην Γερμανική δύσκολο είναι να βρεθεί ένα τέτοιο κόμμα που
Οικονομική Κυριαρχία κ.α. χωρίς στην πραγμα- να μπει δυναμικά σε μια τέτοια προσπάθεια ,
τικότητα να υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός διότι συνήθως τα κατεστημένα κόμματα υπουλοποίησης των εκλογικών τους υποσχέσεων, στηρίζουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα γιατί
ούτε η κατάλληλη προετοιμασία για τις ανάλογες χάρη σε αυτό υπάρχουν και επιβιώνουν . Τελικά,
κινήσεις που θεωρητικά πρέπει να γίνουν . Υ- το συμφέρον της πατρίδα μας , μόνο αυτοί που
πάρχει γενικώς πολιτική προχειρότητα και ανευ- την αγαπάνε άδολα και χωρίς κομματικές παρωθυνότητα σε βαθμό πολλές φορές κακουργήμα- πίδες μπορούν να το υποστηρίζουνε . Γιατί εκεί
τος απλά για την εξυπηρέτηση των δικών τους που διεισδύει το μικροπολιτικό συμφέρον και οι
συμφερόντων . Όμως ο ιστορικός και πολιτικός επιμέρους σκοπιμότητες των κομμάτων , εκεί
αναλυτής των αρχαίων χρόνων Θουκυδίδης μας αρχίζουν τα προβλήματα για τα συμφέροντα του
επισημαίνει κάτι φαινομενικά πολύ απλό :
λαού και της χώρας μας .

ΑΜΦΙΣΒΗΤΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΑΣ!
Του Ιορδάνη Ελευθεράκη
Αλγεινή εντύπωση και έντονο σκεπτικισμό
έχουν προκαλέσει οι εικόνες των παθών του γνωστού πλέον σε όλους ΖΑΚ! Η αγριότητα με την
οποία τον κλωτσουσαν οι δύο «» νοικοκυραίοι»»
παραπέμπει σε μία κοινωνία στην οποία φωλιάζει
το μίσος και η παρακμή, πρελούδιο μιας γενικευμένης σύρραξης μεταξύ των πολιτών σε ένα νέο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΏΝ, το οποίο παράγει ΒΊΑ ΚΑΙ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.
Προφανώς, οι αγανακτισμένοι καταστηματάρχες θα έχουν υποστεί τα πάνδεινα από το την συχνή παράβατικοτητα ,που προκαλεί ανασφάλεια
και μεταβάλλει την συμπεριφορά του ανθρώπου!
ΜΠΡΟΝΞ η Ομόνοια , τύπου ΜΠΡΟΝΞ και οι
συμπεριφορές των κατοίκων!
Όσον αφορά την συμπεριφορά των αστυνομικών, επίσης επιλήψιμη και ίσως σε έναν βαθμό
αιτιολογημένη ,όπου φαίνεται καθαρά η έλλειψη
ειδικής εκπαίδευσης, αλλά και φόβος για αυτοπροστασία μια που καθημερινά βρίσκονται στο
στόχαστρο του καθενός ,ιδίως αυτών που διεκδικούν το ...δίκιο τους με τα όπλα! Είναι αυτοί, οι
οποίοι είναι πιο συχνά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο
όχι να χάσουν τα χρυσαφικά του καταστήματος
τους, αλλά αυτή την ίδια τους τη ΖΩΗ!
Πάνω απ όλα αυτά ένα κράτος ανύπαρκτο,

στο να περιθάλψει και να νιαστεί για νέους σαν
τον ΖΑΚ. Άντε το κράτος ήταν σχεδόν πάντα
περίπου έτσι, ειδικά τώρα με τις περικοπές δαπανών σε πολλούς τομείς ίσως χειρότερο....οι
ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΟΙ ΌΜΩΣ? Όλα αυτά τα εξόχως
ανθρωπιστικά που αναρτούν εδώ. Όλες αυτές οι
θεωρίες για τους κακούς Κύρ-Παντελήδες και για
τους καλούς μικρο παράβατικους που έκτισαν τον
δικό τους κόσμο «δαπαναις τρίτων», προκειμένου
να χαρούν την ιδιαιτερότητά τους , που αποσκοπούν???
Αποσκοπούν στο να αποσεισουν ευθύνες από
πάνω τους! Η οικειότητα με την οποία αναφέρονται στον ΖΑΚ , αποδεικνύει ότι ήταν γνωστός
τους!
Ο ΖΑΚ με τα πολλά πρόσωπα, τις πολλές μεταμορφώσεις και τα πολλά προβλήματα.
ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΥΝΈΔΡΑΜΑΝ ΌΜΩΣ, ΔΕΝ ΤΟΝ
ΒΟΉΘΗΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΘΎΜΑ ΒΑΡΒΑΡΌΤΗΤΑΣ!
ΠΑΡΊΑΣ ΉΤΑΝ, ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΆΛΛΟΘΙ
ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΆΤΙΑ ΤΩΝ
ΆΛΛΩΝ ΜΙΑ....ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΊΒΔΗΛΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΔΑΛΗ ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΞΊΕΣ ΠΟΎ ΔΉΘΕΝ
ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ ΟΙ ΔΙΆΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΝΆΡΚΙΣΣΟΙ!
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«ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΖΩΗ…ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ»
Γράφει ο πρόεδρος
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Το θέατρο είτε ερμηνεύει τη ζωή, είτε την
αναπαριστάνει, είτε τη μιμείται, είτε την υποκρίνεται, ένα είναι βέβαιο: είναι πάντα άλλη
μια έκφρασή της. Ένας άμβωνας της τέχνης.
Δίνει ρυθμούς στις πιο ευχάριστες, στις πιο
επίπονες, στις πιο πικρές και πεζές περιστάσεις της ζωής του για να μπορεί ο άνθρωπος
να αντέχει και να μη συνθλίβεται από τις
χαρές και τις λύπες του, από τις επιτυχίες
και τα δεινά του. Σμικρύνει τον κόσμο για
να τον χωρέσει σε μια σκηνή και να μιλήσει
για αυτόν, να σχολιάσει, να ψυχαγωγήσει, να
προβληματίσει, να διδάξει.
Τα συνεργαζόμενα μέλη της θεατρικής
ομάδας κινούνται πάνω σε μία παρτιτούρα
σεναρίου έκφρασης και ανάγκης για επικοινωνία πρώτα με τον εαυτό τους και μεταξύ
τους και ακολούθως με τους θεατές, συνεγείροντας το νου και την ψυχή τους. Λειτουργούν ως συν-κινητές. Ενώνουν και συντονίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των
θεατών. Τους παρωθούν να κοιτάξουν μέσα
τους βαθιά, να ανασκαλέψουν και να ανασύρουν μνήμες, εικόνες και συναισθήματα, να
έρθουν στα ουσιώδη της ζωής, αντιμέτωποι
με τη φύση και την ουσία της κι ας ανήκει
στο παρελθόν, στο παρόν ή… στο μέλλον.
Η θεατρική τέχνη ειρωνεύεται το χρόνο και
με την αόρατη δύναμή της, έχει τον τρόπο
να τον «καταργεί», να τον «συμπτύσσει» και
τον «διαστέλλει». Οι ώρες γίνονται λεπτά, τα
λεπτά γίνονται ώρες, τα χρόνια γίνονται δευτερόλεπτα και τα δευτερόλεπτα έργο τέχνης.
Οι καλλιτέχνες όλου του φάσματος της
παραγωγής είναι προικισμένοι με ιδιαίτερα
χαρίσματα. Δημιουργούν επί σκηνής μια
πραγματικότητα με υλικό αλήθειας, η οποία
ωστόσο δεν παύει να είναι μια κατασκευή,
ένα ψέμα, που εκτυλίσσεται ζωντανά στο
τώρα, μπροστά στα μάτια μας. Ένα ψέμα,
που μας αναλαμβάνει και μας μεταμορφώνει
εντός του. Μέσα στο δίωρο της παράστασης,
ο ηθοποιός καταδύεται και υποδύεται, κάθε
φορά, στον ψυχισμό ενός άλλου ( ήρωα της
ιστορίας) και αυτή η ζωντανή κατασκευή σβήνει μπροστά στα μάτια μας, αφού έχει επιτελέσει την αποστολή της. Εικονοποιεί ιστορίες,
εκφράζοντας συμπεριφορές και δράσεις διάφορων χαρακτήρων, όλων των επιπέδων
κοινωνικής διαστρωμάτωσης, με τελικό σκοπό την αυτογνωσία, το γλυκασμό του πόνου
και τη μεγέθυνση της χαράς, την προτροπή
της διευθέτησης και βελτίωσης των ανθρώπινων σχέσεων και προβλημάτων.
Η θνησιγενής αυτή επινόηση είναι απόλυτα ζωντανή και μας παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο. Οι συντελεστές βέβαια γνωρίζουν εκ των προτέρων αυτήν την οριακή συνθήκη και συν-κινούνται και συν-κινούν τους
θεατές, ως εκκρεμές, σε συναισθηματικές
καταστάσεις χαράς-λύπης για να σμιλεύουν
τα συναισθήματά τους, να τα καλλιεργούν για
να πετύχουν την καθυστέρηση της φθαρτότητας του επίκαιρου, που εν τέλει αποτελεί την
πεμπτουσία της τέχνης. Να ανυψώσουν τους
θεατές, να τους οδηγήσουν από την ταύτιση,
στο στοχασμό και στον αναστοχασμό και να
τους φέρνουν κριτικά αντιμέτωπους με τον
εαυτό τους ώστε να συντελείται και να πραγματώνεται ο ιερός σκοπός της τέχνης, που
είναι η μέθεξη του σημαινόμενου!
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι ιστορικές παράμετροι του πολιτισμού και της παιδείας ορίζουν κάθε φορά το μαγνητικό πεδίο
του θεάτρου. Σχολιάζοντας τις εμπειρίες και
τις προσδοκίες, τις χρείες και τις βλέψεις μας
μπορεί να κάνει ακόμη πιο γοητευτική, ελκυ-

στική, επιθυμητή
ενδιαφέρουσα
και αποτελεσματική τη ζωή. Να
ανοίγει και να
προτείνει δρόμους σκέψης και
συμπεριφοράς
χωρίς να αυταπατάται ότι μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο. Έχει
όμως τη δύναμη να μας ανεβάσει πνευματικά
ψηλότερα.
Το θέατρο πάντοτε λειτουργεί , στο όνομα
των πολιτών. Είχε και έχει, από υπάρξεώς
του, την ευθύνη να σχολιάζει κριτικά και τους
διαμορφωτές των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων. Δε θέλει τα μέσα και τα εργαλεία
του να τα υποκλέπτουν και να τα αντιποιούνται οι εκτός των τειχών της τέχνης… επιτήδειοι για αλλότριους σκοπούς! Η αναφορά
γίνεται σε εκείνους, τους λίγους θέλω να
πιστεύω, που παίζουν καθημερινές «παραστάσεις», με τα «προσωπεία» που φορούν,
προσποιούμενοι, ως «ρολίστες», τους πρωταγωνιστές και καθοδηγητές της κοινωνίας
και της πολιτικής. Σε εκείνους τους «επαγγελματίες» … που υποδύονται τους ιδεολόγους, τους ηθικολόγους, τους ανιδιοτελείς
αγωνιστές… τους δήθεν πρωταγωνιστές
της ζωής…
Είναι βέβαιο ότι είτε το θέατρο είναι ζωή
είτε η ζωή είναι θέατρο στο τέλος θα έχουμε, κατά τον Αριστοτέλη, την κάθαρση και ο
ήρωας της ζωής ή του θεάτρου θα δικαιωθεί
και θα αποκατασταθεί η αλήθεια, η δικαίωση,
η ηθική τάξη !!!
Οι επιστήμες μπορούν και μας κάνουν
διαρκώς πλουσιοτέρους πνευματικά, το ΘΕΑΤΡΟ όμως επιτελεί μια δημόσια αποστολή. Αποτελεί ένα εναλλακτικό σχολείο της
κοινωνίας. Ευρύνει τη συναίσθηση και την
ευαισθησία μας, μας θέλγει, μας εξευγενίζει,
πλουτίζει το συναισθηματικό μας κόσμο, ανακαινίζει διαρκώς την εσωτερική μας ζωή, θησαυρίζει εύφορα συναισθήματα ως αντίβαρα
των δυσκολιών της ζωής.
Aν καταλήγουμε στην παραδοχή ότι το
ΘΕΑΤΡΟ είναι ένα ακόμη κοινωνικό σχολείο
τότε διαστέλλοντας και παραφράζοντας τη
ρήση του Βίκτωρος Ουγκώ θα μπορούσαμε
να πούμε ότι: όπου ανοίγει ένα θέατρο κλείνει …μια φυλακή.
Σημείωση: Το άρθρο γράφεται από το Νίκο
Μαυροκεφαλίδη, με αφορμή την έναρξη μαθημάτων (από 1ης Οκτωβρίου 2018) των
ομάδων του Τμήματος Θεατρικής Παιδείας
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας. Κατά το εκπ/κό έτος
2018-2019, στα 23 εργαστήριά του, θα φοιτήσουν 400 και πλέον άτομα, αριθμός πολύ
μεγαλύτερος από κάθε άλλη προηγούμενη
χρόνια! Θα μαθητεύουν άτομα όλων των
ηλικιών από όλο το κοινωνικό φάσμα (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και των δύο
βαθμίδων, επιστήμονες από όλα τα πεδία,
επαγγελματίες εργαζόμενοι κ.λ.π.). Έχουμε
συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης και της
τιμής. Αποδεχόμαστε την πρόκληση να λειτουργούμε στην πόλη μας ένα πολύ μεγάλο… «Θεατρικό Σχολείο».
Στους καλλιτέχνες εκπαιδευτές μας (ηθοποιούς, σκηνοθέτες μουσικοπαιδαγωγούς,
ειδικούς παιδαγωγούς-θεατρολόγους) και
σε όλους εκείνους, που φοιτούν στα τμήματά
μας εκ μέρους του Δ.Σ και των εργαζομένων
στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ εύχομαι
ΚΑΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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Κάποιες σκέψεις για το «Σκοπιανό»
Της Αναστασίας Πάπαρη
Με αφορμή σχετική συζήτηση
στο f/b, κάποιες σκέψεις για το ‘Σκοπιανό’: Η εθνότητα και η γλώσσα,
όπως και η ιθαγένεια και η ταυτότητα, δεν κατασκευάζονται, αλλά δημιουργούνται, όπως οι σταλακτίτες
στις σπηλιές.Είναι δηλαδή πολύ αργές διαδικασίες μέσα στο χρόνο και
κάθε πολιτική παρέμβαση συνιστά
βίαιη παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Το ίδιο και τα ονόματα, ιδίως όταν πρόκειται για όμορα κράτη. Αυτό που συντελείται στο
‘Σκοπιανό’, είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των Ελλήνων της Μακεδονίας εντός
των συγχρόνων ορίων της Ελλάδος. Αυτή η παγκόσμιας πρωτοτυπίας κλοπή των πολιτισμικών
θησαυρών του ελληνικού πολιτισμού, που έδωσε
κάποτε ανθρώπινα δικαιώματα στους Ασιάτες
δούλους των δεσποτικών αυτοκρατοριών, οι μεν
Σλαύοι με πρωτοφανή αυθάδεια εξακολουθούν να
διεκδικούν και να οικειοποιούνται, εμείς δε να ερίζουμε - αν είναι δυνατόν - για τα όρια της ελληνικής Μακεδονίας και άλλα φαιδρά και ανιστόρητα,
χάνοντας τη ‘μεγάλη εικόνα’. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην
εποχή του Φιλίππου, του Μ. Αλεξάνδρου και των
επιγόνων του.
Ο Φίλιππος κατέκτησε εκείνη την περιοχή και
στρατολογούσε από εκεί, όπως και ο Αλέξανδρος,
τους ΑΓΡΙΑΝΕΣ, ως απαίδευτη πολεμοχαρή φυλή
για το στρατό του. Με άλλη αφορμή έχω γράψει οτι, αν οι Σλαύοι κλπ. γείτονές μας θέλουν
ένα αρχαιοπρεπές όνομα, αυτό είναι ΑΓΡΙΑΝΙΑ.
Φυσικά, και αυτό το όνομα εμείς τους το είχαμε

δώσει, αφού αυτοί δεν είχαν ούτε γραφή, ούτε ανάγνωση. Κατά
το Βυζάντιο τους εκχριστιανίσαμε
και τους χαρίσαμε τα εδάφη, που
κατοικούν σήμερα - ναι, αυτά που
μας κλέβουν ως όνομα, μέρος της
αρχαίας Μακεδονίας του Φιλίππου
-, για να μην επιτίθενται συνεχώς,
διότι αυτό μόνο γνώριζαν να κάνουν. Σήμερα δημιουργείται ΕΝΑ
ΚΡΑΤΟΣ, που για να υπάρξει στο
μέλλον έχει ανάγκη να προσδιορίσει το όνομά του, την ιθαγένεια - η οποία ΔΕΝ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ - και τη γλώσσα, δηλαδή τα θέλει,
ακριβέστερα, τα ΚΛΕΒΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ
ΟΛΑ!!! Εμείς παραμένουμε Έλληνες, - αυτό δα
έλειπε - αφού μας λήστεψαν από όλα τα άλλα διακριτικά, τα οποία ασφαλώς υπάρχουν εντός της
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
Ταυτότητα σημαίνει όνομα, ιθαγένεια, γλώσσα. Οι
Μακεδόνες είμαστε Έλληνες, με μια μοναδική πορεία στον ιστορικό χρόνο, μια ταυτότητα που θα
λάμπει στους αιώνες, που βέβαια είναι πολύ ανώτερη από το VARDARSKA! Και ποιός δεν θα τη
ζήλευε..... ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ
ΟΝΟΜΑ, ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!! Ναι, πράγματι,
δεν έγιναν όσα έπρεπε από την ελληνική Πολιτεία τις τελευταίες δεκαετίες, μετά τη διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει οτι το
καθήκον και η υποχρέωσή μας να αγωνιζόμαστε
για τα ανθρώπινα και τα συλλογικά μας δικαιώματα, καθώς και τα εθνικά μας δίκαια, θα πρέπει να
σταματήσουν εδώ! Γι’ αυτά, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ &
ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ. ΄Οποια και αν είναι τα συμφέροντα των Μεγάλων στην περιοχή, διότι πρέπει
να γνωρίζουμε τον λόγο της εσπευσμένης λύσης
του ‘προβλήματος’. Όπως όλοι / όλες μας, έτσι
και τα κόμματα κρίνονται......

Οι ΜΚΟ που καταστρέφουν την Ελλάδα
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Στην Ιταλία είχε παρατηρηθεί έναν μάλλον
αξιοπερίεργο φαινόμενο. Από έρευνες των
αρχών βρέθηκε ότι οι λεγόμενες ανθρωπιστικές οργανώσεις έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε μεταναστευτικές
ροές. Συγκεκριμένα, το 2017 όταν 181.436
λαθρομετανάστες εισέβαλλαν στην Ιταλία
προερχόμενοι από το λιβυκό πέλαγος και οι
181.436 ήταν «διασωθέντες» των «ανθρωπιστικών» ΜΚΟ.
Ο τρόπος διάσωσης είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης. Τα σκάφη-βάρκες με τους λαθρομετανάστες βγαίνουν λίγο
έξω από τα 12 μίλια των χωρικών υδάτων
της Λιβύης. Μόλις συμβεί αυτό, εμφανίζονται οι φιλανθρωπικές ΜΚΟ με τα δικά τους
πλοία και «διασώζουν» τους λαθρομετανάστες μεταφέροντας τους τα υπόλοιπα 290 μίλια μέχρι την Σικελία. Δεν χρειάζεται να είσαι
ο Σέρλοκ Χολμς για να καταλάβεις ότι έχει
στηθεί ένας μηχανισμός διακίνησης λαθρομεταναστών με μια γενναία «χορηγία» του
φορολογούμενου. Οι γερμανικές ΜΚΟ είχαν
την δυναμικότερη παρουσία με έξι πλοία με
μηνιαίο κόστος 375.000 ευρώ και ετήσιο κόστος κάπου τα 4.500.000 ευρώ.
Δεν θα έπρεπε να μας δημιουργήσει έκπληξη το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες οργανώσεις λειτουργούν με μια και μοναδική
αποστολή, να αυξήσουν και να διευκολύνουν
τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.
Πρόκειται περί αριστερών οργανώσεων που
απλά έχουν βρει ένα νέο τρόπο προβολής
και δράσης μεταμφιεζόμενες σε πολιτικά ουδέτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις - δημοσία δαπάνη φυσικά.
Δεν είναι τυχαίο που οι εισαγγελικές αρχές διακρίβωσαν την δράση ελληνικής ΜΚΟ
ERCI η οποία δρούσε «τουλάχιστον από τα

τέλη του 2015 στη Μυτιλήνη με στόχο τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών
στην Ελλάδα μέσω των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.» Οι εμπλεκόμενοι «συμμετέχοντας σε κλειστές - κρυπτογραφημένες
ομάδες εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης
και επικοινωνίας, λάμβαναν - σε χρόνους
καθοριστικούς - πληροφορίες και στοιχεία,
εμπιστευτικού χαρακτήρα, για τις προερχόμενες από την Τουρκία προσφυγικές ροές.»
Παρακολουθούσαν τις ελληνικές αρχές
και την Frontex, χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο με πλαστογραφημένες πινακίδες και μεταξύ πολλών άλλων ανδραγαθημάτων «παρείχαν άμεση συνδρομή σε οργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών
καθώς ενεργώντας με πρόθεση διευκόλυναν
την κατ’ επάγγελμα και συνήθεια διακίνηση
μεγάλου αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών.»
Η διαφθορά είναι ίσως το μικρότερο κακό
με τις ΜΚΟ. Η ανθελληνική και αντιευρωπαϊκή δράση τους είναι που θα έχει τις καταστροφικές συνέπειες μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όταν μια άλλη ΜΚΟ ζήτησε
την αποκαθήλωση σταυρού σε παραλία γιατί
ενοχλεί τους αλλόθρησκους, ήταν ένα ακόμα
συμβάν που φανερώνει τις ιδεολογικές τους
εμμονές. Για αυτές τις ομάδες ακραίων αριστερών ο ελληνικός πολιτισμός και γενικότερα ο ευρωπαϊκός είναι ένα καρκίνωμα για
την ανθρωπότητα. Ό,τι δεν μπορούν να πετύχουν μέσω των αλλαγών στο σύστημα της
εκπαίδευσης, προσπαθούν να το επιτύχουν
με μια απροκάλυπτη αλλαγή πληθυσμού.
Και εδώ ξανά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν
είναι οι αριστεροί, αλλά οι χρήσιμοι ηλίθιοι
στα ΜΜΕ και την πολιτική τάξη που τους
ενισχύουν και τους διευκολύνουν ποικιλοτρόπως.

στις παρυφές της νομιμότητας
- Η γνώση και η σπουδή της πατριδογνωσίας, της ιστοριογραφίας
και των δεδομένων ενός τόπου, ως
ιστορικό αποτέλεσμα, είναι κατά κανόνα το μόνο δυνατό αποτέλεσμα
που μπορεί να προκύψει από τις
συγκυρίες μιας εποχής, από τους
συσχετισμούς, από το βαθμό συνειδητοποίησης και κυρίως από το επίπεδο των συλλογικών συνειδήσεων
γύρω από τα διακυβεύματα αυτής
της εποχής και αυτό γιατί μπορεί να γράφεται
και να ξαναγράφεται μια ιστορία αλλά ποτέ δεν
ξαναφτιάχνεται.
- Επειδή δεν είμαι επαγγελματίας- δεν γράφω τίποτα για να το πουλάω- είναι λογικό και
επόμενο και οι πηγές μου, οι άνθρωποι που
χρησιμοποίησα για να συνθέσω το ερμηνευτικό
μου σχήμα στο βιβλίο στις “παρυφές της νομιμότητας” να είναι απλοί γέροντες που έζησαν μια
πραγματικότητα και να είναι αυτό το αποτέλεσμα
της καταγραφής των όσων συνέβησαν στα οχτώ
(8) χωριά του δήμου Αντιγονιδών στην δική τους
εποχή.
- Σ’ αυτούς εξάλλου βρήκα αυτό που ήθελα
να βρω καθώς τα ανακλαστικά λειτούργησαν
αυτόματα και είναι σημαντικό να καταγράφεται
μια αφήγηση, ένα απόσπασμα, ένας διάλογος,
όχι μόνον με αυθεντικότητα και πολύ παραστατικότητα αλλά και με συλλογική συνείδηση η οποία
ακυρώνει τη διχρωμία του γκρίζου καταργώντας
ουσιαστικά την κατηγοριοποίηση σε καλούς και
κακούς.
- Γιατί εκεί στα χωριά μας εκείνα τα χρόνια
ήταν όλοι καλοί.
- Συζήτησα με ανθρώπους που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις της εποχής, της
κατοχικής εποχής, της εποχής του εμφυλίου και
της προσφυγικής εγκατάστασης ενός ολόκληρου
χωριού – του ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ- αλλά και τον τρόπο
που αυτή ομογενοποίησε εθνολογικά το χώρο.
- Άλλοι από αυτούς κουβαλούσαν την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση του νικητή με μια
ευγένεια που έχει ο κάθε νικητής για τον κάθε
ηττημένο και άλλοι το δράμα της ήττας με μια
πρωτοφανή εγκαρτέρηση.
- Συνεπώς αυτό που προσφέρεται όσον αφορά την καταγραφή του τόπου μας δεν είναι
μια ερμηνεία, αλλά είναι μια καταγραφή που ως
πηγή δεν είναι αρχειακό εύρημα- αν και υπάρχει
και αυτό – είναι αυθεντικές αφηγήσεις.
- Αυτά όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που
σχετίζεται με την ιστορία του δήμου Αντιγονιδών.
- Συχνά βέβαια λέμε ψέματα στον εαυτό μας
προσπαθώντας να ωραιοποιήσουμε μια λάθος
επιλογή μας, αλλά δυστυχώς οι επιλογές παραμένουν στο τέλος αδιάψευστες παρ’ ότι το εγώ
μας προσπαθεί επιμόνως να σμίξει μες στο χρόνο, την αφετηρία με το τέρμα, αφήνοντας πάντα
αναπάντητο το ερώτημα πως είναι δυνατόν με τα
ίδια υλικά να προκύψει νέος κόσμος.
- Είθισται οι εκλεγμένοι δήμαρχοι- μέσα και ο
υπογράφων- να θεωρούν ότι είναι αποκλειστικά
προσωπική τους επιτυχία η εκλογή τους και να
θεωρούν ότι η μη εκλογή τους είναι ευθύνη όλων
των άλλων πλην του εαυτού τους.
- Στην πραγματικότητα δηλαδή για τις πλειοψηφίες των δήμων δεν υπάρχει μερικές φορές
καμιά αναγνωρισμένη αρχή, η οποία να μπορεί
να κρίνει την ορθότητα ή το εσφαλμένο μιας δημόσιας δαπάνης και αυτό κυρίως συμβαίνει εκεί
όπου ο δήμαρχος επικαλείται την πλειοψηφία
της στιγμής και όχι τι λέει ο νόμος.
- Σ’ ότι αφορά το κομμάτι αυτό νιώθω τυχερός
που ο πρώτος αναγνώστης του βιβλίου ήταν
ο αείμνηστος καθηγητής ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ
χορτασμένος ζωής και γνώσεων σε ηλικία 103
ετών και αισθάνομαι ευτυχισμένος που ενώ με
προειδοποίησε “πως θα το προλόγιζε ευχαρίστως μόνον αν έκρινε πως αξίζει” πράγμα που
είναι αποτυπωμένο σε σχετικό VIDEO, τελικά βεβαίωνε όσα και δεύτερος αναγνώστης Δημήτρης
Πανταζόπουλος ανακάλυπτε ως μια “αυτοδιοικητική εμπειρία”, αλλά και όσα ο καθένας από τους
πολλούς ή λίγους μελλοντικούς αναγνώστες θα

διαβάσουν.
- Στον πρόλογό του ο Μανώλης Κριαράς με
βεβαίωνε πως προχωρώντας στην ανάγνωση
του βιβλίου απέρριπτε δικές του εικασίες, ανασκεύαζε υποθέσεις, αναθεωρούσε απόψεις και
επιχειρούσε συνθετότερες προβλέψεις για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και εν τέλει αμφισβήτησε
διαμορφωμένες μέχρι τότε θέσεις του.
- Άρα στην ουσία ό,τι περιγράφεται είναι αυτό
που κατάλαβαν οι τρεις μέχρι τώρα αναγκαστικοί
αναγνώστες ο Απόστολος Ιωσηφίδης της ΤΕΔΚ,
που δακτυλογράφησε τα κείμενα και συνέταξε
ένα και μοναδικό τύπωμα που το διάβασαν οι
δυο που το προλόγισαν , δηλαδή ΚΡΙΑΡΑΣ –
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ -τρεις αναγνώστες που γνώριζαν ότι δεν θα έκαναν ιδιωτική ανάγνωση, τρεις
αναγνώστες ιδιαίτερα ο ένας με ευρύτερη γνώση
και άρα ευστοχότερη, εγκυρότερη και ενδελεχέστερη εμβάθυνση σε αρκετές αν όχι σε όλες τις
γραμμές του κειμένου.
- Όμως κύριο όργανο της λογοτεχνικής δημιουργίας είναι η γλώσσα, η οποία ουσιαστικά
είναι η δύναμη και συγχρόνως η αδυναμία του
γράφοντα η οποία καλύπτεται ή δεν καλύπτεται
από την επιλογή και τη χρήση των λέξεων.
- Γιατί αυτός που γράφει ανασταίνει τις λέξεις
και τις ξαναδίνει τον χαμένο τους δυναμισμό.
- Θησαυροί της γλώσσας παρωχημένοι και
ανυποψίαστοι ξανάρχονται στην επιφάνεια και
παίρνουν πάλι την αρχική τους δροσιά και την
παλιά τους λάμψη και αυτό γίνεται επειδή η
γλώσσα είναι η ουσία της ψυχής.
- Αυτά και σαν αυτοκριτική που μπορεί να μην
επιβεβαιωθεί από όσα παρατίθενται στο αυτόνομο κείμενο του βιβλίου το οποίο ουσιαστικά
περιγράφει την ιστορία των οχτώ (8) χωριών του
δήμου Αντιγονιδών – με τρόπο που πιστεύω δεν
θα ξαναγραφεί – σαν βάση για να βρεθεί ένας
συμπαγής τόπος που συνθέτει έναν αυτόνομο
χώρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να εξιστορηθούν γεγονότα σε χρόνο και χώρο που αφορούν
την διαδρομή των ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ δήμων με
παραδείγματα ανά την Ελλάδα.
ΥΓ1. Σεβόμενος την από το νόμο πρόβλεψη
της ελευθερίας του λόγου και της κατά συνείδηση ψήφο των δημοτικών συμβούλων της Αλεξάνδρειας τους ευχαριστώ θερμότατα -πρωτίστως
το δήμαρχο- για την σχεδόν ( μόλις ένα “παρών”
του κ. Χαλκίδη) ομόφωνη απόφασή τους για
την έγκριση της αίτησης ώστε οι “παρυφές της
νομιμότητας” μετά από 10 χρόνια να πάνε στο
τυπογραφείο.
- Το σχεδόν δεν αφορά “το παρών” του Χρήστου Αλευρά καθώς ψήφιζε θετικά την ηλεκτρονική έκδοση.
- Ευχαριστώ και όσους δημοτικούς συμβούλους δεν ήταν δυνατόν να παραστούν - όπως
έκανε ο Μόσχος Κυτούδης που άφησε τη δουλειά του ,ήρθε, ψήφισε και αποχώρησε-, αλλά
τηλεφωνικά με ενημέρωσαν για την απουσία
τους, η οποία ήταν βέβαιο ότι δεν θα αποτελούσε πρόβλημα.
- Ιδιαίτερα ευχαριστώ μια εταιρεία και τρεις
(3) πολίτες – εκ των οποίων ο ένας συνδημοτης
μας - οι οποίοι πολύ νωρίτερα προσφέρθηκαν να
χρηματοδοτήσουν ιδιωτικά την έκδοση, πράγμα
που απέφυγα καθώς ήθελα το βιβλίο να μοιραστεί δωρεάν αφού υπήρξε επιτυχές πείραμα
με το πρώτο βιβλίο “Κεφαλοχωρινά ΝΕΑ” που
εκδόθηκε από την ΤΕΔΚ μοιράστηκε δωρεάν,
έμειναν συλλεκτικά μερικά κομμάτια και έτυχε
πολλών επαίνων
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Ένα μπάχαλο επικρατεί τις πρωινές ώρες
στην οδό
Πλατάνων.
Και γι αυτό
ε υ θ ύ ν ο ν τα ι
οι κάτοικοι ή
οι καταστηματάρχες της
περιοχής.
Ό π ω ς
βλέπετε στις
φωτογραφίες
μας, σε πολύ κο ν τ ι ν ή
απόσταση το
απορριμματοφόρο του Δήμου θα πρέπει να κάνει δύο στάσεις για την αποκομιδή των
σκουπιδιών από τους κάδους. Το αυτοκίνητο που ακολουθεί, δεν μπορεί να προσπεράσει
το απορριμματοφόρο, για την άλλη πλευρά κάποιος τοποθέτησε λάστιχα αυτοκινήτων,
για να καπαρώσει, προφανώς, θέση παρκαρίσματος. Στην συνέχεια το απορριμματοφόρο πάει μπροστά δέκα μέτρα περίπου για να αδειάσει τους επόμενους κάδους. Όμως
πάνω στην στροφή υπάρχει, σχεδόν, μόνιμα παρκαρισμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Τελικά γίνεται μια σχετική ουρά από αυτοκίνητα που ακολουθούν το απορριμματοφόρο, το οποίο δεν φταίει, επειδή κάποιοι συμπολίτες μας …έτσι θέλουν και έτσι κάνουν,
χωρίς να λογαριάζουν τους υπόλοιπους που καθυστερούν άσκοπα να πάνε στις δουλειές
τους.

Άλλος το όνομα,
κι άλλος την χάρη

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
λόγω του πατέρ α του , χαρ ακτ ηρί ζου ν
ως «γκαντ έμη »,
αλλά μάλλον ο Τσίπρας έχε
ι τα πρωτεία.
Στην σχεδόν τετραετή θητεία
του στην κυβέρνηση, είχαμε φωτιές και
καταποντισμούς
(Μάτι, Πανεπιστήμιο Ηρακλ
είου, Μάνδρα,
Κυκλώνες «Ξενοφών» και «Ζο
ρμπάς» κ.α.).
Μιλάμε …τύφλα να ΄χει ο Μη
τσοτάκης!!!
Άλλος έχει το όνομα, κι άλλος
την χάρη!!!

Είχαν απορία για την ονομασία
των κυκλώνων
Δύο πόντιοι καθόντουσαν το πρωί σε καφενείο της Βέροιας και παρακολουθούσαν τις ειδησεογραφικές εκπομπές. Όταν έγινε αναφορά για τους κυκλώνες «Ξενοφών» που έφυγε και
τον «Ζορμπά» που ακολούθησε, ο ένας εκ των δύο εξέφρασε την απορία:
Μα γιατί τους λένε «Ξενοφών» και «Ζορμπά» και δεν τους είπαν «Κωστίκα» και «Γιωρίκα»;
Ουδέν σχόλιον!!!

ΠΑΟΚ
και ο
δικός μας
Ευλόγιος
Δεν έχει μόνο η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς τον δικό
τους δεδηλωμένο παπά ΠΑΟΚτσή. Έχει και η Βέροια
ή πιο συγκεκριμένα η Αγία
Βαρβάρα Βέροιας.
Πρόκειται για τον πάτερ
Ευλόγιο, εφημέριο της Αγίας Βαρβάρας ο οποίος είναι
ΠΑΟΚ και τα …μυαλά στα
κάγκελα!!!

Χωρίς σήμανση
στο νέο οικισμό

ό που δημιουργήθηκε
Στον σχετικά νέο οικισμ
α του
πίσω από την κορδέλ
τα τελευταία χρόνια,
ιά),
ναγ
Πα
λή
(Κα
ίου
Σελ
ού
Δασικού Συνεταιρισμ
ρη
ντή
νσης ΚΟΚ και συ
υπάρχει έλλειψη σήμα

σης.
δο της οδού ΚενταύΣυγκεκριμένα στην έξο
χει
ό
ιακ δρόμο, δεν υπάρ
ρων για τον Περιφερε
γνω
σι κάποιος που δεν
πινακίδα «Stop». Έτ
εεκτ
ι
βγε
να
κινδυνεύει
ρίζει καλά την περιοχή,
Περιφερειακής οδού,
της
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ρεύ
στο
θειμένος
για
.
ται Το ίδιο ισχύει και
με ότι αυτό συνεπάγε
χής.
άλλες οδούς της περιο

Χωρίς φροντίδα πινακίδες ΚΟΚ
Όπως αναφέραμε στο παραπάνω σχόλιο, στο
νέο οικισμό πίσω
από την κορδέλα
του Σελίου (Καλή
Παναγιά), υπάρχει έλλειψη σηματοδότησης ΚΟΚ.
Ό μ ω ς πα ρ α τ η ρήσαμε πως στα
σημεία που υπάρχουν πινακίδες,
δεν φροντίζονται.
Όπως για παράδειγμα στην οδό Παρμενίδη.
Υπάρχουν πινακίδες «Stop», με την μία να είναι σκεπασμένη από τις φυλλωσιές των μεγάλων θάμνων και την άλλη να έχουν σβηστεί οι ενδείξεις.
Μικρά πράγματα, μεγάλης σημασίας!!!

τους
αλλά όχι τα σπίτια
r,
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Δούλεψαν τα
Τις τελευταίες μέρες που επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και στην περιοχή μας, διαπιστώσαμε πως στις δημόσιες υπηρεσίες οι εργαζόμενοι άναψαν τα air conditioner
και άλλες εστίες θέρμανσης.
Αλήθεια στα σπίτια τους άναψαν air conditioner ή τζάκια ή καυστήρες για να ζεσταθούν; Δεν
το νομίζουμε. Είναι άλλο πράγμα να πληρώνουμε οι ίδιοι και άλλο το δημόσιο, που τελικά είμαστε πάλι εμείς ως πολίτες.

Πολιτικό κου κους με τσιπου
ροκατάνυξη
Πολιτικό κους κους είχαμε

στο καφ έ-ο υζε ρί «Η Γω νιά
»
του Βασίλη και της Ελισάβ
ετ
Μοτσιόπουλου, επί της οδο
ύ
Δη μοσ θέν ους (αρ χή λαϊ κής
αγοράς). Ο Βαγγέλης Κοσ
κερίδης, ο Στέλιος Γεωργιάδη
ς
και ο Γιώργος Τσίρης, ο
καθένας ενταγμένος σε διαφο
ρετικό κομματικό χώρο (ΚΙ
Ν.
ΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία
)
ανέλυσαν, διαφωνώντας, την
πολιτική επικαιρότητα.
Βέβαια όσο προχωρούσε η
τσιπουροκατάνυξη, οι τόνοι
ανέβηκαν, ιδιαίτερα όταν έγιν
οι προβλέψεις για τις επερχό
αν
μενες βουλευτικές εκλογές.
Βέβ
αια αποχώρησαν διαφωνώντα
αλλά πάντα σαν καλοί φίλοι!!
ς,
!

Αυξήθηκε η προμήθεια για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Αυξήσεις δεν έχουμε μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα είδη διατροφής και πρώτης
ανάγκης, αλλά και στην προμήθεια που παίρνουν τα φαρμακεία τα οποία εισπράττουν από
τους πολίτες λογαριασμούς της ΔΕΗ για κατανάλωση ρεύματος.
Όπως μας είπαν, φαρμακεία της Βέροιας κρατούν επιπλέον από τον λογαριασμό, άλλο
ένα ευρώ για προμήθεια εξυπηρέτησης, ενώ παλαιότερα η προμήθεια ήταν 50 λεπτά.
Βλέπετε ένας ηλικιωμένος δυσκολεύεται να πάει στα γραφεία της ΔΕΗ, είτε γιατί είναι μακριά
από το σπίτι του, είτε γιατί ξέρει πως θα ταλαιπωρηθεί από την ουρά που υπάρχει, συνήθως,
μπροστά στα ταμεία της ΔΕΗ. Γι αυτό «αναγκάζονται» να επιβαρυνθούν με ένα επιπλέον ευρώ…
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Ακάλυπτος χώρος με αδέσποτα σκυλιά
Ακάλυπτος χώρος
πίσω από την Αγία
Κυριακή στη πόλη της
Βέροιας, έχει μετατραπεί σε σημείο συγκέντρωσης αδέσποτων σκυλιών. Όπως
μας είπαν οι κάτοικοι
της περιοχής, φοβούνται να περάσουν από το σημείο αυτό και
ιδιαίτερα φοβούνται
για τα παιδιά τους,
παρότι τα συνιστούν

να αποφεύγουν να πλησιάσουν εκεί.
Ένα άλλο σημείο στη Βέροια με πρόβλημα από τα αδέσποτα σκυλιά, το οποίο δεν δίνεται λύση.

Έχει
ασυλία στο παράνομο
παρκάρισμα
Η μεροληπτική αντιμετώπιση προκαλεί τους πολίτες και
απόλυτα λογικό. Πριν λίγες μέρες
αυτοκίνητο γνωστού φούρναρη
της Βέροιας, ήταν σταθμευμένο επί
της οδού Βενιζέλου, σε χώρο που
είναι μόνο για φορτηγάκια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.
Να θεωρήσουμε πως και το
αυτοκίνητο του φούρναρη να είχε
αυτόν τον σκοπό. Όμως το να κατεβάσει δυο καλάθια ψωμιά από
το «κλουβάκι» αυτοκίνητο, είναι
υπόθεση πέντε, δέκα λεπτών

και όχι μιας ώρας.
Να όμως που η Αστυνομία έγραψε άλλα δύο ΙΧ αυτοκίνητα που
κακώς ήταν παρκαρισμένα στον χώρο αυτό, χωρίς να γράψει
το «κλουβάκι» του φούρναρη που ήταν για αρκετή
ώρα περίπου σταθμευμένο στο ίδιο σημείο;
Δεν είναι πρόκληση;

σε κεντρικά σημεία
ναρκωτικών
Διακίνηση
Γράφτηκε πρόσφατα στον ηλεκτρονικό τύπο για ένα σημείο της Βέροιας όπου γίνεται
διακίνηση ναρκωτικών. Εμείς το γράψαμε και το ξαναγράφουμε πως διακίνηση ναρκωτικών
γίνεται στην πλατεία Αγίου Αντωνίου, στην περιοχή όπου γίνεται η λαϊκή αγορά και στο κτηνιατρείο.
Είναι σημεία, πιστεύουμε, που τα γνωρίζει η Ασφάλεια Βέροιας, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει και η διακίνηση «ανθίζει».

Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες ανάπλασης
Είχαμε γράψει
σε σχόλιο της προηγούμενης βδομάδας πως
σταμάτησαν οι εργασίες για
την ανάπλαση των πεζόδρομων του ιστορικού εμπορικού
κέντρου, καθώς υπήρξαν διαμαρτυρίες ιδιοκτητών καφετεριών της περιοχής που θα
έπρεπε να αποσύρουν
τα τραπεζοκαθίσματα.
Τελικά υπήρξε συνεννόηση προς το κοινό συμφέρον και έτσι ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες σε τμήμα της οδού Παν.
Τσαλδάρη.

Η πλατεία Πλατάνων να μετατραπεί
σε χώρο αναψυχής
Αν και ήταν χαρακτηρισμένη ως χώρος αναψυχής, για
πολλές δεκαετίες η
πλατεία Πλατάνων
είχε μετατραπεί σε
χώρο στάθμευσης
και μάλιστα με κάποιες θέσεις για αυτοκίνητα δημόσιας
υπηρεσίας.
Εδώ και λίγες μέρες όμως ο χώρος
με τα τεράστια πλατάνια περιφράχθηκε
με κάγκελα, με προοπτική σύντομα να
ξεκινήσουν εργασίες
διαμόρφωσης της
πλατείας σε χώρο αναψυχής.
Η εφημερίδα μας παλαιότερα είχε ασχοληθεί με κύριο θέμα για την συγκεκριμένη
πλατεία για την οποία απαίτησαν οι περίοικοι να απαγορευτεί το παρκάρισμα αυτοκινήτων και να αναπλαστεί. Μάλιστα είχαμε παρουσιάσει μακέτες ανάπλασης που εκπόνησαν οι Αρχιτέκτονες της Βέροιας και τις δώρισαν στον Δήμο για να αξιοποιηθούν.
Βέβαια οι μελέτες εκείνες ήταν με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, αλλά όπως και να
΄χει, με κάποιες τροποποιήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν από την Δημοτική Αρχή και
η πλατεία Πλατάνων να γίνει ένας όμορφος χώρος σε κεντρικότατο και παραδοσιακό
σημείο της πόλης.

Σπασμένα
κάγκελα στην
Μπαρμπούτα
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης
Δευτέρας, έγινε σχόλιο για την κατάσταση που
επικρατεί στην περιοχή της Μπαρμπούτας. Με
αφορμή, λοιπόν, αυτό το σχόλιο, αναγνώστης της εφημερίδας μας έστειλε φωτογραφία «διαψεύδοντας»
αυτούς που λένε ότι τα κάγκελα είναι σπασμένα.
Σαρκαστικό χιούμορ του αναγνώστη μας, αλλά ας
σοβαρευτούμε τώρα.
Στην διαδρομή από τη γέφυρα στην οδό Δήμητρας μέχρι την Καραχμέτ, τα κάγκελα είναι σπασμένα εδώ και 2 χρόνια. Αυτή τη διαδρομή την
κάνουν πολύ συχνά γκρουπ επισκεπτών της
συναγωγής, αλλά και επισκέπτες που μένουν
στα ξενοδοχεία της περιοχής.
Αυτή είναι η αλήθεια και θα πρέπει η
Δημοτική Αρχή να παρέμβει άμεσα
για την αποκατάσταση των
σπασμένων κάγκελων.

λά πλήρης αδιαφορία
αλ
η,
ύσ
βρ
η
τα
τη
μά
τα
Έτρεχε ασ
Τις προάλλες η
βρύση που βρίσκεται
έξω από το κτήριο
της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, έτρεχε
ασταμάτητα και για
πολλές ώρες.
Μα δεν ευαισθητοποιήθηκε ένας καταστηματάρχης, ένας
περαστικός, ένας υπάλληλος του Δήμου
για να την κλείσει;
Ξεχάστηκε το σλόγκαν «προσέχουμε
για να έχουμε»;
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υγεία
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ «ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ»

«Μαζικές καταστροφές Υπηρεσίες Υγείας και
Εμπλεκόμενοι Φορείς»
«Με αφορμή τα τελευταία οδυνηρά γεγονότα στη χώρα μας , αλλά
και στον υπόλοιπο κόσμο» Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
με το γραφείο Π.Σ.Ε.Α. του Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας, Το Κέντρο
Κοινότητας και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου Βέροιας έχουν την τιμή να σας
προσκαλέσουν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Δήμου Βέροιας , Την Τετάρτη
3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, με θέμα:«Μαζικές Καταστροφές
Υπηρεσίες Υγείας και Εμπλεκόμενοι Φορείς»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00 Προσέλευση
- Έναρξη – Χαιρετισμός.
Δημάρχου Βέροιας Κων/νου Βοργιαζίδη.
- Χαιρετισμός Διοικητή Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας
Δημήτριου Μαυρογιώργου
- Χαιρετισμός Πρ/νης Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας, Μαρίας Παπαϊωάννου
- Ομιλία : «Ψυχοτραυματολογία και Ψυχοκοινωνικές Επιπτώσεις
των Καταστροφών»
Δημήτριος Τσέκας , Ειδικός Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας ΟΚΑΝΑ
Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας.

- Ομιλία: «Πλημμύρες , Χιονοπτώσεις , Σεισμοί, Πυρκαγιές – Λήψη
Αστυνομικών Μέτρων»
Ιωσήφ Παρούτογλου, Αστυνόμος Β΄, Διοικητής Τροχαίας Βέροιας.
- Ομιλία: «Πυροσβεστικό Σώμα και Μαζικές Καταστροφές ».
Νικόλαος Θεοδώρου, Επιπυραγός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας
- Ομιλία : «Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση στις Mαζικές Kαταστροφές»
Ιωάννα Κακολύρη – Κλίτση , Ψυχολόγος, M.Sc Κλινικής Ψυχολογίας ,
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας .
- Ομιλία: «Οι Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Aντιμετώπισης των Καταστροφικών Γεγονότων από την Δ.Δ.Υ. & Κ.Μ. Π.Ε.
Ημαθίας»
Δήμητρα Τσίτσα, Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχολόγος, M.Sc Κοινωνικής Ψυχιατρικής – Παιδοψυχιατρικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας .
Προεδρείο : Χαράλαμπος Κατόγλου, Ψυχίατρος Διευθυντής ΟΚΑΝΑ Κατερίνης Μαρία Παπαϊωάννου, Προϊστ/νη Δ/νσης Υπηρεσίας
Γ.Ν. Ημαθίας – Μ.Υ. Βέροιας,
Η Είσοδος είναι Ελεύθερη.

Πρεμιέρα την Κυριακή 14 Οκτωβρίου

«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ ένα γλάρο να
πετάει» στο Θέατρο «Αθήναιον» της Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Αθήναιον»,
ξεκινάει με αφορμή την οικολογική καταστροφή των θαλασσών από τα απόβλητα των ανθρώπων, η παράσταση
«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ ένα γλάρο να πετάει»
…Μια γλαροπούλα, η Κενγκά, πέφτει θύμα της ρύπανσης της θάλασσας, από το πετρέλαιο. Πριν όμως
καταφάει τα φτερά της, η Κενγκά, καταφέρνει μια τελευταία πτήση σ ένα μπαλκόνι που ζει ένας γάτος που ήταν
μαύρος, πελώριος και χοντρός! Ο γάτος ο Ζορμπάς! Η
Κενγκά βλέπει στα μάτια του Ζορμπά, ένα καλό πλάσμα
και τον εμπιστεύεται με ότι πολυτιμότερο έχει... το αυγό
της… Του ζητάει να υποσχεθεί 3 πράγματα: ότι δεν θα
φάει το αβγό, ότι θα το κλωσάει μέχρι να γεννηθεί το γλαρόνι και… ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ!!!! Είναι δυνατόν;
Κι όμως είναι…
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Σκηνοθεσία – Στοίχοι – Video: Βασίλης Ισσόπουλος Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κωνσταντίνος Παυλίδης Μουσική πρωτότυπη: Δημήτρης Κανίο-

γλου Χορογραφίες: Πόλυ Βόικου Μετάφραση: Αχιλλέας
Κυριακίδης Διασκευή: Μαίρη Ανδρέου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Δουκουζγιάννης
Τάσος Μπαρνιαδάκης Μαρία Σπαθοπούλου
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης Ελένη Χρυσομάλλη
Κυριάκος Χρυσίδης
Παραγωγή: ART TIS ΕΙ Θέατρο Αθήναιον
Βασιλίσσης Όλγας 35, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310832060
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11:30
Καθημερινές για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης στο
τηλέφωνο 2314 014720 Προπώληση Εισιτηρίων: www.
viva.gr, 11876, Seven spots, Reload Stores, Αθηνόραμα.
gr, Θέατρο Αριστοτέλειο
Τιμές Εισιτηρίων:
Ενηλίκων 10€, Παιδικό 8€, Οικογενειακό (2 Ενήλικες –
2 Παιδιά): 30€ Φοιτητικό – πάσο, Ανέργων - κάρτα ανεργίας σε ισχύ, Πολυτέκνων – δελτίο, Α.Μ.Ε.Α.: 8€

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Σ “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”

Την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στις 7:00μμ θα γίνει η πρώτη συνάντηση
του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας. Παρακαλούνται παλιά και νέα
μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο τμήμα να παραστούν στη συνάντηση.
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα στο χώρο του συλλόγου, στον Προμηθέα. Διδάσκει ο χοροδιδάσκαλος Κόζας Κωνσταντίνος.
Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
2331028663, 6932330078 ή στο χώρο του συλλόγου (Ακροπόλεως 63). Ώρες
επικοινωνίας: 6- 9 μμ

Μαθήματα
φωτογραφίας
στην Βέροια
Η Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις» διοργανώνει
μαθήματα φωτογραφίας, για ακόμη μια χρονιά, την Τετάρτη
17/10/2018 η πρώτη συνάντηση . Τα μαθήματα αφορούν τις
ενότητες: 1) Εισαγωγή στη φωτογραφία 2) Ταχύτητα κλείστρου 3) Διάφραγμα 4) ISO-Φακοί 5) Σύνθεση 6) Φώτοβολτα και θα γίνουν από ερασιτέχνες φωτογράφους/μέλη της Ομάδας. Απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν
την ιστορία και την τεχνική της φωτογραφίας. Τα μαθήματα
θα γίνονται κάθε Δευτέρα 20.00-22.00 στον χώρο της Ομάδας, στον κάτω όροφο της Δημοτικής Αγοράς (είσοδος από
Μεγάλου Αλεξάνδρου).
Απαραίτητες προϋποθέσεις η κατοχή φωτογραφικής
μηχανής και η όρεξη για μάθηση. Δεν υπάρχει οικονομική
επιβάρυνση και οι θέσεις είναι περιορισμένες (ως 20). Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι
16/10/2018 στο www.facebook.com/antithesisphoto και στο
antithesisphoto@gmail.com.
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Ο Δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ τιμούν την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ με συναυλία!

Αλλιώτικη Κομπανία «Βόλτα στο παλιό τραγούδι»
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , 01/10/2018 , 8.00μ.μ , είσοδος ελεύθερη!

Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Δωρεάν μαθήματα
για ενήλικες |
Οκτώβριος 2018
Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα για ενήλικες, που διοργανώνει
το Veria Tech Lab της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας αλλά και το Tech Talent School.
Πολλές δράσεις τεχνολογίας και όχι
μόνο, θα πραγματοποιηθούν για
εσάς, στον αγαπημένο σας χώρο,
την ανανεωμένη και πολύχρωμη
Βιβλιοθήκη.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε
ενήλικες και οι εγγραφές σε αυτά
γίνονται μόνο ηλεκτρονικά με κλικ
στον τίτλο του μαθήματος και συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας .
Τον Οκτώβριο ξεκινάμε δυναμικά με προγραμματισμένα 12 αντικείμενα, 24 συναντήσεις και 54
ώρες μαθημάτων. Αναλυτικά το
πρόγραμμα έχει ως εξής :
Πέμπτη 4,11,18 & 25 Οκτωβρίου, 10:00 – 12:00 | #Veria Tech Lab
Δημιουργική Γραφή (4 Μαθήματα)
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Intro to Arduino
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018, 10:3012:00 | #Veria Tech Lab
Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία
Τε τ ά ρ τ η 3 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Χρήση και Ασφάλεια ενός λογαριασμού στα Social Media
Σάββατο 6 Οκτωβρίου
2018,10:00-12:00 | #Tech Talent
School
Intro to Arduino
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Unity and Vuforia. Create your
first Augmented Reality project
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018,10:3012:00 | #Veria Tech Lab
Τεχνικές συγγραφής βιογραφικού και επαγγελματικής συνέντευξης
Τε τ ά ρ τ η 1 0 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,16:00-20:00 | #Tech Talent
School
PHP
for
Beginners.
An Introduction to Modern
Programming with PHP
Σάββατο 13 Οκτωβρίου
2018,10:00-13:00 | #Tech Talent
School

WordPress: Introduction to
Content Management
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Learn how to code minecraft
Τε τ ά ρ τ η 1 7 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Intro to Arduino
Σάββατο 20 Οκτωβρίου
2018,10:00-13:00 | #Tech Talent
School
WordPress: Introduction to
Content Management
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Intro to Arduino
Τρίτη 23 Οκτωβρίου
2018,10:30-12:00 | #Veria Tech
Lab
Τεχνικές συγγραφής βιογραφικού και επαγγελματικής συνέντευξης
Τε τ ά ρ τ η 2 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,10:30-11:00 | #Veria Tech Lab
Μάθετε το PressReader
Τε τ ά ρ τ η 2 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Χρήση και Ασφάλεια ενός λογαριασμού στα Social Media
Σάββατο 27 Οκτωβρίου
2018,10:00-14:00 | #Tech Talent
School
PHP
for
Beginners.
An Introduction to Modern
Programming with PHP
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Learn how to code minecraft
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018,
10:30-12:00 | #Veria Tech Lab
Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία
Τε τ ά ρ τ η 3 1 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,10:30-11:30 | #Veria Tech Lab
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D
εκτύπωσης
Τε τ ά ρ τ η 3 1 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
2018,18:00-20:00 | #Tech Talent
School
Unity and Vuforia. Create your
first Augmented Reality project
Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο
VeriaTechLab,στον 1ο όροφο της
Βιβλιοθήκης

Ο Δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ τιμούν την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ (γιορτάζεται 1Η
Οκτώβρη κάθε έτους) με μια συναυλία – αφιέρωμα
στο παλιό τραγούδι μέσα από συνθέτες – σταθμούς
, εκ των σπουδαιότερων που γνώρισε η ελληνική
μουσική σκηνή . Από τον Βαμβακάρη και τον Τσιτσάνη ως το Χατζιδάκι και τον Θεοδωράκη , από το
ρεμπέτικο ως το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι , θα παρουσιαστούν σημαντικά έργα της ελληνικής μουσικής
σκηνής του τελευταίου αιώνα , τραγούδια γνωστά και
αγαπημένα! Η «Αλλιώτικκη Κομπανία» , το εξαμελές
αθηναϊκό σχήμα του Αχιλλέα Γκουγκουστάμου μας
υπόσχεται μια αξέχαστη «βόλτα στο παλιό τραγούδι»!
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ,
01/10/2018 , 8.00μ.μ , είσοδος ελεύθερη, με προσκλήσεις.
Πληροφορίες 2331078120,78100 Καραγιαννίδου
Νανά
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή
και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να
αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που
αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο
τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω
των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ
το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.
Στη χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες
να είναι περισσότερες από τους άνδρες.
Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια
Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η
συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι
ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο,
μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των

εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που
δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά
που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι για να φροντίσουν όσους
συγγενείς τους έχουν ανάγκη κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65-74 ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες
75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι νεώτεροι άνθρωποι αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον
που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο.
Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη
σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν
οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο
υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής, τονίζουν οι δύο διεθνείς οργανισμοί.

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ

Dj set party στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Διεθνής Ημέρα καφέ η 1η Οκτωβρίου και
η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
σας προσκαλεί όλους σε ένα μουσικό party με
δωρεάν καφέ φίλτρου, μία ευγενική προσφορά της Coffee Island.
Η Coffee Island στηρίζει το έργο της Βιβλιοθήκης χρηματοδοτώντας τη συνδρομή στο
Press Reader, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό
περίπτερο στον κόσμο, που προσφέρει στους
αναγνώστες της.
Το party θα γίνει στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκης, τη Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου, από τις
19.00 ως τις 21.00, ενώ στα decks τη μουσική
επιμέλεια της βραδιάς θα αναλάβει επαγγελματίας dj.
Η απόλαυση του καφέ σημαίνει παρέα,
καλή μουσική και όμορφος χώρος!
Ραντεβού τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, στις
19.00 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
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Ποιοι φόροι έφεραν τα περισσότερα έσοδα
στα κρατικά ταμεία στο οκτάμηνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.220 εκατ.
ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 3.384 εκατ.
ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική
έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.271 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε
σε πλεόνασμα ύψους 3.157 εκατ. ευρώ, έναντι
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 917 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.544 εκατ.
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 31.869 εκατ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 937 εκατ. ευρώ ή
3,0% έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.434 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 1.102 εκατ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ
ή 5,8%,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 111 εκατ. ευρώ ή
8,4%,
δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 107 εκατ. ευρώ
ή 8,8%,
ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 187 εκατ. ευρώ ή 2,2%,
στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ.
ευρώ ή 6,9%,
ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 24 εκατ.
ευρώ ή 14,3%,
η) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 16 εκατ.
ευρώ ή 0,8%,
θ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 38 εκατ.
ευρώ ή 14,6%,
ι) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 159 εκατ. ευρώ ή
20,5%,
ια) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 36 εκατ. ευρώ ή
13,1%,
ιβ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 55 εκατ. ευρώ ή
23,3%,
ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 270 εκατ.

ευρώ ή 8,9%,
ιδ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 16,9%.
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο
ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
κατά 30 εκατ. ευρώ ή 0,6%,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
κατά 346 εκατ. ευρώ ή 23,7%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 39 εκατ. ευρώ ή
3,0%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 19 εκατ.
ευρώ ή 0,7%,
ε) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 23 εκατ.
ευρώ ή 9,1%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των
επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.564 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 402 εκατ. ευρώ
έναντι του στόχου (2.965 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.435 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 166 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2018 το σύνολο
των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.480 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 624 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.383 εκατ. ευρώ, αυξημένα
έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 594 εκατ. ευρώ.
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες
σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2018, είναι οι κάτωθι:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
κατά 19 εκατ. ευρώ,
β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
κατά 173 εκατ. ευρώ,
γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 30 εκατ. ευρώ,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 16 εκατ. ευρώ,
ε) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 27 εκατ. ευρώ,
στ) ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. ευρώ,
ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ,
η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 13 εκατ.
ευρώ,
θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 35 εκατ.
ευρώ,
ι) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 15 εκατ.

ευρώ,
ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 35 εκατ. ευρώ,
ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 91 εκατ.
ευρώ,
ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 11 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν
τον Αύγουστο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες
εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 14 εκατ. ευρώ,
β) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 10 εκατ.
ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 30 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2018
(εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών)
ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου
(302 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για
την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018 ανήλθαν στα 33.089 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 1.227 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (34.316 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31.612

εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 304 εκατ.
Ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του
στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά
προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 159 εκατ. ευρώ και οι
επιδοτήσεις γεωργίας κατά 92 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 386 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 218 εκατ. ευρώ για το
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ.
ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.477
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του
στόχου κατά 923 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο oι δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.097
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά
536 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ
oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.853 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 370 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 244 εκατ.
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του
μηνιαίου στόχου κατά 166 εκατ. ευρώ.

Δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών στην ΑΑΔΕ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 1.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιεί την ισχύουσα
ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με
κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την νέα Απόφαση, οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ υποχρεούνται να
δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των
διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την
πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής
Απόφασης. Δεδομένου ότι η απόφαση δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ στις 12 τρέχοντος, η προθεσμία συμμόρφωσης εκτείνεται μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2018.
Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός
μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η με-

ταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι
ως άνω υπόχρεοι επίσης οφείλουν να
συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από
τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.
Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται
στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο
ύψους 1.000 ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 5α της ΚΥΑ, νοείται ως
μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει και αυτή το πρόστιμο των 1.000 ευρώ.
Κατά συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή από τους συναδέλφους στην δήλωση και τήρηση

των επαγγελματικών λογαριασμών καθώς, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές, δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα
λόγω λάθους.
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Γράμμα από τη Βέροια. Ιστορίες από το Κακοσούλι.

Το πρόβολο του Αγ. Βλάση
Του Ανδρέα Μαρολαχάκη
τάλαβα την έννοια της. Τον θυμάμαι να κάθεται
στο πεζούλι με ένα μπουκαλάκι τσίπουρο και
να τραγουδάει με την βραχνή φωνή του, χωρίς
όμως να μπορεί να τον καταλάβει κανείς. Ήταν
ομιλητικός, σε αντίθεση με την κα Μαρία που
ήταν ολιγόλογη και συνήθως είχε συννεφιασμένη
έκφραση. Μας έλεγε ιστορίες από την εποχή που
ήταν νέος. Από αυτές τις ιστορίες, δεν θυμάμαι
ολοκληρωμένη καμία, απλώς μου έμεινε η ανάμνηση του, να πίνει και να εξιστορεί. Όταν το
αλκοόλ κυριαρχούσε στο πνεύμα και στο σώμα
του, τον ενοχλούσαν όλα, μας φώναζε και μας
έδιωχνε από την γειτονιά συνήθως με βρισιές.
Γενικά όμως ήταν άκακος και ζούσε με την κα
Μαρία μια μονότονη ζωή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Την γυναίκα του, την θυμάμαι να είναι
ψηλή υπέρβαρη, λιγομίλητη ντυμένη πάντα στα
μαύρα. Ο πατέρας μου όταν περνούσε από το
μπακάλικο μας, την χαιρετούσε και της έλεγε
«γεια σου πατριώτισσα» ενώ αυτή, πάντα του
ανταπέδιδε τον ανάλογο χαιρετισμό. Έτσι κατάλαβα ότι ή καταγωγή της ήταν από την Κρήτη.
Μετά από αρκετά χρόνια όταν εγώ είχα πάει
ήδη στην Κρήτη, όταν επέστρεφα για διακοπές, μόλις το μάθαινε με
περίμενε να εμφανιστώ και η συνηθισμένη φράση της ήταν «τι κάνει το
νησί μας;». Εγώ της απαντούσα, μάλλον αδιάφορα και
με ένα είδος βαριεστημάρας. Αυτή όμως ρουφούσε άπληστα κάθε πληροφορία που της έδινα και μόνο τότε,
από ο,τι θυμάμαι, χαμογελούσε.
Κατά καιρούς, νοίκιαζαν τον επάνω όροφο, σε
νέα ζευγάρια ή σε “μπεκιάρηδες” όπως συνήθιζαν να
λένε, τους ελεύθερους, κάποιας ηλικίας άνδρες. Από
όλους τους νοικάρηδες, που είχαν, θυμάμαι ένα πάρα
πολύ καλά. Πρώτα έμαθα το όνομα του, Αχιλλέας και
αμέσως η φαντασία μου πήγε στον μυθικό ήρωα, περιμένοντας να δω κάτι ανάλογο. Όταν όμως το είδα,
δεν μπορούσα να κρύψω την απογοήτευση μου. Ο
νοικάρης τους, ήταν ένα μαυριδερός μεσήλικας κοντόχοντρος, με κουρεμένα πολύ κοντά τα μαλλιά του. Από
ο,τι έμαθα αργότερα, ή δουλειά του ήταν οικοδόμος και
για αυτό τον βλέπαμε συνήθως αργά το απόγευμα να
έρχεται στην γειτονιά, να μας χαιρετάει και να ανεβαίνει
επάνω στο σπίτι. Ο κος Αχιλλέας ήταν μανιώδης καπνιστής και αρκετές φορές με έστειλε να του αγοράσω
τσιγάρα, από το περίπτερο στον κεντρικό δρόμο. Πάντα μου έδινε για τον κόπο μου, μισή δραχμή καθώς
έπαιρνε στα χέρια του, το περίεργο κόκκινο πακέτο με
τα τσιγάρα, που στο καπάκι του, είχε το κεφάλι μιας
(Ο Άγ. Βλάσης - φωτογραφία από το discoververia.gr)
ξανθιάς γυναίκας. Αρκετές φορές πάλι, τον έβλεπα
αργά το βράδυ, στο μπακάλικο του πατέρα μου, όταν
συγκεντρώνονταν εκεί αρκετοί γείτονες, για να πιουν
Το σπίτι του κου Σωτήρη ήταν διώροφο. Στο τμήμα της πρόσο- ένα τελευταίο τσίπουρο πριν πάνε στο σπίτι τους. Μόνο που το τελευψης, ακριβώς πάνω από την είσοδο, μετά από τον δεύτερο όροφο είχε ταίο τσίπουρο ποτέ δεν ήταν τελευταίο, αλλά το πρώτο από μια σειρά
ένα λιοστάσι. Στο ισόγειο μπαίνοντας δεξιά είχε μια βρύση με πέτρινο άλλων που ακολουθούσαν. Συνήθως οι περισσότεροι έφευγαν παρανεροχύτη, ενώ στο πίσω μέρος υπήρχε μια τουαλέτα και ο στάβλος. πατώντας, στην καλύτερη περίπτωση ή στηριζόμενοι στους τοίχους
Εκεί που παλαιότερα ο κος Σωτήρης, έβαζε το άλογο του. Εγώ δεν των σπιτιών για να έχουν ισορροπία μέχρι να φθάσουν στο σπίτι τους.
θυμάμαι να είδα ποτέ άλογο, ίσως γιατί όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη Αυτούς τους τελευταίους τους λέγαμε κοροϊδευτικά “τοιχοπερπατητές”
μεγάλης ηλικίας και σίγουρα δεν θα μπορούσε να καβαλήσει τότε ά- και ήταν κάτι πολύ υποτιμητικό, σαν επίθετο για κάποιον με αξιοπρέλογο. Δίπλα από τον νεροχύτη υπήρχε μια πέτρινη κοπάνα, που την πεια. Πολλές φορές ο πατέρας μου, τους έδιωχνε με τρόπο, όταν
χρησιμοποιούσε η κα Μαρία στο πλύσιμο των ρούχων. Στην αριστερή έβλεπε πως κάποιος, είχε ξεφύγει στη συμπεριφορά και παραφερόταν.
πλευρά της βρύσης και λίγο πίσω από τον νεροχύτη, θυμάμαι έναν
Αυτή γενικά ήταν η ρουτίνα, των ανδρών της γειτονιάς, χωρίς όανδριάντα, στην ουσία το κεφάλι και λίγο από τους ώμους, ενός αγάλ- μως να μπορούμε να το γενικεύσουμε. Είχε τελειώσει το καλοκαίρι, αν
ματος, που δεν μπορούσα να προσδιορίσω την προέλευση του και και ακόμη δεν είχε βρέξει, μια ψύχρα υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Ένα
ποιόν ακριβώς παρίστανε. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά, πως όταν βράδυ οι πότες είχαν μείνει μέχρι αργά και ο πατέρας μου έψαχνε ακάποτε η κα Μαρία, είχε βάψει τον τοίχο του ισογείου ροζ, φρόντισε να φορμή για να τους διώξει. Αφορμή που δεν άργησε να του δοθεί, όταν
βαφεί και ο ανδριάντας. Όσες φορές ρωτούσα τον κο Σωτήρη για την ένας καυγάς μεταξύ των μεθυσμένων πλέον θαμώνων άρχισε, χωρίς
προέλευση του αγάλματος, αυτός μου έδινε αόριστες απαντήσεις και να μπορεί να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο. Ο πατέρας μου τους
κάθε φορά διαφορετικές. Έτσι εγώ με την φαντασία μου στην αρχή το υποχρέωσε να φύγουν, αφού συνόδευσε στο σπίτι του, τελευταίο, τον
κο Αχιλλέα, γιατί όπως μας είπε αργότερα, δεν ήταν σε θέση να περονόμασα Αχιλλέα και αργότερα πείστηκα πως ήταν ο Μ. Αλέξανδρος.
Ακριβώς απέναντι από την βρύση ξεκινούσε μια σκάλα από πατήσει μόνος του.
Εκείνη την νύχτα κανείς στην γειτονιά, μικρός ή μεγάλος δεν κοιξύλο καστανιάς, πολύ λειτουργική καθώς στο μέσο της, είχε ένα πλατύσκαλο και κατόπιν συνέχιζε στον πρώτο όροφο. Το πάτωμα ήταν μήθηκε. Πολύ αργά μέσα στα άγρια χαράματα, με ξύπνησαν οι σειρήξύλινο, είχε δύο υπνοδωμάτια με μια μικρή κουζίνα και ένα σαλόνι που νες της πυροσβεστικής και φωνές. Σηκώθηκα γεμάτος περιέργεια να
είχε για θέρμανση ένα πέτρινο τζάκι. Ο επάνω όροφος είχε ένα υπνο- δω τι συμβαίνει. Οι γονείς μου, ήταν ήδη έξω. Με το που βγήκα στην
δωμάτιο και ένα υποτυπώδες κουζινάκι. Στο λιοστάσι ήταν ο χώρος, αυλή έντονη μυρωδιά καπνού με τύλιξε. Δεν άργησα να δω τις φλόγες
που άπλωναν τα ρούχα και τα απογεύματα του καλοκαιριού μόλις έπε- που ξεκινούσαν, από το πρόβολο που ένωνε την εκκλησία και το σπίτι
φτε ο ήλιος ανέβαιναν για να δροσιστούν.
του κου Σωτήρη. Τα ξερά δοκάρια καιγόταν κάνοντας ένα περίεργο
θόρυβο. Η φωτιά απλωνόταν με ταχύτητα, το παλιό αυτοκίνητο της
Αριστερά όπως βλέπαμε την είσοδο, είχε ένα πέτρινο πεζούλι όπου πυροσβεστικής είχε φθάσει με δυσκολία, μέχρι το σημείο που ενώνοσυνήθιζε ο κος Σωτήρης να κάθεται και να πίνει το τσίπουρο του. Είχα νταν η οδός Π. Ιωακείμ με την Περδίκα, καθώς λόγω μεγέθους, ήταν
ακούσει από του μεγάλους ότι ήταν αλκοολικός, αλλά τότε αυτή η λέξη, αδύνατο να στρίψει προς το σημείο της πυρκαγιάς. Εκεί άπλωσαν
μου ήταν άγνωστη και μόνο όταν τον προσδιόρισαν σαν μπεκρή, κα- του σωλήνες και μέσα σε μια απίστευτη φασαρία προσπαθούσαν να
Ακριβώς απέναντι από την είσοδο του σπιτιού μου και λίγο δεξιά
ήταν η διασταύρωση της οδού Περδίκα με την σημερινή οδό Ξενοπούλου. Αμυδρά θυμάμαι ότι η σκεπή του Αγ. Βλάση, είχε μια προέκταση
(ένα είδος προβόλου) που ακουμπούσε, στο σπίτι του κου Σωτήρη
Μπινιόλα. Το κάτω μέρος της προέκτασης, ήταν κατασκευασμένο από
χοντρά δοκάρια καστανιάς και στο πάνω μέρος της είχε μια μονάραχη σκεπή, με κεραμίδια, ίδιας ποιότητας, που είχε και η στέγη της
εκκλησίας. Από ο,τι θυμάμαι, στην πλευρά του τοίχου της εκκλησίας,
υπήρχε το φύλλο μιας πόρτας, που δεν ήταν πλέον λειτουργική, καθώς ήταν σπασμένη σε πολλά σημεία και οι μεντεσέδες της κρεμόταν
ξεχαρβαλωμένοι. Στο τοίχο της εκκλησίας, στο μεσαίο ζωνάρι, που
ήταν και αυτό από ξύλο καστανιάς ήταν στερεωμένο, ένα σιδερένιο
μάνταλο που ασφάλιζε την πόρτα. Το απέναντι φύλλο της πόρτας,
που θα έπρεπε να είναι στερεωμένη στο σπίτι του κου Σωτήρη, αν
εξαιρέσεις μερικές χοντρές σανίδες, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Από ο,τι
μου είχαν πει οι μεγαλύτεροι, αυτή ήταν επί Τουρκοκρατίας, η μια είσοδος της χριστιανικής συνοικίας της Κυριώτισσας, που κάθε βράδυ την
έκλειναν για ασφάλεια. Με την απελευθέρωση της πόλης μας, έπαψε
να έχει χρησιμότητα και κανείς δεν μπήκε στον κόπο να την επιδιορθώσει, όταν χάλασε. Έτσι σταδιακά είχε κυριολεκτικά ρημάξει. Εγώ
τότε ήμουν μικρός, κάθε φορά όμως, που περνούσα κάτω από αυτό το
πρόβολο και βλέποντας την ξεχαρβαλωμένη πόρτα, με την φαντασία
μου την έβλεπα σαν πύλη ενός κάστρου που προστάτευε την χριστιανική γειτονιά.

(Το σπίτι του κου Σωτήρη όπως είναι σήμερα φωτογραφία από το flickriver.com)
συνεννοηθούν. Κάποιοι ζητούσαν από τους γείτονες, να τους δώσουν
τα λάστιχα ποτίσματος και πρόσβαση στις βρύσες τους για να έχουν
περισσότερο νερό. Θυμάμαι τον χοντρό, ροδομάγουλο αξιωματικό,
της αστυνομίας κυριολεκτικά να γαβγίζει κάποιες διαταγές, που κανείς
δεν λάμβανε υπ’ όψιν του. Τους δύο πυροσβέστες να προσπαθούν
να συνδέσουν του σωλήνες του νερού, τους γείτονες να προσπαθούν
να πλησιάσουν, προς τη φωτιά, τους χωροφύλακες με φωνές να τους
απωθούν. Γενικά τίποτα από ο,τι γινόταν δεν βοηθούσε στο να σβήσει
ή φωτιά. Εγώ κρατώντας από το χέρι τον αδερφό μου τον Στέφανο,
που φοβισμένος, έτριβε τα μάτια του από την νύστα και από αυτά
που έβλεπε. Στεκόμασταν όρθιοι, στην είσοδο της αυλόπορτας, μη
τολμώντας να βγούμε έξω στον δρόμο, με όλο αυτό το κομφούζιο που
επικρατούσε. Στα παράθυρα των γύρω σπιτιών, παιδιά και μεγάλοι
παρακολουθούσαν το θέαμα, σχολιάζοντας ποικιλοτρόπως το γεγονός.
Κάποια στιγμή οι πυροσβέστες, κατάφεραν να ενώσουν τους σωλήνες
και το νερό με πίεση, έπεσε επάνω στην φωτιά που άρχισε να τσιτσιρίζει και σταδιακά να αργοσβήνει. Στην διάρκεια της προσπάθειας ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, το πρόβολο γκρεμίστηκε, πετάγοντας
κεραμίδια και αποκαΐδια προς όλες τις κατευθύνσεις. Αμέσως οι πυροσβέστες, έριξαν νερό επάνω τους, ενώ δύο γείτονες πήραν φτυάρια
και έριχνα χώμα επάνω στις εστίες της φωτιάς.
Δεν θυμάμαι πόση ώρα πέρασε μέχρι να σβήσει τελείως, σίγουρα όμως, ήταν αρκετή. Όταν έσβησε τελικά, είχε ήδη ξημερώσει και το
θέαμα ήταν πολύ θλιβερό, καθώς εκτός από το πρόβολο είχε καεί και
η πόρτα που ήταν στερεωμένη, στην πλευρά του Αγ. Βλάση. Επίσης
ένα μέρος με τα φουρούσια, από την στέγη, της εκκλησίας κάπνιζαν,
ενώ τα κεραμίδια είχαν βουλιάξει. Σημάδι πως τα ξύλινα στηρίγματα
τους, είχαν κι αυτά καεί. Η μυρουδιά του καμένου ήταν έντονη και
κάτω στο έδαφος, είχε ένα σωρό από κάρβουνα, μισοκαμένα ξύλα
και σπασμένα κεραμίδια. Αργότερα ήρθε το τεράστιο, κάρο της δημαρχίας με το περίεργο άλογο και εργάτες του δήμου, που μάζεψαν
και καθάρισαν τον χώρο από τα αποκαΐδια. Στον τοίχο της εκκλησίας,
όπως και στον τοίχο του σπιτιού του κου Σωτήρη, υπήρχε μια τεράστια
μαύρη μουτζούρα, από την καπνιά. Αργότερα ήρθε η αστυνομία για
ανακρίσεις, καθώς μπορεί η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής,
να αποσόβησε κάποια μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς όλα σχεδόν τα
σπίτια της περιοχής είχαν το ξύλο σαν πρώτη ύλη κατασκευής. Έτσι η
πιθανότητα επέκτασης της φωτιάς, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το τελικό
πόρισμα της πυρκαγιάς, έλεγε πως ξεκίνησε από το δωμάτιο του κου
Αχιλλέα. Προφανώς κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο στο στόμα του,
το οποίο κάποια στιγμή, έπεσε πάνω στο πάπλωμα του, που άναψε αμέσως. Η κα Μαρία, αντιλήφθηκε την φωτιά, μπήκε στο δωμάτιο του,
άρπαξε το φλεγόμενο πάπλωμα και το πέταξε έξω, από το παράθυρο
του δευτέρου ορόφου. Το πάπλωμα έπεσε επάνω στο πρόβολο και η
φωτιά μεταφέρθηκε στα ξερά ξύλινα δοκάρια με αποτέλεσμα να επεκταθεί.
Τις επόμενες μέρες, έρχονταν συμπολίτες μας, να δουν τα αποτελέσματα της φωτιάς και την ζημία που είχε η εκκλησία.
Μετά από αρκετό καιρό, μπορεί να είχε περάσει και ένας χρόνος
από το συμβάν, ήρθε ένα συνεργείο τεχνιτών, από την αρχαιολογική
υπηρεσία και άλλαξε την στέγη της εκκλησίας με καινούργια ξυλεία
και τελείως διαφορετικά κόκκινα κεραμίδια. Από την απέναντι πλευρά,
του σπιτιού, διόρθωσαν πρόχειρα, με τούβλα τις ζημιές που είχε κάνει
η φωτιά. Αργότερα η ΔΕΗ έβαλε σε αυτή την πλευρά, δύο ξύλινες κολώνες, έστρωσαν τον δρόμο με τσιμέντο καλύπτοντας τον μέχρι τότε
χωματόδρομο, αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο τελείως την φυσιογνωμία του δρόμου.
Σταδιακά όλοι εμείς, ξεχάσαμε το γεγονός και κυρίως κανείς δεν
θυμόταν την πόρτα ασφαλείας που κλείδωνε τα βράδια για να προστατέψει την χριστιανική γειτονιά της Κυριώτισσας.
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Οι ναυαγοί
«Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας
20, 40, 50 και 70 ετών βρίσκονται σε ένα νησί και σε απόσταση αναπνοής σε ένα άλλο νησί
βρίσκονται ισάριθμα πανέμορφα μοντέλα.
Ο 20άρης λέει:
-Γρήγορα να κολυμπήσουμε
να πάμε απέναντι στα κορίτσια!
Ο 40άρης του απαντά:
-Καλά μην βιάζεσαι και τόσο.
Ο 50άρης προτείνει:
-Εγώ λέω να κατασκευάσουμε μία σχεδία
O 70άρης:
- Για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί
να τα κάνουμε όλα αυτά; Αφού
κι από εδώ βλέπουμε!!!»

Ο μεσημεριανός ύπνος έχει
θετικές επιδράσεις ανάλογα
με τη διάρκειά του

Ένας σύντομης διάρκειας υπνάκος το μεσημέρι ή το
απόγευμα είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να πάρουμε λίγες δυνάμεις και να καταφέρουμε να φέρουμε εις
πέρας τις υποχρεώσεις της ημέρας. Το γνωρίζατε όμως
ότι η διάρκειά του καθορίζει τις θετικές επιδράσεις του
στις επιδόσεις μας;
1. Ύπνος 10-20 λεπτών
Το λεγόμενο power nap είναι ιδανικό για να ενισχύσετε τη συγκέντρωσή σας και να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας. Μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στην
επιθεώρηση Sleep υπέδειξε ότι ένας σύντομος ύπνος
διάρκειας μόλις 10 λεπτών προσφέρει άμεση βελτίωση
ως προς το αίσθημα υπνηλίας και κόπωσης, τα επίπεδα
ενέργειας και τις πνευματικές επιδόσεις. Ένας ύπνος
διάρκειας 20 λεπτών οδηγεί σε βελτιώσεις σε διάστημα
35 λεπτών αφού ξυπνήσετε, με τις θετικές επιδράσεις να
διαρκούν έως και 125 λεπτά.

Κοτομπουκιές με
ψητά λαχανικά

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Τρομοκρατικός είναι αυτός.
2.Λέγεται η Κανέλλη – Κι έτσι το καζάνι.
3.Βιομηχανική πόλη του Βελγίου - … Μέιλ: βρετανική εφημερίδα – Εκτελεστικό γραφείο (αρχικά).
4.Έγχορδο μουσικό όργανο – Τα μέρη του σκάφους
που βρίσκονται γύρω από την ίσαλη γραμμή.
5.Εξωραϊστικός Αθλητικός Όμιλος – «Ο στρίγκλος
που έγινε…»: ταινία με τον Κωσταντάρα.
6.Παλαιότερα λεγόταν Ζητούνι – Κάποιοι πιστεύουν
ότι υπάρχουν και εξωγήινα.
7.Αυτά που δεν έχουν ακόμη συσκευαστεί σε κοφίνια.
8.Γερμανός φιλόσοφος – Σουηδικό νόμισμα – Ελληνικό κέντρο κινηματγράφου.
9.Η πιο κοινή ερώτηση – Αυτά που δε σκεπάστηκαν με χιόνι.
10.Κίνηση αρσιβαρίστα – Η σκέψη του… διαβάστηκε – Ιταλικό άρθρο.
11.Κόβω, πελεκώ κάτι σε μεγάλα κομμάτια.
12.Η Τρίτη σύζυγος του Μωάμεθ – Του αξίζει να
τον μισούν.

stayrolexakias.gr

ΚΑΘΕΤΑ
1.Μικρή ανάγλυφη πλάκα που προσφέρεται συνήθως ως αναμνηστικό – Δήθεν, φαινομενικά (επίρρ.).
2.Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει κάτι – «Μοντέρνοι…»: παλιά ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν.
3.Αιγυπτιακή μυθική θεότητα – Θαμπός, μη διαυγής αυτός – Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο.
4. «… Μπολένα»: έργο του Ντονιτσέτι – Αξεπέραστα στο είδος τους.
5.Κι έτσι η πίσσα – Γερμανός… κύριος.
6.Οι αναφερόμενοι σε μια εποχή – Νόμος του ηλεκτρισμού.
7.Επιφώνημα τραγωδιών – Η πρωτεύουσα της
Κένυα.
8.Οι χορδές του μπουζουκιού – Αιώνιες, παντοτινές.
9.Είδος καλλωπιστικού φυτού – Στάθηκε αφορμή
για το θάνατο του Ηρακλή.
10.Μια βυζαντινή νότα – Προτρεπτικό μόριο – Εξωγήινος του σινεμά.
11.Το ξενοδοχείο ξενικά – Αυτό που συμβαίνει σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
12.Επικίνδυνα… ποταμάκια – «… όρισες έρωτα»:
τραγούδι του Μουζάκη με τον Σώτο Παναγόπουλο.

ΥΛΙΚΑ (για 4 παιδιά)
2 στήθη κοτόπουλου, σε φέτες
πάχους 2 εκ.
1 αβγό
125 γρ. γαλέτα
250 ml έ.π. ελαιόλαδο και λίγο
επιπλέον για τα λαχανικά
1 μελιτζάνα, σε ροδέλες πάχους 1 εκ.
1 κολοκυθάκι, σε ροδέλες πάχους 2 εκ.
1 κόκκινη πιπεριά, ξεσποριασμένη και κομμένη στα 4
1 πράσινη πιπεριά, ξεσποριασμένη και κομμένη στα 4 10 ασπρομανίταρα
αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλατοπιπερώνουμε τις φέτες
του κοτόπουλου. Σε ένα βαθύ
πιάτο χτυπάμε το αβγό και σε ένα
ρηχό βάζουμε τη γαλέτα. Βουτάμε
τις φέτες του κοτόπουλου πρώτα
στο αβγό και μετά τις πανάρουμε
στη γαλέτα.
Σε ένα τηγάνι, σε δυνατή φωτιά, αφήνουμε το ελαιόλαδο να
κάψει και τηγανίζουμε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει. Τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί
κουζίνας.
Σε ένα μπολ βάζουμε τις μελιτζάνες, τα κολοκύθια, τις πιπεριές
και τα μανιτάρια, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με ελαιόλαδο. Τα αραδιάζουμε σε αντικολλητικό ταψί και τα ψήνουμε
στο γκριλ του φούρνου για μερικά
λεπτά. Σερβίρουμε τις κοτομπουκιές με τα ψητά λαχανικά.

2. Ύπνος 30 λεπτών
Σε διάστημα μισής ώρας φτάνουμε στο στάδιο 2 του
ύπνου. Από το σημείο αυτό και έπειτα περνάμε σε βαθύ
ύπνο, οπότε διακόπτοντας τον ύπνο στο ορόσημο των
30 λεπτών θα αποφύγετε την πνευματική σύγχυση και
επίσης δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα στον ύπνο τη
νύχτα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ίδρυμα για τον Ύπνο. Μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 στην επιθεώρηση The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
έδειξε ότι ο μεσημεριανός ή απογευματινός ύπνος που
διαρκεί έως και 30 λεπτά μπορεί να αντιστρέψει τον αντίκτυπο μιας νύχτας κακού ύπνου στο ορμονικό σύστημα.
3. Ύπνος 60 λεπτών
Ο ύπνος που διαρκεί μία έως μιάμιση ώρα συνοδεύεται συχνά από αδράνεια ύπνου (sleep inertia), ένα αίσθημα που θυμίζει το hangover και επιμένει για περίπου
μιάμιση ώρα αφού ξυπνήσουμε. Ωστόσο, εάν κοιμηθείτε
για 60 λεπτά (αφού συνέλθετε) θα νιώσετε ανανεωμένοι
και πολύ ξεκούραστοι. Ο ύπνος που διαρκεί μία ώρα
θα σας βοηθήσει να απομνημονεύσετε περισσότερες
πληροφορίες και θα τονώσει την εγρήγορσή σας έως και
για 10 ώρες, επομένως είναι ιδανικός εάν σας περιμένει
μεγάλος φόρτος υποχρεώσεων ή κάποια απαιτητική
πνευματική εργασία από το απόγευμα και μετά.
4. Ύπνος 90 λεπτών
Ο ύπνος που διαρκεί μιάμιση ώρα καλύπτει όλα τα
στάδια του ύπνου, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου
γρήγορων κινήσεων των ματιών (REM) και του σταδίου
αργών κυμάτων. Τα βαθύτερα στάδια του ύπνου βοηθούν να «καθαρίσει» το μυαλό, να βελτιωθεί η ικανότητα
ανάκλησης πληροφοριών και να αποκατασταθεί τυχόν
έλλειψη ύπνου. Όταν ο ύπνος περιλαμβάνει έναν πλήρη
κύκλο όλων των σταδίων δεν συνεπάγεται αξιοσημείωτη
αδράνεια ύπνου, όμως δεν πρέπει να υποκαθιστά τις
συνιστώμενες 7-9 ώρες ύπνου τη νύχτα.

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
στις 11.30 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας
η Αναστασία Σιδηροπούλου σε ηλικία 48 ετών.

Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου2 018 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίας Βαρβάρας
στην Αγία Βαρβάρα
Ημαθίας ο Ιωάννης
Μιχαηλίδης του Μιχαήλ σε ηλικία 56 ετών.

Κ η δ ε ύ τ η κ ε το
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
στις 5.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα Ημαθίας η Μαρία Βουβώλη σε ηλικία 83
ετών.

Κηδεύτηκε την Δευτέρα 24
Σεπτεμβρίου 2018 από τον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου και
Ελένης Π. Σκυλιτσίου ο Ελευθέριος Παρχαρίδης σε ηλικία
13 ετών.

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
2018 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ.
Νικολάου Κουμαριάς Ημαθίας ο Δημήτριος
Καπετάνος του Αλεξίου σε ηλικία 83 ετών.

Ανακοίνωση του
Γηροκομείου Βέροιας
Αν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
στους αγαπητούς Συγγενείς και Φίλους του
Γηροκομείου Βέροιας,

Φάρμακα
και
αναλώσιμα
υλικά
χρειάζεται
το
Κοινωνικό
Φαρμακείο
του Δήμου
Βέροιας
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
προσκαλεί όλους τους
δημότες του καθώς και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, να
συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής μας, προμηθεύοντάς την με φάρμακα παντός είδους - πλην
αυτών που χορηγούνται με
ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο
νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά προϊόντα και
αναλώσιμα υλικά.
Σε μια εποχή που όλο
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να
καλύψουν ακόμη και τις
βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Διεύθυνση Κοινωνικού
Φαρμακείου: Σταδίου 51,
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2331353822 Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-15:00.

ότι οι ώρες επισκεπτηρίου για τους Τροφί-

Ωρες
λειτουργία
Κοινωνικού
Φροντιστήριου
Βέροιας

μους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00
και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν.
6979221680.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων
υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο
χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως
του Γηροκομείου Βέροιας

Ανακοινώνουμε ότι
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των μαθητών
Β’ Κ Γ’ Λυκείου προς
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που
λειτουργεί για όγδοη
συνεχή χρονιά υπό
την αιγίδα της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βέροιας θα υποβάλλονται στο χώρο
του Κοινωνικού στην
οδό Περικλεούς 2 από
τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 το πρωί στις
11.00 -13.00 και το
απόγευμα στις 6.008.00μμ.
Η διαχειριστική επιτροπή Ελενα Μυτηλέκα τηλ. 6975978717
Θανάσης Δέλλας
τηλ.6936500076.

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις για την απόκτηση ειδικής άδειας ταξί (Οκτώβριος 2018) θα
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, με ώρα έναρξης στις
9 το πρωί.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων
ADR της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
(Καλοχώρι).

Ευχαριστήριο του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Τον κο Μπ. Π. για τη δωρεά 50 € για την ενίσχυση του Ομίλου.
2) Τον κο Μπαλή Παύλο για τη δωρεά 50 € στη μνήμη των γονέων του.
3) Το μουσικό σχήμα « Επί διαταράξει» και συγκεκριμένα τους μουσικούς Θεοδωρίδη Παναγιώτη, Γκατσιούρα Στάθη, Γιώργο Σαββίδη, Κώστα
Σαββίδη για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους στο απογευματινό του Ομίλου
και τον κο Κώστα Θεοδωρίδη για την πρωτοβουλία της συμπραξης αυτής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου,
ζητούνται καθηγητές για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας
που θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη
των αυξημένων φετινών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30) στα
Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ. 2331022270
(εσωτ. 8).
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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Με το δεξί η «Βασίλισσα»
1-0 τα Γιαννιτσά
Μπροστά σε 1000
και πλέον φίλους της, οι
οποίοι παρά την βροχόπτωση έδωσαν βροντερό παρόν στο παιχνίδι
της πρεμιέρας, η «Βασίλισσα» έκανε ποδαρικό
με το δεξί στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής
επικρατώντας εντός έ-

δρας, έστω και δύσκολα, της ομάδας των Γιαννιτσών με 1-0.
Οι δύο αντίπαλοι είχαν από ένα ημίχρονο, με τους γηπεδούχους
να είναι καλύτεροι στο πρώτο μέρος, να χάνουν αρκετές ευκαιρίες και
τελικά να πετυχαίνουν το νικητήριο τέρμα τους με κεφαλιά του «συνήθη
ύποπτου» από στημένες φάσεις Μουρατίδη στο 44ο λεπτό!
Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν πιο επιθετικά και είχαν
κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρουν, με τη «Βασίλισσα» να δίνει χώρο
στους αντιπάλους της και να προσπαθεί να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις,
χωρίς όμως να τα καταφέρνει ιδιαίτερα.
Τελικά το 1-0 έμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Μπούτσικου από τον σύνδεσμο Μακεδονίας, ο οποίος είχε μια καλή διαιτησία,
όπως και ο β’ βοηθός Κουφός. Με λάθη εις βάρος της ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν ο
πρώτος βοηθός Νταβέλας.
ΒΕΡΟΙΑ (Παπανώτας): Μπλατσιώτης, Μουχάλης, Τσιότρας, Μουρατίδης, Μαραγκός, Μπλέτσας (89’ Ιωάννου), Βεργώνης, Κυριακίδης (84’
Μισαηλίδης), Κανούλας (63’ Τσικόπουλος), Μπακάλης, Σκαθαρούδης
(79’ Μυλωνάς).
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Τομπάζης): Κύρου, Σέρα, Παντεκίδης, Ιορδανίδης, Παπασυμεών, Κόβατσης (64’ Χουσεΐνογλου), Ζαρογιάννης, Κοτσαρίδης,
Καραγιάννης, Ζούρκος, Παντελίδης.

Αγιασμός για τη νέα αγωνιστική
σεζόν στη «Βασίλισσα»

Τ

ο απόγευμα της Πέμπτης 27ης Σεπτεμβρίου τελέστηκε στο δημοτικό στάδιο
Βέροιας, από τον αιδεσιμολογιότατο
πατέρα Διονύσιο Συρόπουλο, ο αγιασμός για
τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά του Ποδοσφαιρικού Σωματείου ΒΕΡΟΙΑ.

Ο π. Διονύσιος ευχήθηκε στους παίκτες, το προπονητικό επιτελείο
και το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μας, δύναμη και υγεία, με τη
βοήθεια του Θεού.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Στέφανος Αποστολίδης ευχαρίστησε τον π.
Διονύσιο, που πάντα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, ευχόμενος
δύναμη και ψυχή στους παίκτες, ενόψει της έναρξης του 2ου ομίλου
της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, ζητώντας παράλληλα από τους φιλάθλους της «Βασίλισσας του Βορρά» να βρεθούν την Κυριακή 30η Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό στάδιο, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος
με τα Γιαννιτσά.
Μετά τον αγιασμό παρουσιάστηκε και η νέα εμφάνιση της ομάδας
μας, στα χρώματα του βυσσινί και του μπλε, με μεγάλο χορηγό την
εταιρεία Foodballer.

Δεύτερη θέση
για τον ΦΙΛΙΠΠΟ
στο τουρνουά
της Καλαμπάκας

Έπεσε χθες η αυλάια στο 1ο τουρνουά Μετεώρων που διοργάνωσε
ο Α.Ο.Καλαμπάκας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του
Δήμου Μετεώρων, με τον τελικό ανάμεσα στον ΦΙΛΙΠΠΟ και τα Φάρσαλα. Η ομάδα της Βέροιας ηττήθηκε με 65-55, κατακτώντας έτσι την
δεύτερη θέση.
Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ κατάφερε να προηγηθεί
με 30-39, αλλά στη χυνέχεια τα Φάρσαλα ανέβασαν την απόδοσή τους
από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μ’ ένα σερί 23-8 και κατάφεραν και
πήραν τη νίκη με 65-55.
Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό του ΦΙΛΙΠΠΟΥ πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινά την επόμενη Κυριακή 7/10 στις 17.00
στο ΔΑΚ «Δημήτριος Βικέλας» με αντίπαλο την φιλόδοξη ομάδα του
ΣΑΑΚ Ανατόλια.
Ενδιάμεσα, και πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 3/10 στις 18.00, θα
πραγματοποιηθεί η ανοικτή για το κοινό εκδήλωση για την παρουσίαση
του αγωνιστικού τμήματος και της φανέλας της ομάδας για την αγωνιστική σαιζόν 2018-19 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Δεκάλεπτα: 17-25, 30-39, 48-46, 65-55
Διαιτητές: Ξέρας-Καρακώστας.
Φάρσαλα (Φόρος-Ρίζος): Χαιρετίδης 7(1), Λεπενιώτης 13(2), Λιούπης , Αναγγνωστόπουλος Χ. 7(1), Τοπουζίδης 11(2), Τσιώγκας 5(1),
Συνετός 7, Λούτας 1, Δέσπος 1, Φαρμάκης , Γκιουλέκας.
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας - Μπλατσιώτης): Παπαδόπουλος 1, Τσεσμετζίδης, , Ποταμόπουλος , Σισμάνης 9, Πονόπουλος , Τσιακλάγκανος
4, Βαλλιος 5(1), Κοθράς , Καβαργύρης 4, Παραπούρας 13(2), Καντάρκος 2.
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Βέροια, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμός πρωτοκόλ. 127 /2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, προκειμένου να υλοποιήσει τις Πράξεις:
Α. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο της Βέροιας»,
που εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029302 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
Β. «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι της Βεργίνας», που
εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και
Γ. «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Αναφοράς και
παροχής συμβουλευτικής της Βέροιας. Διεύρυνση
με λειτουργία Κέντρου Θεραπείας Τραύματος», που
εντάχθηκε με ΟΠΣ 5029404 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,
προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων εργασίας:
1.Ενός (μίας) Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους
απασχόλησης, προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας (ΚΗΦ).
2.Ενός (μίας) Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
3.Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
4. Ενός (μίας) Γραμματέα μερικής απασχόλησης
(4ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο
Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας (ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ).
5. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
6. Μίας μαγείρισσας (ενός μάγειρα) μερικής απασχόλησης (3ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας (ΣτΒ).
7.Τεσσάρων εκπαιδευτών εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να εργαστούν στο
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας.
8.Δύο Παιδαγωγών μερικής απασχόλησης (6ωρο ημερησίως), προκειμένου να εργαστούν στο Σπίτι της Βεργίνας.
9.Μίας οικόσιτης Παιδοκόμου, προκειμένου να εργαστεί στο Σπίτι της Βεργίνας.
Αναλυτικότερα ζητούνται:
Θέση Α: Κοινωνικός (-ή) Λειτουργός πλήρους
απασχόλησης για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Ικανότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προσωπικού και εθελοντών).
3.Ευχέρεια στην υλοποίηση προγραμμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής (φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο).
4.Ικανότητα στην επικοινωνία.
5.Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της νοηματικής).
6.Πνεύμα συνεργασίας.
7.Εμπειρία εθελοντισμού.
8.Ικανότητα στη δημιουργική απασχόληση παιδιών.
9. Δίπλωμα οδήγησης.
Θέση Β: Ψυχολόγος μερικής απασχόλησης
για το ΚΗΦ.
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ψυχολογίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής
Σχολής, της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης Α.
Θέση Γ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης
για το ΚΗΦ
Θέση Δ: Γραμματέας μερικής απασχόλησης
για το ΚΑ-ΣΚ-ΚΕΘΕΤ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις είναι:
1.Πτυχίο Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο, της
Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
2.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
3.Ικανότητα στην επικοινωνία.
4.Πνεύμα συνεργασίας.
5.Εμπειρία εθελοντισμού.
6. Δίπλωμα οδήγησης
Θέση Ε: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής
απασχόλησης για το ΚΗΦ
Θέση ΣΤ: Μαγείρισσα (μάγειρας) μερικής
απασχόλησης για το ΣτΒ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις είναι:
1.Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
2.Πολύ καλές γνώσεις μαγειρικής.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη πιστοποιημένη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
Θέση Ζ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου μουσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδομάδα για παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα μουσικού-μουσικοθεραπευτή
2.Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, σχετικής με
το αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Εμπειρία συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση Η: Εκπαιδευτής εργαστηρίου αφήγησης
παραμυθιού-ανάπτυξης προσωπικής και
συλλογικής έκφρασης για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε15 μέρες (απασχόληση 8 ώρες ανά εβδομάδα) για παιδιά 6-12 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα παιδαγωγού, ειδικευμένου στην αφήγηση παραμυθιού.
2.Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, σχετικής με το αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση Θ: Εκπαιδευτής εργαστηρίου πηλού
και άλλων κατασκευών για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται για 8 ώρες κάθε εβδομάδα για παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα εικαστικού, ειδικευμένου
στο αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση Ι:Εκπαιδευτής εργαστηρίου κοσμήματος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας, βάσει του άρθρου 35
του καταστατικού 29/06-08-2015 καλεί σε Γενική Συνέλευση όλα
τα μέλη του, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρες από 11:00
π.μ. έως 14:00 μμ στον χώρο του γυμναστηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, οδός Κοντογεωργάκη 15, με τα εξής θέματα:
1. Διοικητικός απολογισμός.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Τοποθετήσεις προτάσεις
5. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικη-

και άλλων δεξιοτήτων για το ΚΗΦ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα για
μεγάλα παιδιά και εφήβους.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Αποδεδειγμένη ιδιότητα καλλιτέχνη-εικαστικού,
ειδικευμένου στο αντικείμενο.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2.Πνεύμα συνεργασίας.
3.Εμπειρία εθελοντισμού.
4.Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
5.Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θέση ΙΑ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης, μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ
Θέση ΙΒ: Παιδαγωγός μαθησιακής υποστήριξης,
μερικής απασχόλησης, για το ΣτΒ
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Πτυχίο Ανώτατης Σχολή, σχετικής με το αντικείμενο (Σχολές Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικές Ακαδημίες,
Σχολές Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας).
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ.
4. Δίπλωμα οδήγησης.
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη φροντίδα και
τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών.
2. Πνεύμα συνεργασίας και δεκτικότητα σε εκπαίδευση-επιμόρφωση.
3. Αγάπη και αφοσίωση στο αντικείμενο της εργασίας.
4. Εμπειρία εθελοντισμού.
5. Ειδικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες σχετικά με τη
δημιουργική απασχόληση παιδιών.
6. Ικανότητα στον προγραμματισμό και στον συντονισμό δραστηριοτήτων.
ΘΕΣΗ ΙΓ: Οικόσιτη Παιδοκόμος πλήρους απασχόλησης για το Σπίτι της Βεργίνας
Διάρκεια εργασίας 36 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για αόριστο χρόνο. Θα παρέχεται ικανοποιητικός μισθός, στέγη και διατροφή, καθώς και τα αναλογούντα κατά Νόμο (άδειες και ρεπό).
Δεκτές θα γίνουν αιτήσεις γυναικών, ηλικίας από 35
έως 55 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι:
1.Εμπειρία μητρότητας
2.Απολυτήριο Γυμνασίου
3.Καλή σωματική και ψυχική υγεία
4.Απαλλαγή από οικογενειακές υποχρεώσεις
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα επί πλέον προσόντα, όπως:
1.Προηγούμενη σχετική εμπειρία
2.Δίπλωμα οδήγησης
3.Απολυτήριο Λυκείου ή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
4.Χειρισμός Η/Υ
5.Γνώση ξένης γλώσσας
6.Γνώσεις νοσηλευτικής
7.Γνώσεις Μαγειρικής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις θέσεις είναι:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Αποδεικτικά και τίτλοι σπουδών.
4.Αποδεικτικά εμπειρίας και συστατικές επιστολές
(αν υπάρχουν).
5.Αποδεικτικά επί πλέον προσόντων , κατά τα ανωτέρω.
6. Απολυτήριο Στρατού για άνδρες.
7. Βιογραφικό σημείωμα.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης και τα συνοδευτικά έγγραφά της, στο
Γραφείο Διοίκησης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί,
Ανοίξεως 19, ΤΚ 59131 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, μέχρι την Τετάρτη
3 Οκτωβρίου 2018.
• Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: cr@propaidi.org
• Πληροφορίες: Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ και Βαλάντης Καραγιάννης, Διοικητικός Διευθυντής, στο τηλέφωνο 23310-29571, εργάσιμες ώρες
και μέρες.

τικού Συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο των ετών 20152017 και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.
6. Παρουσίαση υποψηφίων Δ.Σ. (επταμελές) και Ε.Ε (τριμελής)
7. Εκλογές
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 22:00, στα τηλέφωνα 6974938713 κα Παυλίδου
Τασούλα και 6977460574
κο Τελλίδη Δημήτριο προς συνεννόηση παραλαβής της.
Για πάσης φύσεως πληροφορίες τα γραφεία του συλλόγου
Κεντρικής 183, θα είναι ανοιχτά καθημερινές 10:00-13:00.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στον ίδιο
χώρο και ώρα.
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αλεξάνδρεια 26/09/2018
Αριθ. Πρωτ. 18955

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας πινακίδων ΚΟΚ Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 109.992,96 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και
CPV: 34928471-0.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.
alexandria.gr
Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ και ονοματοθεσιών, για την
ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου
Αλεξάνδρειας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.774,08 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της
προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό
αριθμό 63694, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα
αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 28.09.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Δευτέρα 01/10/2018
14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
23310-66812
14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
Τρίτη 02/10/2018
13:30-17:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 03/10/2018
14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
19:00-21:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
21:00-08:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
Πέμπτη 04/10/2018
13:30-17:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620
Παρασκευή 05/10/2018
13:30-17:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
21:00-08:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
Σάββατο 06/10/2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
08:00-14:30 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
& ΣΙΑ ΟΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 23310-25577
08:00-14:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής
69) 23310-24534

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
19:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-29101
21:00-08:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-29101
Κυριακή 07/10/2018
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)
23310-64102
19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989
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Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Aτμοσφαιρική βραδιά Καβάφη

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Σκιές Αγάπης». Με μια βραδιά, όπου η μουσική έντυσε την ποίηση και μια φωνή σαν της
Σόνιας Θεοδωρίδου, που έκανε τους στίχους του Καβάφη τραγούδι, η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας πρόσφερε στο κοινό της πόλης μια ακόμη πολιτιστική κατάθεση υψηλής ποιότητας.
Στην αυλή του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, όπου από νωρίς υπήρξε το αδιαχώρητο, το
κοινό της πόλης υποδέχτηκε τη βεροιώτισσα μεσόφωνο Σόνια Θεοδωρίδου, τη δική του Σόνια,
με αισθήματα περηφάνιας για τις καλλιτεχνικές της διεθνείς διακρίσεις αλλά και με προσδοκίες
ανάλογες με τις διακρίσεις της. Και το αποτέλεσμα δεν οδήγησε στη διάψευση των προσδοκιών.
Προλογίζοντας η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αγγελική Κοτταρίδη χαρακτήρισε
τη Σόνια ως το λαμπρότερο τέκνο της πόλης στο χώρο της Τέχνης, ανακοινώνοντας πως η
καλλιτέχνιδα θα είναι αρωγός και σε ανάλογες πολιτιστικές δράσεις της Εφορείας στο μέλλον.
Η Σόνια τραγούδησε Καβάφη σε μελοποίηση των στίχων του από τον Αθανάσιο Σίμογλου,
εντυπωσιάζοντας για μια ακόμη φορά το κοινό με τη διαύγεια και την εκφραστικότητα της φωνής της.
Το να μελοποιήσει κανείς Καβάφη είναι από τα δυσκολότερα μουσικά εγχειρήματα, που δεν
καταλήγουν συνήθως σε επιτυχία. Κι αυτό γιατί η ίδια η φύση της ποίησής του, καθώς με μια
πρώτη ματιά μοιάζει πεζολογική, δεν αφήνει να φανεί η βαθύτερη, καλά κρυμμένη μελωδία της,
που όσο ανακαλείς ξανά και ξανά τους στίχους του ποιητή, τόσο γίνεται μέσα σου συναρπαστική, «σα μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει…»
Με εξαίρεση τις πραγματικά πετυχημένες μουσικές προσεγγίσεις του Καβάφη από τον Δήμο
Μούτση και τον Θάνο Μικρούτσικο, λίγοι τόλμησαν και λίγοι κατάφεραν τελικά να τον μελοποιήσουν.
Η προσέγγιση του Καβάφη από τον Σίμογλου είχε το χαρακτηριστικό γνώρισμα, πολύ σημαντικό, να μην προδίδει το ύφος και την ατμόσφαιρα της ποίησής
του. Έτσι ξεκινώντας η βραδιά με τη «Θάλασσα του πρωιού» και περνώντας μέσα από τα ωραιότερα ποιήματα του Καβάφη, ερωτικά και φιλοσοφικά, για να
καταλήξει στην «Ιθάκη», ήταν ένα ποιητικό προσκύνημα στην ποίηση του μεγάλου Αλεξανδρινού. Μοναδικό «ατόπημα» το ποίημα «Τρώες», που ακούστηκε
μελοποιημένο, στο οποίο η μελωδική γραμμή όχι μόνο απείχε από το περιεχόμενο και το ύφος του ποιήματος αλλά βρέθηκε σε τέλεια αντίθεση μ’ αυτό.
Στα υπόλοιπα ποιήματα που ακούστηκαν από τη Σόνια, που πραγματικά τα ερμήνευσε με πάθος και συναίσθηση του βάρους τους, ο συνθέτης κατέθεσε τη
μουσική του οπτική με λιτές γραμμές και συχνή επανάληψη μουσικών μοτίβων, που όμως ήταν πιστά στην αρχική του σύλληψη της καβαφικής ποίησης.
Με τη Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αιγές» να υπογραμμίζει πολυφωνικά τη μία φωνή σαν αρχαίος χορός, κάτω από τη διδασκαλία της ξεχωριστής
Ελένης Αναγνώστου, με την εξαιρετική ορχήστρα Mobile, με δυναμικό μαέστρο το Θόδωρο Ορφανίδη, και με την παρουσία του Γιώργου Λιόλιου, που απέδιδε με την αισθαντική του φωνή στίχους του Καβάφη, υπενθυμίζοντας την άλλη πλευρά της εκδήλωσης, το λόγο, πλάι στη μουσική, η βραδιά ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
Κι αν τα λόγια της Σόνιας στο τέλος της εκδήλωσης, καθώς εισέπραξε ένα ενθουσιώδες χειροκρότημα, ήταν πως όπου κι αν βρίσκεται μιλά για τη Βέροια, την πατρίδα της, προφανώς τα λόγια του Θόδωρου Ορφανίδη,
πως το πλήθος του κόσμου σε μια τέτοια εκδήλωση δείχνει πως ακόμα αντιστεκόμαστε, ήταν πραγματικά μια υπογράμμιση αισιόδοξη και παρηγορητική για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Πηγή: faretra.info
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Θρήνος στη Βέροια

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ 51ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ. «ΠΡΟΔΩΣΕ» Η ΚΑΡΔΙΑ 54ΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η απελευθέρωση της Βέροιας
με επίσημες εκδηλώσεις
ΤΙΜΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 16/10
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΕΛ. 2

Αναβάθμιση εξοπλισμού
παιδικών χαρών
ΣΕΛ. 9

259.060,80€ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν μαστογραφικός
έλεγχος σε γυναίκες

.6
ΣΕΛ

ΣΤΙΣ 12 ΚΑΙ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιτήσεις δικαιούχων για
επανασύνδεση ρεύματος

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 8

ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ
- ΧΑΝΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- «ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ» ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ;

Σελ. 4-5

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το πλούσιο
ερευνητικό υλικό
περί Βλάχων, του
Αστέριου Κουκούδη

Kλείνει
το... μάτι

Σελ. 3

Ψάχνεται ο ΣΥΡΙΖΑ
. 14
ΣΕΛ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δεν τα κατάφερε η «Βασίλισσα»
στη Νέα Ευκαρπία,
έχασε 2-1 από τον Μακεδονικό

Σελ. 7

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Αύριο Τρίτη θα
ηχήσουν οι σειρήνες
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018»
Την Τρίτη 09
Οκτωβρίου 2018
στα πλαίσια της
Άσκησης ΤΑΜΣ
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
2018». και τοπική ώρα 11:00
θα πραγματοποιηθεί, σε όλη
την Επικράτεια,
δοκιμαστική ενεργοποίηση του
συνόλου των Συστήματος Αυτόματου Τηλεχειρισμού των Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, όπως παρακάτω:
Ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
Ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής
έντασης).
Επίσης γνωστοποιείται στο κοινό, ότι η ήχηση των
Σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης
ή ανησυχίας.

Η απελευθέρωση της Βέροιας με
επίσημες εκδηλώσεις
ΤΙΜΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 16/10
Εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης διοργανώνει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου ο Δήμος Βέροιας. Το πρόγραμμα
έχει ως εξής:
Κυριακή 14-10-2018:
Ώρα 19:00: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φορείς και πρόσωπα που
προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της Βέροιας.
• Απονομή βραβείων σε μαθητές που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι., ή διακρίθηκαν σε μαθητικούς και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
• Απονομή βραβείων σε αθλητές που διακρίθηκαν σε διεθνείς ή
πανελλήνιους αγώνες.
Δευτέρα 15-10-2018:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών
καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των οικιών από την
ανατολή του ηλίου της 15^ Οκτωβρίου μέχρι τη δύση της 16ης Οκτωβρίου
Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης και 16ης Οκτώβρη.
Ώρα 20:30: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Κεντρική εκδήλωση της απελευθέρωσης
Τρίτη 16-10-2018:
Ώρα 07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.

Ώρα 08.00:
Επίσημη έπαρση της Σημαίας.
Ώρα 10.00:
Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής Δήμου Βέροιας.
Ώρα 10.20: Πέρας προσέλευσης στον Παλαιό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας των Αρχών και
του Λαού.
Ώρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας.
Ώρα 10.30: Επίσημη Δοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας
Ώρα 11.30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο-καθηγήτρια της Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 12.00: Παρέλαση προ του Λαού και των Επισήμων, των
αναπήρων πολέμου, μαθητών και μαθητριών των σχολείων, προσκόπων, οδηγών κ.λπ. με τις σημαίες τους καθώς και τμημάτων
Στρατού.
Ώρα 12:45: Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται ευχές στο Δημαρχείο μετά το πέρας της παρέλασης.

Προσέφυγε στο ΣτΕ

Η Π.Κ.Μ. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα διόδια, ζητώντας
από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας
να ακυρώσει αφενός τη λειτουργία νέων σταθμών
διοδίων, αφετέρου την προβλεπόμενη αύξηση των
τελών διέλευσης.
Η αίτηση ακύρωσης, που κατατέθηκε στο ΣτΕ,
έρχεται ως αντίδραση της διοίκησης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας στη χωροθέτηση επιπλέον
σταθμών διοδίων από τους ήδη υπάρχοντες, τόσο
στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όσο και
στο παράπλευρο οδικό δίκτυο και στους κάθετους
άξονες.
Η Περιφέρεια όμως δεν αντιδρά μόνο στη χωροθέτηση νέων σταθμών, αλλά προσφεύγει και κατά
της υπέρμετρης αύξησης του ύψους των τελών δι-

οδίων (αντίτιμο διέλευσης), που προβλέπεται να
εισπράττεται και η οποία φτάνει ως το 100% (διπλασιασμός) σε σχέση με τα σημερινά τέλη.
Η προσφυγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που έχει ως αντικείμενο τη χωροθέτηση σταθμών διοδίων και τον καθορισμό τελών
διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες αυτής.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «εξετάσαμε με
κάθε λεπτομέρεια την Κοινή Υπουργική Απόφαση
και θεωρούμε ότι πρόκειται να δημιουργήσει πολύ
μεγάλα προβλήματα, τόσο στην καθημερινότητα των
πολιτών, όσο και στην οικονομία της περιοχής μας.
Δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα, από τη μια αντιαναπτυξιακό, αφού πλήττει ευθέως τους βασικούς
πυλώνες ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας,
δηλαδή τον τουρισμό, τη μεταφορική
και την εξαγωγική δραστηριότητα και
τη διακίνηση προϊόντων, κι από την

άλλη αντικοινωνικό, αφού επιβαρύνει υπέρμετρα τις
καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων στον βασικό
οδικό άξονα της περιοχής μας, παραβιάζοντας ταυτόχρονα την αρχή της αναλογικότητας και περιορίζοντας την ελευθερία κίνησης, την επαγγελματική ελευθερία και τα εργασιακά δικαιώματα των συμπολιτών
μας. Εκτός από την παράλογα μεγάλη αύξηση του
αντίτιμου στα διόδια, η ΚΥΑ δεν θεσπίζει καν εξαιρέσεις – απαλλαγές στην καταβολή των τελών διοδίων
υπέρ των μόνιμων κατοίκων και των δραστηριοποιούμενων επαγγελματικά στην Κεντρική Μακεδονία.
Στην περιοχή μας εκτελείται το 70% του οδικού
μεταφορικού έργου της χώρας, είμαστε η πρώτη
Περιφέρεια σε αφίξεις τουριστών, με τον οδικό τουρισμό να είναι ο υψηλότερος στη χώρα, ενώ είμαστε
πρώτοι και σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων. Με το διπλασιασμό του αντιτίμου διέλευσης από τα διόδια και τον πολλαπλασιασμό των
σταθμών, πλήττεται ευθέως η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, αυξάνεται υπέρμετρα το μεταφορικό κόστος και το κόστος

των μετακινήσεων των πολιτών, οπότε μπαίνουν
νέα εμπόδια στις προσπάθειες για ανάπτυξη της
περιοχής μας και ένα δυσβάσταχτο χαράτσι για τους
συμπολίτες μας. Για όλους αυτούς τους λόγους η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της ΚΥΑ».
Επισημαίνεται ότι στην προσφυγή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρονται αναλυτικά οι
υφιστάμενοι και οι υπό κατασκευή μετωπικοί σταθμοί διοδίων (Μαλγάρων, Θεσσαλονίκης, Ανάληψης,
Ασπροβάλτας, Προμαχώνα και Στρυμονικού) και οι
πλευρικοί σταθμοί διοδίων (Κλειδίου, Μαλγάρων,
Αξιού –ημικόμβος Χαλάστρας-, Λαγκαδά/Σερρών,
Προφήτη, Βαγιοχωρίου, Βρασνών/Ασπροβάλτας και
Πολυκάστρου).
Επίσης, δίνονται αναλυτικά στοιχεία της οικονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει από την αύξηση
στο αντίτιμο των διοδίων, όπως αυτή προβλέπεται
από την ΚΥΑ.

Νεκρή Ημαθιώτισσα
ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΝ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Νεκρή στα Μετέωρα βρέθηκε, σήμερα το πρωί, 50χρονη γυναίκα η
οποία αγνοούνταν από το βράδυ της Κυριακής.
Η γυναίκα, με καταγωγή από την Ημαθία, διέμενε σε ξενοδοχείο της
Καλαμπάκας και αναζητούνταν στην περιοχή των Μετεώρων. Ο εντοπισμός της σορού της επιβεβαιώθηκε από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμπάκας Ευάγγελο Τσιορλίδα, μιλώντας στην ΕΡΤ
Λάρισας.
Πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι η γυναίκα είχε αφήσει κάποια προσωπικά της αντικείμενα στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου,
σε απόκρημνη περιοχή της οποίας και εντοπίστηκε, ενώ για την ανάσυρσή της έχει κινητοποιηθεί δύναμη της ΕΜΑΚ, τα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, το οποίο διενεργεί και την σχετική προανάκριση.
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Θρήνος στη Βέροια

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ 51ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ.
«ΠΡΟΔΩΣΕ» Η ΚΑΡΔΙΑ 54ΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Τέρμα στην ζωή του έβαλε το πρωί του Σαββάτου ο
51χρονος Βεροιώτης Σάββας Σιδηρόπουλος τον οποίο
βρήκαν κρεμασμένο στο υπόγειο του καταστήματος του
Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων που εργαζόταν για πολλά
χρόνια.
Τον αυτόχειρα ο οποίος ήταν παντρεμένος, πατέρας
δύο κοριτσιών και οικονομικά ευκατάστατος, βρήκε συνάδελφός του που άνοιξε στις 8 το πρωί το κατάστημα,
κρεμασμένο με καλώδιο.
Πάντως το βράδυ της Παρασκευής συναντήθηκε με
φίλους σε καφενείο της Βέροιας και έδειχνε ευδιάθετος,
αλλά κανείς δεν ξέρει τι έκρυβε μέσα του.
Ο 51χρονος θα κηδευτεί σήμερα Δευτέρα στις 11.00 το
πρωί από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως-Αγίου Νεκταρίου στη
Βέροια, αφού χθες έγινε η νεκροψία-νεκροτομή.
Όσον αφορά δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο
αυτόχειρας είχε χρέη τα οποία αποτέλεσαν την αιτία της
πράξεώς του, από το οικογενειακό περιβάλλον μας είπαν
πως αυτά δεν ευσταθούν καθώς κάτι τέτοιο δεν έπεσε
στην αντίληψή τους, άσχετα αν υπήρξε σχετικό σημείωμα.
Όλα έγιναν κάτω από μεγάλη συναισθηματική φόρτιση λόγω διάγνωσης ανίατης ασθένειας, ενώ
είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

ΤΟΝ «ΠΡΟΔΩΣΕ»
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ
«Έφυγε» ξαφνικά το βράδι της περασμένης Παρασκευής, σε ηλικία 54 ετών, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας
Αντώνης Τούσικος, ο οποίος προδόθηκε από
την καρδιά του ενώ διασκέδαζε σε εκδήλωση
με παραδοσιακή μουσική στην Αλεξάνδρεια.
Καθηγητής ξένων γλωσσών , εξαιρετικά
αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με δραστήρια ενασχόληση με τα πολιτιστικά και όχι
μόνο.
Δραστήριο μέλος του Συλλόγου Βλάχων
Βέροιας, στον οποίο διετέλεσε και πρόεδρος,
άνθρωπος της δημιουργίας και της προσφοράς, πάντα φιλικός και με το χαμόγελο στα
χείλη…
Η εξόδιος ακολουθία έγινε το Σάββατο
στον Ι.Ν Αγ. Αναργύρων και στην τελευταία
του κατοικία τον συνόδευσαν συγγενείς, πολλοί φίλοι, συνεργάτες και γνωστοί.

Ολοκληρώθηκε η Η΄ Εβδομάδα Τοπικής Ιστορίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Η’ εβδομάδα τοπικής ιστορίας ης
Ε.Μ.Ι.Π.Η.
Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) που ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να διασώσει και να αναδείξει την τοπική ιστορία έχει καθιερώσει την τελευταία εβδομάδα
του Σεπτεμβρίου ως Εβδομάδα Τοπικής Ιστορίας, κατά την οποία
λαμβάνουν χώρα ποικίλες εκδηλώσεις με συναφή περιεχόμενο.
Φέτος, στο πλαίσιο της εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν οι εξής
εκδηλώσεις:
Την Κυριακή στο καφέ Σείριος, στη Νάουσα παρουσιάστηκε το
βιβλίο του Στέργιου Αποστόλου «Πτυχές από την ιστορία των παραταξιακών αντιπαραθέσεων στη Νάουσα (1627-1918)».
Για το βιβλίο μίλησαν οι: Αντωνία Χαρίση – Δρ. Ιστορίας, Δημήτριος Μπάιτσης - Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας και ο ίδιος ο
συγγραφέας, ο Στέργιος Αποστόλου - Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας - Συγγραφέας. Η ανταπόκριση του Ναουσαίικου κοινού ήταν
μεγάλη, καθώς στην κατάμεστη αίθουσα εκτέθηκαν απόψεις και
θέσεις και διατυπώθηκαν καίριες ερευνητικές ανησυχίες από το
φιλίστορο ακροατήριο που παρακολούθησε τη βιβλιοπαρουσίαση
με αμείωτο ενδιαφέρον.
Τη Δευτέρα παρουσιάστηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας το πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας Φωτογραφίζοντας τη Βέροια μέσα στο χρόνο – Φωτογραφική Ιστορία
της πόλης εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 στο
πλαίσιο των «καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων Πολιτιστικών
θεμάτων. Η ομάδα αποτελούταν από 35 μαθητές και μαθήτριες
της Α’ και Β΄ τάξης του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας και υπεύθυνους καθηγητές τους Ολυμπία Μπέτσα και Αριστοτέλη Παπαγεωργίου, φιλολόγους του σχολείου. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες της
Βέροιας πριν και μετά όπως αποτυπώθηκαν από τους μαθητές.

Έπειτα ακολούθησε ένα ηχογραφημένο βίντεο με την ιστορία της
πόλης και η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο από τις
συναντήσεις και τις εκδρομές των μαθητών στο Μουσείο Φωτογραφίας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Κινηματογράφου
του Α.Π.Θ. Έτσι, μέσω της ανακάλυψης και της διάδρασης επιτεύχθηκε μια προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και παράλληλα μέσω
της φωτογράφισης των ίδιων σημείων στο σήμερα οι μαθητές
μπόρεσαν να εντοπίσουν σταθερές μέσα στο χρόνο και αλλαγές
στο περιβάλλον.
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο Χώρο Τεχνών επιστημονική ημερίδα για την «Παρουσία της Γυναίκας στην Ημαθία του
20ου και 21ου αι.», η οποία σήμανε και τη λήξη της Η’ εβδομάδας
τοπικής ιστορίας.
Ακούστηκαν πολύ σημαντικές εισηγήσεις αναφορικά με τη Γυναίκα της Ημαθίας, που αποτελεί ένα καινούργιο ερευνητικό αντικείμενο. Οι γυναίκες έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του ιστορικού
γίγνεσθαι, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει συστηματική καταγραφή
του ρόλου τους.
Παρουσιάστηκαν επτά πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις: η εισαγωγική ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας της Φιλοσοφικής του
Α.Π.Θ. Σιδηρούλας Ζιώγου – Καραστεργίου που σκιαγράφησε τη
θέση της γυναίκας εκπαιδευτικού τον 19ο και 20ο αι., αναφέρθηκε στις πρωτοπόρες Ελληνίδες εκείνης της περιόδου και έκλεισε
κάνοντας μνεία στις πρώτες φοιτήτριες της Φιλοσοφικής από την
Ημαθία, η εισήγηση του Τ. Μπάιτση για τη Θάλεια Σαμαρά, τη
βάρδο της Νάουσας, του κ. Αλ. Χατζηκώστα για τη συμμετοχή των
γυναικών στην ΕΑΜική αντίσταση, της κας Π. Ταναμπάση για τους
πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας Ρομά, του κ. Δ. Καρασάββα για
τη Φιλάνθρωπο Αδελφότητα Βέροιας, της κας Π. Παυλίδου για την
Καλλιόπη Δημητριάδου και Πηνελόπη Καμπίτογλου και τέλος του

κ. Σ. Αποστόλου για τη συμβολή της Ναουσαίας γυναίκας στους
κοινωνικούς και άλλους αγώνες.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκ μέρους της Επιστημονικής
Επιτροπής η κύρια Σιδηρούλα Ζιώγου - Καραστεργίου, ομότιμη
καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και πρωτοπόρος στην
έρευνα γύρω από την εκπαίδευση και φύλο και ο κύριος Βασίλης
Φούκας, επίκουρος καθηγητής της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. Επίσης, εκτός από τους φίλους της ιστορίας και της εταιρείας παρακολούθησαν τις εργασίες και ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΜΙΠΗ κ.
Παύλος Πυρινός και ο κ. Γεώργιος Χιονίδης, γνωστοί για την πολύ
σημαντική τους συμβολή στη συγγραφή της ιστορίας της πόλης.
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PΝ.Δ.:

Κάλιο αργά παρά
ποτέ…

PΧάνει

στελέχη η Νέα
Δημοκρατία

PΟνόματα

και
διαψεύσεις…

PΤο

βλέπει θετικά η
Γεωργία Μπατσαρά

PΟ

ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά
στον Κώστα Βοργιαζίδη

Κλείνει το …μάτι

ΣΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ – ΧΑΝΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ Η ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – «ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ» ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ;
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τις εκλογές στον
Δήμο Βέροιας, με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους δημάρχους να έχουν ξεκινήσει από καιρό επαφές για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων «νίκης», όπως αρέσκονται να τα
αποκαλούν.
Ως βέβαιοι υποψήφιοι δήμαρχοι φέρονται ο νυν Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης που αναμένεται να διεκδικήσει
την δεύτερη θητεία, ο επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας Γιάννης Παπαγιάννης, ο Πρόεδρος των
Αστικών Βέροιας και πρώην Αντιδήμαρχος Παύλος Παυ-

λίδης, με το ΚΚΕ να μην
έχει άγχος καθώς θα κατεβάσει κομματικό στέλεχος
και από κει και πέρα το …
χάος με την ονοματολογία.
Ν.Δ.: Κάλιο αργά
παρά ποτέ…
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατηρείται μια ανασταλτικότητα στην οριστική απόφαση
επιλογής υποψηφίου που
θα στηρίξει στις εκλογές του
Μάη του 2019. Ονόματα
«παρέλασαν» πολλά, αλλά ακόμα δεν υπήρξε η επιλογή
που θα τραβήξει μπροστά. Σ΄ αυτό συντελεί το γεγονός ότι
η Νομαρχιακή Επιτροπή και η ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας της Νέας
Δημοκρατίας, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα. Τα στελέχη που
επιθυμούν να τύχουν της υποστήριξης, όπως και υποψήφι-

οι που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία αλλά επιθυμούν
την στήριξη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους απευθείας στην
κεντρική επιτροπή που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό.
Αυτό σημαίνει πως ο καθένας μπορεί να πάει απευθείας
(και μέσω γνωριμιών) στην επιτροπή αυτή και να ζητήσει την
στήριξη. Πάντως τα τοπικά στελέχη, βασιζόμενοι σε πληροφορίες που έχουν από την Αθήνα, ισχυρίζονται πως η Νέα
Δημοκρατία θα στηρίξει «δικό» της υποψήφιο. «Κάλιο
αργά, παρά ποτέ…» λένε χαρακτηριστικά.
Χάνει στελέχη η Νέα Δημοκρατία
Η αργοπορία στην λήψη οριστικής απόφασης επιλογής
υποψηφίου, δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα αφαίμαξης
στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς άλλους συνδυασμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υποψηφιότητα του Καλλίστρατου Γρηγοριάδη ο οποίος ανήκει στο

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά συμμετέχει
επίσημα στο ψηφοδέλτιο του Κώστα Βοργιαζίδη.
Άλλες δύο ανάλογες περιπτώσεις είναι της οδοντριάτρου
και πρώην Αντινομάρχου Μαρίας Αλδάκου που ανήκει στον
κεντροδεξιό χώρο, όπως επίσης και του Βασίλη Στεφανόπουλου οι οποίοι πιθανότατα να «συστρατευτούν» με τον
υποψήφιο Δήμαρχο Παύλο Παυλίδη. Και βέβαια στην
συνέχεια θα υπάρξουν κι άλλες περιπτώσεις, όμως στη Νέα
Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι «το ίδιο θα συμβεί και με στελέχη των άλλων κομμάτων που θα ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο
που θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία».
Ονόματα
και διαψεύσεις…
Όσο κυλούν οι μέρες και μικραίνει ο χρόνος της διεξαγωγής των εκλογών, με την ολοκλήρωση των συνδυασμών,
τόσο η ονοματολογία βρίσκεται στο αποκορύφωμα. Ιδιαίτερα υπάρχουν
κάποια sites που στο …
βωμό του «κλικ» γράφουν ότι θέλουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η
πιθανή υποψηφιότητα για
Δήμαρχος Βέροιας, της
Περιφερειακής Συμβούλου Νίκης Καρατζιούλα.
Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί της το διέψευσε
κατηγορηματικά τονίζοντας πως «ούτε ζήτησα,
ούτε με προτάθηκε, ούτε
επιθυμώ να είμαι υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας.
Είναι γνωστό ότι πρόθεσή μου είναι η προσφορά
μου στην κεντρική πολιτική σκηνή».
Υπάρχουν όμως και
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είπαν «όχι»
για την υποψηφιότητά
τους. Πρώτος απ΄ όλους
ο γιατρός Γιώργος Μηνάς. Λόγω οικογενειακής και επαγγελματικής
αντίληψης απέρριψε την
πρόταση που του έκανε
ο Νικήτας Κακλαμάνης,
παρά τις μεγάλες πιέσεις
που του ασκήθηκαν.
Άλλη μία περίπτωση
του «όχι» είναι αυτή της
δικηγόρου και προέδρου της ΔΗΜ.ΤΟ Βέροιας Συρμούλας Τζήμα. Στην παρούσα φάση
δεν θέλει να αναλάβει ένα
τόσο μεγάλο φορτίο, είτε στην κεντρική πολιτική
σκηνή, είτε ως Δήμαρχος Βέροιας. «Ευχαριστώ για την προτίμηση προς το πρόσωπό μου, αλλά πιστεύω πως δεν είναι η
κατάλληλη στιγμή για εμένα… Εγώ θα συμπαραταχθώ στον
αγώνα με όποιον επιλέξει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας»

μας είπε χαρακτηριστικά.
Μία προσπάθεια έκανε και ο οικονομολόγος
και πρώην Αντιδήμαρχος Νίκος Τσαμήτρος.
Προερχόμενος από το
ΠΑΣΟΚ και σήμερα Κίνημα Αλλαγής, μίλησε και
με τη Νέα Δημοκρατία,
αλλά για την ώρα δεν διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για να
ανακοινώσει την οριστική
απόφαση υποψηφιότητάς του. Κρατάει στάση
αναμονής αφού τον ενδιαφέρει η προσφορά στην τοπική
αυτοδιοίκηση.
Το βλέπει θετικά η Γεωργία Μπατσαρά
Σε ότι έχει να κάνει με
τον υποψήφιο που θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία για
τον Δήμο Βέροιας, έμειναν
στην «διαδικασία» πρόσωπα. Ένα του Αργύρη Γκαμπέση ο οποίος βρίσκεται
σε στάδιο βολιδοσκοπήσεων και το άλλο της πρώην βουλευτού Γεωργίας
Μπατσαρά η οποία …κλείνει το μάτι για να τεθεί επικεφαλής ψηφοδελτίου.
«Εκ πρώτης βλέπω θετικά να τεθώ επικεφαλής ενός ψηφοδελτίου που θα έχει την
στήριξη του κόμματος. Όμως πρέπει πρώτα να διασφαλιστούν κάποια πράγματα για τα οποία εγώ ως άτομο δεν μπορώ να δώσω λύση. Επίσης σε μια τέτοια απόφασή μου, θα
πρέπει να υπάρξει περιβάλλον ομοψυχίας, συσπείρωσης και
συμπόρευσης για να πετύχουμε τον στόχο και στην συνέχεια
να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας» δήλωσε
στην εφημερίδα μας η Γεωργία Μπατσαρά και πρόσθεσε:
«Με ενδιαφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση και από εκεί ξεκίνησα. Μου αρέσει να είμαι κοντά στον πολίτη. Από κει και πέρα
το κόμμα έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο ο Πρόεδρος.
Εγώ δεν πρόκειται να κατέβω ως αντάρτης, είτε με προσωπική πρωτοβουλία και να δημιουργήσω προβλήματα».
Τέλος σε ήπιους τόνους ακούστηκε και το όνομα του πρώην Δημάρχου Δοβρά Χρήστου Τσιούντα, αλλά είναι άγνωστο μέχρι στιγμής αν είναι στο …κάδρο>
Ο ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά
στον Κώστα Βοργιαζίδη
Μεγαλύτερη, αν και δεν
γίνεται ο ανάλογος σχολιασμός στα ΜΜΕ και τα
πολιτικά τραπέζια, είναι η
δυσκολία επιλογής υποψηφίου που θα στηρίξει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον σκοπό
αυτό επιδιώκει την ευρύτερη συναίνεση με την
στήριξη στελέχους που
δεν ανήκει κομματικά στον
ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο κατα-
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δεικνύει η ανοιχτή συνάντηση που έγινε την προηγούμενη
βδομάδα στον πολυχώρο «Ελιά».
Η δημοτική παράταξη «Κίνηση Πολιτών» που στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, μετονομάστηκε σε «Ομάδα Πολιτών» την οποία στελεχώνουν πολίτες
της ριζοσπαστικής αριστεράς, δηλαδή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
όπως ο Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο Γιώργος Κάκαρης, ο
Κώστας Καραγιάννης κ.α.
Στην συνάντηση αυτή,
λοιπόν, από την δημοτική παράταξη του Κώστα Βοργιαζίδη ήταν ο
Αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς ο οποίος
είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης ο
Αντιδήμαρχος Στέλιος
Ασλάνογλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πετρούλα Παπαδήνα, Μαρία
Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ και
δημοτικός σύμβουλος
Στέργιος Διαμάντης,
στην οποία παρέστησαν ως απλοί ακροατές, αλλά με πολύ
διάθεση να δείξουν ότι «πρέπει να είμαστε μαζί στον αγώνα».
Βέβαια πιο ηχηρή ήταν η παρουσία στο πάνελ του Θεόφιλου Κορωνά ο οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας
είπε πως «στηρίζω τον Κώστα Βοργιαζίδη».
Όλο αυτό το σκηνικό δείχνει πως ο συνδυασμός του Κώστα Βοργιαζίδη θα τύχει της στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι
που το επιθυμούν πολύ, μιας και η «δεξαμενή» άντλησης
κομματικών ψήφων θα είναι μεγαλύτερη με δεδομένη την
στήριξη που θα παρέχει και το Κίνημα Αλλαγής.
Τέλος ο δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Αντώνης
Μαρκούλης αρκετές φορές στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε την …ατάκα προς τον Δήμαρχο «εκεί
που κάθεστε, θα καθόμαστε
εμείς…», δείχνοντας πως
επιθυμεί να είναι και πάλι
υποψήφιους. Μάλιστα τον
τελευταίο καιρό έκανε και
επαφές με τον ΣΥΡΙΖΑ για
να στηριχθεί ένας κεντροαριστερός συνδυασμός του.
Απ΄ ότι λένε οι πληροφορίες, όλα έμειναν στις συζητήσεις και γι αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αν, τελικά, θα σχηματίσει δικό του ανεξάρτητο
ψηφοδέλτιο.
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Θ. Κορωνάς: «Είναι αδύνατον ως εκ
θαύματος τα αδέσποτα να εξαφανιστούν»
Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα
Ζώων, επειδή συμπίπτει με
τον εορτασμό της μνήμης του
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης,
που έχει αναγορευτεί από την
Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων συνιστά μία υπενθύμιση για όσα προσφέρουν
και όσα αξίζουν οι τετράποδοι
φίλοι μας.
Με αφορμή την ημέρα αυτή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Εθελοντισμού, Ποιότητας
Ζωής, Ζωικής Παραγωγής Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, κ. Κορωνάς
Θεόφιλός, ενημερώνει για τις
ενέργειες του Δήμου Βέροιας
σχετικά με την φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς:
«Από τον Σεπτέμβριο του 2014 που αδειοδοτήθηκε μέχρι σήμερα, στο Δημοτικό Κτηνιατρείο Βέροιας έχει ολοκληρωθεί η
πλήρης διαχείριση σε περισσότερα από 1.300 αδέσποτα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η Ελληνική
Νομοθεσία. Αναλυτικότερα και στα πλαίσια της μείωσης του πληθυσμού των αδέσποτων έχουν γίνει περισσότερες από 1.300
στειρώσεις αρσενικών και θηλυκών σκύλων και γάτων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο.
Ακολούθως, και στα πλαίσια διασφάλισης της δημόσιας υγείας και για να περιοριστεί η εξάπλωση της λύσσας, ολοκληρώθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας πλέον των 1.600 αντιλυσσικών εμβολιασμών. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η
υγεία των αδέσποτων ζώων έγιναν εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις και θεραπείες σε όλα τα άρρωστα αδέσποτα ζώα που περισυλλέχθηκαν.
Όλα τα ζώα στα οποία ολοκληρώθηκε η διαχείριση στο Δημοτικό Κτηνιατρείο έχουν σημανθεί και καταγραφεί από τον υπεύθυνο Δημοτικό Κτηνίατρο.
Το έτος 2016 έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον Δήμο Βέροιας ώστε να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κι έχει να κάνει με την αδειοδότηση του Δημοτικού Καταφυγίου, ώστε να γίνει περισσότερο σφαιρική και αποτελεσματική η διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων του Δήμου μας
Είναι αδύνατον ως εκ θαύματος τα αδέσποτα να εξαφανιστούν, αλλά ωστόσο ο κύριος στόχος παραμένει: Να σταματήσει ο
φαύλος κύκλος της δημιουργίας νέων αδέσποτων με τις εγκαταλείψεις δεσποζόμενων ζώων και να εξασφαλίσουμε άμεσα την
υγεία και ευζωία των αδέσποτων ζώων που ήδη υπάρχουν, πράγμα που έμμεσα εξασφαλίζει την Δημόσια υγεία των δημοτών
μας με την ίαση μεταδοτικών ζωοανθρωπονόσων (λεϊσμανίαση κλπ) και την αποτροπή στην εξάπλωση του ιού της λύσσας.
Στο παραπάνω πλαίσιο είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει διασύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) επί της οποίας θα προωθούνται οι Δράσεις των υπηρεσιών
του Δήμου Βέροιας και των συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας».

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στο στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2018
Τη λ έ φ ω ν ο γ ι α ρ α ν τ ε β ο ύ :
πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφι2331353822,
κού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντι- 2 3 3 1 3 5 3 8 2 4 ,
καρκινικής Εταιρείας που στηρίζεται 2331353821 (09.00-13.00)
Τα ραντεβού θα κλείνονται από
από την Κ.Ε.Δ.Ε.
Ο καρκίνος του μαστού είναι η 3 Οκτωβρίου με σειρά προτεραισυχνότερη κακοήθεια που εμφανί- ότητας.
Προϋποθέσεις για τον μαστοζεται στις γυναίκες της χώρας μας.
Ο αριθμός των νέων περιστατικών γραφικό έλεγχο.
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως
κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογί70 ετών.
ζεται σε 5.000.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία
Παρόλη την υψηλή συχνότητα
της ασθένειας, η αντιμετώπιση της τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίτα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και
καλύτερα αποτελέσματα, αφού η νου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής
πλειοψηφία των ασθενών θα ζήσει επέμβασης στο μαστό.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρύση
πάρα πολλά χρόνια και η ποιότητα
(περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες
τους θα επηρεαστεί ελάχιστα.
Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη προέ- μετά).
Δεν προσφέρεται ο μαστογρακυψε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι σημαντι- φικός έλεγχος σε γυναίκες που έκές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης χουν την οικονομική ή επαρκή απου οδήγησαν σε πιο αποτελεσμα- σφαλιστική κάλυψη για μαστογρατικές και περισσότερο εξατομικευ- φία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
μένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Προσπάθειά μας είναι να επιΟ δεύτερος, και πολύ σημαντικός, τύχουμε να εξεταστούν όσο το δυείναι πως ο αριθμός των γυναικών νατό περισσότερες Ελληνίδες και
που υποβάλλονται σε προληπτικές έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές
εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με απο- συνέπειες αυτής της ασθένειας.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον
τέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που καρκίνο του μαστού παρελθόν.
οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί
να οδηγήσουν
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά
στην ίαση.
Η εξέταση
που χρησιμοποιείται για την
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του μαστού είναι η μαστογραφία.
Ο μαστογραφικός έλεγχος
συνιστάται να
ξεκινάει από την
ηλικία των 40 ετών.
Η εξέταση
είναι ανώδυνη,
διαρκεί ελάχιστο
χρόνο και με τα
νέα μηχανήματα που η δόση
ακτινοβολίας
είναι εξαιρετικά
χαμηλή.
Στ o π λα ί σιο αυτής της
προσπάθειας
η μονάδα μαστογράφου συνεχίζοντας το
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης
και έγκαιρης
διάγνωσης θα
βρίσκεται :
Στ η ν π λ α τεία Δημαρχείου

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο
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Ψάχνεται ο ΣΥΡΙΖΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Στην δημιουργία Δημοτικής Ομάδας εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών συγκρότησαν στην Βέροια πολίτες που
ανήκουν στην ριζοσπαστική αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ). Στόχος της
είναι το επόμενο διάστημα να διευρύνει τα μέλη της και στην
συνέχεια να αποφασίσει το αν θα συγκροτήσει αυτόνομο αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο ή αν στηρίξει κάποιον προοδευτικό
υποψήφιο δήμαρχο με τον οποίο θα συμφωνήσει γύρω από
ένα πλαίσιο συνεργασίας.
Το πλαίσιο της δημοτικής κίνησης το παρουσίασε ένα
από τα ιδρυτικά μέλη των Ενεργών Πολιτών που εμφανίστηκαν στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Κώστας
Καραγιάννης. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με
προοδευτικές δυνάμεις, με ανθρώπους που αγωνίζονται για
τα κοινά προβλήματα.
Στο πάνελ, συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο αντιδήμαρχος
Θεόφιλος Κορωνάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πετρούλα Παπαδήνα, Γιώργος Κάκαρης και ο εκπαιδευτικός Αντώνης
Τολιόπουλος. Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη, ο αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου, ο πρόεδρος ΚΑΠΑ Στέργιος
Διαμάντης, η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Παπαϊωάννου, ο
περιφερειακός σύμβουλος Σάκης Χειμώνας και ο διοικητής
του Νοσοκομείου Τάκης Μαυρογιώργος.
Εκτός από τον Κώστα Καραγιάννη, ρόλο εισηγητή είχε και
ο Πέτρος Τσαπαρόπουλος. Στην εισήγησή του, παρουσίασε
ορισμένες αλλαγές του Σχεδίου Κλεισθένης στην τοπική αυτοδιοίκηση και υπερασπίστηκε την απλή αναλογική τονίζοντας ότι καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασιών.
Στην κουβέντα τοποθετήθηκαν και οι υπόλοιποι δημοτικοί
σύμβουλοι. Ο Γιώργος Κάκαρης είπε ότι η απλή αναλογική
βάζει τέλος στην δημαρχιακή ασυδοσία ενώ για το ενδεχόμενο συνεργασιών είπε ότι πρέπει να γίνει με αυτούς που δεν

ήταν απέναντι στην κυβέρνηση σε σοβαρά θέματα και δεν θα
πρέπει να συμμετείχαν σε εκδηλώσεις του...Σώρρα.
Η Πετρούλα Παπαδήνα άσκησε κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή του δήμου Βέροιας λέγοντας ότι έγιναν ελάχιστα
στην πόλη και τίποτα στα χωριά.
Ο Στέλιος Ασλάνογλου υπογράμμισε ότι η απλή αναλογική είναι πιο δίκαιη εκλογικά αλλά
άδικη διότι θα εκλέγονται σύμβουλοι με λιγότερους ψήφους από κάποιους άλλους.
Ο Θεόφιλος Κορωνάς τόνισε ότι
η απλή αναλογική αποδυναμώνει
τους κομματικούς μηχανισμούς και
πρόσθεσε ότι η Δημοτική κίνηση
που συγκροτήθηκε πρέπει να κάνει συνέργειες
και συνεργασίες.
Η Μαρία Παπαϊωάννου τόνισε ότι οι διαφοροποιήσεις των δημοτικών συμβούλων ήταν
γιατί δεν έγιναν αντιδήμαρχοι και πρόσθεσε ότι η απλή αναλογική δεν
εξασφαλίζει την χρηστή
διοίκηση.
Ο Στέργιος Διαμάντης
απόκρουσε την κριτική
στην δημοτική αρχή και σε ζητήματα που τέθηκαν
όπως πχ το δημοτικό κολυμβητήριο που σταμάτησε επειδή δεν έχει χρήματα η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού να το προχωρήσει.
«Να κάνουμε μια δημοτική παράταξη και να
διεκδικήσουμε τον δήμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% τελείωσε» τόνισε ο κ. Μαυρογιώργος.
Ακούστηκαν και άλλες απόψεις πολιτών όπως το ότι η φωνή των πολιτών
πρέπει να ακούγεται, να γίνουν παρεμβάσεις και στις συνοικίες και όχι μόνο στο
κέντρο, να υπάρξει μέριμνα για τα ΑμΕΑ.
THN ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στην αυτοδιοικητική εκδήλωση συμμετείχε και εκπρόσωπος της Αλβανικής κοινότητας που ζει και εργάζεται στην πόλη
και την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, πήρε
τον λόγο και έθεσε δυο ζητήματα, που η
Αλβανική κοινότητα θεωρεί σημαντικά.

Το πρώτο αφορά την εκπαίδευση. Οι Αλβανοί που ζουν
στην περιοχή μας εδώ και χρόνια προσπαθούν να πετύχουν
την διδασκαλία Αλβανικής γλώσσας, μια ώρα την εβδομάδα,
για τα Αλβανόπαιδα που φοιτούν στα Ελληνικά σχολεία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει και συνεχίζει να είναι αίτημα
τους (Πριν το 2015 είχε διατυπωθεί το αίτημα δημιουργίας

τάξης ώστε οι νεαροί μαθητές αλβανικής καταγωγής να
έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη φοίτησή τους στα
ελληνικά δημόσια σχολεία να παρακολουθούν τις Κυριακές
μαθήματα στην αλβανική γλώσσα).
Το άλλο αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με
την άδεια παραμονής και τις απελάσεις Αλβανών.
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Γιόρτασαν στη Βιβλιοθήκη Βέροιας
ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ

Αιτήσεις δικαιούχων για
επανασύνδεση ρεύματος
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
διοργάνωσε μουσικό party με δωρεάν καφέ
φίλτρου, μία ευγενική προσφορά γνωστής
αλυσίδας Coffee, για να γιορτάσει την Διεθνή Ημέρα Καφέ που τιμάται την 1η Οκτωβρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1η Οκτώβρη στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.
Τα καταστήματα της γνωστής αλυσίδας

Coffee με έδρα την Βέροια προσέφεραν
καφέ φίλτρου σε τρεις ποικιλίες, ενώ αρτοποιείο της πόλης μας είχε ετοιμάσει φρεσκοψημένα cookies με άρωμα... καφέ!
Οι Βεροιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα κι απόλαυσαν γευστικό αρωματικό
καφέ με καλή παρέα και ωραία μουσική.
Την μουσική επιμέλεια είχε αναλάβει ο
dj Alexakis, ο οποίος κινήθηκε σε ρυθμούς
Bossa Nova.

Γιορτή
κάστανου

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10 ΣΤΗ ΦΥΤΕΙΑ
Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Φυτειάς
διοργανώνει γιορτή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων
που διοργανώνει, με θέμα : « Κάστανο, κρασί & τσίπουρο» την Κυριακή 14 Οκτωβρίου ώρα 11.00 πμ, τοποθεσία
Τρανό Πηγάδι, Φυτειά.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα προσφέρονται
εδέσματα των παραπάνω προϊόντων.
Ο Σύλλογος προσκαλεί όλο τον κόσμο στη γιορτή!

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, με νέα ΚΥΑ τροποποιήθηκε η αναφορικά με τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος. Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότητα
επανασύνδεσης σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος,
στους οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι 21-9-2018. .
Επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:
• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό
εξέταση δικαιούχου.
• Το ύψος του ειδικού βοηθήματος καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον
τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.
• Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από
τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε
Προμηθευτή.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) .

Σύμβαση για την υγρομόνωση
της Δημοτικής Αγοράς
υπέγραψε ο Δήμος Βέροιας
Σύμβαση έργου που αφορά τις εργασίες για την υγρομόνωση δώματος α στάθμης της
Δημοτικής Αγοράς, υπογράφτηκε την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 από τον Αντιδήμαρχο
Τεχνικών του Δήμου Βέροιας, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Πέτρο
Αγαθαγγελίδη.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης των φθορών που
έχουν προκληθεί από την υγρασία και δημιουργίας κατάλληλης υγρομόνωσης για την αποτροπή εμφάνισης υγρασίας στο μέλλον. Επιπλέον, προβλέπεται η αναδιαμόρφωση του
χώρου της εισόδου με την τοποθέτηση νέων καθιστικών και δαπέδων. Συνολικά, οι εργασίες αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του
κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Εναρξη τμημάτων οικοτεχνίας
ΜΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΚΑΦΕ
Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ημαθίας,
την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 6:00
μμ, διοργανώνει στο χώρο του συλλόγου Κεντρικής 183, μαθήματα οικοτεχνίας (ραπτική,
κέντημα ,πλέξιμο, κατασκευές κρακελέ ντεκουπάζ, τσιγκελάκι δαντέλας κλπ.) για τη νέα χρονιά 2018-19, διοργανώνοντας απογευματινό
καφέ.
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν
με το τηλέφωνο 6974938713 κα Παυλίδου Τασούλα ή στις ώρες λειτουργίας του συλλόγου
καθημερινά 10:00-13:00.
Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ ,στο 1ο Δημ.Σχολείο Βέροιας θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του συλλόγου όπως
προβλέπεται από το καταστατικό του.

Οκτωβρίου 2018
Δευτέρα 8 Ιανουαρίου

Και η ζωή συνεχίζεται...
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ
Δυο χρόνια πριν καταδικάστηκε μια καθαρίστρια γιατί πλαστογράφησε απολυτήριο Δημοτικού ενώ είχε τελειώσει μόλις
την Πέμπτη τάξη. Για δεκαπέντε χρόνια
εισέπραττε παράνομα τον υψηλό μισθό
που αναλογεί σε καθαρίστριες και όλοι
γνωρίζουμε ότι πλησιάζει εκείνον του Αρεοπαγίτη. Πρωτόδικα της έριξαν δεκαπέντε χρόνια, τα διπλά από όσα έμεινε στη
φυλακή ο Καλαμπόκας για τον φόνο του
Τεμπονέρα - μα τι πάω και θυμάμαι πια ο
γέρων, όσοι ψηφίζουν του χρόνου δεν είχαν γεννηθεί τότε, τι τους νοιάζουν τέτοιες
ιστορίες...
Τελοσπάντων, οι δικαστές έκαναν το
χρέος τους γιατί έτσι οφείλουν και επιπλέον αυτές οι καθαρίστριες μπορεί να γίνουν
αντικοινωνικά και αναρχικά στοιχεία σαν
τον Γιάννη Αγιάννη κάποτε και άμα δεν τις
ξεφορτωθείς νωρίς ποιος ξέρει, μπορεί να
τις δεις και σε τίποτα οδοφράγματα, αύριο
μεθαύριο.
Αντίθετα, η δικαστική υπάλληλος που
κατηγoρούνταν για πλαστογραφία πτυχίου και απάτη, καθώς το πτυχίο νομικής
σχολής που είχε καταθέσει, ήταν πλαστό,
δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί σε οδοφράγματα. Δεν ενήργησε άλλωστε με
δόλο ή με πρόθεση να ζημιώσει το κράτος

(όπως η πονηρή καθαρίστρια),διότι δεν έχει οικονομικό πρόβλημα όπως μαθαίνουμε.Μας ομολογεί επίσης ότι «τα έκανα όλα
λόγω εγωισμού, από την αλαζονεία μου.
Ένιωθα μειονεκτικά». Κοίταξαν τον φάκελό της οι δικαστές, την βρήκαν άριστη,
επέστρεψε και το ποσό από το επίδομα
ευθύνης που εισέπραττε (όχι σαν την καθαρίστρια που τα έφαγε στο Νάμος) και
έμαθαν επίσης ότι επειδή δεν κατάφερε να
τελειώσει τη Νομική λόγω προβλημάτων
υγείας της έμεινε το απωθημένο. Και με
τέτοιους όρους, για να θυμηθούμε τον Ηρόδοτο, «ἐς δάκρυά τε ἔπεσε τὸ θέητρον»
(το δικαστήριο στην περίπτωσή μας) και
αντί να της ρίξουν πρόστιμο όπως έγινε
με τον ποιητή Φρύνιχο που θύμισε στους
Αθηναίους με την τραγωδία του «οἰκήια
κακὰ», την αθώωσαν.
Και η ζωή συνεχίζεται. Και να δεις που
θα πουν ότι ο φτωχοδιάβολος ο Ζακ από
καρδιά πήγε. Και όσοι τον έδερναν θα αθωωθούν. Το πολύ πολύ να επικαλεστούν
και αυτοί αλαζονεία. Την αλαζονεία που
νιώθει ο ισχυρός όταν μπορεί να πατήσει
τον αδύναμο. Ο φρουρός τον κρατούμενο.
Ο βασανιστής το θύμα. Και το δικαστήριο
θα τους καταλάβει. Ξέρουν οι δικαστές από ψυχολογία. Υπάρχει ενσυναίσθηση και
ευαισθησία. Μόνο καθαρίστρια μην τύχει
να είσαι. Ή Ζακ.

Η ενοχή να είναι κάποιος
κανονικός Ελληνας
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Aν έχεις γεννηθεί από Ελληνες γονείς,
αν είσαι ετεροφυλόφιλος, χριστιανός ορθόδοξος και εργάζεσαι για να ζήσεις τον
εαυτό σου και την οικογένειά σου, τότε όλα
τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες συνιστούν το κατηγορητήριο που ανά
πάσα στιγμή η πολιτική τάξη, τα ΜΜΕ και
το κράτος τους είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν. «Αυτός που λιντσάρισε τον Ζακ
στο κοσμηματοπωλείο λέγεται Γιώργος κι
είναι ωραίος τύπος, έτσι καλαμπουρτζής,
όξω καρδιά» έγραψε η Ελενα Ακρίτα. Μετά
έγραψε για όλους τους κανονικούς Ελληνες
όπως ο «Νίκος που χαρίζει καραμέλες στα
παιδάκια», η «Μαρία που πάει εκκλησία»,
ο κυρ Στέφανος, το Αλικάκι. Αυτόν τον καθημερινό κανονικό Ελληνα «τον βλέπεις
κάθε μέρα, τον χαιρετάς κάθε μέρα, τον
συμπαθείς κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτός
που λιντσάρισε τον Ζακ είναι ο διπλανός
σου».
Για την κυρία Ακρίτα και τους ομοϊδεάτες
της, αν είσαι Ελληνας νοικοκυραίος, είσαι
ένοχος μέχρις αποδείξεως του εναντίου.
Ειδικά αν το υποτιθέμενο θύμα δεν είναι
ένα μέσος πολίτης, αλλά κάποιος από τις
προνομιούχες ομάδες, τότε η ενοχή σου
είναι τελεσίδικη. Βέβαια αν ο Ζακ Κωστόπουλος είχε έρθει σε συμπλοκή με έναν
Πακιστανό και είχε πεθάνει λίγο αργότερα,
κανείς από αυτούς που φωνάζουν σήμερα
δεν θα είχε βγάλει άχνα. Θα είχαν μάλιστα
κατακεραυνώσει όσους θα τολμούσαν να
αναφερθούν στο γεγονός ως ρατσιστές και
ξενοφοβικούς. Υπάρχει αυστηρή ιεραρχία

στη θυματοποίηση και στη συγκεκριμένη
περίπτωση ο Κωστόπουλος δεν θα είχε
καμία ελπίδα αγιοποίησης.
Τουλάχιστον κάποτε η Αριστερά κατηύθυνε το μίσος και τον φθόνο προς την άρχουσα τάξη, τους καπιταλιστές και γενικώς
τους κρατούντες. Αλλά στην Ελλάδα, μιας
και έχουμε μια κρατικοδίαιτη ολιγαρχία,
δηλαδή κάτι σαν τα μούτρα τους, η μόνη
διέξοδος για το μίσος που καλλιεργούν
είναι η μεσαία τάξη. Ο καταστηματάρχης, ο
γιατρός, ο υδραυλικός, ο δικηγόρος, ο περιπτεράς, ο υπάλληλος είναι τα νέα μαύρα
πρόβατα.
«Ητανε Ζακ, ήτανε και Zackie, στους
νοικοκυραίους θα βάλουμε γκαζάκι» το
πλακάτ στη διαδήλωση για τον Ζακ Κωστόπουλο. Ακολούθησαν επιθέσεις σε μαγαζιά. Κανένας φυσικά στα ΜΜΕ δεν αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν ανθρωπιστές
εναντίον της βίας να είναι τόσο επιρρεπείς
στην άσκησή της. Την επόμενη μέρα οι νοικοκυραίοι θα πρέπει να βγουν και να μαζέψουν τα σπασμένα. Θα πρέπει να δουλέψουν για να ζήσουν και να πληρώσουν
φόρους σε ένα κράτος που τους εχθρεύεται και το οποίο με τη σειρά του συντηρεί
με τον ιδρώτα τους τούς επαναστάτες των
βορείων προαστίων. Αυτοί που ανέφερε η
κυρία Ακρίτα, ο Γιώργος, ο Νίκος, το Αλικάκι, ο κυρ Στέφανος, θα πρέπει καθημερινά
να σηκώνουν τον δικό τους σταυρό, για να
πληρώνουν γενικώς, όπως πλήρωναν επί
χρόνια τη σύνταξη άγαμης θυγατέρας στην
ευκατάστατη αριστερή κυρία Ακρίτα.

Κρύβεται με επιμέλεια

“28 – 30 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση για την Κάνναβη
(Salonica Cannabis Expo) με την απροκάλυπτη στήριξη της Κυβέρνησης. Επιτέλους το “παρεξηγημένο” φυτό, το “μαγικό” βοτάνι, το “ιερό” χόρτο βρίσκει την δικαίωση του. Η χρήση του στην ένδυση,
στην παραγωγή καλλυντικών, στην “θεραπεία” προβλήθηκε με πανηγυρικό τρόπο. Ομιλίες επιστημόνων, παρουσίαση περιστατικών, διαλέξεις, μαρτυρίες ασθενών προσπάθησαν να αποδείξουν
τον “άδικο” πόλεμο που δέχεται τόσα χρόνια. Οικονομικές αναλύσεις επιδίωξαν να επιβεβαιώσουν
την αξία της καλλιέργειας και της εμπορίας του στις νέες οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης(αλήθεια
υπέρ ποιων;).
Το τι κρύβεται όμως πίσω από όλη αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα κρύβεται με επιμέλεια.
Αποκρύπτεται ότι πρόκειται για ένα νέο πεδίο διεκδίκησης κερδών (ήδη μεγάλες πολυεθνικές
εταιρίες δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση). Αποκρύπτεται το γεγονός πως τα “θεραπευτικά” του αποτελέσματα είναι αμφιλεγόμενα. Αποκρύπτεται το κόστος της “θεραπευτικής” του
χρησιμοποίησης (που είναι υψηλό και δυσανάλογο με τα προσφερόμενα αποτελέσματα). Διαμορφώνεται μία εσκεμμένη ασάφεια που δημιουργεί την εντύπωση πως το Χασίς (γενικά και αόριστα)
θεραπεύει. Προωθείται έντεχνα και σιωπηλά η απελευθέρωση και της χρήσης για ψυχαγωγία.
Επιδιώκεται η άμβλυνση των αντιστάσεων του μέσου πολίτη σε αυτά τα δεδομένα. Και όλα αυτά με
την έγκριση μεγάλου μέρους του συγκροτημένου κράτους, της ευνομούμενης πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας.
Το τοπικό παράρτημα Θεσσαλονίκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών: Καταγγέλλει όλη αυτή την προσπάθεια διαμόρφωσης κλίματος αθώωσης της χρήσης μίας εθιστικής ουσίας
πίσω από την οποία καλύπτονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Καταγγέλλει την διάθεση αντιμετώπισης του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος των εξαρτήσεων με λογικές διάκρισις των ουσιών
σε “μαλακές” ή “σκληρές”, “νόμιμες” και “παράνομες”. Καταγγέλλει την προσπάθεια εξοικείωσης
των πολιτών σε αυτές τις λογικές. Καταγγέλλει τη στάση της Κυβέρνησης, η οποία στο βωμό οικονομικών στόχων στηρίζει τέτοιες δραστηριότητες και αποσιωπά ένοχα τις επικίνδυνες προεκτάσεις
τους.
Παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΣΥΝ

Αναβάθμιση εξοπλισμού
παιδικών χαρών
259.060,80€ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Με την αριθ.
141.9.1/2018
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε
η χρηματοδότηση της πράξης
«Αναβάθμιση
εξοπλισμού
Παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» από το
χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα
Αστική Αναζω ο γ ό ν η σ η
του Πράσινου
Τα μ ε ί ο υ , σ υ νολικού προϋ πολο γ ι σ μ ο ύ
259.060,80€.
Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού
εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την
αναβάθμιση επτά (7) υφιστάμενων παιδότοπων - παιδικών χαρών στον ευρύτερο Δήμο
Βέροιας, και συγκεκριμένα :.
1. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Κουμαριάς,
Δ.Ε. Βέροιας, Ο.Τ. 22, συνολικής έκτασης 505
m2.
2. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Ράχης, Δ.Ε.
Βέροιας, Ο.Τ. 28, συνολικής έκτασης 6.812
m2.
3. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Διαβατού,
Δ.Ε. Απ.Παύλου, Ο.Τ. 6, συνολικής έκτασης
1.150 m2.
4. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Πατρίδας,
Δ.Ε. Δοβρά, Αρ.Τεμ.277, συνολικής έκτασης
1.320 m2.
5. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Τριλόφου,
Δ.Ε. Δοβρά, Ο.Τ. 11, συνολικής έκτασης 915

m2.
6. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ Παλατιτσίων,
Δ.Ε. Βεργίνας, Αρ.Τεμ. 23α, σε χώρο εμβαδού
300 m2.
7. Στην παιδική χαρά της Τ.Κ. Λυκογιάννης (Παλαιά Λυκογιάννη), Δ.Ε. Απ.Παύλου,Αρ.
Τεμ.49, συνολικής έκτασης 912m2.
Η προμήθεια αποσκοπεί στην αναβάθμιση
υφιστάμενων παιδικών χαρών, σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις που άπτονται του σχεδιασμού
και της οργάνωσης σύγχρονου χώρου με την
κατάλληλη διαμόρφωση και σύγχρονο εξοπλισμό με παιχνίδια πιστοποιημένα, ασφαλή και
κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν χώροι για
παιχνίδι και ξεκούραση, με τελικό στόχο την πιστοποίηση τους και τη λήψη του Σήματος Καταλληλότητας για την ασφαλή λειτουργία τους..
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται
στο ποσό των 259.060,80€ και αναμένεται σε
σύντομο χρονικό διάστημα η δημοπράτηση
του.
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Ερώτηση του Θανάση
Θεοχαρόπουλου στον
Υπουργό Οικονομικών
ΓΙΑ ΤΑ 127 ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, έχει καταθέσει ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής
Θανάσης Θεοχαρόπουλος, σχετικά με τα 127 Δημόσια ακίνητα στο
Νομό Ημαθίας που φαίνεται να εκχωρούνται, χωρίς καμία γνώση
της τοπικής κοινωνίας, στο Υπερταμείο.
Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος θέτει το ερώτημα ποια είναι τα
127 δημόσια ακίνητα από το Νομό Ημαθίας που διαφαίνεται να
εκχωρούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, αν ζήτησε ή
σκοπεύει να ζητήσει τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και αν προτίθεται να αναθεωρήσει τις αποφάσεις του και, παράλληλα, ζητά να
του κατατεθούν, για την ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών,
αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τα 127 δημόσια ακίνητα στο
Νομό Ημαθίας.
Αναλυτικά η ερώτηση και το Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων:
Θέμα: «Ποια είναι τα 127 Δημόσια ακίνητα στο Νομό Ημαθίας,
που εκχωρούνται κρυφά από την τοπική κοινωνία στο Υπερταμείο
με απαίτηση των δανειστών;»
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια από τις πιο καταστροφικές αποφάσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) για 99 χρόνια, ως εγγύηση αποπληρωμής του χρέους.
Η διοίκηση του Υπερταμείου, που βρίσκεται κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών, δεν αρκέστηκε στην περιουσία που
μέχρι πρόσφατα της είχε εκχωρηθεί, αλλά ζήτησε με επιστολή της,
στις 14 Ιουνίου 2018, να μεταφερθούν στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. «Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» που είναι θυγατρική του εταιρεία, άλλα
10.119 ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
Η Κυβέρνηση έσπευσε να υλοποιήσει την απαίτηση του Υπερταμείου και με την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2320 / 19-6-2018) μεταβίβασε στην
ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. 10.119 ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου,
συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης
επιφάνειας 22.601 τ.μ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια μέρα εκδόθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής η εξουσιοδότηση προς τον
Υπουργό Οικονομικών (απόφαση 86 ΦΕΚ Β’ 2317/19-6-18) και το
σχετικό ΦΕΚ για τη μεταβίβασή τους, όπου τα 10.119 ακίνητα αναφέρονται μόνο με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), χωρίς καμία περιγραφή της θέσης, της έκτασης, της χρήσης,
και των λοιπών τους στοιχείων, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις
αντιδράσεις.
Από αυτά, 127 ακίνητα είναι στο Νομό Ημαθίας και επειδή η Κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, ενήργησε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη
των Τοπικών Κοινωνιών που χρησιμοποιούν, αξιοποιούν ή διεκδικούν προς αξιοποίηση τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Ερωτάσθε κ.κ Υπουργέ:
-Ποια είναι τα 127 δημόσια ακίνητα από το Νομό Ημαθίας που
εκχωρούνται στους δανειστές;
-Ζητήσατε ή σκοπεύετε να ζητήσετε τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών;
-Προτίθεστε να αναθεωρήσετε τις αποφάσεις σας;
Και παρακαλείσθε να καταθέσετε για την ενημέρωση της Βουλής
και των πολιτών:
Αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τα 127 δημόσια ακίνητα
στο Νομό Ημαθίας, που εκχωρούνται κρυφά από την τοπική κοινωνία στο Υπερταμείο με απαίτηση των δανειστών.

Ρυθμίσεις θεμάτων Αδειών
Οδήγησης & ΕΔΧ οχημάτων
Συζητείται η τροπολογία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο
Νόμου: «ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που εισάγεται σήμερα
3.10.2018 προς ψήφιση στη Βουλή των
Ελλήνων.
Η υπόψη τροπολογία αφορά,
1.
Στην ανανέωση αδειών οδήγησης για οδηγούς που έχουν υπερβεί το
εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας
τους.
2. Στα οχήματα με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
1. Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών οδήγησης
Με την παρ. 1 προβλέπεται η ασφαλιστική κάλυψη
των υποψηφίων οδηγών (συμπεριλαμβανομένων και
των οδηγών που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό τέταρτο
(74ο) έτος της ηλικίας τους και έχει λήξει η άδεια οδήγησής τους) κατά την εκπαίδευση αλλά και την εξέταση.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της.
Με την παρ. 3 ορίζεται ότι άδειες οδήγησης κατόχων,
που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο)
έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄
101) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξακολουθούν να

Σαράντα τέσσερα
«κεράκια» στολίζουν
τον «Πυρσό» της Νέας
Δημοκρατίας
Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα
από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, στις 4 Οκτωβρίου του 1974, από τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή. Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την αποκατάσταση
της δημοκρατίας και τη νομιμοποίηση του κοινοβουλευτισμού ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο ιστορικής
μας ηγέτης, έλαβε λίγες βδομάδες αργότερα, στις 17
Νοεμβρίου, την συντριπτική εντολή του ελληνικού λαού,
με 54,37%, να προχωρήσει στην αποκατάσταση της
Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. Η Νέα Δημοκρατία
ήταν, είναι και θα είναι το κόμμα των βαθιών τομών και
μεταρυθμίσεων. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που
έβαλε την χώρα στην μεγάλη ευρωπαική οικογένεια,
δημιούργησε το κοινωνικό κράτος, βοήθησε την ιδιωτική
πρωτοβουλία, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους
αγρότες, τους εργαζόμενους. Η ΝΔ του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη
Έβερτ, του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά
και τώρα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελούν εχέγγυο σταθερότητας, εντιμότητας και
ευημερίας των πολιτών. Κυρίως δε , προάσπισης των
εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν
ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνιζε ότι υπάρχει ΜΙΑ
Μακεδονία και αυτή είναι Ελληνική. Συνεχίζουμε λοιπόν
όλοι μαζί με τον πρόεδρο μας, κρατώντας αναμένο τον
«Πυρσό» της μεγάλης μας παράταξης, τον οποίο στολίζουν σαράντα τέσσερα «κεράκια».
Νίκη Καρατζιουλα
Περιφερειακή Σύμβουλος

ισχύουν μέχρι την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας (για πρώτη φορά)
προσόντων και συμπεριφοράς, σύμφωνα
με το π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
Η ημερομηνία προγραμματισμού δεν
μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις
μήνες από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Για την παράταση ισχύος χορηγείται
σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που
κατατέθηκε η αίτηση.
2. Ρυθμίσεις ΕΔΧ οχημάτων
Τα οχήματα με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της επιβάρυνσης του
φυσικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας και στον περιορισμό της ηχορύπανσης (μηδαμινοί
ρύποι). Για τον λόγο αυτό θεσπίζεται με την παρ. 1 η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία ως Ε.Δ.Χ – ΤΑΞΙ αμιγώς
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Με την παρ. 2 προβλέπεται για την υποκατηγορία
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων
ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) ΑΜΕΑ ότι επιτρέπεται να
διατηρήσουν το λευκό χρώμα, εφόσον υποβληθεί από
τον ιδιοκτήτη του οχήματος, σχετική υπεύθυνη δήλωση
στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Περιφέρειας, εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος.
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ
Χρέος μας να
καταβάλλουμε κάθε
προσπάθεια, για να μην
ισχύσει η εθνικά επιζήμια
συμφωνία των Πρεσπών
Mόνο θυμηδία προκαλεί η
διαφορετική αν ά γ ν ω σ η τω ν
δυο κυβερνητικών μας εταίρων, στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
των σκοπίων.
Η ερμαφρόδιτη σύμπραξη
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αναδεικνύει για
πολλοστή φορά
τον αμοραλισμό της «καρέκλας» των κυρίων Τσίπρα
και Καμμένου. Η λογική της γάτας και του ποντικιού ή
του «Τομ και Τζέρυ», για να είμαστε πιο ακριβείς, στην
όψιμη «δυτικολαγνεία» που τους περιβάλλει, ως στόχο
έχει το βαθύ γάντζωμα τους στην εξουσία. Αδιαφορώντας για το εθνικό μας συμφέρον. Σε αυτές τις κρίσιμες
στιγμές για τον τόπο μας, είναι χρέος να καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια για να μην ισχύσει η εθνικά επιζήμια
συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
η Νέα Δημοκρατία αποτελούν εγγύηση επαναφοράς της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας σε ένα επίπεδο
σοβαρότητας και διεθνούς αναγνώρισης.
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πρόσωπα

Αλ. Τσίπρας: Από διαδηλωτής στη Γένοβα, στα σαλόνια
της Νέας Υόρκης και στην Τάιμ Σκουέαρ
ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΥΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν
μόλις 26 χρονών όταν βρέθηκε στο πλοίο των ελλήνων ακτιβιστών που πήγαιναν στη μεγάλη διαδήλωση
στη Γένοβα κατά της παγκοσμιοποίησης τον Ιούνιο
του 2001.
Ήταν η χρυσή εποχή
των κινημάτων, όταν μια
νέα γενιά ξεπερνούσε τα
τραύματα της «Πτώσης του
Τείχους» και του «Τέλους
της Ιστορίας» και διαδήλωνε την οργή ενάντια στο
νεοφιλελευθερισμό και την
Ο Τσίπρας αντιμέτωπος με την ιταλική αστυνομία
καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση.
Για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια ο αντικαπιταλισμός έδειχνε να αποκτά ξανά χαρακτηριστικά
μαζικού ρεύματος, ενώ από
το Σηάτλ και τη συνάντηση
του ΠΟΕ το 1999 εκεί, οι
διαδηλωτές είχαν βρει ως
πιο βολικό στόχο αυτές τις
μεγάλες και πολυδιαφημισμένες συναντήσεις των ισχυρών του κόσμου.
Οι συμβολισμοί περίσσευαν σε τέτοιες συναντήσεις, και από τις δύο πλευρές των οδοφραγμάτων, όπως και η αδρεναλίνη, όταν
Το προσκύνημα στη Μέκκα του καπιταλισμού
ξεκινούσε να κυριαρχεί η
γνώριμη μυρωδιά των δακρυγόνων.
Μάλιστα, στη διαδήλωση στη Γένοβα, ο Αλέξης Τσίπρας όπως και άλλες στελέχη του Συνασπισμού αλλά και του μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στην ομάδα των
ελλήνων διαδηλωτών που η ιταλική αστυνομία προσπάθησε να κρατήσει στην
Ανκόνα για να μην φτάσουν στην Γένοβα. Έγιναν και συμπλοκές πάνω στον
καταπέλτη του φέρι μποτ.
Ειδικά για τον χώρο του μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ τέτοιες διεθνείς κινητοποιήσεις και
διαδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί εκεί σφυρηλατήθηκαν οι συντροφικοί δεσμοί που αργότερα θα παίξουν ρόλο για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί εκείνη την εποχή οι διάφορες μετέπειτα «συνιστώσες» έβλεπαν με δυσπιστία ακόμη τον Συνασπισμό (που απέπνεε την ατμόσφαιρα των επιλογών
του 1989) και η παρουσία στελεχών «κινηματικών» όπως ο Τσίπρας έδινε εχέγγυα ότι μπορούσε να υπάρξει μια νέα ενότητα της «ριζοσπαστικής αριστεράς».
Ο κινηματικός Αλέξης Τσίπρας
Τότε ο Αλέξης Τσίπρα εκπροσωπούσε τον ριζοσπαστισμό της νεολαίας του
Συνασπισμού, που δεν πολυσυμπαθούσε τους πιο «δεξιούς» μέσα στο κόμμα
που μιλούσαν για προοδευτικό εκσυγχρονισμού και κυβερνήσεις και οραματίζονταν κινήματα και συγκρούσεις στο δρόμο ως μέσο για την κοινωνική αλλαγή.
Άλλωστε, κι ο ίδιος είχε ένα «άψογο» κινηματικό βιογραφικό, έχοντας περάσει μαθητής από τις μαθητικές καταλήψεις του 1990-91 αλλά και τις φοιτητικές του 1995, όπως και
στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις εκείνων των χρόνων.
Αντίστοιχα, όταν εμφανίστηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή, πρώτα ως υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας και αργότερα ως επικεφαλής του Συνασπισμού, πάντα κουβαλούσε αυτόν τον αέρα «ριζοσπαστισμού» και «αντικομφορμισμού».
Μπορεί να μην είχε τον βαρύ μαρξιστικό «θεωρητικό» λόγο που συνήθως έχουν τα στελέχη που
προέρχονται από την κομμουνιστική αριστερά (στην αντιπαράθεσή του με τον Φώτη Κουβέλη για την
ηγεσία, ο δεύτερος είπε περισσότερες φορές τη λέξη «σοσιαλισμός»), είχε όμως την αίσθηση ότι δεν
έβγαινε μέσα από τους διαδρόμους της κομματικής γραφειοκρατίας ή τους οδυνηρούς συμβιβασμούς
τύπου 1989 που στοίχειωναν τη μνήμη της Αριστεράς.
Έδειχνε ότι ήταν ένας ηγέτης που έβγαινε από τις διαδηλώσεις και τα κινήματα. Έστω και εάν στην
πιο τολμηρή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς τα κινήματα, τον Δεκέμβριο του 2008, ήταν πολύ περισσότερο
ο βετεράνος Αλέκος Αλαβάνος που αποφάσισε, κόντρα στις επιφυλάξεις άλλων στελεχών, να ρίξει το
βάρος του κόμματος πίσω από την εξεγερσμένη νεολαία.
Στην περίοδο των Μνημονίων, ο κινηματικός τόνος περίσσεψε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας
πήγε σε διαδηλώσεις, έφαγε δακρυγόνα, εκπροσώπησε τους διαδηλωτές εντός του κοινοβουλίου,
ανέβηκε σε τρακτέρ αγροτών που διαμαρτύρονταν, στήριξε κινήματα ανυπακοής και «δεν πληρώνω»
(και συμμετείχε κιόλας κατά δήλωσή του). Ήταν και αυτό ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην
εκτίναξη της απήχησής του.
Όμως, και στο εξωτερικό όταν πήγε εκείνη την περίοδο προσπάθησε να εκπροσωπήσει αυτή τη
δυναμική. Δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί η περιοδεία του στην Ευρώπη ανάμεσα στις 2 εκλογές του

Ο Αλέξης Τσίπρας διακρίνεται κιόλας σε φωτογραφίες εποχής πάνω
στον καταπέλτη την ώρα των συμπλοκών με τις αστικές δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός στην Ταιμ Σκουέαρ

2012, τότε που είχε μιλήσει για τον «Ολαντρέου» και
είχε συναντηθεί κυρίως με
σχηματισμούς της ριζοσπαστικής αριστεράς.
Το τρίτο μνημόνιο και η
ώρα του «ρεαλισμού»
Όμως, μετά το 2015 τα
πράγματα άλλαξαν. Γραβάτα μπορεί να μην φόρεσε ο
Αλέξης Τσίπρας, όμως και
περισσότερο συμπεριφέρεται ως ένας υπεύθυνος ηγέτης που επιθυμεί να γίνει
αποδεκτός από την διεθνή
κοινότητα.
Αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο μετά την υπογραφή
του τρίτου μνημονίου. Θα
έλεγε κανείς ότι η ομιλία
του στο Ευρωκοινοβούλιο
λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα του «όχι» και λίγο
πριν τις διαβόητες… 17ώρες διαπραγμάτευσης, ήταν
η τελευταία αναλαμπή του
παλιού Τσίπρα, αυτού που
ήθελε να συγκρουστεί με το
ευρωπαϊκό κατεστημένο.
Από το τρίτο μνημόνιο
και μετά και με δεδομένο ότι
η Ελλάδα ειδικά για το θέμα
του χρέους (αλλά και των
θετικών «αξιολογήσεων»)
εξαρτιόταν πια από την
«καλοσύνη των άλλων», ο
Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να πηγαίνει στις ξένες
πρωτεύουσες με τον αέρα
κάποιου ριζοσπαστισμού.
Πλέον, το βασικό ήταν
να αποσπάσει αναγνώριση,
να θεωρηθεί ισότιμος συνομιλητής και όχι δακτυλοδεικτούμενος αριστεριστής
όπως μπορεί να ένιωσε
κάποιες στιγμές στην αρχή
της διακυβέρνησής του.

Αποκορύφωμα αυτής
της αγωνίας αναγνώρισης,
αυτού του αιτήματος να τον
αντιμετωπίσουν θετικά εφόσον είναι πια το «καλό
παιδί» των δανειστών οι επισκέψεις στην Αμερική.
Γιατί αποδείχτηκε ότι οι
ΗΠΑ δεν είναι μόνο η Μέκκα του καπιταλισμού, είναι και η Μέκκα των αριστερών που ανακαλύπτουν
τα θετικά των αγορών και των «επενδύσεων».
Τόσο στην επίσκεψη την Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ όσο και τώρα που ο
Τσίπρας πήγε στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά για να συναντηθεί
με «επενδυτές», ο Τσίπρας ήταν πρώτα και κύρια ο ηγέτης που χαίρεται που τον αποδέχονται οι επικυρίαρχοι του κόσμου.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσίπρας πήγε στη ΓΣ του ΟΗΕ. Είχε
πάει το 2015 και το 2016, ενώ το 2017 είχε στείλει τον Κοτζιά ως εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης.
Όμως, τώρα πήγε με άλλο αέρα. Μπήκαν συναντήσεις και κυρίως για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα εντάχθηκε αυτή η επίσκεψη στον επικοινωνιακό μηχανισμό του Μαξίμου.
Αποκορύφωμα όλων αυτών οι σέλφι στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Από την οργή του διαδηλωτή, στη χαλαρή άνεση του ρεαλιστή ηγέτη που δεν έχει πρόβλημα να απολαμβάνει τη βόλτα του σε
μια καπιταλιστική μητρόπολη, στο διάλειμμα συναντήσεων όπου παρουσίασε πόσο θελκτικός επενδυτικός προορισμός είναι η Ελλάδα, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει μέχρι και την «αξιοποίηση» μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Τελικά από τη Γένοβα στη Νέα Υόρκη, από το ριζοσπαστισμό στην ενσωμάτωση, από τον αντικαπιταλισμό στην άγρα καπιταλιστικών επενδύσεων η απόσταση ήταν μικρότερη από ό,τι θα φανταζόταν ο νεαρός Αλέξης Τσίπρας, όταν προσπαθούσε να αποφύγει τα χτυπήματα των ιταλικών ΜΑΤ
πάνω στον καταπέλτη του πλοίου στην Ανκόνα.
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μορφη
Star Ελλάς η πανέ
Ιωάννα Μπέλλα
Πρώτα έκλαψε από στεναχώρια, αλλά μετά ακολούθησαν τα
δάκρυα χαράς. Ο λόγος για την
22χρονη Ιωάννα Μπέλλα η οποία
ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού
ομορφιάς και ανακηρύχθηκε star
Ελλάς.
Πριν 15 μέρες περίπου το μοντέλο από τη Βέροια συμμετείχε
στον διαγωνισμό Next Top Model ,
δέχθηκε τόσο σκληρή κριτική από
τους κριτές τελικά την έκοψαν από
την συνέχεια της διαδικασίας, για
να ξεσπάσει σε κλάματα για την
άδικη απόφαση αποκλεισμού της.
Τελικά η δικαίωση δεν άργησε
να έρθει και η πανέμορφη Ιωάννα
ανακηρύχθηκε Star Ελλάς και ετοιμάζεται, πλέον, να εκπροσωπήσει

Αναβαθμίζεται
το αεροδρόμιο στην Αλεξάνδ
ρεια

Πολλές φορές οι τοπικές αρχ
ές και άλλοι φορείς, αξίωσαν την μετ
ατροπή του
στρατιωτικού αεροδρομίου
στην Αλεξάνδρεια, να μετατραπεί σε εμπ
ορευματικό
αεροδρόμιο, κάτι που θα εξυ
πηρετούσε
και τα φρούτα της ευρύτερης
περιοχής
μας.
Όμως οι πράξεις δείχνουν
πως όχι
μόν ο δεν πρ όκε ιτα ι να μετ
ατρ απ εί σε
εμπορευματικό αεροδρόμι
ο, αλλά ενι σχύεται ως στρατιωτικό. Ήδ
η ξεκίνησε
η κατασκευή μεγάλων στεγάσ
τρων γιατί
αναμένονται 30 περίπου νέα
ελικόπτερα, ενώ θα κατασκευαστο
ύν και δέκα
σπίτια για την διαμονή των
ανώτερων
στρατιωτικών (ΣΟΑ).

Αύξηση 20% στο πετρέλαιο
και «φωτιά» στην τσέπη μας
Την ανάγκη η κυβέρνηση να εξετάσει άμεσα τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι τιμές αναμένονται φέτος αυξημένες, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων και οι πολίτες που κάνουν χρήση καυστήρων πετρελαίου.
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προβλέπεται να είναι
πολύ αυξημένη από τις 15 Οκτωβρίου, που αρχίζει η περίοδος διανομής. Με τα σημερινά δεδομένα και εκτός σοβαρού απροόπτου, όπως τυχόν διεθνής αστάθεια, η τιμή θα είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, τουλάχιστον κατά 16%-17% και αναμένεται να ξεπεράσει το 1,110
ευρώ/λίτρο στις πόλεις και να φτάσει το 1,250 στις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά.
Όπως γίνεται αντιληπτό η «φωτιά» θα είναι στην τσέπη των πολιτών που είναι αναγκασμένοι να κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης για να ζεσταθεί το κοκαλάκι τους τον χειμώνα.

Υποψήφιος Δήμαρχος
Κοζάνης
ο Κυριάκος Μιχαηλίδης
Ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου της Βέροιας θα
είναι υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης. Ο λόγος για τον
παλαιό τερματοφύλακα της «βασίλισσας» του βορρά
Κυριάκο Μιχαηλίδη ο οποίος ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την διοίκηση του Δήμου Κοζάνης.
Να σημειώσουμε πως ο Κυριάκος Μιχαηλίδης διετέλεσε «Καποδιστριακός» Δήμαρχος Υψηλάντου (Ποντοκώμη, Μαυροδένδρι κ.λ.π.).
Προκαταβολικά του ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!
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Καμιά αντικειμενικότητα
και από την ΕΡΑ
Για να καταλάβετε
πόσο «αντικειμενικό» είναι το έργο που
προσφέρει η ΕΡΤ και
από ραδιοφώνου. Τη
Δευτέρα πρωί, πρωί,
η ΕΡΑΣΠΟΡ ξεκίνησε με την είδηση του
δημοψηφίσματος στα
γειτονικά Σκόπια, κάνοντας λόγο για «θρίαμβο του ΝΑΙ». Και
αν θυμηθούμε πως
δεν έγινε καμία αναφορά για τα συλλαλητήρια για το όνομα της Μακεδονίας μας και τα χημικά
που έριξαν στους συμπατριώτες μας, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος στην χειραγώγηση της αντικειμενικής πληροφόρησης των πολιτών.

Της κακομοίρας για την σειρ
ά
στην Πρόνοια

Όταν γίνεται η πληρωμή
επιδομάτων ή η παροχή άλλων
κοινωνικών βοηθημάτων, στα
σημεία
συναλλαγών και στην Πρόνοια
του
Δήμου Βέροιας, κυριολεκτικά
γίνεται
ένας χαμός. Οι χώροι «πλημμ
υρίζουν» από ρομά και αλλοδα
πούς
(βασικά από την Αλβανία) οι
οποίοι
είναι δικαιούχοι των προνοια
κών
βοηθημάτων.

Μάλιστα μας είπαν πως μαλ
ώνουν μεταξύ τους για την «τή
ρηση»
της σειράς εξυπηρέτησης, ανα
γκάζοντας τους υπεύθυνους
της υπηρεσίας να εφαρμόσου
ν τα «ραντεβού».

Θα μάθουμε ποια είναι
τα 127 ακίνητα;
Το θέμα με τα 127 ακίνητα της Ημαθίας (ουσιαστικά εντός
ορίων του Δήμου Βέροιας) που εντάχθηκαν στο Υπερταμείο,
έφτασε και στην Ελληνική Βουλή. Ο Βεροιώτης βουλευτής,
Πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ. και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κινήματος Αλλαγής Θανάσης Θεοχαρόπουλος έθεσε σχετικό ερώτημα στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο με το οποίο ζητά να ενημερωθεί ποια είναι τα 127 δη μόσια
ακίνητα από το Νομό Ημαθίας που εκχωρούνται στους δανειστές. Ένα θέμα το οποίο πρόβαλε η εφημερίδα μας με ρεπορτάζ την προηγούμενη βδομάδα. Βέβαια ανάλογο πρόβλημα
υπάρχει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, καθώς τα ακίνητα
είναι κωδικοποιημένα και απαιτείται τεράστια και υπομονετική
προσπάθεια για να εντοπιστούν. Για αν δούμε, λοιπόν, αν μάθουμε ποια είναι αυτά τα ακίνητα που αφορούν τον τόπο μας.
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Όμορφες προσκοπικές
εκδηλώσεις στη Βέροια
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια
προσκοπισμού στη Βέροια. Το Σαββατοκύριακο στήθηκε το «Προσκοπικό χωριό» στην πλατεία Δημαρχείου και έγινε επίσημος εκκλησιασμός στην παλαιά
Μητρόπολη, χοροστατούντος του σεβασμιότατου
μητροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα.
Στην πλατεία Δημαρχείου εκατοντάδες πολίτες
είδαν μια προσκοπική κατασκήνωση. Μια πάνινη
πολιτεία με σκηνές, με μεγάλες και μικρές κατασκευές, με περίπτερα πληροφόρησης, των προσκοπικών
συστημάτων της πόλης, της Ένωσης παλαιών Προσκόπων Βέροιας, του συλλόγου δοτών μυελού των
οστών, και των ραδιοερασιτεχνών.
Για τα μικρά παιδιά υπήρχαν τραγούδια, έπαιξαν
παιχνίδια ζωηρά και περιπέτειας, πέρασαν από τα
scout points και ασχολήθηκαν στα εργαστήρια προσκοπικής δημιουργίας, ονειρεύτηκαν και διασκέδασαν στη βραδινή «προσκοπική πυρά».

Δύο οι βασικές
ερμηνείες για την
παρουσία τους

Ο Παύλος Παυλίδης
ανακοινώνει
επίσημα την
υποψηφιότητά του
Σε μεγάλη κινητικότητα βρίσκονται οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν την Δημοτική Αρχή
της Βέροιας. Ένας εξ αυτών είναι ο Πρόεδρος
των Αστικών Βέροιας και πρώην Αντιδήμαρχος
Παύλος Παυλίδης ο οποίος σχεδόν ολοκλήρωσε το ψηφοδέλτιό του σε ποσοστό 80% περίπου.
Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως ο
Παύλος Παυλίδης πρόκειται σε μια βδομάδα
περίπου να ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Βέροιας, καθώς και ονόματα υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων που θα είναι στον συνδυασμό του.
Αναμένουμε, λοιπόν, πρόσωπα και …θάματα!!!

Εγκαταστάθηκε ο
εργολάβος στην γέφυρα
Κούσιου
Μετά από την υπογραφή της σύμβασης
για την αποπεράτωση της γέφυρας των
Αφων Κούσιου, ο ανάδοχος εργολάβος εγκαταστάθηκε στο σημείο του έργου.
Όπως παρατηρήσαμε, ο χώρος των
εργασιών περιφράχθηκε και άρχισε
πλέον να ακούγεται ο ήχος των
σφυριών!!!, μετά από μια δεκαετία περίπου, που έγινε
η δωρεά.

Την προηγούμενη βδομάδα έγινε μια ανοιχτή συγκέντρωση στην «Ελιά» από τους
«Ενεργούς Πολίτες», δημοτική παράταξη που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά των
παρευρισκομένων, ήταν ο Αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς (ήταν και στο πάνελ), ο
Αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Πετρούλα Παπαδήνα,
Γιώργος Κάκαρης, ο πρόεδρος ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, η Δημοτική Σύμβουλος
Μαρία Παπαϊωάννου, όλοι τους εκλεγμένοι με τον συνδυασμό του νυν Δημάρχου
Κώστα Βοργιαζίδη.
Πάντως οι …πολιτικοί αναλυτές, έδωσαν δύο ερμηνείες. Η μία έχει να
κάνει με την πιθανή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον συνδυασμό του Κώστα
Βοργιαζίδη και η άλλη για αναζήτηση «ομπρέλας» από μερικούς
νυν δημοτικούς συμβούλους.
Αν και περισσότερο οι απόψεις συγκλίνουν στην
πρώτη περίπτωση, ωστόσο ας περιμένουμε
τον χρόνο να ξεδιαλύνει τα πράγματα…

Κινητός
μαστογράφος στη Βέροια
Ευκαιρία να κάνουν δωρεάν μαστογραφικές εξετάσεις
θα έχουν οι γυναίκες του Δήμου
Βέροιας. Στις 12 και 13 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται στη Βέροια η
Κινητή Μονάδα μαστογράφου
συνεχίζοντας το πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωναο για
ραντεβού: 2331353824, 2331353822, 2331353821 (09.00-13.00). Τα
ραντεβού κλείνονται από 3 Οκτωβρίου με σειρά προτεραιότητας.

αποτελεσματική λύση;
Δεν μπορούν να συνεργαστούν για
Τιμήθηκε την προηγούμενη βδομάδα
η Παγκόσμια Ημέρα
Ζώων, και στη Βέροια στήθηκε πάγκο
σε κεντρικό σημείο
της πόλης, όπου υπήρχαν ενημερωτικά
φυλλάδια για τους
διερχόμενους. Στην
ενέργεια αυτή συμμετείχαν ο Δήμος Βέροιας και τα Φιλοζωϊκά
Σωματεία της πόλης.
Στο μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά που μετατράπηκε σε μάστιγα, δεν μπορούν ο Δήμος Βέροιας και
τα Φιλοζωϊκά Σωματεία να συνεργαστούν για να δοθεί, επιτέλους, μια πιο αποτελεσματική
λύση και για την κοινωνία των ανθρώπων και για αυτή των αδέσποτων ζώων;

διαβάσεις
ι
ο
,
ς
υ
ο
λ
έ
ιτ
π
ε
,
ν
ύ
Να βαφο
Είχαμε γράψει πρόσφατα για την
αναγκαιότητα επαναβαφής των διαβάσεων που βρίσκονται κοντά σε
σχολικές μονάδες. Απ΄ ότι παρατηρήσαμε, δεν έγινε κάποια ενέργεια…
Όμως η ανάγκη πλέον είναι σε
ολόκληρη την πόλη της Βέροιας.
Όλες οι διαβάσεις είναι αχνές και
πρέπει επιτέλους να βαφούν για
να διευκολύνει πεζούς και οδηγούς.
Περίπου έναν χρόνο έχουν να βαφούν!!!
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2η ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νέο, καινοτόμο, εργαστήρι στο Τμήμα
Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας !

Το πλούσιο ερευνητικό υλικό περί Βλάχων,
του Αστέριου Κουκούδη

«Θεατρικό τραγούδι»
Ποιος είπε ότι χρειάζεται να είσαι καλλίφωνος
για να τραγουδήσεις μια ιστορία…

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας με την έναρξη των θεατρικών του εργαστηρίων ενημερώνει ότι για δεύτερη χρονιά θα λειτουργήσει το νέο εργαστήρι με τίτλο «Θεατρικό
τραγούδι». Την έμπνευση και επιμέλεια του εργαστηρίου έχει η Έλενα Μουδίρη Χασιώτου. Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών, έφηβους
και ενήλικες. Οι συμμετέχοντες δε χρειάζεται να γνωρίζουν μουσική, ούτε να είναι
καλλίφωνοι.
Στόχοι του εργαστηρίου είναι η απελευθέρωση της φωνής, η οποία είναι αυτή
που εκφέρει το λόγο, η διεύρυνση της μουσικοθεατρικής αντίληψης και η αναζήτηση
του τι σημαίνει αφήγηση μιας ιστορίας με μέσο το τραγούδι.
Με εργαλεία τη φωνή, το σώμα, το ρυθμό και το λόγο αναζητούμε τη θεατρική
ερμηνεία τραγουδιών ως μέλος ενός συνόλου αλλά και ως μονάδα. Με μέσο τη
φωνή είτε μελωδικά, είτε ρυθμικά, θα αφηγηθούμε ιστορίες αντλούμενες από το ρεπερτόριο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της παράδοσης και των παραμυθιών.
Κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει:
• Ορθοφωνία – Αγωγή του λόγου
• Πολύ αυτοσχεδιασμό με στόχο να ενεργοποιηθούν όλα τα εκφραστικά μέσα
• Παιχνίδι, κατά κύριο λόγο, το οποίο σημαίνει χαλάρωση, διασκέδαση αλλά και
συνέπεια στους κανόνες του.
Εγγραφές: καθημερινά στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ , 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078140, 142
Ας παίξουμε, λοιπόν!

Ο βραβευμένος συγγραφέας
και ιστορικός ερευνητής Αστέριος
Κουκούδης με τη δημόσια διαθήκη του που δημοσιεύτηκε στο
Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κληροδοτεί στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας το ερευνητικό υλικό περί Βλάχων και τα
πνευματικά δικαιώματα επί των
συγγραμμάτων του στα ελληνικά
και αγγλικά.
Είναι μεγάλη τιμή για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
να εντάξει στη συλλογή της το
ερευνητικό υλικό του σπουδαίου
ιστορικού ερευνητή και ταλαντούχου επιστήμονα από τη Βέροια,
Αστερίου Κουκούδη. Το υλικό, το
οποίο περιλαμβάνει σπάνια βιβλία για την ιστορία των
Βλάχων, των Βαλκανίων και άλλα, θα ψηφιοποιηθεί και
θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την
πληρέστερη υποστήριξη ερευνητών και αναγνωστών.
Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης αποφάσισε να αποδεχθεί τη δωρεά αυτή και ανέθεσε στον
Διευθυντή της Βιβλιοθήκης να προχωρήσει με προτεραιότητα στη σχετικές διαδικασίες και στη συνέχεια να δρομολογηθεί η τεκμηρίωση του υλικού σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη διαθήκη του εκλιπόντος
συμπολίτη μας προκειμένου να είναι στη διάθεση του
ερευνητικού και ευρύτερου κοινού.
Η δωρεά αυτή έρχεται να προστεθεί και να εμπλουτίσει αποφασιστικά τη συλλογή υλικού τοπικού ενδιαφέροντος που διαθέτει η Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Σε
συνδυασμό με την ψηφιακή βιβλιοθήκη ΜΕΔΟΥΣΑ που
απαριθμεί πλέον έναν ικανοποιητικό αριθμό ψηφιοποιημένων τεκμηρίων αποτελούν μία σημαντική πηγή
πληροφοριών για την παράδοση και τον πολιτισμό της
περιοχής.
Η δωρεά αυτή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα προς
μίμηση για όλους τους συμπολίτες μας ώστε η Βιβλιοθήκη να καταφέρει να διαδώσει και να αναδείξει αφενός

Tech Talent School

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΠΙΤΣΟΥΛΗ - ΔΕΣΥΠΡΗ

Τα δωρεάν σεμινάρια ψηφιακών
δεξιοτήτων και πάλι στη Βέροια!
Το Tech Talent School ,
το δωρεάν πρόγραμμα για
ψηφιακές δεξιότητες, συνεχίζει δυναμικά τον Οκτώβριο στη Βέροια. Μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου
επιτυχημένου κύκλου μαθημάτων που ξεκίνησε την
άνοιξη, μια νέα διδακτική
περίοδος ξεκινά. Από τον
Οκτώβριο, οι κάτοικοι της
Βέροιας, και ειδικά οι νέοι
και νέες, θα έχουν και πάλι
την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες και να έρθουν πιο κοντά στο ψηφιακό μέλλον της εργασίας!
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της «Microsoft Ελλάδος»
με σκοπό τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά και το Alumni Engagement
Innovation Fund (AEIF) του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. που στηρίζει και
χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.
Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν, παραδίδονται από καθηγητές με εμπειρία στην
αγορά εργασίας και απευθύνονται σε μαθητές, νέους και ανέργους (από 16 ετών και
άνω) που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με
γνωστικά αντικείμενα όπως ο Προγραμματισμός, η Δημιουργία Ιστοσελίδων και η
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους της πρότυπης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, που έχει σημαντικό ιστορικό δράσεων γύρω από την
πρόσβαση στη γνώση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, ενώ έχει βραβευθεί από το
Ίδρυμα Bill & Melinda Gates.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα σεμινάρια και να δηλώσουν συμμετοχή στο www.techtalentschool.gr

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, ευχαριστεί θερμά την οικογένεια της
Θάλειας Πιτσούλη – Δεσύπρη, για τη χρηματική δωρεά του ποσού των 1.000€ για τις
ανάγκες της βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και
για τη δωρεά 379 εξαιρετικών βιβλίων της
οικογενειακής της βιβλιοθήκης.
Ένθερμος υποστηρίκτης της γνώσης και
του κοινού καλού, η Θάλεια Πιτσούλη- Δεσύπρη, είχε στηρίξει και στο παρελθόν το
έργο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης με διακριτικότητα, ευγένεια και τη χαρακτηριστική της
γλυκύτητα.
ΘΑΛΕΙΑ ΠΙΤΣΟΥΛΗ - ΔΕΣΥΠΡΗ
(1953-2017)
Μάχιμη Καθηγήτρια Φυσικής, υπηρέτησε σθεναρά
για περισσότερα από 30 χρόνια τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Διοίκηση από
διάφορες θέσεις καθώς και σημαντικούς Ερευνητικούς
Φορείς του ΥΠΕΠΘ. Πολυσχιδής προσωπικότητα με
έντονο ενδιαφέρον για την επιστήμη, τα εικαστικά και
λογοτεχνικά δρώμενα και τα μακρινά ταξίδια προς αναγνώριση πολιτισμών. MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Μέλος του Institute of Physics (U.K.), εγγεγραμμένη
στα Μητρώα Επαγγελματιών Φυσικών της Βρετανίας
(CPhys), Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Μέλος
του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Μετεκπαιδεύτηκε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, τις εκπαιδευτικές τάσεις στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, τις εφαρμογές
νέων τεχνολογιών καθώς και στην εφαρμογή Περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας. Υπηρέτησε σε Δημόσια Σχολεία της περιφέρειας
και της Αττικής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, και ως επιστημονική συνεργάτης σε θέματα

οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστορία
και τον πολιτισμό της περιοχής, αφετέρου όπως ήδη κάνει να συνεχίσει
να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο
υλικό αυτό για την ανάγκη του ερευνητικού και ευρύτερου κοινού.
Ο Αστέριος Κουκούδης, ήταν απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης (1984)
και κάτοχος πτυχίου εξομοίωσης
του Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας (2013). Έχει σπουδάσει Γεμμολογία και Χρυσοχοΐα στο
Gemmological Institute of America,
Santa Monica, California, USA
(1989). Έχει εργαστεί σε ερευνητικό πρόγραμμα του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα
στη Θεσσαλονίκη (1994-97). Έχει εκδώσει 9 βιβλία με
αντικείμενο τους Βλάχους και ορισμένα από αυτά έχουν
μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα αγγλικά και τη γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ.. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από
10 επιστημονικά άρθρα με αντικείμενο την ιστορία και
την κοινωνική ανθρωπολογία των Βλάχων και την ιστορία της εκπαίδευσης. Έχει κάνει σειρά παρουσιάσεων,
ομιλιών και διαλέξεων με ανάλογη θεματολογία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει οργανώσει ανάλογες
Εκθέσεις, στα ελληνικά και τα αγγλικά, που παρουσιάστηκαν ανά την χώρα και τις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Εργάστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από
το 1999 και σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης από
το 2014. Για το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο
τιμήθηκε με το βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών (1998). Το τετράτομο έργο του «Μελέτες
για τους Βλάχους» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Ζήτρος προλογίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και εκ μέρους του Ινστιτούτου
Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης
ο Διευθυντής του Γιάννης Δρόσος.

Επιμόρφωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, στο
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας του ΥΠΕΠΘ. Διοργάνωσε
και συμμετείχε σε διακρατικές εκπαιδευτικές ενημερώσεις, ανταλλαγές και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
και εργασίες, μεταφέροντας την εμπειρία στο σχεδιασμό
και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, και στο σχεδιασμό
και την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων διαρκούς
εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης ενηλίκων. Αγαπήθηκε από
τους μαθητές της και τους πολλούς φίλους στη Ελλάδα
και το εξωτερικό. Προήλθε από οικογένεια εκπαιδευτικών της Μυτιλήνης και άφησε πίσω το γιο της Βασίλη
Δεσύπρη, της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, και το σύζυγο Γιάννη
Δεσύπρη, με την επιθυμία να μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία από την εκτενή οικογενειακή
βιβλιοθήκη στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας, με την οποία
είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση για το έργο που αυτή
επιτελεί σε αυτή την περιοχή της περιφέρειας.
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Η «Αλλιώτικη Κομπανία»
τραγούδησε για την Τρίτη
Ηλικία στην Βέροια

Frida Κι Άλλο από τους Fly Theatre

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για την
Τρίτη Ηλικία που τιμάται
την 1η Οκτώβρη κάθε έτους, ο Δήμος Βέροιας και
η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας,
διοργάνωσαν συναυλία
την Δευτέρα 1 Οκτώβρη,
στην κατάμεστη αίθουσα
της Αντωνιάδειου Στέγης
Γραμμάτων & Τεχνών.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Υπεύθυνη Προγραμματισμού της ΚΕΠΑ
Νανά Καραγιαννίδου, ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε ο
Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, λέγοντας «Η σημερινή ημέρα
είναι συμβολική και σημαντική. Σήμερα τιμούμαι την
τρίτη ηλικία, που πλέον έχει έναν διαφορετικό ρόλο
από αυτόν που είχε πριν
μία δεκαετία… Σήμερα, η
τρίτη ηλικία στηρίζει οικογένειες, στηρίζει σπίτια,
παιδιά κι εγγόνια. Η συναυλία είναι η ελάχιστη τιμή γι αυτούς τους ανθρώπους. Από αυτούς που
μόνο σοφία μπορούμε να
πάρουμε».
Η «Αλλιώτικη Κομπανία», το εξαμελές αθηναϊκό σχήμα του Αχιλλέα
Γκουγκουστάμου, έκανε μια «Βόλτα στο παλιό
τραγούδι», όπως ήταν κι
ο τίτλος του μουσικού αφιερώματος.
Η «Αλλιώτικη Κομπανία», που επισκέφθηκε
την πόλη μας πριν από
δύο χρόνια, παρουσίασε ένα πλούσιο μουσικό
πρόγραμμα που ξεσήκωσε το κοινό. Ακούστηκαν
αγαπημένα τραγούδια των
σπουδαιότερων συνθετών
του ελληνικού πενταγράμμου. Τραγούδια ρεμπέτικα αλλά και λαϊκά, χι-

Μετά από μια επιτυχημένη
σεζόν στο Θέατρο 104 στην Αθήνα και το Θέατρο Τ στη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν ετοιμάσουν βαλίτσες για ακόμα μία
χρονιά στην πρωτεύουσα (και
πάλι στο θέατρο 104) και για το
ταξίδι τους στο Παρίσι (στο φημισμένο Théâtre
Marigny), οι ταλαντούχοι Fly Theatre έρχονται
στη Βέροια, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ
Δήμου Βέροιας στο θέατρο της Αντωνιαδείου
Στέγης, έχοντας στις αποσκευές τους μια συναρπαστική ιστορία βασισμένη στη ζωή και το
έργο της Μεξικανής ζωγράφου Frida Kahlo.
Η πολυμεσική παράσταση «Frida Κι Άλλο»,
σε κείμενο Κατερίνας Δαμβόγλου, αξιοποιεί τις αρχές των Fly Theatre – προσήλωση
στον χώρο, τον ρυθμό, το σώμα και το θεατρικό παιχνίδι – για να ζωντανέψει μοναδικά
και πρωτότυπα τη ζωή της Frida Kahlo. Η
παράσταση πραγματεύεται την ιστορία της
ζωγράφου, τους φυσικούς περιορισμούς και
τον πόνο που την ώθησαν να δημιουργήσει
ένα σύμπαν που κυριαρχείται από κίνηση και
πάθος. Η Κατερίνα Δαμβόγλου ενσαρκώνει
τη Μεξικανή ζωγράφο παρουσιάζοντας επί
σκηνής τα βιώματα, αλλά και μια πληθώρα
συναισθημάτων της εκρηκτικής και ασυμβίβαστης Frida. Ο Robin Beer δημιουργεί ζωντανά
ήχο και εικόνες μέσα από προβολή live video
χτίζοντας τον κόσμο γύρω της. Με τις διαρκείς
προβολές και το ζωντανό χειροποίητο video,
οι Fly Theatre «ζωγραφίζουν» στη σκηνή την
προσωπικότητα της Frida Kahlo μέσα από εμβληματικές εικόνες και τους πίνακές της.
Η παράσταση «Frida Κι Άλλο» επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιλέχθηκε από την επιτροπή των 53ων Δημητρίων
για να παρουσιαστεί, στις 5 Οκτωβρίου, στο
Πρώτο Θεατρικό Showcase (5-10/10/2018),

ΠΥΡΡΙΧΟΣ
λιοτραγουδημένα όπως των Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Ζαμπέτα, Χιώτη, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη,
Καζαντζίδη κι άλλων συνθετών.

Πρεμιέρα την Κυριακή 14 Οκτωβρίου

«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ ένα γλάρο να
πετάει» στο Θέατρο «Αθήναιον» της Θεσσαλονίκης
Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Αθήναιον», ξεκινάει με αφορμή την οικολογική καταστροφή των θαλασσών από τα απόβλητα των
ανθρώπων, η παράσταση «Η ιστορία του γάτου
που έμαθε σ ένα γλάρο να πετάει»
…Μια γλαροπούλα, η Κενγκά, πέφτει θύμα
της ρύπανσης της θάλασσας, από το πετρέλαιο.
Πριν όμως καταφάει τα φτερά της, η Κενγκά, καταφέρνει μια τελευταία πτήση σ ένα μπαλκόνι που
ζει ένας γάτος που ήταν μαύρος, πελώριος και χοντρός! Ο γάτος ο Ζορμπάς! Η Κενγκά βλέπει στα
μάτια του Ζορμπά, ένα καλό πλάσμα και τον εμπιστεύεται με ότι πολυτιμότερο έχει... το αυγό της…
Του ζητάει να υποσχεθεί 3 πράγματα: ότι δεν θα
φάει το αβγό, ότι θα το κλωσάει μέχρι να γεννηθεί
το γλαρόνι και… ΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ!!!!
Είναι δυνατόν; Κι όμως είναι…
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Σκηνοθεσία – Στοίχοι – Video:
Βασίλης Ισσόπουλος Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κωνσταντίνος Παυλίδης Μουσική πρωτότυπη:

Η συναρπαστική ζωή της
Frida Kahlo επί σκηνής, μόνο για 1 παράσταση, στις 8
Οκτωβρίου 2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών

Δημήτρης Κανίογλου Χορογραφίες: Πόλυ Βόικου
Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης Διασκευή: Μαίρη Ανδρέου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Σταύρος Δουκουζγιάννης
Τάσος Μπαρνιαδάκης Μαρία Σπαθοπούλου
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης Ελένη Χρυσομάλλη
Κυριάκος Χρυσίδης
Παραγωγή: ART TIS ΕΙ Θέατρο Αθήναιον
Βασιλίσσης Όλγας 35, Θεσσαλονίκη, Τηλ.:
2310-832060
Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11:30
Καθημερινές για σχολεία, κατόπιν συνεννόησης
στο τηλέφωνο 2314 014720 Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr, 11876, Seven spots, Reload
Stores, Αθηνόραμα.gr, Θέατρο Αριστοτέλειο
Τιμές Εισιτηρίων:
Ενηλίκων 10€, Παιδικό 8€, Οικογενειακό (2
Ενήλικες – 2 Παιδιά): 30€ Φοιτητικό – πάσο, Ανέργων - κάρτα ανεργίας σε ισχύ, Πολυτέκνων – δελτίο, Α.Μ.Ε.Α.: 8€

στο οποίο θα παρευρεθούν σημαντικοί άνθρωποι του θεάτρου από διάφορες χώρες, εξάγοντας το εγχώριο θεατρικό ταλέντο σε μέρη
με ξεχωριστή θεατρική παράδοση.
Δείτε το trailer: https://goo.gl/D9AFq7
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο - Επεξεργασία: Κατερίνα Δαμβόγλου
Σκηνοθεσία: Fly Theatre
Δραματουργία: Μιράντα Βατικιώτη
Σκηνογραφία - Ενδυματολογία: Ερμίνα Αποστολάκη
Φως – Ήχος - Βίντεο: Robin Beer
Μακιγιάζ: Όλγα Πάτσιου
Παραγωγή: Α.Μ.Κ.Ε. «Βασίλης Δαμβόγλου»
Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα
Παίζουν: Κατερίνα Δαμβόγλου - Robin Beer
Με την υποστήριξη: ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χώρος: Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών Παράσταση :Δευτέρα 8 Οκτωβρίου
2018 στις 21:00
Διάρκεια παράστασης: 85 λεπτά
Τιμή εισιτηρίου: 10€
Προπώληση εισιτηρίων: Χώρος Τεχνών ,
3Ος όροφος και Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο , Βενιζέλου 36
Πληροφορίες - Κρατήσεις: 2331078100
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Προβολής:
Νανά Καραγιαννίδου 2331078120, kepa@
veriaculture.gr

παρουσίαση βιβλίου για τη γένεση του πυρρίχιου χορού, στη
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Ο συγγραφέας Ν. Παλασίδης, με την υποστήριξη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σας προσκαλεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018, στις 6
το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας,
για την παρουσίαση του βιβλίου του, με τίτλο
‘’Πύρριχος’’.
Ένα βιβλίο για όλες τις ηλικίες, που αναφέρεται στον τρωικό πόλεμο και τη γένεση του
πυρρίχιου χορού.
Πρόκειται για ένα έμμετρο 630 στίχων στη
νεοελληνική γλώσσα, αλλά με έμμετρη μεταφορά και στην ποντιακή διάλεκτο και εμπεριέχει
cd με τα αίτια του τρωικού πολέμου, μελωδικά
στην ποντιακή διάλεκτο. Ελάτε να ταξιδέψουμε,
νοερά, στην Τροία και τον Πόντο.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Φωκίων
Φουντουκίδης δημοσιογράφος – εκδότης του
περιοδικού «Πόντος», ο Δημήτρης Νικολαϊδης,
σκιτσογράφος και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Η χορευτική ομάδα της ΕΛΒ θα χορέψει τον
πυρρίχιο όπως τον περιγράφουν ο φιλόσοφος
Πλάτων στους νόμους του, αλλά και ο ιστορικός
Ξενοφών.
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, Έλλης 8, Βέροια. Τηλ. 2331024494, http://www.
libver.gr
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δικαιοσύνη

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές
«διαγράφονται»
Ποιες ποινές εγγράφονται στο Ποινικό
Μητρώο και ποιες από αυτές «διαγράφονται» μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού
διαστήματος;
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων
(διορισμός στο δημόσιο τομέα, απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας
αλλοδαπού, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, άδεια άσκησης επαγγέλματος
υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, άδεια κυνηγίου, άδεια χρήσης
όπλων και εκρηκτικών, άδεια εισόδου στα
αεροδρόμια, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων κ.λ.π.).
Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου εκδίδονται σε δύο τύπους: α) αντίγραφα ποινικού
μητρώου γενικής χρήσης β) αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.
Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης εκδίδονται και χορηγούνται στις
εξής αποκλειστικά περιπτώσεις:
-στον εισαγγελέα, τον τακτικό ανακριτή
και τον εισαγγελέα του αρμοδίου Στρατιωτικού Δικαστηρίου αποκλειστικά για δικαστική
χρήση -στους διευθυντές των καταστημάτων
κράτη-

οικονομία

σης για να συμπληρωθεί ο φάκελος του καταδίκου, εφόσον έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. -στις δημόσιες
αρχές για συγκεκριμένο νόμιμο λόγο
-στις αλλοδαπές διπλωματικές αρχές για
όσους πολίτες πρόκειται να μεταναστεύσουν -στις αλλοδαπές αρχές που ασκούν
ποινική δικαιοδοσία, όταν υπάρχει σύμβαση
δικαστικής συνδρομής -για τον διορισμό στο
δημόσιο τομέα, αν ζητηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία και σε
κάθε περίπτωση για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για εισαγωγή στις
σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας.
Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής
και δικαστικής χρήσης εκδίδονται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 576 και 577
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του Ν.
1805/1988.
Ειδικότερα:
Στα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης καταχωρίζονται όλες οι ποινές
που έχουν επιβληθεί με αμετάκλητες αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης δεν
καταχωρίζονται:
-οι χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης

έως έξι μήνες, μετά τη πάροδο τριών ετών
από την απότισή τους
-οι ποινές φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινές περιορισμού σε ψυχιατρικό
κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών από
την απότισή τους
-οι ποινές κάθειρξης, μετά την πάροδο
είκοσι ετών από την απότισή τους.
Έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου
Για την χορήγηση αντιγράφου Ποινικού
Μητρώου η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό
Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένα
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε
όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα
στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης
Μετά την λειτουργία του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
εκδίδεται εντός 2 έως 3 εργασίμων ημερών

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ποιοι και πότε θα λάβουν το επίδομα – Σε αναμονή της απόφασης
Κατά 20% υψηλότερα αναμένεται να
κυμανθεί φέτος το
πετρέλαιο θέρμανσης φτάνοντας έως τα
1,20 ευρώ το λίτρο. Η
διάθεσή του θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου με τον μειωμένο
ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 0,28 δολ.
ανά λίτρο.
Τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης
θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο ως
τον Ιούνιο του 2019.
Αυτό θα κυμαίνεται
από 18,75 ευρώ έως
312,50 ευρώ.
Η υπουργική απόφαση για τους όρους,
τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια χορήγησης και το ύψος των
επιδομάτων θέρμανσης αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος
του τρέχοντος έτους.
1. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο
από 15/10/2018 έως 30/4/2019 θα είναι:
α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος (2017) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι
12.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2018 κατείχαν αστική α-

κίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
β) Έγγαμοι φορολογούμενοι, καθώς και φορολογούμενοι
που είναι μέρη συμφώνων συμβίωσης οι οποίοι το 2017
είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000
ευρώ και την 1η-1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία
αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό
όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2017 ετήσιο
συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2018
κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ
θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο
τέκνο μετά το πρώτο.
2. Το ποσό του επιδόματος θα ανέρχεται σε 0,125 ευρώ
για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που αγοράζεται. Το
ύψος του συνολικού ποσού του επιδόματος θα διαμορφώνεται για κάθε δικαιούχο ανάλογα με την Κλιματική
Γεωγραφική Ζώνη στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία
του. Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται και φέτος διαχωρισμός
της επικράτειας της χώρας σε τέσσερις μεγάλες Κλιματικές
Γεωγραφικές Ζώνες, σε κάθε μία από τις οποίες θα ισχύει
διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενων λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας. Ειδικότερα:
Στη Β’ ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς,
Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης,
Τρικάλων και Χαλκιδικής, θα επιδοτούνται 15 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τ.μ. κύριας κατοικίας. Συνεπώς, το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές της ζώνης αυτής θα ανέρχεται σε 1,875 ευρώ ανά τ.μ. κύριας κατοικίας (15 επιδοτούμενα λίτρα Χ επίδομα 0,125 ευρώ ανά επιδοτούμενο λίτρο).
Το επίδομα θα χορηγείται για επιφάνεια κύριας κατοικίας
έως 80 τ.μ. για τον άγαμο και έως 100 τ.μ. για τον δικαιούχο
που είναι έγγαμος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, ανεξαρτήτως αριθμού εξαρτώμενων τέκνων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος Taxisnet.
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Γράμμα από την Κύπρο. Ιστορίες της νιότης... από τη Βέροια

Η εξερεύνηση
Του Αναστάσιου Μπαλτζίδη

φαντασία σε ταξίδευε σε μυστικά μονοπάτια.
Οι αλευρόμυλοι, μνημεία μιας
ξεχασμένης εποχής, έμεναν εκεί σιωπηλοί παρατηρητές του παιδικού
θάρρους και της περιέργειας τους.
Μάρτυρες της προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά, προκειμένου να
ανακαλύψουν παρθένες περιοχές,
στα όρια του παιδικού βασιλείου.

(Φωτογραφία sendmealetter007.blogspot.com)
Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ο ποταμός αποτελούσε ένα παιδικό παράδεισο. Τα γάργαρα νερά του κυλούσαν, άλλοτε ορμητικά και σκοτεινά, άλλοτε πάλι απλώνονταν στην κοίτη και σε άφηναν να κοιτάξεις την ψυχή του. Ο παιδικός ίσκιος διαγραφόταν
στην επιφάνεια του ήρεμου νερού και καθώς αυτή αντανακλούσε τις ηλιαχτίδες, η παιδική

Σκαρφαλώναμε στην κορυφή
του καταρράκτη, πάνω από τα «παπάκια», εκεί όπου η γη βαφότανε
κίτρινη από το χρώμα των λουλουδιών – βατράχια «ως επί το πλείστον» (1). Αν κατά λάθος έκοβες ένα
βλαστάρι, εντυπωσιασμένος από το
χρώμα των λουλουδιών του, η οσμή
του θανάτου απλωνόταν στην επιδερμίδα σου και το κίτρινο υγρό ερέθιζε το δέρμα σου. Αλλοίμονο αν ξεγελιόσουν και έτριβες τα μάτια σου.
Το ύψος του καταρράκτη άγγιζε τα δέκα μέτρα και επάνω στο πλάτωμα υπήρχε μια λίμνη, που ρύθμιζε η ροή του νερού προς το «μπατάνι» (2). Στο αυτί μας έφτανε ο υπόκωφος
θόρυβος του νερού, καθώς έπεφτε με δύναμη από τον καταρράκτη και βλέπαμε τον αφρό
που ξεπετιόταν τριγύρω. Μερικές πέστροφες παρασυρόταν από το ρεύμα του νερού και
κρημνίζονταν στο βάθος του καταρράκτη, χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Παίρναμε βαθιές
ανάσες, από την ένταση της προσπάθειας και συνεχίζαμε γεμάτοι κουράγιο, την εξερεύνηση του απαγορευμένου παραδείσου. Τα πλατάνια σκέπαζαν την περιοχή «απ’ άκρου εις άκρον» (3) και η δροσιά τους ανακούφιζε από την αποπνιχτική ζέστη του καλοκαιριού, λόγω
της αυξημένης υγρασίας. Ακούγαμε εκστασιασμένοι τα χαρούμενα τιτιβίσματα των πουλιών,
που φωλιάζανε ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων, σαν έναν ύμνο στη ζωή από τον χαμένο
παράδεισο!
Μια μέρα πιάστηκα στα κλαδιά ενός μικρού πλάτανου και σκαρφάλωσα σαν το κοτσύφι στην αγκαλιά του. Ο πλάτανος έτριξε προειδοποιητικά κάτω από το βάρος του σώματος
μου. Το κλαδί που πατούσα, διασταύρωσε προσεκτικά το ρέμα του ποταμού και πριν σπάσει εντελώς, «μου έγνεψε να πηδήξω», για να γλυτώσω τη βουτιά στο νερό. Με ένα σάλτο
βρέθηκα στην απέναντι όχθη, ασφαλής από το νερό, αλλά και χωρίς διέξοδο! Ένα δάσος από ακανθώδη βατόμουρα, έφραζαν κάθε έξοδο και το ύψος της όχθης από τον δρόμο, έβαινε αυξανόμενο, καθώς προχωρούσες κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Σαν τον Ταρζάν,
κρεμάστηκα από την κληματσίδα ενός αναρριχητικού φυτού και στη συνέχεια αρπάχτηκα από τις ρίζες ενός πλάτανου, που προεξείχαν στην πετρώδη απόκρημνη πλευρά. Επιτέλους
τα κατάφερα και γλύτωσα, η περιπέτεια έλαβε αίσιο τέλος. Λίγα γδαρσίματα και ένα μικρό
σχίσιμο στο μπατζάκι, ήταν το τίμημα για την ελευθερία.

(Εγώ στην αγκαλιά της μητέρας μου μπροστά στον καταρράκτη)

(1) Στο μεγαλύτερο μέρος,
(2) Νεροτριβή,
(3) Από το ένα έως το άλλο άκρο.
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Η λίμνη
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια
ωραία λίμνη στο πίσω μέρος
του. Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να πάει μια βόλτα
μέχρι την λίμνη. Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο,
άκουσε φωνές και γέλια. Όταν
έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά
κορίτσια να παίζουν μέσα στα
νερά. Μόλις όμως κατάλαβαν
την παρουσία του, πήγαν στα
βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσια του
φώναξε: «Δεν πρόκειται να
βγούμε αν δεν φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός: «Ναι,
σιγά μην ήρθα για να σας δω
να κολυμπάτε γυμνές. Απλά εγώ ήρθα για να ταΐσω τον κροκόδειλο.

Μπράουνις με
εσπρέσο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Λέμε σε κάποιον για απόδοση υγείας – Διεθνής
κατάφαση σε… συντομογραφία.
2.Η έλλειψη βάθους – Φύεται σε υγρό και σκιερό μέρος.
3.Πλωτός ποταμός της Ρωσίας – Γνωστή η μαύρη
αλλά και η λευκή.
4.Ανώμαλος… μαρκήσιος – Νησί του Αιγαίου, κοντά στο ΒΔ.άκρο της Μ. Ασίας.
5.Φίλος του μυθικού Ηρακλή – Διπλό, πινόταν παλιότερα.
6.Προσθετή λουρίδα υφάσματος – Αρμάθα από
ξερά σύκα.
7.Το πανί του σκάφους – Μεγάλο δρεπάνι με μακρύ
στειλιάρι.
8.Διστατικό μόριο – «Επί ξυρού…»: αρχαίο γνωμικό που σημαίνει «Στην κόψη του ξυραφιού» - Αθόρυβα… μήλα.
9.Οι αναφερόμενοι στην περίοδο μετά τους κλασικούς χρόνους.
10.Πάπια… επιστημονικά – Παραπόταμος του Ρήνου – Αντάμα, μαζί.
11.Βυζαντινή νότα – Σύνολα δώδεκα μονάδων,
ντουζίνες.
12.Υποκοριστικό του τσούλι, μικρό χαλί από φτηνό
ύφασμα συνώμυμα: πατάκι – Αρχή αρίθμησης.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Αυτά που γνωρίζουν τα πάντα – Μαξ…: ταινία με
τον Μελ Γκίμπσον.
2.Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
– Αυτός προέρχεται από κράτος της Δυτικής Ασίας.
3.Τα τινάγματα των καρπών δέντρου με ραβδιά.
4.Στάχτη που καίει – Οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων – Ανώτατο Συμβούλιο Δημόσιων Υπηρεσιών.
5. … Ντε Μιλ: παλιός σκηνοθέτης και παραγωγός
του κιν/φου – Παλιό ξένο μουσικό συγκρότημα – Το
830 με γράμματα.
6.Αγενής ερώτηση – «Τα… σου λάμπουν»: παλιό
αξέχαστο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη με τον
Γρηγόρη Μπιθικώτση.
7.Μετρικός ποιητικός πόδας – Γνωστή βουλγαρική
ομάδα ποδοσφαίρου.
8.Μεγάλος εθνικός ευεργέτης – Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
9. «Κούρεψε το… και παρ’ το μαλλί:» γνωστή παροιμία – Αυτά που είναι κατάλληλα να πίνονται.
10.Δίχως… ευρώ αυτές – Κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων.
11.Γαλλική κατάφαση – Ιστορικό φρούριο του Τέξας
– Ο αριθμός «Ένα» για τους αρχαίους.
12.Φωνή βατράχου – Γυναικείο χαϊδευτικό.

stayrolexakias.gr

ΥΛΙΚΑ (για ένα ταψί)
3 μέτρια αβγά
120 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
120 γρ. μαύρη ζάχαρη
170 γρ. βούτυρο αγελάδος
και λίγο ακόμη, για το σκεύος
80 γρ. πικρή σοκολάτα, 70%
περιεκτικότητα σε κακάο
40 γρ. αλεύρι για όλες τις
χρήσεις, και λίγο ακόμη, για το
σκεύος
10 γρ. κακάο, σε σκόνη
5 ml καφέ εσπρέσο
3 γρ. μπέικιν πάουντερ
80 γρ. φουντούκι, χονδροσπασμένο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Στον κάδο του μίξερ, σε μέτρια ταχύτητα, χτυπάμε τα αβγά με την κρυσταλλική και τη
μαύρη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε το ταψάκι.
Σε μπεν μαρί λιώνουμε το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα και
τα ενώνουμε με το μείγμα των
αβγών ανακατεύοντας με μία
μαρίζ.Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε πολύ καλά και στρώνουμε το μείγμα στο ταψί. Ψήνουμε μέχρι να
στεγνώσει η επιφάνεια, βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε
να κρυώσει και σερβίρουμε.
ΠΗΓΗ: Γευσιγνώστης

Πότε και γιατί παθαίνουμε
μπλακ άουτ από το αλκοόλ
Τα κενά μνήμης που παρουσιάζονται την επομένη
μιας βραδιάς γεμάτη αλκοόλ
είναι ένα σύνηθες φαινόμενο
που έχει εξήγηση. Ονομάζεται μπλακ άουτ και ο παθών
θυμάται ελάχιστα ή καθόλου
απ’ όσα συνέβησαν το βράδυ
της κραιπάλης.Η αμνησία που
προκαλείται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί θέμα συζήτησης τις τελευταίας μέρες στις ΗΠΑ λόγω
των καταγγελιών σε βάρος του υποψηφίου για το Ανώτατο
Δικαστήριο, Brett Kavanaugh, για σεξουαλικές επιθέσεις.
Κάποιες από αυτές, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, έγιναν
πριν πολλές δεκαετίες σε κολεγιακά πάρτι με τον δικαστή
Kavanaugh να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος
αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, όπως επίσης και το
ενδεχόμενο να είχε υποστεί μπλακ άουτ λόγω αλκοόλ.
Τι ακριβώς είναι το μπλακ άουτ που προκαλείται
από αλκοόλ;
Είναι μια κατάσταση στην οποία ο εγκέφαλος αποτυγχάνει να καταγράψει αναμνήσεις από περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια κατανάλωσης αλκοόλ.Σύμφωνα με
το Εθνικό Ινστιτούτο Κατάχρησης Αλκοόλ και Αλκοολισμού
(NIAAA) των ΗΠΑ, αυτό συμβαίνει διότι κυκλώματα στην
περιοχή του εγκεφάλου (ιππόκαμπος) που παίζουν κομβικό
ρόλο στην εμπέδωση αναμνήσεων σε καθημερινή βάση,
τίθενται εκτός λειτουργίας από το αλκοόλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στην καταγραφή αναμνήσεων.
Υπάρχουν δύο είδη μπλακ άουτ:
Το πιο σύνηθες είναι το αποσπασματικό (fragmentary)
μπλακ άουτ και συμβαίνει όταν το άτομο έχει κάποιες αναμνήσεις αλλά χωρίς να θυμάται λεπτομέρειες. Μπορεί για
παράδειγμα να θυμάται ότι βγήκε με φίλους για ποτό, όχι
όμως το ποιος πλήρωσε ή το πως επέστρεψε σπίτι.
Το πλήρες μπλακ άουτ ή μακροπρόθεσμο (en bloc), είναι
μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σοβαρή αμνησία για
αρκετές ώρες. Συνήθως σε αυτήν την περίπτωση το άτομο
δεν θυμάται καθόλου περιστατικά διότι οι πληροφορίες δεν
έχουν αποθηκευτεί στον εγκέφαλό του.
Πόσο συχνό είναι το μπλακ άουτ;
Σύμφωνα με μελέτες, τα αποσπασματικά μπλακ άουτ είναι
πολύ συνηθισμένα ειδικά στους νέους που καταναλώνουν
αλκοόλ. «Το 30% με 50% των νεαρών ενηλίκων που πίνουν
αναφέρουν κάποια εμπειρία που συνδέεται με μπλακ άουτ
λόγω αλκοόλ», λέει στο BBC η Dr Kate Carey από το πανεπιστήμιο Brown University in Providence.Προκαλούνται όταν
η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ατόμου αυξάνεται γρήγορα και φτάνει σε υψηλό επίπεδο. Αυτό μπορεί να συμβεί
λόγω κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε σύντομο
χρονικό διάστημα ή κατανάλωσης αλκοόλ με άδειο στομάχι.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι;
Μελέτες έχουν δείξει πως τα μπλακ άουτ συμβαίνουν συχνότερα σε άτομα με μικρότερο σωματικό βάρος και σε γυναίκες. Στις γυναίκες το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα ανεβαίνει
ταχύτερα μετά από κάθε ποτό λόγω του ότι έχουν λιγότερο
νερό στο σώμα τους.Μπορεί να οφείλεται επίσης σε κάποια
γενετική συνιστώσα το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι
πιο επιρρεπείς στα μπλακ άουτ από άλλους.Κάποιοι ειδικοί
αναφέρουν ότι οι καπνιστές και οι χρήστες ναρκωτικών είναι
πιθανότερο να πάθουν μπλακ άουτ από το αλκοόλ.
Υπάρχουν εμφανή σημάδια;
«Όχι απαραιτήτως», αναφέρει η Dr Carey. «Καθώς οι
βραχυπρόθεσμες λειτουργίες είναι αρκετά ανθεκτικές στην
επίδραση του αλκοόλ, κάποιος μπορεί να είναι ξύπνιος
και λειτουργικός, αναφέροντας μάλιστα και πράγματα που
έγιναν πριν το μπλακ άουτ. Αλλά δεν θα τα θυμάται», προσθέτει. Σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο μπορεί να παρουσιάσει κάποια σημάδια όπως για παράδειγμα διάσπαση
προσοχής ή αδυναμία να συνεχίσει μια συζήτηση.
Ποιες είναι οι συνέπειες;
Σύμφωνα με το NIAAA, τα άτομα μπορούν να παρουσιάσουν επικίνδυνες συμπεριφορές που ενδεχομένως να μην
είχαν σε κατάσταση νηφαλιότητας. Για παράδειγμα μπορεί να
οδηγήσουν αυτοκίνητο σε κατάσταση μέθης, να εμπλακούν
σε καβγά ή να διαπράξουν/υποστούν σεξουαλική κακοποίηση ή άλλο έγκλημα. Πέραν της απώλειας μνήμης, τα συνεχή
μπλακ άουτ μπορεί να οδηγήσουν σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα η κίρρωση ήπατος.
Είναι το ίδιο με τη λιποθυμία;
Όχι. Όταν κάποιος λιποθυμά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κοιμάται ή χάνει τις αισθήσεις του.
πηγή: newsbeast.gr
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Διευθυντής τράπεζας έκλεβε πλούσιους
πελάτες για να βοηθά τους πιο φτωχούς

“Full Metal
Jacket”
Πολεμικό, δράμα

Η ταινία χωρισμένη σε δύο μέρη
κατά τα πρότυπα του Deer Hunter,
μας ταξιδεύει από την εκπαίδευση
νεοσύλλεκτων στρατιωτικών που
ετοιμάζονται για πόλεμο και την τελική δολοφονία του εκπαιδευτή και
αυτοκτονία του αδύναμου κρίκου
του σώματος, στο πεδίο της μάχης
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.
Η φρικιαστική απεικόνιση του
πολέμου αλλά και γενικότερα της
επεκτατικής πολιτικής των Αμερικάνων τονίζεται σε πολλά σημεία όπως στη συνέντευξη που παίρνουν
από τους μάχιμους Αμερικάνους
στρατιώτες και την άποψη των ιδίων για τον πόλεμο, ένα πόλεμο
που ο εχθρός «θα έπρεπε να είναι αυτοί που τρέχουν πίσω από
τη μαμά Αμερική και όχι από τους
θαρραλέους και σκληρά εκπαιδευμένους Βιετκονγκ.

-1 στα 8 πουλιά
παγκοσμίως
κινδυνεύει να
εξαφανιστεί
-Το 40% από τα άνω
των 10.000 είδη
πουλιών στο κόσμο
μειώνονται
-Η επέκταση και η
εντατικοποίηση της
γεωργίας επηρεάζει το
74% των παγκοσμίως
απειλούμενων
πουλιών

Η περίπτωση
του Τζιλμπέρτο
Μπασκέρα, διευθυντή σε ένα
μικρό τραπεζικό
υ πο κα τά σ τ η μ α
στο Φρίουλι, στα
βόρεια της χώρ α ς , α ποτ ε λ ε ί
μία εκδοχή ενός
είδους σύγχρονου «Ρομπέν
των Δασών» στα
μάτια μερικών
συντοπιτών του,
σημειώνει η ιταλική εφημερίδα
Corriere della
Sera. Ο αυτόκλητος προστάτης των αδυνάτων, μέσα σε επτά χρόνια εξαφάνισε ένα εκατομμύριο ευρώ
από τους λογαριασμούς των πλουσιότερων πελατών της τράπεζάς του, για να τα διανείμει στους λογαριασμούς των πιο φτωχών αποταμιευτών της. Ο 50χρονος, πρώην
επικεφαλής του υποκαταστήματος της Συνεργατικής Τράπεζας Πίστεως της Κάρνια και
Τζεμονέζε στην κοινότητα Φόρνι της Σόπρα, απολύθηκε όταν ανακαλύφθηκε έλλειμμα
σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ από λογαριασμούς πελατών της. Η εισαγγελία του
Ούντινε του απήγγειλε κατηγορίες για υπεξαίρεση και απάτη, ενώ τελικά ο κατηγορούμενος ήλθε σε συμφωνία για την ποινή του, αποδεχόμενος δύο χρόνια με αναστολή.
Μολονότι, τμήμα της συμφωνίας ήταν να του κατασχεθεί η κατοικία, ο Μπασκέρα
δηλώνει πως δεν μετανιώνει για την πράξη του, ενώ υποστήριξε: «θα τους επέστρεφα
όλα τα χρήματα». Όλα ξεκίνησαν το 2009, όταν ο Μπασκέρα αποφάσισε να ορθώσει
ένα είδος εξέγερσης «απέναντι στο σύστημα που εγκαταλείπει τους συνταξιούχους
με την κατώτατη σύνταξη και τους νέους χωρίς πόρους». Αυτός ήταν ο λόγος που
τον έσπρωξε να αποδώσει «δικαιοσύνη» με τον δικό του τρόπο. Χρησιμοποιώντας
δηλαδή, τους λογαριασμούς των πλουσιότερων πελατών για να αυξήσει τους λογαριασμούς όσων είχαν λιγότερα χρήματα. «Αφότου αποκαλύφθηκε η ιστορία, τηλεφώνησα
προσωπικά σε όλους όσους είχα αφαιρέσει χρήματα για να τους εξηγήσω τα κίνητρά
μου», τονίζει τώρα ο ίδιος. Όπως εξηγεί επίσης ο δικηγόρος του Ρομπέρτο Μέτε, «το
έκανε για να βοηθήσει κατόχους λογαριασμών, που αντιμετώπιζαν δυσκολίες ή που
δεν είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό». «Ζει σε μια μικρή πόλη, όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, το έκανε ως μία καλή πράξη», προσθέτει ο δικηγόρος του, ενώ
ο ίδιος ο Τζιλμπέρτο εξηγεί: «ακλόνητο πιστεύω μου είναι πως εκτός από την προστασία των αποταμιευτών, καθήκον μας είναι επίσης να βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη».

Απόφαση ορόσημo στην Ελβετία - Στη
φυλακή όσοι καταδικαστούν για ομοφοβία
ή τρανσοφοβία
Με μια απόφαση
ορόσημο, η Ελβετία αποφάσισε πως
πλέον θα τιμωρεί
τις διακρίσεις εναντίον των LGBTQ
και η ομοφοβία και
η τρανσοφοβία ποινικοποιούνται. Αυτό
σημαίνει ότι αν κάποιος κριθεί ένοχος
για ένα από τα παραπάνω αδικήματα,
θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει ποινή
φυλάκισης τριών ετών στη φυλακή. Οι
Ελβετοί στο κοινοβούλιο ψήφισαν 118 υπέρ και 60 κατά της αλλαγής στον ποινικό
τους κώδικα, καθιστώντας παράνομη τη διάκριση βάσει της ταυτότητας φύλου ή του
γενετήσιου προσανατολισμού ενός ατόμου. Η νέα απόφαση ακολουθεί παρόμοιες από
άλλες χώρες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει περισσότερα δικαιώματα για την κοινότητα
LGBTQ. Για τον LGBTQ πληθυσμό της Ελβετίας, αυτή η νέα απόφαση είναι ένας
θρίαμβος. Ο εθνικός σύμβουλος Mathias Reynard που ηγήθηκε της εκστρατείας για
την αλλαγή του αντιρατσιστικού νόμου είπε: «η ομοφοβία δεν είναι γνώμη. Είναι ένα
έγκλημα ... η νίκη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα. Έχω ήδη λάβει εκατοντάδες αντιδράσεις». Ο Reynard εργάζεται τώρα για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομόφυλων
ζευγαριών θέτοντας ως στόχο επίτευξης αλλαγής της νομοθεσίας το 2019.

Η Δανία δεν θα δεχθεί κανέναν πρόσφυγα φέτος
από το πρόγραμμα μετεγκατάστασης του ΟΗΕ
Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα δεχθεί φέτος κανέναν πρόσφυγα από το
πρόγραμμα μετεγκατάστασης που προωθεί ο ΟΗΕ. Εξήγησε παράλληλα, ότι προτιμά
να επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση όσων προσφύγων έχουν φτάσει πρόσφατα στη
χώρα. Από το 1989 η Δανία δεχόταν ετησίως περίπου 500 πρόσφυγες βάσει του προγράμματος μετεγκατάστασης που οργανώνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους

Πρόσφυγες (UNHCR). Όμως μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015 στη χώρα υποβλήθηκαν 20.000 αιτήσεις για την παροχή ασύλου και η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι θα
πάψει να δέχεται πρόσφυγες μέσω του προγράμματος του ΟΗΕ, ενώ το 2016 ανέστειλε τη συμμετοχή της σε αυτό. «Εξακολουθούμε να είμαστε σε μια κατάσταση στην
οποία προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τους πολλούς πρόσφυγες που έφτασαν στη
Δανία τα τελευταία χρόνια», επεσήμανε η Ίνγκερ Στόγμπεργκ, υπουργός Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης, σε ανακοίνωσή της. Η Στόγμπεργκ, που ανήκει στο κεντροδεξιό κόμμα Venstre του πρωθυπουργού Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, είναι υπεύθυνη για
την περιοριστική μεταναστευτική πολιτική της Δανίας από το 2015 και μετά. «Αν και
περισσότεροι πρόσφυγες εισήλθαν στην αγορά εργασίας, υπάρχουν ακόμη πολλοί
που δεν καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους», εξήγησε. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου, το 2017 καταγράφηκαν στη Δανία 3.500 αιτήσεις για την
παροχή ασύλου, ο χαμηλότερος αριθμός από το 2008. Τους δέκα πρώτους μήνες του
2018 έχουν υποβληθεί 2.600 αιτήσεις. Από τα τέλη του 2017 ισχύει νέα μεταναστευτική νομοθεσία στη Δανία, η οποία υιοθετήθηκε με τη στήριξη των Σοσιαλδημοκρατικών
και του λαϊκιστικού, αντιμεταναστευτικού κόμματος του Δανέζικου Λαού, και προβλέπει
ότι ο αριθμός των προσφύγων που θα γίνονται δεκτοί από το πρόγραμμα του ΟΗΕ
εναπόκειται στη δικαιοδοσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης.

O καθηγητής που έκανε σεξιστικά
σχόλια εκδιώχθηκε από το Cern
Το Cern «ανέστειλε» τη συνεργασία του
με έναν Ιταλό επιστήμονα, που έκανε σεξιστικά σχόλια καθώς
υποστήριξε ότι η φυσική είναι θέμα των ανδρών και κατηγόρησε
τις γυναίκες ότι καταλαμβάνουν όλο και περισσότερες θέσεις χάρη
στη συζήτηση περί ισότητας των δύο φύλων.
Την Παρασκευή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Πυρηνικής Έρευνας
(Cern) διοργάνωσε ένα σεμινάριο στη Γενεύη με τίτλο «Η θεωρία των υψηλών ενεργειών και το γένος», όπου είχε προσκληθεί ο Αλεσάντρο Στρούμια, Ιταλός επιστήμονας
του πανεπιστημίου της Πίζας. Πολλές γυναίκες που συμμετείχαν στο σεμινάριο τον
κατηγόρησαν κατόπιν, με αναρτήσεις τους στα social media ότι έκανε σεξιστικές δηλώσεις. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κάλυψε το σεμινάριο, ωστόσο είχε τη δυνατότητα να
διαβάσει την παρουσίαση της ομιλίας του Στρούμια από τον υπολογιστή, όπου αφήνει
να εννοηθεί, με τη χρήση γραφημάτων κι εξισώσεων, ότι οι άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με διακρίσεις στον τομέα της φυσικής. Ο Ιταλός επιστήμονας υποστήριξε ότι ο
ολοένα και μεγαλύτερος ρόλος των γυναικών στις θέσεις εργασίας που συνδέονται με
τη φυσική δεν σχετίζεται με τα προσόντα τους αλλά με την κλιμάκωση του διαλόγου
για θέματα γένους και ισότητας. Στην παρουσίασή του, γράφει: «Η φυσική έχει εφευρεθεί και οικοδομηθεί από τους άνδρες, δεν μπαίνουμε εκεί έπειτα από πρόσκληση».
Επίσης αναφέρει ότι η «φυσική δεν είναι σεξιστική απέναντι στις γυναίκες. Όμως η
αλήθεια δεν έχει σημασία, διότι πρόκειται για μια πολιτική μάχη που προέρχεται από
έξω. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα κερδίσει». Σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε το Cern, επικεφαλής του οποίου είναι η Ιταλίδα Φαμπιόλα Γκιανότι, αναφέρεται ότι «κρίνεται ιδιαιτέρως σοκαριστική η παρουσίαση που έκανε ο επιστήμονας». Το ερευνητικό κέντρο
διευκρινίζει ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της παρουσίασης πριν από το σεμινάριο
και επισήμανε ότι αποφάσισε να την αποσύρει από το διαδικτυακό σύστημα αρχειοθέτησης «σε συμφωνία με τον κώδικα δεοντολογίας, βάσει του οποίου οι προσωπικές
επιθέσεις και προσβολές δεν είναι ανεκτές». Σε ένα δεύτερο δελτίου τύπου, το Cern
ανακοίνωσε ότι «αναστέλλει, με άμεση ισχύ, κάθε δραστηριότητα του επιστήμονα στο
Cern, εν αναμονή της έρευνας για το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας». Ο
οργανισμός υπογραμμίζει ότι η παρουσίαση που προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν μία
από τις 38 ομιλίες στο πλαίσιο του σεμιναρίου που διεξήχθη το διάστημα 26ης-28ης
Σεπτεμβρίου στη Γενεύη, ωστόσο «υπάρχει δυστυχώς ο κίνδυνος να επισκιάσει τα
σημαντικά μηνύματα και τις συζητήσεις αυτού του σεμιναρίου».
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Δημήτριος Σοφιανίδης
του Εμμανουήλ σε
ηλικία 78 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου
2018 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό
Αγίου Νεκταρίου (Αναλήψεως Παπάγου)
Βέροιας ο Κωνσταντίνος Μαλιαρας
του Διονυσίου σε
ηλικία 86 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Νικολάου
Ν. Νικομήδειας Ημαθίας ο Γεώργιος
Θεοδωρίδης του
Οδυσσέα σεηλικία
81 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 4.30
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Βέροιας ο Εμμανουήλ
Ιωαν. Κουμπατής
σε ηλικία 66 ετών.

Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στις
4.30 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο
Σωτήριος Πέτρου
Πανταζής σε ηλικία
91 ετών.

Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Αληθέα
Φωτιάδου σε ηλικία
94 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 στις 5.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Χρήστος Νικ. Λιόλιος
σε ηλικία 81 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις
4.30 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Βέροιας η Παρασκευή
Κοπαρανίδου σε
ηλικία 86 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις
12.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Βέροιας η Άννα
Λυρη σε ηλικία 91
ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 στις 5.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Δέσποινα
Θωμά Χριστοπούλου σε ηλικία 84
ετών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων
υπερηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν, η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``, αναλαμβάνει να φιλοξενήσει και να περιθάλψει αυτούς τους ανθρώπους για όσο
χρονικό διάστημα χρειάζονται. Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.
Εκ της Δ/νσεως
του Γηροκομείου Βέροιας

Φάρμακα
και
αναλώσιμα
υλικά
χρειάζεται
το
Κοινωνικό
Φαρμακείο
του Δήμου
Βέροιας
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
προσκαλεί όλους τους
δημότες του καθώς και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, να
συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής μας, προμηθεύοντάς την με φάρμακα παντός είδους - πλην
αυτών που χορηγούνται με
ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο
νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά προϊόντα και
αναλώσιμα υλικά.
Σε μια εποχή που όλο
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να
καλύψουν ακόμη και τις
βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Διεύθυνση Κοινωνικού
Φαρμακείου: Σταδίου 51,
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2331353822 Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-15:00.

Ωρες
λειτουργία
Κοινωνικού
Φροντιστήριου
Βέροιας
Ανακοινώνουμε ότι
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των μαθητών
Β’ Κ Γ’ Λυκείου προς
το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που
λειτουργεί για όγδοη
συνεχή χρονιά υπό
την αιγίδα της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βέροιας θα υποβάλλονται στο χώρο
του Κοινωνικού στην
οδό Περικλεούς 2 από
τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 το πρωί στις
11.00 -13.00 και το
απόγευμα στις 6.008.00μμ.
Η διαχειριστική επιτροπή Ελενα Μυτηλέκα τηλ. 6975978717
Θανάσης Δέλλας
τηλ.6936500076.

Ευχαριστήρια της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Κυριών Βέροιας
T o Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Κυριών Βέροιας , ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την κ. Πασχαλίδου Ευθυμία για τη δωρεά των 500 ΕΥΡΩ, στη μνήμη
του πατέρα της Παναγιώτη.
2) Την οικογένεια του Παπαδημητρίου Δημητρίου, για τη δωρεά των 50
ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέρας τους Ασπασίας.
3) Το Inner Wheel
Βέροιας, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, αντί στεφάνου, στη μνήμη της Ιωάννας Παπαδοπούλου.
4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της γιαγιάς του
Αναστασίας.
5) Ανώνυμο κύριο για τα έξι λίτρα λάδι.
6) Ανώνυμη κυρία για το ρύζι, κριθαράκι, μακαρόνια, κοτόπουλο, κιμά,
μπριζόλες και παϊδάκια.
7) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα επτά κιλά φακές.
8) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά, σαράντα κιλά πατάτες, σαράντα
ψωμιά και τέσσερα κιλά τυρί.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τρία λίτρα λάδι και μακαρόνια.
10) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα τέσσερα κιλά μυζήθρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας (Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου σκοπός είναι η δωρεάν ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών μαθημάτων
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ζητούνται καθηγητές για την
διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν να
προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους για την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες (Δευτέρα - Παρασκευή 8.30-13.30)
στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο
τηλ. 2331022270 (εσωτ. 8).
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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Δεν τα κατάφερε
η «Βασίλισσα»
στη Νέα Ευκαρπία,
έχασε 2-1 από τον Μακεδονικό

Δεν τα κατάφερε η ΒΕΡΟΙΑ
στο γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1
από τον Μακεδονικό, για την 2η
αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
Η ομάδα του Νίκου Παπανώτα παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα, καθώς ήταν
μέτρια στο πρώτο μέρος και
καλή στην επανάληψη, όμως
πλήρωσε δύο λάθη της και μοιραία έχασε το παιχνίδι.
Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο οι Βεροιώτες είχαν αρκετές ευκαιρίες, πέρα από το
γκολ που πέτυχαν με σουτ του
Βεργώνη μέσα από την περιοχή στο 72’ ισοφαρίζοντας προσωρινά το σκορ, αλλά δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν.
Οι γηπεδούχοι, που στο

πρώτο μέρος ήταν πιο απειλητικοί και προηγήθηκαν στο
34’ με κεφαλιά του Ρένο, στην
επανάληψη δεν είχαν άλλες ευκαιρίες πλην του γκολ που πέτυχαν τέσσερα λεπτά μετά την
ισοφάριση της «Βασίλισσας»,
όταν σε μια αντεπίθεση ο Τσουκάνης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ
με τον Μπλατσιώτη, τον οποίο
πλάσαρε ιδανικά γράφοντας το
τελικό 2-1 για τον Μακεδονικό!
Οι Βεροιώτες απείλησαν στο
δεύτερο μέρος με τους Μπακάλη (50’), Σκαθαρούδη (52’),
Βεργώνη (54’) και Μυλωνά
(90’), χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν, γνωρίζοντας μια ήττα που σίγουρα θα
μπορούσαν να αποφύγουν αν
ήταν πιο προσεκτικοί και τυ-

χεροί.
Διαιτητής του αγώνα ήταν ο
Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) με βοηθούς τους Γούτα, Μαλανδρή
(Χαλκιδικής).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Γουμάγιας,
Χ’’Κωνσταντίνου, Τριανταφυλλίδης (78’ Κρυστάλλης), Δούμας, Τζιαμπάζης, Ζαφειρίδης,
Μούσα (71’ Μπαρντούσι), Γαρύφαλος, Τσουκάνης, Ρένο (82’
Αγγελούδης), Καρλόπουλος
(85’ Δήμου).
ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης,
Μουχάλης, Τσιότρας (66’ Μυλωνάς), Μουρατίδης, Μαραγκός, Μπλέτσας (84’ Ιωάννου),
Βεργώνης, Κυριακίδης (87’ Μισαηλίδης), Κανούλας, Μπακάλης, Σκαθαρούδης (60’ Τσικόπουλος).

Ήττα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
από τον Διομήδη 28-35

Σημαντικό παινχίδι έγινε στο Φιλίππειο για την 3η αγωνιστική της Handball Premier, όπου ο Διομήδης του Άργους επικράτησε 28-35 του γηπεδούχου ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β.
Οι γηπεδούχοι που προέρχονταν από την ήττα που γνώρισαν από τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, δεν
είχαν σταθερή απόδοση στο ματς. Έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση γεγονός που δεν τους επέτρεψε
να μείνουν κοντά στο σκορ ώστε να διεκδικήσουν τη νίκη. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι είχαν το
εύκολο γκολ και ήταν αποτελεσματικοί στην άμυνα έχοντας σε καλή ημέρα και τον τερματοφύλακά
τους Ζλατάνο.
Αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν το ματς σε όλο το πρώτο μέρος. Ο Φίλιππος δεν ήταν πειθαρχημένος επιθετικά και έδωσε την δυνατότητα στον Διομήδη να προηγηθεί με 3-6 στο 13’, 4-8 στο
14’ και 5-10 στο 19’.
Στο δεύτερο μέρος ο Διομήδης συντήρησε το προβάδισμά του και στο 47’ προηγήθηκε με 19-25. Ο
Φίλιππος από την άλλη, συνέχισε να κάνει λάθη στην επίθεση και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό για να
επιστρέψει στην διεκδίκηση του ματς.
Πεντάλεπτα: 0-2, 3-4, 5-8, 6-10, 8-11, 11-15 (ημ) 15-18, 16-20, 19-24, 21-27, 22-31, 28-35
Διαιτητές: Νάσκος, Χαρίτσος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γιούπης, Πρωτογέρης): Ευαγγελόπουλος, Τζίμπουλας (4), Ταραμονλής,
Παντελίδης, Τριανταφυλλίδης (5), Τσούλος, Παπαδόπουλος (7), Τσαμουρίδης, Τριανταφυλλίδης Δ.
(2), Κωστακίδης (2), Αποστολίδης (4), Μαυρόπουλος, Κουκουτσίδης (3), Δάσκαλος, Κορωνάς (1),
Φιλόσογλου.
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (Δημητρούλας): Κρεμαστιώτης (3), Τσιγαρίδας (1), Arsenashvili (2), Παπαντωνόπουλος, Χειβιδόπουλος (2), Ρουσσόπουλος (1), Αργυρού (3), Τότος (8), Χαντέλης (5), Χερουβειμ (6), Ζλατάνος, Μποτσαρης, Μπλάτσος, Τσάτσας (1), Δάσκαλος (3), Λαμπρόπουλος.

Με βαριά εντός έδρας ήττα
ξεκίνησε το πρωτάθλημα
ο Φίλιππος
Με εντός έδρας ήττα ξεκίνησε
την σεζόν ο Φίλιππος. Δυο ματς
της πρεμιέρας ηττήθηκε με από το
Ανατόλια. Αγωνιστικά, ο Φίλιππος
έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ
και δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση στους Θεσσαλονικείς.
Ο Φίλιππος δεν είχε λύσεις στο
σκοράρισμα ενώ στον αντίποδα
δεν κατάφερε να σταματήσει τους
αντιπάλους του. Το Ανατόλια, προηγήθηκε με 16-21 στο 8’ και έκλεισε το ημίχρονο με 18-27. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν καταστροφικό
για τους Βεροιώτες. Έμειναν χωρίς
πόντο για έξι λεπτά και είδαν τον
αντίπαλο να ξεφεύγει με 18-37. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και έκλεισαν το ημίχρονο με 27-49.
Τα πράγματα πήγαν προς χειρότερο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Φίλιππο. Οι φιλοξενούμενοι
συνέχισαν να παίζουν καλύτερα και ανέβασαν την διαφορά πάνω από τους 30 πόντους (29-61 στο
26’). Στο υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού, το Ανατόλια κατέβασε ρυθμό αλλά διατήρησε την διαφορά του ψηλά.
Διαιτητές: Φακίτσας-Γερακίνης
Δεκάλεπτα: 18-27, 27-49, 42-69, 61-81
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Παπαδόπουλος, Σουτζόπουλος 8 (1), Σισμάνης, Πονόπουλος, Τσεσμετζίδης, Τσιακλάγκανος 1, Βαλλιος, Κοθράς 26 (3), Καβαργύρης 4, Παραπούρας 9 (2), Καντάρκος 13.
Ανατόλια (Γκαϊτατζής): Νικολαΐδης 8 (2), Στεφανίδης, Αμπατζιάς 8 (2), Αράπης 1, Γαλανίδης 3 (1),
Μουρατίδης, Κωνσταντινίδης 3, Ξενιτίδης 5 (1), Κιγμέτογλου 17, Ζώτος 7 (1), Μπρόζος 10 (1), Καραποστόγλου 19 (4).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γέφυρα - Ελευθερούπολη 58-71
Αγρίνιο - Ερμής Λαγκαδά 69-62
Φίλιππος Β. - Ανατόλια 61-81
Φάρσαλα - Προποντίς 73-67
Μαχητές-Πειραματικού - Έσπερος Λαμίας 79-59
Νίκη Βόλου - Στρατώνι 69-61
Μακεδονικός - Φαίακας Κέρκυρας 71-77
Η επόμενη αγωνιστική: (2η, 14/10):
Ερμής Λαγκαδά-ΧΑΝΘ
Χαλκηδόνα-ΚΣ Γέφυρας
Εσπερος Λαμίας-Φίλιππος Βέροιας
Στρατώνι-ΑΟ Αγρινίου
Φαίακας Κέρκυρας-ΓΣ Φαρσάλων
Μακεδονικός-Μαχητές Πειραματικό Πεύκων
Ανατόλια-Νίκη Βόλου
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εκδηλώσεις

Οι δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Τρίτη 9/10 - Σάββατο 13/10
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με μεγάλη χαρά, συνεχίζει
τη μηνιαία ενημέρωση των συμπολιτών μας, των φίλων και του
ευρύτερου κοινού για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τον
Οκτώβριο.
Τον μήνα αυτόν, η Εφορεία μας ανοίγει τα μουσεία και τα μνημεία της και συμμετέχει με ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και
θεματικές περιηγήσεις για σχολικές ομάδες και το ευρύ κοινό, στην
πανελλήνια επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός». Η επικοινωνιακή αυτή
δράση έχει ως στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου της χώρας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
προστασία του ενώ η θεματική της για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι ο αέρας υπό τον τίτλο «Πνοές Ανέμων».
Παράλληλα, εγκαινιάζουμε την έκθεση φωτογραφίας του αείμνηστου Γιώργη Πούπη στο ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου
Βέροιας με θέμα «Ματιές στην Οικουμένη με τον φακό του Γιώργου Πούπη» στην οποία παρουσιάζονται φωτογραφίες από την
Αίγυπτο της δεκαετίας του 1980.
Ημερολόγιο δράσεων:
Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Θεματικές περιηγήσεις
Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018: «Πνοές Ανέμων»
-Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018.
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 60΄, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Περνά περνά η μέλισσα»
Παίζουμε το αντίστοιχο παραδοσιακό παιχνίδι … «περνώντας»
από τα εκθέματα του Μουσείου Βασιλικών Τάφων των Αιγών και
αναζητούμε τις μελισσούλες στο στεφάνι της Μήδας. «Πετάμε»
μαζί τους στο παρελθόν και ζωγραφίζουμε τις Αιγές, έτσι όπως τις
έβλεπαν εκείνες οι αρχαίες μέλισσες!
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347
-Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018.
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών & Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για παιδιά δημοτικού
«Περιστερά»
Αναζητούμε τα περιστέρια στο Μουσείο Βασιλικών Τάφων των
Αιγών και τα προσεγγίζουμε δημιουργικά. Μαθαίνουμε για τον
φιλόσοφο Αρχύτα τον Ταραντίνο και το έργο του. Εστιάζουμε στην
επινόησή του «περιστερά»: πρόκειται για ένα αεριοπροωθούμενο
περιστέρι, γνωστό και ως «πετομηχανή». Ακολουθεί δημιουργικό
εργαστήρι, όπου θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις δικές μας
μικρές «περιστερές»!
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092347
-Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018.
Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για σχολικά τμήματα
γυμνασίου
«Μαγικές πτήσεις»
Ένα λογοτεχνικό ταξίδι από τους μαγικούς παπύρους της αρχαιότητας και το αερόπλοιο του Λουκιανού ως τις σκούπες της Ρόουλινγκ. Ένα παιχνίδι για τη φανταστική περιπέτεια και την ανάγκη
απελευθέρωσης από τη συμβατική πραγματικότητα. Ένα εργαστήρι λόγου και εικαστικής έκφρασης.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092580
-Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018.
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους λυκείου
«Κυάνη των ανέμων»
Προσεγγίζουμε τις αναπαραστάσεις οικογενειών στις επιτύμβιες
στήλες και στη συνέχεια μαθαίνουμε για τη ζωή της νύμφης Κυάνης που απεικονίζεται στη σκηνή αρπαγής της Περσεφόνης. Ως
σύζυγος του Αιόλου, η Κυάνη απέκτησε μαζί του τον άνεμο Βορέα
και τις Αύρες. Συγκρίνουμε την ιστορία αυτής της οικογένειας με
άλλες σχετικές παραλλαγές των μύθων και συσχετίζουμε με τους
ανέμους της Μεσογείου σύμφωνα με την σύγχρονη μετεωρολογία.
Η δράση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331092580

-Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018.
Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 2 ωρών, για την Πρωτοβουλία για το Παιδί
«Δαίδαλος και Ίκαρος»
Προσεγγίζουμε δημιουργικά το γνωστό μύθο: διαβάζουμε την
ιστορία, γνωρίζουμε τους ήρωες, πειραματιζόμαστε με ποικίλα υλικά για να φτιάξουμε φτερά, αλλάζουμε στοιχεία της πλοκής και …
σώζουμε τον Ίκαρο! Μια χαρούμενη πτήση με θέατρο, χαρτοκοπτική, χρώματα και κόμιξ!
-Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 60΄, για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Πετά πετά…ο γάιδαρος»
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας όλα τα εκθέματα που …πετάνε, παίζοντας το αντίστοιχο παραδοσιακό παιχνίδι.
Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου «προσθέτουμε» φτερά
σε εικαστικές αναπαραστάσεις εκθεμάτων του ΑΜΒ που έχουν
την ιδιότητα να πετούν (πτηνών: αετός, περιστέρι, κόκορας κ.λπ.,
θεοτήτων και μυθικών πλασμάτων: Γοργώ, Νίκη, Αθηνά, Ερμής,
Άρπυιες κ.λπ.).
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για παιδιά δημοτικού
«Φύσα και άκου!»
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας πνευστά μουσικά όργανα σε ειδώλια και αγγειογραφίες. Μαθαίνουμε για τα
αρχαία πνευστά μουσικά όργανα και συγκρίνουμε με τα σύγχρονα.
Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε τα δικά μας χειροποίητα πνευστά μουσικά όργανα!
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους γυμνασίου
«Blowing with the wind»
Με οδηγό το ριπίδιο της Αδέας αφουγκραζόμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας το θρόισμα του αέρα που συνοδεύει τον
καλλωπισμό. Αναρωτιόμαστε για τα σύμβολα και τα πρότυπα της
ομορφιάς στην αρχαιότητα και στην σύγχρονη εποχή. Αναζητούμε τελικά την μοναδικότητα της προσωπικής ταυτότητας και την
αποτυπώνουμε σε ένα εργαστήρι κατασκευής μιας ξεχωριστής …
βεντάλιας!
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ. Γιάννης Γραικός & κα.
Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Πέμπτη, 18 & Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018. Β
υζαντινό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για μαθητές δημοτικού (Ε΄ & Στ΄ τάξη) και γυμνασίου
«Ο αέρας στο πλευρό του βυζαντινού κεραμέα»
Γνωρίζουμε τα στάδια παραγωγής των εφυαλωμένων αγγείων,
κατανοούμε τη συμβολή του αέρα σε συγκεκριμένες φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας και πληροφορούμαστε για τις εγκαταστάσεις των κεραμικών εργαστηρίων και τους κλιβάνους όπτησης
των αγγείων. Παράλληλα, ανακαλύπτουμε μέσα από τα απορρίμματά του ένα εργαστήριο κεραμικής, που λειτούργησε στη Βέροια
κατά το 15ο και 16ο αι. και γνωρίζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό
του κεραμικού του κλιβάνου καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα
της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται
βιωματικά με την κατασκευή ενός πήλινου τριποδίσκου.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Μαρία Πολατίδου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331076100
-Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για εφήβους λυκείου
«Με το φύσημα του Ζέφυρου»
Μαθαίνουμε για τη γέννηση της θεάς και τη συμβολή του Ζέφυρου, που οδήγησε τον αφρό του Ουρανού από τα Κύθηρα στην

Κύπρο. Αναζητούμε συμβολισμούς και αξίες στους μύθους και στις
αποδόσεις της θεάς της ομορφιάς και του μικρού φτερωτού θεού.
Η δράση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ. Γιάννης Γραικός & κα.
Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30.
Βυζαντινοί Ναοί Βέροιας
Θεματική περιήγηση, διάρκειας δύο ωρών, για το ευρύ κοινό
«Βάλτε κλειδιά, αμπαρωθείτε κι ανάψτε κεριά στον Άη – Νικόλα»
Οι Άγιοι, βοηθοί και παραστάτες στις δοκιμασίες, μας προφυλάσσουν από αρρώστιες, πειρασμούς, δεινά και συμφορές. Με
μια περιήγηση αφιερωμένη στην προστασία από τους ισχυρούς
ανέμους, τις καταιγίδες και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισκεπτόμαστε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, μαθαίνουμε για το
βίο των αγίων, αναζητούμε συμβολισμούς στα προσωνύμιά τους
και συνδέουμε τη θαυματουργή τους δράση με την ιστορία του
τόπου μας.
Πληροφορίες: κα. Μαρία Χειμωνοπούλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331029737
-Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Θεματική περιήγηση για το ευρύ κοινό
«Όσα παίρνει ο άνεμος.
Γυναικεία επιθυμία και κάλος στην ελληνιστική ρωμαϊκή Βέροια»
«…όπου με διαταγή του Δία ο Ερμής σκίζει τους αιθέρες και
κατευθύνεται προς την Καρχηδόνα για να πείσει τον Αινεία να
ακολουθήσει τις Μοίρες και να χτίσει στην Ιταλία τη νέα Τροία (Ρώμη), αντί να γίνεται δούλος και σύζυγος μιας ξένης (Διδώ) και τον
καλεί να αποκηρύξει τον έρωτα μιας γυναίκας για το μεγαλείο της
τύχης…»
Βιργίλιος, Αινειάδα, Βιβλίο 4ο, 172-278
«…η γυναίκα είναι άστατη σαν φτερό στον άνεμο…»
Giuseppe Verdi, Rigoletto (1851), «La donna è mobile»
Υπό το ανδρικό βλέμμα, που προσλαμβάνει ως ευμετάβλητο
σαν το άνεμο τον γυναικείο κόσμο εν γένει, η δράση θα παρουσιάσει τα σταθερά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της ομορφιάς της
γυναικείας ταυτότητας.
Πληροφορίες: κ. Γιάννης Γραικός
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
Εγκαίνια έκθεσης
-Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 21:00.
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Εγκαίνια έκθεσης με θέμα:
«Ματιές στην Οικουμένη με τον φακό του Γιώργη Πούπη»
Η φωτογραφική έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στον μεγάλο
Εορδαίο φωτογράφο που χάθηκε πρόσφατα και αποτύπωσε με
τον ευαίσθητο φακό του πρόσωπα και μνημεία στην Ελλάδα και
την Οικουμένη. Οι φωτογραφίες του Γιώργη Πούπη από τους βασιλικούς τάφους των Αιγών και των ανθρώπων που εργάστηκαν
στην ανασκαφή και την ανάδειξή τους, το Άγιο Όρος και από όλον
τον κόσμο θα μας θυμίζουν πάντα τον ακριβό φίλο που αφιέρωσε
το έργο του στη διάσωση της ατομικής και συλλογικής μνήμης.
#PoupisBMB.
Στοιχεία Επικοινωνίας - Σελίδες Πληροφόρησης για τις δράσεις
μας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια, τηλ.23310 29737,
fax 23310 71725, e-mail: efahma@culture.gr
Websites
www.aigai.gr
www.byzantine-museum-veria.gr
Ancient Theatre of Mieza
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας - Archaeological Museum of
Veria
Byzantine Museum of Veria
Εικονικό Μουσείο, Μέγας Αλέξανδρος (Virtual museum,
Alexander the Great)
Μουσείο & Ανάκτορο Αιγών - Museum & Palace of Aigai
(Vergina)
Museum of the Royal Tombs of Aigai – Vergina
Aigai Vergina
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 08/10/2018
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534
14:30-21:00 ΛΑΪΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
19:00-21:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 2331074374
21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 2331074374
Τρίτη 09/10/2018
13:30-17:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989

Τετάρτη 10/10/2018
14:30-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601
14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
19:00-21:00 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
21:00-08:00 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
Πέμπτη 11/10/2018
13:30-17:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
21:00-08:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331028491

Παρασκευή 12/10/2018
13:30-17:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
Σάββατο 13/10/2018
08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 2331066649
14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕ-

ΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931
19:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
Κυριακή 14/10/2018
08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-66755
14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
23310-66812
19:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
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Eλένη Tάνου H «δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά» της
Tελένδου που πηγαίνει κάθε πρωί στο σχολείο με… βάρκα!
Συνέντευξη στην Μαίρη Φώτη

Η Τέλενδος έχει τη δική της «δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά». Την
30χρονη Ελένη Τάνου, που κάθε πρωί παίρνει την βαρκούλα από την
Κάλυμνο για να περάσει απέναντι όπου την περιμένουν οι λιγοστοί
μαθητές του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου, για να πάνε όλοι μαζί
στην τάξη.
Η Ελένη, είναι αναπληρώτρια δασκάλα και παρ΄ότι «στεριανή» στα
τελευταία χρόνια… έριξε άγκυρα στην Κάλυμνο, όπου βρήκε τον άντρα
της ζωής της και αποφάσισε να μετακομίσει στα Δωδεκάνησα.
Στην συνέντευξή της στη «δ», μιλά για τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει στα σχολεία της άγονης γραμμής, εκεί που ακόμα οι μικρές
τοπικές κοινωνίες έχουν τον δάσκαλο ψηλά, αλλά και για την απόφασή
της να διδάξει στο σχολείο της Τελένδου, όπου από τον άλλο μήνα, θα
μείνει με δύο μόνο μαθητές. Όπως λέει, ευγνωμονεί τον Θεό για όσα
έχει ζήσει μέχρι σήμερα στις αίθουσες των λεγόμενων δύσκολων σχολείων και τονίζει ότι οι αναπληρωτές είναι εκείνοι που κρατούν όρθια
τα σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.
• Πώς βρεθήκατε στην Τέλενδο;
Ζω στην Κάλυμνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο σύζυγός μου είναι
Καλύμνιος, γι αυτό και αποφάσισα κι εγώ να μετακομίσω στο νησί.
Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα είναι καλή ευκαιρία να δω κι ένα σχολείο δύσκολο, όπως λέμε, και ήθελα να ζήσω αυτή την εμπειρία.
• Πότε πήρατε την απόφαση;
Το καλοκαίρι που μας πέρασε άρχισα να το σκέφτομαι και αφού το
συζήτησα με τον σύζυγό μου, αποφάσισα να το δηλώσω και τελικά
κλήθηκα να καλύψω τη θέση εκεί.

«Εχω τρεις τάξεις αυτή τη στιγμή. Ένα παιδάκι στην πρώτη τάξη, δύο παιδάκια στην τρίτη τάξη και πέντε παιδάκια στην πέμπτη
τάξη»
• Τι ιδιαιτερότητες έχει αυτό σχολείο;
Πρώτα απ΄όλα είναι μονοθέσιο. Εχω τρεις τάξεις αυτή τη στιγμή.
Ένα παιδάκι στην πρώτη τάξη, δύο παιδάκια στην τρίτη τάξη και πέντε παιδάκια στην πέμπτη τάξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρω τις
ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις τάξεις. Πώς να τους κάνω το μάθημα,
το χρόνο που θα αφιερώσω σε κάθε τάξη… Αυτό καλούμαι για πρώτη
φορά να το αντιμετωπίσω και να το ισορροπήσω. Ακόμα πιο ιδιαίτερο
είναι το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο το σχολείο θα μείνει μόνο με
δύο παιδάκια, γιατί τα υπόλοιπα θα πάνε σε σχολείο της Καλύμνου όταν θα ολοκληρωθεί η σεζόν, αφού οι γονείς τους θα κλείσουν τα καταστήματά τους εδώ και θα επιστρέψουν στην Κάλυμνο για τον χειμώνα.
Τα παιδάκια θα επιστρέψουν στο σχολείο της Τελένδου πάλι μετά το
Πάσχα. Ουσιαστικά την σχολική χρονιά θα την βγάλουμε μαζί με δύο
παιδιά της πέμπτης τάξης.
• Πριν πού διδάσκατε;
Εχω πάει σε αρκετά μέρη της χώρας μας. Μια χρονιά ήμουν στη
Θεσσαλονίκη, μια χρονιά στην Αθήνα, μια χρονιά στο χωριό Ζέρβη της
Πέλλας, άλλη μια χρονιά στην Ξάνθη, πέρυσι ήμουν στους Λειψούς,

έχω διδάξει τρία χρόνια στην Κάλυμνο εκ των οποίων μια χρονιά στο
Βαθύ. Και φέτος είμαι στην Τέλενδο.
• Πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής;
Προς το παρόν όλα είναι μια χαρά, και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Το χαίρομαι πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει να πρέπει να
πάρω την βαρκούλα για να πάω στο σχολείο να διδάξω και νομίζω ότι
πρόκειται για εμπειρία που δεν έχουν βιώσει πολλοί συνάδελφοί μου.
Μάλιστα, κάθε πρωί στην βάρκα, συναντώ και ξένους επισκέπτες που
είναι εδώ για διακοπές. Μαζί τους, νιώθω κι εγώ ότι είμαι σε διακοπές
μπαίνοντας στη βαρκούλα κάθε πρωί. Τα παιδάκια μου με περιμένουν
κάθε μέρα στο λιμάνι και πηγαίνουμε όλοι μαζί στο σχολείο.
• Εχετε ενημερωθεί για το τι γίνεται στην περίπτωση κακοκαιρίας;
Μου έχουν πει οι βαρκάρηδες ότι σπανίως δεν μπορεί να προσεγγίσει βάρκα την Τέλενδο. Πρέπει ο καιρός να είναι πάρα πολύ άσχημος
κι αυτό αν συμβεί, προκύπτει μια δυο φορές τον χρόνο. Είναι πάρα
πολύ κοντά, δεν χρειάζεται περισσότερο από πέντε λεπτά για να περάσεις απέναντι.
• Πόσο εύκολη ήταν για εσάς η απόφαση να μετακομίσετε
στην Κάλυμνο;
Εγώ είμαι από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Ομολογώ ότι ήταν
πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση για να μείνω μόνιμα στην Κάλυμνο
όμως ο άνθρωπος που διάλεξα να είμαι μαζί του το αξίζει και γι αυτό
πήρα αυτή την απόφαση.

H Tέλενδος, όπως φαίνεται από την Kάλυμνο
• Φαντάζομαι ότι τα παιδιά στην Τέλενδο θα σας περίμεναν
πώς και πώς.
Ναι! Εγώ ήρθα στο σχολείο μια ημέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία και
τα παιδιά άκουσαν ότι ήρθε η νέα κυρία και άφησαν το παιχνίδι τους
για να έρθουν να με γνωρίσουν. Είναι πολύ συναισθηματικά παιδιά,
φιλότιμα, υπάκουα και σέβονται το ρόλο του δασκάλου, έχουν αξίες από τα σπίτια τους. Και οι γονείς των παιδιών επίσης ήρθαν να με γνωρίσουν. Μου έδωσαν την αίσθηση ότι κι εκείνοι με περίμεναν. Είναι απλοί, αγνοί άνθρωποι που με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Τον
δάσκαλο εδώ, τον έχουν ψηλά αυτό εισπράττω από τους ανθρώπους,
από τον τρόπο με τον οποίο θα με καλημερίσουν οι γονείς, τα παιδιά.
Είναι κάτι που δεν το έχω νιώσει στις μεγάλες πόλεις.
• Ξεκινώντας να ασχοληθείτε με τα παιδαγωγικά, είχατε στο
μυαλό σας αυτή την προοπτική;
Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Όταν ήμουν πιο νέα, στα 22 με 23 πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να αντεπεξέλθω σε τέτοιες καταστάσεις
και συνθήκες. Αλλά καμιά φορά η ζωή και η πάροδος του χρόνου σού
δίνουν τη σοφία και την πείρα για να δεις ότι τα πάντα μπορείς να καταφέρεις. Ο,τι σου φέρει ο Θεός στο δρόμο σου μπορείς να το κάνεις.
• Πόσων ετών είστε;
Πριν από μερικές ημέρες έκλεισα τα 30.

H Eλένη Tάνου παίρνει κάθε πρωί την βαρκούλα για να πάει
από την Kάλυμνο στην Tέλενδο

«Οκτώ χρόνια τρέχω από σχολείο
σε σχολείο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως και όλοι οι συνάδελφοι
αναπληρωτές»
• Στα 30 είναι και μια πρόκληση
αυτή για ένα εκπαιδευτικό.
Σίγουρα είναι. Ηθελα αυτή την εμπειρία να την έχω στην «ατζέντα» μου, με
όλα τα σχολεία όπου έχω διδάξει.
• Το καθημερινό πρόγραμμα λοιπόν της δασκάλας που διδάσκει
στην Τέλενδο, τι περιλαμβάνει;
Η βαρκούλα ξεκινά στις 08.00 το
πρωί, στις 08.05 περίπου φτάνω στο νησί και με τους μαθητές μου
που με περιμένουν στο λιμάνι πηγαίνουμε στο σχολείο για να ξεκινήσουμε το μάθημά μας. Από εκεί και πέρα, κάθε τάξη ακολουθεί το δικό
της πρόγραμμα μέχρι τις 12.25. Επειδή ακόμα είναι αρχή και πρόκειται
για ένα σχολείο με ιδιαιτερότητες, φεύγω από εδώ γύρω στη 1.30 με 2
το μεσημέρι. Παίρνω το καϊκάκι και πηγαίνω απέναντι στην Κάλυμνο.
Στη διάρκεια της σεζόν έχει έξι καϊκάκια που κάνουν αυτό το δρομολόγιο, τον χειμώνα μένουν μόνο δύο. Τώρα ακόμα έχει ανά μισή ώρα
δρομολόγια.
• Το σχολείο ως δομή, έχει ελλείψεις;
Το κτήριο έχει κάποια μικρά προβλήματα, αλλά ο δήμαρχος που
στέκεται δίπλα μας, μας είπε ότι έχει δρομολογήσει εργασίες για την
συντήρησή του και για την αποκατάσταση του γηπέδου. Αξίζει αυτά τα
κτήρια, τα ιστορικά, να τα συντηρούμε και να τα προστατεύουμε από
τις φθορές του χρόνου. Στον αγιασμό ήταν εδώ ο δήμαρχος Καλύμνου
όπως και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Νίκος
Ράπτης και ο μητροπολίτης Καλύμνου Λέρου Αστυπαλαίας. Η παρουσία τους, δείχνει έμπρακτα ότι στέκονται δίπλα μας.
• Εχετε ξαναδιδάξει σε τόσο μικρό σχολείο;
Σε τόσο μικρό όχι, αλλά έχω διδάξει στο Βαθύ της Καλύμνου όπου
ήταν 24 παιδιά σε όλο το σχολείο κι έχω διδάξει και στους Λειψούς όπου ήταν 38 παιδάκια συνολικά σε όλες τις τάξεις.
• Για στεριανή πάντως, έχετε πιάσει για τα καλά άγονη γραμμή!
Καπετάνισσα έχω γίνει! Μέχρι το τέλος της χρονιάς μπορεί να παίρνω τη δική μου βάρκα για να περνάω απέναντι!
• Όπως άλλοι συνάδελφοί σας παίρνουν το αυτοκίνητό τους
για να πάνε στο σχολείο, εσείς παίρνετε τη βάρκα.
Ναι, ακριβώς. Αλλά για μένα είναι πιο εύκολο. Αλλοι συνάδελφοί
μου δεν θα ζήσουν ποτέ αυτήν την μοναδική εμπειρία, αυτά τα συναισθήματα, αυτό το δέσιμο με τα παιδιά. Εγώ ευγνωμονώ τον Θεό που
μου έδωσε αυτό το μικρό σχολείο, όπως και το σχολείο των Λειψών
αλλά στο Βαθύ της Καλύμνου.
Oι οκτώ μαθητές της, που από τον Oκτώβριο θα ειναι μόλις

δύο, την περιμένουν κάθε πρωί στο λιμάνι για να πάνε μαζί στο
σχολείο
• Υπάρχει προοπτική να μείνετε και για την επόμενη σχολική
χρονιά εκεί;
Προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι αρνητικό που θα με απέτρεπε να
διδάξω εδώ και του χρόνου. Παρ΄όλα αυτά εμείς οι αναπληρωτές ζούμε κάθε χρόνο με την αβεβαιότητα αν θα διδάξουμε και σε ποιο σχολείο θα μας πάρουν. Οκτώ χρόνια τρέχω από σχολείο σε σχολείο σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως και όλοι οι συνάδελφοι αναπληρωτές.
Πολλοί αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους για να διδάξουν, άλλοι μετακομίζουν με την οικογένεια κάθε χρόνο σε άλλη πόλη και ξαναρχίζουν
κάθε σχολική χρονιά από την αρχή τη ζωή τους. Εμείς οι αναπληρωτές
στελεχώνουμε τα λεγόμενα δύσκολα σχολεία, τα δυσπρόσιτα, τα απομακρυσμένα από τα αστικά κέντρα και που δύσκολα θα επέλεγε ένας
μόνιμος συνάδελφος για να διδάξει. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και
τι έχουμε να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά. Κάθε χρόνο ακούμε
για μονιμοποιήσεις αλλά μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχει γίνει. Μόνο υποσχέσεις ακούμε. Εύχομαι το κράτος να μην ξεχάσει τους κόπους και
τις θυσίες μας και να ασχοληθεί επιτέλους και με εμάς.
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Ανακοίνωσαν ότι θα είναι
υποψήφιοι δήμαρχοι Βέροιας
Παύλος Παυλίδης σε συνέντευξη Τύπου
και Γεωργία Μπατσαρά μέσω facebook
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αυτόπτες μάρτυρες
διηγούνται
ΠΩΣ ΕΖΗΣΑΝ ΤΗΝ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912
ΣΕΛ. 10-11

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα Δευτέρα η Λαϊκή
Αγορά στην Βέροια ΣΕΛ. 2

Σελ. 2, 24

Δεσμεύονται...

ΥΓΕΙΑ

Στην Ημαθία η πρώτη ΣΕΛ. 2
άδεια για παραγωγή
φαρμακευτικής κάνναβης
ΑΓΟΡΑ

Ζητήματα που ταλανίζουν τους
ιδιοκτήτες των καταστημάτων
εστίασης
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 2
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 17/10
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ Ο
«ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΣΕΛ. 7
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών.
Τον «πρόδωσε» η καρδιά του

Νέος
Γραμματέας
της ΔΗΜΑΡ
ο Βεροιώτης
Στέργιος
Καλπάκης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ,
ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
-ΤΙ ΛΕΝΕ Κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Aντίθετος ο Δήμαρχος για το υπερταμείο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ, ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έμεινε
στην λευκή
ισοπαλία
η ΒΕΡΟΙΑ
με τον Π.Ο.
Τριγλίας

Σελ. 3

Σελ. 4-5

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωσε υποψηφιότητά της
για τον Δήμο Βέροιας
ΜΕΣΩ FACEBOOK H ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΑ
Την απόφασή της να
είναι υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας γνωστοποίησε η πρώην Βουλευτής
Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας Γεωργία Μπατσαρά. Σε ανάρτησή της
στην προσωπική της
σελίδα στο Facebook,
ανακοίνωσε την απόφασή της και κάλεσε τους
πολίτες «εμπρός στον
αγώνα».
Φαίνεται πως η Γεωργία Μπατσαρά πήρε την διαβεβαίωση από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πως θα υπάρξει
συστράτευση και ομοψυχία από πλευράς στελεχών του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον αγώνα για
την διεκδίκηση του Δήμου Βέροιας.

Σήμερα Δευτέρα
η Λαϊκή Αγορά
στην Βέροια

Tην έκτακτη μετάθεση της ημέρας λειτουργίας
της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας από: την Τρίτη
16/10/2018 (επέτειος απελευθέρωσης της Βέροιας) στη
Δευτέρα 15/10/2018, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.
Επίσης με την ίδια απόφαση, θα μετατεθεί η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς από την Τρίτη 25/12/2018
(ημέρα εορτασμού των Χριστουγέννων), στη Δευτέρα
24/12/2018 και την από Τρίτη 1/1/2019 (ημέρα εορτασμού της Πρωτοχρονιάς), στη Δευτέρα 31/12/2018.

Στην Ημαθία η πρώτη
άδεια για παραγωγή
φαρμακευτικής κάνναβης

Ζητήματα που
ταλανίζουν τους
ιδιοκτήτες των
καταστημάτων εστίασης
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 17/10
Την πρώτη άδεια για την καλλιέργειας ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Ημαθία, έλαβε η International Cannabis Corp (ICC).
H ICC ελέγχει μια έκταση 16 στρεμμάτων στΟΝ Δήμο
Αλεξάνδρειας, που προορίζεται για καλλιέργεια, εξαγωγή,
διανομή και ανάπτυξη ιατρικής κάνναβης. Η Ελλάδα, στην
οποία καταγράφονται πάνω από 300 ημέρες ηλιοφάνειας
ανά έτος, αποτελεί ιδανική χώρα για την υπαίθρια καλλιέργεια κάνναβης.
Το δίκτυο διανομής περίπου 35.000 φαρμακείων της
ICC σε 16 χώρες θα υποστηρίξει την αναπτυσσόμενη
παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα. Η
Ελλάδα, μέλος της ΕΕ, θα λειτουργήσει ως το κέντρο παραγωγής και διανομής του ICC στη Νότια Ευρώπη.
Η ΕΕ αριθμεί πάνω από 500 εκατ. κατοίκους και η ICC
έχει μια μοναδική ευκαιρία να εξυπηρετήσει αυτή την ισχυρή αγορά ανάπτυξης. Ο τομέας των υπηρεσιών και ο
τουρισμός αντιπροσωπεύουν το μερίδα του λέοντος στην
οικονομική παραγωγή της Ελλάδας, συνεισφέροντας περίπου το 85% του ΑΕΠ

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών, Κέντρων
Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Σωματείο μας τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να
ενεργοποιήσει ξανά στα μέλη του το αίσθημα της δυναμικότητας, κατόρθωσε να συσπειρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό
του κλάδου της εστίασης και να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο
και συλλογικό μέσο ‘λύσεις’ για όφελος των μελών μας.
Σας προσκαλούμε λοιπόν στις εργασίες της Συνέλευσης
του Σωματείου μας , η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 – 15:30 μ.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Εκτός από τα καθιερωμένα θέματα που προβλέπονται
από το καταστατικό του Σωματείου μας θα συζητηθούν και
τρέχοντα ζητήματα που ταλανίζουν σήμερα τους ιδιοκτήτες
των καταστημάτων εστίασης καθώς επίσης και προτάσεις
των μελών μας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ “ΠΑΡΩΝ” ΩΣΤΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ».

Ημερίδα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
Mε αφορμή την παγκόσμια ημέρα της
αγρότισσας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος και το Europe
Direct του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Ξάνθης διοργανώνουν τη Δευτέρα 15
Οκτωβρίου ημερίδα, που έχει τίτλο «Η
Γυναίκα της Υπαίθρου: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές».
Η εκδήλωση γίνεται προς τιμή της
Ελληνίδας αγρότισσας και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στα Λαδάδικα (Κατούνη
12-14) από τις 9:30 το πρωί μέχρι 18:00
το απόγευμα.
Στην ημερίδα θα συζητηθούν μεταξύ
των άλλων τα εξής θέματα: «Προϋποθέσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τις
γυναίκες της υπαίθρου», «Χρηματοδοτικά εργαλεία πρωτογενούς τομέα», «Σύγχρονες
πρακτικές στη γεωργία» και «Παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση κτηνοτροφικών
αποβλήτων». Επίσης στα θέματα της ημερίδας συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις
που αφορούν στην εμπειρία από την εκτροφή μαύρου χοίρου, από την καλλιέργεια
ζαχαρότευτλου και τη μεταποίησή του, καθώς και από την καλλιέργεια αρωματικών
φυτών και βοτάνων.
Όσες γυναίκες αγρότισσες, γυναικείοι αγροτικοί και συνεταιρισμοί επιθυμούν, μπορούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας να παρουσιάσουν δείγματα των προϊόντων τους
και διαφημιστικά φυλλάδια, καθώς παράλληλα θα λειτουργεί και έκθεση προϊόντων.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να προσκομίσουν τα προϊόντα και το διαφημιστικό υλικό
στον χώρο της εκδήλωσης, είτε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου (από τις 10:00 έως 14:00),
είτε την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου (από τις 8:30-9:00).

Οι υποψήφιοι για
τις εκλογές του
Ιατρικού Συλλόγου
Ημαθίας
Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για τις εκλογές του
Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Οκτωβρίου 2018.
Ενιαίο ψηφοδέλτιο
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΪΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΗΤΤΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΗΠΑΚ
ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Ο
ΤΙΚ
Ο
Μ
Ο
ΔΗ
ΥΛΙ
Ο
Β
ΣΥΜ

Aντίθετος ο Δήμαρχος για το υπερταμείο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ, ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Ο Δήμαρχος Βέροιας για το υπερταμείο και την
προκήρυξη για το Βοήθεια στο Σπίτι
Την αντίθεσή
του στο θέμα της
παραχώρησης της
δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο και τον φόβο
του ότι η προκήρυξη που αφορά
τους εργαζόμενους
στο Βοήθεια στο
Σπίτι θα αφήσει εκτός πολλούς από
αυτούς που δουλεύουν στο πρόγραμμα εδώ και 15 χρόνια, εξέφρασε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης.
Για το πρώτο θέμα, σημείωσε ότι η ένταξη της δημόσιας
περιουσίας στο υπερταμείο είναι ένα ενέχυρο στους δανειστές της χώρας και τόνισε ότι η πρόταση των δήμων είναι να
αποδοθούν τα ακίνητα στις τοπικές κοινωνίας.
Για το δεύτερο ζήτημα, ο δήμαρχος σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα εργάζονται 15 χρόνια με συμβάσεις
και η λύση που προωθεί η κυβέρνηση είναι προβληματική
διότι η μοριοδότηση κυριαρχεί στην προκήρυξη και θα αφήσει πολλούς από τους σημερινούς εργαζομένους έξω. Όπως
έγινε και με τους εργαζομένους στην καθαριότητα.
Την λίστα με τα έργα που έγιναν με απευθείας αναθέσεις
ζήτησε και πάλι ο Γιάννης Παπαγιάννης, στην συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίιου εκφράζοντας το παράπονό του
ότι δεν την έχει λάβει ακόμη, ενώ ρώτησε για την μη αξιοποίηση του Νεολιθικού Οικισμού Ν. Νικομήδειας και γιατί
εντάχθηκε μόνο η αποχέτευση του Διαβατού σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης.
Για την λίστα με τις απευθείας αναθέσεις έργων, ο Κ.
Βοργιαζίδης απάντησε ότι ο Ι. Παπαγιάννης δεν ακολούθησε
την σωστή διαδικασία και ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει την
απάντηση στο ερώτημά του.
Για το Νεολιθικό Οικισμό, ο δήμαρχος απάντησε ότι η
ανάδειξή του είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Όσο για την αποχέτευση, ο Δήμαρχος είπε ότι βάσει πληθυσμού έπρεπε πρώτα να γίνει στον Άγιο Γεώργιο και μετά
στον Διαβατό. Επειδή όμως ο Άγ. Γεώργιος έχει εγκεκριμένη
μελέτη μαζί με τον Τρίλοφο και την Αγία Μαρίνα και το ποσό
που χρειάζεται είναι τριπλάσιο από τα χρήματα που δίνει το
πρόγραμμα Φιλόδημος.
Και κατέληξε ο Κ. Βοργιαζίδης «Επειδή δεν μπορούμε να
κάνουμε στον Άγιο Γεώργιο, δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα; Πήγαμε στο επόμενο χωριό που έφταναν τα χρήματα που
έδινε ο Φιλόδημος.
Β. Παπαδόπουλος: «Τα έργα τα κάνει ο δήμος,
να σταματήσουν τα...κατόπιν
ενεργειών μου»
Απάντηση σε όσους
προσπαθούν να οικειοποιηθούν έργα του δήμου με τακτικές «κατόπιν
ενεργειών μου» έδωσε
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Βέροιας ο αντιδήμαρχος
Βασίλης Παπαδόπουλος.
«Οι παιδικές χαρές για
παράδειγμα κατασκευάζονται από τον δήμο Βέροιας σε συνεργασία με

τοπικούς φορείς κι όχι από δημοτικούς συμβούλους ή γυναίκες δημοτικών συμβούλων. Αυτά τα κατόπιν ενεργειών μου
πρέπει να σταματήσουν» σχολίασε
Κριτική Αποστολόπουλου για το υπερταμείο
Κριτική στην κυβέρνηση για την τοποθέτηση δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο
άσκησε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας ο
Θανάσης Αποστολόπουλος.
Σύμφωνα με τον κ.
Αποστολόπουλο, τα ακίνητα αυτά πρέπει να
επιστραφούν στην τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα στους οικίους δήμους.
Βολές Διαμάντη
κατά Παυλίδη:
«Έχτισε
πάνω σε...άχυρα»
Ενημέρωση για
τους παιδικούς σταθμούς έκανε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας ο Στέργιος Διαμάντης. Είπε ότι στους Δημοτικούς
Παιδικούς φιλοξενούνται 413 παιδιά,
300 με το ΕΣΠΑ και 113 που πληρώνουν τροφεία. Ο πρόεδρος του
ΚΑΠΑ τόνισε επίσης ότι φέτος στις
εγγραφές των παιδιών τηρήθηκε η
μοριοδότηση.
Ακόμη εξαπέλυσε επίθεση κατά
του πρώην προέδρου Παύλου Παυλίδη.
«Έχτισε πάνω σε...άχυρα. Τα
προβλήματα βγαίνουν συνέχεια. Ήθελε να πάρει τα παιδιά από την
Βέροια, από την Πολυζωίδη και να
τα πάει στα Παλατίτσια.
Τον προκαλώ σε δημόσιο διάλογο» σημείωσε ο Στ. Διαμάντης.
Β. Λυκοστράτης: «Αύξηση των
διανυκτερεύσεων
στα ξενοδοχεία της Ημαθίας»

Για αύξηση διανυκτερεύσεων στα
ξενοδοχεία της Ημαθίας έκανε λόγο στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας ο αντιδήμαρ-

χος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης. Παρουσίασε στο
σώμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που αναφέρουν ότι το 2014 οι διανυκτερεύσεις στην Ημαθία ήταν
87.415 ενώ το 2017 ανήλθαν σε 133.097.
Αναφορικά με τα θέματα τουρισμού, ο Αντώνης Μαρκούλης πρότεινε την χρησιμοποίηση χώρων υγιεινής του 3ου
- 14ου Δημοτικών από επισκέπτες του Βήματος Αποστόλου
Παύλου.
Απαντώντας ο δήμαρχος είπε ότι εξετάζεται η λύση της
χρησιμοποίησης χώρου στο ισόγειο του σχολείου που χρησιμοποιείται από πολιτιστικούς συλλόγους.
Το «Μακεδονικό» σήκωσε ο Α. Καγκελίδης
Για το θέμα της
ο ν ο μ α σ ί α ς τω ν
Σκοπίων μίλησε για ακόμη μια
φορά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ο Αντώνης Καγκελίδης. Τόνισε ότι
από το δημοψήφισμα στην γειτονική χώρα φάνηκε
ότι υπάρχουν αλυτρωτικές διαθέσεις και κάλεσε τον δήμαρχο και την δημοτική
αρχή να αντιδράσουν.
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PΜοναδικό προνόμιο το
ποτάμι της πόλης
PΧρόνια κρατάει η κολόνια…
PΒοργιαζίδης: Έγινε μελέτη
για έργα ήπιας μορφής…
PΠαυλίδης: Θα υπάρχει
ειδικός σύμβουλος
για το ποτάμι της πόλης μας…
PΧασιώτης: Χάθηκαν
6 εκατομμύρια για τον
Τριπόταμο

Δεσμεύονται...

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
– ΤΙ ΛΕΝΕ Κ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ, Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Λυκοστράτης
αναφέρθηκε στην αύξηση των επισκεπτών, ως τουριστικό
προορισμός, στην Ημαθία σε ποσοστό 50% από το 2014.
Ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία διαπιστώνονται και διά …

γυμνού οφθαλμού!!! και στη Βέροια.
Σ΄ αυτό συνετέλεσαν οι διάφορες παρεμβάσεις που έγιναν
σε μνημεία του Δήμου Βέροιας και την προβολή τους τόσο
από το της Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, όσο και από τον
Δήμο Βέροιας. Βασιλικοί τάφοι των Αιγών στη Βεργίνα,
Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας και οι πολυάριθμες Βυζαντινές εκκλησίες, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, επαναλειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου και άλλες ενέργειες, αποτέλεσαν τα σημεία αναφοράς για την προσέλκυση επισκεπτών.
Όμως παραμένει αναξιοποίητο ένα μοναδικό προνόμιο
που έχει η πόλη της Βέροιας. Η αξιοποίηση του ποταμιού
της, ο Τριπόταμος. Ένας υδάτινος χώρος φυσικού κάλλους
χιλιομέτρων που αν αξιοποιηθεί, θα «αναγκάσει» τους επισκέπτες να διανυκτερεύσουν στην πόλη και την περιοχή της,
αφού θα είναι αδύνατον σε μια μέρα να δουν και να απολαύσουν όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει αυτός ο τόπος.
Μοναδικό προνόμιο το ποτάμι της πόλης
Τα ποτάμια επιτρέπουν παραδοσιακά τις πιο καλαίσθητες
αστικές παρεμβάσεις, με τη διαμόρφωση παραποτάμιων περιοχών σε αστικές ζώνες.
Οι ποταμοί προσφέρουν πλεονεκτήματα (οικονομικά,
κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά). Την ίδια ώρα, τα

ποτάμια μπορούν να καταστούν πραγματική απειλή για τις
πόλεις, μέσα από τις οποίες διέρχονται.
Στη Βέροια με τον ποταμό Τριπόταμος, τέτοια προβλήματα δεν υπήρξαν, τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. Τουναντίον «δένει» αρμονικά με το περιβάλλον καθώς διέρχεται
από μια παραδοσιακή συνοικία όπως αυτήν της Μπαρμπούτας και της πάλαι ποτέ Εβραϊκής Κοινότητας. Πρόκειται για
ένα ποτάμι που στο μήκος του δημιουργούνται φυσικοί καταρράκτες και νησάκια, με εξαιρετικές διαδρομές περιπάτου
μέσα στο πράσινο.
Με την αστική βιώσιμη ανάπτυξη που πρόκειται να γίνει
στην παραδοσιακή γειτονιά που ξεκινάει από την οδό Δημοσθένους και καταλήγει στην Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας,
περικλείοντας και άλλες οδούς της περιοχής, η αξιοποίηση
του ποταμού Τριπόταμος είναι επιβεβλημένη.
Χρόνια κρατάει η κολόνια…
Μπροστά στις νωχελικές προσπάθειες που έκαναν οι εκάστοτε δημοτικές αρχές, ανάγκασαν, κυριολεκτικά, διάφορους
συμπολίτες να θέσουν πρώτη προτεραιότητά τους την αξιοποίηση του Τριποτάμου. Στην αρχή ως απλοί πολίτες, όπως
ο γιατός Θόδωρος Πολυχρονιάδης, και στην συνέχεια ως
φορέας όπως «Οι φίλοι του Τριποτάμου».
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Έκαναν συνεχείς επαφές με τους τοπικούς ηγέτες οι οποίοι ακόμα κάνουν …μελέτες. Οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν,
ήταν για τα μάτια του κόσμου. Θα μπορούσε να πει κάποιος
πως το μόνο που έγινε ήταν ένα πλακόστρωτο 50-70 μέτρων
και ο καθαρισμός δρόμων δίπλα στο ποτάμι, οι οποίοι σήμερα, ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Άλλωστε πως είναι δυνατόν
να διέλθει αυτά τα μονοπάτια χωρίς να υπάρχει κάποια υποδομή; Χωρίς να είναι φωταγωγημένα και εύκολα προσβάσιμα;
Κ. Βοργιαζίδης: Έγινε μελέτη
για έργα ήπιας μορφής…
Το δαιδαλώδες νομοθετικό
πλαίσιο με τις πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες αποτελούν
τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα για την αξιοποίηση των
ποταμών, όπου αυτοί περνούν μέσα από πόλεις.
Υπάρχουν παραδείγματα όπως στα Τρίκαλα και τη
Λάρισα, Ληθαίος και Πηνειός
έχουν μόνο εν μέρει αξιοποιηθεί με τους δημάρχους και
των δύο πόλεων να επισημαίνουν ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα για να
μετατρέψουν ένα σημαντικό κομμάτι των ποταμών σε διέξοδο για τους πολίτες, μια ανάσα για τις πόλεις.
«Υπάρχει μελέτη που τρέχει προς έγκριση των περιβαλλοντολογικών που αφορά την αντικειμενική προστασία του
Τριποτάμου και η οποία περιλαμβάνει και κάποια έργα. Όταν
θα ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή, η οποία είναι στο στάδιο της
έγκρισης των περιβαλλοντολογικών, τότε θα μπορούμε να
πούμε κάποια πράγματα παραπάνω» μας είπε ο Δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης και συμπλήρωσε:
«Επειδή είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι
απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές περιβαλλοντικά. Για παράδειγμα δεν μας επιτρέπουν στην κοίτη να κάνουμε κατασκευές. Η μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας που κάναμε
επί της θητείας μας, περιλαμβάνει τα πάντα. Αρχιτεκτονικά,
υδραυλικά, στατικά, περιβαλλοντικά. Το ότι προχωρήσαμε σε
μελέτη σημαίνει ότι μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν από
τον Τριπόταμο. Το ζητούμενο είναι η έγκρισή της για να προχωρήσουμε και στην κατασκευή κάποιων έργων που θα μας
επιτρέπονται. Έργα ήπιας μορφής λόγω του ότι είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους η περιοχή».
Π. Παυλίδης: Θα υπάρχει ειδικός σύμβουλος
για το ποτάμι
της πόλης μας…
Και επειδή μπαίνουμε σε
έντονη προεκλογική περίοδο με τον κάθε υποψήφιο να
«οραματίζεται» μια αλλιώτικη πόλη, αν εκλεγεί, ρωτήσαμε και τον Παύλο Παυλίδη,
πρώην Αντιδήμαρχο επί θητείας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου,
ο οποίος χθες ανακοίνωσε ε-

πίσημα την υποψηφιότητά του να διεκδικήσει την διοίκηση
του Δήμου Βέροιας.
Το ερώτημα σαφέστατο. Τι προτίθεται να κάνει ως Δήμαρχος, αν φυσικά οι πολίτες του Δήμου Βέροιας του εκφράσουν
την προτίμησή τους και τον εκλέξουν στο ύπατο αξίωμα.
«Η αξιοποίηση του Τριποτάμου, ιδιαίτερα στο τμήμα που
διέρχεται την πόλη της Βέροιας, είναι πρώτη προτεραιότητά
μας. Πιστεύουμε πως θα δώσει κι άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες και γι αυτόν τον σκοπό στο ψηφοδέλτιό μας υπάρχει
υποψήφιος που έχει ασχοληθεί και γνωρίζει καλά το θέμα
του ποταμού Τριποτάμος. Έχουμε συνεννοηθεί πως από
την επόμενη μέρα αποκλειστική του προτεραιότητα θα είναι
η ανάδειξη και η αξιοποίηση του ποταμού μας, ώστε να γίνει
πράξη και όχι λόγια και θεωρία. Η σημερινή κατάσταση είναι
απογοητευτική, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνανε, χωρίς
να επιθυμώ να μπω σε λεπτομέρειες και λάθη, ανεβάζοντας
από τώρα την προεκλογική αντιπαράθεση» μας είπε ο υποψήφιος Δήμαρχος Παύλος Παυλίδης και επισήμανε πως
«εμείς από την επόμενη μέρα θα λειτουργήσουμε και τα πέντε
έργα της ΔΕΥΑΒ η οποία τα έχει τόσα χρόνια στα συρτάρια
της. Έργα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή ρεύματος
από το νερό που ρέει, κάτι το οποίο θα φέρει έσοδα και θα
επιστρέψουμε στην πόλη μας…».
Ι. Χασιώτης:
Χάθηκαν 6 εκατομμύρια
για τον Τριπόταμο
Θεωρήθηκε, και όχι άδικα,
ως ο Δήμαρχος ο οποίος επί
θητείας του έκανε τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες παρεμβάσεις στην πόλη της Βέροιας.
Ο πολιτικός ηγέτης της πόλης
που τις έδωσε ευρωπαϊκά

χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτόν, γυρίσαμε τον χρόνο
πίσω και μιλήσαμε, υπό πίεση χρόνου του, για μια παλαιά
ιστορία που διαιωνίζεται και σήμερα, χωρίς να ξέρουμε μέχρι
πότε…
Ο λόγος για τον πρώην Δήμαρχο Γιάννη Χασιώτη ο
οποίος αναφερόμενος στο τι είχε γίνει εκείνη την εποχή, μας
είπε:
«Για να ενταχθεί η Μπαρμπούτα με το ποτάμι της σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, θα έπρεπε πρώτα να
γίνει μελέτη πλημμυρικών παροχών που έγινε και στην συνέχεια το έργο αυτό ήταν ενταγμένο σε ένα μεγαλύτερο έργο
6.000.000 ευρώ για την ανάπλαση της πόλης. Ένα μέρος
από αυτό ήταν η πλατεία Ωρολογίου το οποίο υλοποίησε ο
Χρήστος Σκουμπόπουλος, όπως το υλοποίησε, με τον τρόπο
που το υλοποίησε. Τα υπόλοιπα κονδύλια τα χάσαμε διότι δεν
κινήθηκε η διοίκηση Σκουμπόπουλου. Από την στιγμή που
ήταν ενταγμένη η αξιοποίηση ή αναβάθμιση του ποταμού, έπρεπε να γίνει δημοπράτηση» μας είπε ο Γιάννης Χασιώτης
και συμπλήρωσε:
«Τώρα πλέον χρειάζεται καινούργια μελέτη, όχι όμως
μελέτη αντιπλημμυρική, διότι με την μελέτη που είχαμε κάνει
εμείς, ξέρουμε ποιες είναι οι πλημμυρικές παροχές στην πεντηκονταετία, στην εικοσιπενταετία, στην δεκαετία κ.λ.π. Προφανώς εκεί που είναι η πλημμυρική ζώνη ανά δέκα, δεκαπέντε χρόνια, κάνει πολύ ήπιες παρεμβάσεις. Δεν κάνεις κτίσματα κ.λ.π. Κάνεις μονοπάτια… Πέρα από την ζώνη αυτή, έχεις
άλλα περιθώρια. Πάντως είναι επιβεβλημένο να αξιοποιηθεί
η κοίτη του Τριποτάμου η οποία θα βοηθήσει την ποιότητα
ζωής και αυτό συνδέεται με όλη της περιοχή της εβραϊκής συνοικίας, την οδό Δημοσθένους που είναι διατηρητέα περιοχή.
Είναι σημαντικό έργο…» κατέληξε ο Γιάννης Χασιώτης.
Ας ελπίσουμε πως η επόμενη Δημοτική Αρχή να τοποθετήσει και να υλοποιήσει την αξιοποίηση του ποταμιού της Βέροιας σε έργο πρώτης προτεραιότητας, που θα δώσει στην
πόλη άλλη αίγλη!!!
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Επίσκεψη κλιμακίου από την
Caritas/Irschenberg/Muenchen
Από το Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για το Παιδί», γνωστοποιούνται τα εξής:
«Κατά το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου 2018, επισκέφτηκε τον
Οργανισμό μας κλιμάκιο εργαζομένων στις δομές παιδικής προστασίας της Caritas, από την
περιοχή Irschenberg του Μονάχου, αποτελούμενο από 18
άτομα, με επικεφαλής τον κύριο
Hannes Klapos. Στην αποστολή
συμμετείχαν επιστήμονες όλων
των ειδικοτήτων (Κοινωνικοί
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Φροντιστές, Παιδαγωγοί, Τεχνικοί,
Οικονομολόγοι κ.α.) και βοηθητικό προσωπικό, που εργάζονται
σε διάφορους τομείς (κλειστή
και ανοικτή φιλοξενία, ξενώνες
αυτόνομης διαβίωσης, υποστήριξη οικογενειών κλπ). Σκοπός
της επίσκεψης, που έγινε στο
πλαίσιο της καθιερωμένης συνεργασίας, ήταν η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης, καθώς και
καλών πρακτικών, κατά την επιτέλεση του έργου και των δύο
Οργανισμών.
Την πρώτη ημέρα, Δευτέρα
1/10, το κλιμάκιο επισκέφτηκε
το Σπίτι της Βεργίνας και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και
τα προβλήματά του, από τη Διευθύντριά του κ. Ελίζα Καραβασίλη και τη Διοίκηση της Πρωστηκε μεγάλη εκτίμηση για το πραγματοποιούμενο έργο
τοβουλίας. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεργασίας
κάτω από αυτές.
ανταλλάχθηκαν απόψεις, έγιναν πολλαπλές και εποικοΑκολούθησε ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Βέδομητικές συγκρίσεις και επήλθε κατανόηση των θέσεων
ροιας και δείπνο στο εστιατόριο «Ακρόπολη», κατά τη
και των ζητημάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές, ενώ
διάρκεια του οποίου υπήρξε εμβάθυνση στους κοινούς
διαπιστώθηκε ταυτότητα προβλημάτων και συμφωνία για
προβληματισμούς και επιβεβαιώθηκε η διάθεση για σύτο πλαίσιο επίλυσής τους.
σφιξη των σχέσεων και συνεχή ανταλλαγή στελεχών και
Ακολούθησε γνωριμία των φιλοξενούμενων με το
καλών πρακτικών. Το κλιμάκιο αναχώρησε μέσα σε κλίμα
Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας (FRONT) και ξεσυναδέλφωσης και συγκίνησης».
νάγηση στους βασιλικούς τάφους. Το βράδυ η Πρωτοβουλία παρέθεσε
δείπνο στο κελάρι
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά
του οινοποιείου
Δαλαμάρα, στη
Νάουσα, που επιμελήθηκαν οι
εθελόντριες του
Συλλόγου.
Τη δεύτερη ημέρα, Τρίτη
2/10, το κλιμάκιο
επισκέφτηκε το
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της
Βέροιας και ενημερώθηκε για το
συντελούμενο σε
αυτό έργο, από
τη Διευθύντριά
του κ. Ολυμπία
Πητσιάβα, τη Διοίκηση και τα
στελέχη του Κέντρου. Κατά-την
επίσης πολύωρησύσκεψη έγινε
εκτενής αναφορά
στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει
ο τομέας, καθώς
και στις νεωτερικές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται
για την καλύτερη αντιμετώπισή
τους. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον
από τους φιλοξενούμενους, για
την κατανόηση
των τοπικών συνθηκών και εκφρά-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εργασίες αναδιαγράμμισης σε τμήματα
του οδικού δικτύου του Δήμου Βέροιας

Σύμβαση έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ», υπογράφτηκε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, από το Δήμαρχο Βέροιας, Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και το νόμιμο
εκπρόσωπο της ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε., αναδόχου εταιρίας, κ. Αλέξανδρο
Χρόνη.
Το έργο προβλέπει εργασίες αναδιαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος περίπου 35 χιλιομέτρων και συγκεκριμένα των παρακάτω οδών:
• Οδός από Παλιά Μακροχώρι έως Ν. Λυκογιάννη.
• Οδός από Ν. Λυκογιάννη έως Ταγαροχώρι και Λαζοχώρι.
• Οδός από Ασώματα έως Ε.Ο. Βέροιας - Βεργίνας.
• Οδός από πατρίδα έως Τρίλοφο και Φυτειά.
• Οδός από Βρωμοπήγαδο έως Ξηρολίβαδο.
• Οδός από την οδό Βέροιας – Σελίου έως Τριπόταμο.
• Οδός Πιερίων.
• Οδός Βάρνας – Αρχ. Μακαρίου – Φιλιππουπόλεως – Ηρακλέους.
Πέρα από τις παραπάνω οδούς πρόκειται να επαναδιαγραμματιστούν οι
αξονικές γραμμές σε διάφορα άλλα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου ενώ
επίσης προβλέπεται η αναδιαγράμμιση περίπου 60 διαβάσεων οι οποίες έχουν
μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και βρίσκονται σε καίρια σημεία της πόλης και των
οικισμών.
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο
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ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ Ο «ΗΡΩΑΣ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44
ετών. Τον «πρόδωσε» η καρδιά του
Ένας εμβληματικός άνθρωπος του Αιγαίου,
ο 44χρονος υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος
Κυριάκος Παπαδ όπο υ λο ς , πο υ
ως κυβερνήτης
του περιπολικού
σκάφους ΠΛΣ 602
σκάφους στη Μυτιλήνη σηματοδότησε τους ηρωικούς
αγώνες των στελεχών του Λιμενικού
Σώματος να σώσουν εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες που περνούσαν στα ελληνικά νησιά την περίοδο 2015-2016, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης που μας πέρασε από ανακοπή καρδιάς.
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος ήταν γέννημα-θρέμμα μιας προσφυγικής οικογένειας από τη Νέα Νικομήδεια Βέροιας. Μεγαλωμένος από εργάτες γονείς
σε έναν λαϊκό μαχαλά της Μυτιλήνης, τη Λαγκάδα, αποφοίτησε από τη Σχολή
Εμποροπλοιάρχων των Οινουσσών, ναυτολογήθηκε πρώτα σε πλοίο του Εμπορικού Ναυτικού κι από εκεί κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα.
Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, έδωσε ηρωικά τον αγώνα για τη
διάσωση χιλιάδων ανθρώπων μεταξύ Λέσβου και Μικρασιατικών παραλίων,
προσπάθεια που τον σημάδεψε.
«Πόσους ανθρώπους έχετε σώσει;» τον είχε ρωτήσει ο Βέρνερ Φάιμαν,
όταν με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, είχαν επισκεφθεί τη Μυτιλήνη.
«Περισσότερους από πέντε χιλιάδες» του απάντησε ο Έλληνας αξιωματικός. Δεν άκουσε καλά ο τότε Αυστριακός καγκελάριος και του είπε πως «πέντε
ζωές είναι κάτι πολύ σημαντικό». Τον διόρθωσαν και του είπαν πως πρόκειται
για πέντε χιλιάδες ζωές...
«Είσαστε πραγματικός ήρωας», του είχε πει έκπληκτος ο Φάιμαν.
Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική
πολιτεία, ενώ διεκδίκησε και το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «4.1 miles» στο οποίο «πρωταγωνίστησε».

Η απελευθέρωση της Βέροιας
με επίσημες εκδηλώσεις
ΤΙΜΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης που διοργανώνει σήμερα και αύριο
Τρίτη 16 Οκτωβρίου ο Δήμος Βέροιας. Το πρόγραμμα έχει
ως εξής:
Δευτέρα 15-10-2018:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών ως και των
οικιών από την ανατολή του ηλίου της 15 Οκτωβρίου μέχρι
τη δύση της 16ης Οκτωβρίου
Φωταγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 15ης και 16ης Οκτώβρη.
Ώρα 20:30: Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Κεντρική εκδήλωση της απελευθέρωσης
Τρίτη 16-10-2018:
Ώρα 07.30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των
εκκλησιών.
Ώρα 08.00: Επίσημη έπαρση της Σημαίας.
Ώρα 10.00: Παράταξη μπάντας Φιλαρμονικής Δήμου
Βέροιας.
Ώρα 10.20: Πέρας προσέλευσης στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας
των Αρχών και του Λαού.
Ώρα 10.25: Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Παλαιό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου
Βέροιας.
Ώρα 10.30: Επίσημη Δοξολογία στον Παλαιό Μητροπο-

λιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βέροιας
Ώρα 11.30: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων στην Πλατεία Ρακτιβάν (Ωρολογίου).
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο-καθηγήτρια της Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας.
Σιγή ενός λεπτού – Εθνικός Ύμνος.
Ώρα 12.00: Παρέλαση προ του Λαού και των Επισήμων, των αναπήρων πολέμου, μαθητών και μαθητριών των
σχολείων, προσκόπων, οδηγών κ.λπ. με τις σημαίες τους
καθώς και τμημάτων Στρατού.
Ώρα 12:45: Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται ευχές στο Δημαρχείο μετά το πέρας της παρέλασης.

Η Βέροια παρουσιάστηκε σε
Αμερικανούς Travel Writers

Ένα ζευγάρι διακεκριμένων Αμερικανών ταξιδιωτικών συγγραφέων (travel writers) είχε την ευκαιρία
να φιλοξενήσει η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, την Πέμπτη και Παρασκευή 4 και 5 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης. Πρόκειται για τους Tom
& Karla Talleur, μέλη της Διεθνούς
Ένωσης Ταξιδιωτικών Συγγραφέων
Τροφίμου και Οίνου, «International
Food, Wine and Travel Writers
Association (I.F.W.T.W.A.)».
Οι travel writers διέμειναν στη
Βέροια δύο ημέρες και γνώρισαν
δια ζώσης το τουριστικό προϊόν της
περιοχής. Η επίσκεψή τους διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον
Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής
στο πλαίσιο της προσπάθειας προώθησης της Βόρειας Ελλάδας για
6η χρόνια σε επιλεγμένους travel
writers, μέλη του I.F.W.T.W.A., που εδρεύει στην Αμερική.
Μέσω του ζεύγους Talleur, προωθούνται αρκετές περιοχές της Βορείου Ελλάδος γεωγραφικά αλλά και θεματικά. Η επίσκεψη των δημοσιογράφων στη Χαλκιδική,
την Καβάλα, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τις
Σέρρες, την Ημαθία, την Πέλλα, το Κιλκίς,
την Πιερία και τα Ιωάννινα, τους προσφέρει
τη δυνατότητα να γνωρίσουν την κουλτούρα, την ιστορία και τη γαστρονομία της
περιοχής προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους στο αμερικανικό ταξιδιωτικό κοινό.
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου
Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης, θα ήθελε
να ευχαριστήσει την κ. Σοφία Μπουρνατζή
της PASS PARTOUT Tourism Marketing,
DMC, για την άψογη συνεργασία και διοργάνωση του ταξιδιού εξοικείωσης των
αμερικανών συγγραφέων και να συγχαρεί
τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής για
την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία.

Δευτέρα
Δευτέρα157 Οκτωβρίου
Μαΐου 20182018

Ο ‘’Μακεδονικός Αγώνας’’
Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης
Με ευλαβή συγκίνηση
και βαθειά ευγνωμοσύνη,
με δικαιολογημένη υπερηφάνεια και με άγρυπνη εγρήγορση τιμούμε και φέτος
την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1904 όταν ο
Παύλος Μελάς έπεφτε στα
Κορέστεια και ο ορθός λόγος, στεγνός και στυγνός,
έδειχνε ότι η Μακεδονία είχε
για πάντα χαθεί. Ωστόσο, η θυσία κι ο θάνατος
έφεραν την Ανάσταση και, μέσα σε λιγότερα από
τέσσερα χρόνια, το 1908 η Μακεδονία είχε σωθεί
και ο Ελληνισμός είχε επιβληθεί. Ο Μακεδονικός
Αγώνας ξαναφτέρωσε την Ελλάδα της ήττας και
της Μελούνας, της μιζέριας και της φοβικής εσωστρέφειας. Μετά τα τέσσερα επόμενα χρόνια, το
1912, η Μακεδονία κατά το μεγαλύτερο μέρος
της είχε απελευθερωθεί, η κραταιά Οθωμανική
Αυτοκρατορία είχε ηττηθεί και η Ελλάδα είχε υπερδιπλασιαστεί. Ακόμη μια φορά το Γένος είχε
υπερβεί την στεγνή λογική και είχε διαβεί την, κατά
τον Ορθό λόγο, ανυπέρβλητη γραμμή. Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε αυθόρμητος, αυτοφυής και
αυτοθυσιαστικός. Τότε οι άγνωστοι και οι ταπεινοί,
οι ανυπεράσπιστοι και οι κατά κανόνα αλλόφωνοι
Μακεδόνες εισήλθαν αυτόβουλοι στο Ιερόν Θυσιαστήριον όπου προσήλθαν αυθόρμητοι από τις
Άκρες του Γένους απροσκύνητοι Έλληνες. Τότε
οι Αδελφοί συναντήθηκαν και πιστοί συλλειτουργήθηκαν. Κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων
του Γένους, έσωσαν τη Μακεδονία και η Μακεδονία έσωσε την ταπεινωμένη Ελλάδα της ήττας
από την μιζέρια και την μοιρολατρεία.
Ο Μακεδονικός Αγώνας αναμφίβολα αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες περιόδους του Ελληνισμού στα τέλη 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Με τη διττή μορφή του, ιδεολογική και πολιτική, στη νεότερη ελληνική ιστοριογραφία αρχίζει το
1870, με την εκκλησιαστικά αντικανονική ίδρυση
της βουλγαρικής Εξαρχίας, που επιτόπια θα εξελιχθεί σε ανελέητη αντιπαράθεση ‘’πατριαρχικών’’
και ‘’εξαρχικών’’ πληθυσμών. Φθάνει στην κορύφωσή του με την ένοπλη φάση του 1904-1908 για
να ολοκληρωθεί με τους νικηφόρους Βαλκανικούς
Πολέμους και τον τερματισμό της οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία.
Αυτός είναι ο Μακεδονικός Αγώνας στο βάθος
του ιστορικού χρόνου και στα άδυτα των ελληνικών αξιών. Αυτός ο Αγώνας, ωστόσο , υποτιμήθηκε, παρασιωπήθηκε και παραποιήθηκε όσον
ουδείς άλλος επί τόσον πολύ χρόνον από το επίσημο Κράτος και την πρωτεύουσά του- το κέντρο
όλων των αποφάσεων. Τσιμουδιά στα σχολεία σαν
ήμασταν παιδιά. Όμως την κανδήλα κρατούσαν
αναμμένη οι φωτισμένοι: ο Ίων Δραγούμης με τα
βιβλία του, η Πηνελόπη Δέλτα με τα Μυστικά του
Βάλτου, ο Γεώργιος Μόδης με τις Μακεδονικές
Ιστορίες του, η Ναταλία Μελά με τα γράμματα του
Παύλου μας, προ πάντων η ντοπιολαλιά μας μέσα
στα χωριά μας. Μετά, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών είναι
αυτοί που δημοσίευσαν, μεταξύ άλλων τα ιστορικά γεγονότα και τα απομνημονεύματα αντίστοιχα
, των Αρχηγών του Αγώνα και. Με τη συνδρομή
πολλών, με έρανο όλων των Μακεδόνων, στήθηκαν πρώτη φορά στις μακεδονικές πόλεις και στα
χωριά οι προτομές των Μακεδονομάχων.
Η κατάσταση που επικρατούσε στη Μακεδονία
και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε ο Ελληνικός πληθυσμός, που έβλεπε τους ιερείς και
τους δασκάλους να δολοφονούνται και τα χωριά
να καίγονται προκειμένου να καμφθούν και να δεχθούν την Εξαρχία των Βουλγάρων ήταν ζοφερή.
Η ανάγκη για δράση ήταν περισσότερο επιτακτική
από κάθε άλλη φορά.
Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ήταν στην
ουσία μια δυναμική παρουσία Ελληνικών σωμάτων στη Μακεδονία προκειμένου να σώσει την
ελληνικότητα των κατοίκων της από τη διαφαινόμενη επιβολή της, βουλγαρικής και ρουμανικής

προπαγάνδας.
Η παρουσία του Παύλου Μελά στη Δυτική Μακεδονία το 1904, απετέλεσε το προμήνυμα της
ένοπλης φάσης του αγώνα. Ο ίδιος και οι άντρες
του σώματός του, γινόταν δεκτοί με ενθουσιασμό
και πολλοί Μακεδόνες αγωνιστές έσπευδαν να
καταταγούν κάτω από τη γενική αρχηγία του.
Ολόκληρη η Μακεδονία σιγά - σιγά άρχισε να
γεμίζει από ένοπλα ελληνικά σώματα, τα οποία
διοικούσαν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Το
Βέρμιο, αποτέλεσε επίσης ορμητήριο των Ελλήνων ανταρτών -καταδρομέων της εποχής εκείνης
προς τα χωριά του βάλτου, όπου κρυβόταν οι
Βούλγαροι κομιτατζήδες. Με τεκμήρια αδιάβλητα
απογράφονται αλφαβητικά, αλλά ακόμη ενδεικτικά, κατά Νομούς και χωριά περισσότεροι από
3.000 αφανείς γηγενείς μάρτυρες, αγωνιστές και
ήρωες σε 456 συνολικά πόλεις, κωμοπόλεις και
ιδίως χωριά της Μακεδονίας. Σε μεγάλη πλειοψηφία είναι σλαβόφωνοι και άλλοι Έλληνες αλόφωνοι –βλαχόφωνοι – Μακεδόνες. Δίχως αυτούς
Μακεδονικός Αγώνας δεν νοείται ούτε μπορούσε
να διεξαχθεί. Αυτοί οι γηγενείς Μακεδόνες, εν
συνειδήσει αυτοθυσιαστικοί, συγκρότησαν, τροφοδότησαν, οδήγησαν, περιέθαλψαν, έκρυψαν
τα ανταρτικά μακεδονικά σώματα. Αυτό ,άλλωστε,
επιμαρτυρούν στα μετέπειτα Απομνημονεύματά
τους όλοι οι επώνυμοι αδελφοί μας αρχηγοί του
Αγώνα Κρητικοί, Μωραΐτες και Ρουμελιώτες που η
φήμη τους έχει δίκαια τρανωθεί αλλά η μνήμη των
γηγενών μας έχει άδικα σβεσθεί.
Στα τέλη του 1905 και αρχές του 1906 ο αγώνας στο βάλτο έκρινε το Μακεδονικό Αγώνα στο
βιλαέτι της Θεσσαλονίκης.
Από τον κοινό αυτό αγώνα δεν ήταν δυνατό να
λείψει και η περιοχή της Ημαθίας. Μαζί με τις άλλες πόλεις και τα χωριά της Κεντρικής Μακεδονίας, η επαρχία της Βεροίας και Ναούσης συνέβαλε
με την συμμετοχή των κατοίκων της ουσιαστικά
στην πραγμάτωση του εθνικού αυτού οράματος.
Με σκοπό να υποστηρίξουν τον εθνικό αυτό αγώνα οι Βεροιείς ίδρυσαν κατά το πρότυπο της
Φιλικής Εταιρείας μια νέα Εταιρεία, την ‘’Εθνική
άμυνα’’. Σκοπός της ήταν να μυήσει τους Μακεδόνες στην ιδέα του αγώνα και στη μεγάλη του
σπουδαιότητα.
Ιδιαίτερα σημαντικός στην έκβαση του Αγώνα
της περιοχής υπήρξε ο ρόλος της Νάουσας η
οποία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του αγώνα στην περιοχή, καθώς και έδρα
των οπλαρχηγών και των ελληνικών σωμάτων
του Βερμίου. Οι κάτοικοι της Νάουσας βρισκόταν
σε πλεονεκτικότερη θέση από τους υπόλοιπους
κατοίκους της επαρχίας, λόγω της γεωγραφικής
θέσης της πόλης, αλλά και λόγω της ολιγάριθμης
και χαλαρότερης τουρκικής φρουράς που έδρευε
σε αυτή.
Σήμερα, μνημονεύουμε, ευλαβώς των οπλαρχηγών και των καπεταναίων: Άγρα, Κόρακα, Γαρέφη , Καραμανώλη, Αμύντα, Τράικου, Κόττα, και
άλλων μαρτύρων αλλά και των γυναικών της περιοχής των οποίων εξίσου αξιόλογη είναι η συμβολή
στο Μακεδονικό Αγώνα. Με κίνδυνο της ζωής τους
φιλοξενούσαν και περιέθαλπαν τους τραυματίες
αγωνιστές, έραβαν στολές για τους αντάρτες, αποθήκευαν όπλα και πυρομαχικά στα κελάρια των
σπιτιών τους και βοηθούσαν στην προώθηση της
αλληλογραφίας των αγωνιστών.
Ο Ελληνικός Μακεδονικός Αγώνας στέφθηκε
από πλήρη επιτυχία και ολόκληρη η Μακεδονία επανήλθε στον Ελληνισμό. Οι Ελληνικοί πληθυσμοί
της Μακεδονίας απέκτησαν και ανέκτησαν θάρρος, αυτοπεποίθηση και το εθνικό τους φρόνημα
τονώθηκε.
Σήμερα, μετά ένα αιώνα οι καιροί είναι ξανά
χαλεποί ιδιαίτερα πονηροί και ο δρόμος σκληρός.
Η πρόσφατη πλαστογράφηση της ιστορίας της
Μακεδονίας από απ΄ αυτούς που δημιούργησαν
το τεχνητό γειτονικό κρατίδιο για λόγους πολιτικών
σκοπιμοτήτων, πρέπει να μας αφυπνίσουν. Είναι
απαίτηση των ψυχών όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την Μακεδονία μας, διότι η Ιστορία αργεί
αλλά δεν λησμονεί.

Ο καταστροφικός
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
- Το βασικότερο
πρόβλημα σε όλες
τις εκλογικές αναμετρήσεις είναι ότι
πάντα ψάχνουμε ενάρετους να μας
διοικήσουν και σπανίως κοιτάμε τους
θ ε σ μ ο ύ ς κα ι το υ
νόμους οι οποίοι κάνουν την διαφορά.
- Κανένας π.χ.
Γερμανός ΔΗΜΑΡΧΟΣ δεν είναι καλύτερος από τους τελευταίους – και δόξα τω Θεώ υπάρχουν
πάρα πολλοί – δικούς μας, απλά εκεί υπάρχουν θεσμοί και οι νόμοι αναγκάζουν
και τους χειρότερους να γίνουν καλοί.
- Υπάρχει εκεί παράδοση ελέγχων και
ισορροπιών εξουσίας και είναι αποκεντρωμένο πριν από χρόνια το κράτος έτσι
ώστε να είναι πιο διαφανές και κυρίως
δημοκρατικά ελεγχόμενο.
- Δυστυχώς στην ώρα του καλπασμού
των εποχών η κυβέρνηση διάλεξε την δημοκρατία του δρόμου.
- Οι κυβερνώντες φαίνεται ότι δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν γνωρίζουν και
σίγουρα λειτουργούν ως οπισθέλκουσα
δύναμη, προφανώς επειδή δεν εκλαμβάνουν την πολιτική σαν μια ισχυρή τεχνική
σκέψη που δίνει συγκεκριμένη μορφή
στην μοίρα ενός τόπου, αλλά την βλέπουν σαν μια προσοδοφόρα περιπέτεια.
- Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το
καταστροφικό κατασκεύασμα που έκαναν
με το όνομα του “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ” και αφορά την εκλογική διαδικασία για τις δημοτικές εκλογές.
- Κατ’ αρχήν δεν είναι νόμος αλλά συνεχείς τροποποιήσεις του επίσης επαίσχυντου νόμου 3852/10 με το όνομα του
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, το γνωστό κατασκεύασμα ΡΑΓΚΟΥΣΗ.
- Την Δευτέρα και Τρίτη στις αρχές του
μήνα έγινε μια ΗΜΕΡΙΔΑ στην Αθήνα
από έναν εκ των συγγραφέων του νόμου.
- Το ότι δεν ήταν κανένας δικός μας
δεν παίζει και πολύ, πολύ παίζει το ότι οι
ερωτήσεις έπρεπε να είναι γραπτές και οι
απαντήσεις προφορικές.
- Και ας μην απορήσει κάποιος γιατί.
- Γιατί μια ερώτηση που έγινε και αφορούσε το δήμο μας είχε να κάνει με
τον αριθμό των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων όπου σύμφωνα με το σύνολο όσων εκλέγονται πρέπει να είναι 43
(33+30%=9,90 δηλαδή 10) και σύμφωνα
με τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών (Αντιγονίδες, Πλατύ, Μελίκη, Αλεξάνδρεια)- όσοι εκλέγονται + 30%) μπορεί να
είναι 44.
- Η απάντηση του συγγραφέα του νόμου ήταν προφορική και αφοπλιστική:
“κάντε ό,τι νομίζετε”.
- Το ίδιο ισχύει και με τους προέδρους

των κοινοτήτων, όπου ο επικεφαλής υποχρεούται να κάνει συνδυασμό, εκλέγεται
χωρίς σταυρό, αλλά την ημέρα των διημερισιών μπορεί να μην είναι πρόεδρος
παρ’ ότι θα πλειοψηφήσει.
- Δεν αναφερόμαστε ξανά και ξανά
στον φουκαρά που θα εκλεγεί δήμαρχος
με τους πέντε (5) συνδυασμούς ως απόλυτη μειοψηφία ό,τι και αν γίνει.
- Εξ’ άλλου η Αλεξάνδρεια έμαθε να
υπακούει στο θυμικό της και να δέχεται
να διοικείται από την τετράγωνη λογική όσων γνωρίζουν πολύ καλά την κομματική
γεωγραφία στο χώρο της δεξιάς, οι οποίοι
αφού ζυγίσουν τα πράγματα είτε μεταπηδούν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο
όπως πολλάκις έγινε στο παρελθόν είτε
φτιάχνουν υποτακτικούς και απροσδιόριστους συνδυασμούς και περιμένουν με τη
βοήθεια του Θεού και την κακοτυχία του
τόπου να κερδίσουν και ας ελπίσουμε ότι
και η Αλεξάνδρεια μπήκε στον 21ο αιώνα
και τα παλιά κακέκτυπα είναι παρελθόν.
- Αυτά και καθώς “δίκαιον ουκ άλλο τι ή
το του κρείττονος συμφέρον” μ’ άλλα λόγια δίκαιο είναι ό,τι συμφέρει τον ισχυρό
και ας είναι καταστροφικό.

ΥΓ1. Είχα την τύχη να μου φερθεί με
ευχαριστίες και ευπροσήγορα υποψήφιος
πρόεδρος κοινότητας – ναι υπάρχει ήδη
ένας τέτοιος – σχετικά με την βεβαιότητα
ότι κάποιοι συνδημότες μας βρίσκονται
στον παράδεισο.
- Τον ευχαριστώ γιατί συμφωνώ ότι
στον παράδεισο βρίσκονται οι καλοί και
συμφωνώ γιατί το πολιτικό πρόβλημα
ήταν και είναι αυτό “της πολιτικής θεολογίας” η οποία ρίχνει συνεχώς στο βούρκο
των αμαρτιών, πολιτευτές στο πρόσωπο
των οποίων ξαναγεννιέται κάθε μέρα ένας
διαφορετικός Ιούδας, για ό,τι και όποιον
υποτίθεται υποστήριζαν χτες.
ΥΓ. Η πρώτη υποψηφιότητα με όνομα συνδυασμού παρουσιάστηκε εδώ και
βδομάδα και αφορά την κοινότητα της Αλεξάνδρειας με το όνομα “ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ”.
- Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες και αποφασισμένοι, ξέχωρα από κόμματα και
αρώματα λένε, πως θα διεκδικήσουν να
χτυπήσουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, ειδικά στην πόλη της Αλεξάνδρειας.
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Τα αδέσποτα της πόλης μας
Τα α δ έ σ π ο τα ζώα αποτελούν
αναπόσπαστο
στοιχείο της πόλης της Βέροιας.
Τα βλέπεις να περιφέρονται στους
δρόμους μόνα ή σε
αγέλες και να λιάζονται με τις ώρες
σε δημόσιους χώρους στο κέντρο
της πόλης.
Οι κίνδυνοι για
την δημόσια υγεία
είναι πολλαπλοί.
Ακαθαρσίες σκύλων,διασκορπισμένα σκουπίδια παντού, μετάδοση ασθενειών, επιθέσεις σε ανυποψίαστους πολίτες
με σοβαρούς τραυματισμούς που καταλήγουν στο Νοσοκομείο, τροχαία ατυχήματα.
Δεν φιλοδοξώ, ούτε επιδιώκω να θίξω τα
ζωοφιλικά αισθήματα, πολλών πολιτών και
συμπολιτών μας.
Κατανοώ της ευαισθησίες τους αλλά θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το να
κυκλοφορούν αδέσποτα δεν είναι ζωοφιλία
αλλά αδιαφορία.
Από την άλλη η δημοτική αρχή θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της να μην
εθελοτυφλεί, να δώσει την πρέπουσα σημασία και να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε έρευνα μετά τα
δημοσιεύματα για αδιαφάνεια στη διάθεση πόρων για
τους πρόσφυγες. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά
σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που στήθηκε πάνω
σε μία απάτη φτιαγμένη από ανθρωπισμό και υποκρισία
Κώστας Γιαννακίδης

δίνοντας λύσεις. Άλλωστε οι λύσεις δεν είναι
μακριά.
Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να εφαρμόσουμε της μεθόδους που χρησιμοποιούν όλα τα πολιτισμένα κράτη στον κόσμο
όπου δεν κυκλοφορεί αδέσποτο, ούτε για
δείγμα. Άλλωστε η Βέροια φημίζεται για
τον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις που τον
προάγουν.
Θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα γιατί όπως φαίνεται η Bέροια από ΕΥΗΧΗ πόλη έχει καταντήσει αδέσποτη πόλη.
Παύλος Α. Κυρατσής
_____________________

Κυβέρνηση και ΜΜΕ προωθούν
την ισλαμοποίηση της Ελλάδας
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στους συριζαίους το γεγονός ότι, όσον αφορά τις
ιδεολογικές προθέσεις και στόχους τους,
είναι κατά βάση ειλικρινείς. Εκεί που συνήθως δυσκολεύονται είναι στις προεκλογικές
υποσχέσεις. Πάρτε, για παράδειγμα, τι κάνουν στον τομέα της Παιδείας, στην αστυνόμευση, στα ΜΜΕ, στη φορολογία και τη
διοίκηση του κράτους. Σε όλους αυτούς τους
τομείς ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει μια πολιτική που
είναι απόλυτα συνεπής με τις διακηρυγμένες
ιδεολογικές πεποιθήσεις του.
Στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξίσου ξεκάθαρος. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου πρόωρα είχε κάνει σαφείς
τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα ανοίξουμε τα
σύνορα, όποιος θέλει θα έρχεται, θα πηγαίνει όπου θέλει». Ο πόλεμος στη Συρία είχε
αρχίσει το 2011 Σύροι και μερικά εκατομμύρια άλλοι ήδη βρίσκονταν στην Τουρκία. Το
2015 οι συριζανέλ, καταργώντας τα κλειστά
κέντρα φιλοξενίας και διαφημίζοντας τη νέα
πολιτική των ανοιχτών συνόρων, προκάλεσαν το πρώτο μεγάλο κύμα λαθρομετανάστευσης, το οποίο αργότερα έγινε τσουνάμι,
όταν η κυρία Μέρκελ απηύθυνε και το δικό
της προσκλητήριο.
Τότε ήταν αδύνατο για τα ΜΜΕ να παρουσιάσουν την πραγματικότητα της κατάστασης. Οσοι έρχονταν, ειδικά εκείνη την
περίοδο, ήταν άνδρες ηλικίας μεταξύ 20-30
ετών, η μεγάλη πλειονότητα δεν ήταν καν
Σύροι, πολλώ μάλλον Σύριοι από εμπόλεμες
περιοχές. Τα ΜΜΕ τους βάφτισαν πρόσφυγες και το πρόβλημα ονομάστηκε Προσφυγικό. Ετσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση,

Πώς οι «σύντροφοι» κάνουν
τον ανθρωπισμό επάγγελμα

όπου μια πολύ επικίνδυνη κρίση δημιουργήθηκε καθαρά λόγω των ιδεολογικών εμμονών κυβερνώντων και ΜΜΕ.
Ο κ. Βίτσας, υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής, ήταν και πάλι ιδιαίτερα σαφής για
τις προθέσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα. Ετοιμάζουν άμεσα να φέρουν
στην ενδοχώρα 10.000 μουσουλμάνους λαθρομετανάστες και να τους εγκαταστήσουν
σε διαμερίσματα. Σε συνέντευξή του θα πει:
«Συμφωνήσαμε με την Υπατη Αρμοστεία για
2.000 θέσεις σε διαμερίσματα σε περιοχές
της Ελλάδας και βρισκόμαστε στην τελική
φάση να εγκριθούν επιπλέον 5.000 θέσεις,
κατοικίες, με βάση το πρόγραμμα HELIOS,
που αφορά αυτούς τους ανθρώπους που
ήδη έχουν πάρει άσυλο αλλά διαμένουν,
ως αιτούντες άσυλο». Σε εκδήλωση νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βίτσας
φέρεται ότι είπε: «Είμαστε στη φάση που
δημιουργούμε μια νέα Ελλάδα».
Οι συριζαίοι είναι ειλικρινείς. Υπάρχει το
προπαγανδιστικό μέρος της υπόθεσης, το
οποίο το δουλεύουν επί εικοσιτετράωρης
βάσης τα ΜΜΕ, παρουσιάζοντας τον ισλαμικό εποικισμό της Ελλάδας ως μια αθώα,
«προσφυγική» κρίση. Οι του Σύριζα δεν αισθάνονται και τόσο την ανάγκη να πουν περισσότερα ψέματα στο συγκεκριμένο θέμα.
Η «νέα Ελλάδα» με τη μεγάλη ισλαμική
πλειονότητα είναι ένας δημόσια διακηρυγμένος στόχος. Αν δεν υπάρξει μια πολύ μεγάλη
αλλαγή πολιτικής στο ζήτημα αυτό, η οικονομική κρίση της τελευταίας οκταετίας θα
μοιάζει με βόλτα στο πάρκο εν συγκρίσει με
όλα όσα πρόκειται να συμβούν.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ΙΕΚ, θα είχε στο πρόγραμμά του τον κλάδο του Επαγγελματικού Ανθρωπισμού. Απασχόληση που εξασφαλίζει ταχεία επαγγελματική ανέλιξη, δημοφιλία και κοινωνικό status
με χιλιάδες Like από κάτω.
Βέβαια ο επαγγελματικός ανθρωπισμός είναι
σαν τη δημοσιογραφία: σίγουρα θα σε οδηγήσει κάπου καλύτερα, αρκεί να τον εγκαταλείψεις
εγκαίρως. Την Πρωτοχρονιά του 2015 πονάς
κοιτάζοντας μέσα στα μάτια των παιδιών. Σε συγκλονίζει η απόγνωση που βγαίνει από την αγκαλιά μίας μάνας με μαντίλα. Οργίζεσαι για την
ανάλγητη Ευρώπη, για τους κυβερνήτες του Λιμενικού που βυθίζουν στα απόνερα την ελπίδα
για καλύτερη ζωή. Την 1η Φεβρουαρίου του 2015
δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα από όλα αυτά
επειδή πηγαίνεις καφέδες στον υπουργό. Άλλωστε μέσα σε λίγες μέρες έχεις ανακαλύψει ότι για
το πρόβλημα ευθύνονται άλλοι: ο καπιταλισμός
που δημιουργεί κρίσεις, η Τουρκία, οι διακινητές,
οι ακροδεξιοί Ευρωπαίοι που κλείνουν τα σύνορα
και δημιουργούν το μποτιλιάρισμα της απελπισίας
στην Ειδομένη.
Επίσης ο επαγγελματικός ανθρωπισμός φέρνει και λεφτά στο σπίτι. Όλο και κάποιος συγγενής
θα φτιάξει μία ΜΚΟ για παροχή βοήθειας προς
τους πρόσφυγες. Όλο και κάποιος φίλος θα έχει,
τι σύμπτωση, μία εταιρεία που προσφέρει γεύματα. Η χώρα είναι μικρή και εκτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας στην
Ιστορία. Είναι λογικό να εμπλέκονται γνωστοί και
φίλοι. Δεν θα ποινικοποιήσουμε και τις κοινωνικές
σχέσεις.
Πριν από λίγες εβδομάδες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε μήνυση κατά της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», η οποία, με εκτενές
ρεπορτάζ, υποστήριξε ότι το πεδίο ευθύνης του κ.
Καμμένου δύναται να ελεγχθεί για αδιαφάνεια στη
διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για τους
πρόσφυγες. Το ρεπορτάζ επισήμαινε τη διάθεση
κονδυλίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
ενώ αναδείκνυε εύλογους προβληματισμούς για
χειρισμούς που βρίσκονται στη σφαίρα του παραλόγου. Ας πούμε διατίθενται 100.000 ευρώ
μηνιαίως για την εκκένωση βόθρων στη Μόρια,
ενώ με τα ίδια χρήματα θα μπορούσε να κατασκευαστεί αγωγός λυμάτων.
Συνολικά η χώρα μας έχει λάβει περί τα 1,6
δισ ευρώ. Ωστόσο έχει πιστοποιήσει σε δαπάνες
μόνο το 35% από τα 566 εκατ. ευρώ που έχει
εισπράξει από την τακτική κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ το 68% από τα 570 εκατ. ευρώ της
έκτακτης χρηματοδότησης (δηλαδή 388 εκατομμύρια) πήγαν σε ΜΚΟ. Επίσης, 182 εκατομμύρια
ευρώ κατευθύνθηκαν σε κρατικούς φορείς με
βασικότερο το ΥΠΕΘΑ, κυρίως για τη δημιουργία
κέντρων υποδοχής.
Και όσον αφορά την αδιαφάνεια, σημειώστε
τι είχε δηλώσει αναπληρωτής υπουργός Αμυνας Φώτης Κουβέλης, μόλις τον Μάιο: «το ΓΕΣ
διαθέτει τις απαιτούµενες πιστώσεις στους κατά
τόπους αρµόδιους Σχηματισμούς του Στρατού
Ξηράς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια
ανεξάρτητων διαγωνισμών και τη σύναψη των

συµβάσεων, ανά Κέντρο/Δοµή Φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών, ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία. Σε αυτήν προβλέπεται η
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη εφαρμογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις», µε προσαρμογή
των διαδικασιών στο πλαίσιο του ν. 4412/16 και
του άρθρου 33 του ν. 4508/17, βάσει του οποίου
οι ως άνω συµβάσεις θεωρούνται ότι καλύπτουν
την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί
συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική
τους ευθύνη».
Κοινώς έχουν δημιουργήσει νομικό πλαίσιο
που τους επιτρέπει να κάνουν διαγωνισμούς-εξπρές. Αλλά επειδή η Αριστερά είναι ταυτισμένη με
τη διαφάνεια, ο κ. Κουβέλης διευκρινίζει ότι: «Το
ΓΕΣ, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της διαφάνειας
και του ανταγωνισμού, την αποφυγή των διακρίσεων και την ίση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων στην πρόσβαση της αγοράς, όπως και
την τήρηση των προδιαγραφών, επιδεικνύει τη
δέουσα επιμέλεια και αναρτά υποχρεωτικά και τις
διακηρύξεις των εν λόγω συμβάσεων».
Αυτό που δεν λέει ο κ. Κουβέλης είναι ότι
υπάρχουν περιπτώσεις όπου η προκήρυξη αναρτάται μισή ώρα πριν από τη λήξη της σχετικής διαδικασίας. Όπως επίσης υπάρχουν και καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση ημετέρων. Η πιο χαρακτηριστική είναι εκείνη που έκανε η βουλευτής
Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή, όταν
κατήγγειλε το μέλος και αναπληρωτή συντονιστή
της τοπικής Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη
Τάπα επειδή ανέλαβε έργο σίτισης προσφύγων
ύψους 750.000 ευρώ, με τον έλεγχο της νομιμότητας να γίνεται από την… κόρη του που ήταν η
συντονίστρια του χώρου φιλοξενίας.
Το Μάρτιο του 2017 ο Guardian έγραψε ότι
από τα 100 ευρώ που διοχετεύονται στην Ελλάδα
για τους πρόσφυγες, τα 70 ξοδεύονται σε άσκοπες δαπάνες. Κατά την εφημερίδα, για τον κάθε
πρόσφυγα που βρίσκεται στην Ελλάδα, διατίθενται 14.000 δολάρια. Και όμως, υπάρχει η Μόρια.
Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να
γίνει έρευνα μετά τα δημοσιεύματα για αδιαφάνεια και κατασπατάληση πόρων. Αντίστοιχα κινείται και η OLAF, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για
την Καταπολέμηση της Απάτης. Ενδεχομένως να
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο που στήθηκε πάνω σε μία απάτη
φτιαγμένη από ανθρωπισμό και υποκρισία. Και
αν από τη μία είναι εκείνοι που βούτηξαν το ψωμάκι τους σε κροκοδείλια δάκρυα, από την άλλη
είναι μία ολόκληρη κοινωνία που, όπως αποδείχθηκε, το ενδιαφέρον της για τους πρόσφυγες
εξαντλήθηκε όταν σταμάτησε να τους βλέπει.
Όχι, το ενδιαφέρον των πολλών δεν ήταν ανθρωπιστικό. Ήταν ανησυχία μη γεμίσουν οι γειτονιές μας πρόσφυγες που θα μαγαρίσουν τα
κορίτσια μας και θα λερώσουν τις εκκλησιές μας.
Όσο δεν τους βλέπουμε, τα πράγματα είναι μια
χαρά. Χαλάλι και τα λεφτά. Στο κάτω-κάτω δικά
μας είναι;
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αφιέρωμα

Η απελευθέρωση της Βέροιας 16 Οκτωβρίου

Από βραδύς είχαν φτάσει τα μαντάτα στη Βέροια. Όπου να
‘ναι μπαίνει ο ελληνικός στρατός στην πόλη ελευθερωτής και
νικηφόρος. Έλληνες και Τούρκοι σε μεγάλη αναστάτωση, διλήμματα, φόβος και προσμονή.
Τούρκοι φορτώνουν την πραμάτεια τους και προσπαθούν
να φύγουν. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός γεμίζει από απελπισμένους ανθρώπους που αφήνουν τα σπίτια όπου γεννήθηκαν και
παίρνουν τους δρόμους της φυγής.
Βεροιωτάδες φίλοι τους προσπαθούν να τους πείσουν ότι
δεν κινδυνεύουν, πως δεν πρέπει να φύγουν. Τόσα χρόνια έζησαν μαζί, κι αν δημιουργούνταν εντάσεις δεν έφταιγε ο λαός.
Αυτοί που ήταν ψηλά, που διοικούσαν, που αποφάσιζαν, που
εφάρμοζαν, έφταιγαν.
Και τώρα το άπιαστο όνειρο για λευτεριά γίνεται σκληρή
πραγματικότητα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Και το έκαναν.
Ο καθένας με τον τρόπο του και για τους δικούς του λόγους.
Έλληνες και Τούρκοι Προύχοντες με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Καλλίνικου και του Τούρκου Δημάρχου Αλή Χαλίλ
Βέη πραγματοποιούν σύσκεψη στη Μητρόπολη και αποφασίζουν να αλληλοπροστατευτούν. Να μην αλλάξει η πόλη, να μη
γίνουν βανδαλισμοί και σφαγές, παρά μόνο να νιώσουν τον αέρα της λευτεριάς και να βοηθηθούν μεταξύ τους, όπως έμαθαν
να κάνουν απ΄ τη μέρα που γεννήθηκαν
. Όχι ότι δεν υπήρχαν ακραίες συμπεριφορές από την πλευρά των κατακτητών. Ήταν όμως περιορισμένες. Μόνο μετά την
ατυχή κατάληξη της επανάστασης του 1878 είχαν χειροτερέψει
τα πράγματα. Είχαν αγριέψει. Γι αυτό η ανάγκη για λευτεριά
ήταν ακόμα πιο μεγάλη, όπως και οι ελπίδες που ποτέ δεν έσβησαν μα κρυφόκαιγαν και περνούσαν από γενιά σε γενιά στο
μυαλό και την καρδιά τους. Έπρεπε όμως οι απλοί άνθρωποι
να προστατέψουν τους φίλους και γείτονες. Οι δε προύχοντες
την περιουσία τους και τα οφίτσιά τους.

Έτσι η πόλη το αξέχαστο μεσημέρι της Τρίτης 16 Οκτωβρίου
παραδίδεται αναίμακτα και κατόπιν συμφωνίας στα χέρια των
Ελλήνων
Επτά ελληνικές μεραρχίες με περίπου 100.000 άντρες και
αρχιστράτηγο το διάδοχο Κωνσταντίνο, ξεχύθηκαν στη Μακεδονία. Την 5η Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός ξεκίνησε τις
επιχειρήσεις του, με την κατάληψη των τουρκικών συνοριακών
φυλακίων, αντιμετωπίζοντας συνολικά μικρή αντίσταση.
Τα νέα διαδίδονται με ενθουσιασμό. Ο λαός ανυπομονεί και
περιμένει ώρα την ώρα την απελευθέρωση. Ονειρεύονται την
Ελληνική σημαία να κυματίζει στα σπίτια τους, περιμένουν και
αισιοδοξούν.
Η προέλαση του ελληνικού στρατού συνεχίζεται, αναγκάζοντας τους Τούρκους να εγκαταλείψουν τα υψώματα της Ελασσόνας (6 Οκτωβρίου) και να αμυνθούν στα στενά του Σαραντα-

πόρου.
Μετά από διήμερη μάχη στις 9 και 10 Οκτωβρίου και παρά
τις πολλές απώλειες (182 νεκροί, περίπου 1.000 τραυματίες),
ο ελληνικός στρατός κατάφερε να καταλάβει το Σαραντάπορο,
αναγκάζοντας τους εχθρούς σε οπισθοχώρηση και άτακτη φυγή. Η πρώτη σημαντική ελληνική νίκη είχε επιτευχθεί και ήταν
ορόσημο, γιατί άνοιγε το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Οι Τούρκοι άρχισαν να υποχωρούν και οι Έλληνες να
προελαύνουν: Κατερίνη, Γρεβενά, Σιάτιστα, Κοζάνη.
Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος ήταν αποφασισμένος να
προχωρήσει με το στρατό του βόρεια προς το Μοναστήρι, το
οποίο έπρεπε κατά την άποψή του να καταλάβει για λόγους
στρατηγικής. Την ίδια ώρα, οι Βούλγαροι συνέχιζαν την προέλασή τους προς τη Θεσσαλονίκη δείχνοντας πόσο τους ενδιέφερε
η κατάκτησή της. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βλέποντας πως η
Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει την πιο σημαντική πόλη της Μακεδονίας, διέταξε τον Κωνσταντίνο να αλλάξει πορεία και να προλάβει τους Βούλγαρους. Ο ελληνικός στρατός έπρεπε να μπει
πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κατευθύνεται ανατολικά.
ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΣ ΠΟΛΗ

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός είχε φτάσει στα
υψώματα της Καστανιάς και στρατοπέδευσε εκεί, περιμένοντας
πως και πως τη διαταγή να μπει στην πόλη.
Όπως περιγράφει ο Στράτος Κτεναβέας (στο βιβλίο του «Ο
ελληνοτουρκικός πόλεμος, μακεδονική εκστρατεία, Αθήναι,
α.ε.ε., σελ 70-83). Σ.Σ αναδημοσίευση από το περιοδικό «Νιάουστα»1986 τόμος Ε, τεύχη 35-36 από την ομιλία του Ιστορικού
Γ.Χ. Χιονίδη στην Εληά με τη φροντίδα του Ροταριανού Ομίλου
και τίτλο «Η απελευθέρωση της Βέροιας και της Νάουσας σύμφωνα με τις αφηγήσεις αυτοπτών μαρτύρων» σελ 56-60 και
108-117 αντίστοιχα).
«Οι άνδρες της Μεραρχίας μας εις τους καταυλισμούς των
επεδίδοντο εις την καθαριότητα και την περιποίησήν των. Τα
μαγειρεία διετάχθηκαν να παρασκευάσουν φαγητόν, εξαιρετικόν
πλέον, αγελάδα στιφάδο, το οποίον είναι το εκλεκτότερον φαγί
του στρατού».
Σε άλλο σημείο περιγράφει την είσοδο του στρατού στην
πόλη γράφοντας «Το απόγευμα της 16ης Οκτωβρίου η Μεραρχία ευρίσκεται κατηυλισμένη έξω της πόλεως Βέροιας. Το ένα
μετά το άλλο τα συντάγματα, συγκεντρούμενα, καταυλίζονται εις
ορισθέν δι΄ έκαστον σημείον Το 8ον, κατελθόν πρώτον εις την
πόλιν, εισέρχεται εις αυτήν. Το τρίτον τάγμα του συντάγματος
αυτού προηγείται, ο ενδέκατος δε λόχος του Χρυσομάλλη, αναλαμβάνει την φρούρησιν της πόλεως. Πρώτος, προηγούμενος,
εισήλθε ο 9ος λόχος του Λυμπεροπούλου. Ριφθείς κατ΄ευθείαν
από τα άνωθεν προ της πόλεως υψώματα, ευρέθη εντός αυτής,
προς την Τουρκικήν συνοικίαν.
Εις την είσοδον της πόλεως, προ του ωρολογίου, το οποίον υψούται επό βάσεων αρχαίων τειχών, εις ύψος προφανώς
υπέρ τα 20 μέτρα, έχουν συγκεντρωθεί Τούρκοι πρόκριτοι με
τους χοντζάδες τους. Μας χαιρετούν, πλησιάζοντες τον λοχαγόν, εις τον οποίον προσπαθούν, δια των παρευρεθέντων
χριστιανών, να εξηγήσουν ότι εδήλωσαν υποταγήν και είναι
σύμφωνοι με τους χριστιανούς κατοίκους της πόλεως. Ένας
τουρκομαθής στρατιώτης μας, συνεννοείται με τους Τούρκους,
οι οποίοι, με εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού, μας υποδέχονται.
Μετ΄ολίγον δε, όταν εισήλθεν ο Μέραρχος με το Επιτελείον
του, ωδήγησαν αυτόν οι πρόκριτοι εις το Διοικητήριον. Διερμηνεύοντος του Μητροπολίτου ηυχαρίστησεν ο Μέραρχος τους
μπέηδες και τους εβεβαίωσεν ότι πλήρης ασφάλεια θα επικρατήση, παν δε παράπτωμα, και το ελάχιστον, να το καταγγέλουν

και ας είναι βέβαιοι ότι η τιμωρία θα είναι αυστηρά.
Αι χανούμισσαι, κατά την συγκέντρωσιν εις την αρχήν της
πόλεως των στρατιωτών μας, δειλά, με πάσαν προφύλαξιν,
κυττούν από τα δικτυωτά παράθυρα τους απίστους, οι οποίοι
με τον θόρυβόν τους τας απέσπασαν από τα θέλγητρα της ησυχίας των. Μόλις αντιλαμβάνονται τους απίστους να προσέχουν,
αποσύρονται, αποκρύπτονται.
Ανησυχούν τα τουρκικά ουρί προφανώς περί της τύχης των.
Αλλά ταχέως επείσθησαν περί της ασφαλείας των.
Οι στρατιώται είναι ανυπόμονοι να μάθουν αν θα βρουν φαγί. Μόνον νερό δεν εζητούσαν οι στρατιώται, διότι είχον πλέον
χορτάσει εις τα πέριξ της πόλεως. Έτρεχαν πλούσια νερά από
όλας τας διευθύνσεις. Τα άφθονα και γευστικά νερά αυτά επότιζον και εγονιμοποίουν το έδαφος της πόλεως, η οποία περιεκλείετο από πλουσίαν φυτείαν».
Στη συνέχεια περιγράφει την πείνα των στρατιωτών και την
αγωνία, αν τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που είχαν ανάγκη και
πωλούνταν στα μαγαζιά της Βέροιας, θα έφταναν για όλους,
καθώς «είχαν δε και την ημέραν αυτήν, τοσαύτην πείναν, ώστε
πολλοί έπεφταν στο δρόμο εξ αδυναμίας να βαδίσουν. Οι περισσότεροι επρόφθασαν και έκαναν γενναίας προμηθείας, εις
τροφάς και ποτά. Ψωμί δε και άλλα τρόφιμα επρομήθευον και
τα σπίτια τα χριστιανικά, αλλά και τα εβραϊκά και τα τουρκικά,
μη δεχόμενα πληρωμήν».
Συνθέτοντας τις περιγραφές των τεσσάρων αυτοπτών μαρτύρων ( Θόδωρος Πάγκαλος, Στράτος Κτεναβέας, Σπύρος
Μελάς και Κωνσταντίνος Λιναρδάτος), αναφέρει ο Γ.Χ. Χιονίδης
στην ομιλία του « όταν λοιπόν μπήκε στην πόλη ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, ο ανήσυχος και ζωντανός ίλαρχος Μάνος,
που το ίδιο έκαμε και σε άλλες πόλεις, όλος ο λαός τον υποδέχτηκε, ενώ πολλοί Βεροιώτες είχαν βγει προς τις δυτικές εισόδους της πόλεως για να προϋπαντήσουν τους απελευθερωτές.
Οι
Έλληνες, βέβαια, παραληρούσαν από χαρά, πετούσαν τα
φέσια τους και έκλαιγαν, ψάλλοντας ή αναφωνώντας «Χριστός
Ανέστη»!!, όμως δεν υστερούσαν, με δηλώσεις υποταγής, και
οι Τούρκοι κάτοικοι της πόλεως, ιδιαίτερα οι προύχοντες (μπέηδες) και ο εβραϊκός πληθυσμός, άσχετα ποια ήσαν τα αληθινά συναισθήματά τους, που τα φώλιαζαν κρυφά στις καρδιές
τους».
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Στο σημείο αυτό ας δούμε πως περιγράφει αυτολεξεί την
κατάσταση ο Σπύρος Μελάς στο βιβλίο του «Οι πόλεμοι 19121913», (Αθήνα, 1958, σελ. 127-134), στο οποίο αναφέρεται
εκτενώς στα συναισθήματα, αλλά και στις συμπεριφορές που
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1912. Αυτόπτες μάρτυρες διηγούνται
υιοθετούν οι άνθρωποι μπροστά στο φόβο απώλειας της ζωής
ή της περιουσίας των.
«Όσο προχωρούσαμε ύστερα πάνω στο μαίανδρο της κατηφοριάς για την πολιτεία, πρόβαλαν μια-μια οι λεπτομέρειές της,
οι γελαστοί μπαξέδες των αρχοντικών σπιτιών, τα τζαμά της, το
δάσος των μιναρέδων, που τους συναγωνιζότανε στο ύψος με
το καμπαναριό της η Ελληνική μητρόπολη, με τ’ άσπρα τόξα της
γεμάτα γαλάζιο ουρανό, τ’ άφθονα κρεμάμενα νερά, οι άπειροι
μικροί καταρράκτες, που ο ευχάριστος σάλαγός τους ακουγότανε από μακριά, τα γεμάτα μυστήριο καφάσια, όταν μπαίναμε
στην πολιτεία, τόσα και τόσα ζευγάρια τρυφερά μάτια, που κάτω από τη μυστική γοητεία τους οι άντρες πήραν το πιο αρειμάνιο ύφος, οι σαλπιγκτές ανακάλυψαν το πιο φαιδρό εμβατήριο,
τ’ άλογα το πιο περήφανο βήμα και τη φάλαγγα ολάκερη συνεπήρε το ηδονικό ανατρίχιασμα του θριάμβου.
Από τα μπαλκόνια οι Ελληνίδες δακρυσμένες, μας έραιναν
με λουλούδια, με κοφέτα, με ρύζι, σα γαμπρούς, και οι άντρες
μαζεμένοι εδώ κι εκεί, στα σταυροδρόμια, έσκιζαν τα φέσια τους
και ζητωκραύγαζαν. Η κεφαλή της φάλαγγας με τον Αρχιστράτηγο Διάδοχο, τους πρίγκιπες και τους αξιωματικούς του επιτελείου, ξεσήκωνε φρενιασμένη θύελλα ενθουσιασμού. Φιλούσαν
τις μπότες τους, τ? άλογά τους, ό,τι μπορούσαν να ζυγώσουν.
Οι πρίγκιπες κι οι αξιωματικοί του επιτελείου για να δείξουν τη
χαρά τους, αντί για λοφία είχανε βάλει στα πηλήκιά τους κάτι
κίτρινα αγριολούλουδα, που είχανε κόψει στο πεδίο των επιχειρήσεων.
Αν εξαιρούσε κανείς αυτά όλα, η Βέροια είχε τη συνηθισμένη
καθημερινή της όψη. Έμεινε σχεδόν ανέγγιχτη, γιατί δε μεσολάβησε πολύς χρόνος από τη στιγμή πούφυγε ο τούρκικος στρατός ώσπου μπήκε ο δικός μας. Όταν έφτανε ο Μάνος, κατά τις
οχτώ, στην πλατεία του Διοικητηρίου, όπου τον πρόσμεναν συνταγμένοι σαν στρατιώτες, ο Μητροπολίτης, οι Έλληνες πρόκριτοι και οι Τούρκοι μπέηδες, ακουγόντανε ακόμα τα σφυρίγματα
του τραίνου, πούφευγε με το τελευταίο τούρκικο τάγμα.
Οι πλούσιοι μπέηδες, από το άλλο μέρος, ήτανε τύποι μάλλον διεθνείς, όπως όλοι όσοι αισθάνονται βαριά την τσέπη τους.
Το συμφέρον αυτό, μονάχα, κανόνιζε κάθε φορά τα δημόσια
φρονήματα και τα πολιτικά αισθήματά τους.
Οι μπέηδες, λοιπόν, με τη λεπτή εκείνη όσφρηση που έχουν
σ’ αυτές τις περιστάσεις οι όμοιοί τους, είχανε νιώσει από μέρες τη θέση των πραγμάτων και, καθώς είχανε διδαχτεί πολλά
από όσα είχανε φυγε ο τούρκικος στρατός, είχανε πετύχει να
καταπραΰνουν τον ερεθισμό και να προλάβουν αντεκδίκηση εναντίον των χριστιανών που το άφευκτο αποτέλεσμά τους θα ήτανε μια εξέγερση αντίρροπη των χριστιανών, μόλις ο ελληνικός
στρατός θα παρουσιαζότανε μπροστά στην πόλη. Και τα έξοδα
θα τα πλήρωναν αυτοί.
Την πολιτική τους, οι μπέηδες της Βέροιας, συμπλήρωσαν
με άμεση συνεννόηση με τους Έλληνες πρόκριτους, που τους
εξομολογήθηκαν ότι, αν εξασφαλιζότανε η περιουσία τους, αδιαφορούσαν τέλεια αν οι οφειλέτες τους θα πιάνονταν στο εξής
από τους χωροφύλακες του Σουλτάνου Μωάμεθ του Ε? ή του
Βασιλιά Γεωργίου του Α’. Και τους παρακάλεσαν να εξαντλήσουν αυτοί την επιρροή τους στον ελληνικό πληθυσμό. Κι έτσι
λείψανε όλα τα δυσάρεστα μιας ξαφνικής αλλαξοκυριαρχίας, οι
φόνοι, οι εμπρησμοί κι οι διαρπαγές.
Ο Τούρκικος όχλος, άλλωστε, άμα δεν του υποδαυλίσεις τον
θρησκευτικό του φανατισμό, άμα δεν τον ερεθίσεις, είναι πρόθυμος να δέχεται και τα πια φοβερά περιστατικά με φιλοσοφική
απάθεια. Γιατί νιώθει το Θεό πατέρα του κακού, όπως ακριβώς
και του αγαθού. Από το άλλο μέρος, όσο του αρέσει να επιβάλλει τη δύναμή του και τη θέλησή του, άλλο τόσο ξέρει να σέβεται
και να υπομένει καρτερικά τη δύναμη του άλλου.
Ο Τούρκος, νικημένος, είναι ο πιο πειθήνιος άνθρωπος. Η
ηθική, παθητική και σιωπηλή αντίδραση εναντίον της βίας του
νικητή, που θέλει συνείδηση κάπως αναπτυγμένη, του είναι
άγνωστη. Οι μόνοι άνθρωποι, που η πολιτική των μπέηδων
δεν κατάφερε να κερδίσει καθόλου, ήταν οι νοικοκυραίοι, που
αποτελούσαν τη μεσαία τάξη, αυτή που σ’ όλες τις χώρες είναι ?
και θα είναι επί πολλούς αιώνες, για πάντα ίσως ? ανεξάντλητη
εστία εθνικού αισθήματος.
Ενώ οι ακτήμονες του όχλου, μαζεμένοι στα πεζοδρόμια ή
στα σταυροδρόμια, μας βλέπανε να παρελαύνουμε με την απλή
περιέργεια θεατών ταινίας κινηματογράφου. Οι μικρονοικοκυραίοι, αφού φρόντισαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους για καλό και
για κακό, μας ρίχνανε, πίσω από τα θολά τζάμια των μικρών καφενείων, ματιές γεμάτες από δύσκολα συγκρατούμενο μίσος».
«Πήραμε τον δρόμο για τον τούρκικο στρατώνα, κτίριο απλόχωρο σε σχήμα κεφαλαίου Πι, πάνω σε ύψωμα που επιτηρούσε
όλη την πολιτεία. Βρήκαμε υλικό στρατωνισμού, κουβέρτες,
όπλα, χάρτες επιτελικούς, σχέδια έργων αμυντικών της Κωνσταντινούπολης, ένα σωρό πράγματα που οι Τούρκοι, πάνω
στο σάστισμα της φυγής, είχαν ανακατέψει με τον πιο περίεργο

τρόπο. Το επιτελείο έπιασε τη μια πτέρυγα, το προσωπικό των
γραφιάδων, ιπποκόμων και υπηρετών την άλλη. Και τα συντάγματα καταυλιστήκανε σ? ένα μεγάλο χώρο πίσω από τους
στρατώνες, που ίσκιωναν μεγάλα δέντρα και όπου τρέχανε δροσάτες, πλήθος νεροσυρμές».
«Στο μεταξύ, πολλοί από τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς, ηγεμονικά φιλοξενούμενοι από τους Έλληνες της
Βέροιας, είχανε παραδοθεί στην απόλαυση σπιτίσιων καλομαγειρεμένων φαγιών που είχανε τόσο επιθυμήσει, ενώ οι οικοδεσπότες, οι γυναίκες και τα κορίτσια τους, με φούστες «αντραβέ», που συναγωνίζονταν σε κομψότητα τις παριζιάνικες, και
πρόσωπα που άστραφταν από χαρά, σερβίριζαν όρθιοι ? κατά
το παλιό μακεδονικό έθιμο ? τους απρόοπτους κι αγαπημένους
ξένους».

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Το κλείσιμο των μαγαζιών και το φόβο της άγνωστης εξέλιξης, περιγράφει, εκ των έσω αυτή τη φορά, ο πρώην Δήμαρχος Βέροιας Αναστάσιος Καρατζόγλου και συγκαταλέγεται στο
προσωπικό του αρχείο, το οποίο δώρισε και βρίσκεται τώρα
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ( δημοσίευμα στην Βέροια 1992
τεύχος 1000 σελ.2, από τον γνωστό δικηγόρο και άνθρωπο με
συγγραφικές ανησυχίες Γιώργο Λιόλιο, που το αντέγραψε και το
έδωσε στην εφημερίδα μας).
« Ήταν ημέρα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 1912. Καθ΄όλας τα δυο
προηγουμένας ημέρας, ακούγαμε τα κανόνια της μάχης στα
υψώματα της Καστανιάς και της περιοχής του βρωμοπήγαδου.
Ο κόσμος όλος (Έλληνες, Τούρκοι, Εβραίοι, Βλάχοι, Αραπάδες),
ήταν μουδιασμένος. Όλοι είμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Η
αγορά κλειστή. Πολύ ταραγμένη η ατμόσφαιρα, ιδία την Δευτέραν 15 Οκτωβρίου, στην πόλη μας. Από πολύ καιρό το κόμμα
των Νεοτούρκων με διάφορα μέσα και τεχνάσματα μεγάλωνε
το μίσος των Τούρκων (των εχόντων τάσεις δι΄ εγκλήματα και
πλιατσικολογήματα) κατά των χριστιανών και προπαρασκεύαζε
με άτακτα στοιχεία μια γενική σφαγή των γκιαούρηδων. Γι΄αυτό
επεκράτει τώρα στην πόλη μας ο τρόμος και η αγωνία. Εκορυφώθη δε η τρομάρα αυτή όταν διεδόθη ότι όλοι οι Τούρκοι
πρόκριτοι φεύγουν με τις οικογένειές τους προς τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν με στόχο την Θεσσαλονίκην δια περισσοτέραν
ασφάλειαν».
Και συνεχίζει περιγράφοντας την πρωτοβουλία του Δημάρχου, του Μητροπολίτου και Ελλήνων προκρίτων, να μεταβούν
στο Σταθμό και να πείσουν τους Τούρκους να επιστρέψουν
στην πόλη. Μάλιστα για να τους κάνουν να νιώσουν περισσότεροι ασφάλεια τους φιλοξένησαν το κρίσιμο βράδυ στα σπίτια
τους.
« Ημείς στο σπίτι μας εφιλοξενήσαμε την οικογένεια του
Μαμούτ Εφέντη Χατζηπάσιου, τότε ιδιοκτήτου τσιφλικιού Ασωμάτων, που κάθονταν στη σημερινή οδό Κανάρη, παρακάτω
αριστερά από το Κονάκι, κατοικία του Δημάρχου Βέροιας ».
Δημιούργησαν ακόμα και μια μεικτή πολιτοφυλακή για να
ελέγχει τους δρόμους της Βέροιας.
Ξημέρωσε η Τρίτη και ο Καρατζόγλου πιτσιρικάς τότε 12-13
χρονών μαζί με φίλους του ανέβηκαν στο παλιό καμπαναριό
της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και παρακολουθούσαν τα στρατεύματα που βρίσκονταν γύρω από τους στρατώνες, όταν είδαν
να έρχονται ιππείς να κατεβαίνουν από την περιοχή του Προμηθέα, για να αξιολογήσουν την επικρατούσα κατάσταση, πριν
μπει ο Ελληνικός Στρατός στην πόλη.
Σε λίγο οι αρχές της πόλης ύψωσαν τη λευκή σημαία στον
πύργο του ρολογιού και εν συνεχεία παρέδωσαν την πόλη στον
λοχαγό του ιππικού Μάνον που μπήκε πρώτος. ( τη λευκή ση-

μαία γράφει πως τη βρήκε το 1951, όταν ήταν Δήμαρχος, μέσα
στα ιστορικά κειμήλια του Μητροπολίτου Εδέσσης Κύρου Διονύσου και την παρέδωσε στο Δήμο Βέροιας). Δεν διαφέρει περιγραφή του Βεροιώτη Καρατζόγλου με των υπολοίπων για τους
πανηγυρισμούς και την υποδοχή που έγινε στους ελευθερωτές.
Αναφέρει όμως με λεπτομέρειες τι έγινε κατά την παράδοση της
πόλης.
« Το σπίτι μας που ήταν επί της γωνίας Κεντρικής- Περικλέους και Αντ. Καμάρα και που κατεδαφίστηκε για την εφαρμογή
του σχεδίου πόλεως, εχρησιμοποιείτο το 1912 για Δημαρχείο
Βερροίας. Από τον ξύλινο εξώστη του Δημαρχείου τούτου, επί
της οδού Κεντρικής, ομίλησαν -επί τη απελευθερώσει- προς τα
εορτάζοντα και πανηγυρίζοντα πλήθη, ο ιατρός Νίκος Αντωνιάδης και ο Δήμαρχος Χαλίλ Αλή Βέης με σπασμένα ελληνικά».
Την επόμενη δε ημέρα μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία
ο διάδοχος Κωνσταντίνος φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Ιωάννη
Σακελλαρίδη στην περιοχή του Αγ. Ιωάννου. Μετά από δυο ημέρες, σύμφωνα με όσα γράφει ο Καρατζόγλου, έφτασε στη Βέροια και ο Βασιλιάς Γεώργιος και εγκαταστάθηκε στο νεόδμητο
σπίτι του Αναστασίου Καμπίτογλου, εμπόρου αποικιακών, εκεί
που κατασκευάστηκε και λειτούργησε αργότερα το Ξενοδοχείο
«Βασίλισσα Βεργίνα», και παρέμεινε εκεί μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Συμπερασματικά οι διηγήσεις των αυτοπτών μαρτύρων συγκλίνουν σε πολλά σημεία ως προς την περιγραφή των συμβάντων την ημέρα της απελευθέρωσης, ενώ συμπληρώνει η μία
την άλλη προσθέτοντας λεπτομέρειες ή μικρά στιγμιότυπα.

Διαφορετική άποψη έχουν μόνο ως προς τη στάση που ετοίμαζαν οι στρατιώτες λόγω της μεγάλης πείνας και την οποία
κατάφερε ο διάδοχος Κωνσταντίνος να αποσοβήσει, καθώς
άλλοι αρνούνται ότι υπήρξε, ενώ άλλοι επιμένουν στο συμβάν,
καταγράφοντας λεπτομέρειες όπως, ότι ο Κωνσταντίνος μόλις
έμαθε την απόφαση των στρατιωτών (όπως αναφέρει ο Βιλτ.
Δουσμάνης στο βιβλίο του Απομνημονεύματα. Ιστορικαί σελίδες, τας οποίας έζησα»), τους εξήγησε ότι δεν μπορεί να λύσει
το πρόβλημα καταλήγοντας να πει «Να εκεί πέρα είναι η Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε κει να εύρετε ψωμί»!
Παραμένει όμως αδιαμφισβήτητο το γεγονός της πείνας, της
έλλειψης καπνού και ειδών καθαριότητας στο στράτευμα. Γι
αυτό και κατέκλυσαν τα καταστήματα της πόλης μόλις εισήλθαν
σ΄ αυτήν, προσπαθώντας να προλάβουν να κάνουν τις προμήθειές τους πριν τελειώσουν. Ατέλειωτες ουρές σχηματίστηκαν
μπροστά στα μαγαζιά που παρέμειναν ανοιχτά μέχρι να ξεπουλήσουν , ενώ παρά τις προειδοποιήσεις για αποφυγή πλιάτσικου, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα οι τιμωρία ήταν
παραδειγματική και απέτρεψε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια
αυτού του είδους.
Την επόμενη ημέρα αφού έγινε πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στο Μητροπολιτικό Ναό, με την παρουσία του Διαδόχου, όλων
των τοπικών αρχών , ακόμα και μουσουλμάνων αξιωματικών
και πολιτών, ο ελληνικός στρατός αναχώρησε από την πόλη
κατευθυνόμενος προς τη Νάουσα και τα Γιαννιτσά.
Ύστερα λοιπόν από την απελευθέρωση της πόλης, η ζωή
μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών φυλών και θρησκευμάτων συνεχίστηκε κανονικά και συμβίωναν ειρηνικά μέχρι το 1922, όταν
ακολούθησε η ανταλλαγή των πληθυσμών.
Μεταξύ δε 1914-18 στην πόλη δημιουργήθηκε στρατιωτικός
καταυλισμός με την παρουσία Γάλλων κυρίως και Άγγλων στρατιωτών και ταυτόχρονα στήθηκε νοσοκομείο από τον Ερυθρό
Σταυρό, προκειμένου να νοσηλεύονται οι τραυματίες πολέμου,
δεδομένου ότι οι βαλκανικοί πόλεμοι συνεχίστηκαν, αλλά και
ασθενείς, καθώς φυματίωση και ελονοσία θέριζαν.
Εφημερίδα Βέροια - Συντάκτης Νικολέτα Φλιάταρη
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Παρεμβάσεις για να αλλάξει η αισθητική εικόνα
της πλατείας Ωρολογίου
ξεκίνησε πριν λίγες μέρες
ο Δήμος Βέροιας. Μια ανάπλαση της πλατείας
που έγινε πριν χρόνια, αποδείχθηκε αποτυχημένη
και εγκαταλελειμμένη στην
συνέχεια, με αποτέλεσμα
ένα κορυφαίο και ιστορικό
σημείο να μετατραπεί σε
μια ασχήμια για τη πόλη.
Ο Δήμος Βέροιας τις μέρες αυτές τις δεξαμενές που προορίζονταν για σιντριβάνια τα
οποία, φυσικά, δεν έγιναν ποτέ, τα μετατρέπει σε παρτέρια με λουλούδια, ενώ ήδη καθαρίστηκαν τα φρεάτια τα οποία ήταν βουλωμένα.
Πάντως στην πλατεία Ωρολογίου θα γίνουν κι άλλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου και με τον τρόπο αυτό να αναβαθμιστεί η πλατεία Ωρολογίου
η οποία «φιλοξενεί» και το μνημείο της πόλης, όπου κατατίθενται τα στεφάνια των εθνικών εορτών.

Ψηφιοποιήθηκαν τα μηχανή
ματα
του Ακτινολογικού

Ψηφιοποιήθηκαν τα μηχανή
ματα
του Ακτινολογικού Εργαστηρίο
υ του
Κέντρου Υγείας (πρώην ΙΚΑ
) Βέροιας. Σαν εφημερίδα είμαστε
ιδιαίτερα
χαρ ούμ ενο ι καθ ώς ήμα στα
ν αυτοί
που αναδείξαμε με σχετικό
δισέλιδο ρεπορτάζ τα προ βλή ματ
α που
υπήρχαν.
Τότε είχαμε συνεργαστεί με
την
Υπεύθυνη του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου Βασιλική Καραδήμου
, η οποία σε κοινή προσπάθεια
κι άλλων
υπηρεσιακών παραγόντων,
εργάστηκε καθημερινά για την υλο
ποίηση του στόχου. Και τα κατάφε
ρε…
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Πάντως, με την ίδια
επισημαίγανωτικά λάθη, καθώς
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νετε ότι η ματαίωση της
ργάνωδιο
τη
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Προκαλούν κάποιοι
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας δεν έχει
την αρμοδιότητα να
επέμβει ή να κάνει συστάσεις σε Διευθυντές
Δημοτικών Σχολείων
ώστε να μην προκαλούνται οι πολίτες;
Ποια είναι η πρόκληση; Την Παρασκευή υπήρξαν σχολείο/α που πήγαν εκδρομή. Το Σαββατοκύριακο αργία, τη Δευτέρα γιορτή για τα ελευθέρια της
Βέροιας και την Τρίτη, επίσης αργία για παρέλαση κ.λπ.
Δηλαδή μία βδομάδα σχεδόν οι μαθητές χωρίς μαθήματα.

Έγιναν παρεμβάσεις στο χωρ
ιό
του Σελίου

Δεν κάνουν εξαιρέσεις

Ο καλός συμπολίτης μας Δημήτρης Κουκούδης, πέρα από τις αρχιτεκτονικές γνώσεις
του, ξεχωρίζει και για τα ζωοφιλικά του συναισθήματα. Όμως όπως περιγράφει σε ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο
Facebook, έπεσε θύμα της κατάστασης που
επικρατεί με τα αδέσποτα σκυλιά στη Βέροια.
«Στις 10 η ώρα οδηγώντας την μηχανή
δέχθηκα επίθεση από αδέσποτα σκυλιά στο
σπίτι μου απ έξω Μαυρογεννους και Μοαδραλεξη. Ένα με άρπαξε το πόδι αλλά ευτυχώς δεν
έπεσα .Η συγκριμένη αγέλη που περιφέρεται στη γειτονιά έχει επιτεθεί πολύ κόσμο μέχρι σήμερα .Επειδή είμαι ζωόφιλος, κρατάω την όση μου έμεινε ψυχραιμία. Γράφω το κείμενο έξω
από τα επείγοντα του νοσοκομείου. Αν κάνω μήνυση επΙ παντός υπευθύνου ....θα βγει τίποτε, η απλά θα είμαι κακός και θα μου πει κάποιος ότι φταίω εγώ που μου όρμησε το ζώο, ενώ
οδηγούσα την μηχανή; (Είναι γνωστό το συγκεκριμένο σκυλί στην περιοχή).
Κύριε Αντιδήμαρχε της Βέροιας επί του θέματος των Αδέσποτων και του κυνοκομείου ...έχουμε σοβαρό θέμα!».
Φυσικά κάτω από την ανάρτηση αυτή του Δημήτρη Κουκούδη, υπήρξαν πολλά σχόλια
συμπολιτών οι οποίοι ανέφεραν ο καθένας τα δικά του περιστατικά επίθεσης αδέσποτων σκύλων, σε διάφορα σημεία της Βέροιας.

Από μέρες καλύφθηκε το 95%
για τον μαστογράφο
Στα πλαίσια της εκστρατείας ενάντια του καρκίνου του μαστού, την Παρασκευή και το
Σάββατο βρέθηκε στη Βέροια Κινητός Μαστογράφος για δωρεάν Μαστογραφικό Έλεγχο
σε ενδιαφερόμενες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές εξετάστηκαν κατόπιν ραντεβού που έκλεισαν και όπως πληροφορηθήκαμε, μέρες πριν είχε συμπληρωθεί το 95% του αριθμού
της δυνατότητας να εξεταστούν από τον κινητό μαστογράφο.
Και επειδή οι εξετάσεις αυτές αφορούσαν γυναίκες με οικονομικές δυσκολίες και περιορισμένη ασφάλιση, αντιλαμβάνεστε από μόνοι σας το συμπέρασμα που εξάγεται!!!

Σημαντικές παρεμβάσεις που
ικανοποίησαν τους κατοίκους,
έγιναν στο χωριό του Σελίου.
ενέργειες των κατοίκων και του
Μετά από
Πολιτιστικού και Τουριστικού
Ομίλου Σελίου, στρώθηκε άσφ
πεδο μπάσκετ και σε κάποια
αλτο
ς στο γήτμήματα δρόμων του χωριού,
ενώ τοποθετούνται στηθαία στο
την Μαρούσια μέχρι τον οικισμό
ν
δρό
μο από
.
Στην υλοποίηση των έργων
προσφέρθηκαν, ως είχαν υπο
χρέωση, ο Δήμος Βέροιας, το
σωπο ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας
Νομικό Πρόκαι η Περιφερειακή Ενότητα Ημα
θίας.
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Παραμένει κλειστή
και ταλαιπωρεί
Κλειστή παραμένει η οδός
Σοφού την οποία χρησιμοποιούν
οι πολίτες για να μεταβούν στην
περιοχή «Καρσί Μαχαλά» και το
αντίστροφο.
Αυτό γιατί πριν είκοσι μέρες
κατεδαφίστηκε ένα παλαιό σπίτι και έμεινε μόνο ένα ντουβάρι στη μέση του δρόμου. Όπως
μας είπαν οι περίοικοι και περαστικοί από τον δρόμο αυτό,
είχαν ενημερωθεί πως μέσα σε
ελάχιστες μέρες θα δοθεί και
πάλι ο δρόμος σε απρόσκοπτη
κυκλοφορία, αλλά από τότε πέρασαν είκοσι μέρες.

Να προστατευτούν
τα σχολικά κυλικεία
της Βέροιας
Μήπως πρέπει να εξετάσουν οι αρμόδιοι παρατυπίες που γίνονται στο θέμα
της διαχείρισης των κολατσιό των μαθητών στα δημοτικά σχολεία; Το λέμε αυτό
γιατί ενώ επιβάλλονται αυστηροί κανόνες
στα κυλικεία των σχολείων σε διατροφικά
είδη που πρέπει να πωλούνται στους
μαθητές, από την άλλη υπάρχουν πολλά
καθημερινά κρούσματα με εξωσχολικούς που πηγαίνουν από τα κάγκελα στα διαλείμματα και δίνουν στα παιδιά
διάφορα τρόφιμα, κυρίως αρτοσκευάσματα, τα οποία δεν επιτρέπεται να διαθέτουν τα κυλικεία. Έτσι δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός
με τα σχολικά κυλικεία, κυρίως των δημοτικών, να μην μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους και να απειλούνται με λουκέτο.

ους δρόμους
Να αλλάξει η ώρα για τις λάμπες στ
Άρχισε αισθητά να μεγαλώνει η νύχτα και να μικραίνει η
μέρα. Γι αυτό αυτοί που διαχειρίζονται τους χρονοδιακόπτες
του φωτισμού των κολονών
στους δρόμους της Βέροιας, θα
πρέπει να κάνουν επαναπρογραμματισμό.
Σήμερα οι λάμπες σβήνουν
στις 7.05 το πρωί, βυθίζοντας
τους δρόμους και την πόλη γενικότερα στο σκοτάδι…

Πρόσφεραν
βιβλία στη Μονή Τιμίου
Προδρόμου
Πιο πλούσια έγινε η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου. Ο Ηγούμενος της Μονής
μας Αρχιμανδρίτης Πορφύριος, με ανάρτησή του
ευχαριστεί δημόσια τους εκπροσώπους της
Αγιορείτικης Εστίας η οποία πρόσφερε διάφορες εκδόσεις που εμπλούτισαν
τη βιβλιοθήκη της Μονής.

Αστείες και γραφικές φιγούρες

“Σιγά κύριέ μου, δεν έγινε και κάτι”
Η παραπάνω έκφραση είναι η συνηθέστερη απάντηση οδηγών που προσεβλήθησαν
από την παρατήρηση περαστικού αναφορικά με εσκεμμένες αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως διπλοπαρκαρίσματα, εικοσάλεπτα alarm σε σημείο διέλευσης λεωφορείου,
το παρκάρισμα σε διαβάσεις αναπήρων, την αγνόηση STOP και άλλων αντίστοιχων
ενεργειών.
Και για να ρίξω αλάτι εκεί που πονάει ο υπέρμετρος εγωισμός μας, στην Ευρώπη ή
σε άλλη δυτική χώρα δεν παρατηρούνται τέτοιες απαράδεκτες και αδικαιολόγητες νοοτροπίες. Ο σεβασμός για τα κοινά είναι σεβασμός για τα κοινά.
Πολλές φορές καταλήγουμε ότι είμαστε γεμάτοι λόγια και πίσω απ’ αυτά τα λόγια
προσπαθούμε να κρύψουμε το σύμπλεγμά μας. Και ο γείτονας κουτόφραγκος «προοδεύει» ενώ ο Έλληνας που δεν επιδέχεται παρατήρηση και συμμόρφωση μένει εδραιωμένος στην αστεία και γραφική νοοτροπία του (μόνο που δεν είναι αστεία για όσους την
υφίστανται..) γιατί δεν χρειάζεται πρόοδο, είναι μπροστά, είναι ήδη η πρόοδος.
Δυστυχώς συναντούμε καθημερινά τέτοιες νοοτροπίες και στη Βέροια. Λίγη ταπείνωση καθόλου δε θα μας έβλαπτε, ίσα ίσα.

Είναι φιλόξενα
τα καταφύγια ή μόνο ηχούν
οι σειρήνες;
Την προηγούμενη Τρίτη ήχησαν
δοκιμαστικά οι σειρήνες στα πλαίσια
της άσκησης «Παρμενίων».
Εντάξει οι σειρήνες ακούστηκαν σε
όλη την πόλη και ο κόσμος δεν ανησύχησε. Όμως αν ηχήσουν σε περίπτωση, αληθινής, έκτακτης ανάγκης, οι
πολίτες γνωρίζουν που βρίσκονται τα καταφύγια και κατά
πόσο φιλόξενα είναι για τις
σημερινές συνθήκες;

«Στολίστηκε»
στα ροζ
Στα ρόζ «στολίστηκε», ο εξωτερικός χώρος του Δημαρχείου Βέροιας, στο πλαίσιο της ενημερωτικής
εκστρατείας για την πρόληψη του
καρκίνου του μαστού, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Βέροιας, το ΚΕΠ
Υγείας, το Δημοτικό Ιατρείο. ο Σύλλογος Καρκινοπαθών «Άγιος Παρθένιος», Η Ελληνική Αντικαρκινική
Εταιρεία (Παράρτημα Βέροιας), ο
Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας
που συμμετέχει και φέτος στις δράσεις, στόλισε το πρωί της Παρασκευής με μεγάλους ροζ φιόγκους
τον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου,
τις πόρτες και το δέντρο το επί της
οδού Μητροπόλεως.

Βέροια πόσο;
τη
Σ
ς.
ό
μ
ισ
ρ
υ
το
Αυξήθηκε ο
Στοιχεία για την αύξηση του τουρισμού παρουσίασε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Λυκοστράτης.
Όπως είπε από το 2014 η αύξηση
προσέλευσης τουριστών έφτασε σε
ποσοστό 50%.
Πολύ καλά πάμε δηλαδή, αλλά το
ερώτημα είναι κατά πόσο αυξήθηκε
το ποσοστό στη Βέροια. Σίγουρα
υπάρχει αύξηση, αλλά πρέπει να
διαπιστωθεί και η δυναμική σε σχέση με άλλες περιοχές της Ημαθίας,
όπως είναι η Νάουσα.
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MΠΑΛΕΤΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΟΣΧΑΣ - ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Καρυοθραύστης

Τρίτη 6 /11 και ώρα 21:00
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας
Ο “Καρυοθραύστης” είναι
από τις ελάχιστες παραστάσεις κλασικού μπαλέτου που
μοιάζουν σαν να γράφτηκαν
σήμερα. Η ευφάνταστη χορογραφία του Μαριούς Πετιπά
και η αξεπέραστη μουσική
του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι
τον έχει καθιερώσει ως μία
από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις η οποία παρόλο
που μετράει 124 χρόνια ζωής
έχει όλη τη ζωντάνια και τον
ενθουσιασμό της πρώτης παρουσίασής
της. Διατηρεί ανέγγιχτα από το χρόνο όλα
εκείνα τα στοιχεία που κάνουν τα παιδικά
όνειρα να φαίνονται πραγματοποιήσιμα.
Η πρεμιέρα του “Καρυοθραύστη” δόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1892 στο Θέατρο Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη και
το κοινό τον υποδέχτηκε με συγκλονιστικό
χειροκρότημα.
Ήταν η βραδιά που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ένιωθε για ακόμα μία φορά απόλυτα δικαιωμένος.
Η μουσική του συνδυάστηκε μοναδικά
με το λιμπρέτο που βασίστηκε στο παραμύθι “Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς
των ποντικιών” του Ερνστ Τίοντορ Αμαντέους Χόφμαν και το οποίο διασκεύασε
αριστοτεχνικά ο Αλέξανδρος Δουμάς.
Ο Μαριούς Πετιπά εξέπληξε τους πάντες με τη χορογραφία του. Η τρυφερή
ιστορία του “Καρυοθραύστη” δεν άφησε
κανένα ασυγκίνητο.
Η ιστορία του “Καρυοθραύστη” διαδραματίζεται την Παραμονή των Χριστουγέννων, σε μια γερμανική πόλη, όπου η μικρή
Κλάρα περιμένει το δώρο από τον νονό
της. Ανοίγοντάς το βλέπει με έκπληξη ένα
στρατιωτάκι που χρησιμεύει ως καρυοθραύστης.
Όταν όλοι οι καλεσμένοι φεύγουν, η
Κλάρα μπαίνει στο σαλόνι για να κοιμίσει
το στρατιωτάκι της. Καθώς το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, το κορίτσι αποκοιμιέται και
μεταφέρεται σε έναν παραμυθένιο κόσμο,
όπου τα παιγνίδια ζωντανεύουν και δίνουν
μάχη με τους τεράστιους ποντικούς που
εισβάλλουν στο δωμάτιο
. Σε αυτή τη μάχη ο Καρυοθραύστης
αναδεικνύεται νικητής και μεταμορφώνεται
σε έναν όμορφο πρίγκιπα.

Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε
την Κλάρα και τον Πρίγκιπα-Καρυοθραύστη να κάνουν ένα μαγικό ταξίδι, πρώτα
στη χώρα της Βασίλισσας του Χιονιού και
έπειτα στη χώρα των Ζαχαρωτών και της
Ζαχαρένιας νεράιδας.
Το όνειρο δεν κρατάει πολύ. Καθώς ξημερώνουν Χριστούγεννα, η μικρή Κλάρα
ξυπνάει και ανακαλύπτει ότι ο γοητευτικός
πρίγκιπας των ονείρων της έχει μεταμορφωθεί ξανά στον καρυοθραύστη που της
χάρισε ο νονός της.
Στο εξωτερικό ο “Καρυοθραύστης” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο
το 1934, σαράντα δύο χρόνια μετά την
πρεμιέρα τού 1892. Και εκεί η υποδοχή
ήταν μοναδική. Από τότε έχουν γίνει πάμπολλες παραστάσεις σε όλο τον κόσμο,
με αρκετές διασκευές στη χορογραφία,
καθώς κάθε χορογράφος προσπαθεί να
δώσει τη δική του εκδοχή στην ιστορία.
Ο “Καρυοθραύστης” χορογραφήθηκε
και από τους δύο κορυφαίους χορευτές
του 20ού αιώνα, τον Ρούντολφ Νουρέγεφ
για τα Βασιλικά Μπαλέτα της Σουηδίας και
τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ για το American
Ballet Theater.
Ο καθένας άφησε το στίγμα του ενισχύοντας το μύθο ενός έργου που δεν παύει
να μας εκπλήσσει.
Τιμές Εισιτηρίων:
Πλατεία: 25 €
Εξώστης: 20 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Παύλου
Μελά & Μπιζανίου, τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 36,
τηλ. 2331024612

Παρουσίαση Βιβλίου
Ο Όμιλος Φίλων Θεάτρου
και Τεχνών Βέροιας το Βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο και ΟΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ,σας
προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου: Παλεττῶν οἱ
Πλόες - ΣΥΓΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΙ ∙1 - Φωτεινή Χαμιδιελή από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στις 6.30 το
απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας (στην οδό
Έλλης 8)

Τα μουσεία και τα μνημεία
της Ημαθίας ανοίγει τον Οκτώβριο
η Εφορεία Αρχαιοτήτων για το κοινό
-Το πρόγραμμα της εβδομάδας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, με μεγάλη χαρά,
συνεχίζει τη
μηνιαία ενημέρωση των συμπολιτών μας, των φίλων και του
ευρύτερου κοινού για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο.
Τον μήνα αυτόν, η Εφορεία μας ανοίγει τα μουσεία και τα μνημεία της και συμμετέχει με ποικίλα
εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές περιηγήσεις για σχολικές ομάδες και το ευρύ κοινό, στην
πανελλήνια επικοινωνιακή δράση του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός». Η επικοινωνιακή αυτή δράση έχει ως
στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
πλούτου της χώρας και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την προστασία του ενώ η θεματική
της για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι ο αέρας υπό
τον τίτλο «Πνοές Ανέμων».
Παράλληλα, εγκαινιάζουμε την έκθεση φωτογραφίας του αείμνηστου Γιώργη Πούπη στο
ισόγειο του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας με θέμα
«Ματιές στην Οικουμένη με τον φακό του Γιώργου
Πούπη» στην οποία παρουσιάζονται φωτογραφίες
από την Αίγυπτο της δεκαετίας του 1980.
Ημερολόγιο δράσεων:
-Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018.
Νέο Μουσείο των Αιγών
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 2 ωρών,
για την Πρωτοβουλία για το Παιδί
«Δαίδαλος και Ίκαρος»
Προσεγγίζουμε δημιουργικά το γνωστό μύθο:
διαβάζουμε την ιστορία, γνωρίζουμε τους ήρωες,
πειραματιζόμαστε με ποικίλα υλικά για να φτιάξουμε φτερά, αλλάζουμε στοιχεία της πλοκής και
…σώζουμε τον Ίκαρο! Μια χαρούμενη πτήση με
θέατρο, χαρτοκοπτική, χρώματα και κόμιξ!
-Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 60΄, για
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Πετά πετά…ο γάιδαρος»
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
όλα τα εκθέματα που …πετάνε, παίζοντας το αντίστοιχο παραδοσιακό παιχνίδι. Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου «προσθέτουμε» φτερά σε
εικαστικές αναπαραστάσεις εκθεμάτων του ΑΜΒ
που έχουν την ιδιότητα να πετούν (πτηνών: αετός,
περιστέρι, κόκορας κ.λπ., θεοτήτων και μυθικών
πλασμάτων: Γοργώ, Νίκη, Αθηνά, Ερμής, Άρπυιες
κ.λπ.). Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα.
Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για
παιδιά δημοτικού
«Φύσα και άκου!»
Αναζητούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
πνευστά μουσικά όργανα σε ειδώλια και αγγειογραφίες. Μαθαίνουμε για τα αρχαία πνευστά
μουσικά όργανα και συγκρίνουμε με τα σύγχρονα.
Ακολουθεί δημιουργικό εργαστήρι, όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε τα δικά μας χειροποίητα πνευστά μουσικά όργανα!
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Φώτω
Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972

-Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για
εφήβους γυμνασίου «Blowing with the wind»
Με οδηγό το ριπίδιο της Αδέας αφουγκραζόμαστε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας το θρόισμα του αέρα που συνοδεύει τον καλλωπισμό.
Αναρωτιόμαστε για τα σύμβολα και τα πρότυπα
της ομορφιάς στην αρχαιότητα και στην σύγχρονη
εποχή. Αναζητούμε τελικά την μοναδικότητα της
προσωπικής ταυτότητας και την αποτυπώνουμε
σε ένα εργαστήρι κατασκευής μιας ξεχωριστής …
βεντάλιας! Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ.
Γιάννης Γραικός & κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Πέμπτη, 18 & Παρασκευή,
19 Οκτωβρίου 2018. Β
υζαντινό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για
μαθητές δημοτικού (Ε΄ & Στ΄ τάξη) και γυμνασίου
«Ο αέρας στο πλευρό του βυζαντινού κεραμέα»
Γνωρίζουμε τα στάδια παραγωγής των εφυαλωμένων αγγείων, κατανοούμε τη συμβολή του
αέρα σε συγκεκριμένες φάσεις της παραγωγικής
διαδικασίας και πληροφορούμαστε για τις εγκαταστάσεις των κεραμικών εργαστηρίων και τους
κλιβάνους όπτησης των αγγείων. Παράλληλα,
ανακαλύπτουμε μέσα από τα απορρίμματά του
ένα εργαστήριο κεραμικής, που λειτούργησε στη
Βέροια κατά το 15ο και 16ο αι. και γνωρίζουμε
τον απαραίτητο εξοπλισμό του κεραμικού του κλιβάνου καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα της
καλλιτεχνικής του παραγωγής. Το πρόγραμμα
ολοκληρώνεται βιωματικά με την κατασκευή ενός
πήλινου τριποδίσκου.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κα. Μαρία
Πολατίδου Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331076100
-Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 90΄, για
εφήβους λυκείου
«Με το φύσημα του Ζέφυρου»
Μαθαίνουμε για τη γέννηση της θεάς και τη
συμβολή του Ζέφυρου, που οδήγησε τον αφρό του
Ουρανού από τα Κύθηρα στην Κύπρο. Αναζητούμε συμβολισμούς και αξίες στους μύθους και στις
αποδόσεις της θεάς της ομορφιάς και του μικρού
φτερωτού θεού. Η δράση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι.
Πληροφορίες- δηλώσεις συμμετοχής: κ. Γιάννης
Γραικός & κα. Φώτω Παπαργυρούδη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024972
-Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30.
Βυζαντινοί Ναοί Βέροιας
Θεματική περιήγηση, διάρκειας δύο ωρών, για
το ευρύ κοινό
«Βάλτε κλειδιά, αμπαρωθείτε κι ανάψτε κεριά
στον Άη – Νικόλα»
Οι Άγιοι, βοηθοί και παραστάτες στις δοκιμασίες, μας προφυλάσσουν από αρρώστιες, πειρασμούς, δεινά και συμφορές. Με μια περιήγηση
αφιερωμένη στην προστασία από τους ισχυρούς
ανέμους, τις καταιγίδες και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, επισκεπτόμαστε βυζαντινούς ναούς της Βέροιας, μαθαίνουμε για το βίο των αγίων, αναζητούμε συμβολισμούς στα προσωνύμιά
τους και συνδέουμε τη θαυματουργή τους δράση
με την ιστορία του τόπου μας.Πληροφορίες: κα.
Μαρία Χειμωνοπούλου Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2331029737

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η Τέχνη της Φωτογραφίας,
με τον Στράτο Καλαφάτη και
τη Λία Ναλμπαντίδου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΠΑ

Συναυλία του Μανώλη Λιδάκη
για την επέτειο απελευθέρωσης
της πόλης, στο Χώρο Τεχνών
- ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και η Φωτογραφική
Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις» στο
πλαίσιο της φιλοξενίας της Νομαδικής Βιβλιοθήκης του Μεσογειακού Φεστιβάλ Φωτογραφίας
Medphoto Festival διοργανώνουν δύο συναντήσεις με δύο εξαίρετους Έλληνες φωτογράφους
τον Στράτο Καλαφάτη και τη Λία
Ναλμπαντίδου.
Ο Στράτος Καλαφάτης (http://
www.stratoskalafatis.com/) γεννήθηκε στην Καβάλα το 1966.
Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη,
φωτογραφίζει, διδάσκει και οργανώνει δράσεις που αφορούν στη
δημιουργική φωτογραφία. Έχει
ολοκληρώσει μακροχρόνιες φωτογραφικές εργασίες όπως οι Αρχέτυπες Εικόνες, το Ημερολόγιο
Ο Δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ γιορτάζουν την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης με μουσική
1998-2002, η Saga, το Αρχιπέεκδήλωση, μία μεγάλη συναυλία με πρωταγωνιστή έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές
λαγος, ο Άθως – Τα χρώματα της
του ελληνικού τραγουδιού, τον Μανώλη Λιδάκη.
πίστης. Από το 1990 παρουσιάζει
Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ,στο ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ, με ελεύθερη
το έργο του σε πλήθος εκθέσεων
είσοδο.
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στη συναυλία, θα ακουστούν τραγούδια που έχουν κατακτήσει τον χώρο τους στις καρδιές μας
Tα τελευταία χρόνια, έχει δηκαι ρεφρέν που σημάδεψαν τις ζωές μας βγαίνουν αγκαλιασμένα επι σκηνής σε ένα πρόγραμμα
παρουσιάζει
η
Λία
Ναλμπαντίδου.
μιουργήσει μαζί με τη Λία Ναλγεμάτο μελωδίες και στίχους, από κλασικές στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.
http://www.libver.gr
μπαντίδου το studiotessera, έναν τόπο για τη
Οι
παραπάνω
εργασίες
κυκλοφορούν
από
φωτογραφία.
Μεγάλες επιτυχίες του Μανώλη Λιδάκη από τους 6 πλατινένιους και 6 χρυσούς δίσκους του
Η Λία Ναλμπαντίδου (http://lianalbantidou. τις εκδόσεις ΑΓΡΑ και έχουν παρουσιαστεί
συνθέτουν
τον κορμό του προγράμματος, «Άστρα μη με μαλώνετε», «Για να σε συναντήσω»,
com/el/ ) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπού- σε πολλές σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα
«Γλάρος»,
«Και
καρτερώ» «Δεν είσαι πουθενά», «Χαλκίδα», «Τα Μέγαρα», «Ούτε που σε ρώτηδασε Φωτογραφία (BFA, 1991) στο Columbus και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, μαζί
σα», «Αρετούσα» «Το κλειδί», «Εγώ με την αγάπη μάλωσα», «Πάλι πάλι» και συνομιλούν με τραμε
την
Λία
Ναλμπαντίδου,
έχουμε
δημιουρCollege of Art & Design (Columbus – Ohio)
γούδια του Εθνικού μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και των νεώτερων επιγόνων του Άκη Πάνου,
στις ΗΠΑ & Humanities (Body Academy) στο γήσει το STUDIOTESSERA, έναν χώρο που
Σωκράτη Μάλαμα, Βάσω Αλλαγιάνη, Μανώλη Ρασούλη, Ορφέα Περίδη κλπ.
ασχολείται
με
την
εφαρμοσμένη
φωτογραφία
Διεθνές Πανεπιστήμιο Γυναικών – EXPO 2000
Μαζί του η εξαίρετη νέα τραγουδίστρια Νίκη Ντουσιοπούλου.
και
την
εκπαίδευση
νέων
φωτογράφων
μέσα
στη Γερμανία.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ , με ειδικό δελτίο (θα διατίθεται από την Τετάρτη) .
Οι φωτογραφικές εργασίες της: Το Ασφα- από πολύπλευρες εκπαιδευτικές δράσεις.
Πληροφορίες 2331078120 & 2331078100, Νανά Καραγιαννίδου , Χώρος Τεχνών.
«Ομόνοια 2000 – Ταξίδι στον Ομφαλό της
λές, Ιδιωτικό Πεδίο του Σπιτιού μου (19962001) – Μηδέν εώς Πέντε & Urban Secret Αθήνας»
Garden - A trilogy book of
photographs (2010 -2014),
κυκλοφορούν και με την
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ της ΚΕΠΑ στην ΕΡΤ
μορφή βιβλίων.
Το έργο της (Φωτογραφίες και Artist’s Books) αντιπροσωπεύεται σε ιδιωτικές
συλλογές, σε συλλογές μουσείων και σε βιβλιοθήκες [ΕΑργά αλλά σταθερά, το Διεθνές Φεθνικό Μουσείο Σύγχρονης
στιβάλ Κιθάρας Βέροιας που διοργανώνει
Τέχνης (ΕΜΣΤ) & Μουσείο
εδώ και 13 χρόνια η ΚΕΠΑ καταξιώνεται
Μπενάκη – Αθήνα, Μουως ένας σημαντικός μουσικός διαγωνισείο Φωτογραφίας Θεσσμός, με εθνική αλλά και διεθνή εμβέλεια.
σαλονίκης, Architekturbild
Θεωρείται πλέον ως ένα από τα σημαντικά
EV – Stuttgart, Gulbenkian
διαγωνιστικού χαρακτήρα ευρωπαϊκά φεArt Library – Lisbon,
στιβάλ κιθάρας.
Photoireland Foundation
Είναι οι συμμετοχές νέων καλλιτεχνών
από πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώCollection – Dublin,
ρες, αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν
Beinecke Rare Book &
γι αυτόν καταξιωμένοι μουσικοί παγκόManuscript Library – Yale
σμιας εμβέλειας με τη συμμετοχή τους ως
University & Weserburg
μέλη των επιτροπών κρίσης αλλά και ως
Research Centre for Artists’
σολίστες.
Books – Bremen].
Έτσι στις 5 Οκτωβρίου στις εγκαταστάΟι συναντήσεις θα γίνουν
σεις της ΕΡΤ στην Αθήνα και στο πλαίσιο
o (πρόεδρος κριτικής επιτροπής, Zoran Dukic)
κός διευθυντής του φεστιβάλ, Δημήτριος Κουρζάκης.
στην αίθουσα εκδηλώσεων
της εκπομπής «Εν συνόλω», πραγματοποιήθηκε μαγνη• 2018, 1ος και 2ος νικητές
Η όλη μαγνητοσκόπηση θα μεταδοθεί από την τηλεόρατης βιβλιοθήκης στον 2ο ότοσκόπηση συναυλίας των νικητών των διαγωνισμών του
o Σωτήριος Αθανασίου (Ελλάδα) &
ση της ΕΡΤ σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
φεστιβάλ των ετών 2017 και 29018 με τη συμμετοχή της
ροφο.
o Shin-ichiro Tokunaga (Ιαπωνία)
Ενδεικτικό της διεθνούς καταξίωσης του Φεστιβάλ είναι
Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με μαέστρο των
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου
o (πρόεδρος κριτικής επιτροπής, Judicaël Perroy)
το γεγονός, του ενδιαφέροντος ξένων μουσικών οίκων για
Παύλο Σεργίου.
την έκδοση και κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο των
από της 17:30 έως 20:00
Οι νικητές που έπαιξαν ήταν
Οι νικητές έπαιξαν κομμάτια από το “Concierto de έργων που θα βραβευτούν στον διεθνή διαγωνισμό σύνπαρουσιάζει ο Στράτος Κα• 2017, 1ος και 2ος νικητές
Aranjuez” του Joaquin και από το Rodrigo and “Concerto in θεσης για δύο κιθάρες. Ένας διαγωνισμός που προκήρυξε
λαφάτης.
o Hiroshi Korgure (Ιαπωνία) &
D major” op. 99 του Mario Castelnuovo Tedesco.
η ΚΕΠΑ στο πλαίσιο του 14ου και 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
o Αντιγόνη Μπαξέ (Ελλάδα)
Το συντονισμό όλης της προσπάθειας είχε ο καλλιτεχνι- Κιθάρας 2019 και 2020 αντίστοιχα.
από της 17:30 έως 20:00

Kαταξιώνεται ως ένας σημαντικός μουσικός διαγωνισμός
ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
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Τέλη κυκλοφορίας 2019 χωρίς αλλαγές
Τέλη κυκλοφορίας το 2019 χωρίς αλλαγές, σχετικά με το προηγούμενο έτος, θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων σύμφωνα με όσα δήλωσε η υφυπουργός Οικονομικών.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν επεξεργάζεται κάποια αλλαγή
στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2019.
Τα Τέλη Κυκλοφορίας που ισχύουν
Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων
Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως τις
31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής
ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 1.11.2010
και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα
χι-λιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην
άδεια του οχήματος, ως εξής:

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα,
που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των
εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν. 89/1967 (Α’ 132). Επίσης περιλαμβάνονται
και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Γράμμα από τη Bέροια. Ιστορίες από το Κακοσούλι. Το πατίνι
Του Ανδρέα Μαρολοχάκη
Η εφευρετικότητα μας, όσο αφορούσε τα διάφορα παιγνίδια, δεν είχε τέλος. Σε κάθε περίπτωση προσαρμοζόμασταν, στα νέα δεδομένα και αρπάζαμε κάθε ευκαιρία για κάτι νέο.
Πολλά παιγνίδια μας καθήλωναν και μας δημιουργούσαν μια περίεργη εξάρτηση, κολλούσαμε δηλαδή με αυτά χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ακόμη και τώρα που το
σκέπτομαι δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση που να με ικανοποιεί. Ίσως να ακολουθούσαμε μια άτυπη μόδα, χωρίς να μας την επιβάλει κανείς και χωρίς καμία προβολή.
Θυμάμαι, πως για ένα διάστημα είχαμε κολλήσει με τις σβούρες. Σε όποιο σημείο της αλάνας και να κοίταζες, έβλεπες ομάδες παιδιών να διαγωνίζονται στο ρίξιμο της σβούρας. Η
σβούρα ήτα μια ξύλινη κωνοειδής κατασκευή, θύμιζε πάρα πολύ το βαρίδιο που χρησίμευε,
για να τεντώνει, το νήμα της στάθμης. Καλύτερα θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε σαν
κυλινδρική ξύλινη σφήνα, που το κάτω μέρος της, γινόταν αιχμηρό και είχε προσαρμοσμένη
μια μεταλλική ακίδα, συνήθως ένα είδος πρόκας. Το επάνω της, τμήμα το πιο φαρδύ είχε
στερεωμένο ένα μικρό χερούλι. Σε απόσταση τριών τετάρτων από το κάτω μέρος προς το
πάνω είχε χαραγμένο ένα αυλάκι, ρηχό αλλά ορατό. Πολλές από τις σβούρες είχαν το φυσικό χρώμα του ξύλου, εμποτισμένες ίσως με κάποιο άχρωμο βερνίκι, άλλες πάλι ήταν βαμμένες σε διάφορα χρώματα, μονόχρωμες ή πολύχρωμες. Ακόμη υπήρχαν και οι πιο περίτεχνες, που είχαν πάνω τους ζωγραφισμένα διάφορα σχέδια ή μικροσκοπικές παραστάσεις.
Αυτές τις τελευταίες, τις θεωρούσαμε πιο πολύτιμες, καθώς όταν στροβιλίζονταν τα σχέδια
αλλοιωνόταν, ξεγελώντας την ικανότητα του ματιού να συλλάβει την πραγματικότητα και να
τα βλέπουμε σαν απόκοσμες παραστάσεις.

(Ξύλινο πατίνι με ρουλεμάν - σκίτσο, φωτογραφία από το aromalefkadas.gr)
Για να επιτύχουμε την περιστροφή της σβούρας, τυλίγαμε, με προσοχή από κάτω
προς τα πάνω ένα λεπτό φιτίλι (θυμάμαι κάποια μεγαλύτερα παιδιά πως έλεγαν πως το
καλύτερο ήταν το νήμα που χρησιμοποιούσαν για το παραγάδι). Την άλλη άκρη την τύλιγαν
στον αντίχειρα και στο δείκτη. Μετά με ένα τίναγμα, έριχναν με δύναμη και τέχνη την σβούρα στο έδαφος ή στο τσιμέντο, με αποτέλεσμα αυτή να στροβιλιζόταν. Όσο πιο πολύ ώρα
κρατούσε αυτός ο στροβιλισμός κάποιας σβούρας, ο κάτοχος του ήταν ο άτυπος νικητής.

Είχαμε ένα ιδιαίτερο παιγνίδι με τις σβούρες, σε αυτό διαγωνιζόταν δύο άτομα συνήθως, χωρίς να αποκλείεται να ήταν και περισσότερα. Χαράζαμε ένα κύκλο στο έδαφος,
με διάμετρο περίπου δέκα πέντε εκατοστά. Μετά, από απόσταση πέντε μέτρων, που την
σηματοδοτούσε μια γραμμή, που κάναμε στο έδαφος, εκσφενδόνιζε ο ένας την σβούρα
του, φροντίζοντας να κάνει την περιστροφή της μέσα στον κύκλο. Ο ανταγωνιστής του, με
την σειρά του έκανε το ίδιο, έτσι οι δύο σβούρες στροβιλιζόταν μέσα στον κύκλο, όταν σε
κάποια φάση συγκρουόταν και μία από τις δύο έβγαινε από την περιφέρεια του κύκλου, ο
κάτοχος της, έχανε την σβούρα του. Την οποία έπαιρνε σαν λάφυρο, ο άλλος που τον θεωρούσαμε νικητή. Υπήρχαν πολλά παιδιά που είχαν γίνει δεξιοτέχνες στην εκσφενδόνιση της
σβούρας, σε τέτοιο σημείο που οι τσέπες τους ήταν συνεχώς φουσκωμένες από τα λάφυρα
που κέρδιζαν. Εγώ δυστυχώς, δεν διέθετα τέτοια ικανότητα, έτσι ήμουν συνεχώς, από τους
χαμένους και τους αιωνίως δυσαρεστημένους. Φυσικά, η αλλαγή του ιδιοκτήτη της σβούρας, δεν γινόταν πάντα με ειρηνικό τρόπο, τις περισσότερες φορές υπήρχαν αντιδικίες και
διενέξεις που πολλές φορές, κατέληγαν σε καυγάδες. Συνήθως οι παρατηρητές του παιγνιδιού, έπαιρναν ο καθένας το μέρος του κολλητού του και τελικά καταλήγαμε σε συμπλοκές,
όχι πάντα αναίμακτες. Φυσικά αυτό, δεν ήταν κάτι καινούργιο στις μεταξύ μας σχέσεις. Το
αντίθετο μάλιστα, ήταν κανόνας, στο να παραβιάζουμε τους κανόνες που εμείς οι ίδιοι βάζαμε.
Ένα απόγευμα, καθώς παρακολουθούσα μια τέτοια μονομαχία, ήμουν απορροφημένος τόσο πολύ, ώστε στην αρχή δεν πρόσεξα τον παράξενο θόρυβο, που γινόταν όλο και
πιο έντονος σχεδόν τρομακτικός. Αμέσως όλοι μας, εγκαταλείψαμε κάθε ασχολία και τρέξαμε προς την πηγή του θορύβου. Σε λίγο, από την στροφή του δρόμου φάνηκε ένα παιδί,
άγνωστο σε μας, από άλλη γειτονιά, να κατεβαίνει την κατηφόρα του δρόμου, πάνω σε ένα
πατίνι με ρόδες από ρουλεμάν. Ισορροπούσε τέλεια, εκμεταλλευόμενος την υψομετρική
διαφορά του δρόμου, ανέπτυσσε ταχύτητα με τα ρουλεμάν να κάνουν αυτό τον τρομερό
θόρυβο. Τον κοιτάζαμε έκπληκτοι στην αρχή, με θαυμασμό στην συνέχεια, αλλά πολύ γρήγορα τα συναισθήματα μας, μετατράπηκαν σε ζήλια. Ζηλεύαμε αυτό το άγνωστο σε μας
αγόρι, γιατί είχε στην διάθεση του, ένα τέτοιο μέσο. Με μιας ξεχάσαμε τις σβούρες, τους ανταγωνισμούς, τις φιλονικίες και μαζευτήκαμε όλοι μας γύρω από το πατίνι με τον ιδιοκτήτη
του.
Το συγκεκριμένο παιδί είχε κάποιον γνωστό ή συγγενή στην γειτονιά μας, δεν θυμάμαι ακριβώς τι και έμεινε για λίγο στην παρέα μας. Όση ώρα έμεινε μαζί μας, εμείς περιεργαζόμασταν την κατασκευή, ενώ του κάναμε διάφορες ερωτήσεις, χωρίς να αποφεύγουμε
και τις παρατηρήσεις. Το αγόρι απαντούσε πρόθυμα, χωρίς να θυμώνει με τα αγενή σχόλια
μας, όσο δηκτικά κι αν ήταν. Εγώ είχα τόσο πολύ γοητευτεί, που δεν ξεκολλούσα τα μάτια
μου από το πατίνι, παρατηρώντας με προσοχή την ποιότητα κατασκευής του, καθώς και
τον τρόπο με τον οποίο ήταν συνδεδεμένα τα ρουλεμάν πάνω στις σανίδες. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το κάθετο σανίδι που το χρησιμοποιούσε σαν τιμόνι, καθώς και η συνδεσμολογία του με το οριζόντιο σανίδι. Στις ερωτήσεις που κάναμε το αγόρι μας απαντούσε
με προθυμία, αλλά εγώ όταν άκουσα το κόστος των υλικών, απογοητεύτηκα. Ήταν τόσο
μεγάλο, που για τα οικονομικά μας, εκείνης της εποχής φαινόταν, σαν ένα όνειρο απραγματοποίητο.

(Παιδί με πατίνι - φωτογραφία από το aromalefkadas.gr)
(Ξύλινη σβούρα - φωτογραφία από το piopmuseumshop.gr)

Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα
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Tα κοσμήματα
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν καλό
ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο της. Και του λέει:
«Ζωγράφισε και μερικά
σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα
περιδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια με σμαράγδια, ρουμπίνια
καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόι
Ρόλεξ».
«Μα αφού δεν φοράς τίποτα
από όλα αυτά γιατί να το κάνω
αυτό;» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα.
«Σε περίπτωση όμως που εγώ
πεθάνω πριν τον άντρα μου,
και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναπαντρευτεί, θέλω η καινούργια
γυναίκα του να κάνει άνω-κάτω
το σπίτι ψάχνοντας για αυτά τα
χρυσαφικά και να του κάνει την
ζωή μαρτύριο»

Λαβράκι στη λαδόκολλα
με αρωματικά
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
4 λαβράκια, 500 γρ. το καθένα
150 γρ. φινόκιο, ψιλοκομμένο
4 φρέσκα κρεμμυδάκια,
2 σκελίδες σκόρδο,
4 ντομάτες, ξεφλουδισμένες
και ξεσποριασμένες, σε χονδρά
κομμάτια
ξύσμα από 2 λεμόνια,
2 κ.σ. φρέσκο θυμάρι,
2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη,
120 ml έ.π. ελαιόλαδο
αλάτι και πιπέρι
OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Θλάσεις οστών, σπασίματα από βίαιες κινήσεις ή
κτυπήματα – Ο αριθμός των μυθικών Εστιάδων.
2.Ισχνό, αδύνατο – Σεβάσμιος, σεβαστός.
3.Γάλλος… φίλος – «… φάκτο»: πολιτικός και διπλωματικός όρος – Βρεφικός ύπνος.
4.Αυτοί που τους τρέχουν τα σάλια.
5.Γερμανός φιλόσοφος που έγραψε το «Πλατωνικό
Λεξικό» - Είδος γεωργικού εργαλείου, βολοκόπος.
6.Το να γίνει κανείς ωχρός, χλόμιασμα, κέρωμα –
Τμήμα της… τιάρας.
7. «… έφη Ζαρατούστρα»: Έργο του Νίτσε – Νεαρό
φυτό, βλαστάρι.
8.Δεν «κωλώνει» πουθενά αυτός, ο αποφασιστικός.
9. … Νταγ: βουνό της Μικράς Ασίας – Ένα χρώμα
– «… Σόγιερ»: μυθιστόρημα του Μαρκ Τουέν.
10.Το χρησιμοποιούμαι για το δέσιμο διάφορων
αντικειμένων – Βαθυγάλαζα αυτά.
11.Διψήφιο φωνήεν – Κι έτσι τα μαντριά – Βιομηχανική πόλη του Βελγίου.
12.Λατινοαμερικάνικος ρυθμός – «… πάτρα»: κουτσά στραβά.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Μπορεί να είναι ετερώνυμα – Σκανδιναβικές αερογραμμές.
2. «Πυρετός στο…»: ταινία του Ελία Καζάν με τους
Νάταλι Γούντ, Γουόρεν Μπίτι – Αρέσουν στα παιδάκια
(υποκ.).
3.Το προερχόμενο από κράτος της Ασίας.
4.Υποθετικός σύνδεσμος – Επίπεδες, λείες – Αρχικά στρατιωτικής σχολής.
5.Μας λύνονται… κι από την τρομάρα – Και από
βροχή προστατεύει.
6.Απο τα τρία… δύο – Περιοχή του νομού Χανίων.
7.Αυτά είναι έτσι χτισμένα ώστε να αποκλείεται η
κατάρρευσή τους από σεισμό – Τα άκρα του… Λωτ.
8.Συμπλεκτικό της αρχαίας – Αυτός είναι σύμφωνος
με την Κβαντική Θεωρία.
9.Αυτά που δεν αναπνέουν, τα νεκρά – Ουδέτερο
άρθρο – Το 411 με γράμματα.
10.Αυτά που είναι αρμονικά συνδυασμένα.
11… Κόνερι: ο πρώτος ηθοποιός του «007» - Νέος
Αναπτυξιακός Νόμος (αρχικά) – Ονειρο αρχαίων.
12.Κι έτσι τα καβουρντισμένα.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Xαράσσουμε τα ψάρια κάνοντας δύο κάθετες, παράλληλες
τομές. Τα πλένουμε και τα σκουπίζουμε με απορροφητικό χαρτί
κουζίνας.Σε ένα μπολ βάζουμε το
φινόκιο, τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, τις ντομάτες, το ξύσμα από τα
λεμόνια, το θυμάρι, τη ρίγανη, το
ελαιόλαδο και το αλατοπίπερο.
Ανακατεύουμε καλά.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C. Απλώνουμε 4 λαδόκολλες στον πάγκο εργασίας,
αλατοπιπερώνουμε τα ψάρια και
τοποθετούμε το καθένα επάνω
σε μία λαδόκολλα. Μοιράζουμε
το μείγμα μυρωδικών και λαχανικών στα 4 ψάρια με προσοχή
και κλείνουμε τις λαδόκολλες
καλά, τυλίγοντας τις άκρες τους
σαν φάκελο. Βάζουμε τους φακέλους σε ένα ταψί και ψήνουμε
στον φούρνο για περίπου 25-30
λεπτά. Σκίζουμε το επάνω μέρος
της λαδόκολλας και σερβίρουμε.
Συνοδεύουμε ιδανικά με βραστά
λαχανικά ή χόρτα.
ΠΗΓΗ: Γευσιγνώστης

Τα φρούτα με την
περισσότερη ζάχαρη

Τα φρούτα θεωρούνται από τις πιο υγιεινές τροφές.
Ταυτόχρονα, έχουν και πολλά οφέλη στην υγεία μας.
Καλύτερα να φάμε ένα φρούτο παρά ένα γλυκό. Ισχύει όμως αυτό για όλα τα φρούτα;
Η απάντηση είναι όχι, καθώς πολλά φρούτα περιέχουν πάρα πολύ ζάχαρη, ενώ όλα έχουν γλυκόζη και
φρουκτόζη.
«Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε μια ποικιλία
φρούτων και λαχανικών για την βελτίωση της υγείας μας,
αλλά κάποια φρούτα έχουν υψηλή πυκνότητα σε ζάχαρη
και έλλειψη φυτικών ινών», αναφέρει η Paula Simpson
στο Mydomaine.
«Αυτά τα φρούτα είναι υπεργλυκαιμικά, που σημαίνει
ότι πέπτονται γρήγορα, προκαλώντας γρήγορες κορυφώσεις στο σάκχαρο του αίματος και στα επίπεδα ινσουλίνης. Αυτή η πάνω-κάτω ανταπόκριση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αντίσταση στην ινσουλίνη, λήθαργο
και λαχτάρα για ζάχαρη (λόγω των μη ισορροπημένων
επιπέδων σακχάρου στο αίμα) αλλά και αύξηση βάρους.
Οι διατροφολόγοι συμφωνούν ότι τα καλύτερα φρούτα
είναι τα μήλα και όλα τα είδη μούρων (βατόμουρα, σμέουρα, μύρτιλλα, κράνμπερι κτλ.) καθώς είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες για καλύτερη πέψη και υγιή επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
Ποια φρούτα όμως είναι «βόμβες ζάχαρης» και έχουν
τόση όση έχει ένα σακουλάκι ζελεδάκια;
Μάνγκο
Μπορεί να το έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας με
τροπικές διακοπές, αλλά μια κούπα μάνγκο περιέχει 23
γραμμάρια ζάχαρης.
Μπανάνες
Αγαπημένο και εύκολο φρούτο, αλλά τα νέα δεν είναι
καλά. Περιέχουν 25% ζάχαρη αν και είναι καλή πηγή νατρίου και μικροθρεπτικών συστατικών.
Σύκα
Ένα μικρό σύκο έχει 8 γραμμάρια ζάχαρης και μόνο
ένα γραμμάριο φυτικών ινών.
Κεράσια
Μια κούπα με κεράσια περιέχει 18 γραμμάρια ζάχαρης, καθώς είναι πολύ εύκολο να φας περισσότερα.
Σταφύλια
Η ιδανική μερίδα από σταφύλια είναι μόνο 17. Μια
κούπα περιέχει 15 γραμμάρια ζάχαρης και μόνο ένα με
φυτικές ίνες.
Ανανάς
Περιέχει 16 γραμμάρια ζάχαρης και πολλές θερμίδες,
αν και είναι πλούσιο με μαγγάνιο.
Καρύδα
Η καρύδα είναι πλούσια σε θερμίδες και λιπαρά. Πρέπει να προσέχουμε πόσο θα φάμε.
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Η Ελβετία απαγορεύει δια βίου στους παιδεραστές να
εργάζονται σε θέσεις όπου θα έχουν επαφή με ανηλίκους

“Lord of the Rings- the
fellowship of the ring”
Περιπέτεια, φαντασίας

Στο μικρό χωριό του Σάιρ δεν
έχει ξημερώσει ακόμη. Την ηρεμία
της νύχτας διακόπτουν μόνο τα ροχαλητά των μικροσκοπικών Χόμπιτ
που κοιμούνται ήσυχοι. Ο νεαρός
Φρόντο, όμως, στριφογυρίζει, νευρικά στο κρεβάτι του. «Τι μπελάς κι
αυτός να έχω στην κατοχή μου το
Ένα Δαχτυλίδι, τον πανίσχυρο εξουσιαστή όλων των Δαχτυλιδιών»
σκέφτεται με το αθώο χομπιτο-μυαλό του. «Τι θα συμβεί αν ο Άρχοντας του Σκότους το ανακαλύψει;
Πρέπει να το εξαφανίσω αμέσως!»
Πράγματι, μαζί με τους συντρόφους του ξεκινά ένα επικίνδυνο
ταξίδι στη χώρα του εχθρού, στη
Μόρντορ, για να καταστρέψουν το
Δαχτυλίδι στο βουνό της Φωτιάς.
Δεν σκέφτηκαν όμως ότι τίποτα δεν
ξεφεύγει από τις δυνάμεις του Κακού. Έτσι δέχονται επίθεση από
τους στρατιώτες Ορκ..

-517 είδη πουλιών
απειλούνται με
εξαφάνιση εξαιτίας του
παράνομου κυνηγιού
-5,6 εκατομμύρια
πουλιά το χρόνο
σκοτώνονται παράνομα
την Ιταλία, τα
περισσότερα από κάθε
άλλη χώρα
-Το 24% των 570
ειδών πτηνών
που μελετήθηκαν
παγκοσμίως σε
πρόσφατη έρευνα,
έχουν ήδη επηρεαστεί
αρνητικά από τη
κλιματική αλλαγή

Να εργάζονται σε θέσεις στις οποίες έρχονται σε επαφή με παιδιά
θα απαγορεύσει δια βίου
στους παιδεραστές η Ελβετία. Το μέτρο αυτό είχε
εγκριθεί με δημοψήφισμα
το 2014 συγκεντρώνοντας
ποσοστό 64% και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2019. Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι ο νέος
νόμος προσδιορίζει πως
όποιος έχει καταδικαστεί
για σεξουαλικό αδίκημα σε
βάρος παιδιού κάτω των 18 ετών ή «ευάλωτου ενηλίκου» δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί επάγγελμα ή ακόμη και να εργάζεται εθελοντικά με αυτές τις ομάδες του
πληθυσμού. Ο νόμος αυτός, που στοχοθετεί τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης,
είναι από τους πλέον αυστηρούς στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα σε όσους παιδεραστές
καταδικάζονταν σε ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών απαγορευόταν να εργάζονται με παιδιά για διάστημα το ανώτατο 10 ετών. Μολονότι η πρόταση εγκρίθηκε με
ευρεία πλειοψηφία στο δημοψήφισμα του 2014, το νομοσχέδιο παρέμεινε στο συρτάρι
επί τέσσερα χρόνια καθώς η κυβέρνηση δίσταζε να συνδέσει αυτόματα την καταδίκη
με μια ισόβια απαγόρευση. Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου η Ομοσπονδιακή
Συνέλευση εισήγαγε μια «απαλλακτική ρήτρα» που επιτρέπει στον δικαστή να επιδεικνύει τη μέγιστη ανοχή στην περίπτωση αδικημάτων ήσσονος βαρύτητας, εφόσον
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος υποτροπής. «Αυτό αφορά κυρίως τις περιπτώσεις των
εφηβικών ερώτων», τονίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης που δεν θέλει να
πληγεί από μια τέτοια απαγόρευση, για παράδειγμα, ένας 20χρονος που διατηρεί δεσμό με μια 16χρονη. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι παιδεραστές, με την κλινική έννοια
του όρου, δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να επωφελούνται από αυτή τη ρήτρα
απαλλαγής. Οι εργοδότες, οι οργανισμοί και οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να επαληθεύουν, μέσω του ποινικού μητρώου, αν ένας υποψήφιος υπάλληλος ή συνεργάτης
τους απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή με παιδιά.

Αεροπορική εταιρεία κατέβασε γυναίκα που είχε
σκίουρο ως ζώο ψυχολογικής υποστήριξης
Οι αερογραμμές
Frontier, στις ΗΠΑ, κατέβασαν από πτήση εσωτερικού μία γυναίκα που
είχε πάρει στην καμπίνα
το σκιουράκι της, ως ζώο
ψυχολογικής υποστήριξης. Παρά το γεγονός
ότι πλέον επιτρέπεται σε
όσους επιβάτες το έχουν
ανάγκη, να συνοδεύονται
από τα κατοικίδια τους, η
εταιρεία δεν έκανε δεκτό
τον σκίουρο, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα είχε
κάνει κράτηση για ζώο υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει για το είδος του
ζώου, που το παρουσίασε στους υπαλλήλους την τελευταία στιγμή. Οι υπάλληλοι
ζήτησαν από τη γυναίκα να αποβιβαστεί αλλά εκείνη αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να
κληθεί η αστυνομία. Τελικά όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν από το
αεροσκάφος και η αστυνομία απομάκρυνε τη γυναίκα με το σκιουράκι της. Σύμφωνα
με τα τοπικά μέσα, οι υπόλοιποι επιβάτες υποδέχτηκαν με πανηγυρισμούς την απομάκρυνση της γυναίκας, που επέτρεψε την επανεπιβίβαση και την απογείωση του
αεροσκάφους, με σημαντική καθυστέρηση. «Απλά θέλω να μάθουν όλοι ότι όλοι οι
επιβάτες της πτήσης μου αναγκάστηκαν να κατέβουν από το αεροπλάνο για το Κλίβελαντ, επειδή μια γυναίκα έφερε έναν σκίουρο στο αεροπλάνο», γράφει μία από τους
επιβάτες. «Τα τρωκτικά, συμπεριλαμβανομένων και των σκίουρων, δεν επιτρέπονται
στις πτήσεις», ήταν η διευκρινιστική δήλωση της εταιρείας. Από τις αρχές Νοεμβρίου,
η Frontier θα αυστηροποιήσει ακόμα περισσότερο τους σχετικούς κανονισμούς τις,
επιτρέποντας αποκλειστικά γάτες και σκύλους ως ζωάκια ψυχολογικής υποστήριξης
για τους επιβάτες της.

Το τέλος δεκάδων πλαστικών προϊόντων ψήφισε η επιτροπή
Περιβάλλοντος και Δημόσιας υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
H ψηφοφορία προέβλεπε πλήρη απαγόρευση μέχρι το 2021. Μάλιστα, η έκθεση
που συνέταξε η Βελγίδα ευρωβουλευτής της ομάδας των Φιλελευθέρων (ALDE), Φρεντερίκ Ρις και εγκρίθηκε με 51 ψήφους υπέρ, δέκα κατά και τρεις αποχές πηγαίνει ένα
βήμα παραπέρα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε
τον περασμένο Μάιο. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει στον κατάλογο των προϊόντων
προς απαγόρευση: τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες εκτός των περιπτώσεων που
είναι αναγκαίες για συγκεκριμένα τρόφιμα, τα οξοδιασπώμενα πλαστικά καθώς και
τις συσκευασίες φαγητού από διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ). «Η Ευρώπη είναι
υπεύθυνη μόνο για ένα μικρό μέρος των πλαστικών που ρυπαίνουν τους ωκεανούς
μας. Μπορεί και πρέπει, ωστόσο, να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την εξεύρεση
λύσης, πρωτοστατώντας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως έχει κάνει στο παρελθόν και
στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Απαγόρευση, μείωση, φορολόγηση, αλλά
και αντικατάσταση και προειδοποίηση. Τα κράτη μέλη έχουν πολλές επιλογές από

τις οποίες μπορούν να διαλέξουν. Εναπόκειται σε αυτά
να επιλέξουν με σύνεση και
σε μας να συνεχίσουμε να
πιέζουμε για περισσότερα»,
δήλωσε σχετικά η εισηγήτρια
της έκθεσης, Φ. Ρις. Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση
που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή, η κατανάλωση άλλων προϊόντων, για
τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα πρέπει να
μειωθεί από τα κράτη μέλη
με «φιλόδοξο και βιώσιμο τρόπο» έως το 2025. Αυτά περιλαμβάνουν τις συσκευασίες
σάντουιτς και μπέργκερ μιας χρήσης ή τα δοχεία για φρούτα, γλυκά και παγωτά. Τα
κράτη μέλη θα καταρτίσουν εθνικά σχέδια για να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων
κατάλληλων για πολλαπλή χρήση, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Άλλα πλαστικά, όπως τα μπουκάλια, θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά
και να ανακυκλώνονται με ρυθμό 90% μέχρι το 2025. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν
επίσης ότι τα μέτρα μείωσης πλαστικών θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα απόβλητα
από προϊόντα καπνού, ιδίως τα φίλτρα τσιγάρων που περιέχουν πλαστικό. Αυτά θα
πρέπει να μειωθούν κατά 50% έως το 2025 και κατά 80% έως το 2030. Σύμφωνα
με την έκθεση της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΕΚ, ένα φίλτρο τσιγάρου μπορεί να
μολύνει μεταξύ 500 και 1.000 λίτρων νερού και εάν ριχτεί στο οδόστρωμα η αποσύνθεσή του μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα χρόνια. Είναι το δεύτερο πιο ρυπαντικό
πλαστικό υλικό μιας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι
τουλάχιστον το 50% των αλιευτικών εργαλείων που έχουν χαθεί ή εγκαταλειφθεί και
περιέχουν πλαστικό, συλλέγεται ετησίως, με στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον 15%
μέχρι το 2025. Τα αλιευτικά εργαλεία αντιπροσωπεύουν το 27% των αποβλήτων που
βρίσκονται στις παραλίες της Ευρώπης. Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες καπνού θα καλύπτουν το κόστος συλλογής των αποβλήτων για τα
προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, της επεξεργασίας και της συλλογής απορριμμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους παραγωγούς αλιευτικών εργαλείων
που περιέχουν πλαστικό, οι οποίοι θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης. Η έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής
κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου (22-25/10) στο Στρασβούργο.

Την απαγόρευση των σολάριουμ ζητούν οι
υγειονομικές αρχές της Γαλλίας
Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ζητούν να απαγορευτούν τα σολάριουμ,
επισημαίνοντας πως όσοι
χρησιμοποιούν αυτά τα
μηχανήματα μαυρίσματος, κινδυνεύουν «επιβεβαιωμένα» περισσότερο
να εμφανίσουν καρκίνο.
«Συνιστούμε να διακοπεί η δραστηριότητα που
σχετίζεται με το τεχνητό
μαύρισμα και επίσης να
σταματήσουν οι πωλήσεις συσκευών που εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για αισθητικούς λόγους, κυρίως σε ιδιώτες» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ολιβιέ Μερκέλ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής
Ασφάλειας (Anses) που είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αυτό από το 2014. «Δεν
γίνεται να περιμένουμε άλλο. Τα επιστημονικά δεδομένα συσσωρεύονται, δεν υπάρχει
πλέον αμφιβολία, έχουμε αξιόπιστες αποδείξεις. Έχει επιβεβαιωθεί ο κίνδυνος καρκίνου, έχουμε δεδομένα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όλος ο πληθυσμός. Τώρα, συνιστούμε να αναλάβουν δράση οι αρχές», τόνισε ο Μερκέλ. Η Βραζιλία
και η Αυστραλία έχουν ήδη απαγορεύσει τα «κρεβάτια» τεχνητού μαυρίσματος. Στη
Γαλλία, δερματολόγοι, η Ιατρική Ακαδημία και ακόμη και η Γερουσία έχουν ζητήσει να
τεθεί σε εφαρμογή αυτή η απαγόρευση, όμως η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει περιοριστεί να θέσει αυστηρότερους όρους για τη χρήση του σολάριουμ. Το Διεθνές Κέντρο
Έρευνας για τον Καρκίνο έχει χαρακτηρίσει «καρκινογόνα» την τεχνητή ακτινοβολία
από το 2009. «Οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία φορά σολάριουμ
πριν από την ηλικία των 35 ετών έχουν αυξημένο κίνδυνο κατά 59% να παρουσιάσουν
δερματικό μελάνωμα. Στη Γαλλία, εκτιμάται ότι το 43% των κρουσμάτων μελανώματος
στους νέους μπορεί να αποδοθεί στη χρήση των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος
πριν από την ηλικία των 30 ετών», υπογραμμίζει η Anses. Ο Μερκέλ υπενθύμισε ότι
στη Γαλλία απαγορεύεται η χρήση κρεβατιών τεχνητού μαυρίσματος από ανήλικους.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Anses, που δημοσιοποιήθηκε το 2015, 10.340
κρούσματα μελανώματος σε ενηλίκους άνω των 30% θα μπορούσαν να αποδοθούν
στην έκθεση στον ήλιο και 382 κρούσματα στη χρήση κρεβατιών μαυρίσματος (1,5%
των κρουσμάτων στους άνδρες και 4,6% στις γυναίκες). Επιπλέον, η τεχνητή ακτινοβολία όχι μόνο «δεν προετοιμάζει το δέρμα» για να μαυρίσει, αλλά «ούτε προστατεύει
από τον ήλιο, ούτε αυξάνει τη βιταμίνη D», αντιθέτως προκαλεί τη γήρανση του δέρματος: γερνάει με τετραπλάσια ταχύτητα σε σύγκριση με την απλή έκθεση στον ήλιο. Το
Εθνικό Συνδικάτο των Επαγγελματιών Σολάριουμ ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν είναι επικίνδυνα και «συμβάλλουν στην ευεξία», εφόσον χρησιμοποιούνται με συνετό τρόπο.
Το συνδικάτο εκτιμά ότι αν απαγορευτούν, θα χαθούν 10.500 θέσεις εργασίας στα 350
εξειδικευμένα κέντρα μαυρίσματος και στα 4.500 ινστιτούτα ομορφιάς που λειτουργούν
σε όλη τη Γαλλία.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στις
11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας ο Χαράλαμπος Παπαχρήστου σε ηλικία
72 ετών.

Kηδεύεται την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018
στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο
απόστρατος Αν/χης
Κυνιαζόπουλος Παντελής σε ηλικία 87
ετών.

Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις 6.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Κων/νου και
Ελένης (Εργατικά)
στη Βέροια η Ελευθερία Κόντογλου
χήρα Χρήστου σε ηλικία 86 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 στις
11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας
η Ευδοκία Αθαν.
Καραχάλιου σε ηλικία 89 ετών.

Κηδεύτηκε την
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στις
11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η
Όλγα Γεωρ. Καραούλα σε ηλικία
97 ετών.

Κηδεύτηκε την
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 στις
11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Ονούφριος Ζερδαλής του
Χαράλαμπου σε ηλικία 79 ετών.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στον Ιερό
Ναό Aγίου Αθανασίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για
την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΖΑΪΤΗ

Φάρμακα
και
αναλώσιμα
υλικά
χρειάζεται
το
Κοινωνικό
Φαρμακείο
του Δήμου
Βέροιας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΑΔΑ: ΩΨΨ3ΟΡΕΠ-ΙΧ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.διεύθυνση: Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη, 05.10.2018
Ταχ.Κώδικας: 546 23
Αριθμός πρωτ: 36673
Πληροφορίες: Άρτεμις Μαντούση
Τηλέφωνο:
2313 320 533
Fax: 2310 252487 E mail: prom @3ype.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού – 504210000-2» για
τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Ο διαγωνισμός είναι ενταγμένος στο ΠΠΥΦΥ έτους 2015 και αριθμό διακήρυξης No 16/2018, με
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 318.804,00 € που περιλαμβάνει τις ετήσιες ανάγκες και του
δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) έτους.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
προσκαλεί όλους τους
δημότες του καθώς και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, να
συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής μας, προμηθεύοντάς την με φάρμακα παντός είδους - πλην
αυτών που χορηγούνται με
ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο
νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά προϊόντα και
αναλώσιμα υλικά.
Σε μια εποχή που όλο
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να
καλύψουν ακόμη και τις
βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Διεύθυνση Κοινωνικού
Φαρμακείου: Σταδίου 51,
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2331353822 Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-15:00.

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.
Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΓΑΛΗΝΗ» έναντι κοιμητηρίων

Ευχαριστήριο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί:
1. Την κ. Καπρίνη Μαρία για τη δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη της νύφης της Σοφίας Καπρίνη.
2. Την κ. Γκασνάκη Φρόσω για τη δωρεά των 20 ευρώ στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
3. Την κ. Β.Σ. για τη δωρεά ποσότητας λαδιού για τις ανάγκες του Ομίλου.
4. Την κ. Τασούλα Κελεπούρη για τη δωρεά των 50 ευρώ για τις ανάγκες του Ομίλου μας.
5. Τον κ. Καπετανάκη Βασίλη για τη δωρεά των 150 ευρώ στη μνήμη της μητέρας
του Αλεξάνδρας.
6. Οι φίλοι της οικογένειας Μπαζάκα Γεωργίου για τη δωρεά των 240 ευρώ στη μνήμη της Αναστασίας Σιδηροπούλου-Μπαζάκα.
Το Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας
(Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου
σκοπός είναι η δωρεάν
ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών
μαθημάτων σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου,
ζητούνται καθηγητές
για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν
να προσφέρουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους για
την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.
Γι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες (Δευτέρα Παρασκευή 8.30-13.30)
στα Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ.
2331022270 (εσωτ. 8).
Εκ της Ιεράς
Μητροπόλεως

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313
320533 Αρμόδιος Υπάλληλος: Άρτεμις Μαντούση.
Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Γιώργος Κ. Κίρκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ημερήσια εκδρομή στις Σέρρες - Σπήλαιο Αγγίτη με τον Όμιλο Προστασίας
Παιδιού την Κυριακή 21/10 , κόστος συμμετοχής, 20 Ευρώ. Ώρα αναχώρησης 7.00 π.μ. από την Πλατεία Αγιών Αναργύρων και την Πλατεία Ωρολογίου. Δηλώσεις συμμετοχης στο τηλ.2331022676 και στο γραφείο μας,
Προφήτου Ηλία 15.
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Έμεινε στην λευκή ισοπαλία η ΒΕΡΟΙΑ με τον Π.Ο. Τριγλίας
Ισόπαλη χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση
της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον πρωτοπόρο ΠΟ Τριγλίας,
στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας.
Έπειτα από ένα δυνατό αλλά μέτριο ποιοτικά
παιχνίδι, που έγινε μπροστά σε 1000 και πλέον
φιλάθλους (ανάμεσά τους και περίπου 100 άτομα
από την Τρίγλια) οι δύο ομάδες διασταύρωσαν
τα ξίφη τους παίρνοντας δίκαια από έναν βαθμό.
Η «Βασίλισσα» έδειξε κάποιες χτυπητές αδυναμίες και σε αυτό το παιχνίδι, δείχνοντας ότι
χρειάζεται ενίσχυση σε συγκεκριμένες θέσεις.
Αγωνιστκά, οι Βεροιώτες ξεκίνησαν πιο δυνατά το ματς, έχοντας ένα πολύ καλό 5λεπτο στο
οποίο θα μπορούσαν να σκοράρουν.
Από το 8ο έως το 12ο λεπτό οι «κυανέρυθροι» με συνεχόμενα κόρνερ απείλησαν την εστία της Τρίγλιας, δύο φορές με κεφαλιά του
Βεργώνη που απέκρουσε δύσκολα ο Παλαβράκης και μία με κεφαλιά του Μουρατίδη που έφυγε
λίγο άουτ!
Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να γίνονται συχνά πυκνά απειλητικοί
για την εστία του Μπλατσιώτη, ο οποίος στο

13’ έκανε λάθος πάσα στον Ντούνκα, αλλά στη
συνέχεια διόρθωσε το λάθος του αποκρούοντας
σωτήρια με τα πόδια το πλασέ του παίκτη της
Τρίγλιας.
Στο 25’ ο γκολκίπερ της «Βασίλισσας» έδιωξε
σε κόρνερ το σουτ του Σοάνη, ενώ τρία λεπτά μετά νέα απόκρουση του Μπλατσιώτη σε διαγώνιο
σουτ του Ντούνκα.
Στην επανάληψη οι Βεροιώτες μπήκαν πιο
δυνατά και στο 49’ έχασαν καλή ευκαιρία όταν ο
Μπλέτσας προτίμησε να σουτάρει από πλάγια
θέση αντί να πασάρει στον επερχόμενο Μυλωνά,
δίνοντας τη δυνατότητα στον Παλαβράκη να διώξει με τα πόδια στην κλειστή του γωνία.
Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν στην συνέχεια, χωρίς όμως να γίνονται ιδιαίτερα απειλητικοί, παρά τα πολλά αμυντικά λάθη των «κυανέρυθρων».
Αντίθετα, αυτοί που είχαν τις ευκαιρίες ήταν οι
παίκτες του Νίκου Παπανώτα, με τον Βεργώνη
να πιάνει κοντινή κεφαλιά στο 71’ στέλνοντας τη
μπάλα λίγο άουτ.
Στο 79’ η μοναδική καλή στιγμή των φιλοξενούμενων στην επανάληψη, όταν οι Ντούνκα

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό
για τον ΦΙΛΙΠΠΟ
Παίζοντας με δύο “πρόσωπα” ο Φίλιππος Βέροιας χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να επικρατήσει
καθαρά επί του Άρη Νίκαιας με 29-22.
Οι γηπεδούχοι σπατάλησαν ένα ολόκληρο ημίχρονο με μια μέτρια απόδοση με συνέπεια να πάνε
στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου
με το σκορ να είναι στο 12-14.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι ερυθρόλευκοι έπαιξαν
σαν … Φίλιππος, κάλυψαν την σε βάρος τους διαφορά, πήραν κεφάλι στο σκορ και στη συνέχεια μια
διαφορά η οποία έφτασε τα επτά γκολ με τον ήχο
της κόρνας της λήξης.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Φίλιππος ξεκίνησε μουδιασμένα, σημείωσε το πρώτο γκολ μόλις έξι λεπτά
μετά την έναρξη του αγώνα και σε όλο το πρώτο
ημίχρονο παρουσίασε μια απόδοση που φυσιολογικά τον έφερνε πίσω στο σκορ απέναντι σε έναν
μαχητικό Άρη Νίκαιας.
Στο β’ ημίχρονο η απόδοση του Φιλίππου ανέβηκε κατακόρυφα με τον Στήβ Παπαδόπουλο με
διάθεση εφήβου να συμπαρασέρνει τους νεαρούς
συμπαίκτες του σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό που
ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουν οι φιλοξενούμενοι.
Κανένας παίκτης του Φιλίππου δεν υστέρησε
στο β’ ημίχρονο, αντίθετα όλοι οι παίκτες έδωσαν

τον καλύτερο τους εαυτό σε μια σημαντική νίκη.
Οι Συνθέσεις:
Φίλιππος Βέροιας (Γιούπης, Πρωτογέρης):
Τζίμπουλας, Ταραμονλής, Παντελίδης, Τσούλος,
Χαραλαμπίδης (1), Καλλιαρίδης, Παπαδόπουλος
(5), Τσαμουρίδης (1), Τριανταφυλλίδης Δ. (1), Κωστακίδης (5), Αποστολίδης (6), Κουκουτσίδης (3),
Δάσκαλος, Κορωνάς, Φιλόσοφλου, Τριανταφυλλίδης Α. (7).

Άρης Νίκαιας (Μελετάκος): Λαδάκης (6),
Αθανασίου (1), Βλάχος (1), Μελετάκος Γ. (2),
Γρηγοράκης, Μουλιάτος, Μελετάκος Δ. (5), Χρηματόπουλος, Πετράκος, Καμπουράκης, Ταβλαρίδης, Χάρμπης, Μιμίκος (3), Χουρσουντιαν (4),
Αμανατίδης, Βλαχοθανάσης.

Έχασαν την ευκαιρία της ισοφάρισης
στο φινάλε τα κορίτσια του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ξεκίνημα με το αριστερό στο νέο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών έκανε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. που
γνώρισε την ήττα 20-19 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης απο την τοπική ομάδα.
Αμανατίδου με 7 γκολ και Αργυροπούλου με
4 τέρματα ήταν κορυφαίες για τους γηπεδούχους, ενώ για τον Φίλιππο ξεχώρισε η Ανθίτση
(6 γκολ).
Οι φιλοξενούμενες πάντως είχαν δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσουν στο φινάλε, αλλά δεν τα
κατάφεραν.
Διαιτητές: Τόλιος- Θεοδοσίου, Δίλεπτα: 4-6,
Πέναλτι: 3/6-2/2
Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 5-4, 6-6, 8-8, 1011 (ημχ.), 12-11, 12-12, 15-14, 17-16, 18-18,
20-19
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Χριστοδουλίδης): Μπελζέμοβα, Σπανού, Νταντίρα, Αργυροπούλου 4,
Ιωαννίδου, Χριστοδουλίδου, Καραβέλη 2, Αναστασιάδου, Αμανατίδου 7, Μεντεσίδου 3, Δημητρακοπούλου 1, Κυρικλίδου 1, Τσερέπη 2,
Σεβδίλη, Αλυγιζάκη
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Τσικίνας): Νάτσο, Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου 1, Ντόβα, Γιαννοπούλου, Ανθίτση 6, Καραχαρίση 4, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 1, Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου, Θεοδοσοπούλου, Νούσια 3, Λούρη 4, Πιτούλια.

και Λιόνης δεν
μπόρεσαν να
παραβιάσουν
την εστία της
ΒΕΡΟΙΑΣ από
πλεονεκτική θέση!
Η «Βασίλισσα» στο 83’
έφτασε μια ανάσα από το 1-0,
αλλά το γυριστό
σουτ του Μουρατίδη μέσα από την περιοχή
κατέληξε βασανιστικά στο αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων!
Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη
(Πιερίας), ο οποίος είχε βοηθούς τους Πραχάλη
και Βογδόπουλο από την Κοζάνη, βρήκε τις δύο
ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα.
ΒΕΡΟΙΑ (Ν. Παπανώτας): Μπλατσιώτης,
Μούχαλης, Ζούρκος, Μουρατίδης, Μαραγκός,

Μπλέτσας (86’ Ιωάννου), Βεργώνης, Ζυγγερίδης
(46’ Μυλωνάς), Κυριακίδης (77’ Τσικόπουλος),
Κανούλας (46’ Σκαθαρούδης), Μπακάλης.
ΤΡΙΓΛΙΑ (Κ. Γεωργιάδης): Παλαβράκης, Ζώτος, Προκοπίου (90’ Σπάσιτς), Μπέσσας, Μιλκούδης, Καρατζάογλου, Σουάνης (74’ Μενεγκάλι),
Σαρβανίδης, Σταυρόπουλος (66’ Πάλλας), Ντούνκα (84’ Μαλακασιώτης), Λιόνης.

Ήττα και στον Λαγκαδά
για τον ΦΙΛΙΠΠΟ 79 - 71
Τη ν δ ε ύ τερη ήττα του
σ το π ρ ωτά θλημα έκανε η
ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροιας
πο υ α ν τ ι μ ε τώπισε στον
Λαγκαδά τον
τοπικό Ερμή.
Η ομάδα
του Δημήτρη
Γκίμα βρέθηκε
απο το πρώτο
δεκάλεπτο πίσω στο σκορ
23-14 (10’) και παρά την προσπάθεια που κατέβαλε δεν μπρόρεσε να καλύψει την διαφορά
που είχαν εξασφαλίσει οι γηπεδούχοι και ηττήθηκε με 79-71.
Διαιτητές : Παγώνης και Ξέρας
Δεκάλεπτα : 23-14, 42-34, 57-51, 79-71
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας - Μπλατσιώ-

της): Παπαδόπουλος 8, Σουτζόπουλος 12, Σισμάνης 3(1), Τσιακλάγκανος, Βαλλιος 3(1), Κοθράς 25(2), Καβαργύρης, Παραπούρας 17(4),
Καντάρκος 3.
Μ.Α.Σ. ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Τσούρμας): Μήνου 2, Παπαπασχάλης, Μάρουσιτς 22(3), Τσιρογιάννης 13(1), Ράπι, Παρίτσης 6, Καμαριώτης 7,
Πλιούκας 14(4), Γκαμούρας 11, Χριστοδούλου,
Κωνσταντινίδης.

Ήττα των κοριτσιών
της ΒΕΡΟΙΑΣ από τον ΠΑΟΚ
Εντός έδρας ήττα με 21-38 γνώρισε από τον
ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Βέροια.
Η μάχη ήταν άνιση, ο ΠΑΟΚ είναι ένα επίπεδο ψηλότερα και το ενδιαφέρον της αναμέτρησης χάθηκε
νωρίς.
Η ΒΕΡΟΙΑ δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην ανοιχτή άμυνα του ΠΑΟΚ, έφτανε έως τα εννέα μέτρα η
αμυντική διάταξη, δεν προσπάθησε να τρέξει στις
αντεπιθέσεις και μη έχοντας το γκολ, έχασε νωρίς
την επαφή με το σκορ. Ο ΠΑΟΚ, που όταν έβρισκε
ευκαιρίες σημείωνε εύκολα γκολ στον αιφνιδιασμό,
προηγήθηκε με 3-7 στο 13’, 5-12 στο 20’ και 7-16
στο 28’.
Στο δεύτερο μέρος, η ΒΕΡΟΙΑΣ έχοντας τις αδυναμίες του πρώτου μέρους και με την μεγάλη διαφορά στην πλάτη, δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση. Ο ΠΑΟΚ συντήρησε εύκολα την διαφορά στο σκορ και στο τελευταίο δεκάλεπτο την εκτόξευσε ακόμη
ψηλότερα (20--36 στο 56’ και 21-38 στο 40’).
Πεντάλεπτα: 1-1, 3-4, 5-8, 5-13, 7-15, 8-16 (ημ), 11-20, 13-22, 17-24, 19-29, 20-34, 21-38.
Διαιτητές: Πατιός- Τσιάνας, Δίλεπτα: 4-3, Πέναλτι: 2/2-7/7
ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Χαραλαμπίδης): Καλμουκίδου 1, Νταβίντοβιτς 4, Ταϊρίδου, Τσιομπάνου 7, Βαφειάδου,
Ματαρώνα 3, Δελησσάβα 1, Ανδρονικίδου, Κοτζαχρήστου, Ζντραβέφσκα 2, Τουλουμτζή 3, Μπάντη.

ΠΑΟΚ (Δημητρούλιας): Νίκολιτς 3, Ράτσικα, Τσιτλακίδου, Ντε Ολιβέιρα, Βαφειάδου 4, Ζυγούρα
5, Μπατζαρακούδη 4, Κρίτζαλη, Γκάτζιου 6, Σαμολαδά 2, Ευμορφίδου, Χατζηπαρασίδου 6, Παναγιωτίδου 1, Κουρκουλάκη, Φερφόλια 7.
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Tο πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
έως 22 Οκτωβρίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.
Παντελεήμων :
Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
στις 10:30 π.μ. θα παραστεί και
θα ομιλήσει στην Ιερατική Σύναξη
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας.
Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
στις 7:45 μ.μ στο Επισκοπείο του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας θα τελέσει Αγιασμό για την έναρξη της Σχολής
Γονέων και θα ομιλήσει με θέμα:
«Έχεις αγωνία για τα παιδιά σου;».
Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ. θα παραστεί στην κεντρική εκδήλωση του Δήμου Βεροίας για την Απελευθέρωση της πόλεως
στον Χώρο Τεχνών Βεροίας.
Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας,
επί τη εορτή πάντων των εν Βεροία Αγίων. Στο τέλος θα τελέσει δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.
Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
εσπερινό και στην παράκληση του Αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπ. Συμφερουπόλεως (στον υπό κατασκευή ναό του) στην Ιερά Μονή Παναγίας
Δοβρά στην Βέροια.
Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης και θα τελέσει
δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.
Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και θα τελέσει
δοξολογία για τα Ελευθέρια της πόλεως.
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό της Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη εορτή του Προφήτου Ιωήλ με την
ευκαιρία των ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης
και Αλμωπίας κ. Ιωήλ.
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας και θα τελέσει δοξολογία για τα
Ελευθέρια της πόλεως.
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα παραστεί και θα
ομιλήσει στην εκδήλωση «Φωτεινά στιγμιότυπα από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Ανατολίας» που διοργανώνει το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως μας στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο
Βεροίας.
Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα τελέσει τα Θυρανοίξια του Παρεκκλησίου της Σχολής της Αστυνομίας Βεροίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί
θερμά:
1.Την κυρία Μαρία Χατζησάββα
για τη δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη
του αδελφού της Θωμά, αντί στεφάνου.
2. Τη Διοικητική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας για τη
δωρεά ποσού 101€ στη μνήμη της
συναδέλφου τους Μητροπούλου Ντολορέζ.
3. Το Σύλλογο διδασκόντων του
6ου Γυμνασίου για τη δωρεά ποσού
44€ στη μνήμη Χατζησάβα Θωμά,
αντί στεφάνου.
4. Το Ωδείο «Φίλιππος» για την υποδοχή και τη φιλοξενία των παιδιών
μας στην εκδήλωση της 22 Σεπτεμβρίου.
5 . Τη ν Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α τ η ς
VODAFONE κ. Σοφία Κυριλίδου, για
την προσφορά δύο κινητών τηλεφώνων σε παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.
6 . Το ε σ τ ι α τ ό ρ ι ο - π ι τ σ α ρ ί α
“PAPAGALLO” για την προσφορά ενός γεύματος σε όλα τα παιδιά.
7. Την κυρία Φλώρα Δουλίκα για
τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη
των γονέων της Στέργιο και Ευαγγελίας.
8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά
ποσού 50€ στη μνήμη του συζύγου
της.
9. Τον κ. Γεώργιο Καραλάγκο για
την προσφορά κυδωνιών.
10. Ανώνυμο φίλο για την προσφορά ρούχων, παιχνιδιών και τροφίμων.
11. Τον κύριο Μιχάλη Καρέλη από
τη Μελίκη, για την προσφορά φρούτων.
12. Τον κύριο Βασίλειο Γιατρά για
την προσφορά κρεάτων.
13. Την επιχείρηση των Αφων
Μπουτζόλα για την προσφορά κρεάτων.
14. Τον κύριο Θέμη Θανασούλη
για την προσφορά ψωμιού.
15. Την αλλαντοποιεία ΥΦΑΝΤΗΣ
για την προσφορά αλλαντικών.
16. Τους φίλους μουσικούς από τη
Νάουσα, για την εθελοντική προσφορά τους στην υποδοχή των Γερμανών
συναδέλφων από το Μόναχο, στην
εκδήλωση στο Οινοποιείο Δαλαμάρα.
17. Το Οινοποιείο Δαλαμάρα για
τη φιλοξενία.
18. Τις εθελόντριες του Συλλόγου
για τα υπέροχα φαγητά που ετοίμασαν για την εκδήλωση αυτή.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Θ.Ζωγιοπούλου5
Πληροφορ: Αθηνά Καπρίνη Τηλ : 2331022178
FAX : 2331022478

Βέροια 08 /10/2018
Αριθ. Πρωτ. : 4304

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2018)

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ .
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (8) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των Υπηρεσιών του, για την εξής ειδικότητα και για την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συλλυπητήριο
Μήνυμα
Η Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για
το χαμό του συναδέλφου Χαράλαμπου Παπαχρήστου . Ο εκλιπών
διετέλεσε πρόεδρος του Παραρτήματος Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. και
προσέφερε σημαντικό διοικητικό
και διδακτικό έργο.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια
στην οικογένειά του.
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Ημαθίας
της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά
το άρθρο 169 του Ν.3584/07.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας επί της οδού Θ. Ζωγιοπούλου 5, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από
την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.
Η πιο πάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ/κού- Οικ/κού τμήματος του Νομικού Προσώπου – Θ.
Ζωγιοπούλου 5, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 15/10/2018
14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί) 2331063102
14:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
Τρίτη 16/10/2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 2331065770
19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
Τετάρτη 17/10/2018
14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759
14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
19:00-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180
21:00-08:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας)
23310-75180
Πέμπτη 18/10/2018
13:30-17:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

21:00-08:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
Παρασκευή 19/10/2018
13:30-17:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 2331023360
21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331060279
Σάββατο 20/10/2018
08:00-14:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770
08:00-14:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
23310-25000

08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ) 23310-63620
19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου)
23310-25669
21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου)
23310-25669
Κυριακή 21/10/2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο)
23310-29101
19:00-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

«Κάκιστοι διαχειριστές με φοβικά σύνδρομα»
Με σκληρή κριτική στην σημερινή διοίκηση του Δήμου
Βέροιας ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του
Την απόφαση του να τεθεί υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας με
τον συνδυασμό «Συνδημότες»
ανακοίνωσε την Κυριακή το
πρωί στην «Ελιά» ο πρώην αντιδήμαρχος Βέροιας και πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας,
πρόεδρος των Αστικών Βέροιας
Παύλος Παυλίδης.
Στο διάγγελμα του, στο πρώτο μέρος άσκησε σκληρή κριτική στην διοίκηση Βοργιαζίδη
και στην συνέχεια αναφέρθηκε
στα χαρακτηριστικά του συνδυασμού του.
Στην συνέντευξη τύπου, παραβρέθηκε μόνο η οικογένεια
του υοψηφίου Δημάρχου και
κανένας από τους υποψηφίους
του, οι οποίοι θα παρουσιαστούν σε επόμενη εκδήλωση.
Στην εισήγησή του μεταξύ
των άλλων σημείωσε:
«Είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί και για να σταματήσουν τα σχόλια στα καφενεία.
Στον Δήμο μας τίποτα δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Τα πρόσωπα δεν ήταν ομάδα. Κάκιστοι διαχειριστές. Δεν
υπάρχει άλλη διοίκηση που να διοίκησε με τόσο φοβικά σύνδρομα. Το απόλυτο τίποτα, εικόνα μιζέριας. Δεν υπάρχει οργάνωση και προγραμματισμός, δεν υπάρχει θετική ενέργεια. Η πόλη γελοιοποιήθηκε στα μάτια δωρητών και
επισκεπτών. Την ταλαιπωρεί δέκα χρόνια, με θράσος επιχειρηματολογίας. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην πολιτική
άτομα που θέλουν να λύσουν το οικονομικό τους.
Η κατάσταση αυτή ενεργοποίησε πολίτες που θέλουν να εμπνεύσουν.
Γνωρίζουμε τις εποχές που ζούμε αλλά δεν θα μας ακούσετε να κλαίμε για καμένη γη. Γνωρίζουμε τα προβλήματα
του τόπου. Είμαστε η απάντηση. Δεν έχουμε διχαστικό και καταγγελτικό λόγο. Ερχόμαστε να διεκδικήσουμε πράγματα. Να ξεφύγουμε από την μιζέρια και το ψέμα. Εμείς ότι λέμε το κάνουμε. Έχουμε μεράκι και θέλουμε να αλλάξουμε
τον δήμο μας.
Θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό «Συνδημότες». Χωρίς χρίσματα και δαχτυλίδια.
Είμαι άνθρωπος της πράξης και όχι της θεωρίας. Πετύχαμε πολλά στα Αστικά και πέτυχα πολλά στον Δήμο, με πολύ δουλειά και αμέτρητα πήγαινε – έλα. Είμαι ενωτικός και θέλω συνεργατικότητα.
Σε επόμενη συνάντηση θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας.
Η ημερομηνία που επιλέχτηκε έχει την σημασία της. Να απελευθερωθεί η πόλη μας».

Έκλεβαν μετασχηματιστές της ΔΕΗ
ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Συνελήφθησαν χθες (12 Οκτωβρίου 2018) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφάλειας Βέροιας, 2 αδέλφια ηλικίας 26 και 31 ετών, ημεδαποί, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Για την ίδια υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε ακόμα 2 ημεδαπούς συνεργούς τους ηλικίας 28 και 38 ετών, τα
στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, εντοπίστηκαν τα παραπάνω άτομα να προβαίνουν σε αποσυναρμολόγηση μετασχηματιστών της ΔΕΔΔΗΕ, που είχαν αφαιρέσει νωρίτερα.
Άμεσα ακινητοποιήθηκαν τα 2 αδέλφια και συνελήφθησαν, ενώ οι 2 συνεργοί τους διέφυγαν και αναζητούνται.
Στον χώρο βρέθηκαν περίπου 300 κιλά χαλκού, τμήματα πηνίων μετασχηματιστών και τμήματα ηλεκτρολογικού καλωδίου, τα οποία αποδόθηκαν σε αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, με την αξία των κλεμμένων μετασχηματιστών να
εκτιμάται στις 10.000 ευρώ.
Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την απεγκατάσταση, αφαίρεση
και αποσυναρμολόγηση των μετασχηματιστών.
Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Νέος Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ
ο Βεροιώτης Στέργιος Καλπάκης

Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ η εισήγηση του προέδρου
του κόμματος, Θανάση Θεοχαρόπουλου, ψηφίσθηκε από την Κεντρική Επιτροπή με
μεγάλη πλειοψηφία ( 5 λευκά στην 80μελή Κ.Ε.).
Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος εκλέχθηκε ο Βεροιώτης
Στέργιος Καλπάκης με ποσοστό 95% (και 5% λευκά), ενώ στην νέα Εκτελεστική επιτροπή συμμετέχει και ο επίσης Ημαθιώτης Στέλιος Αρβίθης.
Εκλέχθηκε επίσης η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος. η οποία αποτελείται από τους:
1. Θεοχαρόπουλο Θανάση, πρόεδρο
2. Καλπάκη Στέργιο γραμματέα Κ.Ε.
3. Αμοιρίδη Γιάννη
4. Αναστασίου Φωτεινή
5. Γεωργάτο Γεράσιμο
6. Δαρσινό Τάσο
7. Μαντίκο Θάνο
8. Μαργαρίτη Θόδωρο
9. Μοβσεσιάν Χάρη
10. Μώρου Ισμήνη
11. Παπανικολάου Φίλιππος
12. Ρεβίθη Στέλιο
13. Σιακαντάρη Γιώργο
14. Σπίγγο Χρήστο
15. Τσούκαλης Νίκος
16. Χαλαζωνίτη Δημήτρη
17. Χατζησωκράτη Δημήτρη

Δήλωση του γραμματέα της Κ.Ε. της ΔΗΜΑΡ Στέργιου Καλπάκη
«Το Σεπτέμβριο του 2015 ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος,
και η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά, με την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας 11 σημείων έκαναν το πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση του
χώρου της κεντροαριστεράς.
Η συμμετοχή 212.000 πολιτών με την ανάδειξη της επικεφαλής ήταν το επόμενο
βήμα που ολοκληρώθηκε με το συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής.
Σήμερα η ΔΗΜΑΡ, με το σχέδιο οργανωτικής ανασυγκρότησης που ενέκρινε η
Κεντρική Επιτροπή, φιλοδοξεί να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της στην υλοποίηση
των στόχων του Κινήματος Αλλαγής τη δύσκολη χρονιά που βρίσκεται μπροστά μας.
Από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω σκληρά και θα υπηρετήσω τη συλλογικότητά μας, με στόχο έναν ισχυρό πόλο
της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και του προοδευτικού κέντρου,
πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις».
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Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαιτζίδη στα
έργα διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών
ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΚΥΔΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Οι βραβεύσεις του Δήμου
Βέροιας στα πλαίσια της
απελευθέρωσης της πόλης
ΣΕΛ. 10-11

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απομάκρυνση ή μη
περιπτέρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΕΛ. 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Βέροια
για τις Αμερικανικές βάσεις ΣΕΛ. 2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΛΙΟΥ

Μνημείο των 7 Βλάχων
Ηρωίδων απο το Σελι
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΣΕΛ. 2
ΕΡΓΑΣΙΑ

Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης
εργασίας έρχεται στην Βέροια ΣΕΛ. 6

Η Βέροια στο Δρόμο
του Μεταξιού

ΣΕΛ.14

Σελ. 2

Τα καρτέρια
του... φόβου
ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΕΝΟ
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - «ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ «ΓΟΥΡΟΥΝΑΔΕΣ» ΚΑΙ «ΛΑΓΑΔΕΣ»
Σελ. 4-5

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της Μελίκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.H
AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Σελ. 3

Πήρε τον βαθμό
της ισοπαλίας
η ΒΕΡΟΙΑ
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Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαιτζίδη στα
έργα διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών
ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ.
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΚΥΔΡΑ

Συντονισμό των έργων διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών
ζωνών στα δάση Σελίου και «Τσανακτσή» στο Βέρμιο, πραγματοποίησε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου ο αντιπεριφερειάρχης
Ημαθίας Κώστας Καλαιτζίδης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς
παράγοντες της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας.
Το έργο, αφορά διάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων, μήκους άνω των 14 χιλιομέτρων και πλάτους από 30 έως 60 μέτρα.
Ειδικότερα οι ζώνες που διανοίχθηκαν ή συντηρήθηκαν είναι οι
εξής:
Δάσος
Θέση
Μήκος (μ) Πλάτος(μ)
1 Σελίου Μαγούλα- Ρ. Μπιλίτσα 6.500 60
2 Σελίου Πέτρα- Φυλάκιο
3.000 32
3 Σελίου
Καβάλα – Αγκάθι
1.600 30
4 Σελίου
Χατζηναντίν – Παλιοπρίονο 2.100 30
5 Τσανακτσή Τρούλος – Ρέπα Υπαπαντή 1.100 50
Μετά την περιήγησή του στην περιοχή ο κ. Καλαιτζίδης δήλωσε
τα εξής:
Η Π.Ε Ημαθίας αποδεικνύει στην πράξη, για μια ακόμη φορά, ότι
βρίσκεται πάντα στο πλευρό των φορέων, αναφορικά με ζητήματα
που αφορούν την προστασία του φυσικού μας πλούτου, αλλά και
των συμπολιτών μας. Με την σύμπραξη των υπηρεσιών μας και την
διάθεση των μηχανημάτων μας και τη συνεργασία μας με τον Συνεταιρισμό Αναγκαστικής Διαχείρισης του Δασοκτήματος Σελίου, ,υπό
την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος και των αρμοδίων
δασαρχείων, συντηρήσαμε την υφιστάμενη αντιπυρική υποδομή και
διανοίξαμε νέα, όπου μας ζητήθηκε.Παρά την συνεχή υποβάθμιση
των παρεχόμενων πόρων από την κεντρική διοίκηση για την δασοπροστασία, η εντολή του περιφερειάρχη μας Απόστολου Τζιτζικώστα είναι να συνδράμουμε πάση δυνάμει σε οποιοδήποτε έργο
προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Θέλω να ευχαριστήσω, τον

Συγκέντρωση
του ΚΚΕ στην
Βέροια για τις
Αμερικανικές
βάσεις

πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού Αναγκαστικής Διαχείρισης Δασοκτήματος Σελίου, την ηγεσία και το προσωπικό
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας και του δασαρχείου και τους
συνεργάτες μου στην διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στο τμήμα
Πολιτικής Προστασίας για αυτή την προσπάθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Την σύμβαση του έργου « Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ. αριθμ.(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα – όρια
Π.Ε Ημαθίας προς Σκύδρα » προϋπολογισμού 400.000 ευρώ και
ποσού σύμβασης 132.455,84 ευρώ, υπέγραψε, με τον ανάδοχο
εργολάβο, την Παρασκευή 19η Οκτωβρίου 2018, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , από ίδιους
πόρους.
Αφορά εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος της υπ. αριθμ.
(1) Επαρχιακής οδού, Τμήμα Μαρίνα – όρια Π.Ε Ημαθίας προς
Σκύδρα. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός των φυτικών γαιών
εκατέρωθεν του δρόμου, ασφαλτικές εργασίες, θα τοποθετηθούν
πινακίδες πληροφοριακές πλήρως αντανακλαστικές, επικινδύνων
θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας, ρυθμιστικές υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί οριοδείκτες όπου απαιτείται σύμφωνα
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν
εργασίες νέες ή/και ανανέωσης διαγράμμισης του οδοστρώματος
όπου απαιτείται.

ΣΉΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Θυρανοίξια στο παρεκκλήσι
της Αστυνομικής
Ακαδημίας Βέροιας
Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας της Αστυνομικής Ακαδημίας την Δευτέρα 22
Οκτωβρίου στις 12:00μ. στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί η τελετή Θυρανοιξίων του Ιερού
Παρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ.
Παντελεήμων και ιερουργούντος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκταρίου Κιούλου.

Συλλαλητήριο στην Βέροια και σε άλλες πόλεις της χώρας θα πραγματοποιήσει το ΚΚΕ,
την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στην πλατεία
Ωρολογίου. «Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους,
το λαό και τη νεολαία να ξεσηκωθούν ενάντια
στην πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο.
Στις 22 και 23 Οκτώβρη διαδηλώνουμε σε
όλες τις πόλεις που υπάρχουν στρατιωτικές
βάσεις ή σχεδιάζονται να δημιουργηθούν νέες.
Σε όλην την Ελλάδα οι Οργανώσεις του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ, με πολύμορφες δράσεις, θα εκφράσουν την αντίθεση σε αυτούς τους σχεδιασμούς» αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Απομάκρυνση ή
μη περιπτέρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μεθαύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τακτική
συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που
θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Σε αυτή θα συζητηθούν αρκετά ενδιαφέροντα
θέματα με πρώτο και καλύτερο την κατάργηση ή μη 3
θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων.
Αναλυτικά τα θέματα είναι τα εξής:
-Διατύπωση απόψεων για την τροποποίηση του
κανονισμού κοιμητηρίων του Δήμου Βέροιας.
-Κατάργηση ή μη θέσεων (3) περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων.
-Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου και απομάκρυνση κουβουκλίου.
-Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για
την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για
την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
-Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας
για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της Μελίκης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.H AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Έντονες διαμαρτυρίες από εκατοντάδες ενορίτες της Μελίκης υπάρχουν μετά την πρόθεση της
εκκλησιαστικής επιτροπής το Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής, να πουλήσει αγροκτήματα 40 στρεμμάτων.
Οι κάτοικοι της Μελίκης μόλις αντιλήφθηκαν
αναρτημένη «προκήρυξη» στον πίνακα ανακοινώσεων του πρώην Δημαρχείου, με την οποία βγαίνει
σε πλειοδοτική δημοπρασία ακίνητης περιουσίας
40 στρεμμάτων αγροτεμαχίων, αμέσως κινητοποιήθηκαν και ζητούν από τον Μητροπολίτη να σταματήσει την πράξη αυτή καθώς δεν «μπορούμε να
προσεγγίσουμε τους βαθύτερους λόγους μιας τέτοιας πρωτοβουλίας», όπως αναφέρει η σχετική επιστολή διαμαρτυρίας των κατοίκων. Βέβαια υπάρχουν ερωτήματα πως με μια απλή φωτοτυπημένη
ανακοίνωση μπορεί να πουληθεί μια εκκλησιαστική
περιουσία, ενώ εκτιμάται πως άμεσα θα υπάρξει
παρέμβαση του Μητροπολίτη ο οποίος μπορεί να
ακυρώσει αυτήν την ενέργεια.
Από την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης
ήρθε απάντηση στην παραπάνω διαμαρτυρία κατοίκων της Μελίκης
στην οποία αναφέρεται πως θα αναγνωσθεί και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο εκκλησίασμα της Αγίας Παρασκευής.
Η διαμαρτυρία των κατοίκων της Μελίκης
Δημόσια Ανοικτή Επιστολή - Δήλωση
Ενοριτών Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μελίκης
Προς : 1) Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας-Ναούσης & Καμπανίας
2) Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελίκης
3) Μ.Μ.Ε. νομού και Διαδίκτυο
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Βεροίας-Ναούσης & Καμπανίας κ.κ.
Παντελεήμον
Είμαστε δημότες Μελίκης Ημαθίας, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και
ενορίτες της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελίκης.
Πληροφορηθήκαμε από τοιχοκολλημένη Διακήρυξη με ημερ. 110-2018 στην είσοδο του δημοτικού καταστήματος Μελίκης, ότι το
επιλεγμένο και διορισμένο από εσάς εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, εκθέτει την 4-11-2018 σε «Φανερά Πλειοδοτική Δημοπρασία» την ΠΩΛΗΣΗ (40) στρεμμάτων ιδιοκτησίας του
Ιερού Ναού.
Για ένα τέτοιο θέμα, θα περιμέναμε μία υπεύθυνη και ξεκάθαρη
ενημέρωση εκ μέρους του ιερέως μας και προέδρου του Εκκλ. Συμβουλίου, για τους λόγους που επιβάλουν αυτή την ενέργεια, αλλά
μέχρι σήμερα τέτοια ανακοίνωση δεν έχει γίνει στο εκκλησίασμα του
Ιερού Ναού μας.
Παρά ταύτα, φημολογείται ανεύθυνα, ως τάχα διαδιδόμενο εκ μέρους μελών του Εκκλ. Συμβουλίου, ότι η διατήρηση της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας δεν είναι πλέον επωφελής για την Ενορία
μας και το όποιο χρηματικό ποσόν προκύψει, θα χρησιμοποιηθεί
για τη χρηματοδότηση ανέγερσης «πνευματικού κέντρου».
Δεν υιοθετούμε καμία ανεύθυνη διάδοση και αντιμετωπίζουμε ως
ακριβές μόνον το γεγονός της Διακήρυξης, χωρίς να μπορούμε να
προσεγγίσουμε τους βαθύτερους λόγους μιας τέτοιας πρωτοβουλίας
Επειδή, η Ενορία μας, ταυτιζόμενη απόλυτα με την τοπική κοινωνία της Μελίκης, ακολούθησε διαχρονικά την μοίρα και την πορεία
αυτού του τόπου και πέρασε πολλές δύσκολες (οικονομικές κ.α.)
στιγμές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους,
Επειδή, ουδέποτε και ουδείς σκέφθηκε να «ξεπουλήσει» την
εκκλησιαστική μας περιουσία για αντιμετώπιση των πρόσκαιρων
αυτών δυσκολιών, ακόμα και όταν ανεγέρθηκαν προς δόξαν Θεού
και συντηρούνται με ευλάβεια οι Ιεροί Ναοί μας (Αγία Παρασκευή,
Άγιος Νικόλαος, Αγία Κυριακή, Αγία Τριάδα, Άγιος Λουκάς),
Επειδή, η Ενορία μας ΠΑΝΤΟΤΕ αντιμετώπιζε τις αναφυόμενες
δυσκολίες με προσευχή, εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού,
φιλότιμο και αγαπητική προσφορά και αντεπεξήλθε με θαυμαστό
τρόπο στις δυσκολίες αυτές, μέχρι και πρόσφατα,
Επειδή, η παραπάνω διακήρυξη έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» στην τοπική μας κοινωνία, μάς «ξένισε» και μας προβλημάτισε τόσο για την σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας, όσο και για την
παρούσα συγκυρία,
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε με κάθε σεβασμό,
αλλά και με την ελευθερία του λόγου και το θάρρος της γνώμης που
πρέπει να διακρίνει κάθε συνειδητό ορθόδοξο χριστιανό, την πλήρη
αντίθεση και αντίρρησή μας στην διαφαινόμενη αυτή εξέλιξη και να
ζητήσουμε την ακύρωση κάθε περαιτέρω διαδικασίας και την αναζήτηση και άλλων λύσεων, καθώς και τη δημόσια διερεύνηση της
αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας
ενέργειας.
Ομάδα Πολιτών,
δημοτών Μελίκης Ορθοδόξων Χριστιανών και Ενοριτών του Ι. Ν.
Αγίας Παρασκευής Μελίκης, που δεν συμφωνούν με την ΠΩΛΗΣΗ

εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας της Ενορίας τους, χωρίς προηγούμενη δημόσια διερεύνηση της αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και
αποτελεσματικότητας αυτής.
Για τον συντονισμό της Ομάδας Πολιτών
ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος, 6972009378
ΜΟΛΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ζαχαρώ, 6973731441
ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, 6973224753
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ Γεώργιος, 6976231817
(Ακολουθεί Κατάσταση μελών που μέχρι σήμερα πληροφορήθηκαν και προσυπέγραψαν)
Η απάντηση της Ιεράς Μητροπόλεως
Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ἀπό 12/10/2018 Δημόσια Ἀνοικτή Ἐπιστολή - Δήλωση μερικῶν Ἐνοριτῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μελίκης καθώς καί τό ἀντίστοιχο ἠλεκτρονικό μήνυμα πρός
διάφορα Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας μέ θέμα: «Ἀντιδράσεις γιά
τήν ἀδιαφανῆ «πώληση» ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» καί ἐπειδή οἱ
ἀδελφοί μας ζητοῦν «...ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη ἐνημέρωση ... στό
ἐκκλησίασμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ...» ἔχουμε νά ἐπισημάνουμε πρός
τήν «Ὁμάδα Πολιτῶν» καί πρός κάθε ἐνδιαφερόμενο τ’ ἀκόλουθα :
Στο κείμενό σας ἀναφέρετε ὅτι πληροφορηθήκατε «ἀπό τοιχοκολλημένη Διακήρυξη μέ ἡμερ. 1-10-2018, στήν εἴσοδο τοῦ δημοτικοῦ καταστήματος Μελίκης», γιά τήν διενέργεια Φανερῆς Πλειοδοτικῆς Δημοπρασίας μέ σκοπό τήν ἐκποίηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροῦ
στίς 4 Νοεμβρίου (δηλαδή περισσότερο πάνω ἀπό ἕνα μήνα πρίν
ἀπό τήν ἡμέρα τῆς δημοπρασίας). Αὐτό καί μόνο ἀποδεικνύει τήν
ἐπιθυμία καί πρόθεση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου γιά τήν ἐνημέρωση ὅσων τό δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων τῆς περιοχῆς,
οὕτως ὥστε σέ καμιά περίπτωση ἡ σχετική διαδικασία πώλησης νά
μήν θεωρηθεῖ ὡς ἀδιαφανής καί ὡς προσπάθεια ξεπουλήματος.
Θά ἔπρεπε νά γνωρίζετε (καθότι μάλιστα μεταξύ τῶν μελῶν τῆς
Ὁμάδας Πολιτῶν βρίσκονται καί ἄτομα τά ὁποῖα διετέλεσαν μέλη
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου) ὅτι ἡ ἐπιλογή καί ὁ διορισμός τῶν
μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου δέν πραγματοποιεῖται ἀπό
τόν Μητροπολίτη ἀλλά ἀπό τό (ἑπταμελές) Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Πάγια θέση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπόλεώς
μας εἶναι νά διορίζει ὡς μέλη ἐκεῖνα τά ἄτομα τά ὁποῖα προτείνονται
ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ ἑκάστοτε Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἐφόσον φυσικά πληροῦν τίς προϋποθέσεις τίς ὁποῖες ὁρίζει ὁ νόμος.
Γράφετε ἐπίσης, ὅτι περιμένατε «μία ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη
ἐνημέρωση ἐκ μέρους τοῦ ἱερέως μας». Στήν διακήρυξη τήν ὁποία
ἐσεῖς μνημονεύετε λίγο πρίν τό τέλος γράφει: «Διά περισσότερες
πληροφορίες μποροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀπευθύνονται εἰς
τό γραφεῖο τοῦ Ναοῦ». Ἐπειδή δέν «υἱοθετεῖτε καμία ἀνεύθυνη
διάδοση καί ἀντιμετωπίζετε ὡς ἀκριβές μόνον τό γεγονός τῆς Διακήρυξης» ἄραγε, γιατί δέν κάνατε αὐτό πού γράφει ἡ διακήρυξη νά
ρωτήσετε, δηλαδή, τόν ἱερέα σας γιά ἐνημέρωση; Ἤ ἐλπίζετε ὅτι
μέσω τῶν ἐφημερίδων θά μάθετε τήν ἀλήθεια;
Ἄς συνεχίσουμε μέ τήν οὐσία τοῦ ζητήματος... Τά τελευταία χρόνια τόν ἐνοριακό κλῆρο τόν συνεκμεταλλεύονταν οἱ ἱερεῖς μαζί μέ τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο. Οἱ Ἱερεῖς, κάνοντας χρήση παλαιοτέρου
νόμου, πού δέν ἰσχύει πιά, ἐκμεταλλεύονταν τά 2/3 τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀγρῶν καί τό ὑπόλοιπο 1/3 τό καρπώνονταν ὁ Ἱερός Ναός.
(Δέν ἀκούστηκε ἐκείνη τήν ἐποχή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καμιά φωνή διαμαρτυρίας... οὔτε «ἀντίθεση», ... οὔτε «ἀντίρρηση» γι’ αὐτή
τήν κατάσταση... ἄραγε τό ὄψιμο αὐτό ἐνδιαφέρον γιά τά ἐνοριακά
κτήματα κρύβει κάτι; Θά ἦταν ὠφελιμότερο γιά τήν ἐνορία νά τά ἐκμεταλλεύεται ὁ ἐφημέριος;)
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ τήν 10/2017 πράξη του (ἡ ὁποία
ἐγκρίθηκε ἁρμοδίως ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο) ἀποφάσισε : «...τήν διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ γιά
τήν ἐκποίηση τοῦ ἀγροτεμαχίου ὑπ’ ἀριθμ. 1878 (μέ κώδ. ἰδιοκτ.
0705253092009) στήν τοποθεσία «Μελικιώτικα», ἔκτασης σαράντα

(40) στρεμάτων ...». Ὁ νόμος δίδει τήν δυνατότητα τῆς ἐκμετάλλευσης τῆς περιουσίας τοῦ Ναοῦ στό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο,
μέ ὅποιον τρόπο κρίνει αὐτό πιό συμφέρον γιά τόν Ἱερό Ναό. Κάθε
ἐνορία ἀποτελεῖ ἴδιον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, τό ὁποῖο
εἶναι αὐτόνομο, διοικεῖται ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί
ἐλέγχεται γιά τήν νομιμότητα καί τήν σκοπιμότητα τῶν ἀποφάσεών
του ἀπό τό Μητροπολιτκό Συμβούλιο. Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
εἶναι κατά νόμο τό μόνο ὑπεύθυνο νά λάβει ἀποφάσεις γιά τήν διαχείριση τῆς περιουσίας πρός ὄφελος τῆς ἐνορίας.
Καί πράγματι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κινεῖται πρός ὄφελος τῆς ἐνορίας καί τῶν ἐνοριτῶν. Τά χρήματα τά
ὁποῖα θά συγκεντρωθοῦν (σύμφωνα μέ τήν σχετική του ἀπόφαση)
θά διατεθοῦν γιά τήν κατασκευή τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, παραπλεύρως τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Σχεδόν
εἴκοσι χρόνια τώρα τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια δέν μπόρεσαν
νά βροῦν τούς οἰκονομικούς πόρους νά ἀρχίσουν καί νά ἀποπερατώσουν τό ἔργο αὐτό, μιας καί ἡ θεμελίωση εἶχε πραγματοποιηθεῖ
μέ ἔξοδα τοῦ Δήμου Μελίκης. Ἕνα Πνευματικό Κέντρο πού θά
στεγάσει τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς νεανικές συντροφιές καί τόσες
ἄλλες ποιμαντικές δράσεις καί δραστηριότητες πού θά μποροῦν
νά ἀναπτυχθοῦν στήν ἐνορία (ὅπως Στέκι Νεολαίας, Ἐντευκτήριο,
Κοινωνικό Φροντιστήριο, Βιβλιοθήκη, κ.α.). Ζώντας σέ δύσκολες
καταστάσεις τί καλύτερο θά μπορούσαμε νά δώσουμε στούς νέους
καί στά παιδιά μας ἀπό ἕνα χῶρο ὅπου θά διδαχθοῦν, θά μορφωθοῦν, θά παιδαγωγηθοῦν, θά ψυχαγωγηθοῦν; Τί εἶναι ὠφελιμότερο;
Ὁ Ναός νά ἔχει ἄλλα 40 στρέμματα ἤ ἕνα Πνευματικό Κέντρο ;
Ἐπειδή κάθε πνευματικό ἔργο καί κάθε πνευματική κίνηση ἀντιμετωπίζει πάντοτε τόν πόλεμο τῶν ἀντίθεων - σατανικῶν δυνάμεων
δέν μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξη οὔτε μᾶς «ξενίζει» κάθε ἀντίδραση σέ
ἔργο πού στοχεύει στήν πνευματική προκοπή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτό λοιπόν μέ προσευχή καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ
Θεοῦ νά πορεύεσθε τήν βιωτή σας καί μήν προσπαθεῖτε ὁρισμένοι
(ὅπως προφορικά καταγγέλθηκε), νά ἐξασκήσετε πίεση λόγω τοῦ
ἐπαγγέλματός σας, γιά νά ἐπιβάλλετε τήν ἄποψή σας στούς συμπολίτες σας, ἐξαναγκάζοντάς τους νά ὑπογράψουν κάτι τό ὁποῖο δέν
θέλουν. Καί ἄν συνεχίζετε νά ἔχετε τήν ἄποψη ὅτι τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο θέλει νά ξεπουλήσει τήν περιουσία τοῦ ναοῦ (ὄχι ὁλόκληρη ἀλλά τό 1/3 αὐτῆς) ἰδού πεδίο δόξης λαμπρό καί εὐάρεστο:
Χρηματοδοτῆστε ἤ βρεῖτε ἄμεσα χρηματοδότηση γιά τήν ἀνέγερση
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἐνορίας σας, ὥστε νά σᾶς εὐγνωμονοῦν οἱ ἐπερχόμενες γενεές καί νά λάβετε τήν εὐλογία τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἐπιπροσθέτως κλείνοντας σᾶς κάνω γνωστό ὅτι ἔχει καταγγελθεῖ προφορικά στήν Ἱερά Μητρόπολη ὅτι ἱερέας ἄλλης Μητροπόλεως τελεῖ στήν Μελίκη τρισάγια, ἁγιασμούς, διοργανώνει ἐκδρομές
κλπ χωρίς τήν σχετική ἄδεια καί εὐλογία. Σᾶς γνωρίζω ὅτι α) ὁ
συγκεκριμένος ἱερέας θά ὑποστεῖ τίς κανονικές συνέπειες πού προβλέπει ἡ ἐκκλησιαστική δικαιοσύνη καί β) οἱ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐπευφημοῦν, βοηθοῦν καί ἐνισχύουν τό ἔργο τοῦ ἐν λόγω κληρικοῦ θά
βαρύνονται μέ τήν ἁμαρτία τοῦ παραπικρασμοῦ τοῦ κανονικοῦ σας
ἐφημερίου, μία ἁμαρτία πού κανείς ἄλλος πνευματικός δέν ἔχει τό
δικαίωμα νά συγχωρέσει παρεκτός ἄν εἰλικρινῶς ζητήσετε συγνώμη
ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας σας.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

4

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

PΚυνήγι αγριογούρουνου
πάνω σε κεντρικούς
δρόμους
PΣιδέρης: «Να επιλέγουν
σημεία με καλή ορατότητα…»
PΥπάρχει νομοθετικό κενό!!!
PΔασαρχείο: Το γνωρίζουμε
το ζήτημα και το ψάξαμε με
την Αστυνομία…
P«Τσακώνονται»
μεταξύ τους!!!

Τα καρτέρια του …φόβου

ΚΥΝΗΓΟΙ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΚΕΝΟ
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – «ΤΣΑΚΩΝΟΝΤΑΙ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ «ΓΟΥΡΟΥΝΑΔΕΣ» ΚΑΙ «ΛΑΓΑΔΕΣ»
Τα κατά καιρούς περιστατικά με κυνηγούς ωα χάνουν
την ζωή τους από πυροβολισμό ενός συναδέλφου του κατά
την διάρκεια που κάνουν καρτέρι για αγριογούρουνο, αποδεικνύουν με τραγικό τρόπο ότι το κυνήγι αγριογούρουνου,
είναι ένα πολύ επικίνδυνο ...χόμπι που μόνο από έμπειρους
κυνηγούς μπορεί να γίνει και μάλιστα με μεγάλη προσοχή κι
από αυτούς.
Το ότι η ύπαιθρος έχει γεμίσει τα τελευταία χρόνια από
αγριογούρουνα, έχει κατακόρυφα αυξήσει τους αριθμούς
κυνηγών, και έχει οδηγήσει πολλούς, να περιμένουν τα θη-

ράματα πάνω στους επαρχιακούς
δρόμους, δίπλα στο αυτοκίνητό τους
πίνοντας και το καφεδάκι τους.
Στους δρόμους όμως κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ανύποπτους πολίτες ή περιπατητές, ενώ κάποιοι
άλλοι κυνηγοί, στήνουν το καρτέρι
τους κοντά στα χωριά και οι κάτοικοι
ακούνε τα σκάγια, ευτυχώς προς το
παρόν στην Ημαθία, χωρίς δυσάρεστο περιστατικό.
Κυνήγι αγριογούρουνου
πάνω σε κεντρικούς δρόμους
Τέτοια σημεία παρατηρούνται σήμερα στην περιοχή «Ντουρμάνι» και
«Βρωμοπήγαδο», στον δρόμο για
το Σέλι, στον δρόμο από Παναγία
Δοβρά προς Φυτειά, αλλά μας κατήγγειλαν πως εθεάθησαν κυνηγοί
και στον δρόμο προς Κοζάνη, πριν
το χωριό Γεωργιανοί Βέροιας.
«Το θέμα που βάζετε είναι γνωστό και εμείς προσπαθούμε
να τους αποτρέψουμε. Όμως πάνω στον δρόμο έχεις καλύτερη ορατότητα να σκοτώσεις το θήραμα, αλλά έχεις και τον
έλεγχο για ανθρώπους και οτιδήποτε άλλο που δεν πρέπει να
υποστεί βλάβη. Είναι πιο ασφαλής η κατάσταση και για τον
διερχόμενο και για τον συνάδελφο κυνηγό που είναι στην ίδια
ομάδα» μας είπε ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου
Βέροιας Σάκης Σιδέρης και επισήμανε πως «τα περισσότε-

ρα ατυχήματα που έχουν γίνει μεταξύ
κυνηγών, έχουν γίνει σε στενούς χωματόδρομους ή σε μονοπάτια».
Σίγουρα στην περιοχή μας δεν είχαμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό από
καρτέρια πάνω σε επαρχιακούς δρόμους που συνδέουν οικισμούς, αλλά
«ξέρω πως είναι άσχημο ένας πολίτης
που δεν είναι κυνηγός, να βλέπει πάνω
στον δρόμο κάποιους οπλισμένους πολίτες. Το όπλο είναι ένα κρύο πράγμα,
άσχετα εάν εμείς το έχουμε συνηθίσει.
Το όπλο το κάνουμε εμείς κουμάντο.
Είναι όπως το τιμόνι ενός αυτοκινήτου.
Όπου θες το πας. Το καλάμι ενός ψαρά δεν ελέγχεται τόσο, όσο ένα όπλο
κυνηγού» μας είπε ο Πρόεδρος του
Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας.
Σιδέρης: «Να επιλέγουν
σημεία με καλή ορατότητα…»
Ο τρόπος του ομαδικού κυνηγιού που συνηθίζεται από
αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα, έχει σαν βάση στρατηγικής τους σιωπηλούς κυνηγούς, που στην κυριολεξία δεν
κυνηγούν, αλλά, καραδοκούν. Αυτό πάντα απαιτούσε και συνεχίζει να απαιτεί, άτομα τα οποία διακατέχονται από ηρεμία,
υπομονή και αποθέματα τεράστιας ψυχραιμίας.
«Αυτοί που κάνουν καρτέρι πάνω στους δρόμους, δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει ατύχημα. Θα πρέπει να έχει
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πρόβλημα ο άνθρωπος. Όπως ο χειρότερος οδηγός. Το όπλο είναι η προέκταση του χεριού μας. Δεν
μας ελέγχει αυτό. Σαν Κυνηγετικός Σύλλογος εμείς
συστήνουμε τα μέλη μας να επιλέγουν σημεία που
έχουν οπτικό σημείο και να μην κάθονται πάνω σε
κεντρικούς δρόμους. Όμως υπάρχουν διαφωνίες
καθώς θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλές το καρτέρι σε
τέτοιους δρόμους επειδή είναι πιο ανοιχτό σημείο,
έχει μεγαλύτερη ορατότητα» επισήμανε ο Σάκης
Σιδέρης.
Πέρα του χαρακτήρα ενός τέτοιου ατόμου, απαιτούνται σαφώς και οι σκοπευτικές ικανότητες. Κάτι
το οποίο εκτός από το ταλέντο που μπορεί να χρίζει
έναν τέτοιο κυνηγό, επιβάλλεται η προάσκηση και η
εξοικείωση με το όπλο.
Τα αγριογούρουνα μπορεί να φαντάζουν ως εύκολος στόχος λόγω του όγκου τους, αλλά η ταχύτητα
που αναπτύσσουν όταν καταδιώκονται από τους
σκύλους διασχίζοντας τα περάσματα, κάνουν πολλές φορές ακόμη και τους καλύτερους σκοπευτές,
ανήμπορους να …τα «γκρεμίσουν». Πολύ δε περισσότερο γίνονται επικίνδυνα όταν τα αγριογούρουνα
στις μέρες μας, έφτασαν πολύ κοντά σε οικισμούς
και προκάλεσαν ζημίες σε κτήματα. Εντοπίστηκαν
αγριογούρουνα στο ποτάμι κάτω από τις «Φλαμουριές» και στην περιοχή της «Βίλλα Βικέλα». Έφτασαν στην πόλη της Βέροιας.
«Ίσως στην περίπτωση αυτή οι κυνηγοί να παρεμβαίνουν «ευεργετικά!!!», αποτρέποντας προβλήματα
άλλης φύσεως και τροχαία με αγριόχοιρους, χωρίς αυτό να
δικαιολογεί την παρουσία κυνηγών στους δρόμους, αλλά
όχι να φύγουν εντελώς» μας είπαν για την περίπτωση αυτή
κυνηγοί με τους οποίους συνομιλήσαμε, αλλά δεν ήθελαν να
δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους.
Υπάρχει νομοθετικό κενό!!!
Για το κυνήγι πάνω
στους δρόμους δεν υπάρχει νομοθετικό, απαγορευτικό, πλαίσιο. Όμως γεννάται ο προβληματισμός
όταν τα καρτέρια για αγριογούρουνα γίνονται σε
περιοχές όπου υπάρχει
αυξημένος χειμερινός τουρισμός, όπως ο δρόμος
για το Σέλι, στις περιοχές
«Ντουρμάνι» και Βρωμοπήγαδο». Δεν είναι και η
καλύτερη εικόνα τουρίστες
και ιδιαίτερα παιδιά να
βλέπουν στους δρόμους
ανθρώπους να οπλοφορούν και αυτό είναι εύλογο να αγανακτούν με ότι βλέπουν.
«Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο απαγόρευσης για κυνήγι
πάνω στους δρόμους, όμως να το εστιάσουμε όπου υπάρχει
μεγάλη πυκνότητα οχημάτων τον χειμώνα, γιατί στις άλλες
περιπτώσεις είμαστε μόνοι μας» μας είπε ο Δασολόγος
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης και
Επιστημονικός Συνεργάτης του Συλλόγου της Βέροιας
Αλέξανδρος Γκάσιος και συμπλήρωσε:
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«Όπου υπάρχει διαπιστωμένη, όπως στην περιοχή μας
που είναι ο δρόμος για το Σέλι, θα μπορούσε να γίνει μία
συζήτηση μετατόπισης των ορίων κάποια μέτρα, έτσι ώστε
να μην δημιουργείται ούτε φόβος. Γιατί κίνδυνος θεωρώ ότι
δεν υπάρχει, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι, αν
και στατιστικά δεν υπάρχει κάτι. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Βέροιας για τον συγκεκριμένο δρόμο θα μπορούσε να ήταν
σύμφωνος στην μετατόπιση των ορίων».

Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
του Δασαρχείου Βέροιας Γιώργος Παπαρουσόπουλος.
«Όπου δεν απαγορεύεται το κυνήγι, ο κυνηγός μπορεί να
σταθεί. Σ΄ αυτούς τους δρόμους είναι όρια των καταφυγίων,
αλλά είναι έξω από τα καταφύγια. Άρα μπορεί να σταθεί πάλι.
Και εμείς ως Δασαρχείο και η Αστυνομία ψάξαμε κάποια διάταξη που να το απαγορεύει, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σχετικό» κατέληξε ο Γιώργος Παπαρουσόπουλος.

Δασαρχείο: Το γνωρίζουμε το ζήτημα και το ψάξαμε
με την Αστυνομία…
Προϊστάμενη αρχή του
Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας και της θήρευσης
είναι τα κατά τόπους Δασαρχεία. Εν προκειμένω το
δασαρχείο Βέροιας έχει τον
πρώτο λόγο για ότι συμβαίνει και στην θήρευση στην
περιοχή μας. Θέσαμε, λοιπόν, το πρόβλημα με την
παρουσία κυνηγών που
κάνουν καρτέρια για αγριογούρουνα σε κεντρικούς
επαρχιακούς δρόμους της
ορεινής περιοχής της Βέροιας.
«Το συγκεκριμένο θέμα το συζητάμε κάθε χρόνο. Μας απασχόλησε το ζήτημα. Υπάρχουν περιστατικά στον δρόμο για
την Καστανιά, το Σέλι και την περιοχή «Κλαδάκι» από Δοβρά
προς Φυτειά. Όμως δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που
να απαγορεύει τον κυνηγό να κάθεται πάνω στους δρόμους.
Το ζήτημα απασχόλησε και την Αστυνομία, αλλά ούτε κι αυτή
έχει κάποιο πλαίσιο που να μπορεί να παρέμβει. Να τον διώξει από τον δρόμο δηλαδή…» μας είπε ο Προϊστάμενος του

«Τσακώνονται» μεταξύ τους!!!
Πέραν του ζητήματος της παρουσίας κυνηγών που κάνουν «παγάνες» για αγριογούρουνα σε κεντρικούς δρόμους,
μεταξύ τους «τσακώνονται» κατά την διάρκεια του κυνηγιού.
Συγκεκριμένα μας είπαν πως κυνηγοί πουλιών και λαγών
μπαίνουν νόμιμα σε περιοχές που υπάρχουν καρτέρια για
αγριογούρουνα, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται φασαρίες. Οι κυνηγοί αγριογούρουνων «διώχνουν» με τον τρόπο τους κυνηγούς πουλιών γιατί κάνουν καρτέρια σε αγριογούρουνα. Λογικό, λοιπόν, να υπάρχει έντονες αντεγκλήσεις
μεταξύ τους, που κάποιες φορές του φέρνουν στα …χέρια!!!
«Πράγματι υπάρχουν συχνά τέτοια περιστατικά. Μάλιστα
υπήρξαν και επεισόδια που έχει επέμβει και η Αστυνομία. Όμως οι έριδες μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι θέμα δεοντολογίας και ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων. Αυτοί που κυνηγούν αγριογούρουνα είναι πιο «άγριοι»
κυνηγοί. Σπάνια θα μαλώσουν «λαγάδες» ή αυτοί που κυνηγούν πουλιά» κατέληξε ο Γιώργος Παπαρουσόπουλος.
Καταλήγοντας θα πούμε πως είναι δύσκολο να βρεθεί μια
νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τους κυνηγούς να
θηρεύουν πάνω σε κεντρικούς επαρχιακούς δρόμους. Για
παράδειγμα αν ένας κυνηγός σταθμεύσει το αυτοκίνητό του
πάνω σε έναν τέτοιο δρόμο και βγάλει το όπλο του για να
πάει 100 μέτρα μακρύτερα, εκείνη την στιγμή (που θα βγάλει
το όπλο του από το αυτοκίνητο) δεν θα είναι παράνομος; Είναι λεπτομέρειες που μπορούν να γίνουν …θρίλερ!!!
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΛΙΟΥ

Μνημείο των 7
Βλάχων Ηρωίδων
απο το Σελι

ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αιτήσεις για επιστροφή αναδρομικών
λόγω παράνομων παρακρατήσεων
Από τον Σύνδεσμο Πολιτικών
Συνταξιούχων Ημαθίας ανακοινώθηκε ότι όσα μέλη επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση για επιστροφή αναδρομικών λόγω παράνομων παρακρατήσεων με τους Ν.
4051/2012 και 4093/2012 τόσο
από την κύρια σύνταξη, όσο και
από την επικουρική, μπορούν να
περάσουν από το Γραφείο του
Συνδέσμου, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, να προμηθευθούν τις
σχετικές αιτήσεις.

Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας
έρχεται στην Βέροια
Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας
έρχεται στην Βέροια. Το Freelance CampusBus έρχεται στις 29 και 30 Οκτωβρίου. Είσαι άνεργος Έλληνας ή πρόσφυγας; Μην χάσεις και εσύ τα σεμινάρια
που διοργανώνει το CampusBus για σένα ώστε να
μπεις στο χώρο της εναλλακτικής εργασίας και να
αυξήσεις το εισόδημα σου!
Το Freelance CampusBus είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο που κυκλοφορεί σε όλη την
Ελλάδα και παραδίδει σεμινάρια εκπαίδευσης σε
online πλατφόρμες εύρεσης εργασίας(π.χ Upwork,
Freelancing κλπ). Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για να εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εύκολα και γρήγορα από όπου και αν βρίσκονται παρέχοντας τις υπηρεσίες τους. Οι υπηρεσίες που ζητούν οι εργοδότες είναι όλες απομακρυσμένες, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του συνεργάτη και αφορούν projects μικρής διάρκειας όπως η μετάφραση, επεξεργασία λιστών,
το data entry κλπ. Το CampusBus μαθαίνει στους συμμετέχοντες να φτιάχνουν ένα δυνατό προφίλ, να κλείνουν projects
στις πλατφόρμες, να τα υλοποιούν αποτελεσματικά λαμβάνοντας καλές κριτικές και να είναι ασφαλείς ώστε να αυξήσουν τη
ζήτηση τους συνεπώς και το εισόδημα τους.
Τα μαθήματα διαρκούν 2 ημέρες, είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται εντός του λεωφορείου που έχει διαμορφωθεί
ως τάξη για να φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπολογιστές. Μετά τη συμμετοχή τους οι
συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και mentoring από ειδικούς.
Δηλώσεις συμμετοχής εδώ: www.campusbus.org/apply

Οι επτά αυτές γυναίκες, απο το μεγαλο βλαχοχωρι του Σελιου, θυσιάστηκαν το 1878 στην τοποθεσία «Άγιοι Πάντες», πέφτοντας από το βράχο του Γαλακτού Πιερίων, για να μη συλληφθούν από τους Τούρκους. Η
αυταπάρνηση των γυναικών ανακαλεί στη μνήμη μας την ηρωική θυσία
των γυναικών τoυ Πόντου,του Ζαλόγγου και της Αραπίτσας.
Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι, ενώ τα γεγονότα του Ζαλόγγου και της
Αράπιτσας είναι και γνωστά σε όλους μας, το γεγονός της θυσίας των
Βλάχων γυναικών παραμένει άγνωστο στους περισσότερους παρότι
υπάρχουν καταγεγραμμένα σε ένα γραπτό της εφημερίδας ΩΡΑ των
Αθηνών του 1878 που έδινε την πληροφορία στους ελεύθερους έλληνες
της εποχής εκείνης και σ΄όλο τον κόσμο για τη θυσία που έγινε στις 15
Μαρτίου 1878 κοντά στο Μοναστήρι των Αγίων Πάντων στα Πιέρια Όρη.
Τα ονόματα των γυναικών που θυσιάστηκαν αναφέρονται στο παραπάνω έγγραφο
πο υ σ ή μ ε ρ α
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά
έχει σταχέρια
του ο ιστορικός ερευνητής
από την Αθήνα κ.Ετεοκλής
Ι.Γρηγοριάδης
και είναι τα παρακάτω.
Μαρία Μητραντώνη (Μητροτόνη), Κυράτσα Μπιντιβάνου, Ελένη
Τσούλιου, Βαγγελία Σάντου,
Σουλτάνα Μαρίτσα, Μαρία
Σούλιου, και
Κατερίνα Νιώπα.
Η τελευταία έπεσε στο
γκρεμό με τον
γιό της Γιάννη,
που τον βρήκαν να θηλάζει
από την νεκρή
μάνα του, και ο
οποίος επέζησε του δράματος και πέθανε
το 1930 στη
Βέροια.

Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο
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Η Μόσχα κόβει κάθε σχέση με
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Βαθαίνει το σχίσμα στην
Ορθοδοξία, με απρόβλεπτες
για την ώρα συνέπειες. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε πως «κόβει κάθε
δεσμό» με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη
Βαρθολομαίο. Ο λόγος είναι
η απόφαση του Οικουμενικού
Πατριαρχείου να ανακηρύξει
αυτοκέφαλη την Ουκρανική
Ορθόδοξη Εκκλησία.
«Η Ιερά Σύνοδος, το σχήμα που
διοικεί τη Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία, αποφάσισε πως οποιαδήποτε περαιτέρω εκκλησιαστική σχέση με την Κωνσταντινούπολη είναι αδύνατη»,
δήλωσε ο μητροπολίτης Ιλαρίων, επικεφαλής του τμήματος
Εξωτερικών Σχέσεων της ρωσικής εκκλησίας, ανακοινώνοντας το de facto σχίσμα ανάμεσα στις δύο μεγάλες
εκκλησίες. «Η αποδοχή διαλόγου με σχισματικούς και πρόσωπα στα οποία έχει
επιβληθεί ανάθεμα από εκκλησία άλλης δικαιοδοσίας, η επιβουλή σε ξένα κανονιστικά όρια, η προσπάθεια αποποίησης δικών της ιστορικών αποφάσεων και
υποχρεώσεων, όλα αυτά θέτουν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπολεως έξω
από τα όρια του κανονιστικού πεδίου και προς μεγάλη μας λύπη κάνει πλέον για
εμάς αδύνατη την επαφή της ευχαριστίας με τους ιεράρχες, τους πνευματικούς
και τους πιστούς...», αναφέρει η ανακοίνωση της Ιερής Συνόδου του Πατριαρχείου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών. Τονίζεται επίσης ότι «στο εξής και μέχρι
την άρση των αντικανονικών αποφάσεων που πήρε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως οι ιερείς του Πατριαρχείου Μόσχας είναι αδύνατο να συλλειτουργούν
με τους κληρικούς της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και για τους πιστούς
(αδύνατη) η συμμετοχή σε πράξεις λατρείας σε ναούς αυτής». Για την ώρα δεν
υπάρχει απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη συγκεκριμένη απόφαση. Την Πέμπτη, όταν έγινε γνωστή απόφαση της Κωνσταντινούπολης για την
παραχώρηση του αυτοκέφαλου στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία η πρώτη
αντίδραση της ρωσικής εκκλησίας ήταν να μιλήσει «νομιμοποίηση των σχισματικών». Το θέμα έφτασε ακόμα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, στο
οποίο συμμετέχει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων
για την κατάσταση γύρω από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία,
μετά τη γνωστή απόφαση του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Πηγή: www.lifo.gr

AΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνελήφθησαν τρία άτομα στην
Ημαθία για διακίνηση κάνναβης
Συνελήφθησαν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, το
απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας,
3 ημεδαποί ηλικίας 45, 41 και 40 ετών, για διακίνηση
κάνναβης.
Ειδικότερα, στην κατοχή τους αλλά και σε έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε
αποθηκευτικό χώρο και δύο οικίες τους σε περιοχή
της Ημαθίας, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
• συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 1 κιλού και 100 γραμμαρίων,
• ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 598
γραμμαρίων,
• 25 σπόροι κάνναβης,
• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• νάιλον τεμάχια για τη συσκευασία της κάνναβης
και
• χρηματικό ποσό των 220 ευρώ, ως προερχόμενο
από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.
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ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει τον
διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης»
Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών
της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας,
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, με αφορμή την
εκκίνηση της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης προς 1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας
της αύξησης των διεθνών τιμών και ιδίως
των εξοντωτικών φόρων που έχει επιβάλλει η
κυβέρνηση, κατέθεσε από κοινού με άλλους
72 βουλευτές της ΝΔ σχετική ερώτηση στη
Βουλή, με την οποία προτείνεται η αύξηση του
επιδόματος θέρμανσης και η επαναφορά των
κριτηρίων χορήγησης που ίσχυαν το 2014. Για
το θέμα αυτό, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση με
κορμό τη Νέα Δημοκρατία μείωσε κατά 30%
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης και διατήρησε την καταβολή επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, ύψους
0,35 ευρώ το λίτρο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, προκαταβάλοντας το 25% του
επιδόματος.
Από εκεί και πέρα ανέλαβε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και, αποκαλύπτοντας την
ψευδεπίγραφη κοινωνική πολιτική της, προχώρησε στα εξής:
1ον) Αύξησε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22% και τον
ΦΠΑ στο 24% εκτοξεύοντας την τιμή του.
2ον) Μείωσε το επίδομα θέρμανσης από
το 0,35 ευρώ το λίτρο, αρχικά στο 0,25 ευρώ
το λίτρο και στη συνέχεια στο 0,125 ευρώ το
λίτρο.
3ον) Μείωσε κατά 50% τον αριθμό των δικαιούχων θεσπίζοντας «κόφτη» που απέκλειε
ανθρώπους που λάμβαναν το επίδομα θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για
τη φετινή περίοδο ξεκίνησε σήμερα. Οι πολίτες θα κληθούν να το προμηθευτούν σε τιμή
που θα αγγίζει το 1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας
της αύξησης των διεθνών τιμών αλλά και των
εξοντωτικών φόρων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση,
η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος
τουλάχιστον ο διπλασιασμός του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης, στα 120 εκατ. ευρώ,
με παράλληλη επαναφορά των διευρυμένων
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων
χορήγησης του 2014, και καλεί την κυβέρνηση
να κάνει αποδεκτή τη σχετική πρότασή της.
Πρόκειται, άλλωστε, για ένα αυτονόητο μέτρο
δικαιοσύνης που περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς
αλλά και στο περιβάλλον από την αλόγιστη
χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Θέμα: «Άμεση αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ώστε να το λάβουν περισσότεροι Έλληνες».
Η ψευδεπίγραφη κοινωνική πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποκαλύπτεται
με την στάση της στο θέμα του επιδόματος του
πετρελαίου θέρμανσης.
Το 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία μείωσε κατά 30% τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και διατήρησε την καταβολή επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης, ύψους 0,35
ευρώ το λίτρο, με διευρυμένα εισοδηματικά
κριτήρια, προκαταβάλοντας το 25% του επιδόματος.
Από εκεί και πέρα ανέλαβε η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και:
1ον) Αύξησε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 22% και τον
ΦΠΑ στο 24% εκτοξεύοντας την τιμή του.
2ον) Μείωσε αρχικά το επίδομα θέρμανσης
από το 0,35 ευρώ το λίτρο, στο 0,25 ευρώ
το λίτρο και στη συνέχεια στο 0,125 ευρώ το
λίτρο.
3ον) Μείωσε κατά 50% τον αριθμό των δικαιούχων θεσπίζοντας «κόφτη» που απέκλειε
ανθρώπους που λάμβαναν το επίδομα θέρμανσης τα προηγούμενα χρόνια.
Δηλαδή, ο «κόφτης» που έβαλε η κυβέρνηση απέκλεισε πολλούς από τους δικαιούχους,
σε βάρος των πιο αδύναμων πολιτών.
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για
τη φετινή περίοδο ξεκίνησε σήμερα. Οι πολίτες θα κληθούν να το προμηθευτούν σε τιμή
που θα αγγίζει το 1,15 ευρώ το λίτρο, εξαιτίας
της αύξησης των διεθνών τιμών αλλά και των
εξοντωτικών φόρων που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση.
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση,
η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι αναγκαίος
τουλάχιστον ο διπλασιασμός του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης, στα 120 εκατ. ευρώ,
επαναφέροντας παράλληλα τα διευρυμένα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια χορήγησης του 2014. Το επιπλέον ποσό των 60
εκατ. ευρώ μπορεί να ενταχθεί στη διανομή
κοινωνικού μερίσματος και να αντληθεί από
τον δημοσιονομικό χώρο που υποστηρίζει η
Κυβέρνηση ότι υφίσταται. Εναλλακτικά, μπορεί
να χορηγηθεί από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού, με την αιτιολογία ότι
πρόκειται για έκτακτη ανάγκη που οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να κάνει αποδεκτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ως ένα αυτονόητο
μέτρο δικαιοσύνης που περιορίζει τις αρνητικές
συνέπειες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης;
2. Πότε θα εκδοθεί η σχετική υπουργική
απόφαση για τον καθορισμό των όρων, των
προϋποθέσεων, των κριτηρίων χορήγησης και
του ύψους του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης;

Δήλωση Τάσου Μπαρτζώκα για
επιθέσεις σε Αστυνομικά Τμήματα
και την γενικότερη έλλειψη του
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών
Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
η ασφάλεια του πολίτη έχει καταντήσει ένα κακόγουστο αστείο.
Είναι πρόσφατη η δολοφονική επίθεση σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας, το οποίο βρέθηκε στο στόχαστρο
εγκληματικών συμμοριών, που προφανώς δε θέλει να αγγίξει η πολιτική
ηγεσία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο
τη σωματική ακεραιότητα εργαζόμενων αστυνομικών. Αναρχικές ομάδες
έχουν μετατρέψει σε άβατο συνοικίες
και πανεπιστήμια, τρομοκρατώντας
τους πολίτες.
Παράλληλα, με τον ανεκδιήγητο
νόμο Παρασκευόπουλου, που η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει, έχουν αποφυλακιστεί κάθε είδους εγκληματίες,
με τις τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο!
Είναι χρέος μας να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια ευνομούμενη, δημοκρατική Πολιτεία.
Τάσος Μπαρτζώκας
Πολιτευτής ΝΔ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΙΠΡΑ
Ο Γραμματέας της Κ.Ο. Βασίλης Κεγκέρογλου και οι υπεύθυνοι Υποδομών
και Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης και
Γιώργος Αρβανιτίδης, έκαναν την παρακάτω δήλωση, μετά την καταψήφιση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
της Κρήτης , από την περιφερειακή παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ:
«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη στάση της περιφερειακής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χθες στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καταψήφισε την Στρατηγική Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές
νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Έτσι, για άλλη μια φορά, αποκαλύπτεται η διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ και ο
κυνισμός του κ. Τσίπρα προσωπικά, που
τέσσερα σχεδόν χρόνια τώρα, χρονοτριβούν και δεν προωθούν τις διαδικασίες
αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, ενώ την ίδια ώρα αγορεύουν στα fora με
βαρύγδουπες εκφράσεις περί ανάπτυξης
και εκδηλώνουν τον κυνισμό τους για τη
γρήγορη φυσική μείωση των συνταξιούχων.
Η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων
που είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, ήταν σε ώριμο
στάδιο, για τις περιοχές νοτιοδυτικά της
Κρήτης, αλλά από το 2015 η διαδικασία
κυριολεκτικά σέρνεται.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων όπως έχει
νομοθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ αποτελεί
πρότυπο για την παραγωγή νέου πλούτου και τη δίκαιη κατανομή του, αφού
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και τα
έσοδα του δημοσίου διατίθενται:
Στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και
1.
το Περιβάλλον της Κρήτης με το 25%
των καθαρών κερδών
2.
Στην ενίσχυση των νέων με το
5% για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα
3.
Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού
συστήματος με το 75% των καθαρών
κερδών.
Το παράδειγμα του Πατραϊκού, είναι
χαρακτηριστικό. Είναι κοίτασμα σαφώς
μικρότερο από τα δύο αντίστοιχα της
Κρήτης και θα αποδώσει από την αξιοποίησή του 4,5 δις € στο ασφαλιστικό
σύστημα και 800 εκ. € στην περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
Όλα αυτά καθιστούν τον κ. Τσίπρα
και την κυβέρνησή του αναξιόπιστους
συνομιλητές για τα σοβαρά αναπτυξιακά
θέματα της χώρας, στα οποία ούτως η
άλλως έπρεπε να πρυτανεύει η Εθνική
Συνεννόηση. Άραγε τι θα πει ο κ.Τσίπρας
στον Αιγύπτιο και Κύπριο Πρόεδρο που
θα συναντηθούν τις επόμενες εβδομάδες
στη Κρήτη;
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΣΥΡΙΖΑ, ας λογοδοτήσουν στην κοινωνία της
Κρήτης και ο κ. Τσίπρας ας τους χαίρεται».
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Χρήμα της ΕΕ μέσω ΜΚΟ στους
αναρχικούς για να ρίξουν τον επόμενο
Του Κωνσταντίνου Μπογδάνου
Με προεδρικό διάταγμα του 2016, οι απόφοιτοι
των σχολών της αστυνομίας δεν μπορούν πια να
τοποθετηθούν στα ΜΑΤ - ούτε στο Μεταγωγών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σκόπευε με τον τρόπο αυτό να ελέγξει
απόλυτα αυτές τις διευθύνσεις της ΕΛΑΣ - κάθε μια
νευραλγική για το δικό της λόγο. Όσον αφορά στα
ΜΑΤ, το αποτέλεσμα στην πράξη ήταν να κοπεί
τελείως η στελέχωση με νέο δυναμικό. Από 2500,
οι άνδρες της ΥΑΤ, πλέον, και της ΥΜΕΤ δεν υπερβαίνουν σήμερα τους 1600. Όποιος φεύγει απλά δεν
αντικαθίσταται. Πολλές διμοιρίες των τριάντα τώρα
δεν έχουν ούτε δεκαπέντε. Αυτό συμβαίνει για πολύ
συγκεκριμένους λόγους.
Η κυβέρνηση έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση: Να παραδώσει περιοχές αστικού ιστού και διάσπαρτα δημόσια κτήρια στην αναρχία και την άκρα
αριστερά ως κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γιατί η υπηρεσία
που θα έπρεπε να βάζει φρένο στα «παιδιά» και να
καθαρίζει τις σχολές έχει αφεθεί στο μαρασμό. Το
πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ότι η κυβέρνηση δεν
σταματά τη δράση του «χώρου». Κυρίως, αφορά στο
γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τρέφει την αναρχία - εντελώς
κυριολεκτικά και εν μέρει μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων που η χώρα λαμβάνει για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ που έχουν μοιραστεί σε κάθε καρυδιάς καρύδι.
Οι ΜΚΟ αυτή την εποχή έχουν την τιμητική τους

στα Εξάρχεια. Εξάδελφος πρώην υπουργού έχει μοιράσει πολύ «χαρτί» με τη συνεργασία πρωθυπουργικού συμβούλου, εμβριθούς μαρξιστή και οπαδού
των κινημάτων, που μπήκε στο Μαξίμου από την
πρώτη μέρα - και μάλιστα εκείνη την πρώτη μέρα
προσήλθε συνοδευόμενος από τη σύντροφο μακαρίτη τρομοκράτη. ΜΚΟ έχουν σήμερα κάθε λογής
αναρχικοί, αντεξουσιαστές και αλληλέγγυοι, αλλά και
πρώην κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ομάδες. Δουλειά κάνει και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
- στο πρόσφατο φεστιβάλ της μοίρασε μαύρο χρήμα
σε όλους – με πρώτους τους καλλιτέχνες που πήραν
μέρος. Η μπίζνα ανθεί και το κίνημα ενισχύεται, με
«επενδυτές» και από το εξωτερικό, όπως τη γερμανική ΜΚΟ που διαχειρίζεται κατάληψη στο κέντρο της
πόλης.
Αν αυτή τη στιγμή οι αναρχικοί, οι αντεξουσιαστές και οι ακροαριστεροί κάθε φράξιας, κολεκτίβας,
συνέλευσης, γκρούπας, νεολαίας και ομάδας κατέβαιναν στο δρόμο, θα μαζεύονταν πέντε χιλιάδες
άνθρωποι τουλάχιστον. Το κίνημα είναι, θεωρητικά
έστω, πιο δυνατό από ποτέ. Γιατί δεν εκδηλώνεται με
καίρια χτυπήματα και με γενικευμένη βία, όπως μας
είχε συνηθίσει τόσα χρόνια; Η απάντηση είναι απλή
και ανθρώπινη. Γιατί να δαγκώσεις το χέρι που σε
ταΐζει; Η επανάσταση μπορεί να περιμένει έως ότου
έρθει ο επόμενος. Τότε θα υπάρξουν επαρκείς αφορμές για χάος. Ένα χάος, που, συνδυασμένο με μη
έξοδο στις αγορές και τράπεζες υπό κατάρρευση, ρίχνει κυβέρνηση και στήνει κάλπη με απλή αναλογική.

Βέροια - Οκτώβρης 1912!
Φθινόπωρο του χίλια εννιακόσια δώδεκα! Τα
χριστιανικά έθνη της Βαλκανικής υπακούοντας
στην επιταγή της ιστορίας, συνασπίζονται για
να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς των με
τον ανατολίτη δυνάστη τους.
Και ενώ στις πρωτεύουσες των χωρών τους
οι διπλωμάτες σφυρηλατούν την διαβαλκανική συμμαχία και τα στρατιωτικά επιτελεία,
ρυθμίζοντας τις επί μέρους λεπτομέρειες της
συμπραξιακής επίθεσης, είναι έτοιμα να ξιφουλκήσουν,και ενώ το Διβάνι παρακολουθεί έμφοβο και
εμπερίσκεπτο τα τεκταινόμενα και ο στρατιωτικός διοικητής της Μακεδονίας, ο Χασάν Ταχσίν
πασάς, έχει ζωθεί από μαύρες οχιές,εδώ, στη Βέροια, την πολιτεία του γιου του
Μακεδόνα του Βέρητα, η ζωή συνεχίζεται, για
την ώρα με ρυθμούς αράθυμους.
Οι εβδομήντα πέντε τόσες εκκλησίες της
εξακολουθούν να δέχονται τους πιστούς,οι εφτά μιναρέδες των ισάριθμων τζαμιών
τους μουεζίνηδες, που υμνολογούνε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα τη δύναμη του Πατισάχ και τη δόξα του Αλλάχ, που αυτοί οι
καταραμένοι οι γκιαούρηδες έχουν αρχίσει να
αμφισβητούν,οι αγρότες συγκομίζουν τα προϊόντα της
φθινοπωρινής παραγωγής,οι μπέηδες ρουφούν θυμόσοφα τον αργιλέ
τους στους καϊβενέδες,οι Οβρηοί μηχανεύονται νέα κερδοσκοπικά
τερτίπια,και οι κάργιες να κουτσουλάνε από τα ψηλά
πλατάνια της αγοράς τους διαβάτες.
-«Έϊβαλάχ! Ένας είναι ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ ο προφήτης του! Αφού είναι κισμέτι, μπρε
Γιάννη, σήμερα-αύριο οι δικοί σας μπαίνουν
στην Καραφέροια. Φτάνει να μην μας βάλουνε
μαχαίρι.1».
-«Μην στενοχωριέσαι!», αποκρίνεται ο Γιάννης ο Παρναβέλας και στρίβει το μουστάκι του
από αυτοπεποίθηση, «εσείς μας φυλάγατε και
εμείς θα το ανταποδώσουμε!».
Έτσι είναι, αλλά η κόρη του η Ευθυμούλα, μαζί με τις τρεις άλλες φιλενάδες της και

συμμαθήτριες της έκτης του δημοτικού, το έχουν ήδη σκάσει από το σχολειό και πιάσαν
τη Μπαρμπούτα γιατί έμαθαν πως από το
Κουμανίτσι κατηφορίζει τις ανατολικές υπώρειες του Βερμίου το ελληνικό ασκέρι. Και αυτές
βιάζονται να ιδούνε τα ένδοξα ελληνικά όπλα
να μπαίνουν νικηφόρα στην πατρίδα των Αντιγονιδών, του Πευκέστα και του Δημητρίου του
πολιορκητού!
Έτσι βέβαια είναι, γι αυτό και η μητέρα της
καθώς και οι άλλες βεροιώτισσες ξεμπρατσώθηκαν για να ετοιμάσουν τα πλαστάρια να ταΐσουν τα Στρατά μας. Και οι καμπάνες άρχισαν
εκείνο το πρωινό της 16ης Οκτωβρίου 1912
να ηχούν χαρμόσυνα, οι σημαίες να ξεδιπλώνονται, ο κόσμος να ξεχύνεται θριαμβευτικά
στους δρόμους και οι πλανόδιοι μικροπωλητές
να φουλάρουν την πραμάτεια τους για μια
πλησμονή αλησβερισιού!
Ένας όμιλος ανώτερων αξιωματικών, -είναι
οι βασιλικοί πρίγκηπες,- τις πλησιάζει, καθώς
τις βλέπει να χειροκροτούν κλαίγοντας.
-«Τουρκάλες ή Ελληνίδες,·», ερωτούνε.
-«Ελληνίς Μακεδονίς Ορθόδοξη Χριστιανή!», είπε η Ευθυμούλα Μοταφτσή!
Και το ίδιο επανέλαβε και η Ευθυμούλα
Παρναβέλα, η Ειρήνη του Σιδέρη και η τέταρτη.
Με τέσσερεις λέξεις έδωσαν την εθνική τους
ταυτότητα τα εξαίσια εκείνα ελληνόπουλα και οι
αξιωματικοί τις φίλησαν συγκινημένοι.
Αυτά κάπως έτσι, εξιστόρησε σε μένα και
τον φίλο Θωμά Γαβριηλίδη την Κυριακή που
μας πέρασε η γηραιά κυρία Ευθυμία Παρναβέλα-Ξυλοφόρου, όταν πήγαμε να της φιλήσουμε
τα χέρια, τα χέρια εκείνα που παλάμισαν θριαμβικά τους πολεμιστές του 1912.
Μάλιστα! Είχα την τύχη να φιλήσω στο μάγουλο την ενενηντατριάχρονη δέσποινα, στο
ενδιαίτημα του γιου της, του κ. Γιάννη Ξυλοφόρου, όπου ζει, αποτραβηγμένη μέσα σε
πεντακάθαρη αρχοντιά, τις αναμνήσεις της.
Είθε ο καλός Θεός να της χαρίσει ευδαίμονα
και γαλήνια τα υπόλοιπα της ζωής της χρόνια!
+Νίκος Σιδηρόπουλος,
εφημερίδα «Βέροια», 19-11-1993.

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Ιούλιος 1965
Αυτοδύναμη Κυβέρνηση Ενώσεως Κέντρου (171 βουλευτές)
Πρωθυπουργός: Γεώργιος Παπανδρέου
Υπουργός Άμυνας: Πέτρος Γαρουφαλλιάς
Οκτώβριος 2018
Κυβέρνηση Συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Υπουργός Άμυνας: Π.Καμμένος
Γεώργιος - Ξάνθιππος
Τροχόπουλος
Στις αρχές του Ιουλίου του 1965 ο τότε Πρωθυπουργός
Γεώργιος Παπανδρέου ζήτησε από τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πέτρο Γαρουφαλλιά, να παραιτηθεί, για να
αναλάβει ο ίδιος το Υπουργείο.
Ο Πέτρος Γαρουφαλλιάς αρνήθηκε και έτσι ο Παπανδρέου τον διέγραψε απ’την Ένωση Κέντρου. Το γεγονός
αυτό προκάλεσε πολιτική κρίση και ρήξη με τα ανάκτορα,
με τον τότε Βασιλιά Κωνσταντίνο, που τελικά κατέληξε στην
παραίτηση του Πρωθυπουργού Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965 ενώ επακολούθησαν διάφορες καταστάσεις – Ιουλιανά, Αποστασία, Αποστάτες- με τελική κατάληξη την Χούντα τις 21ης Απριλίου 1967.
Για την ιστορία θα αναφέρω τα εξής:
Η ρήξη στις σχέσεις Πρωθυπουργού και Υπουργού Άμυνας είχε επέλθει πριν τον Ιούλιο και είχε
αφορμή τον γιο του Παπανδρέου- Ανδρέα, για την υπόθεση Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. (μια υπόθεση, που εκ των
υστέρων απεδείχθη πολιτικό και στρατιωτικό φιάσκο) και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην
υπόθεση αυτή.
Είχε προηγηθεί η έκθεση του Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, Διοικητού των Ελληνικών Δυνάμεων
της Κύπρου (περίπου 10.000 στρατιώτες με δύναμη πυρός Σώματος Στρατού τότε) προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Υπουργό Άμυνας Πέτρο Γαρουφαλλιά. Στην έκθεση αυτή ο Γρίβας ανέφερε ότι ιδρύθηκε συνομωτική οργάνωση από ομάδα αξιωματικών υπό την επωνυμία Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α
(Αξιωματικοί Σώσατε Πατρίδα Ιδανικά Δημοκρατία Αξιοκρατία) με πολιτικό προϊστάμενο τον Ανδρέα
Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν η τότε Αντιπολίτευση, υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, υποστήριζε ότι
ήθελε να αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας ο Πρωθυπουργός, για να βάλει αυτή την υπόθεση στο αρχείο, λόγω ανάμειξης του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου.
Υπήρξε τότε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Βασιλιά Κωνσταντίνου και Πρωθυπουργού Γεωργίου
Παπανδρέου, που όταν δόθηκαν αργότερα στη δημοσιότητα, φάνηκε ότι ο νεαρός Βασιλιάς είχε απευθυνθεί με μεγάλη θρασύτητα προς τον εκλεγμένο Πρωθυπουργό. Το απόγευμα τις 15ης Ιουλίου,
ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου επισκέφτηκε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα τον Βασιλιά και όταν
βγήκε απ’τα ανάκτορα δήλωσε: “Eπήλθε διαφωνία. Αύριο θα υποβάλλω την παραίτηση της κυβερνήσεως και θα προβώ εις ανακοινώσεις.’’
Και έτσι, από την άλλη μέρα άρχισε η κατρακύλα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εδώ θα αναφέρω ότι ο Πέτρος Γαρουφαλλιάς υπήρξε στενός φίλος, κουμπάρος και χρηματοδότης επί σειράν ετών του Γεωργίου Παπανδρέου τον οποίον ο τελευταίος συμπεριλάμβανε σε αυτούς
που αποκαλούσε «φίλους του μονίππου» δηλαδή τόσοι λίγοι φίλοι που χωρούσαν σε ένα μόνιππο-άμαξα που έσερνε ένα άλογο.
Για να πάμε τώρα στην σημερινή εποχή, στην προ ημερών επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου στην Αμερική, ο Υπουργός αυτός διαφοροποιείται πλήρως από την γραμμή
της κυβέρνησης και προκαλεί την οργή του Πρωθυπουργού Α.Τσίπρα και του συνόλου των Αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την διαφοροποίηση από τα λεγόμενά του δικού του Βουλευτού (βλέπε
Τέρενς Κουϊκ).
Αυτό που εξέφρασε στην Αμερική ήταν ότι:
Α). Εάν αποτύχει η «Συμφωνία των Πρεσπών» που συνήψε η Κυβέρνηση με την Κυβέρνηση της
FYROM υπάρχει εναλλακτική λύση για τα Δυτικά Βαλκάνια κατά την άποψή του.
Β). Πρότεινε εν αγνοία της Κυβέρνησης να γίνουν βάσεις Αμερικάνικες εκτός από την υπάρχουσα
στη Σούδα και σε Λάρισα, Αλεξανδρούπολη κ.α.
Συμπερασματικά, τότε το 1965 και τώρα το 2018 έχουμε να κάνουμε με δυο Πρωθυπουργούς
που αδυνατούν να ελέγξουν τους Υπουργούς Άμυνάς τους. Το 1965, το τι επακολούθησε το βιώσαμε όλοι μας.
Σήμερα, θα έχουμε συνέπειες;
Θα περιμένουμε με αγωνία.
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Οι βραβεύσεις του Δήμου Βέροιας

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα πλαίσια
του εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της
Βέροιας ο Δήμος Βέροιας βράβευσε πολίτες που
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους συμπολίτες
μας, σε μαθητές που διακρίθηκαν σε μαθηματικούς
και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και αθλητές που
διακρίθηκαν σε διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες.
Την εκδήλωση άνοιξε το τμήμα μπαλέτου και
σύγχρονου χορού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, σε
διδασκαλία Μαυρέτας Λενικάκη. Οι μικρές χορεύτριες, από 8 έως 12 ετών, χόρεψαν έναν σύγχρονο
χορό με θέμα την αγάπη.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης
παρουσίασε η κ. Ασημίνα Λέκκα.
Ξεκινώντας, βραβεύθηκε ο αθλητής κολύμβησης
Σάββας Θώμογλου. Τον έπαινο παρέλαβε ο αδερφός του. Σε αυτό το σημείο ο Δήμαρχος Βέροιας
είπε ότι θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να
απονεμηθεί στον αθλητή το μετάλλιο της πόλης των
Βεροιέων.
Ακολούθησε η απονομή «Ευφήμου Μνείας»
Α) Στο Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για
τη Ψυχική Υγεία Ημαθίας, για την κατάκτηση του
πανελληνίου βραβείου «Healthcare Business Award
2018» που απενεμήθη για την επιτυχημένη δράση
του και την κοινωνική προσφορά του στον τομέα της
ψυχικής υγείας.
Β) Στον Όμιλο Φίλων Θεάτρου και Τεχνών
Βέροιας, για την κατάκτηση πέντε Βραβείων στο
19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Ορεστιάδας, μεταξύ άλλων, του 1ου Βραβείου Καλύτερης Παράστασης Κοινού και του 2ου Βραβείου
Καλύτερης Παράστασης Κριτών για το θεατρικό έργο
«Δεσποινίς Τζούλια».
Γ) Στον Κατσαβό Δημήτριο, Διευθυντή του
Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας, για τις πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις και την αξιοσημείωτη
εξωστρέφεια που έχει αναπτύξει το Δημοτικό Σχολείο
Κουλούρας υπό τη διεύθυνσή του.
Δ) Στους εθελοντές του Δημοτικού Ιατρείου
Βέροιας 2017-2018:
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΚΥΒΕΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΕΚΑ ΧΡΥΣΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΙΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΜΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΩΡΛ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΤΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΛΙΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΑΓΑΘΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΛΒΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΥ ΕΥΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΠΡΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ε) Στους εθελοντές καθηγητές του κοινωνικού
φροντιστηρίου 2017-18:
ΑΖΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΛΟΥΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΑΤΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
ΠΟΖΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΑΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΙΓΓΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΤΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Στους εθελοντές του προγράμματος του Δήμου
Βέροιας, Θερινή Κατασκήνωση «Καλοκαίρι στην
πόλη»
ΕΜΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΩΡΕΘΕΑ
ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΣΤΡΗΣ ΑΡΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΛΔΗΡ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΡΤΣΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΠΕΤΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΥΡΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΑΣΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΛΗ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΥΑΚΙΝΘΗ
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΜΠΟΥΖΙΝΟΥ ΕΥΗ
ΚΟΥΤΜΗΡΙΔΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΟΛΓΑ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΑ
ΚΡΙΤΙΚΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΖΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΦΑ
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑΝΑΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΜΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΙΟΛΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΙΑΜΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΡΑΒΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΝΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΩΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διακρίσεις σε μαθητικούς σχολικούς αγώνες:
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΜΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΟΥΜΕΛΑ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΕΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΚΛΩΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΛΑΡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΕΣ
ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΗΤΣΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΑΪΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝ
ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Πανελλαδικές εξετάσεις:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΠΙΖΙΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ
2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΓΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΔΟΥΛΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΛΑ ΠΕΤΡΙΝΟ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΤΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑΟΥΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΜΠΕΣΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΥΠΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΙΑΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΚΑΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΞΙΖΙΔΗΣ ΜΑΓΙΕΡ ΤΖΕΪΣΟΝ ΒΙΛΛΥ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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στα πλαίσια της απελευθέρωσης της πόλης
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΟΥΧΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΛΛΙ ΒΟΥΛΑΝΕΤ
ΠΑΠΑΖΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΣΒΑΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΖΙΩΓΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΙΟΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σε αυτό το σημείο την παρουσίαση συνέχισε η κ.
Ειρήνη Μπεσίνα.
Βραβεύθηκαν τα Αθλητικά Σωματεία:
Αθλητικό σωματείο «Εν σώματι Υγιεί»
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΤΩΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΟΝΝΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟς, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΕΡΦΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες «Αιγές»
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΕΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διαγωνισμός Veria Dance Competition
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΒΑΝΑ ΝΙΚΗ
ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΜΠΡΗ ΖΩΗ
ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΑΝΝΑ
ΠΕΛΤΕΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΛΕΝΙΚΑΚΗ ΜΑΥΡΕΤΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Πανημαθιακός Αθλητικός Σύλλογος Καράτε
ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΛΕΒΑΡ ΠΑΡΙΣ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΣΑΓΚΕΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΛΙΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΑΜΒΡΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΦΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΣΙΩΤΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΤΣΙΔΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Α.Σ. Ολυμπιακή Ελπίδα Βέροιας (judo)
ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΣΚΑ ΑΝΝΑ
ΓΚΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΓΚΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Α.Σ. Νηρέας Βέροιας
Κολύμβηση
ΦΥΚΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Τέννις
ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ – ΕΛΕΝΗ
Όμιλος Αντισφαίρισης Βέροιας
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΝΤΕΠΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
Α.Σ. Ερμής
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΤΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Όμιλος Αντισφαίρισης Βικέλας
ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημαθίων
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΑΥΓΗ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΤΙΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Αθλητικός Όμιλος Αλέξανδρος
ΜΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΡΙΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΟΥΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΡΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΣΙΑΠΑΝΙΔΗ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΔΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΤΣΕΟΥ ΔΡΟΣΙΑ, ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ
Αθλητικός Όμιλος Ρυθμικής Γυμναστικής
(ΑΟΡΓ)
ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΚΑΛΟΪΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΩΜΑΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΔΙΜΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ
Α.Π.Σ. Φίλιππος
Ακροβατική
ΝΤΑΠΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑ ΝΕΦΕΛΗ
ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΟΛΕΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΝΤΕΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΣΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ
Ρυθμική Γυμναστική
ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ
ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΤΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ
Αισθητική Ομαδική Γυμναστική
8-10 ετών
ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΗΘΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΤΖΙΟΥΚΑ ΜΕΛΙΝΑ
10-12 ετών
ΑΦΕΝΔΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΙΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΕΛΛΗ
ΠΑΠΑΖΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΑΣΙΚΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
14-16 ετών
ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΙΝΑΚΟΥΔΗ ΡΟΔΟΠΗ
ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ, ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΕΣ
Kick Boxing
ΔΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Στίβος
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Χειροσφαίριση (Handball)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΠΑΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΩΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΤΑΝΙΚΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΧΟΥΔΑΒΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΚΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΤΣΙΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΗΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Καλαθοσφαίριση (Basketball)
ΒΑΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΙΝΟ
ΚΑΝΤΑΡΚΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΟΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Διακρίσεις σε μαθητικούς σχολικούς αγώνες
2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΟΒΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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«Μάγεψαν» στο The Voice
και συνεχίζουν…

Ξεκίνησαν την Τετάρτη τα μαθήματα για τα παιδιά των προσφύγων που φιλοξενούνται στο Κέντρο
της Αγίας Βαρβάρας. Το πρώτο
κουδούνι κτύπησε για τα προσφυγόπουλα, τα οποία κάτω από συνθήκες προσφυγιάς προσπαθούν
να βγουν κερδισμένα από την
μόρφωση.
Κάθε απόγευμα στο Δημοτικό
σχολείο της Αγίας Βαρβάρας διδάσκονται 25 παιδιά, ενώ 8 παιδιά
εντάχθηκαν στο 16ο Δημοτικό σχο-

λείο της Βέροιας.
Καλή σχολική χρονιά, λοιπόν, και για τα προσφυγόπουλα…

Κυκλοφόρησε και το ψωμί
από κάνναβη
«Μας ταΐζουν χόρτο…» λέμ
ε όταν κάποιοι προσπαθούν να μας κοροϊδέψο
υν ή να μας εξαπατήσουν. Όμως από τώρα και
στο εξής θα τρώμε (κατ΄
επιλογή βέβαια) …χόρτο με
το ψωμί μας!!!
Πριν λίγες μέρες ξεκίνησε
στην Λάρισα η παρασκευή ψωμιού από αλεύρι κάν
ναβης, το οποίο, όπως
λέει ο αρτοποιός (χρησιμοπ
οιώντας απόψεις επιστημόνων), έχει πολλά οφέλη για
την υγεία.
Πάντως για την ώρα οι κατ
αναλωτές είναι «υποψιασμένοι» και το αποφεύγο
υν στην μεγάλη τους
πλειοψηφία και για τον επι
πλέον λόγο πως είναι ακριβότερο από τα άλλα ψωμιά
που γνωρίζουμε.

Κάτι από τα πολύ-πολύ παλιά
Αναμνήσεις από το παρελθόν ξαναζωντάνεψε ο Διευθυντής της ΚΕΠΑ
Δήμου Βέροιας Γιάννης Καμπούρης.
Ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ψηφοδέλτιο του συλλόγου φοιτητών Βέροιας
...κάπου εκεί στο 1975 ή 1976, όπως
αναφέρει.
Φυσικά όσοι το αντιλήφθηκαν, έσπευσαν να σχολιάσουν ονόματα και
«ζυμώσεις» που γίνονταν εκείνη την
περίοδο, όπως το σχόλιο του Παντελή Γουλάρα ο οποίος ανέφερε τα
εξής:
Πρώτα-πρώτα θεωρήθηκε από όλους σωστό, οι παρατάξεις που θα
κατεβούν, να μην έχουν τα ονόματα
των παρατάξεων στις σχολές, ως έχουσες περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.
Η Ανανεωτική Σπουδαστική Κίνηση ήταν η παράταξη του «Ρήγα Φεραίου» (ΚΚΕεσ). Δημοκρατική Συνεργασία ήταν η παράταξη η αντίστοιχη
με την ΠΣΚ (ΚΝΕ-ΚΚΕ). Προοδευτική
Ομάδα Βεροιωτών Σπουδαστών ήταν
η φιλικά προσκείμενη στην ΠΠΣΠ (ΟΜΛΕ-ΚΚΕμλ). Αγωνιστική Εξόρμηση ήταν η παράταξη η
αντίστοιχη με την ΠΑΣΠ (Ν.ΠΑΣΟΚ).
Αν θυμάμαι καλά νονοί στο όνομα ήμασταν εγώ, ο Παύλος ο Πετρομελίδης και ο Γιάννης
ο Χασιώτης. Η Ομάδα Αντιφασιστών Αντιιμπεριαλιστών Σπουδαστών Βέροιας αντιστοιχούσε
στην ΑΑΣΠΕ (ΕΚΚΕ). Ο καλός μου φίλος Νίκος Μπέκης ως ανεξάρτητος, εξέφραζε, αν θυμάμαι καλά απόψεις της παράταξης ΣΑΚ που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
Να σημειώσω την παρουσία στο ψηφοδέλτιο της ΑΕ του αγαπημένου φίλου, φοιτητή τότε
της ιατρικής και αργότερα γιατρού, Γιώργου Παπαδόπουλου, που έφυγε πρόωρα απ’ τη ζωή
και στην ΠΟΒΣ του Φίλιππα Ντυμένου που έφυγε πριν λίγες μέρες.
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Ο Μάριος
Ακριβόπουλος
στο «Nomads»
Οι τηλεοπτικές παρουσιάσεις, κυρίως νέων, από την Ημαθία συνεχίζονται αυτήν την εποχή και
σε άλλους διαγωνισμούς, όπως είναι το παιχνίδι
επιβίωσης «Nomads» που τώρα γυρίζεται στη
Μαδαγασκάρη.
Ο Μάριος Ακριβόπουλος είναι 43 χρονών,
από τα Παλατίτσια είναι αγρότης. Ο Μάριος καλλιεργεί τα χωράφια του και πουλάει τα προϊόντα
του σε πάγκους στις λαϊκές αγορές.
Είναι διαζευγμένος και πατέρας ενός παιδιού,
του Ιλαρίωνα. Αυτός του ζήτησε να έρθει στο
Nomads και ο Μάριος, ως ο ήρωάς του, φτάνει
ως την Μαδαγασκάρη για να τον κάνει περήφανο.
Όπως λέει και ο ίδιος, η λαϊκή αγορά του έμαθε να είναι επικοινωνιακός, δραστήριος και καλός
ακροατής. Παραδέχεται πως λόγω ηλικίας ίσως
υστερεί στα αγωνίσματα αλλά η εμπειρία και το μυαλό του θα τον οδηγήσουν στη νίκη.
Το Nomads είναι για αυτόν μια ευκαιρία να πετάξει για λίγο τα Hands Free ακουστικά και να
μην ακούει πια τον ήχο του κινητού του, που χτυπά ασταμάτητα.

Εντυπωσιάστηκαν οι σύνεδροι
του «Δρόμου του Μεταξιού»
Σύνεδρους από όλο τον κόσμο είχε τη τιμή να φιλοξενήσει η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας.
Οι σύνεδροι από 34 χώρες συμμετείχαν στις εργασίες του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον τουρισμό
στο «Δρόμο του Μεταξιού» που διοργανώθηκε από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
και το Υπουργείο Τουρισμού, ύστερα από την επιτυχημένη διεκδίκησή του με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Υπουργείου Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου
Τουρισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Thessaloniki Convention Bureau.
Οι σύνεδροι επισκέφτηκαν τους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών και την πόλη της Βέροιας, όπου η Αντιδημαρχία Τουρισμού τους παρέθεσε γεύμα, ενώ εντυπωσιάστηκαν τόσο για το αρχαιολογικό πλούτο
της περιοχής, όσο και από τις ομορφιές της πόλης.
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Κάθε πέρσι και καλύτερα
με τις παρελάσεις
Κάθε πέρσι και καλύτερα που
λέει ο λαός. Ακόμα και στις παρελάσεις των εθνικών επετείων.
Για την πρόσφατη παρέλαση των
ελευθερίων της Βέροιας, υπήρξαν
διαμαρτυρίες πολιτών, ακόμη και
με αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με την ελλιπή εγκατάσταση
μεγαφωνικών συστημάτων. Έτσι
τα εμβατήρια δεν ακούγονταν σε
όλο το μήκος της παρέλασης, παρά μόνο σε κάποιο τμήμα της οδού
Μητροπόλεως.
Μάλιστα μετά τα διάφορα σχόλια που έγιναν, εκπρόσωπος της εταιρείας ήχου, ξεκαθάρισε δια του τύπου πως σε κάποιο
τμήμα που δεν λειτούργησαν τα μεγάφωνα, κόπηκε καλώδιο από διερχόμενο αυτοκίνητο
πριν την παρέλαση, ενώ σε γενικές γραμμές μειώθηκαν οι δαπάνες για μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, τόσο από τον Δήμο Βέροιας, όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
Με την μείωση των δαπανών εξηγείται και ο λόγος και τον οποίο τα τελευταία χρόνια ο
ήχος έφτανε μέχρι το τρίδρομο Ελιάς-Βενιζέλου-Μητροπόλεως, με αποτέλεσμα τα τμήματα
να παρελαύνουν από το σημείο αυτό και μέχρι το πάρκο Ελιάς χωρίς να ακούγονται εμβατήρια.
Υ.Γ.: Λέτε στις παρελάσεις των εθνικών επετείων να μην ξανακουστεί το «Μακεδονία ξακουστή…» στα πλαίσια της συμφωνίας των Πρεσπών;

Τέλος
το παράνομο
παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο

Τους την «έσπασαν» αυτούς που είχαν, σχεδόν,
καθημερινή συνήθεια να παρκάρουν παράνομα τα
αυτοκίνητά τους πάνω στο πλατύ πεζοδρόμιο που
βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου, απέναντι από τα
γραφεία της εφημερίδας «Λαός» και του Ράδιο
«Άκου 99.6».
Ο Δήμος Βέροιας τοποθετεί κολωνάκια
στο πεζοδρόμιο και με τον τρόπο αυτό
αποτρέπει το παράνομα παρκάρισμα
το οποίο εμπόδιζε την διέλευση
των πεζών.

Αγανάκτησαν και οι αστυνομικοί
με τους συναδέλφους τους…
Πριν λίγες μέρες στην οδό Πιερίων
ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου, έκανε
μια παράβαση του ΚΟΚ, μπροστά σε
περιπολικό της Αστυνομίας. Αμέσως
οι άνδρες της ΕΛΑΣ ζήτησαν και σταμάτησε ο οδηγός του αυτοκινήτου και
αφού του έγιναν οι συστάσεις για την
επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, ειδοποιήθηκε η Τροχαία για να επιβάλλει
την ανάλογη κλήση.
Μάταια όμως περίμεναν οι αναρμόδιοι αστυνομικοί και ο παραβάτης οδηγός του ΙΧ να μεταβεί στο σημείο η Τροχαία και έτσι
μετά από 20 λεπτά αποχώρησαν και …τέλος καλό, όλα καλά!!!
Με δυο λόγια ο παραβάτης οδηγός γλύτωσε την κλήση, ενώ οι αστυνομικοί αγανάκτησαν
με την αδιαφορία των συναδέλφων τους!!! Τα περαιτέρω σχόλια δικά σας…

Κυκλοφορούν επικίνδυνα
και χωρίς πινακίδες

Στο αποκορύφωμα της συγκομιδής βρισκόμαστε αυτές τις μέρες και ευχόμαστε
καιρού επιτρέποντος να ολοκληρωθεί σύντομα και με καλά αποτελέσματα για τους
καλλιεργητές της Ημαθίας.
Όμως γίναμε μάρτυρες μιας επικίνδυνης εικόνας και την επισημαίνουμε και
προς τους ίδιους και προς την Αστυνομία
της περιοχής Αλεξάνδρειας. Πάνω στην
παλαιά εθνική οδό Βέροιας-Αλεξάνδρειας-Θεσσαλονίκης, κυκλοφορούν ογκώδη
τρακτέρ τα οποία σύρουν πλατφόρμες για
την μεταφορά των βαμβακιών στα εκκοκκιστήρια. Δυστυχώς όμως κάποια τρακτέρ
εντοπίστηκαν να μην φέρουν πινακίδες,
ούτε μπροστά, ούτε πίσω.
Επίσης κάποια μεγάλα οχήματα κάνουν
προσπεράσεις σε έναν πολυσύχναστο από κυκλοφορία οχημάτων δημιουργώντας
αυξημένους κινδύνους τροχαίων δυστυχημάτων.
Νομίζουμε πως η Αστυνομία της περιοχής θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη επιμέλεια
στην περιοχή αυτή, για την αποφυγή δυσάρεστων γεγονότων.

Στο σκοτάδι
ο κόμβος
για Νικομήδεια
Παρατηρήσαμε το ίδιο
φαινόμενο να επαναλαμβάνεται
πολλές φορές στον
ίδιο χρόνο. Μιλάμε
για την έλλειψη φωτισμού του δρόμου
από την έξοδο του
Μακροχωρίου και
μέχρι τον Σταυρό.
Κυριολεκτικά το
βράδυ υπάρχει
«πίσσα» σκοτάδι.
Δεν γνωρίζουμε τι φταίει και δεν ανάβουν οι λάμπες στις κολώνες που υπάρχουν σε σημεία κατά μήκος του δρόμου, αλλά
επιβάλλεται στον κόμβο για τη Νικομήδεια να γίνει άμεσα παρέμβαση και να φωτιστεί γιατί είναι
ένα πολύ επικίνδυνο σημείο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι «ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ»
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το βιβλίο ‘’ΤΡΕΙΣ μικροί σε ΜΠΕΛΑΔΕΣ’’ παρουσιάστηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 11π.μ. στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).
Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια αυτοέκδοσης
δυο φίλων-μπαμπάδων, που λατρεύουν να πλάθουν
ιστορίες και να τις αφηγούνται στα παιδιά τους, σκαρώνοντας ταυτόχρονα τραγούδια και νανουρίσματα.
Το βιβλίο, περιλαμβάνει τρία παιδικά παραμύθια, ένα
cd με την αφήγησή τους και 4 τραγούδια- νανουρίσματα.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης μίλησαν οι: Δημήτρης Αποστολίδης, ιατρός Παθολόγος, με θέμα ‘’Επανάσταση του αυτονόητου’’ και Αλεξία Στεργίου, ψυχολόγος, με θέμα ‘’Ο ρόλος των παραμυθιών στην ψυχοκινητηκή ανάπτυξη ’’.
Αφήγηση παραμυθιού Διαλεχτή Κουτζόγλου.
Κείμενα Θεόφιλος Καρδόπουλος
Εικονογράφηση Ελευθερία Καστρινάκη
Τα παραμύθια αφηγήθηκαν η ηθοποιός Νικολέτα
Κοτσαηλίδου και ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χρήστος
Ραγκάτσης.
Τα τραγούδια και τα νανουρίσματα εκφράζουν συναισθήματα και εικόνες που μπορούν οι γονείς να τα μοιραστούν με τα παιδιά τους μέσα από την μαγική γλώσσα
της μουσικής. Απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και
στους γονείς καθώς η μουσική είναι ένα μοναδικό μέσο
επικοινωνίας που μόνο ενώνει.
Στίχοι-Μουσική Γιώργος Μπάκας, Θεόφιλος Καρδόπουλος
Φωνή Μαρία Άρνη, Γιώργος Μπάκας, Θεόφιλος Καρδόπουλος.
Ενορχήστρωση Έλενα Χαλάτση
Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε μορφή τροφίμων για

Η Βέροια στο Δρόμο
του Μεταξιού

τις οικογένειες που στηρίζει η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Για τους μικρούς μας φίλους με αναπηρία όρασης,
το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε μορφή Braille από το
Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης-Σχολή Τυφλών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συνεχίζονται τα δωρεάν
μαθήματα για ενήλικες
Συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα για ενήλικες,
που διοργανώνει το Veria Tech Lab της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας αλλά και το Tech
Talent School. Πολλές δράσεις τεχνολογίας και όχι
μόνο, θα πραγματοποιηθούν για εσάς, στον αγαπημένο σας χώρο, την ανανεωμένη και πολύχρωμη
Βιβλιοθήκη. Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες
και οι εγγραφές σε αυτά γίνονται μόνο ηλεκτρονικά
με κλικ στον τίτλο του μαθήματος και συμπλήρωση
της ηλεκτρονικής φόρμας .
Τον Οκτώβριο ξεκινάμε δυναμικά με προγραμματισμένα 12 αντικείμενα, 24 συναντήσεις και 54
ώρες μαθημάτων. Αναλυτικά το πρόγραμμα έως το
τέλος του μήνα περιέχει τα παρακάτω αντικείμενα :
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 |
#Tech Talent School
Intro to Arduino
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018,10:30-12:00 | #Veria
Tech Lab
Τεχνικές συγγραφής βιογραφικού και επαγγελματικής συνέντευξης
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018,10:30-11:00 |
#Veria Tech Lab
Μάθετε το PressReader

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 |
#Tech Talent School
Χρήση και Ασφάλεια ενός λογαριασμού στα
Social Media
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018,10:00-14:00 |
#Tech Talent School
PHP for Beginners. An Introduction to Modern
Programming with PHP
Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 |
#Tech Talent School
Learn how to code minecraft
Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, 10:30-12:00 | #Veria
Tech Lab
Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,10:30-11:30 |
#Veria Tech Lab
Γνωρίστε την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018,18:00-20:00 |
#Tech Talent School
Unity and Vuforia. Create your first Augmented
Reality project
Όλα τα μαθήματα θα γίνουν στο VeriaTechLab,στον 1ο όροφο της Βιβλιοθήκης

Σύνεδρους από όλο τον κόσμο είχε τη τιμή να φιλοξενήσει η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
2018. Οι σύνεδροι του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για τον τουρισμό στο
«Δρόμο του Μεταξιού» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού επισκέφτηκαν τους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών και την πόλη της Βέροιας,
όπου η Αντιδημαρχία Τουρισμού τους παρέθεσε γεύμα.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού και το Υπουργείο Τουρισμού, ύστερα από την επιτυχημένη
διεκδίκησή του με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
του Υπουργείου Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου
Τουρισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Thessaloniki Convention Bureau.
Με τη συμμετοχή 34 κρατών-μελών του Προγράμματος του «Δρόμου
του Μεταξιού», μελών του Π.Ο.Τ. και διεθνών εταίρων και σε συνεργασία
με τον Ταξιδιωτικό Σύνδεσμο Ασίας-Ειρηνικού, η Διεθνής Συνάντηση ανέδειξε τα οφέλη της διαπεριφερειακής συνεργασίας και του διαλόγου και
θα εστιάσει στη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, διακρατικών
στρατηγικών μάρκετινγκ και εργαλείων τουριστικού μάνατζμεντ.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υψηλοί επισκέπτες μας είχαν την
ευκαιρία να θαυμάσουν την υπέροχη θέα του κάμπου της Βέροιας, τη
θερή φιλοξενία της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, μενού με τοπικές γεύσεις
και προϊόντα αλλά και το υπέροχο χορευτικό έκπληξη από τα μέλη της
Εύξεινου Λέσχης Βέροιας, γεγονός που έκλεψε την παράσταση.
«Πρωτοβουλίες από αυτή, συμβάλουν σημαντικά στην καθιέρωση της
Βέροιας στον Παγκόσμιο Τουριστικό Χάρτη ενώ την καθιστούν ισότιμο
συνομιλητή σημαντικών Φορέων και Οργανισμών στο χώρο του Τουρισμού», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης.
Τέλος, ο κ. Λυκοστράτης αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά
τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την εξαιρετική τους εμφάνιση
αλλά και τους διοργανωτές του συνεδρίου για την άψογη συνεργασία.
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Η συλλογή του Βαρλάμη
για τον Άγιο Λουκά
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του σεβ. Μητροπολίτου
Δημητριάδος κ.κ. Ιγνατίου και
της διοίκησης του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου του
Βόλου φέρνει τον Άγιο Λουκά
τον ιατρό, μέσα στο φυσικό
του χώρο, το νοσοκομείο, σε
μια πρωτότυπη έκθεση ζωγραφικής.
Η διάσημη συλλογή του αείμνηστου Ευθυμίου Βαρλάμη
που ξεκίνησε απ’ τη Βέροια,
από τη Μονή Δοβρά, συνεχίζει
την περιοδεία της και παρουσιάζεται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αναμονής
του «Αχιλλοπούλειου» Γενικού Νοσοκομείου του Βόλου
και στις 23 Οκτωβρίου (ώρα
19.00) θα γίνουν τα επίσημα
εγκαίνια της έκθεσης από τον
σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.κ. Ιγνάτιο και θα διαρκέσει ως τις 18 Νοεμβρίου.
Η εξαιρετική αυτή ιδέα αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα του σύγχρονου αυτού
άγιου που έζησε από το 1877 μέχρι το 1961 και συνδύασε την επιστήμη της ιατρικής με την φλογερή του πίστη προς τον Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησε έτσι έναν σύγχρονο άγιο, η επιστήμη
έναν λαμπρό χειρούργο και όλοι μας ένα φωτεινό πολύ απτό παράδειγμα ότι η Πίστη φέρνει το
θαύμα της ίασης.
Η έκθεση μέσα στο νοσοκομείο θα δώσει ελπίδα και θάρρος στους ασθενείς, στους συγγενείς
και όλους που περνούν μια δοκιμασία, αλλά θα είναι και ένα πρότυπο για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο αείμνηστος Βαρλάμης κατάφερε με την τέχνη του όχι απλά να εικονογραφήσει τη μορφή του
Αγίου Λουκά, αλλά να τον “ξαναζωντανέψει” ώστε να μπορούμε να αισθανθούμε το πάθος του για
την ζωή και την ακλόνητη πίστη του στον Ιησού Χριστό.
Η Έκθεση γίνεται με την ευγενική χορηγία της ΕΒΟΛ (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου,
είναι συνδιοργάνωση του σωματείου Μαγνήτων Κιβωτός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, του Γεν. Νοσ. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», του Ιατρικού Συλλόγου Βόλου και των «Γιατρών της
Αγάπης». Την επιμέλεια έχουν το Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας και το Artmuseum Waldviertel
της Αυστρίας.
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 10.00 – 18.00 καθημερινά εκτός Τρίτης.
Πληροφορίες: Γενικό Νοσοκομείο Βόλου (τηλ. 24210 30702)

AΠΟ ΤΟ Κ. Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Θηλασμός-Θεμέλιο για τη ζωή
Στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7
Νοεμβρίου) το Μαιευτικό Τμήμα το Κέντρου
Υγείας Βέροιας διοργανώνει βιωματικά σεμινάρια με θέμα «Θηλασμός: Θεμέλιο για τη
Ζωή».
Στόχος είναι η πληροφόρηση, η δικτύωση
και η δραστηριοποίηση όλων των φορέων
για την προώθηση του μητρικού θηλασμού.
Οι μέλλουσες μητέρες θα μπορέσουν να
ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και την
τέχνη του μητρικού θηλασμού. Επιπρόσθετα στην παρέα μας θα παρευρίσκονται και
μητέρες που θηλάζουν οι οποίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν
στον ισόγειο χώρο του Κ.Υ Βέροιας (πρώην
Π.Ε.Δ.Υ) από 1 έως 2 /11/2018 και 5 έως
7/11/2018 10:00π.μ – 12μ.μ. Καλούμε όλες
τις μέλλουσες μητέρες να συμμετέχουν.
Δηλώσεις συμμετοχής από 22/10/2018
έως 31/10/2018 (8:00π.μ.- 14:00μ.μ.) στα
τηλέφωνα 2331024661, 2331023861 &
2331022332 (κα Δάτσιου Κωνσταντίνα, κα
Καλλιούπη Αναστασία, κα Καρανικολοπούλου Διαμάντω, κα Καρασαχινίδου Δήμητρα)
Η Υπεύθυνη
Επιστημονικής Λειτουργίας
Κ.Υ. Βέροιας
Μ. Χατζή

Tech Talent School

Τα δωρεάν σεμινάρια ψηφιακών
δεξιοτήτων και πάλι στη Βέροια!

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018:
«Πνοές Ανέμων»
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων στο πλαίσιο της πανελλήνιας επικοινωνιακής δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Περιβάλλον και Πολιτισμός 2018:
«Πνοές Ανέμων» θα πραγματοποιήσει την Κυριακή,
21 & Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018, τις παρακάτω
θεματικές περιηγήσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το
κοινό:
-Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
«Όσα παίρνει ο άνεμος.
Γυναικεία επιθυμία και κάλος στην ελληνιστική ρωμαϊκή Βέροια»
«…όπου με διαταγή του Δία ο Ερμής σκίζει τους
αιθέρες και κατευθύνεται προς την Καρχηδόνα για
να πείσει τον Αινεία να ακολουθήσει τις Μοίρες και να
χτίσει στην Ιταλία τη νέα Τροία (Ρώμη), αντί να γίνεται
δούλος και σύζυγος μιας ξένης (Διδώ) και τον καλεί να
αποκηρύξει τον έρωτα μιας γυναίκας για το μεγαλείο
της τύχης…»
Βιργίλιος, Αινειάδα, Βιβλίο 4ο, 172-278
«…η γυναίκα είναι άστατη σαν φτερό στον άνεμο…»
Giuseppe Verdi, Rigoletto (1851), «La donna è
mobile»
Υπό το ανδρικό βλέμμα, που προσλαμβάνει ως
ευμετάβλητο σαν το άνεμο τον γυναικείο κόσμο εν γένει, η δράση θα παρουσιάσει τα σταθερά και
αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της ομορφιάς της γυναικείας ταυτότητας.
Υπεύθυνος εκδήλωσης: κ. Ιωάννης Γραικός

Το Tech Talent School , το δωρεάν πρόγραμμα για ψηφιακές δεξιότητες, συνεχίζει δυναμικά τον Οκτώβριο στη Βέροια. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου
μαθημάτων που ξεκίνησε την άνοιξη, μια νέα διδακτική περίοδος ξεκινά. Από τον Οκτώβριο, οι κάτοικοι της Βέροιας, και ειδικά οι νέοι και νέες, θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες και να έρθουν πιο κοντά στο ψηφιακό μέλλον της εργασίας!
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της «Microsoft Ελλάδος» με σκοπό
τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, αλλά και το Alumni Engagement Innovation Fund
(AEIF) του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. που στηρίζει και χρηματοδοτεί ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο.
Όλα τα μαθήματα είναι δωρεάν, παραδίδονται από καθηγητές με εμπειρία στην αγορά
εργασίας και απευθύνονται σε μαθητές, νέους και ανέργους (από 16 ετών και άνω) που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με γνωστικά αντικείμενα
όπως ο Προγραμματισμός, η Δημιουργία Ιστοσελίδων και η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους της πρότυπης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, που έχει σημαντικό ιστορικό δράσεων γύρω από την πρόσβαση στη
γνώση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, ενώ έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Bill & Melinda
Gates.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν βρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα
σεμινάρια και να δηλώσουν συμμετοχή στο www.techtalentschool.gr
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις η τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης 2018 θα φτάσει έως τα 1,20 ευρώ το λίτρο
Κατά 20% υψηλότερα αναμένεται να κυμανθεί φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνοντας έως τα 1,20 ευρώ το λίτρο.
Η διάθεσή του θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2018 με τον μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης
Τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης θα καταβληθούν από τον
Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2019 και θα κυμαίνονται από 18,75
ευρώ έως 312,50 ευρώ.
Η υπουργική απόφαση για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα
κριτήρια χορήγησης και το ύψος των επιδομάτων θέρμανσης αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους 2018.
Η εφαρμογή του TAXISnet για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.
Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ
Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές
για το πετρέλαιο θέρμανσης
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εν όψει της έναρξης διανομής
του πετρελαίου θέρμανσης καλεί τους καταναλωτές να λάβουν υπόψη τους κάποιες πρακτικές συμβουλές όπως:
1. Να κάνουν έρευνα αγοράς προτού προβούν σε παραγγελία
πετρελαίου ώστε να επιλέξουν την οικονομικότερη τιμή. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τιμές των
καυσίμων από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή www.fuelprices.gr
2. Πριν την παραλαβή πετρελαίου καλό είναι να έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση-ρύθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.
Με τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο πετρέλαιο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική συμβολή
στη δημιουργία καθαρότερου περιβάλλοντος. Ο καταλληλότερος
χρόνος για τη συντήρηση της εγκατάστασης είναι αμέσως μετά
τη λήξη της περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο-Μάιο) ώστε να μη
μείνουν τα κατάλοιπα της καύσης κατά την περίοδο του καλοκαιριού
και γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός της.
3. Κατά την παραλαβή του πετρελαίου πρέπει να τηρούνται όλα
τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων.
4. Η παραλαβή του πετρελαίου να γίνεται κατά προτίμηση α-

πό δύο άτομα, ώστε ο έλεγχος των
προμηθευτών να είναι μεγαλύτερος.
5. Το χρώμα του πετρελαίου, το
οποίο και αποτελεί ένδειξη της ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο
και διαυγές και όχι θολό.
6. Αυτός που παραλαμβάνει το
πετρέλαιο πρέπει να καταγράφει πάντοτε την ποσότητα του πετρελαίου που υπάρχει στη δεξαμενή τόσο
πριν όσο και μετά την παραλαβή,
παρουσία του βυτιοφορέα.
7. Κατά την παραλαβή του πετρελαίου καλό είναι να μην εμπιστεύονται μόνο το μετρητή του βυτιοφόρου αλλά να χρησιμοποιούν και δικό
τους διαγραμμισμένο μέτρο.
8. Αυτός που παραλαμβάνει το
πετρέλαιο καλό είναι να γνωρίζει ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαμενής
για να μπορεί να υπολογίσει πόσα
λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε
κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. π.χ. αν μια δεξαμενή έχει
μήκος 2,0 μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά της είναι 2.5 κυβικά μέτρα (2×1,25×1=2.5 m3)
ή 2500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής
αντιστοιχούν 25 λίτρα (2500:100=25).
9. Να μετρούν την ανύψωση της στάθμης του πετρελαίου μέσα
στη δεξαμενή, αφού κατασταλάξει ο αφρός και έχουν παρέλθει 5-6
λεπτά.
10. Η πληρωμή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) στο οποίο
πρέπει να αναγράφεται το ύψος της στάθμης του πετρελαίου στη
δεξαμενή πριν και μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα λίτρα, καθώς
και να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο
στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ΑΦΜ, η
ποσότητα του πετρελαίου, το ποσό πληρωμής, η ώρα παράδοσης

κ.λ.π.).
11. Επισημαίνεται ότι όλοι οι καταναλωτές πρέπει να ελέγξουν
εάν πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης.
12. Οι καταναλωτές που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης βάσει
των κριτηρίων του νόμου, πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση
σε ηλεκτρονική φόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (www.gsis.gr) όπου μπορούν να μπουν με τους κωδικούς του taxisnet και να καταχωρίσουν τα στοιχεία της απόδειξης
που θα εκδώσει ο πρατηριούχος και τον αριθμό ενός τραπεζικού
λογαριασμού τους, προκειμένου να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσω της ιστοσελίδας
www.1520.gov.gr και μέσω της Γραμμής Καταναλωτή 1520.

υγεία

Τι κερδίζει η υγεία σου όταν σταματάς το κάπνισμα

￼
Το κάπνισμα οδηγεί με διάφορους τρόπους σε καρδιακές παθήσεις κυρίως εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Προκαλεί ταχυκαρδία και άνοδο της αρτηριακής
πίεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το καρδιακό έργο και να κουράζεται
η καρδιά. Επίσης αυξάνει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.
Όπως μας εξηγεί ο Καρδιολόγος Dr. Παληός Ιωάννης θρόμβοι ευθύνονται τόσο
για εμφράγματα του μυοκαρδίου όσο και για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
Το κάπνισμα δημιουργεί παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος όπως η χρόνια
βρογχίτιδα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ακόμη χειρότερα μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα ενώ έχει ενοχοποιηθεί και σε άλλες
μορφές καρκίνου όπως της ουροδόχου κύστεως, του ρινοφάρυγγα κτλ. Το παθητικό
κάπνισμα έχει παρόμοιες δραματικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου με το
ενεργητικό.
Η διακοπή του καπνίσματος είναι μία δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο κάπνισμα εκτός από τον εθισμό στη νικοτίνη
όπως το άγχος, η καθιστική ζωή και η συνήθεια.
Όταν κανείς αποφασίσει να κόψει το κάπνισμα μπορεί να ζητήσει βοήθεια από
τους ειδικούς και με την κατάλληλη υποστήριξη και τη χρήση υποκατάστατων νικοτίνης θα μπορέσει να βγει νικητής.
Η διαδικασία διακοπής του καπνίσματος απαιτεί σωματική και ψυχολογική υποστήριξη. Είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να έχει θέληση και να βάλει στόχο την
απαλλαγή του από το κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί. Η ψυχολογική υποστήριξη προς την επίτευξη αυτού του υπέρτατου σκοπού είναι σημαντική.
Η ταυτόχρονη ιατρική παρακολούθηση είναι εξίσου σημαντική. Υποκατάστατα νικοτίνης και ειδικά φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα μπορεί να χρειασθούν. Το αποτέλεσμα όμως μετά την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος πάντα αποζημιώνει τον ασθενή. Όχι μόνο αποφεύγει
τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου στον οργανισμό του αλλά βελτιώνει και την ποιότητα της ζωής του. Η φυσική αντοχή αυξάνεται, η αναπνοή απελευθερώνεται, η καρδιακή λειτουργία ομαλοποιείται, η
σεξουαλική λειτουργία βελτιώνεται.
Το κέρδος επομένως από τη διακοπή του καπνίσματος είναι τεράστιο και θα πρέπει να δώσουμε μία ευκαιρία στον καπνιστή να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο
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Γράμμα από τη Bέροια. Ιστορίες από το Κακοσούλι. Το πατίνι
Του Ανδρέα Μαρολοχάκη
Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα
Παρ’ όλη την απογοήτευση μου, στο μυαλό μου είχε καρφωθεί η ιδέα να κατασκευάσω, αυτό το
περίεργο για μένα όχημα. Άρχισα να σκέφτομαι τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων για τα έξοδα της
εν λόγω κατασκευής. Το να κάνω οικονομία και να μαζέψω από το χαρτζιλίκι μου, ούτε κατά διάνοια
δεν περνούσε από το μυαλό μου. Δεν ήμουν διατεθειμένος να στερηθώ, τις μικροαπολαύσεις, που
είχα την ευκαιρία να χαίρομαι, με τα λίγα χρήματα που μου έδινε ο πατέρας μου. Δεν άργησα να βρω
λύση στο πρόβλημα που με βασάνιζε.
Εκείνη την εποχή, πολλά παιδιά της ηλικίας μου και λίγο μεγαλύτερα έβγαζαν κάποια χρήματα καρφώνοντας πάτους για τελάρα. Τότε δεν υπήρχαν οι αυτόματες μηχανές για μια τέτοια συναρμολόγηση
και τα πάντα τα κάνανε χειρωνακτικά. Υπήρχαν στην Βέροια μερικές μικροεπιχειρήσεις, οι κορδέλες
όπως τις λέγαμε, που ασχολούνταν με αυτό το αντικείμενο. Θυμάμαι πως η μια στεγαζόταν, στο τζαμί
Μεντρεσέ, μια άλλη στεγαζόταν στο Οθωμανικό λουτρό και μία τρίτη βρίσκονταν, λίγο μετά τους Λαδομύλους, στα δεξιά πριν φτάσουμε στο γήπεδο του μπάσκετ.
Αυτές οι επιχειρήσεις, πλήρωναν μία δεκάρα για κάθε πάτο που τους παραδίδαμε. Θεωρητικά τα
χρήματα ήταν αρκετά, υπολογίζοντας ότι θα καρφώναμε, εκατό τουλάχιστον πάτους την ημέρα, το
δεκάρικο φάνταζε υπερβολικά μεγάλο ποσό, ως αμοιβή για μια τέτοια εργασία. Εγώ διάλεξα την τρίτη
επιχείρηση γιατί με βόλευε, καθώς ήταν πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, όσο και στο σπίτι
μου.
Την πρώτη μέρα, που “έπιασα” δουλειά εκεί, ήμουν μάλλον σφιγμένος ή για να ακριβολογώ ήμουν
δισταχτικός, γιατί δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όλοι όμως οι φόβοι εξαφανίστηκαν, από τα πρώτα
κιόλας λεπτά που άρχισα να δουλεύω. Η βασική και μοναδική μου δουλειά ήταν να συναρμολογώ και
να “καρφώνω” πάτους για τα τελάρα. Με το που παρουσιάστηκα, ένας υπάλληλος την επιχείρησης,
μου έδωσε μια κατασκευή, κάτι σαν καλούπι. Αυτό ήταν ένα ξύλινο σχεδόν τετράγωνο κατασκεύασμα,
θύμιζε πολύ τον ταβλά των κουλουρτζήδων. Είχε στην βάση του αυλάκια, που χωρούσαν ακριβώς, τα
πηχάκια που χρειαζόντουσαν για τους πάτους. Δηλαδή είχε πέντε αυλάκια 65Χ4 πόντους, που έμπαιναν οριζόντια και δύο κάθετα 2Χ40 πόντους. Σε αυτά τα αυλάκια εφαρμόζαμε τα ανάλογα πηχάκια,
παίρναμε τα καρφιά από ένα κασελάκι που μας είχαν δώσει και με το σφυρί τα καρφώναμε. Σε κάθε
ένωση των οριζόντιων με τα κάθετα πηχάκια βάζαμε δύο καρφιά. Στην ουσία βάζαμε είκοσι καρφάκια
για να ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός πάτου. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος μας έδειξε πώς να καρφώνουμε, από πού να παίρνουμε την ξυλεία και πού να στοιβάζουμε τους πάτους που τελειώναμε. Στην
ουσία, ο καθένας από μας, τους έβαζε δίπλα του και μόλις τελείωνε την βάρδια του, αν και δεν υπήρχε συγκεκριμένο ωράριο, τους παρέδιδε στον υπεύθυνο, ο οποίος αφού τους μετρούσε τον πλήρωνε
αναλόγως.
Μου φάνηκε μάλλον εύκολη δουλειά, επικερδής και κυρίως επειδή μου έδινε την δυνατότητα να
δουλεύω όσο θέλω ή για την ακρίβεια όσο άντεχα και μπορούσα. Αφού στην αρχή κάρφωσα διστακτικά τα πρώτα καρφιά, μετά από λίγο ανέβασα ρυθμούς καθώς εξοικειώθηκα με το αντικείμενο. Φυσικά
δεν έλειψαν τα μικροατυχήματα, καθώς το σφυρί εκτός από τα καρφιά προσγειωνόταν με αρκετή
δύναμη, μερικές φορές και στα δάκτυλα μου. Εγώ όμως, δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία σε αυτά και προσπαθούσα να έχω την όσο δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση στην δουλειά μου. Αυτό όμως ήταν δίκοπο
μαχαίρι, γιατί ο υπεύθυνος υπάλληλος ήρθε και μου έκανε παρατηρήσεις σε έντονο ύφος, επειδή στην
βιασύνη μου πολλά από τα καρφιά δεν ήταν καρφωμένα σωστά, αλλά στραβά.
Κατάλαβα ότι η βιασύνη, δεν θα με βοηθούσε, έτσι συνέχισα να δουλεύω πιο προσεχτικά. Η μεγαλύτερη απόδοση δεν σήμαινε αναγκαστικά και το ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Φυσικά το όριο των εκατό
πάτων, δεν μπορούσα να το πλησιάσω σε καμία περίπτωση, όσο κι αν δούλευα. Οι συνθήκες μέσα
στη οποίες δουλεύαμε, δεν ήταν οι πλέον ιδανικές, γιατί στον διπλανό χώρο δούλευαν ασταμάτητα οι
πριονοκορδέλες. Αυτές τεμάχιζαν τους κορμούς των δένδρων τμηματικά, με μία σειρά παραγωγής,
τέτοια ώστε να φθάσουν στο τέλος στα πηχάκια, που ήταν αναγκαία στην δουλειά μας. Φυσικά η
ατμόσφαιρα και ο περιβάλλον χώρος είχε τόσο πριονίδι που με δυσκολία αναπνέαμε. Για τα ρούχα
μας, δεν το συζητάμε, σε λίγη μόνο ώρα το πριονίδι τα είχε καλύψει σε τέτοιο βαθμό, που δεν ξεχώριζες καν το χρώμα τους. Το χειρότερο από όλα όμως, ήταν όταν το πριονίδι κολλούσε από τον ιδρώτα
μας, στο σώμα και στα μαλλιά μας. Εμείς τότε δεν ήμασταν σε θέση να αξιολογήσουμε, την όλη κατάσταση, έτσι μόλις τελειώναμε, βγαίναμε από τον χώρο της εργασίας μας και απλώς τινάζαμε τα ρούχα
μας βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Φυσικά αυτό το ξεσκόνισμα, δεν γινόταν με σχολαστικότητα και επιμέλεια, αλλά απλά αρκούμασταν σε μια επιφανειακή καθαριότητα, που στην ουσία δεν βοηθούσε και
πολύ στο να βελτιωθεί η εμφάνιση μας.
Αυτό φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο από την μητέρα μου, που μόλις με είδε άρχισε να με κατσαδιάζει, απαιτώντας να μάθει τους λόγους, αυτής της άθλιας εμφάνισης μου. Στην αρχή σκέφτηκα
να αποφύγω να πω την αλήθεια, αλλά μόλις είδα τον πατέρα μου να με κοιτάζει αυστηρά, τους τα
είπα όλα. Ο πατέρας μου, με κοίταξε για λίγο αμίλητος και μετά με άφησε στην… μουρμούρα της μητέρας μου. Αφού έβγαλα τα ρούχα μου, ακούγοντας τον εξάψαλμο, μπήκα στο μπάνιο για να ξεκολλήσω το πριονίδι από το σώμα μου.
Συνέχισα να πηγαίνω στην κορδέλα κάθε μέρα, αφού προηγουμένως άλλαζα ρούχα και φρόντιζα να
φοράω καπέλο ή έδενα ένα μαντίλι που κάλυπτε όλη την επιφάνεια του κεφαλιού μου. Αυτό συνεχίστηκε
για αρκετές μέρες και η όλη διαδικασία έγινε κάτι σαν ρουτίνα για μένα. Κάποια μέρα όμως, πέρασε τυχαία ο πατέρας μου από την κορδέλα, είδε που δούλευα, με τις απαράδεκτες συνθήκες, που επικρατούσαν στον χώρο της εργασίας μας και μου απαγόρεψε να ξαναπάω. Αυτό δεν με ενόχλησε καθόλου, γιατί
ήδη είχα μαζέψει τα χρήματα που χρειαζόμουν, για την αγορά των εξαρτημάτων.
Λίγο μετά από την σημερινή Πλατεία Πλατάνων στον παράλληλο δρόμο με την οδό κεντρικής στο
ύψος του “Καραβάν Σεράι” υπήρχε ένα μηχανουργείο. Δεν θυμάμαι ακριβώς το αντικείμενο της εργασίας του, πάντως μέσα υπήρχαν πολλά εξαρτήματα μηχανών διαλυμένα και τρεις υπάλληλοι δούλευαν πυρετωδώς να συναρμολογήσουν κάποια από αυτά. Πλησίασα με θάρρος, το αφεντικό και ζήτησα
να αγοράσω, αν είχε δύο ρουλεμάν. Με ρώτησε για ποιο λόγο τα ήθελα. Όταν του εξήγησα, πήγε στο
πίσω μέρος του μαγαζιού, έβγαλε από ένα ξύλινο κιβώτιο δύο ρουλεμάν και μου τα έδωσε. Τον ρώτησα για την τιμή που ήθελε… όταν που την είπε ξαφνιάστηκα, ήταν πολύ πιο φθηνά από ότι υπολόγιζα.
Με γρήγορες κινήσεις έβγαλα από την τσέπη τα χρήματα, φοβούμενος μην τυχόν μετανιώσει και του
τα έδωσα. Αυτός γελώντας τα πήρε, πριν όμως φύγω μου έδωσε ακόμη δύο ρουλεμάν, όταν τον κοίταξα ερωτηματικά; «Για να έχεις ρεζέρβα» μου απάντησε και μου έκανε νόημα να φύγω. Έφυγα τρέχοντας για το σπίτι, όπου τα έκρυψα, για να είμαι σίγουρος πως δεν θα μου τα πάρει κανείς.
Το δεύτερο σκέλος της αναζήτησης μου, ήταν και το πιο δύσκολο. Έψαχνα να βρω τα σιδεράκια
όπως τα λέγαμε. Αυτά ήταν δύο ασύμμετρες σιδερένιες λάμες, πάχους τριών εκατοστών και η μία μήκους περίπου, δώδεκα εκατοστών, ενώ η άλλη λίγο μικρότερη. Στα άκρα τους, σχημάτιζαν ορθή γωνία, με την μικρή πλευρά τους, μήκους περίπου τριών πόντων. Στις μικρές πλευρές τους, έπρεπε να
έχουν από μια τρύπα, μικρή ώστε να χωρά ένα σιδεράκι που θα έπαιζε τον ρόλο του πίρου σύνδεσης.
Με αυτό τον τρόπο το πατίνι θα είχε την δυνατότητα να στρίβει και να κάνει ελιγμούς, σύμφωνα με την

επιθυμία του οδηγού. Όπου κι αν έψαξα, σε όλη την
Βέροια, ήταν αδύνατο να τα βρω. Στο τέλος απελπισμένος, στράφηκα για βοήθεια στον πατέρα μου, του
εξήγησα τι ακριβώς έψαχνα και τον ρώτησα από που
θα μπορούσα να τα αγοράσω. Με κοίταξε για λίγο
αμίλητος , μετά μου είπε πω θα το σκεπτόταν και θα
μου απαντούσε. Εγώ παρά την διαβεβαίωση του, δεν
ήμουν καθόλου σίγουρος, ότι θα ασχολείτο έστω και
λίγο με το πρόβλημα μου. Τελικά όλες οι αμφιβολίες
μου εξαφανίστηκαν, καθώς μετά από δύο μέρες, μου
έφερε τα σιδεράκια που ζητούσα.
Γεμάτος χαρά τα πήρα στα χέρια μου, τα περιεργάστηκα, κοιτώντας τα με ιδιαίτερη προσοχή, μέχρι
(Τα εξαρτήματα του πατινιού με ρουνα πειστώ ότι ήταν αυτά που ζητούσα. Τον ρώτησα
λεμάν - σκίτσο, φωτογραφία από το
για το κόστος τους, αυτός με κοίταξε ξαφνιασμένος
aromalefkadas.gr)
, γέλασε και μου έκανε νόημα να φύγω. Χωρίς να
περιμένω να μου το ξαναπεί, έφυγα με φούρια, προς
την αυλή μας, έτοιμος πλέον να κατασκευάσω το πατίνι μου.
Εκείνη την εποχή η οικογένεια μου, έκτιζε τον επάνω όροφο στο σπίτι μας και εκεί υπήρχε αρκετή
ξυλεία που περίσσευε. Βρήκα δύο σανίδες, από ψευδόκασες, τις κατέβασα στην αυλή και αφού με ένα μέτρο σημείωσα τις αποστάσεις που ήθελα, πήρα ένα χειροκίνητο πριόνι, με πολύ κόπο τις τεμάχισα. Το δύσκολο ήταν, να κάνω στα σανίδια, ανοίγματα για στερεώσω τα ρουλεμάν. Παρά επιμονή μου
κι αφού έκοψα, σε τρία διαφορετικά σημεία τις παλάμες μου, πείστηκα πως δεν είχα την ικανότητα για
να τα καταφέρω. Αμέσως το μυαλό μου, άρχισε να επεξεργάζεται διάφορες πιθανές λύσεις. Κατάλαβα
πως έπρεπε να στραφώ σε επαγγελματίες του είδους, αν τελικά θα ήθελα να τελειώσω αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσα.
Στην γειτονιά μας είχαμε δύο μαραγκούς, ο ένας ο κος Σταύρος, είχε το εργαστήριο του, απέναντι
από το Οθωμανικό λουτρό. Ο άλλος, ο κος Παντελής, το είχε στο τέλος της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ,
λίγο πριν το ποταμάκι, που κινούσε την ρόδα των Λαδομύλων. Αποφασιστικά πήγα πρώτα στον κο
Σταύρο, του εξήγησα τι ήθελα, αυτός αφού κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, με έδιωξε, λέγοντας πως
δεν είχε χρόνο για παιγνίδια. Παρ’ όλο που απογοητεύτηκα λίγο, κατηφόρισα την οδό Περδίκα και την
Πατριάρχου Ιωακείμ και έφθασα στο ξυλουργείο του κου Παντελή, ελπίζοντας μια καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτός, αφού με άκουσε με προσοχή, γέλασε και μου είπε να του φέρω τα σανίδια, μαζί με τα
εξαρτήματα που είχα συγκεντρώσει.
Σε λίγο επέστρεψα μαζί με τον αδερφό μου, κουβαλώντας τα σανίδια, τα ρουλεμάν και τα σιδεράκια. Ο κος Παντελής πήρε στα χέρια του τα σανίδια, τα περιεργάστηκε και… τα πέταξε σε μια γωνιά.
Πήρε δύο άλλα σανίδια, φάρδους είκοσι πέντε εκατοστών, με ένα μέτρο τα μέτρησε και τα έκοψε στο
ύψος που ήθελε, με τον τροχό του. Μετά με την πλάνη του, τα έξυσε , μέχρι που έγιναν τελείως λεία.
Πολύ εύκολα, πάλι με τον τροχό, αφού μέτρησε την διάμετρο των ρουλεμάν, έκοψε και αφαίρεσε το
ανάλογο ξύλο και από τις δύο σανίδες. Μετά πήρε την μία και αφού υπολόγισε το ύψος μου, βίδωσε
στο επάνω μέρος ένα λεπτό δοκαράκι για να χρησιμεύει σαν χερούλι τιμονιού. Στερέωσε στο άνοιγμα
που είχε δημιουργήσει, στην άκρη της σανίδας, το ένα ρουλεμάν, ενώ στο εσωτερικό της βίδωσε το
μεγαλύτερο από τα σιδεράκια. Έπιασε την άλλη σανίδα, την ένωσε με μια άλλη μικρότερη σε σχήμα
Γάμα και την στερέωσε βάζοντας σαν κόντρες δύο πηχάκια. Στερέωσε το πίσω ρουλεμάν και βίδωσε
το μικρότερο σιδεράκι στο εξωτερικό της μικρής κάθετης σανίδας. Ένωσε τα δύο τμήματα με τον πίρο
και το πατίνι ήταν έτοιμο. Πήγα να το πιάσω, αλλά ο μαραγκός, κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, τον
κοίταξα με απορία, αλλά αυτός απτόητος το έβαλε πάνω στον πάγκο του και κάρφωσε, ένα κομμάτι
από σόλα παπουτσιού δίπλα στο πίσω ρουλεμάν. Αμέσως κατάλαβα πως το πατίνι μου, μόλις είχε
αποκτήσει φρένο. Μετά πήρε ένα πινέλο και με γρήγορες κινήσεις το έβαψε με ένα σκούρο καφέ χρώματος, βερνίκι.
Μόλις στέγνωσε, μου το έδωσε και απαίτησε να το δοκιμάσω, με προσοχή στον δρόμο που κατέβαινε παράλληλα με το ποταμάκι μπροστά από το μαγαζί του. Πράγμα και το οποίο έκανα. Η πρώτη
βόλτα με το πατίνι, μου έμεινε αξέχαστη, καθώς με την ώθηση που έδινα με το αριστερό μου πόδι, αυτό
κυλούσε με ταχύτητα, σε αυτό βοηθούσε και η υψομετρική διαφορά του δρόμου. Άκουσα τον κο Παντελή να φωνάζει «φρένο, πάτα φρένο» πράγμα που έκανα και το όχημα μου, μείωσε σταδιακά ταχύτητα
ώσπου σταμάτησε. Εγώ έπλεα σε πελάγη ευτυχίας, μου φαινόταν απίστευτο, ότι είχα στην κατοχή μου,
κάτι τόσο όμορφο και λειτουργικό. Πλησίασα τον κο Παντελή, τον ευχαρίστησα και τον ρώτησα πόσο θα
έπρεπε να πληρώσω για την όλη κατασκευή. Αυτός γέλασε δυνατά και μου έκανε νόημα να φύγω.
Εγώ πήρα στα χέρια μου το πατίνι τρέχοντας, προς την αλάνα, με τον αδερφό μου, να με ακολουθεί. Εκεί ήταν αρκετά παιδιά, που εκείνη την ώρα, έπαιζαν με τις σβούρες τους. Μόλις όμως, είδαν
τι κρατούσα στα χέρια μου, τις παράτησαν, με πλησίασαν και άρχισαν να ρωτάνε, σχεδόν όλοι μαζί,
διάφορα. Πράγμα, που μου ήταν αδύνατο να απαντήσω σε όλους. Εξ άλλου δεν χρειαζόταν, μια απλή
επίδειξη με το πατίνι, ήταν αρκετή να απαντήσει σε όλες τους, τις απορίες. Έτσι ανέβηκα πάνω του,
έδωσα ώθηση σπρώχνοντας με το αριστερό μου πόδι και αυτό κύλησε ομαλά με εμένα πάνω του σαν
οδηγό, κάνοντας ένα απίστευτα δυνατό θόρυβο. Όλοι με κοίταζαν με θαυμασμό και ζητούσαν να κάνουν μία βόλτα με αυτό.
Ενώ στην αρχή, όλοι ήταν ικανοποιημένοι με μια μικρή βόλτα, γρήγορα άρχισαν οι αντιδικίες για
το ποιος είχε σειρά και πόσο θα διαρκούσε η κάθε βόλτα. Όταν κατάλαβα πως η κατάσταση ξέφευγε
από κάθε έλεγχο, το πήρα και με τον αδερφό μου τον Στέφανο, το πήγαμε στην αυλή του σπιτιού μας.
Εκεί στην στενή και λίγων μέτρων μήκους αυλή, κάναμε εναλλάξ, με το πατίνι τις βόλτες μας. Μπορεί
εμάς ο θόρυβος να μη μας ενοχλούσε, το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα, αλλά ενοχλούσε τους γείτονες
και ιδιαίτερα τον πατέρα μου, που δεν μπορούσε να δουλέψει στο μπακάλικο. Αμέσως ήρθε και μας
απαγόρεψε, να παίζουμε με αυτό στην αυλή. Εμείς τότε, λόγω ηλικίας ίσως, δεν καταλαβαίναμε τους
λόγους της απαγόρευσης και το θεωρούσαμε σαν ένα είδος τιμωρίας και όλο αυτό μας έκανε να νιώθουμε μειονεκτικά.
Φυσικά οι τιμωρίες και οι απειλές δεν ήταν δυνατό να με κρατήσουν μακριά, από την καινούργια,
αγαπημένη μου ασχολία. Πολύ γρήγορα βρήκα την λύση στο πρόβλημα μου. Αποφάσισα να αλλάζω
στέκια, έτσι κάθε φορά πήγαινα σε διαφορετική γειτονιά και πριν προλάβουν να μου πουν τίποτα ή να
μου κάνουν παρατηρήσεις, εγώ έκανα μια δυο διαδρομές με το πατίνι μου και αμέσως έφευγα, για την
επόμενη γειτονιά. Αυτό το κόλπο, λειτούργησε με επιτυχία, εγώ έκανα το κέφι μου, χωρίς να ενοχλώ
ιδιαίτερα κανένα ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Το μόνο αδύνατο σημείο, ήταν ότι σε αυτές τις εξορμήσεις
μου, ήμουν μόνος μου, καθώς κανείς ούτε ο αδερφός μου, δεν δεχόταν να με συνοδεύσει. Αυτό στην
αρχή με ενόχλησε, αλλά στο τέλος, συνήθισα σε αυτή την κατάσταση και δεν με ένοιαζε καθόλου.

Συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα
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Ως συνήθως...
Ο σύζυγος μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο:
- Καλημέρα σας, θα ήθελα
μια τούρτα γενεθλίων για τη γυναίκα μου! Με σαντιγί, ως συνήθως.
- Μάλιστα κύριε. Πόσα κεράκια να βάλω;
- Τριάντα πέντε ως συνήθως!

Πουρές κουνουπιδιού
με μπέικον
ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
4 φέτες μπέικον, σε καρέ
1 μεσαίο κουνουπίδι,
σε μπουκετάκια
1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη
1/3 φλ. ξινόγαλα
1 κ.σ. βούτυρο, σε θ.δ.
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1/4 φλ. τσένταρ, τριμμένο
2-3 κ.σ. σχοινόπρασο (τσάιβς), ψιλοκομμένο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Οι μαθητές ιερατικής σχολής – Τα σύνορα… του Ιράκ.
2… Στάλερ: αλλιώς η Ιταλίδα πορνοσταρ «Τσιτσιολίνα» - Αυτά που δεν είναι πλασμένα φυσιολογικά.
3.Βιομηχανική πόλη του Βελγίου – Η κατάσταση
κάποιου φυτού που δε δίνει σπόρους, η έλλειψη σπόρων (πληθ.).
4.Τα φύλλα τους γίνονται σαλάτες αλλά τρώγονται
κυρίως μαγειρεμένα – Αφρικανικές αερογραμμές.
5.Θεραπευτικός ο σκοπός τους (αρχ.) – Κουμμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας.
6.Προστακτική προσκόπων – Στύλος, κίονας.
7.Ανταπόδοση απάντησης για απόκρουση της
πρώτης.
8.Τα τελευταία σε κάθε… πίττα – Λεγόταν ο Μοντάν
– Το 140 με γράμματα – Πίνω… αθόρυβα.
9… Μάουερ: παλιά σόου γούμαν – Αρχαίο όνομα
του όρους Χελμός.
10.Αντρέϊ…: Ρώσος φυσικός, ειδικός της πυρηνικής
φυσικής – Εδρασε στην Αλγερία (αρχικά).
11.Συμπλεκτικό της αρχαίας – Σάντο…: η πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας.
12.Το χρησιμοποιούν οι κτίστες – «Ο Γολγοθάς
μιας…»: παλιά ταινία με τον Γιώργο Καμπανέλλη και
την Γκέλυ Μαυροπούλου.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Οι πράξεις και το αποτέλεσμα του πιάνω, συλλήψεις – Πληθυντικός άρθρου.
2.Γνωστή και ως δεντρομολόχα – Κινητήρας εσωτερικής καύσης (ξεν.).
3.Περιέχονται στο… ποτό – Τσέχος μουσικοσυνθέτης, εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής (1824-84).
4.Παλαιότερη ονομασία των Αγ. Αναργύρων – Δεν
βγάζει ο… αμίλητος.
5.Τόπος κατάφυτος με δασική βλάστηση – Στα
μαθηματικά ο Αφηρημένος Τύπος Δεδομένων (αρχικά).
6.Σε σημεία φλεγμονής σχηματίζονται – Αυτοί που
δεν έχουν βάρος, οι ελαφριοί.
7.Αρχικά λεωφορείων – Άηχο… ακόνι – Διεθνώς οι
τσιγγάνοι.
8.Η διατροφή και εκγύμναση γερακιών για κυνήγι.
9.Ακολουθεί και το «παρά πόδα» - Το φυτό άμπελος ή το κλαδί του – Το 59 με γράμματα.
10.Ευοίωνος, καλότυχος – Καταλαβαίνω, νιώθω,
αντιλαμβάνομαι.
11.Επίνειο της Άμφισσας – Τα σχετικά με τα νήπια.
12.Είδος παγωτού (πληθ.) – Αθανάσιος βαπτίστηκε.

stayrolexakias.gr

EKTEΛΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Σε τηγάνι, σε
δυνατή φωτιά, χωρίς λιπαρή
ουσία, «γυρίζουμε» το μπέικον
μέχρι να ροδίσει και να γίνει
τραγανό.
Αποσύρουμε από τη φωτιά
και το αφήνουμε να στραγγίξει
σε πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
Σε κατσαρόλα με νερό που
κοχλάζει, σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το κουνουπίδι και το
αφήνουμε να βράσει για 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Το
στραγγίζουμε και το επαναφέρουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το σκόρδο, το ξινόγαλα, το βούτυρο, αλάτι και πιπέρι
και με τη βοήθεια ενός ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε το κουνουπίδι μέχρι να γίνει πουρές
και να αποκτήσει βελούδινη, απαλή υφή.
Μεταφέρουμε τον πουρέ σε
πυρίμαχο σκεύος, πασπαλίζουμε με το τσένταρ και το μπέικον και ψήνουμε στον φούρνο
για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να
λιώσει το τυρί. Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με το σχοινόπρασο.
ΠΗΓΗ: Γευσιγνώστης

Η διατροφή χωρίς
γλουτένη μπορεί να
οδηγήσει σε διαβήτη
Tον κίνδυνο για
διαβήτη τύπου 2,
μπορεί να αυξήσει
η διατροφή χωρίς
γλουτένη σύμφωνα
με πρόσφατη μελέτη
που παρουσιάστηκε
σε meeting της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο
Όρεγκον. «Για όσους
πάσχουν από κοιλιοκάκη ή διαγνωσμένη ευαισθησία στη
γλουτένη, η δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι μονόδρομος. Οι μη
πάσχοντες όμως θα πρέπει να το ξανασκεφθούν, γιατί η
αποφυγή της πρωτεΐνης αυτής που περιέχεται στο σιτάρι, τη
σίκαλη και το αλεύρι δεν φαίνεται να είναι χωρίς κινδύνους.
Η τεχνητή αφαίρεσή της από τα τρόφιμα φαίνεται ότι ενεργοποιεί μια ανοσολογική απόκριση του οργανισμού που οδηγεί
σε διαβήτη», τόνισε ο Σωτήριος Αδαμίδης, πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου
& Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), σε συνέντευξη Τύπου με
αφορμή το 5ο Συνέδριο της ESoDiMeSO, που θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Οκτωβρίου στην Αθήνα.
Όπως είπε το εν λόγω συνέδριο έρχεται να ανατρέψει
αυτήν και πολλές ακόμη, καλά εδραιωμένες απόψεις σχετικά
με την υγεία και τη διατροφή μας.
Αθώα τα κορεσμένα λιπαρά;
Οπως είπε ο κ Αδαμίδης, πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και στο κομμάτι της χοληστερίνης. Η κατανάλωση αυγών έχει πια απενοχοποιηθεί (σε μεγάλο βαθμό),
ενώ πλέον οι τιμές της χοληστερίνης από μόνες τους δεν
αρκούν για να μας πουν αν κάποιος έχει ή όχι αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Με νέες εξετάσεις (όχι ακόμη διαθέσιμες στη χώρα μας) που πραγματοποιούνται με μαγνητικό
συντονισμό μπορούμε πια να προσδιορίσουμε τον αριθμό
των LDL σωματιδίων στο αίμα- αν αυτά είναι κάτω από ένα
όριο, ο κίνδυνος για καρδιαγγειακό επεισόδιο είναι μικρότερος, ακόμη κι αν οι τιμές της ολικής του χοληστερόλης είναι
πολύ υψηλές.
Δίαιτες από το Ιντερνετ
Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι καταφεύγουν χωρίς
ιατρική παρακολούθηση σε δίαιτες πρωτεϊνικές, η ασφαλής
ποσότητα πρωτεΐνης που μπορούμε να καταναλώνουμε έχει
μεγάλη σημασία και περιορίζεται σε 56 γραμμάρια ημερησίως για τον άνδρα που κάνει καθιστική ζωή και σε 46 γραμμάρια ημερησίως για τη γυναίκα.
Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
Τύπου υπάρχουν πάρα πολλές δίαιτες της μόδας που δυστυχώς πολλοί βρίσκουν στο Ίντερνετ και κάνουν χωρίς
παρακολούθηση, όμως είναι επικίνδυνες. Θα πρέπει να
υπάρχει πάντα μια επίβλεψη ιατρική, με ιατρικό ιστορικό και
αιματολογικές εξετάσεις. Όπως αναφέρθηκε «η υπερβολική
πρόσληψη πρωτεΐνης προκαλεί προβλήματα στη ρύθμιση
του μεταβολισμού και δυσκολία αποβολής της από τους νεφρούς, δημιουργώντας τοξικότητες».
Καφέ να πίνουμε;
Ο κ. Αδαμίδης αναφέρθηκε στα δεδομένα νεώτερων μελετών που δείχνουν ότι «η κατανάλωση καφέ συνδέεται με
μικρότερη εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στα τοιχώματα των
αρτηριών μας. Αυτά τα οφέλη είναι εμφανή σε όσους πίνουν
τουλάχιστον τρεις καφέδες την ημέρα, για 15 χρόνια», ενώ
πρόσθεσε ότι «ο ρόλος της καφεΐνης είναι σημαντικός και
στο αδυνάτισμα».
Διατροφή που φτιάχνει τη διάθεση
H διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διάθεσή μας
και το θέμα θα απασχολήσει και το συνέδριο. Όπως τονίστηκε, μια διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με συχνά
γεύματα, όπου δεν αφήνεις το σάκχαρό σου να πέσει και
να πάθεις υπογλυκαιμία, βοηθά πάρα πολύ στην ψυχική
ηρεμία. Επίσης ιδιαίτερα βοηθητικές είναι οι τροφές που περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλει στην
υγεία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Τέτοιες βιταμίνες
περιέχονται σε τροφές ζωικής προέλευσης, όπως τα αυγά,
το γάλα και τα κρέατα. Χρειαζόμαστε επίσης τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, που είναι το μέταλλο της ηρεμίας. Η μαύρη
σοκολάτα για παράδειγμα είναι πλούσια σε μαγνήσιο. Συνολικά, μια διατροφή με συχνά γεύματα, με καλή πρωτεΐνη
και καλούς υδατάνθρακες βοηθά πάρα πολύ στην υγεία
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και στο να είμαστε πιο
ήρεμοι.
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα για Μόρια: Έχουν κακοποιηθεί
σεξουαλικά ακόμη και πεντάχρονα παιδιά

“Death at a funeral”
Κωμωδία

Το «Death At A Funeral» είναι
μια καλογραμμένη μαύρη φάρσα
που βασίζεται στη λεπτότητα του
χιούμορ της και στο ότι συγκεντρώνει αρκετά γνωστά ονόματα της
βρετανικής κωμωδίας. Σε μία πολυτελή εξοχική κατοικία στην Αγγλία, συγκεντρώνονται συγγενείς
και φίλοι για μια κηδεία. Ο ένας
γιος, ο Daniel, δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το πατρικό του, όπου
μένει με τη σύζυγό του και τη μητέρα του, και τα’ χει με τον αδερφό
του, τον Robert, ο οποίος είναι διάσημος συγγραφέας, κατοικεί μόνιμα στη Νέα Υόρκη και δείχνει να τα
παίρνει όλα ελαφρά. Αυτή τη μέρα,
όμως, τα δύο αδέρφια θ’ αναγκαστούν όχι μόνο να συνυπάρξουν
αλλά και να συνεργαστούν για να
μη βεβηλωθεί η κηδεία του πατέρα
τους από τις ιδιότροπες συμπεριφορές ορισμένων συγγενών, την
επήρεια ψυχεδελικών ναρκωτικών
και τον εκβιασμό ενός μυστηριώδους ξένου που απειλεί να ξεσκεπάσει ένα τρομερό μυστικό για τον
αποθανόντα.

- Περίπου 700.000
αποδημητικά πτηνά
σκοτώνονται παράνομα
κάθε χρόνο περνώντας
από την Ελλάδα
- Το ποσοστό
των σημαντικών
περιοχών πτηνών και
βιοποικιλότητας στην
Ε.Ε. έχει αυξηθεί από
23% το 1993, σε 70% το
2016
- 1 στα 8 πουλιά
παγκοσμίως κινδυνεύει
να εξαφανιστεί

Ανακοίνωση για τα περιστατικά βίας και σεξουαλικής κακοποίησης που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Μόρια, εξέδωσαν οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως συνολικά 23 ασθενείς ανέφεραν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένου και βιασμού, μέσα ή γύρω
από τον καταυλισμό. Από τους ασθενείς αυτούς, 14 ήταν ενήλικες και 9 ανήλικοι, εκ
των οποίων κάποιοι ηλικίας μόλις 5 ετών. Ολόκληρη η ανακοίνωση «Θα θέλαμε να
εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για το γεγονός ότι περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και βίας που λαμβάνουν χώρα στη Μόρια της Λέσβου παραβλέπονται και
χαρακτηρίζονται ως αναληθή από την ίδια τη διοίκηση του Κέντρου της Μόριας, παρά
τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις τόσο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα όσο και άλλων
φορέων. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ως ανεξάρτητη και αμερόληπτη ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση, δεν λαμβάνουμε καμία χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και
την ΕΕ. Αξίζει να επισημανθεί ότι στις περιπτώσεις που προχωράμε σε επίσημες καταγγελίες των βλαβερών συνεπειών των πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα την υγεία
και την αξιοπρέπεια των ασθενών μας, βασιζόμαστε αποκλειστικά σε συγκεκριμένα ιατρικά στοιχεία, που προέρχονται από τη δράση μας. Από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου 2018, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε περιθάλψει στην κλινική μας, που
βρίσκεται έξω από τον καταυλισμό της Μόριας, συνολικά 23 ασθενείς που ανέφεραν
ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση. Σε κάθε ένα από τα περιστατικά αυτά, ακολουθήσαμε το ιατρικό πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει επείγουσα φροντίδα εάν
απαιτείται, επείγουσα αντισύλληψη, πρόληψη της μετάδοσης του HIV και σεξουαλικώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων, εμβολιασμό και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις παρείχαμε, επίσης, ψυχολογική υποστήριξη. Στη Λέσβο, συνεργαζόμαστε
παράλληλα με το τοπικό νοσοκομείο, με σκοπό την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση
των ιατρικών επιπλοκών της σεξουαλικής βίας. Για όλα τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης που είδαν οι ομάδες μας, έχει ενημερωθεί η αστυνομία. Η ευθύνη διενέργειας
ιατροδικαστικής εξέτασης και διερεύνησης των αναφορών σεξουαλικής βίας, καθώς
και η προστασία των θυμάτων ανήκει στις αρμόδιες διωκτικές αρχές και συγκεκριμένα
στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Οι ομάδες μας βλέπουν σχεδόν σε καθημερινή
βάση περιστατικά σεξουαλικής βίας και επιθέσεων, απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμούς και σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
Και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν».

Μόνο σε μια εβδομάδα βεβαιώθηκαν 6.417
παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Συνολικά
19.037 οχήματα
ελέγχθηκαν από
κλιμάκια αστυνομικών της Τροχαίας την προηγούμενη εβδομάδα,
και βεβαιώθηκαν
χιλιάδες παραβάσεις. Σύμφωνα
με την ΕΛ.ΑΣ. οι
έ λ ε γ χο ι έ γ ι ν α ν
στο πλαίσιο του
προγράμματος
«παράβαση της
εβδομάδας», «δίνοντας προτεραιότητα» στην υπέρβαση ορίου ταχύτητας. Συνολικά βεβαιώθηκαν 6.417 παραβάσεις για υπερβολική
ταχύτητα. Οι περισσότερες παραβάσεις σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής
(720), του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (490), της Θεσσαλονίκης (331), των Σερρών
(306), του Κιλκίς (301), της Φθιώτιδας (298) και της Κορινθίας (289). Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με στόχο την πρόληψη και τον
περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας.

Eurostat: Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού 1 στους 3 πολίτες στην Ελλάδα
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις
κατοίκους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι κατά μέσο όρο ένας στους
πέντε. Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας

ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
προβληματικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή
στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις
οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2017 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 34,8% του πληθυσμού (3,7 εκατ. άνθρωποι),
έναντι 28,1% το 2008. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2017 στο 20,3% (113
εκατ. άνθρωποι), κάτω από τα επίπεδα του 2008 (23,7%). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επίσης, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 20,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες
ένδειας το 21,1%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το
15,6% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,9%, 6,9% και
9,3%. Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, αναφορικά με το ποσοστό του πληθυσμού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, είναι η Βουλγαρία (38,9%) και η Ρουμανία (35,7%). Στον αντίποδα (με
ποσοστά μικρότερα του 20%) βρίσκονται η Τσεχία (12,2%), η Φιλανδία (15,7%), η
Σλοβακία (16,3%), η Ολλανδία (17%), η Σλοβενία και η Γαλλία (17,1%) και η Δανία
(17,2%), η Σουηδία (17,7%) η Αυστρία (18,1%) και η Γερμανία (19%). Η μείωση του
αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό
στην ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η παραγωγή τροφίμων απειλεί το περιβάλλονΜια τετραμελής ελληνική οικογένεια πετά στα
σκουπίδια 120 κιλά φαγητού ετησίως
Η παραγωγή
τροφής παγκοσμίως αποτελεί
σήμερα την μεγαλύτερη απειλή για
την προστασία
του περιβάλλοντος, τονίζει το
WWF με αφορμή τη Παγκόσμια
Ημέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο
στις 16 Οκτωβρίου. Η παραγωγή τροφίμων
χρησιμοποιεί το
34% της γης και
το 69% του καθαρού νερού, ενώ αντιπροσωπεύει το 24-30% των εκπομπών του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με την οργάνωση, η επανασύνδεση με τη μεσογειακή διατροφή μπορεί να
φέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία, αλλά και στο περιβάλλον μιας κι έχει εκτιμηθεί ότι
το μοντέλο μεσογειακής διατροφής μειώνει κατά 72% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και κατά 33% την κατανάλωση νερού, σε σχέση με το κυρίαρχο πρότυπο
διατροφής. Επιπλέον, κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι το 1/3 του παραγόμενου φαγητού,
αριθμός που αντιστοιχεί σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους τροφής, αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου, καταλήγει είτε να σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων καταναλωτών
ή λιανέμπορων, είτε να καταστρέφεται λόγω κακών πρακτικών μεταφοράς ή συγκομιδής. Την ίδια στιγμή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται και 2 δισεκατομμύρια
άνθρωποι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ στην Ελλάδα, μία τετραμελής οικογένεια πετάει κάθε χρόνο στα σκουπίδια 120 κιλά φαγητού. Η υπεύθυνη του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» του WWF Ελλάς, Βίκυ Μπαρμπόκα, σημειώνει: «Αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050, τότε θα χρειαστούν
σχεδόν 3 πλανήτες σαν τη Γη για να παράσχουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους
που χρειάζονται για τη διατήρηση του υπάρχοντος μοντέλου ζωής. Ας σκεφτούμε πόσο νερό, ενέργεια, γη απαιτεί η παραγωγή του κάθε τροφίμου και θα αντιληφθούμε
διαφορετικά τη βαρύτητα που έχουν οι διατροφικές επιλογές μας. Για αυτό μέσα από
την εκστρατεία «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» προτρέπουμε να στραφούμε σε ένα
διατροφικό μενού με βάση τοπικά και εποχικά προϊόντα και έμφαση σε χορτοφαγικές
επιλογές, να επανεκτιμήσουμε τη μεσογειακή διατροφή και να μειώσουμε τη σπατάλη
τροφίμων. Είναι ζωτικό, παιδιά και ενήλικες, να γίνουμε συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μόνο έναν πλανήτη που καλείται να μας
θρέψει όλους».
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις
12.00 μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Πατρίδας η Ελένη
Σαββαντίδου σε
ηλικία 54 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 16 Οκτωβρίου
2018 στις 5.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Μετόχι ο
Θεμιστοκλής Βασ.
Βασιλειάδης σε ηλικία 64 ετών.

Kηδεύτηκε την
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου στις 5.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας ο
Δημήτρης Στ. Τεγούσης σε ηλικία
58 ετών.

Κηδεύτηκε την
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 στις
11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Ελένη
Νικ. Κανδύλα σε ηλικία 93 ετών.

Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στις
10.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Δημήτριος Σπ. Θεοδωρίδης σε ηλικία
70 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 στις 12.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου
Τριποτάμου Βέροιας
η Γεωργία Στολτίδου σε ηλικία 88
ετών.

Κηδεύτηκε το
Σάββατο 20 Οκ τω β ρ ί ο υ 2 0 1 8
στις 11.30 π.μ. από τον ΙΕρό Ναό
Αγ. Αθανασίου Βέροιας η Ευδοξία
Αρβανιτίδου σε
ηλικία 87 ετών.

Κηδεύτηκε την
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στις
11.30 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού
Λουδία ο Θεοδόσιος Δεμουρτζίδης σε
ηλικία 87 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 3.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Καβασίλων
η Μαρίκα Μπαλτζή σε ηλικία 79
ετών.

Κηδεύτηκε τη
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στις 3.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Δημητρίου
Μ. Σάντας Ημαθίας
η Αντιγόνη Ανδρεάδου χήρα Ματθαίου σε ηλικία 91
ετών.

Φάρμακα
και
αναλώσιμα
υλικά
χρειάζεται
το
Κοινωνικό
Φαρμακείο
του Δήμου
Βέροιας
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
προσκαλεί όλους τους
δημότες του καθώς και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, να
συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής μας, προμηθεύοντάς την με φάρμακα παντός είδους - πλην
αυτών που χορηγούνται με
ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο
νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά προϊόντα και
αναλώσιμα υλικά.
Σε μια εποχή που όλο
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να
καλύψουν ακόμη και τις
βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Διεύθυνση Κοινωνικού
Φαρμακείου: Σταδίου 51,
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2331353822 Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-15:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας
(Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου
σκοπός είναι η δωρεάν
ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, ο Θύμιος Ράλλης, σε ηλικία 75 ετών.
Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πρόεδρος της Αγίας
Μαρίνας επί 4 θητείες ενώ υπήρξε και υποψήφιος δήμαρχος Δοβρά το 2006.

μαθημάτων σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου,
ζητούνται καθηγητές
για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν
να προσφέρουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους για
την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.
Γι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες (Δευτέρα Παρασκευή 8.30-13.30)
στα Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ.
2331022270 (εσωτ. 8).
Εκ της Ιεράς
Μητροπόλεως

Tο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Βέροιας ευχαριστεί τον «Σκλαβενίτη»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές
ευχαριστίες μας στις
Ελληνικές Υπεραγορές
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ για την
ευγενική πράξη αλληλεγγύης να διαθέσουν
δωροεπιταγές συνολικής αξίας 150 ευρώ
για την ενίσχυση των
ειδών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας.
Επίσης θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε
το προσωπικό των
Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης του
Τμήματος Δημοσίων
Σχέσεων και των δύο
καταστημάτων της Βέροιας για την άριστη εξυπηρέτηση, την προθυμία και την ευγένειά
του.
Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου
Βέροιας λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 17:00.
Επικοινωνία:
Κοινωνική Λειτουργός/Συντονίστρια: Αθανασία Λαμπριανίδου
Διοικητικό προσωπικό: Δήμητρα Καρατζά
Τηλέφωνα: 2331353824 & 2331353811
E-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
Facebook: www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria
Διεύθυνση Κοινωνικού Παντοπωλείου: Σταδίου 51 (κτίριο παλαιών σφαγείων), Βέροια

Για τον Θύμιο Ράλλη
Έφυγε από κοντά μας ο Θύμιος Ράλλης, ένας έντιμος αγωνιστής, ένας άξιος άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τίμησε τον τόπο του και την εμπιστοσύνη των συγχωριανών του.
Σπούδασε την πολιτική στην καθημερινότητα, την μετουσίωσε σε ωφέλιμη
πράξη για την κοινωνία που πιστά υπηρέτησε.
Διορατικότατος και ικανότατος, κατάφερε στις 4 θητείες που διοίκησε, ως
πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας, να υλοποιήσει έργα πρωτοπόρα κα απολύτως αναγκαία για τον τόπο του, κερδίζοντας επάξια τον σεβασμό και την αγάπη των συγχωριανών του- και όχι μόνον.
Άνθρωπος με πλούσιο χιούμορ, πλατύ χαμόγελο και μεγάλη καρδιά, έτσι
θα τον θυμόμαστε όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να απολαύσουμε την
συντροφιά του.
Στην οικογένειά του - ιδιαίτερα στην αγαπημένη του σύζυγο - εκφράζω τα
θερμά μου συλλυπητήρια και την αγάπη μου.
Ας είναι καλό το στερνό σου ταξίδι φίλε Θύμιο.
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Eυχαριστήρια της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Κυριών Βέροιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τη δωρεά των 120 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
2) Την οικογένεια της κ. Δαβόρα-Μαζαράκη Κατερίνας, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ,
στη μνήμη Χαράλαμπου Παπαχρήστου , αντί στεφάνου.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.
4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
5) Την κ. Πάπαρη Σύρμω για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
6) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσιτίου.
7) Την κ. Ιντζεβίδου Ελένη για τα δεκαπέντε κιλά φακές και σαράντα ψωμιά.
8) Ανώνυμη κυρία για τα τρία κιλά κιμά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα δεκαπέντε κιλά φακές.
10) Ανώνυμη κυρία για τα πέντε λίτρα λάδι.
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Πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας
στην Αριδαία η ΒΕΡΟΙΑ

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήρε η ΒΕΡΟΙΑ στην Αριδαία από τον τοπικό Αλμωπό, για την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας.
Η ομάδα του Νίκου Παπανώτα, παρουσιάστηκε ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και είχε μια
πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
Πήρε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου μέρους με πανέμορφο γκολ του Κυριακίδη, ο οποίος σούταρε από τα 40
μέτρα στέλνοντας τη μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια να περάσει τη γραμμή του τέρματος των γηπεδούχων.
Ωστόσο δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα και ισοφαρίστηκε στις αρχές της επανάληψης από το σημείο του
πέναλτι.
Ήταν το 63ο λεπτό όταν ο Λ. Ελευθεριάδης κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Μουρατίδη, με τον Ξόμπλιο να
το εκτελεί εύστοχα γράφοντας το 1-1.
Πριν το γκολ της ισοφάρισης, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Σαμαρόπουλου.
Μετά τα μισά του β’ μέρους η ΒΕΡΟΙΑ προσπάθησε να πετύχει το νικητήριο γκολ, είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με
τον Μπλέτσα αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει!
Αντ’ αυτού, πέντε λεπτά πριν το φινάλε έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μουρατίδη με 2η κίτρινη, με αποτέλεσμα να δώσει βάρος στην διαφύλαξη του ενός βαθμού στα τελευταία λεπτά.
Έδρα έπαιξε ο Γρεβενιώτης διαιτητής Τσέτσιλας, ο οποίος δεν έδωσε πέναλτι στους Βεροιώτες στο 16’ όταν η μπάλα
βρήκε καθαρά στο χέρι του Ασλαμπάλογλου, μετά από μπαλιά του Βεργώνη. Βοηθοί ήταν οι Μωυσιάδης και Φαλτάκας
επίσης του Σ.Δ. Γρεβενών.
ΑΛΜΩΠΟΣ: Μένιος, Κυριακίδης (87’ Μούλας), Κιουλτζόπουλος, Τζημογιάννης, Σαμαρόπουλος, Ελευθεριάδης Γ. (60’
Μεντί), Ρικάρντο, Ασλαμπάλογλου, Ξόμπλιος (82’ Στογιαννίδης), Μεντής (76’ Πολύζος), Ελευθεριάδης Λ.

ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης, Μουχάλης, Ζούρκος, Μουρατίδης, Μαραγκός, Μισαηλίδης, Μπλέτσας (90+ Τσουλχάι),
Βεργώνης, Κυριακίδης (82’ Ζυγκερίδης), Τσικόπουλος (90’ Μυλωνάς), Μπακάλης.

Σεφτέ στις νικες για τον ΦΙΛΙΠΠΟ Β. 76-65 την Χαλκηδόνα
Με όπλο την πολύ καλή άμυνα,
η ανδρική ομάδα του Φιλίππου
Βέροιας πέτυχε την πρώτη της
νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της
Β’ Εθνικής κατηγορίας απέναντι
στην Προποντίς Χαλκηδόνας με
τελικό σκορ 76-65.
Με την έναρξη του παιχνιδιού
και με δυο γρήγορες φάσεις η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα προηγήθηκε με 5-0 (στο 1’). Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν και στο 4’
ισοφάρισαν σε 8-8. Ο Φίλιππος
συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία
των κινήσεων μέχρι το 7’ όπου η
Προποντίς πέρασε μπροστά για
πρώτη φορά στον αγώνα με 1415. Το παιχνίδι μέχρι το τέλος του
δεκαλέπτου ήταν αμφίρροπο με
τον Φίλιππο να προηγείται με 22-21 (στο 10’).
Στο 12’ οι φιλοξενούμενοι με σερί 0-6 πέρασαν μπροστά 22-26. Σουτζόπουλος και Βάλιος όμως ισοφάρισαν για
την ομάδα του Γκίμα στο 14’ (26-26). Ο Φίλιππος στο 18’ απέκτησε μια διαφορά 7 πόντων (36-29) αλλά μετά από
λάθη στην άμυνα έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα της Χαληδόνας να μειώσει σε 36-33, σκορ με το οποίο έκλεισε
και το ημίχρονο.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Γκίμα παίζοντας πολύ καλή άμυνα και με τα σουτ από την περιφέρεια των
Παραπούρα, Σουτζόπουλου και Βάλλιου απέκτησε μια σημαντική διαφορά (48-41 στο 25’, 51-45 στο 26’) την οποία
και διατήρησε μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (63-50 στο 30’).
Στην τελευταία περίοδο η ομάδα της Βέροιας συνέχισε την ασφυκτική πίεση, συντήρησε την διαφορά και πήρε
την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.
Διαιτητές : Καλογερόπουλος Λ. και Τσουμαχίδης
Δεκάλεπτα : 22-21, 36-33, 63-50, 76-65
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας - Μπλατσιώτης) : Παπαδόπουλος 2, Σουτζόπουλος 31(3), Σισμάνης 3, Πονόπουλος,
Τσεσμετζίδης, Τσιακλάγκανος, Βαλλιος 8(2), Κοθράς 8(1), Καβαργύρης 2, Παραπούρας 22(4), Καντάρκος.
Προποντίδα/Χαλκηδόνα (Τουλούμης): Σπύρας 5, Μαρκίδης 5, Δανάκης 13(1), Τσακαλέρης 20(1), Παπαδόπουλος, Λαΐδης 2, Μυλωνίδης 6, Κουτέ, Λαζαρίδης, Δελίδης 9(1), Σικαλίδης 5.

Πήραν την πρώτη νίκη
οι γυναίκες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Ο Φίλιππος Βέροιας πήρε τη νίκη έστω
και δύσκολα με 23-21
και κατάκτησε τους
πρώτους του πόντους
στο πρωτάθλημα Α1
των γυναικών.
Όπως αναμενόταν,
το παιχνίδι ανάμεσα
στις δύο ομάδες ήταν
ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο
λεπτό καθώς καμία ομάδα δεν κατάφερε να
πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα.
Στο πρώτο μέρος,
το παχνίδι ήταν μοιρασμένο και καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πάρει
κάποια διαφορά στον αγώνα. Μπορεί ο Μ.Αλέξανδρος να πέρασε μπροστά με 2
τέρματα (3-5) στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο ο Φίλιππος είχε τις λύσεις
επιθετικά φτάνοντας στην ισοφάριση. Μάλιστα είχε και δύο χαμένα πέναλτι στο πρώτο
μέρος. Το γκολ της Νούσια στο τελευταίο λεπτό έστειλε ισόπαλες τις ομάδες (9-9) στα
αποδυτήρια.
Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα κύλισαν λίγο πολύ όπως και στο πρώτο μέρος. Οι
φιλοξενούμενοι στο 36.40 είχαν και πάλι το προβάδισμα με 2 τέρματα όπως επίσης
και στο 38ο λεπτό, όμως με δύο τέρματα της Ανθίτση και ένα της Εμαννουηλίδου ο
Φίλιππος έφερε και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, οι
γηπεδούχοι έδειχναν να πατούν καλύτερα στα πόδια τους και με το τέρμα της Καραχαρίση στο 46ο λεπτό έφτασαν να προηγούνται με 19-17. Η διπλή απόκρουση της
Θεοδωσοπούλου κράτησε τη διαφορά και μάλιστα, αν οι αθλήτριες του Φιλίππου ήταν
πιο εύστοχες στην επίθεση, η διαφορά θα μπορούσε να ήταν μεταλύτερη. Οι φιλοξενούμενες όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με μια μίνι αντεπίθεση πέρασαν μπροστά στο σκορ 19-20 στο 55ο λεπτό. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, οι Βεροιώτες έδειξαν την απαιτούμενη ψυχραιμία και τελικά πήραν την σημαντική νίκη με 23-21.
Οι Συνθέσεις:
Φίλιππος Βέροιας (Τσικίνας): Νάτσο, Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου (1), Ντόβα,
Γιαννοπούλου (2), Ανθίτση (5), Καραχαρίση (3), Θεοδοσοπούλου Β., Σπυριδοπούλου
(1), Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου, Θεοδοσοπούλου Σ., Νούσια (4), Λούρη (6), Πιτούλια
Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Ταρινίδης): Πιριτίδου, Μαντζίρη, Ανδρίτσου (7), Πλιόγκα, Αναστασίου (5), Παντζαρτζή, Παύλου (3), Λαζαρίδου, Τρελοπούλου, Βασιλειάδου
(3), Πιπιλακίδου, Τροχίδου Χ., Τροχίδου Ε. (4), Ζιάκα, Τομίδου, Παπαδοπούλου.Έτσι
ο Φίλιππος κατέκτησε το πρώτου του δίποντο στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, ενώ
από την άλλη ο Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσών δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάρει πόντο.
Πεντάλεπτα: 1-2, 3-3, 3-5, 5-5, 7-7, 9-9 (ημ), 11-12, 14-15, 18-17, 19-17, 19-19,
23-21
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της υπ. αρ. 6357/2018 διακήρυξης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β)
Κεντρικής 203-59100 Βέροια
Τηλ.: 23310-78800 FAX: 23310-25172
Βέροια : 19/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 5199
ΑΔΑ: ΨΡ2ΔΟΛΠ9-Β1Χ
ΑΔΑΜ 18PROC003865558

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
Δ/νση: Κεντρικής 203, Βέροια, ΤΚ 59100
Τηλ. : 23310-78800
Fax : 23310-25172
2. Παραλαβή τευχών: Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Για περισσότερες
πληροφορίες επί των τευχών δημοπράτησης
αρμόδιος επικοινωνίας είναι ο κύριος Ηλίας
Τσακτάνης (τηλ: 23310-78804).
3. Κωδικός CPV: 45231300-8
4. Έργο: Η ΔΕΥΑΒ προκηρύσσει ηλεκτρονικό
ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά σε Ευρώ για την «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης πόλης Βέροιας», προϋπολογισμού
δαπάνης 800.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.
5. Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο
της σύμβασης είναι η «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
πόλης Βέροιας» και περιγράφεται αναλυτικά
στην Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
6. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
7. Σύστημα δημοπράτησης-κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο
της προκηρυχθείσας ποσότητας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτου-

σας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξη (6)
μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
11.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών
θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
13.Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 16.000,00 ευρώ που αντιστοιχεί
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
23/6/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
14.Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης
του εξοπλισμού: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
15.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: προδικαστική
προσφυγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
κατά πράξης ή παράλειψηςτου αναθέτοντα
φορέα (Βιβλίο IV ν 4412/16). Η προδικαστική
προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.
16. Δημοσιεύσεις:
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.
gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 77603
Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και
στον Ελληνικό Τύπο σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σε δύο νομαρχιακές και
σε μία εβδομαδιαία τοπική.
Η παρούσα Προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.
gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.deyav.gr στη διαδρομή: www.deyav.gr ►EΝΗΜΕΡΩΣΗ ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ στις 19/10/2018
Ο Πρόεδρος
Δ.Σ Δ.Ε.Υ.Α.Β.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ .Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο
∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής
νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για
την επιλογή αναδόχου για την «Αναβάθµιση και επέκταση των
συστηµάτων ασφαλείας σε επιλεγµένους χώρους ευθύνης της
υπηρεσίας» (cpv 35120000-1 Συστήµατα και διατάξεις επιτήρησης και ασφάλειας και 5061000-4: Υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης εξοπλισµού ασφαλείας)
Ο προϋπολογισµός είναι 73.805,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό
πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει
να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Η ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό
διάστηµα τριών µηνών από την υπογραφή της σύµβασης..
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα µέρες (180) µέρες από την επόµενη
ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. ∆εν γίνονται
εναλλακτικές προσφορές.
Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Τακτιικό Προϋπολογισµό
(21/110) και Κ.Α.Ε. 5142
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη
του διαγωνισµού.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και
στην ιστοσελίδα : www.yppoa.gr και www.aigai.gr την 15-10-2018.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, αρµόδιοι
υπάλληλοι, Ελένη Τουπαρλάκη- Τηλέµαχος Παπαζώης_ Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.
ΒEΡΟΙΑ, 15-10-2018
Η Νόµιµος εκπρόσωπος
Η Προϊσταµένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο
Σελίου ζητά,
να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αναβατήρων του Εθνικού
Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ.
Τ/10004/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1339/16.10.2002) και τη λοιπή κείμενη
Νομοθεσία, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα διαθέτει
αποδεδειγμένα προσόντα πτυχιούχου Π Ε Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένου στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι (εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του ΕΕΤΕΜ), ή ισότιμων από σχολές της αλλοδαπής,
αλλά με τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σεαντίστοιχη θέση.
Ο επιλεγείς ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει υπηρεσίες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αναβατήρων του φορέα, ιδίως να εκτελέσει καθήκοντα προϊσταμένου
εκμετάλλευσης και να εξασφαλίσει την τεχνική διεύθυνση των
εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ.Σ. στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2018-19, από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως και 10
Απριλίου 2019.
Ο φορέας θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αναλυτικά
για τα καθήκοντα του αναδόχου, κατόπιν ραντεβού στο τηλ.
23310 26237 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 έως 16:00),
από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης και
εως την 25 Οκτωβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν από την
18η έως την 29η Οκτωβρίου 2018 και μέχρι τις 14:00, στα
γραφεία του ΕΧΚΣελίου, Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:
1ον Τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση μέλους του Τ.Ε.Ε. ή του ΕΕΤΕΜ και προυπηρεσίες).
2ον Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).
Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ

ΑΔΑ:72Υ54690Β7-1ΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315
E-mail : prom1@verhospi.gr
Βέροια, 17 Οκτωβρίου 2018
Α.Δ.: 19/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ.
17η/30-08-2018 (Θέμα Ε.Η.Δ. 2ο) Πράξης του Δ.Σ. του
Γ.Ν. Ημαθίας,
Διενεργεί
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια
«Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του
Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, στο πλαίσιο
του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (190.723,28€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 23-10-2018 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα: 09-11-2018 και ώρα 15:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16-11-2018
και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
της διακήρυξης είναι 64322. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις
διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό
ανάθεση προμήθειας.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να
καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την
επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.
Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ.
59100, αρμόδιος υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,,
Τηλ.2331351157, FAΧ 2331059315.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.verhospi.gr).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Ανακοίνωση του
Γηροκομείου Βέροιας

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 6979221680.

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 22/10/2018
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο)
23310-66755
19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
Τρίτη 23/10/2018
13:30-17:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Τετάρτη 24/10/2018
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
Πέμπτη 25/10/2018
13:30-17:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023
21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.
ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 2331024534

Παρασκευή 26/10/2018
13:30-17:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.
ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 2331064102
21:00-08:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
Σάββατο 27/10/2018
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
08:00-14:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 ΜΕ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ) 23310-66812
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
19:00-21:00 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
21:00-08:00 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
Κυριακή 28/10/2018
08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331065931
14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 2331072677
19:00-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
21:00-08:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

CMYK

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Με πολύ κόσμο και υψηλές παρουσίες κορυφώθηκε
η επέτειος απελευθέρωσης της Βέροιας

Ο πολύ καλός καιρός βοήθησε την επέτειο της Βέροιας που γιόρτασε, με πολύ κόσμο την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, τα 106 χρόνια απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν με την παρέλαση συλλόγων , σχολείων και του στρατού ενώπιον λαού και αρχών.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Άμυνας Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ενώ τις εκδηλώσεις του Δήμου Βέροιας τίμησαν οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστος Αντωνίου
και Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οικοδεσπότης δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο πρώην βουλευτής Ημαθίας και υφυπουργός Άγγελος Τόλκας,
η πρώην βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του Στρατού, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Εκκλησίας, κομμάτων, φορέων και συλλόγων
καθώς και αντιπροσωπείες από αδελφοποιημένες πόλεις της Κύπρου, της Σερβίας και της Ρωσίας.
Προηγήθηκε επίσημη Δοξολογία στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας από τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πλατείας
Ωρολογίου.
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Εικόνες φαρ ουέστ στη Βέροια το βράδυ της Πέμπτης
στον πεζόδρομο πίσω από την Μητρόπολη

Σελ. 5

Σήμερα τα λένε
για τα αδέσποτα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 2
ΕΚΛΟΓΕΣ

Το νέο Δ.Σ. των γιατρών
της Ημαθίας

«Κόλλησε...»

ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΣΕΛ. 2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με μεγάλη συμμετοχή η
απεργία των δικαστικών
υπαλλήλων στην Βέροια
ΣΕΛ. 3

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΦ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τελέστηκε αγιασμός και
πραγματοποιήθηκε Τελετή
Θυρανοιξίων Ιερού Παρεκκλησίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΣΕΛ. 7

Αυτοσυγκράτηση στην
φύτευση νέων οπωρώνων
συμπύρηνων

Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΟ «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σελ. 4-5

Με μισό εκατομμύριο «ταμείο» έκλεισε το 2017 για τον Δήμο Βεροιας
Γιατί δεν πήρε πίσω η Δημοτική Αστυνομία όλους όσους ήθελαν να επιστρέψουν

Έφεση του ΚΑΠΑ Βέροιας σε πρωτόδικη δικαίωση συμβασιούχων για 13ο και 14 μισθό

Τα αδέσποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Εξοικονόμηση ενέργειας 23% την τελευταία τριετία

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ 14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
ΑΓΟΡΑ

ΣΕΛ. 7

ΑΠΟ 1/11 ΕΩΣ 15/11

Ενδιάμεσες
φθινοπωρινές εκπτώσεις
ΣΕΛ. 6

Σελ.

Έσωσε στο τέλος
τα... προσχήματα!

3

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Σήμερα τα λένε για τα αδέσποτα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Πρότυπο διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων ο Δήμος Βέροιας

Με αφορμή τα αναγραφόμενα σε δημοσιεύματα που κυκλοφορούν
στα ΜΜΕ, σχετικά με την
διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ο
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας,
Εθελοντισμού, Ποιότητας Ζωής, Ζωικής Παραγωγής Περίθαλψης και
Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Θεόφιλος Κορωνάς με ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο Δήμος Βέροιας είναι από τους λίγους Δήμους πανελληνίως που εφαρμόζει καθολικά όλα όσα προβλέπει
η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Συγκεκριμένα αναφέρει: ο Δήμος μας λειτουργεί νόμιμα αδειοδοτημένο Δημοτικό Κτηνιατρείο
και Καταφύγιο στην περιοχή του Ταγαροχωρίου όπου λαμβάνει χώρα η στείρωση, εμβολιασμός,
αποπαρασίτωση και ίαση των αδέσποτων σκύλων που περισυλλέγονται στα όρια του Δήμου
Βέροιας.
Το παραπάνω έργο της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς υλοποιείται από τους
Κτηνίατρους που απασχολεί ο Δήμος μας και έχουν οριστεί ως επιστημονικά υπεύθυνοι για την
λειτουργία των εγκαταστάσεων του, τους κυνοκόμους που ασχολούνται με την σίτιση και φροντίδα των ζώων που φιλοξενούνται στις δημοτικές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον και στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου μας με τα φιλοζωικά σωματεία της
περιοχής υλοποιηθήκαν με επιτυχία στις εγκαταστάσεις μας, προγράμματα μαζικής στείρωσης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς με την συνδρομή εθελοντικών οργανώσεων του εξωτερικού.
Ωστόσο για να δοθεί οριστική και σύννομη λύση στο πρόβλημα τις ολοκληρωμένης διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα πρέπει όλοι εμείς που είμαστε ιδιοκτήτες ενός σκύλου ή ενός γάτου, να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία
ώστε να μην ενοχοποιούνται τα αδέσποτα ζώα από πράξεις αμέλειας των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Τέλος εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για όλες τις αποτρόπαιες και εγκληματικές ενέργειες
θανάτωσης των ζώων συντροφιάς ενώ ο Δήμος Βέροιας θα συμβάλει με κάθε μέσο στην προσπάθεια εξεύρεσης και παραδειγματικής τιμωρίας των ενόχων.

θέμα ‘Ενημέρωση της Επιτροπής για το αδέσποτο
ζώο Ν0 1863. Εισηγητής
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
-Λήψη απόφασης της επιτροπής επί της από την
11/6/2018 αίτησης του Κ.
Γ. με θέμα την επιστροφή
δεσποζόμενου σκύλου. Εισηγητής ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
-Λήψη Απόφασης της
επιτροπής επί της από
3/4/2018 αίτηση της κας
Μ. Μ. με θέμα ‘παράδοση
σκύλων στο Δημοτικό Καταφύγιο’ Εισηγητής ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Σχετικό και επισυναπτόμενο το υπ΄αριθμ. 9951/19-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής. Εισηγητής ΚΟΡΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
-Ενημέρωση και Λήψη απόφασης της επιτροπής σχετικά με το υπ΄αριθμ ΔΥ/14-6-2018 και το
υπ΄αριθμ έγγραφο ΔΥ/12-07-2018 του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής με θέμα ‘περιοχή επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς’
-Λήψη απόφασης της επιτροπής επί του υπ΄αριθμ. ΔΥ/23-10-2018 εγγράφου του Τμήματος
Αγροτικής Παραγωγής με θέμα ‘ενημέρωση για την περισυλλογή επικίνδυνων ζώων συντροφιάς’.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δ. Βέροιας, Κορωνάς Θεόφιλος, σας ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα 29-10-2018 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο
Βεροίας, Μητροπόλεως 46 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα συνεδριάσει η Πενταμελής
Επιτροπή με τα εξής θέματα:
-Λήψη Απόφασης για εκλογή Προέδρου της Επιτροπής που θα καθορίζει τα προς συζήτηση
θέματα της κάθε συνεδρίασης καθώς και την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής.
-Ενημέρωση και έγκριση της Επιτροπής για την λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου, για
τα αποτελέσματα της περισυλλογής σκύλων από περιοχές με υψηλή πυκνότητα και απάντηση
των συνεργαζόμενων φιλοζωικών σωματείων μελών της επιτροπής σχετικά με αιτήσεις που κατέθεσαν. Εισηγητής: Δημοτικός Κτηνίατρος – Σχετικά και επισυναπτόμενα: Τα υπ΄αριθμ. ΔΥ/78-2019 και ΔΥ/10-10-18 έγγραφα του κτηνιάτρου με θέμα ‘Ενημέρωση και έγκριση της επιτροπής για την λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου’, τα υπ΄αριθμ. ΔΥ/3-8-2018 και ΔΥ/12-102018 έγγραφα του Δημοτικού Κτηνίατρου με θέμα ‘ Ενημέρωση για την περισυλλογή σκύλων
από περιοχές με αυξημένη πυκνότητα’, το από της 24/9/2018 έγγραφο του ΖΩ Ημαθίας και τα
από της 19/7/2018 και 1/8/2018 έγγραφα του ΦΟ Ημαθίας.
- Λήψη απόφασης της Επιτροπής για την επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ – Σχετικά και επισυναπτόμενα: α) Τα υπ΄αριθμ.
ΔΥ/7-8-2018 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΤΟ ΟΡΘΟ) και ΔΥ/12-10-2018
έγγραφα του Κτηνιάτρου με θέμα ‘απόφαση της επιτροπής
για την επανένταξη αδέσποτων
ζώων συντροφιάς’ β) Οι από
της 13/8/2018, 8/10/2018 και
19/10/2018 αιτήσεις της κα ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ γ) Η από
της 6/7/2018 αίτηση του ΦΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
-Λήψη Απόφασης της επιτροπής επί της από 12-10-2018 αίτησης του ΖΩ Ημαθίας με θέμα
‘φιλοξενία επιληπτικού σκύλου’
και των υπ΄αριθμ. ΔΥ/10-8-2018
και ΔΥ/10-10-2018 εγγράφων
του Δημοτικού Κτηνίατρου με

Το νέο Δ.Σ. των γιατρών της
Ημαθίας

Με 57% περίπου συμμετοχή ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 21 Οκτωβρίου, οι
εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, κατά αλφαβητική σειρά, εκλέγονται:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ Γ.Σ ΤΟΥ ΠΙΣ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μέλη
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΖΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αντιπρόεδρος
ΡΟΜΤΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Μέλη
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΟΝΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Με μισό εκατομμύριο «ταμείο» έκλεισε το 2017 για τον Δήμο Βεροιας

Γιατί δεν πήρε πίσω η Δημοτική Αστυνομία όλους όσους ήθελαν να επιστρέψουν
Έφεση του ΚΑΠΑ Βέροιας σε πρωτόδικη δικαίωση συμβασιούχων για 13ο και 14 μισθό
Τα αδέσποτα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Εξοικονόμηση ενέργειας 23% την τελευταία τριετία
Τε λ ι κ ά
με
506.625,31 ευρώ και
όχι με 7 εκατομμύρια «ταμείο», όπως
παρερμηνεύτηκε και
γράφτηκε από συναδέλφους στον τοπικό
Τύπο, έκλεισε η χρήση του 2017 για τον
Δήμο Βέροιας. Και
αυτό γιατί το ποσό
των 7.700.000,00 ευρώ περίπου αποτελεί
το ύψος των διαθεσίμων του Δήμου (ταμείο και καταθέσεις
σε τράπεζες) στις
31/12/2017 και θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται και να αξιολογείται σε συνάρτηση με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου
(δάνεια τραπεζών, οφειλές προς διάφορους προμηθευτές - πιστωτές – ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεώσεις από φόρους – τέλη κλπ.), οι οποίες συνολικά ανέρχονται στα 5.347.000,00 ευρώ περίπου,
βάσει των στοιχείων του ισολογισμού έτους 2017.
«Ο δήμος με τέτοιες ορθές πρακτικές δεν έχει να φοβηθεί τίποτα» σχολίασε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος Ασλάνογλου και έδωσε κάποια επιπλέον στοιχεία όπως:
Τα χρέη προς προμηθευτές είναι 1.073.732 και παρουσιάζουν μείωση 677.710 ευρώ.
Τα χρέη προς τις τράπεζες είναι 2.467.595 ευρώ και παρουσιάζουν μείωση 2.355.169 ευρώ.
«Έγιναν πολλά, μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Αυτό που πάσχει είναι το τεχνικό κομμάτι. Πρέπει να έχουμε ώριμες μελέτες για να κάνουμε τα έργα που πρέπει» τόνισε ο Αντώνης Καγκελίδης.
Ο Αντώνης Μαρκούλης με αφορμή τον απολογισμό, έκανε κριτική σε έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί (γέφυρα Κούσιου, πάρκινγκ κάτω από την Λεωφόρο Στρατού, κολυμβητήριο) αλλά και σε παρεμβάσεις που δεν έχουν γίνει όπως η δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης. «Το ζήτημα της πόλης μπορεί
να επιλυθεί αν αυξηθεί η επισκεψιμότητα, αν αυξηθούν οι επισκέπτες» συμπλήρωσε και κατηγόρησε
την διοίκηση του δήμου για έλλειψη σχεδιασμού.
Απαντώντας ο δήμαρχος στον κ. Μαρκούλη, είπε: «Ο κ. Μαρκούλης κάνει κριτική από το γραφείο
του σε ανθρώπους που δουλεύουν. Επιλεκτικά θυμάται. Δεν άκουσε για τις αποχετεύσεις σε Βεργίνα,
Διαβατό, Παλατίτσια, την ύδρευση στο Μακροχώρι. Δεν άκουσε τίποτα για την αλλαγή αμιαντοσωλήνων
στην Βέροια, για τις αγροτικές οδούς, δίκτυα
άρδευσης. Δεν άκουσε τίποτα για την αύξηση 53% στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών.
Δεν ακούσαμε την πρότασή του ακόμη. Μας
είπε για κυκλοφοριακό, σε μια Βέροια που
ζορίζεται ένα τέταρτο το πρωί και ένα τέταρτο το μεσημέρι. Θα πρέπει να του θυμίσουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους
ξεκίνησαν το 2017».
Γιατί δεν πήρε πίσω
η Δημοτική Αστυνομία όλους όσους
ήθελαν να επιστρέψουν
Ερώτηση γι αυτούς που έκαναν αίτηση

να επιστρέψουν στην Δημοτική Αστυνομία Βέροιας έκανε η Σοφία Ελευθεριάδου, στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα ρώτησε πόσοι έκαναν αίτηση, πόσοι έμειναν εκτός και αν η υπηρεσία δεν έχει ανάγκη από προσωπικό.
Απαντώντας ο πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Λεωνίδας Ακριβόπουλος, είπε ότι
έγιναν 3 αιτήσεις. Εξήγησε ότι σήμερα στην υπηρεσία εργάζονται οκτώ άτομα και λειτουργεί ως τμήμα.
Αν ξεπεράσει τους 10 εργαζομένους, θα πρέπει να οργανωθεί σε επίπεδο διεύθυνσης, με διευθυντές,
προϊσταμένους και γραμματεία. Αυτό σημαίνει αν ο αριθμός είναι λίγο πάνω από το δέκα, θα υπάρχουν
περισσότεροι στα γραφεία και λιγότεροι στον δρόμο από ότι σήμερα. Προφανώς και γι αυτό δεν πήρε
ο δήμος όλους όσους έκαναν αίτηση επιστροφής, για να μην ξεπεράσει τον αριθμό δέκα υπαλλήλων.
Έφεση του ΚΑΠΑ Βέροιας
σε πρωτόδικη δικαίωση
συμβασιούχων για 13ο και 14 μισθό
Ερώτημα για υπαλλήλους του ΚΑΠΑ,
που εργάζονται με σύμβαση στους βρεφονηπιακούς, κατέθεσε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, η Σοφία
Ελευθεριάδου. Συγκεκριμένα είπε ότι δικαιώθηκαν πρωτόδικα 13ο και 14ο μισθό και
ρώτησε τον Στ. Διαμάντη για ποιο λόγο κατέθεσε το ΚΑΠΑ έφεση στην πρωτόδικη απόφαση.
Απαντώντας ο Στ. Διαμάντης εξήγησε ότι
αυτή ήταν η κατεύθυνση που υπέδειξε η νομική υπηρεσία του δήμου.
Τα αδέσποτα στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Τα αδέσποτα στον δήμο Βέροιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ο πληθυσμός τους
είναι μεγάλος, πολλοί δημότες έχουν πέσει θύματα επιθέσεων ενώ άμεση στον ορίζοντα, όχι μόνο στην
Βέροια αλλά σε όλες τις πόλεις που έχουν το ίδιο πρόβλημα δεν υπάρχει, λόγω της νομοθεσίας.
Το θέμα μπήκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροας. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Παπαγιάννης άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή γιατί δεν λύνει το θέμα ενώ ο δήμαρχος στην απάντησή
του υποστήριξε ότι ακολουθούνται τα νόμιμα (περισυλλογή, εμβολιασμός, στείρωση και επιστροφή
στο φυσικό τους περιβάλλον, διευκρίνισε λίγο αργότερα ο Θεόφιλος Κορωνάς) και προκάλεσε τον κ.
Παπαγιάννη να καταθέσει την πρότασή του (απάντηση δεν έλαβε). Για το θέμα μίλησε και ο Θεόφιλος
Κορωνάς ο οποίος περιέγραψε το πώς λειτουργεί το καταφύγιο του δήμου, ποιες διαδικασίες ακολουθεί
ο δήμος και γιατί δεν απομακρύνονται τα ζώα από το αστικό κέντρο.
Εξοικονόμηση ενέργειας 23%
την τελευταία τριετία
Για τις παρεμβάσεις του δήμου στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, στην συνεδρίαση της Δευτέρας.
Συγκεκριμένα, μίλησε για συντηρήσεις φωτιστικών σε οδούς
και κοινόχρηστους χώρους και σε αλλαγές λαμπτήρων που
έχουν επιτρέψει στον δήμο Βέροιας να κάνει εξοικονόμηση
ενέργειες 23% σε σύγκριση με το 2015.
Ο κ. Βοργιαζίδης είπε ότι η ενέργεια που κατανάλωσε ο
δήμος Βέροιας το 2015 ήταν 8 εκατομμύρια κιλοβατώρες, το
2016 7 εκατομμύρια (μείωση 17%) και το 2017 6 εκατομμύρια (μείωση 23% συγκριτικά με το 2015).

Με μεγάλη συμμετοχή η απεργία των δικαστικών υπαλλήλων στην Βέροια
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στην Βέροια η 24ωρη προειδοποιητική κλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων.
Το ποσοστό συμμετοχής στην κινητοποίηση ξεπέρασε το 90%.
Τι διεκδικούν
1. α) Την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης από όλες
τις προκηρύξεις και πηγές (ΑΣΕΠ και ΟΑΕΔ), οι οποίες καθυστερούν απαράδεκτα για πολύ πολύ καιρό, ιδιαίτερα οι προσλήψεις
μέσω ΑΣΕΠ (προκηρύξεις 1Κ, 8Κ και 2Κ/2017), οι οποίες πρέπει
να ολοκληρωθούν... αύριο κιόλας!
β) Την άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για την ανακατανομή των οργανικών θέσεων.
γ) Την επιτάχυνση των διαδικασιών επιμόρφωσης.
δ) Την επέκταση των υποδομών σε όλη τη χώρα (μηχανοργάνωση, ηχογράφηση-αποηχογράφηση και στα ποινικά κ.α.).
ε) Την άμεση έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)
για την επαναλειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης που έχει
έσοδα από την αμοιβή των (Δικαστικών Υπαλλήλων, κ.α.) Γραμματέων Διαιτησιών, για την οικονομική ενίσχυση Δικαστικών Υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
2. Οικονομικά αιτήματα - έμπρακτη αναγνώριση των οξυμένων,

ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας:
(α) Επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας
(αντίστοιχο με των Δικαστικών Λειτουργών...), στο ύψος που
ήταν πριν καταργηθεί ή έστω και κατά το ήμισυ στην αρχή, ακόμα
και για οποιοδήποτε άλλο ποσό!
(β) Παρόμοια με αυτή των Εφοριακών ρύθμιση για να χορηγηθεί προσωπική διαφορά σε όσους διορίστηκαν από 1/11/2011.
(γ) Αύξηση του ποσού που θα εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το Υπουργείο μας, για υπερωρίες το 2019. Κάποτε

ήταν 2.500.000€, ενώ πέρυσι ήταν 525.000 ΕΥΡΩ μόνο και σχεδιάζουν να είναι και φέτος 526.000€, με αποτέλεσμα να μην πληρώνεται ούτε η πραγματική υπερωριακή απασχόληση των δικαστικών
υπαλλήλων, ούτε η υπεραπασχόληση φυσικά.
(δ) Έγκαιρη πληρωμή των οδοιπορικών για υποχρεωτικές μετακινήσεις των Δικαστικών Υπαλλήλων για εκτός τής έδρας τους
υπηρεσιακούς λόγους.
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

PΠαραχωρείται
τμήμα των
εγκαταστάσεων
PΤο «μπαλάκι»
στο Υπουργείο
Οικονομικών
P«Εγωισμοί και
οι κομπασμοί, με
βεβαιότητα οδηγούν
στην αποτυχία»

«Κόλλησε…»

Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ –
ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πριν δύο και πλέον χρόνια είχε τεθεί ένα σοβαρό ζήτημα για
την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου και ιδιαίτερα για τα αγροτικά
προϊόντα της Ημαθίας, με μια πρόθεση απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικών να συγχωνευτούν σε ένα τα Τελωνεία Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας, στο Τελωνείο Σκύδρας. Μια πρόθεση στα πλαίσια
μνημονιακών αξιώσεων, κυρίως, για περικοπή δαπανών.
Τότε, λοιπόν, οι επιχειρηματίες κυριολεκτικά επαναστάτησαν και
με το δίκιο τους, καθώς η Ημαθία που είναι πρώτη σε εξαγωγές

μεταξύ των τριών Νομών, θα έπρεπε να μετακινούνται στην Σκύδρα
για τις εκτελωνιστικές διαδικασίες. Σε μια περιοχή όπου διαθέτει
κάκιστο οδικό δίκτυο, πολύ δε περισσότερο για ογκώδη οχήματα
όπως είναι οι νταλίκες και μέσα από κατοικημένες περιοχές. Πολύ
δε περισσότερο σε ένα γεωγραφικό σημείο που αποτελεί την άκρη
του μέσου όρου απόστασης και μακριά από το κομβικό σημείο της
Εγνατίας Οδού.
Στην προσπάθεια να αναστραφεί μια τέτοια απόφαση, συστρατεύτηκαν και κινητοποιήθηκαν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Επιμελητήριο Ημαθίας, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες και ο κλάδος των
τελωνειακών-εκτελωνιστών της Ημαθίας, πετυχαίνοντας με τις
προτάσεις τους και την αποφασιστικότητά τους να «παγώνουν» αρχικά την πρόθεση απόφασης και μετέπειτα να πείσουν πως το ιδανικότερο σημείο για το Τελωνείο είναι αυτό των εγκαταστάσεων της
παλαιάς, επονομαζόμενης, περιφερειακής αγοράς στην Κουλούρα,
ιδιοκτησίας της «Αμάλεια ΑΕ» η οποία έχει μετόχους την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, τον Δήμο Βέροιας και την πάλαι ποτέ Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας.
Παραχωρείται τμήμα των εγκαταστάσεων
Το Υπουργείο Οικονομικών πρόβαλε ως επιχείρημα ότι στην
Ημαθία δεν υπάρχει δημόσιο ακίνητο ικανοποιητικής έκτασης για να
στεγαστεί το «συγχωνευμένο» Τελωνείο, κάτι που διαθέτει ήδη το
Τελωνείο της Σκύδρας το οποίο είναι σε δημόσιο κτήριο.
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις «έπεσε» στο τραπέζι να αξιοποιηθεί ένα τμήμα από τις εγκαταστάσεις στην Κουλούρα, αλλά
εδώ υπήρχαν δύο σοβαρά εμπόδια. Το κτήριο ανήκει σε μια εταιρεία, όπως είναι η «Αμάλθεια ΑΕ» και κατά δεύτερον για να γίνει
ένας σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, θα πρέπει να διατεθούν
αρκετές εκατοντάδες ευρώ, με την Ελληνική Πολιτεία να «σφυρίζει»

αδιάφορα.
Τότε και πάλι οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες κατέθεσαν
λύσεις, έτσι ώστε το Τελωνείο να γίνει στην Κουλούρα. Αρχικά με
αιχμή της πυραμίδας το Επιμελητήριο Ημαθίας, οι επιχειρηματίες
της περιοχής μας συγκέντρωσαν σε επίπεδο δέσμευσης ένα ποσό
των 300.000 ευρώ περίπου, ενώ ακολούθησε ξεκαθάρισμα του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την απόφαση της Περιφέρειας και του
Δήμου Βέροιας να παραχωρήσουν το κτηριακό τμήμα με υπαίθριο
χώρο που απαιτείται για 50 χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών.
Επιπρόσθετα η διοίκηση του Δήμο Βέροιας προχώρησε σε επαφές
και εξασφάλισε οικονομική στήριξη από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ με το
ποσό των 200.000 ευρώ, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα.
Το «μπαλάκι» στο Υπουργείο Οικονομικών
Εδώ και ένα χρόνο περίπου η υπόθεση της δημιουργίας του
νέου Τελωνείου στην Κουλούρα παραμένει στάσιμο. Ούτε κουβέντα
δεν γίνεται. Ωστόσο η εκκρεμότητα παραμένει ανοιχτή και κανένας
δεν ξέρει πότε θα ανακινηθεί εκ νέου και κατά πόσο θα βρει έτοιμες
τις τοπικές αρχές για να αντιδράσουν και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους.
«Περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών μια έγγραφη
δήλωση δέσμευσης πως το τελωνείο θα γίνει στην Κουλούρα. Δεν
μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς. Να επενδύσουμε χρήματα
και να μην γίνει το τελωνείο στην περιοχή μας; Για τον λόγο αυτό
την άλλη βδομάδα που θα πάω στην Αθήνα και θα έχω επαφές
στα Υπουργεία, θα προσπαθήσω να ξεμπλοκάρω, να κινήσω, το
συγκεκριμένο θέμα» μας είπε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης.
Ταυτόσημες είναι οι απόψεις και του Αντιπεριφερειάρχη Ημα-

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

θίας Κώστα Καλαϊτζίδη ο οποίος για το συγκεκριμένο θέμα είπε πως «αναφορικά με το
θέμα της μετεγκατάστασης του
τελωνείου Ημαθίας στο χώρο της περιφερειακής αγοράς
Κουλούρας, επισημαίνω ότι η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, έλαβε την απαραίτητη
απόφαση παραχώρησης προς
το υπουργείο οικονομικών, της
έκτασης και των κτισμάτων
που απαιτούνται.
Το ίδιο έπραξε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της
Βέροιας, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
«ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», ιδιοκτησία
της οποίας είναι η έκταση και
οι εγκαταστάσεις της Περιφερειακής αγοράς» μας είπε ο
Κώστας καλαϊτζίδης και ολοκλήρωσε τονίζοντας πως:
«Τα απαραίτητα έγγραφα,
διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο υπουργείο, έτσι ώστε αυτό να
αποφασίσει την έδρα στην οποία θα στεγαστεί το νέο τελωνείο Ημαθίας.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, είναι δύσκολο έως αδύνατο να επενδύσει κάποιος,
είτε δημόσιος φορέας είτε ιδιώτης, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά η εξασφάλιση ότι η έδρα του
νέου τελωνείου θα είναι η συγκεκριμένη. Αναμένουμε λοιπόν την
απόφαση του υπουργείου, που
θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες».
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Ημαθίας Γιώργος Ουρσουζίδης ο οποίος έθεσε τον προβληματι- σοστό 25% του M.Κ.
Γ. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας με ποσοστό 24%
σμό του και τους κινδύνους που υπάρχουν για να «ναυαγήσουν»
όλες οι προσπάθειες. Ωστόσο θεωρεί πως η Κουλούρα είναι η ενδε- του Μ.Κ.»
δειγμένη θέση για να γίνει εκεί το ενοποιημένο Τελωνείο.
Κλείνοντας αυτό το πολύ σοβαρό θέμα για τον τόπο μας,
«Οι εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας, ακριβώς πάνω στον κόμβο της Εγνατίας οδού, στο χρονικό μέσο θέτουμε το ερώτημα: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δείχνει τόσο καλή
Κήπων – Ηγουμενίτσας, αποτελεί τη τριακονταετή αβελτηρία των διάθεση. Δεν θα μπορούσε το κράτος να αναλάβει την διαμόρκαταστάσεων που βιώσαμε σε επίπεδο νομού και περιφέρειας – δε φωση και ανακατασκευή των χώρων που απαιτούνται; Θα
πρέπει να πληρώσουν χορηγοί για να εγκατασταθεί ένας δηχρειάζεται να επεκταθώ τα γεγονότα είναι γνωστά.
Η σκέψη για την συγχώνευση των τριών εν λειτουργία Τελωνείων μόσιος οργανισμός σε χώρο που παραχωρείται δωρεάν από
των Νομών Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας διαφαίνονταν ώριμη να την τοπική κοινωνία;
υλοποιηθεί στα μέσα του 2015, αίροντας.
Η πρόταση εγκατάστασης του υπό
σύσταση νέου Εμπορευματικού Σταθμού-Τελωνείου στην υπόψη θέση, με
«Εγωισμοί και οι κομπαπρωτοβουλία των εμπλεκομένων μεσμοί, με βεβαιότητα οδηγούν
ρών και κυρίως του εκπροσώπου των
στην αποτυχία»
Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εκτελωνιστών κ. Ταμπακόπουλου –
και ο κυβερνητικός βουλευτής μας βρήκε όλους σύμφωνους» μας
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία
είπε ο Γιώργος Ουρσουζίεξελίχθηκαν την Πέμπτη λίγο μετά τις
8 το βράδυ, στο κέντρο της Βέροιας.
δης και κατέληξε επισημαίΣυγκεκριμένα σε εστιατόριο στην οδό
νοντας πως:
Πατρ. Ιωακείμ(πεζόδρομος παραπλεύ«Προσωπικά ανταπορως της Μητρόπολης) υπήρξε επεικρίθηκα όσες φορές μου
σόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες από
ζητήθηκε να συνδράμω, όπερίοικους, κατά το οποίο δύο άντρες
μως εκ του αποτελέσματος
ημεδαποί, 45 και 22 ετών, επιτέθηκαν
Την Παρασκευή το μεσημέρι, στην πλατεία Τσερμενίου, σύμφωνα με μαρτυφαίνεται πως οι προσπάκαι χτύπησαν άσχημα γνωστό δικηγόρίες, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την πλατεία Ωρολογίρο που δραστηριοποιείται στη Βέροια,
θειες δεν ευοδώθηκαν. Δεν
ου, έκοψε σταδιακά ταχύτητα και προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα. Οι
προκάλεσαν ζημιές στο κατάστημα και
θα επιρρίψω ευθύνες, αυτές
διερχόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον οδηγό, αλλά διαπίστωσαν
αμέσως μετά το έσκασαν. Ειδοποιήθα καταλογιστούν στην ώρα
ότι ήταν δυστυχώς ήδη νεκρός. Πρόκειται για τον Παύλο Γεωργιάδη, κατά πληθηκε η αστυνομία και αμέσως κατέτους, εκεί που πρέπει, από
ροφορίες 61 ετών, που δραστηριοποιούνταν επί χρόνια στην εμπορία αυτοκινήφθασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.
των. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εικάζεται ότι ο άτυχος οδηγός, πρέπει
εκείνους που πρέπει.
Οι πληροφορίες από διερχόμενους πολίτες, ανέφεραν ότι οι δράστες ήταν οπλισμένοι με πιστόλι
να αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις, γι ‘αυτό και έκοψε ταχύτητα, ενώ ακολούΠρέπει όμως να τονίκαι μαχαίρι. Εκλήθησαν ενισχύσεις και ξεκίνησε ένα ανθρωποκυνηγητό στα στενά πίσω από την
θως έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα. Πιθανότατα να είχε κάποιο καρδιακό
Μητρόπολη, την Βιβλιοθήκη, μέχρι την οδό Αγ. Δημητρίου. Οι αστυνομικοί ήταν πραγματικά με το
σω, ότι επιβάλλεται συντοεπεισόδιο την ώρα που οδηγούσε, αφού η πρόσκρουση στο σταθμευμένο όχηδάχτυλο στην σκανδάλη και ενημέρωναν τους περαστικούς να απομακρυνθούν, αφού ήταν ώρα
νισμένη
προσπάθεια
από
μα ήταν πολύ ήπια, και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατό του. Ο Παύλος
που ήταν ακόμη ανοιχτή η αγορά και κυκλοφορούσε πολύς κόσμος. Με συντονισμένες ενέργειες
ανθρώπους που θα ασχοΓεωργιάδης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην γειτονιά του Τσερμενίου, όπου και
οι άντρες της ομάδας ΔΙΑΣ τους εντόπισαν στην αρχή της οδού Αγ. Δημητρίου κρυμμένους σε
διέμενε, αλλά και γνωστός στην εμπορική πιάτσα της Βέροιας. Η σωρός του
ληθούν επισταμένως - και
ένα ακάλυπτο οικόπεδο. Χάρη στην ψυχραιμία των αστυνομικών, τους συνέλαβαν χωρίς να υμεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία προκειμένου να
όχι ευκαιριακά – αυτό νοπάρξει συμπλοκή, ενώ επάνω τους βρέθηκε το πιστόλι και το μαχαίρι. Ο δικηγόρος διακομίσθηκε
διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.
μίζω πως πρέπει να γίνει
στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι, του έγιναν οι προβλεπόμενες διαγνωστικές
- χωρίς καθυστέρηση. Οι
εξετάσεις, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες(κατά πληροφορίες ράμματα στο κεφάλι και
τοποθετήθηκε γύψος στο χέρι) και εξήλθε αργά μετά τα μεσάνυχτα.
εγωισμοί και οι κομπασμοί,
με βεβαιότητα οδηγούν στην
Για το συμβάν από την Αστυνομία εκδόθηκε το παρακάτω επίσημο δελτίο:
«Συνελήφθησαν την 25η Οκτωβρίου 2018 το βράδυ στην Βέροια, μετά από άμεση κινητοποίηαποτυχία.
ση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 2 ημεδαποί ηλικίας
Για την ιστορία οι Βασι39 και 22 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
κοί Μέτοχοι Της «Αμάλθεια»
Ειδικότερα, οι 2 άντρες πήγαν σε κατάστημα στην Βέροια και με πιστόλι που έφερε ο 39χρονος
ήταν:
προσπάθησε να πυροβολήσει 45χρονο ημεδαπό, θαμώνα του καταστήματος, πλην όμως το όπλο
Ιδιοκτησιακά οι εγκαταδεν εκπυρσοκρότησε. Στη συνέχεια ο 39χρονος μαζί με τον 22χρονο που έφερε μαχαίρι, του προστάσεις της Κουλούρας ακάλεσαν χτυπήματα στο κεφάλι.
νήκουν κατά κυριότητα στην
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να εντοπιστούν τα 2 άτομα σε κοντινή
περιοχή και να συλληφθούν.
εταιρεία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»,
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • ένα πιστόλι που περιείχε ένα φυσίγγιο στη θαμέτοχοι της οποίας είναι:
λάμη
και • ένα πτυσσόμενο στιλέτο. Ο 45χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου
Α. Περιφερειακή Ενότητα
του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.
Ημαθίας με ποσοστό 51%
Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος
του Μ.Κ.,
τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας».
Β. Δήμος Βέροιας με πο-

«Έφυγε» πάνω στο τιμόνι
ο Παύλος Γεωργιάδης

Εικόνες φαρ ουέστ στη Βέροια το
βράδυ της Πέμπτης στον πεζόδρομο
πίσω από την Μητρόπολη

Δευτέρα
2018 2018
Δευτέρα 4
29Ιουνίου
Οκτωβρίου

Συνάντηση του Δημάρχου με
Κωνσταντινουπολίτες
ΤΟΝ ΚΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΙΝΤ ΑΝΤΡΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ Γ.Γ. ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΠΟ 1/11 ΕΩΣ 15/11

Ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας
ενημερώνει τους συναδέλφους εμπόρους- καταστηματάρχες και
καταναλωτές ότι η ενδιάμεση Φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδο θα
διαρκέσει δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες .
Συγκεκριμένα οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ξεκινούν την Πέμπτη 1
Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν
να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11.00 έως τις 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν.
2224/1994).
Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού
έκπτωσης.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας καλεί το καταναλωτικό κοινό να επωφεληθεί της εκπτωτικής περιόδου, εμπιστευόμενο
τα καταστήματα της πόλης , τα οποία προσφέρουν προϊόντα ποιότητας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μ

Συστάθηκε το νέο Δ.Σ. με επανεκλογή
του προέδρου Στ. Ζυγουλιάνου

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευια ιδιαίτερη επίσκεψη δέχτηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Οκτωθέρων
Επαγγελματιών Νομού Ημαθίας, που προέκυψε από τις Εκλογές της 18ης
βρίου 2018 ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, όπου είχε
Οκτωβρίου
2018, είναι η εξής.
τη χαρά να υποδεχτεί στο Δημαρχείο το μέλος της Βρετανικής Βασιλικής
Πρόεδρος
Ζυγουλιάνος Στέργιος
Οικογένειας, George Windsor, Κόμη του Σαιντ Άντριους και γιο του Δούκα
Α’
Αντιπρόεδρος
Εξάρχου Σωτηρία
του Κεντ, το Γενικό Γραμματέα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας ΚωνσταΒ’
Αντιπρόεδρος
Παπαδοπούλου
Μαίρη
ντινουπολιτών, Νικόλα Αναγνωστόπουλο και το μέλος της Κοινότητας
Γενικός
Γραμματέας
Σαμπρής
Δημήτριος
Κωνσταντινουπολιτών Λονδίνου, Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο.
Ταμίας Βλαζάκης Παρασκευάς
Τους επισκέπτες συνόδευε ο Βεροιώτης Δικηγόρος, Δημήτρης Τόλιος,
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Λιλιοπούλου Εύα
ο οποίος οργάνωσε το πρόγραμμα της επίσκεψής τους στη Βέροια. Η
Μέλος Τσακμακίδου Χρυσάνθη
συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και φιλικό κλίμα με τον κ. ΒοργιΑντιπρόσωποι για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
αζίδη να ενημερώνει τους εκλεκτούς επισκέπτες για το ιστορικό παρελθόν
Ζυγουλιάνος Στέργιος, Λιλιοπούλου Εύα, Εξάρχου Σωτηρία, Τσακμακίδου Χρυσάνθη, Παπαδοπούλου
και τα σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής αλλά και για τις κυριότερες σηΜαίρη και Πετσιμέρης Χάρης.
μερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη ενώ στο τέλος προσέφερε
Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου λήγει τον Οκτώβριο του 2021.
στον Κόμη του Σαιντ Άντριους μια αναμνηστική πλακέτα για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δήμου Βέροιας.
Από την
πλευρά τους
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς χωριά
Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων Αστικών Λεωφορείων Βέροιας προς Νοσοκομείο
οι επισκέπτες
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον
για το μνημειακό πλούτο
της Βέροιας,
μένοντας έκπληκτοι από το
σημαντικό αριθμό Βυζαντινών ναών της
πόλης αλλά και
την ιστορική
αξία μνημείων
όπως, μεταξύ
άλλων, η Εκκλησία της Αναστάσεως του
Χριστού, ο Παλαιός Μητροπολιτικός Ναός
Αγίων Αποστόλω ν Π α ύ λο υ
και Πέτρου και
το Μουσείο
των Βασιλικών
Τάφων των Αιγών στη Βεργίνα που είχαν
την ευκαιρία να
επισκεφτούν
μετά τη συνάντησή τους με
το Δήμαρχο
Βέροιας.
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ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΦ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τελέστηκε αγιασμός και ακολούθως, πραγματοποιήθηκε Τελετή Θυρανοιξίων Ιερού Παρεκκλησίου

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 το
πρωί η λειτουργία του Τμήματος Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.)
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αττική και Βέροια, για το
εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.
Στην έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος στην
έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής,
ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς
τους σπουδαστές με παραινέσεις και κατευθύνσεις
για διάφορα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος,
δίνοντας παράλληλα τις ευχές του για μια γόνιμη
και παραγωγική φοίτηση.
Παράλληλα στη Βέροια παρουσία της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνης Παπακώστα – Σιδηροπούλου, τελέστηκε αγιασμός και ακολούθως, πραγματοποιήθηκε Τελετή Θυρανοιξίων
του Ιερού Παρεκκλησίου των Αγίων Κωνσταντίνου
& Ελένης.
Στις τελετές χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. Παντελεήμων, με μέριμνα του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακομιδή και εναπόθεση για προσκύνημα
Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μάρτυρος Αρτεμίου.
Σύντομους χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν,
η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Αικατερίνη

Παπακώστα – Σιδηροπούλου, ο Γενικός Επιθεω- Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
και συντελεστή της ανέγερσης του Ιερού Παρεκρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτη- Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Τόλιας, ο Διευ- κλησίου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
γος Ανδρέας Αποστολόπουλος, ο Σεβασμιότατος θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Αστυ- εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ, Κωνσταντίνο
Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης & Καμπανίας κ. νομικός Διευθυντής Χρήστος Σιμούλης και άλλοι Σούκο ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης παρατέΠαντελεήμων και ο Διοικητής της Σχολής, Αστυνο- Αξιωματικοί του Σώματος.
θηκε μικρή δεξίωση στους προσκεκλημένους.
Επιπλέον, παρευρέθηκαν διδάσκοντες καθηγημικός Διευθυντής Διονύσιος Κούγκας.
Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από
Τα Θυρανοίξια τίμησαν με την παρουσία τους, τές της Σχολής, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φο- 22-10 έως 30-11 θα παρακολουθήσουν το Τμήμα
ο Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ρέων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικοί, Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ) στην Αττική, (31) Αξιωματικοί της
ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων Αργύριος Δη- εκπρόσωποι Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών, Ελληνικής Αστυνομίας και (3) στελέχη της Αστυνομόπουλος ο Υποδιοικητής της 1ης Μεραρχίας καθώς και πλήθος πολιτών.
μίας της Κύπρου, ενώ στο παράρτημα της Σχολής,
Ακολούθησε απονομή χειροποίητης σκαλιστής στη Βέροια, το Τμήμα θα παρακολουθήσουν (40)
Πεζικού Ταξίαρχος Παναγιώτης Κορδούλης, οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφερειακής Ενότητας εικόνας από τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαί- Αξιωματικοί του Σώματος.
Ημαθίας, Νίκη Καρατζίουλα και Θεόφιλος Τεληγιαν- δευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, Αστυνίδης, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομικό Διευθυντή Διονύσιο Κούγκα στον δωρητή
Νομού Ημαθίας, Διονύσιος Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
Φώτης Καραβασίλης.
Από πλευράς Ελληνικής
Αστυνομίας παρέστησαν, ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής
Μακεδονίας, Υποστράτηγος
Νικόλαος Ζησιμόπουλος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Υποστράτηγος Αθανάσιος Μαντζούκας, ο Γενικός
Πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως 19 Οκτωβρίου 2018 στη Murcia της Ισπανίας το 14ο
Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταποιημένων Φρούτων
(CANCON14).
Στο Συνέδριο εκτός από την φιλοξενούσα χώρα,
μετείχαν εκπρόσωποι οργανώσεων βιομηχανιών
μεταποίησης φρούτων αλλά και παραγωγοί α’ ύλης
από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Χιλή, η Κίνα, η Ισπανία, η Ν. Αφρική, η Βραζιλία και φυσικά η Ελλάδα.
Στην διάρκειά του κατατέθηκαν οι εκθέσεις των
8 χωρών που αναφέρονται στην εξέλιξη της παραγωγής τους τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στις καλλιεργούμενες εκτάσεις,
τις ποικιλίες, την παραγωγή συμπύρηνου ροδακίνου, βερυκόκου και αχλαδιού, τις ποσότητες που
παρήχθησαν από τα παραπάνω προϊόντα, τόσο
σε μορφή κομπόστας, όσο και χυμού ή κατεψυγμένων προϊόντων. Ακόμη έγινε αναφορά στο κόστος της α’ ύλης, του
κουτιού, της ζάχαρης, της εργασίας κ.τ.λ.
Κοινή διαπίστωση όλων ότι την περίοδο που μεσολάβησε από το 13ο στο 14ο Συνέδριο, η παραγωγή της κομπόστας ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο υψηλή, παρά την ουσιαστική μείωσή της στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και τον περιορισμό της στην Ελλάδα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην θεαματικών μεγεθών παραγωγή της Κίνας. Την ίδια περίοδο
η κατανάλωση, ιδίως στις μικρές συσκευασίες, βαίνει μειούμενη στις σημαντικές αγορές της Ε.Ε. και των ΗΠΑ. Η πίεση
συνεπώς στις αγορές ήταν έντονη ιδίως από πλευράς των Κινέζων για την κομπόστα και των Χιλιάνων για τον χυμό.
Ειδικό ενδιαφέρον έχουν τα ακόλουθα:
1. Η αναφορά στις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τόσο στον όγκο όσο και στην ποιότητα της παραγωγής.
2. Η παύση λειτουργίας των εργοστασίων κομπόστας της μιας από τις τρεις (3) μεταποιητικές εταιρίες των ΗΠΑ.
3. Το σημαντικά ανερχόμενο ενδιαφέρον της Βραζιλίας που μάλιστα θα οργανώσει το επόμενο Συνέδριο.
4. Οι συνέπειες του BREXIT που ανατρέπουν συγκεκριμένες χρόνιες ισορροπίες στον κλάδο.
5. Η ανάπτυξη συμπύρηνων φυτειών από τους ίδιους τους μεταποιητές ιδίως στην Λατινική Αμερική.
6. Οι συνέπειες στην εμπορία της κομπόστας, τόσο από επιτυχείς διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με πολλές περιοχές
του κόσμου, όσο και αντίστροφα από τον «εμπορικό πόλεμο» που κυρίως οι ΗΠΑ προωθούν.
Προκύπτει από τα παραπάνω ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρή διαταραχή της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης μεταποιημένων προϊόντων ροδακίνου.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν φυτείες συμπυρήνων ροδακίνων αλλά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεταποίησης φρούτων.
Συμπερασματικά:
Για άλλη μια φορά συστήνουμε στους παραγωγούς μας αυτοσυγκράτηση στην φύτευση νέων οπωρώνων συμπύρηνου ροδακίνου.
Η φύτευση νέων δένδρων θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με την βιομηχανία ώστε να είναι διασφαλισμένη η απορρόφησή τους. Θα πρέπει τέλος να επιλέγονται ποικιλίες υψηλής παραγωγικότητας.

Αυτοσυγκράτηση στην φύτευση
νέων οπωρώνων συμπύρηνων
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟ 14ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
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H επιστροφή του
Τζώρτζ Οργουελ
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Το πρόβλημα με τον Τζορτζ
Οργουελ δεν είναι ότι είναι διαχρονικά επίκαιρος, αλλά ότι, ειδικά τελευταία, γίνεται υποχρεωτικός για την κατανόηση της υπάρχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Το μυθιστόρημα «1984» και
το δοκίμιο «Η πολιτική και η αγγλική γλώσσα» δεν είναι μόνο απαραίτητα αναγνώσματα για την
κατανόηση των κυβερνώντων,
αλλά γενικά για το σύστημα της
Μεταπολίτευσης.
Η κυριαρχία αυτού του συστήματος είναι κυρίως εμβληματική
στη χρήση της γλώσσας. Την
προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη
δολοφονική απόπειρα εναντίον
των αστυνομικών, αυτό που θα
έπρεπε να προβληματίζει κάθε
λογικό άνθρωπο ήταν η χρήση
του όρου αντιεξουσιαστές.
Ηταν σχεδόν αδύνατο να διαβάσεις κάτι για το γεγονός χωρίς
να γίνεις θύμα αυτής της αδόκιμης χρήσης. Επειδή οι συγκεκριμένες ομάδες στρέφονται εναντίον κάποιων μορφών ή δομών
εξουσίας, δεν σημαίνει ότι είναι
αντιεξουσιαστές γενικώς. Είναι
ξεκάθαρο ότι δεν έχουν κανένα
πρόβλημα με το να ασκούν τη
δική τους εξουσία που είναι αυθαίρετη, αυταρχική, βάρβαρη και
δολοφονική. Και έτσι, όπως δεν
θα λέγαμε ότι ένας ληστής τραπεζών είναι αφιλοχρήματος επειδή κλέβει χρήματα άλλων, δεν
μπορούμε να πούμε ότι κάποιος
που αμφισβητεί την εξουσία κάποιων άλλων είναι απαραιτήτως
αντιεξουσιαστής.
Πρέπει γενικώς να αντιτίθεται

στην εξουσία και ειδικά την άσκησή της εκ μέρους του.
Εκεί, όμως, που το σύστημα
παίρνει άριστα είναι στη χρήση
ή καλύτερα στη μη χρήση ή ακόμα καλύτερα στην εξαφάνιση
του όρου λαθρομετανάστης. Ο
Οργουελ στο «1984» είχε επισημάνει ότι η εξαφάνιση των λέξεων
έχει ως σκοπό να περιορίσει τις
σκέψεις και την επικοινωνία, «...ο
σκοπός της Νέας Ομιλίας είναι
να στενέψει τα όρια της σκέψης.
Στο τέλος θα κάνουμε κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί δεν θα υπάρχουν λέξεις για να το εκφράσει κανείς...»
Αφαιρώντας τον όρο λαθρομετανάστης από τον δημόσιο λόγο,
προσπαθείς να εξαφανίσεις και
τη συζήτηση για την προστασία
των συνόρων, την αποτροπή,
τον διάλογο για το Μεταναστευτικό, υπό το πρίσμα του εθνικού
συμφέροντος και της ταυτότητας.
Πώς έχει εξαφανιστεί ο όρος λαθρομετανάστης και πόσο
γρήγορα έγινε όλο αυτό δείχνει
πόσο βαθιά και πλατιά είναι η
κυριαρχία της Αριστεράς στον
δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό μια μαζική και εθνικά
θανάσιμη εισβολή λαθρομεταναστών, αλλά η λέξη που περιγράφει το φαινόμενο είναι ανύπαρκτη, ειδικά στα τηλεοπτικά ΜΜΕ.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε την
υπάρχουσα οικονομική κρίση
χωρίς τις λέξεις ανεργία, περικοπές και φτώχεια. Προσπαθήστε
να φανταστείτε πώς θα ήταν τα
πράγματα αν και όταν επί Τουρκοκρατίας είχαν εξαφανίσει τη λέξη «ελευθερία».

Έρωτας
Γράφει ο Δημήτρης
Κλήμης
Τα παρακάτω του αφηγήματος, γράφτηκαν πριν από πολλά – πολλά χρόνια, σε σελίδες ημερολογίου. Σε τωρινές
κοντινές μέρες, το ένα από τα δύο πρόσωπα, η γυναίκα, βλαστάρι της Κρήτης , έφυγε.
Οι πρόσφατες θύελλες της Μεσογείου και τα χαμόγελα
του Αιγαίου, μαζί μ’ αρμαθιές συναστεριές του απόβραδου
την κατευόδωσαν, όπως και οι νυχτοπνοές των παιδιών
της.
Γης, θάλασσα, ουρανός σε μια στιγμή πισωδρόμησαν
και την άφησαν μόνη. Μόνη κι’ αστροντυμένη μέσα στο χάος, να χαθεί σαν φλόγα.
Έζησε γάμους τρείς με τρείς γιούς, έναν από κάθε γάμο.
Και στα τρία αγόρια της, έδωσε το ίδιο όνομα : Δημήτριος.
Στ’ ακρογιάλια του Αιγαίου, η άνοιξης βγαίνει από τη
θάλασσα.
( Στρατής Μυριβήλης) .
Αυτό το πρωινό συχνότισμα στο ασανσέρ, σε καθημερινή βάση λίγων λεπτών, συμμαχούσε να μας φέρει
κοντά, να μας ενώσει όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε
να βρούμε τη νεότητα που έχει το κάθε πρώτο ξεκίνημα,
έβλεπα ότι σύντομα, αυτή η σχέσης θα ξεκινήσει και μετά
θα βάλει τη σφραγίδα της, σ’ ότι θ’ ακολουθήσει. Έδινα
μεγάλη πίστη στην πρώτη επαφή, στην αρχή που θάχε το
χρώμα της ελπίδας και θα ζωντάνευε το παράλογο όνειρο
ενός έρωτα απόλυτου και αυθεντικού.
Της ζήτησα συνάντηση σε καφέ, μετά πάλι σε ταβέρνα
βραδάκι .Ερχότανε, κι ο κρύος καιρός κι’ ένα αίσθημα που
μεγάλωνε, βοηθούσαν να μας σμίξουν πολύ γρήγορα .Ήταν ωραίες οι πρώτες συναντήσεις με υψηλή ποιότητα στη
σχέση, συναντήσεις γεμάτες από υποσχέσεις, που εμείς
οι δύο θάπρεπε να τις εκπληρώσουμε, για να μην ξεπέσουν στην καθημερινότητα. Και απορούσα με τη καθιερωμένη πια διαπίστωση, πως είναι δυνατόν να έχω αγαπήσει
πριν από αυτήν , άλλην
Ονειρευόμασταν ότι, σαν ζευγάρι θα γνωρίζαμε τη ζεστασιά της επανάληψης, την τρυφερότητα της καθημερινής
επαφής. Μιας αέρινης ευτυχίας σπιτιού που θα θύμιζε τζάκι
και σπιτίσια μαρμελάδα.
Μια κοινή ζωή, που θ’ ανάδυε ηρεμία κι εμπιστοσύνη,
σε στιγμές μοναδικές που δεν θα περιγράφονται Γιατί η
ευτυχία κάνει μια ιστορία να μη μοιάζει με μια άλλη συνηθισμένη ιστορία.
Η θύμηση με τη λησμονιά ταυτίζονται, γιατί οι μνήμες
είναι τόσο πυκνές τόσο συμπυκνωμένες, που σβήνονται
από την ίδια τους την τελειότητα, ενώ αποθανατίζονται σ’
ένα παντοτινό ριμέϊκ. Άλλωστε το απρόοπτο μένει πάντα
η μοναδική δύναμη, που μπορεί να δώσει ζεστασιά στη
ζωή. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, πλάσματα ζωντανά,
χίλια πεπρωμένα που διασταυρώνονται τυχαία, χωρίς συνέχεια μεταξύ τους, γιατί ίσως η τύχη βλέπει, ότι η ευτυχία
δεν συγκαταλέγεται μέσα στα υπάρχοντά τους. Οι ερωτικές
αναζητήσεις, σε δοκιμές, και πειράματα, μας οδηγούνε σε
διαδοχικές απογοητεύσεις.
Η ράτσα της με μάγευε. Νησιώτισσα, έφεγγε σε όραμα
ήλιου και αμμουδιάς. Ήταν μόλις είκοσι ετών, και πίσω της
είχε, πολλές χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Τόσα όσα είχε απ’
όταν πρωτοκατοικήθηκε το νησί της. Στο κορμί της κρυβότανε μια ατελείωτη μνήμη από παλιές γυναίκες, μοναδικές
κι αυτή μοναδική, θα ήταν η τελευταία γιατί ήταν πολλές
μαζί.
Αλήθεια , δεν είναι μικρό και λίγο, να ερωτεύεσαι μια
Κρήτη κι ένα Αιγαίο, μέσα στο ίδιο πρόσωπο και κορμί ,
όταν εγώ είχα μια περιορισμένη μόνο κληρονομιά. Μόνο
Μακεδόνας.
Παιδική περηφάνια ζωήρευε τα μάτια μου, γιατί τα δώρα αυτής της κόρης ήταν Μεσόγειος και Αιγαίο , με ιστορική προσθήκη έναν ξέχωρο ψυχικό αστερισμό. Φανερά
συνεδύαζε τη γοητεία της ερημίτισσας νησιώτισσας, με την
άνεση ενός Χανιώτη και Κρητικιάς κοσμοπολίτισσας.
Και επειδή οι νησιώτες διατηρούν ως τα πρόσφατα, μια
μνήμη που την έχουν χάσει οι στεριανοί, έβλεπα στο πρόσωπό της, μια πανάρχαια ταυτότητα ζυμωμένη από βάσανα και περιπέτειες αιώνων. Όταν άνοιγε η καταπαχτή
της πελαγίσιας μνήμης της, δροσερή αφουγκραζότανε τη
θάλασσα, κι έρχονταν βουές, από πολύπαθα χαροπαλέματα, στεριάς – πελάγου – αγέρα , από ποντισμένους θεούς
Απόλλωνες, Ποσειδώνες, κι αναδυόμενες πατρίδες.
Πίσω της κουβαλούσε πλούσιους κόσμους μέσα από
παρελθόν πολύ παλιό, που εύκολα με το αφημένο σε στιγμές βλέμμα της χανόταν στην απεραντωσύνη αυτή. Κι εγώ

προσπαθούσα να
τη χωρέσω στα όρια του πόθου μου, τη μίκραινα,
τη στένευα και μετά τη ζήλευα και θύμωνα που φαινόμουν
πάλι τόσο μικρός και γυμνός μπροστά της.
Είχαμε μια κοινή αγάπη για τη μουσική του τόπου της.
Ακούγαμε τα πιο ωραία κομμάτια από κασέτες με ονομαστούς Κρήτες λυράρηδες. Αυτή η παθιασμένη μονοτονία
των μελωδιών, πρόβαλλαν την καθαρότητα του λόγου και
του στίχου και ο στακάτος ρυθμός τους, ξεκαθάριζε στιγμές
αγάπης, που άλλες αρμονίες δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν.
Και με την Κρητική φλογέρα, ιδιαίτερα το μοναδικό τρέμισμά της, μας έκανε ευαίσθητους, ταπεινούς βουκόλους,
αφημένους στις πυρωμένες μαδάρες της Ίδης, κάτω από
την επιρροή και την άγρια ενέργεια των ανέμων και των
υπογείων ισχυρών ρευστών από τα αρχαία Ιδαία Άντρα
του Θεού Δία.
Φυσούσε η φλογεροπαίχτρα ανάσα, την καλαμένια πένα στο επιστόμιο με τα χείλη των βουκόλων νάναι δεμένα
στην μαγεία των ήχων. Αυτών των μουσικών τόνων.
Ήταν τόσο μεγάλη η επίδραση αυτής της μουσικής,
ώστε νοιώθαμε να γλιστρούν από τις στορημένες πέτρες
– μαδάρες, λεύτεροι ίσκιοι πυκνοί, σχήματα αγανά ακαθόριστα, κρυφές ψυχές, νυχτοπνοές, με μάτια τριγύρω. Αυτοί
θάναι οι πρόγονοί της μουρμούρισα.
Πολύ γρήγορα η τρυφερή, λυγερή όμορφη Κρητικιά,
έγινε το άθροισμα όλων των γυναικών, που είχαν προηγηθεί στην καρδιά μου. Ήταν για μένα μια αστείρευτη πηγή
σκέψης, κι ενθουσιασμού, μια νέα παρουσία με χρώματα
ζεστά και σκούρα, χρώματα επιμιξίας αιώνων, με ανθρωποσόγια από λαούς γειτονικούς σε απέναντι παραλίες
αφρικάνικες, με τόνους μελαμψούς.
Ένα πραγματικό όραμα του Νότου, χώνονταν στην αγκαλιά μου κάθε βράδυ. Κι εγώ ταπεινός προσκυνητής
, προσκυνούσα στο πρόσωπο του πλάσματος αυτού, την
πανάρχαια ταυτότητα, μετά από περιπλάνηση αιώνων της
Κρήτης.
Ήταν η μόνη στιγμή, που μπορούσαν τα πόδια μου, να
πατούν τον ουρανό. Και δεν ήμουν στημένος ανάποδα,
αλλά όρθιος, μ’ ένα επίπεδο συνείδησης ότι, ο ανθός μου,
δεν είναι μόνο ένα σημείο μέσα στον Αιγαιακό χώρο, αλλά
ένα επίπεδο ανθρώπινης ανάγκης, για αγάπη.
Χάρη σ’ αυτό, τα μεταξύ μας αγκαλιάσματα ακολουθούσαν το ένα τα’ άλλο χωρίς να μοιάζουν, πάντα καινούργια. Ποτέ ο έρωτάς μας δεν θα πέρναγε στην κατηγορία
των παλιών ερώτων, με πάθη ξεχειλισμένα, ξινισμένα
χάδια, παλιές μουχλιασμένες απολαύσεις, όλες ίδιες μεταξύ τους. Ο συζυγικός ερωτισμός, με τη λαχτάρα των
χορτασμένων, αυτή η αποτυχία του συζυγικού καθήκοντος
θάμενε πάντα μακριά μας. Θ’ αποφεύγαμε να βυθιστούμε
μέσα στην αποβλακωμένη ρουτίνα μιάς ερωτικής ζωής,
χωρίς εκείνους τους απρόοπτους σπασμούς με ρίγη και
φωνούλες από άσεμνα λυγίσματα και τυραννικές ηδονικές
στάσεις.
Φτάναμε κι΄ οι δυό μας σε τέτοιο κορύφωμα ευτυχίας,
που ότι είχαμε νιώσει νωρίτερα χωριστά, τώρα, απόχτησαν
μια γεύση μετριότητας. Για μας όλοι οι χώροι ανάδιναν την
ίδια ποίηση. Ο χώρος μιας πολύκοσμης πλατείας, ήταν
ίδιος με την ακροθαλασσιά, κι΄ ένα ρομαντικό πανόραμα
ηλιοβασιλέματος ίδιο με το πιο βρώμικο πολυσύχναστο
σοκάκι. Απόλυτη ταύτιση. Σ’ αυτά τα δικά μας ερωτικά ακρογιάλια, η άνοιξης θάβγαινε από τις κοντές ανάσες ενός
μεγάλου πάθους. Θάταν ο ανθός μιας άνοιξης από την
καρδιά μας.
Κάπου εδώ, την κάλεσε πίσω η Κρήτη. Κι’ έφυγε .
Για μένα, μέσα στο νού μου, η γής ανασηκώθηκε .
Χωρίς γιαλούς η θάλασσα. Αχάριανεν ο κόσμος.
Την οραματιζόμουνα. Την έβλεπα.
Έβλεπα τη θωριά της να απλώνεται απέραντη, να κυματάει στον
ήλιο, φωτιές να την καίν, οι πέτρες να θρύβονται και
να γίνονται χώμα, να
πλαντάει, μετά πίσω να κοιτάει να με ζητά κι όταν με
βρήκε στου χρόνου τις
θαμπάδες να ψιθυρίσει !!!
Μόνοι και μακρινοί, μαζί θα πλάσουμε Θεό, για να βαστάξουμε
της ερημιάς τη στράτα…
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Ήταν… κάποτε

Ο Αϊ-Γιάννης ο Ελεήμων

Γράφει ο:
Μάκης Δημητράκης

Μία φορά κι έναν καιρό, υπήρχε
στη Βέροια η εκκλησιά του Αι-Γιάννη σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης, στην οδό Βενιζέλου
Εκκλησία ενοριακή με πολλά παρεκκλήσια. Ήταν αφιερωμένη στον
Αι-Γιάννη τον Ελεήμωνα που πριν
«αγιάσει» υπήρξε Πατριάρχης της
Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Ήταν Κύπριος στην καταγωγή
και του δόθηκε η προσωνυμία «Ελεήμων» γιατί αγαπούσε
και ελεούσε τους φτωχούς.
Ήταν λοιπόν… κάποτε η εκκλησιά του Αι-Γιάννη, στο
κέντρο της πόλης όπου υπήρχαν μάλιστα και τα περισσότερα αρχοντικά της πόλης. Στην ενορία έμεναν, όπως έλεγε
και η γιαγιά μου και η μάνα μου, οι άρχοντες της πόλης οι
προύχοντες, οι κτηματίες και οι έμποροι. Αριστοκράτες και
νοικοκυραίοι. Εγώ θα προσθέσω και επαγγελματίες τεχνίτες,
μπαξεβαντζήδες, αγρότες και εργάτες.
Ο Αι-Γιάννης ήταν από τις πλούσιες εκκλησίες της πόλης
και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως από το «παγκάρι» του δόθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανέγερση
του Ελληνικού σχολείου της πόλης το σημερινό Δημαρχείο.
Εκεί βάφτιζαν, εκεί νύφες και γαμπροί… κατέβαιναν τα
σκαλιά, εκεί «αποχαιρετούσαν» συντοπίτες. Όλα κυλούσαν
αρμονικά και ιστορικά περήφανα, αφού σε σπίτι της Ενορίας
είχε γίνει το 1904 η πρώτη συνέλευση της «Εθνικής Άμυνας», της νέας «Φιλικής Εταιρίας», που στόχο είχε την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Και ξαφνικά εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960, άρχισε η «τσιμεντοποίηση» της πόλης. Δρόμοι ανοίχτηκαν, εκκλησιές «χάθηκαν» αρχοντικά γκρεμίστηκαν και άχαρες πολυκατοικίες ξεφύτρωσαν. Ο Αι-Γιάννης «στριμώχτηκε» αλλά
«άντεχε και άντεξε» στον μοντερνισμό ώσπου για το «καλό
του» οι επίτροποι του ναού αποφάσισαν μία ανακαίνιση, ένα
φρεσκάρισμα για το καλύτερο φυσικά. Και εκεί που άρχισαν
οι σχετικές εργασίες, το «κακό» έγινε! Οι εργάτες χτύπησαν
«κόκκινο» και το «θεριό» που παραμόνευε αλλά και συνεχίζει να καραδοκεί, φώναξε ΣΤΟΠ. Οι εργασίες σταμάτησαν
και η αντίστροφη μέτρηση άρχισε. Αντί για επιδιορθώσεις
όμως, είχαμε ανασκαφές. Το ημερολόγιο έδειχνε λίγο πριν το

Πάσχα του 2004.
Οι ενορίτες του Αι-Γιάννη ξεκκλησιάσθηκαν. Άλλοι στον Αγ. Στέφανο, άλλοι
στον Άγιο Σπυρίδωνα και άλλοι… αλλού. Όλοι όμως πίστευαν πως αυτό θα
είναι προσωρινό και πως σύντομα θα
ξαναεκκλησιασθούν σαν πρώτα. Απατήθηκαν όμως!
Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο
φως ερείπια ναού του 4ου αιώνα πάνω
στα οποία αργότερα οικοδομήθηκε τρίκλητη Βασιλική, του οποίου ο νάρθηκας
βρίσκεται κάτω από το οδόστρωμα της
Βενιζέλου. Ανασκάφηκαν ακόμη εντυπωσιακοί στυλοβάτες και ένα δημόσιο
λουτρό του 4ου αιώνα. Όλα καλά και
όλα αγία.
Τώρα τί γίνεται; Σχεδόν 15 χρόνια
πέρασαν. Η αποτύπωση του χώρου, η
σύνταξη της αρχαιολογικής μελέτης και
η υποβολή στο Υπουργείο Πολιτισμού
πιστεύω πως έχουν γίνει από πολλού
χρόνου. Θα ξαναγίνει η εκκλησία; Θα
συνυπάρξουν αρχαιότητες και χριστιανισμός; Μπορεί κανείς να μας δώσει μία
απάντηση; Σίγουρα ο Δήμος Βέροιας
δεν έχει καμία σχέση! Η εκκλησία είναι
από τις λίγες φορές που σήκωσε τα
χέρια! Δε μένει παρά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Πότε θα πάρει
μία απόφαση; (Μήπως εδώ χρειάζεται
το «Συν Αθηνά και χείρα κίνει»). Οι βουλευτές μας τί κάνουν; Μου λέει κάποιος
δίπλα μου: «Μήπως οι βουλευτές αγνοούν την ύπαρξη του Αι-Γιάννη; Είναι
-πλην ενός- πιστοί άλλων Δήμων».
Πάντως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί. Είναι
ντροπή για την πόλη. Είναι μία ανοιχτή πληγή αφού υπάρχουν κι άλλες. Ο χώρος από «Λιμήν των ψυχών» που έγραφε σχετική επιγραφή πάνω από την είσοδο της εκκλησίας,
κατάντησε λιμήν των σκουπιδιών και χώρος των αδέσποτων
συμπαθητικών τετράποδων. Η περίφραξη της πρόσοψης
(στη Βενιζέλου)… υποδειγματικά ντροπιαστική που βεβηλώ-

νει το χώρο. Τελευταία φύτρωσαν και δύο πλατάνια! Οι τουρίστες με τον «οδηγό» στο χέρι αναρωτιούνται τι είναι;
Οι υπεύθυνοι και τυχόν εμπλεκόμενοι ας κοιτάξουν για
μία ακόμη φορά το θέμα και ας προσπαθήσουν να λυθεί το
πρόβλημα. «Επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος» ή «στήσιμο
ενός νέου Αι-Γιάννη»;
Πιστεύω πως μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο. Ο Αγ.
Δημήτριος Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι το παράδειγμα!!!

Απάντηση του Αρχιμ. Δημητρίου Μπακλαγή:

Αϊ-Γιάννης ο Ελεήμων: και ήν, και έστι και έσται

Διαβάζοντας το γλαφυρό άρθρο του κ. Μάκη Δημητράκη
(στο φύλο της 19.10.2018) θεώρησα σκόπιμο, ως ο καθ’
ύλην αρμόδιος, να παραθέσω στους αναγνώστες τις εφημερίδας σας κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες
αγνοεί ο αρθρογράφος.
Αρχικά να μου επιτρέψει ο αρθρογράφος να διορθώσω τό ότι “.... στις αρχές της δεκαετίας του 1960, άρχισε η
«τσιμεντοποίηση» .... . Ο Αι-Γιάννης «στριμώχτηκε» αλλά
«άντεχε και άντεξε» στον μοντερνισμό”, γιατί ο Ιερός Ναός
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ξανακτίσθηκε, πάνω σε
προϋπάρχοντα ναό. Μάλιστα κτίσθηκε χωρίς την απαραίτητη
θεμελίωση, «άρον άρον» λόγω της ύπαρξης αρχαιοτήτων
στα θεμέλια. Και το αποτέλεσμα γνωστό.
Στο σήμερα όμως. Σας κάνω γνωστό ότι μετά από θετική
εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/21-01-2009 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκε
το αίτημα του Αγίου Ιωάννου «για την ανέγερση νέου Ιερού
Ναού Αγίου Ιωάννη Ελεήμονος επί της οδού Βενιζέλου (Ο.Τ.
219β) στην πόλη της Βέροιας». Η συγκεκριμένη απόφαση
προβλέπει 13 όρους, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιηθούν,
ούτως ώστε και τα αρχαία να διατηρηθούν και ο ναός να
κτισθεί. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις αρχιτεκτονικής
για να καταλάβει κάποιος ότι για να θεμελιωθεί ένα κτίσμα
και να διατηρηθούν οι αρχαιότητες, οι οποίες καλύπτουν το

μεγαλύτερο τμήμα του οικοπέδου, χρειάζεται ιδιαίτερη και
προσεκτική μελέτη.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με τους Μηχανικούς – μελετητές του σε αγαστή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας βρήκαν λύση, στηριζόμενοι σε σύγχρονες
μορφές θεμελίωσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό και
η διατήρηση (αλλά και η μελλοντική προσβασιμότητα) στις
αρχαιότητες αλλά και η ανέγερση ενός ασφαλούς ναού, ο
οποίος θα καλύπτει τις ενοριακές ανάγκες.
Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/478432/ 316441/5237/632/05.12.2017 έγγραφο διαβιβάσθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο
Υπουργείο Πολιτισμού οι συνταχθείσες μελέτες προς έλεγχο
με την θετική γνώμη της τοπικής υπηρεσίας. Ήδη οι μελέτες
εξετάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Γι αυτό θεωρώ ως άστοχο το σχόλιο ότι «Η εκκλησία είναι
από τις λίγες φορές που σήκωσε τα χέρια!». Με πολύ αγωνία, με πολύ κόπο και πολλά έξοδα η Εκκλησία δεν σήκωσε
τα χέρια, αλλά προσπαθεί για το καλύτερο.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο χώρος «κατάντησε λιμήν
των σκουπιδιών και χώρος των αδέσποτων συμπαθητικών
τετράποδων». Όμως αγαπητέ μου, οι αρχαιότητες ούτε
σκουπίδια δημιουργούν, ούτε γεννούν τετράποδα. Είμαστε
εμείς, οι κάτοικοι αυτής της πόλης, οι οποίοι πετούμε όπου
να’ ναι τα σκουπίδια μας και βρωμίζουμε τους κοινόχρηστους

χώρους αλλά και εγκαταλείπουμε τα κατοικίδιά μας όταν τα
βαρεθούμε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τακτικά φροντίζουν να
καθαρίζουν... όμως και εμείς θα πρέπει να αποκτήσουμε διαφορετική συνείδηση.
Για την «περίφραξη της πρόσοψης (στη Βενιζέλου)…[η
οποία είναι] υποδειγματικά ντροπιαστική που βεβηλώνει το
χώρο» είναι μια απλή περίφραξη, μια προσωρινή κατασκευή
για να αποτρέπει την πρόσβαση στον χώρο, αφήνοντας ανοικτό το οπτικό πεδίο προς τις αρχαιότητες.
Όσο για το : “...«θεριό» που παραμόνευε αλλά και συνεχίζει να καραδοκεί...”, που γράφετε ... ρίξτε μια ματιά στα
γειτνιάζοντα οικόπεδα – αλλά και σε πολλά οικόπεδα του
ιστορικού κέντρου της Βέροιας – που ως δια μαγείας δεν
έχουν τίποτα αρχαίο στα θεμέλιά τους και πείτε μου ειλικρινά
ποιός είναι θεριό...
Καταλήγοντας να δηλώσω ότι ο Άγιος Ιωάννης θα ξανακτιστεί. Και να γνωρίζετε ότι οι ενορίτες της Ενορίας του
Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος (η οποία υφίσταται) οι οποίοι
υπομονετικά εκκλησιάζονται στα παρεκκλήσια της Ενορίας (Άγιο Σπυρίδωνα & Άγιο Στέφανο) δεν απατήθηκαν. Περιμένουν
την στιγμή όπου θα ξανά εκκλησιαστούν στον Άη-Γιάννη.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής
Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της
Ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βεροίας
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ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Υπερπλεόνασμα με εσωτερική στάση πληρωμών.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει τους
πολίτες και την οικονομία σε πλήρες αδιέξοδο»
Ο Αν. Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας
Δημοκρατίας Βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος έκανε την ακόλουθη
δήλωση σχετικά με τα στοιχεία Εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου:
«Τα στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, αποτυπώνουν το μήνα Σεπτέμβριο υστέρηση εσόδων της τάξης των 177 εκατ. ευρώ στο φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων και 69 εκ.
ευρώ στους φόρους περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), με
τη σωρευτική υστέρηση στους άμεσους φόρους να αγγίζει, στο εννεάμηνο του έτους, τα
400 εκατ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται έτσι ότι οι πολίτες, εξαιτίας του κυβερνητικού παραλογισμού της
υπερφορολόγησης, δεν έχουν πλέον άλλες
αντοχές και η φοροδοτική τους ικανότητα έχει
εξαντληθεί. Και να σκεφτεί κανείς ότι, για να
επιτευχθούν οι στόχοι του Προϋπολογισμού,
οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν
ακόμη 14 δισ. ευρώ σε φόρους μέχρι το τέλος του χρόνου.
Την ίδια στιγμή το υπερπλεόνασμα που
παρουσιάζει η κυβέρνηση επιτυγχάνεται με
την εσωτερική στάση πληρωμών, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στις πρωτογενείς δαπάνες, και με την υστέρηση που παρουσιάζουν οι επιστροφές φόρων κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου. Ταυτόχρονα, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και οι κατασχέσεις καλπάζουν, όπως αποτυπώνεται στα αυξημένα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει τους πολίτες και
την οικονομία σε πλήρες αδιέξοδο.
Η Νέα Δημοκρατία θα βάλει τέλος σε αυτό τον παραλογισμό. Στον πυρήνα της δικής μας πολιτικής
είναι η μείωση των φόρων, που θα δώσει ώθηση στην πραγματική οικονομία και θα προσελκύσει επενδύσεις συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης».

Ομόφωνη στήριξη της
υποψηφιότητας της
Γεωργίας Μπατσαρά
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
ύστερα από συνεδρίαση της ΝΟΔΕ Ημαθίας , τα μέλη της αποφάσισαν ομόφωνα την
καθολική στήριξη της Γεωργίας Μπατσαρά
ως υποψήφιας Δημάρχου για τον Δήμο Βέροιας.
Η Γεωργία Μπατσαρά, η οποία έλαβε
την στήριξη και από την αρμόδια κεντρική
επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας
Δημοκρατίας με πρόεδρο τον Νικήτα Κακλαμάνη, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά
στελέχη της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και του Νομού Ημαθίας, με πλούσια
δράση στα κοινοβουλευτικά έδρανα, στην
τοπική Αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό
και στον επαγγελματικό στίβο.
Διετέλεσε Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Νομό Ημαθίας την κοινοβουλευτική περίοδο 2012-2014 επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά με έντονη δραστηριοποίηση
στην επιτροπή Παιδείας και Μορφωτικών
Υποθέσεων, όπως και σε πολλές άλλες επιτροπές. Επίσης διετέλεσε διαδοχικά, Περιφερειακή σύμβουλος Ημαθίας, Αντινομάρχης Παιδείας, προϊσταμένη του Β΄ γραφείου της Β/
θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στη Νάουσα, Πρόεδρος της ΔΑΚΕ Καθηγητών, Αντιπρόεδρος της
ΕΛΜΕ Ημαθίας, Αιρετή εκπρόσωπος του κλάδου των Καθηγητών στο ΠΥΣΔΕ Νομού Ημαθίας και επί πολλά έτη καθηγήτρια μαθηματικός υπηρετώντας στο Υπουργείο Παιδείας, σε
σχολεία του νομού Ημαθίας και σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας.
Τα μέλη της ΝΟΔΕ Ημαθίας, στηρίζουν την Γεωργία Μπατσαρά και θα συμβάλλουν με
όλες τους τις δυνάμεις στην επίτευξη του στόχου της λήψης των ηνίων του Δήμου Βέροιας.
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΠΑΝΑΣ

Τριπλές εκλογές τον Μάιο;
Ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται τις τριπλές εκλογές τον
Μάιο είναι ο εξής: γνωρίζει ότι στις ευρωεκλογές, επειδή αυτές συχνά
παίρνουν χαρακτήρα πολιτικής διαμαρτυρίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδοκιμαστεί σε κάποιον βαθμό και θα δει τα ποσοστά του να μειώνονται.
Παρότι η απόφαση για τον χρόνο των βουλευτικών εκλογών δεν έχει
ληφθεί από το Μέγαρο Μαξίμου (ο Μάιος με τις τριπλές εκλογές είναι το
επικρατέστερο σενάριο αυτήν τη στιγμή), όλοι σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το πώς θα τις
κερδίσουν.
Στο Μαξίμου, παρά τις δημοσκοπήσεις που τους φέρνουν δεύτερους
με διαφορά, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν
αυτό το αποτέλεσμα. Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα του λένε ότι δεν
μπορεί να χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτιμούν ότι η αναβολή
της περικοπής των συντάξεων θα βελτιώσει πολύ το κλίμα και σκοπεύουν να εξαγγείλουν μείωση του ΕΝΦΙΑ και ίσως και κάποιων φόρων,
ώστε να αφαιρέσουν κάθε προεκλογικό «όπλο» από τη ΝΔ. Η ανάλυση του Μαξίμου επιμένει ότι δεν θα βρεθούν πλειοψηφικά κοινωνικά
στρώματα να στηρίξουν τη ΝΔ, γιατί στο τέλος «θα προτιμήσουν τον
ΣΥΡΙΖΑ», φέρνοντας ως παράδειγμα τους δημόσιους υπαλλήλους, τους
οποίους θεωρούν δική τους εκλογική πελατεία. Αυτό αποτελεί περίπου
πολιτικό στερεότυπο, παρότι οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι είναι
αρκετά αβάσιμο, αφού στους δημόσιους υπαλλήλους τα ποσοστά των
δύο κομμάτων είναι αρκετά κοντά. Οι δύο σχεδόν βέβαιες εκλογικές
αποδοκιμασίες που περιμένουν τον ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσουν ένα
κλίμα ήττας που θα τον συνοδεύει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό
είναι κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποφύγει και άλλος τρόπος
πλην των τριπλών εκλογών ή ακόμα και εθνικές εκλογές νωρίτερα από
τις άλλες δύο δεν υπάρχει. Ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται
τις τριπλές εκλογές τον Μάιο είναι ο εξής: γνωρίζει ότι στις ευρωεκλογές, επειδή αυτές συχνά παίρνουν χαρακτήρα πολιτικής διαμαρτυρίας,
ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδοκιμαστεί σε κάποιον βαθμό και θα δει τα ποσοστά
του να μειώνονται. Αυτό θα δημιουργήσει ένα κλίμα ήττας. Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενδέχεται να τα πάνε χειρότερα και από
την προηγούμενη φορά, που ήταν κοντά στο 10%. Για τον λόγο αυτό
αποφάσισαν να στοιχηθούν πίσω από κάποιους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ που θεωρούνται φαβορί, ώστε να οικειοποιηθούν τη νίκη τους ως
«νίκη του συνδυασμού που υποστηρίζουν». Με την ελπίδα ο χάρτης
των αυτοδιοικητικών εκλογών που εμφανίζεται στις τηλεοπτικές οθόνες
μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων να βαφτεί και λίγο ροζ.
14.10.2018 DW: Πολιτικός σεισμός στη Βαυαρία- Πλήγμα για Μέρ-

κελ η απώλεια
α υ το δ υ ν α μ ί α ς
του CSU Οι δύο
σχεδόν βέβαιες
εκλογικές αποδοκιμασίες που
περιμένουν τον
ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσουν ένα κλίμα ήττας που θα τον συνοδεύει μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι κάτι που ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποφύγει και
άλλος τρόπος πλην των τριπλών εκλογών ή ακόμα και εθνικές εκλογές
νωρίτερα από τις άλλες δύο δεν υπάρχει. Έτσι, παρότι κανένας τους δεν
έχει τη διάθεση να εγκαταλείψει την κυβέρνηση ούτε μία μέρα πριν από
την τυπική λήξη της θητείας της, πιθανόν να αναγκαστούν να το κάνουν.
Ο Τσίπρας προσπαθεί να πλασαριστεί εδώ και καιρό ως το νέο πρόσωπο της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, αν και
αυτή τελευταία καταποντίζεται. Το είδαμε στην Ισπανία, στη Γαλλία και
τώρα και στη Γερμανία. Στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στη
Βαυαρία το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ήρθε πέμπτο με 9,7%, ενώ συνολικά στη Γερμανία, σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, είναι
γύρω στο 15%, πέφτοντας από τη δεύτερη θέση, στην οποία έχει ανέβει
το δεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα AFD με 18%. Πίσω του ακολουθούν
οι Πράσινοι με 17%, που πλέον θεωρούνται ένα απολύτως συστημικό
κόμμα, το οποίο τελευταία υποδέχεται τους απογοητευμένους ψηφοφόρους των σοσιαλδημοκρατών.
Οι χριστιανοκοινωνιστές συνέταιροι της Άνγκελα Μέρκελ, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις βαυαρικές εκλογές, πλήρωσαν τη διαχείριση
του προσφυγικού, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, παρότι στη Γερμανία
φτάνουν πια ελάχιστοι πρόσφυγες και μετανάστες. Γερμανοί αναλυτές
εκτιμούν ότι η ένταση του προσφυγικού που εξακολουθεί να επηρεάζει
την πολιτική στη χώρα οφείλεται εν πολλοίς και στα ΜΜΕ που έχουν
προβάλει σε υπερβολικό βαθμό κάποια εγκλήματα που έχουν γίνει από
πρόσφυγες στη Γερμανία και απασχόλησαν τη Δικαιοσύνη αυτή την περίοδο. Η έντονη αυτή προβολή υποστηρίζουν ότι έχει δημιουργήσει ένα
κλίμα ανασφάλειας, πάνω στο οποίο «παίζει» πολιτικά το AFD και κερδίζει. Όσον αφορά τις γερμανικές υποχρεώσεις για το κατοχικό δάνειο
αλλά και τις αποζημιώσεις, ο Γερμανός Πρόεδρος Βάλτερ Στάινμαϊερ,
που επισκέφθηκε τη χώρα μας, δεν έδειξε καμία διάθεση να ασχοληθεί
με το θέμα. Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, που στις κομματικές διαδικασίες
δηλώνει ανυποχώρητος και έτοιμος για διεκδικήσεις, δεν τα θέτει καν

Όσον αφορά τις γερμανικές υποχρεώσεις για το κατοχικό δάνειο αλλά και
τις αποζημιώσεις, ο Γερμανός Πρόεδρος Βάλτερ Στάινμαϊερ, που επισκέφθηκε
τη χώρα μας, δεν έδειξε καμία διάθεση να ασχοληθεί με το θέμα.
Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

επί της ουσίας στη γερμανική ηγεσία και, όπως διαβεβαίωσε πριν από
λίγες μέρες και ο εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρκελ, κανένα τέτοιο ζήτημα δεν έχει τεθεί επισήμως, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στον τέταρτο χρόνο
διακυβέρνησης και αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα και τις προεκλογικές
του δεσμεύσεις. Ο Βάλτερ Στάινμαϊερ, που είναι σήμερα Πρόεδρος της
Γερμανίας, ήταν πριν ομοσπονδιακός υπουργός Εξωτερικών και πριν
από μερικά χρόνια απλώς ο διευθυντής του γραφείου του Γκέρχαρντ
Σρέντερ, ο οποίος, επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, αλληλογραφούσε με τον αντιστοίχως διευθυντή του γραφείου του Νίκο Θέμελη. Λίγο
μετά τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και λίγο πριν το SPD κερδίσει τις
εκλογές, ο Κώστας Σημίτης έλεγε στους φίλους του ότι θεωρεί τον Γκέρχαρντ Σρέντερ λαϊκιστή και κάτι σαν «Γερμανό Άκη Τσοχατζόπουλο».
Την ίδια περίπου εικόνα είχε και για τον Όσκαρ Λαφοντέν, τον λεγόμενο
«κόκκινο Όσκαρ», παρότι οι δύο Γερμανοί πολιτικοί πήραν εντελώς
διαφορετικούς δρόμους λίγο μετά. Ο Σρέντερ, που μέχρι τότε είχε μία
αριστερή ρητορική, όταν έγινε καγκελάριος εφάρμοσε την πιο σκληρή
πολιτική λιτότητας που είχε εφαρμοστεί ως τότε, ενώ ο Λαφοντέν, που
ήταν υπουργός Οικονομικών, αρνήθηκε να εφαρμόσει πολιτική νεοφιλελεύθερης ατζέντας και εγκατέλειψε την εξουσία, προτιμώντας να μείνει
πιστός στην ιδεολογία του. Από την εποχή του Σρέντερ και τη μετάλλαξη
του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της Γερμανίας άρχισε και η παρακμή
των σοσιαλδημοκρατών του SPD. Η ερμηνεία του Όσκαρ Λαφοντέν για
τη συνεχιζόμενη κάθοδό τους είναι ότι «Οι Σοσιαλδημοκράτες έγιναν
οικονομικά φιλελεύθεροι, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εταιρειών
και τα συμφέροντα των πλουσίων» και «το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή στην Ευρώπη της αυθεντικής σοσιαλδημοκρατίας, η οποία κατάγεται από το εργατικό κίνημα»
Πηγή: www.lifo.gr
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περιφέρεια

ΑΠ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μόνιμη εθνική πρωταθλήτρια
στο ΕΣΠΑ και Περιφέρεια - πρωταγωνίστρια σε όλη την Ευρώπη»
Την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε
στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι για τέταρτη συνεχή χρονιά πρώτη στη χώρα τόσο στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, όσο και στην υλοποίηση έργων.
Βάσει μάλιστα των στοιχείων που παρουσίασε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού της Εφαρμογής του Προγράμματος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ
Γιώργος Λογοθέτης, μεταφέροντας το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Παναγιώτη Κορκολή, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πρώτη στην Ελλάδα
σε απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
«Χαιρόμαστε όταν ενεργοποιούνται τα προγράμματα και βλέπουμε τόσο σημαντική υλοποίηση και τόσο σημαντική κάλυψη των διαθέσιμων πόρων, όπως το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης, η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ είναι στο 84% οι εντάξεις στο 65%, οι
συμβάσεις στο 44% και οι δαπάνες στο 20%, με την Κεντρική Μακεδονία να παρουσιάζει
απορρόφηση 24,2% και να κατέχει την πρώτη θέση. Εκτιμούμε ότι θα ενταχθούν το αμέσως
επόμενο διάστημα έργα της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ και θα διατηρηθούν και τα επόμενα
χρόνια οι κορυφαίες θέσεις που έχει η Ελλάδα στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο κρατών μελών», τόνισε ο κ.
Λογοθέτης, συγχαίροντας τον κ. Τζιτζικώστα για τις επιδόσεις της Κεντρικής Μακεδονίας
στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.
Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από
τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας. Είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη
του τόπου μας, πάντα σε συνδυασμό με τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας
ζωής των συμπολιτών μας. Στο ΕΣΠΑ ο χρόνος είναι χρήμα κυριολεκτικά. Η ταχύτητα και η
αποτελεσματικότητα είναι οι δύο διαρκείς στόχοι μας, στόχοι που έχουμε κατακτήσει».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πορείας υλοποίησης του ΕΣΠΑ, που παρουσίασε ο κ. Τζιτζικώστας:
-Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το 95,3% του προγράμματος.
-Εκδόθηκαν 130 προσκλήσεις ύψους 860 εκ. ευρώ.
-Εντάχθηκαν 350 έργα προϋπολογισμού 740,5 εκ. ευρώ.
-Συμβασιοποιήθηκαν έργα σε ύψος 361,6 εκ. ευρώ.
-Μέχρι σήμερα η απορρόφηση ξεπερνάει τα 236,3 εκ. ευρώ.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μόνιμη εθνική Πρωταθλήτρια της χώρας στο
ΕΣΠΑ και Περιφέρεια – Πρωταγωνίστρια σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, επιδόσεις για τις οποίες
δέχτηκα για ακόμα μία φορά, τα συγχαρητήρια από την αρμόδια Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου,
κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στις Βρυξέλλες. Δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ για εμάς
αυτοσκοπός οι αριθμοί και οι πρωτιές. Αυτά είναι το μέσο για τον μεγάλο στόχο που έχουμε:
-Η Κεντρική Μακεδονία να αποκτήσει ένα πλήρες και σύγχρονο δίκτυο υποδομών.
-Να είναι η πρώτη περιφέρεια που θα βγει πραγματικά από την κρίση.
-Να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα.
-Να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
-Να γίνει καλύτερη η ζωή και η καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας», επισήμανε ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο κ. Τζιτζικώστας επικέντρωσε την παρέμβασή του στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, ως κυρίαρχα ζητήματα της επόμενης μέρας για τη χώρα, αλλά και ειδικότερα για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι τρεις βασικοί άξονες της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη είναι:
1.Η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη
και την επιτάχυνση των επενδύσεων.
2.Η ισχυρή δέσμευση στην καινοτομία.
3.Η επένδυση στη δικτύωση των επιχειρήσεων και στην εξωστρέφεια τους, ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία για
να το κάνουν μόνες τους και πολύ συχνά ούτε και τα απαραίτητα κεφάλαια να το πετύχουν.
Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η
πρώτη στη χώρα που αποκτά φορέα για να υλοποιηθούν οι δράσεις επιχειρηματικότητας και
να διατεθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι στην αγορά και στην πραγματική οικονομία, τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.
Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «πόροι 140 εκ. ευρώ του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, κατευθύνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δράσεις έρευνας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενδυνάμωση του παραγωγικού μας συστήματος, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικής διείσδυσης των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς αγορές».
Υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις ύψους 12 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς. Υλοποιείται η δράση
ανάπτυξης του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας (1,1 εκ. ευρώ). Προχωράει άμεσα η ένταξη παρεμβάσεων
(5,5 εκ. ευρώ) για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς.
Επίσης έχουν εξειδικευτεί δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας και προχωράει άμεσα η έκδοση σχετικών προσκλήσεων ύψους 120 εκ.
ευρώ που αφορούν:

1.Ενίσχυση των ιδιωτικών ερευνητικών υποδομών και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ
ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.
2.Παροχή ευέλικτων μορφών ενίσχυσης, όπως τα κουπόνια καινοτομίας και τεχνολογίας
για την εισαγωγή νέας γνώσης και καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3.Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
4.Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
5.Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, των λεγόμενων clusters.
Στους υπόλοιπους τομείς του ΕΣΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, η εικόνα είναι
η εξής:
-ΥΓΕΙΑ: Αξιοποίηση 32,4 εκ. ευρώ, με εμβληματικές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ
και Βέροιας και την προμήθεια 15 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ.
-ΠΑΙΔΕΙΑ: Χρηματοδότηση της κατασκευής 18 νέων σχολείων για τις ανάγκες 5.000 μαθητών και συνολική αξιοποίηση πόρων 51,4 εκ. ευρώ.
-ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: Αξιοποιούνται 358,7 εκ. ευρώ. Για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο,
έχουν εξασφαλιστεί 7 εκ. ευρώ.
-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Εντάχθηκαν παρεμβάσεις 57,8 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία, τη διάβρωση των ακτών και την εκπόνηση του Περιφερειακού
Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία. Εντάχθηκαν
παρεμβάσεις 64 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της ποσότητας
του πόσιμου νερού την σύνταξη και επικαιροποίηση των Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και την
υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Εντάχθηκε το μεγαλύτερο έργο υδροδότησης, η κατασκευή του νέου αγωγού της ΕΥΑΘ, για να μην ξαναζήσει η Θεσσαλονίκη τις τριτοκοσμικές
καταστάσεις των αρχών του 2018. Εξασφαλίστηκαν 26,7 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων.
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Εκδόθηκαν 50 προσκλήσεις 121,2 εκ. ευρώ, ενώ ήδη εντάχθηκαν έργα 105 εκ. ευρώ.
-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Εκδόθηκαν 45 προσκλήσεις 82,4 εκ. ευρώ. Η Κεντρική
Μακεδονία είναι η πρώτη Περιφέρεια στην ταχύτητα υλοποίησης του προγράμματος, έχοντας εντάξει ήδη 32 δράσεις ύψους 39,6 εκ. ευρώ.
Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε πως η επιτυχής εκτέλεση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οφείλεται στη στενή συνεργασία με τα επιμελητήρια, τους δήμους, τους
επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, τα πανεπιστήμια, την ίδια την κοινωνία: «Χτίζουμε
όλοι μαζί, στρατηγικές και πολιτικές που ξεκινούν από κάτω, από τη βάση και πηγαίνουν
προς τα επάνω, για να μην αφήσουμε κανένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα ανεκμετάλλευτο.
Αυτή ήταν πάντα η φιλοσοφία μας και μ’ αυτό τον τρόπο κερδίσαμε τις σημαντικές μάχες για
τον τόπο μας. Την πρωτιά εδώ και τέσσερα χρόνια στην αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ. Την
πρωτιά εδώ και τρία χρόνια στις αφίξεις τουριστών, στις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών
προϊόντων, στη μεταφορική δραστηριότητα της χώρας. Και βέβαια την ομόφωνη ανάδειξη
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, της Κεντρικής Μακεδονίας ως ‘Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης’ για το 2018. Σ’ αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Για να
βγούμε πρώτοι και μια ώρα αρχύτερα από την κρίση, Για να γίνουμε η πιο φιλική περιφέρεια
στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Για να γίνει η Κεντρική Μακεδονία, η Περιφέρεια
που θέλεις να ζεις και να δημιουργείς».
Ο Περιφερειάρχης συνεχάρη την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου και τα στελέχη της
Περιφέρειας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, για την εξαιρετική πορεία του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή για
την αγαστή συνεργασία στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
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Μεγάλη απήχηση,
ροσοχή!!!
αλλά και μεγάλη π
Πολύ μεγάλη απήχηση είχε
το κεντρικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας την προηγούμενη
βδομάδα, σχετικά με τα «Καρτέρια …φόβου» που γίνονται
από κυνηγούς σε ορεινές περιοχές της Βέροιας.
Μάλιστα την ίδια μέρα που
κυκλοφόρησε η εφημερίδα
μας, συνέπεσε να έχουμε το
θλιβερό γεγονός του θανάτου
ενός 24χρονου κυνηγού στην
ορεινή Αρκαδία, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό του «κολλητού» σε «παγάνα» για αγριογούρουνα.
Φυσικά στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε, ευτυχώς, τέτοιο συμβάν και
γι αυτό όσοι βγαίνουν για κυνήγι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τους κανόνες.

Ο Κολλάτος ζητάει οικονομικ
ή
στήριξη για τις εκλογές

Στη ν «ζη τια νιά » το έρι ξε
ο γνω στό ς σκη νοθ έτης και συγ γρα φέα ς Δη μήτ
ρης Κολ λάτος. Όπως
μας είπαν στέλνει μέσω Fac
ebook επιστολές στα
ιντερνετικούς φίλους του, απ΄
τους οποίους ζητά να
καταθέσουν την οικονομική
τους βοήθεια, έτσι ώστε
να μπορέσει να κατέλθει στις
επερχόμενες εκλογές.
Τι του χρειάζονται τώρα τέτο
ια πράγματα του ανθρώπου. Έχει συμπληρώσει
τα 81 χρόνια του και
πάει για τα 82. Τώρα θα μας
σώσει!!!

Ποινικοποίηση
του πατριωτισμού!!!

«Παλιά του τέχνη, κόσκινο..»
για τον Γιώργο
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Χωρίς αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη
Παλαιότερα δίνονταν
ομηρικές «μάχες» στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,
όταν επρόκειτο να γίνει
έστω και μια ελάχιστη αύξηση στα Δημοτικά Τέλη.
Τα τελευταία χρόνια
όμως, αυτές οι «μάχες»
για τα συγκεκριμένα θέματα, αποτελούν παρελθόν. Κι αυτό γιατί, λόγω
της οικονομικής κρίσης,
δεν γίνονται αυξήσεις.
Άλλωστε ποιος θα τολμήσει να πάρει μια τέτοια
απόφαση στην σημερινή
εποχή!!!
Έτσι, λοιπόν, και για
την επόμενη χρονιά δεν
θα γίνουν αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη, αν και η χώρα μας βγήκε από τα …μνημόνια!!!

Τους παρότρυνε να πάρουν το νόμο
στα χέρια του!!!

Πριν από ενάμιση μήνα χριστιανικά σωματεία
της Θεσσαλονίκης προσπάθησαν να αναρτήσουν
ένα πανό στον Λευκό Πύργο, το οποίο έλεγε το
μήνυμα «Η Μακεδονία είναι Ελληνική». Τότε επενέβη η Αστυνομία και το πανό δεν αναρτήθηκε,
ενώ έκανε και συλλήψεις…
Πριν λίγες μέρες όμως η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
ανάρτησε πανό στον Λευκό Πύργο το οποίο είχε
μήνυμα κατά της εξόρυξης χρυσού, χωρίς να
υπάρξει η παραμικρή ενόχληση από την Αστυνομία.
Δηλαδή μιλάμε για ποινικοποίηση του πατριωτισμού και νοοτροπίες δύο μέτρων και δύο σταθμών!!!

Τα αυτοκίνητα
στα πεζοδρόμια
και οι πεζοί
στους δρόμους!!!
Καθημερινή εικόνα. Τα φαρδιά πεζοδρόμια της οδού Ανοίξεως μετατρέπονται σε χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
και ο δρόμος που στένεψε καταλήφθηκε
από πεζοπόρους. Και οι δύο περιπτώσεις είναι ακατανόητες.
Τα αυτοκίνητα κλείνουν την διάβαση
των πεζών και οι πεζοί δεν περπατούν
πάνω στα φαρδιά πεζοδρόμια, αλλά πάνω στον δρόμο. Μιλάμε για καθημερινές
ιστορίες τρέλας!!!

Φοιτητές της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν
στο γραφείο του υπουργού
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου,
ζήτησαν την κατάργηση του
πιστοποιητικού παιδαγωγικής
επάρκειας, φώναξαν συνθήματα εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, χαλάρωσαν στους αναπαυτικούς καναπέδες και μετά
αποχώρησαν ησύχως.
«Διαλύετε τις ζωές μας»
φώναξαν στον Κώστα Γαβρόγλου, ενώ ζήτησαν να εκδιωχθούν οι Ρουβίκωνες που μπαίνουν στους πανεπιστημιακούς χώρους και δημιουργούν προβλήματα, για να εισπράξουν την απάντηση:
«Διώξτε εσείς τους Ρουβίκωνες από τα πανεπιστήμια…» τους είπε ο Υπουργός Παιδείας για
να μείνουν άναυδοι οι φοιτητές, καθώς τους ζητήθηκε, ουσιαστικά, να πάρουν το νόμο στα χέρια
τους!!!

Μην ξεχνάνε τη χήρα του Βασίλη
Πέρασαν 16 μήνες από τότε που σκοτώθηκε ο γνωστός Ναουσαίος βιρτουόζος του κλαρίνου
Βασίλης Αλαϊτσης. Με το άκουσμα του θανάτου του 42χρονου καλλιτέχνη που άφησε πίσω μία χήρα και έξι παιδιά, διάφοροι φορείς της Ημαθίας διοργάνωσαν εκδηλώσεις στήριξης της οικογένειάς
του.
Υπήρξαν όμως και κάποιοι οι οποίοι υποσχέθηκαν πως θα βοηθήσουν την γυναίκα του Βασίλη
με την εύρεση ή την προσφορά εργασίας για να μεγαλώσει τα παιδιά της, αλλά μέχρι σήμερα η
υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε.
Γίνεται κάποια προσπάθεια ή η υπόσχεση ήταν μια «υπόσχεση» της στιγμής που δεν πρόκειται
να υλοποιηθεί;
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Πρέπει να δοθεί μια λύση…
Όπως είναι γνωστό το σούπερ μάρκετ Lidl επί της Περιφερειακής οδού στη Βέροια,
κατεδαφίστηκε και στην θέση του θα κτιστεί ένα νέο και πολύ μεγαλύτερο. Έτσι η πελατεία
που είχε, μεταφέρθηκε στο άλλο κατάστημα Lidl που βρίσκεται στον δρόμο για το Μακροχώρι, απέναντι από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Έτσι παρατηρείται μια επιπλέον αυξημένη κίνηση στον συγκεκριμένο δρόμο, όπως
φυσικά και οι κίνδυνοι. Όπως μας είπαν αναγνώστες μας, θα μπορούσε να γίνει μια πεζογέφυρα ή δημιουργηθεί μια έξοδος προς το απέναντι κυκλοφοριακό ρεύμα με τοποθέτηση
σηματοδότη. Να δοθεί, τέλος πάντων μια λύση που θα εξυπηρετούσε παράλληλα και τους
πολίτες που πηγαίνουν στην ΔΟΥ.
Κι αυτό γιατί οι οδηγοί είτε αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή 500 μέτρα περίπου πιο
κάτω προς Μακροχώρι ή να κινηθούν για Βέροια μέσω του δρόμου του Μαυροδενδρίου ο
οποίος είναι κατεστραμμένος με τεράστιες λακκούβες. Την ίδια παράνομη κίνηση με αναστροφή πρέπει να κάνουν και αυτοί που κινούνται από Μακροχώρι, στα φανάρια μπροστά
στην αντιπροσωπεία «Γαβριηλίδη», για να αποφύγουν να κάνουν έναν κύκλο ενός χιλιομέτρου περίπου.

Έχει το
όνομα, έχει την
χάρη, αλλά…

Τι μισθό θα παίρνουν
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη βδομάδα σε
ΦΕΚ καθορίζονται οι αποδοχές δημάρχου, αντιδημάρχου, προέδρου δημοτικού συμβουλίου, γενικού γραμματέα δήμου, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη. Επίσης
Καθορίζονται οι αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων.
Οι αποδοχές των Δημάρχων υπολογίζονταν με βάση τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου που ανέρχονται στο ποσό των 4.631 € μηνιαίως.
Έτσι ο Δήμαρχος Βέροιας, καθώς και οι Δήμαρχοι Νάουσας και Αλεξάνδρειας που
ανήκουν στην κατηγορία δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες
(20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο
τοις εκατό (72%). Αυτό σημαίνει ότι θα έχει αντιμισθία 3.334,32 ευρώ.
Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, δηλαδή 1667,16 ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής, δηλαδή 720,21 ευρώ.
Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.
Η αντιμισθία του Περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των
πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Αυτό αντιστοιχεί στο
ποσό 4.167,9 ευρώ.
Στον Αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του Περιφερειάρχη, δηλαδή 3.125,93 ευρώ.

Θα μπορούσε να γίνει
ένα αλλιώτικο ρολόι!!!

Τον τελευταίο καιρό στα χωριά Κουστοχώρι, Φυτειά και Αρκοχώρι, έγιναν
γιορτές κάστανου. Εκεί όμως που έπρεπε να γίνουν πρώτα απ΄ όλα,
ήταν στην Καστανιά Βέροιας.
Άλλωστε το χωριό πήρε το όνομα αυτό λόγω των πολλών
δένδρων κάστανου που διέθετε, και προφανώς διαθέτει,
και τέτοιες εκδηλώσεις θα ταίριαζαν απόλυτα. Πως
λένε διάφορες ετικέτες προϊόντων: «Ονομασία Προέλευσης».

Δεν
βρέθηκε
κάποιος
να καλέσει
την
Αστυνομία;
Τι άλλο θα δουν τα μάτια
μας!!! Δείτε που πάρκαρε το
αυτοκίνητό του ο αθεόφοβος!!!
Στο γκαζόν που βρίσκεται ανάμεσα από την πλατεία που
σταθμεύουν τα αστικά και της
εκκλησίας του Αγίου Θεολόγου.
Και δεν βρέθηκε ένας περαστικός ή ένας περίοικος για να
καλέσει την Αστυνομία;

Αισθητή είναι η …αισθητική βελτίωση που
έγινε στην πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας,
μετά την τοποθέτηση
γκαζόν σε σημεία τα
οποία προβλέπονταν
να γίνουν σιντριβάνια
κ.λπ. και μέχρι πριν
λίγες μέρες ήταν η μεγαλύτερη ασχήμια της
πλατείας.
Όμως μέχρι και αν
θα κτιστεί το ρολόι, σαν
αυτό που υπήρχε πολλά χρόνια πριν και απ΄
το οποίο πήρε και το
όνομά της η πλατεία,
μήπως θα μπορούσε
να γίνει ένα αντίστοιχο
ρολόι όπως αυτό της
φωτογραφίας μας από
την πόλη των Πατρών;
Δεν είναι κακή ιδέα!!!

Πολύ
μικρότερο
το λογιστικό υπόλοιπο….
Διάφορες ερμηνείες δόθηκαν από τους πολίτες όταν διάβασαν στα τοπικά ΜΜΕ πως
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών γνωστοποίησε πως «το ταμείο του Δήμου έχει 7 εκατ. ευρώ
από την διαχειριστική περίοδο του έτους 2017».
«Και τι τα κρατάνε στο …συρτάρι και δεν τα αξιοποιούν σε έργα. Δεν βλέπουν πως όλοι
οι δρόμοι της πόλης είναι γεμάτοι με λακκούβες…» και διάφορα άλλα είπαν οι πολίτες.
Για τον λόγο αυτό ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου έσπευσε να διευκρινίσει με
επιστολή του πως αν αφαιρεθούν «δάνεια τραπεζών, οφειλές προς διάφορους
προμηθευτές - πιστωτές – ασφαλιστικούς οργανισμούς, υποχρεώσεις από
φόρους – τέλη κλπ., το υπόλοιπο είναι 506.625,31 ευρώ».
Τώρα δεν τα είπε καλά ο Αντιδήμαρχος ή κάποιοι ήθελαν
να παρουσιάσουν το θέμα με μεγάλη έμφαση;
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
“VERIA thess puppet
‘18” Διεθνές Φεστιβάλ
Κουκλοθέατρου &
Παντομίμας της Βέροιας
International Puppet &
Pantomime Festival of
Veria.
7 μέρες γιορτής στη Βέροια!
συμμετείχαν δωρεάν (στις
παραστάσεις στο Χώρο
Τεχνών και στη «Στέγη»)
2500 μαθητές Σχολείων και
συγκεκριμένα : μαθητές
παιδικών σταθμών,
νηπιαγωγείων , δημοτικών
και γυμνασίων .
30 μαθητές Σχολείων
Ειδικής Αγωγής
110 μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας
250 μαθητές στο
εργαστήριο «Στη χώρα των
Σκιών»
12 ενήλικες στο Master
Class “Ιχνηλάτες Ιστοριών»
22 ενήλικες στο Βιωματικό
Σεμινάριο «η μεθοδολογία
του χιούμορ»
2000 θεατές όλων των
ηλικιών στις απογευματινές
παραστάσεις στα θέατρα
300 περίπου θεατές (στην
πλειοψηφία τους μαθητές)
παρακολούθησαν τις 4
παραστάσεις που δόθηκαν
σε τοπικές κοινότητες του
Δήμου μας
Πλήθος κόσμου συμμετείχε
στις δράσεις του Veria thess
puppet , στην αγορά και
στην πλατεία Εληάς!

Από 15 έως 22 Οκτωβρίου η Βέροια μετατράπηκε σε πόλη του κουκλοθέατρου και της παντομίμας , οργανώνοντας το 3Ο κατά σειρά Veria Thess Puppet Festival. Από 17 έως 22 Οκτωβρίου φιλοξενήθηκαν στη σκηνή
του Χώρου Τεχνών και της Αντωνιαδείου Στέγης ,στο παραδοσιακό καφενείο «Σερεμέτα» , στο καφέ Άρωμα , στην
Αγορά , στην Πλατεία Εληάς καθώς επίσης και στις τοπικές κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Κουλούρας, Ράχης και
Βεργίνας 23 παραστάσεις από 12 βραβευμένους θιάσους, με 12 διαφορετικά θεατρικά έργα, που προέρχονται
από 5 διαφορετικές χώρες του κόσμου (Αργεντινή , Βραζιλία , Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) καθώς επίσης 2
εκθέσεις με θέμα την Παγκόσμια Ιστορία του Κουκλοθέατρου , 1 Master Class, 1 βιωματικό σεμινάριο και
ένα εργαστήριο για μαθητές.
Παραστάσεις, πρωινές για μαθητές σχολείων και για όλη την οικογένεια στο απογευματινό πρόγραμμα, που περιελάμβαναν θέατρο με κούκλες, σωματικό θέατρο, μουσικό θέατρο, δακτυλοθέατρο, παντομίμα κινηματογράφο και θέατρο σκιών.
Θεατρικά έργα χωρίς λόγια και με πολύ μουσική, κίνηση και φυσικά με εμψύχωση κουκλών και αντικειμένων ώστε να ερμηνεύσουν ιστορίες από διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Με παράλληλες εκπαιδευτικές προτάσεις, όπως εκθέσεις, σεμινάριο , master class και παιδαγωγικά εργαστήρια
για μαθητές.
Παράλληλα , η πλατεία Εληάς και η αγορά μεταμορφώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους Τέχνης και
έκφρασης , φιλοξενώντας ακροβατικό τσίρκο και σύγχρονο χορό , κωμικό θέατρο , κουκλοθέατρο
variete κ.α.
Ήταν μια διεθνής συνάντηση με εκπροσώπηση πολλών τεχνικών κουκλοθέατρου και παντομίμας που προσέφερε, πέρα από την καλλιτεχνική, μια κοινωνική διάσταση του πολιτισμού, που
ανοίγεται προς τους χώρους της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, στην προβολή και προώθηση της
τέχνης του κουκλοθέατρου και της παντομίμας ως μια τέχνη που εκφράζει ακόμα και τον πιο απλό πολίτη ενώ
την ίδια στιγμή συνδυάζει μουσική, χορό, τεχνολογικά εφέ, εικαστικά και υποκριτική. Παράλληλα συνέδεσε
την μακραίωνη παράδοση των λαών όλου του κόσμου καθώς το κουκλοθέατρο αποτελεί ένα απλό και
προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες (ανεξαρτήτως εισοδήματος ή μορφωτικού επιπέδου) μέσο μετάδοσης
ηθικοπλαστικών μηνυμάτων και πολιτιστικής έκφρασης μέσω του οποίου διασώζονται θρύλοι και μύθοι
κάθε λαού. Ο θεσμός του “VERIApuppet ‘18” διοργανώθηκε από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και είχε την
υποστήριξη:
Των μορφωτικών ινστιτούτων και φορέων των ξένων χωρών: Instituto Cervantes de Atenas, Istituto
Italiano di Cultura di Atene , Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, Ινστιτούτο ramon llull, Πολιτιστικά τμήματα ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα, Γραφεία / δομές προώθησης πολιτισμού με έδρα των επιλεγμένων
ξένων χωρών που θα συμμετάσχουν με τις παραγωγές τους. Από φορείς εντός Ελλάδος: Υπουργείο
Πολιτισμού & Αθλητισμού της Ελλάδος (Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής), Υπουργείο Εσωτερικών ( Μακεδονίας – Θράκης), Ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοπαικτών UNIMA.
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
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Εκδρομή στη Μαύρη Θάλασσα Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ από το
ΜΠΑΛΕΤΟ
ΤΗΣ
ΡΩΣΙΑΣ
με τη Φιλόπτωχο Βέροιας
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΩΝ

Μια πολύ όμορφη εκδρομή διοργάνωσε η Φιλόπτωχος Αδελφότης κυριών Βέροιας, στη Μαύρη Θάλασσα.
Έτσι στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, συναντήθηκαν 50 γνωστά,
αλλά και άγνωστα μεταξύ τους άτομα, που όμως κατάφεραν μέσα
σε τέσσερις μέρες να γίνουν μια μεγάλη παρέα που τραγούδησε,
γέλασε, διασκέδασε, χόρεψε και στην επιστροφή όλοι εξέφρασαν
την ευχή και την επιθυμία, σύντομα να ξαναβρεθούν σε μια νέα
παρόμοια εξόρμηση.
Το Δ.Σ της Φιλοπτώχου, ευχαριστεί όλους, αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, για τη συμμετοχή τους και υπόσχεται σύντομα να
ικανοποιήσει την επιθυμία τους.

Μετά από μία καλοκαιρινή παύση επιστρέφουμε στις μουσικές
παραστάσεις. Αυτή την φορά ο Φίλιππος Πλιάτσικας και οι
συνεργάτες του υπόσχονται μια ακόμη εξαιρετική βραδιά στον
αγαπημένο σας πλέον χώρο αναψυχής!
Ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας bowlingcity.gr ή σε facebook
και instagram.
Προπώληση εισιτηρίων: 6€ (Περιορισμένος αριθμός)
Βέροια: Bowling City Club, Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Καφέ Μπρίκι
Νάουσα: Rock Bar Rolling Stones
Αλεξάνδρεια: Desperado Bar

Η πιο συγκινητική ιστορία του κλασικού μπαλέτου
Ο “Καρυοθραύστης” είναι από τις ελάχιστες παραστάσεις κλασικού μπαλέτου που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν
σήμερα. Η ευφάνταστη χορογραφία του Μαριούς Πετιπά
και η αξεπέραστη μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι τον
έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις η οποία παρόλο που μετράει 124 χρόνια ζωής έχει
όλη τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό της πρώτης παρουσίασής της. Διατηρεί ανέγγιχτα από το χρόνο όλα εκείνα
τα στοιχεία που κάνουν τα παιδικά όνειρα να φαίνονται
πραγματοποιήσιμα.
Η πρεμιέρα του “Καρυοθραύστη” δόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1892 στο Θέατρο Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη και το κοινό τον υποδέχτηκε με συγκλονιστικό
χειροκρότημα. Ήταν η βραδιά που ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ένιωθε για ακόμα μία φορά απόλυτα δικαιωμένος. Η
μουσική του συνδυάστηκε μοναδικά με το λιμπρέτο που
βασίστηκε στο παραμύθι “Ο Καρυοθραύστης και ο βασιλιάς των ποντικιών” του Ερνστ Τίοντορ Αμαντέους Χόφμαν και το οποίο διασκεύασε αριστοτεχνικά ο Αλέξανδρος
Δουμάς. Ο Μαριούς Πετιπά εξέπληξε τους πάντες
με τη χορογραφία του. Η
τρυφερή ιστορία του “Καρυοθραύστη” δεν άφησε
κανένα ασυγκίνητο.
Η ιστορία του “Καρυοθραύστη” διαδραματίζεται την Παραμονή των
Χριστουγέννων, σε μια
γερμανική πόλη, όπου η
μικρή Κλάρα περιμένει το
δώρο από τον νονό της.
Ανοίγοντάς το βλέπει με
έκπληξη ένα στρατιωτάκι
που χρησιμεύει ως καρυοθραύστης. Όταν όλοι

Εισιτήριο στην είσοδο: 8€

οι καλεσμένοι φεύγουν, η Κλάρα μπαίνει στο σαλόνι για
να κοιμίσει το στρατιωτάκι της. Καθώς το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, το κορίτσι αποκοιμιέται και μεταφέρεται σε έναν
παραμυθένιο κόσμο, όπου τα παιγνίδια ζωντανεύουν και
δίνουν μάχη με τους τεράστιους ποντικούς που εισβάλλουν στο δωμάτιο. Σε αυτή τη μάχη ο Καρυοθραύστης αναδεικνύεται νικητής και μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο
πρίγκιπα.
Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε την Κλάρα και
τον Πρίγκιπα-Καρυοθραύστη να κάνουν ένα μαγικό ταξίδι,
πρώτα στη χώρα της Βασίλισσας του Χιονιού και έπειτα
στη χώρα των Ζαχαρωτών και της Ζαχαρένιας νεράιδας.
Το όνειρο δεν κρατάει πολύ. Καθώς ξημερώνουν Χριστούγεννα, η μικρή Κλάρα ξυπνάει και ανακαλύπτει ότι ο γοητευτικός πρίγκιπας των ονείρων της έχει μεταμορφωθεί
ξανά στον καρυοθραύστη που της χάρισε ο νονός της.
Στο εξωτερικό ο “Καρυοθραύστης” παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1934, σαράντα δύο χρόνια
μετά την πρεμιέρα τού 1892. Και εκεί η υποδοχή ήταν
μοναδική. Από τότε έχουν γίνει πάμπολλες παραστάσεις
σε όλο τον κόσμο, με αρκετές διασκευές στη χορογραφία,
καθώς κάθε χορογράφος προσπαθεί να δώσει τη δική του
εκδοχή στην ιστορία. Ο “Καρυοθραύστης” χορογραφήθηκε
και από τους δύο κορυφαίους χορευτές του 20ού αιώνα,
τον Ρούντολφ Νουρέγεφ για τα Βασιλικά Μπαλέτα της
Σουηδίας και τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ για το American
Ballet Theater. Ο καθένας άφησε το στίγμα του ενισχύοντας το μύθο ενός έργου που δεν παύει να μας εκπλήσσει.
Τιμές Εισιτηρίων: Πλατεία: 25 €
Εξώστης: 20 €
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας, Παύλου Μελά & Μπιζανίου, τηλ. 2331078100
Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 36, τηλ. 2331024612
Μπαλέτο Θεάτρου Μόσχας – Μπαλέτο της Ρωσίας
Καρυοθραύστης Τρίτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 21:00 Χώρος
Τεχνών Δήμου Βέροιας

Παρουσίαση βιβλίου

Μετά την ιστορική επανένωση των Πυξ Λαξ το καλοκαίρι του
2018 και μέχρι οι παλιοί φίλοι να ξαναβρεθούν μαζί στη σκηνή, ο Φίλιππος Πλιάτσικας αφήνει για
λίγο πίσω τα μεγάλα στάδια και τις συναυλίες και στήνει μαζί με παλιούς και νέους συνεργάτες,
καινούργιες παρεΐστικες συναντήσεις. Απαραίτητος σταθμός στην βόρεια Ελλάδα πλέον ο φιλόξενος
χώρος του Bowling City Club!
Μαζί του μια εξαιρετική παρέα μουσικών με τις δικές τους διαδρομές και ανησυχίες, που θα
ξεδιπλωθούν κι αυτές δίνοντας ιδιαίτερο και φρέσκο ήχο με νέα ακούσματα έκπληξη. Ο Χάρης
Μιχαηλίδης από το συγκρότημα της Δραμαμίνης, η Ελευθερία Ναθαναήλ με νέο δισκογραφικό
αποτύπωμα, ο Νίκος Σάλτας που ενορχηστρώνει και ο Γιώργος Λιβαδάς που δίνει ρυθμό σε όλα
τα παραπάνω. Τα νέα τραγούδια από δισκογραφικές δουλειές σημερινές και σύγχρονες δένουν
αρμονικά με υλικό από την εποχή της Στίλβης και του Μπαμπούλα, του Μοναξιά μου όλα… Η
παράσταση αυτή του Φίλιππου Πλιάτσικα, θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που διέσχισε 3
δεκαετίες κι έφτασε στο σήμερα φρέσκο και σύγχρονο, με ηλεκτρισμό και ένταση!
Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις 21:30. τηλ.κρατήσεων: 23310 26999 ή 6979117362

Παρουσιάστηκε , στο Χώρο Τέχνης της «Κίνησης Πολιτών Κυριώτισσας»,
το βιβλίο του Ανδρέα Μαρολαχάκη «Ιστορίες από το Κακοσούλι».
Το βιβλίο αναφέρεται σε ιστορίες των παιδικών χρόνων του συγγραφέα,
ο οποίος μεγάλωσε και έζησε μέσα στη γειτονιά της Κυριώτισσας (για τους
ντόπιους Κακοσούλι).
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Κόμμα συλλαλητηρίων
ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ
ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Από την αρχαιότητα είναι γνωστό, ότι μετά την μάχη ακολουθούσε εκεχειρία για την περισυλλογή των
νεκρών και την προετοιμασία για το στερνό τους ταξίδι.
Χρέος ιερό, και υπέρτατο καθήκον των συντρόφων που επέζησαν, προς τους ήρωες που έπεσαν
την ώρα της μάχης.
Δεν ήταν λίγοι οι ήρωες που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά της Αλβανίας, 7.948 ψυχές αντιστάθηκαν
γενναία και έπεσαν εναντία στον γερμανοϊταλικό φασισμό.
Υπερασπίστηκαν στο ακέραιο την τιμή της Πατρίδας, αποτελώντας παράδειγμα για τους λαούς της
οικουμένης.
Η οφειλόμενη τιμή στους νεκρούς ήρωες του Έπους του ΄40 δεν αποδόθηκε, ενταφιασμένοι όπως-όπως στο χιόνι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα οστά των ηρώων βρίσκονται διάσπαρτα στις κορυφές τις Αλβανίας, στην Τρεμπεσίνα, στο Πόγραδετς, στο 731, στην Κλεισούρα, στα υψώματα του Μπούμποβι, στο Σπατ, στην Κορυτσά, στην πεδιάδα του Βούρκου.
Μετά από 78 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 2018, πραγματοποιήθηκε ο ενταφιασμός των οστών 573
Ελλήνων αγωνιστών στο στρατιωτικό κοιμητήριο Κλεισούρας, πλέον των 100 που ήδη είχαν ταφεί στις 13
Ιουλίου του ιδίου έτους στο Αργυρόκαστρο.
Η προσπάθεια ταυτοποίησης και απόδοσης της οφειλόμενης τιμής, αποτελεί χρέος ιερό.
Μετά το 1940 το Ιταλικό υγειονομικό συγκέντρωσε τα οστά των δικών τους και των δικών μας, σε μεγάλα νεκροταφεία με την επιγραφή:
«Εχθροί στον πόλεμο, σύντροφοι στο θάνατο»
Αιώνια η μνήμη τους !
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ
* Στη μνήμη των ηρώων του έπους του ΄40 και του Λοχία Τσιφλίδη Ι. Κωνσταντίνου, του
90ου Σ.Π., αδελφού της γιαγιάς Συμέλας, που έπεσε την 21-01-1941 στο ύψωμα Κιόφε Σοφιούτ
(υψ.1.234) βορειοανατολικά του Μπούμπεσι.

Εκδήλωση των Προσκόπων με ομιλητές
τον Π. Πυρινό και την Ειρ. Αναγνώστου
Οι Πρόσκοποι της Βέροιας ενόψει του εορτασμού των «100 χρόνων προσφοράς των Προσκόπων
της Βέροιας» διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 4 Νοεμβρίου
στις 5.30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του
Δήμου Βέροιας.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
Ο κ. Παύλος Πυρινός, συν/χος
Διευθυντής Λυκείου και παλαιός
Πρόσκοπος με θέμα:
«100 Χρόνια Πρόσκοποι Βέροιας».
Η κ. Ειρήνη Αναγνώστου - Κελεπούρη, Ph D, σχολική ψυχολόγος, αν. προϊσταμένη του
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με θέμα:
«Η διαχρονική παιδαγωγική αξία της Προσκοπικής κίνησης».

- Κατά τον Ευάγγελο Βενιζέλο η συμφωνία των Πρεσπών
σ υ ν ο δ ε ύ ε τα ι α π ό
ρητή πρόβλεψη (άρθρο 1. παρ. 4) σύμφωνα με την οποία
“εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αναθεώρησης από
το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος – που
είναι τα Σκόπια-, τότε
το πρώτο συμβαλλόμενο- που είναι η
Ελλάδα – είναι υποχρεωμένο να κυρώσει
άμεσα τη συμφωνία”.
- Άρα ως μπαχαλάκηδες ο μεν κ. Κοτζιάς υπέγραψε ο δε κ. Τσίπρας είναι υποχρεωμένος πια να περιμένει τον Ζάεφ
να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του συντάγματος πράγμα που σημαίνει ότι ΔΕΝ
μπορεί να προκηρύξει Εθνικές εκλογές
πριν εφαρμοστούν τα συμπεφωνημένα,
καθώς είναι η σειρά του να δείξει “την αξιοπιστία του” προς τα μέλη του διεθνούς
παράγοντα έναντι του οποίου ανέλαβε
υποχρεώσεις.
- Συνεπώς η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος στα
Σκόπια σημαίνει πως η κύρωσή της συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελληνική
βουλή συνιστά διεθνή και μάλιστα άμεση
υποχρέωση της χώρας.
Εάν έχουν έτσι τα πράγματα – και βεβαίως έτσι έχουν, - τότε προφανώς και τα
παρεπόμενα ενδεχόμενα είναι δύο.
- Το ένα έχει να κάνει πως όποια και
αν είναι η επόμενη κυβέρνηση με πιθανή αποχώρηση του μακεδονοκλάστη
ΚΑΜΜΕΝΟΥ, η υποχρέωση αυτή δεν
παραγράφεται και το δεύτερο είναι ότι σε
μια τέτοια περίπτωση το σίγουρο είναι ότι
υπάρχει ένα κομματικό κενό το οποίο θα
τρέξουν να συμπληρώσουν οι “μεγάλοι”
πρωταγωνιστές των συλλαλητηρίων όσο
μικροί και αν είναι δημιουργώντας με όση
αφέλεια κουβαλούν, νομίζοντας πως οι
διαμαρτυρόμενοι στα συλλαλητήρια είναι
κομματική τους βάση, να ανακοινώσουν
την ίδρυση νέου κόμματος, του θνησιγενούς βεβαίως κόμματος των συλλαλητηρίων.
- Άρα όπως και αν έχουν τα πράγματα φαίνεται πως ο χρόνος των εκλογών
πλησιάζει και όσο αυτός ο χρόνος θα
πλησιάζει -ως περιθώριο μηνών- τόσο θα
γίνεται πιο ξεκάθαρο πως βασική επιδίωξη του Τσίπρα θα είναι να προσπαθήσει
να εξουδετερώσει τον βασικό του αντίπαλο που όσο και αν φαίνεται παράδοξο
δεν θα είναι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αλλά
το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι κολοτούμπες και
οι εκχωρήσεις προς Τουρκία και Σκόπια
που έχει κάνει μέχρι τώρα δυναμώνουν
την εμφάνιση του ΚΙΝΑΛ στο χώρο της
Κεντροαριστεράς.
- Η παραπάνω εξέλιξη δεν είναι απαραίτητα μια κακή εξέλιξη καθώς όπως
αποδεικνύεται και από την προσέγγιση
των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο χώρος της Κεντροαριστεράς, κυρίως σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ επίπεδο αλλά και
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ εκλογών αρχίζουν και ισορροπούν τα πράγματα ξεκόβοντας υπερφί-

αλες και νεοκαθεστωτικές αντιλήψεις από
την πλευρά των κυβερνητικών.
- Στο δήμο μας όμως καθώς φαίνεται
οι συνδυασμοί δεν αποκλείεται να γίνουν
και έξι (6) από τους οποίους οι τέσσερις
(4) να προέρχονται από το χώρο της Ν.Δ.
, ο ένας από την ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ και
ο έκτος από το ΚΚΕ.
- Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αν η ομοθυμία στήριξης που υπάρχει σήμερα
στο πρόσωπο του Κώστα Ναλμπάντη ως
κοινού υποψηφίου της Κεντροαριστεράς
μετατραπεί σε ενεργό συμμετοχή, τότε
φαίνεται πως η επιτυχία του εγχειρήματος
πρέπει να θεωρείται δεδομένη.
ΥΓ1. Σκουπίδια, αδέσποτα, λακκούβες
σε πρώτη φάση είναι οι προτεραιότητες
των ψηφοφόρων δημοτών, μακριά από
τα παχιά και μεγάλα λόγια, και όχι χαράτσια όταν κυρίως οι μισοί από τους 43608
δημότες πένονται ή είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.
ΥΓ2. Η 6η υποψηφιότητα που κυοφορείται δεν αφορά αξιολογημένο στέλεχος
της ΝΔ, αλλά πρώην και μάλιστα επιτυχημένο κατά κάποιους απελθόντα Δήμαρχο
Αλεξάνδρειας, - ο οποίος λέει ότι δέχεται
αφόρητες (;) πιέσεις να κατεβεί- η οποία
βεβαίως αν πραγματοποιηθεί θα αλλάξει
τις ισορροπίες στο χώρο της δεξιάς.
ΥΓ3. Τίθεται ως κουίζ: για “αποδημήσαντα εις κύριον” τί είναι πιο καλό να
λέγεται:
- ότι παίζει τάβλι στον παράδεισο ή
- ότι βράζει στα καζάνια της κόλασης;
ΥΓ4. Η OLAF, δηλαδή η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
κατά το δημοσίευμα του “New Europe”
ασχολείται τελευταία με μια χορηγία 52
εκατομμυρίων ευρώ προς το Υπουργείο
Εθνική Άμυνας, έπειτα από δημοσίευμα
για εμπλοκή στη διαχείριση 1,6 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από την κομισιόν στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό.
- Λέτε να υπάρχει καμιά σχέση ως αντιπερισπασμός με τον πόλεμο που ξέσπασε εσχάτως στα κυβερνητικά δώματα
περί μυστικών κονδυλίων και οδήγησε
τον Κοτζιά σε παραίτηση;
- Αν υπάρχει, σίγουρα είμαστε μια ωραία κυβερνητική ατμόσφαιρα, που έχει
προμετωπίδα της το “ηθικό πλεονέκτημα”!!!!
ΥΓ5. Κατά τον Κοτζιά οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
είναι ψεύτες ή κακοδιαχειριστές του μαύρου χρήματος του Σόρος.
- Ο Παπαντωνίου; βαθιά μέσα αλλά
δικαστικά και όχι αντιπερισπστικά λόγω
Σόρος.
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Γράμμα από τη Bέροια. Ιστορίες από το Κακοσούλι. Το πατίνι
Του Ανδρέα Μαρολοχάκη
Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα
Ένα μεσημέρι βρέθηκα στον κεντρικό δρόμο, λίγο πιο πάνω
από την Μητρόπολη. Στο πεζοδρόμιο μπροστά, από την εκκλησία
του Παντοκράτορος. Εκεί, μόλις είχαν στρώσει το πεζοδρόμιο, με
κάτι καινούργιες τετράγωνες πλάκες, εκρού χρώματος. Μεταξύ
τους είχαν αρμούς διαστολής, φάρδους περίπου δύο πόντων.
Δοκίμασα να κάνω μια βόλτα πάνω στο πεζοδρόμιο και έμεινα έκπληκτος με την απόδοση που είχε το πατίνι. Κυλούσε με ευκολία,
επιτάχυνε από την ώθηση του ποδιού μου, όπως και από την κατηφόρα. Το κυριότερο από όλα όμως ήταν ο θόρυβος, κάθε φορά
που κάποιο από τα ρουλεμάν περνούσε τους αρμούς, ακουγόταν
ένας πιο έντονος και ιδιαίτερος ήχος. Αυτό μαζί με τον συνηθισμένο θόρυβο του πατινιού, δημιουργούσε ένα πανδαιμόνιο, που με
γοήτευε πάρα πολύ. Ήταν ίσως πρώτη φορά που ένιωθα τόση ικανοποίηση, καθώς ο θόρυβος και η ταχύτητα με την οποία διέσχιζα
κατά μήκος το πεζοδρόμιο με έκαναν να νιώθω μια πρωτόγνωρη
χαρά.
Η ξεγνοιασιά μου, διακόπηκε μάλλον κάπως απότομα. Στην
μέση του πεζοδρομίου είχε σταματήσει ένας χωροφύλακας με απλωμένα χέρια και εγώ με δυσκολία πρόλαβα να πατήσω φρένο.
Τελικά σταμάτησα λίγα εκατοστά, πριν πατήσω τα παπούτσια του.
Με κοιτούσε αγριεμένος, με τα μάτια του γουρλωμένα και άρχισε
να μου λέει κάτι που δεν καταλάβαινα. Εγώ ένιωσα τον φόβο να
με τυλίγει, καθώς εκείνη την εποχή τα όργανα του νόμου δεν είχαν
καμία σχέση με τα σημερινά. Συνήθως ήταν αγενείς και προσπαθούσαν να επιβληθούν με τον φόβο που ενέπνεε η στολή.
Με υποχρέωσε να πάρω το πατίνι μου στα χέρια και να τον
ακολουθήσω. Διασχίσαμε όλη την οδό Μητροπόλεως, με όλους
τους περαστικούς να μας κοιτούν περίεργα, ενώ εγώ βρισκόμουν
στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ένιωθα πως όλοι όσοι κυκλοφορούσαν (και δεν ήταν λίγοι) στον δρόμο, με κοίταζαν επικριτικά και
αυτό με έκανε να νιώθω ακόμη χειρότερα. Αφού στρίψαμε αριστερά στο ύψος του Νοσοκομείου, φθάσαμε στο κτίριο της Χωροφυλακής που ήταν απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Το Διοικητήριο ήταν ένα παλιό διώροφο κτίριο, με πράσινα παντζούρια.
Αφού ανεβήκαμε μερικά σκαλοπάτια, φθάσαμε σε ένα φαρδύ
διάδρομο που είχε στην δεξιά πλευρά, ένα φυλάκιο με ένα σκοπό.
Στη αριστερή πλευρά είχε δύο τρία ξύλινα παγκάκια, ενώ απέναντι
διαγωνίως, είχε διάφορες πόρτες με πινακίδες, που έγραφαν τι ακριβώς ήταν το κάθε γραφείο. Θυμάμαι το ένα έγραφε “Διοικητής”,
άλλο “Αξιωματικός Υπηρεσίας”, ένα άλλο “Γραμματεία” αλλά εκείνο

που κυριολεκτικά με τρομοκράτησε, ήταν αυτό στο βάθος του διαδρόμου που έγραφε “Κρατητήριο”.
Ο χωροφύλακας μου είπε με άγρια φωνή να καθίσω σε ένα παγκάκι, ενώ αυτός πήγε προς την Γραμματεία. Υπάκουσα αμίλητος,
με τον φόβο να με τυλίγει. Κοίταξα στο διπλανό παγκάκι και αμέσως
ανατρίχιασα, εκεί καθόταν ένας νεαρός που τον ήξερα πολύ καλά.
Για την ακρίβεια γνώριζα, πως ήταν ο “αλήτης” της Βέροιας, τον φώναζαν “Αλεπού” και ήταν υπεύθυνος για κάθε αλητεία που συνέβαινε
στην πόλη μας ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν.
Ένιωσα τον λαιμό μου, να κλείνει από ένα κόμπο, που ανεβοκατέβαινε, ανάλογα με τον ρυθμό της αναπνοής μου. Λίγο έλειψε
να βάλω τα κλάματα, στο μυαλό μου ήρθαν διάφορες ιστορίες
που έλεγαν κατά καιρούς οι μεγάλοι, για τα ποντίκια που ζούσαν
στο κρατητήριο της χωροφυλακής και πόσο πεινασμένα ήταν. Συγκρατήθηκα όμως γιατί ήμουν βέβαιος, πως δεν είχα κάνει τίποτα
επιλήψιμο και σίγουρα κάποιο λάθος θα είχε κάνει ο χωροφύλακας
με μένα. Ήρθε κοντά μου ένας άλλος κύριος με πολιτικά και με
αδιάφορη φωνή, με ρώτησε το όνομα μου, το όνομα του πατέρα
μου και τι δουλειά κάνει. Κομπιάζοντας και με χαμηλή φωνή, του έδωσα όλες τις πληροφορίες που μου ζήτησε. Με ρώτησε αν είχαμε
τηλέφωνο, του απάντησα αρνητικά, αλλά του είπα πως τηλέφωνο
είχε ο φούρνος που ήταν απέναντι από το μπακάλικο μας. Το νούμερο του τηλεφώνου το θυμάμαι ακόμη και τώρα, που πέρασαν
τόσα χρόνια, ήταν 612. Τότε τα τηλεφωνικά νούμερα στην πόλη
μας ήταν τριψήφια.
Χωρίς να μου δώσει καμία εξήγηση, έκανε μεταβολή και μπήκε
στο γραφείο του. Εκείνη την στιγμή ένιωθα απαίσια, κοίταζα τον
“Αλεπού” και πίστευα πως με είχαν κατατάξει στην ίδια κατηγορία
με αυτόν. Σηκώθηκα, πλησίασα τον σκοπό του φυλακίου και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα, μου έδειξε με τα μάτια του, μια σκάλα
που οδηγούσε λίγο πιο κάτω από το επίπεδο που ήμασταν. Κατέβηκα τα τέσσερα πέντε σκαλιά και άνοιξα μια πόρτα, το μετάνιωσα
αμέσως, η βρώμα ήταν ανυπόφορη, αλλά έκανα υπομονή γιατί ή
ανάγκη μου ήταν επιτακτική. Ανέβηκα πάλι επάνω, την στιγμή που
δύο χωροφύλακες έκαναν σωματικό έλεγχο στον “Αλεπού” και μετά να τον οδηγούν, με σπρωξιές, προς το κρατητήριο.
Πάγωσα από τον φόβο μου, εκείνη την στιγμή πίστευα πως και
η δική μου κατάληξη θα ήταν ίδια. Κάθισα στο παγκάκι, με θλιβερές σκέψεις να με βασανίζουν, απομονωμένος, καθώς κανένας
δεν μου έλεγε τίποτα, μα και εγώ δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω.
Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε όταν είδα τον πατέρα μου να μπαίνει
βιαστικός. Με είδε και αυτός χωρίς να μου πει τίποτα. Πήγε πρώτα
στην γραμματεία και αμέσως μετά με ένα συνοδό, μπήκε στο γρα-

φείο του διοικητή.
Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε ώσπου να βγει ο πατέρας μου,
από το γραφείο του διοικητή. Τον είδα να ανοίγει την πόρτα και
αναθάρρησα, αυτός όμως, μου έκανε νόημα να μπω στο γραφείο
και… ένιωσα τα πόδια μου να κόβονται. Με αργά βήματα πλησίασα και μπήκα μέσα. Ο διοικητής της χωροφυλακής ένας άνδρας
λίγο μεγαλύτερος, στην ηλικία, από τον πατέρα μου, άρχισε να μου
εξηγεί, πόσο ανόητη ήταν η ενέργεια μου να κάνω βόλτες με το
πατίνι, μεσημεριάτικα στο κέντρο της Βέροιας. Μιλούσε αργά, με
δυνατή φωνή, ενώ κάθε τόσο έστριβε το τεράστιο μουστάκι του και
αυτό στα μάτια μου τον έκανε ακόμη πιο τρομακτικό.
Πολλοί από τους κατοίκους, όπως μου είπε, είχαν τηλεφωνήσει
και έκαναν παράπονα για μένα. Είπε κι άλλα πολλά, που δεν τα
θυμάμαι, βασικά τότε ένιωσα μια ανακούφιση, που δεν πέρασε
απαρατήρητη, γιατί κατάλαβα πως θα την γλίτωνα με ένα κατσάδιασμα. Τον άκουσα υπομονετικά και υποσχέθηκα, όλα όσα μου
ζήτησε. Στο τέλος, μας είπε να φύγουμε, εγώ βγήκα αμέσως και
έτρεξα προς το παγκάκι που είχα αφήσει το πατίνι μου. Μόλις το
έπιασα στα χέρια μου, άκουσα, τον διοικητή, να μου φωνάζει να
το αφήσω, γιατί το είχαν κατασχέσει. Δεν κατάλαβα το νόημα της
λέξης, αλλά ήμουν σίγουρος πως σήμαινε κάτι κακό για μένα. Κοίταξα τον πατέρα μου με προσδοκία, αυτός μου έκανε νόημα και
βγήκαμε από το κτίριο της χωροφυλακής.
Σε όλο τον δρόμο δεν μου είπε τίποτα, προχωρούσε με γρήγορο βηματισμό, που μάταια εγώ προσπαθούσα συγχρονιστώ
μαζί του. Φθάσαμε στην γειτονιά και έκπληκτος είδα πως αρκετοί
γείτονες μαζί με την μητέρα μου και τον φούρναρη, είχαν σχηματίσει ένα πηγαδάκι συζητώντας. Μόλις μας είδαν σταμάτησαν τις
κουβέντες και με κοίταζαν (τουλάχιστον έτσι νόμισα) επιτιμητικά. Η
μητέρα μου με αγκάλιασε και με οδήγησε γρήγορα μέσα στο σπίτι
μας, εγώ αμέσως κατάλαβα πως την “γλίτωσα”. Δεν ξέρω τι ακριβώς, είπε ο πατέρας μου στους γείτονες, μα ούτε και με ένοιαζε.
Η μητέρα μου, χωρίς να με καλοπιάσει, μου είπε ήρεμα πως δεν
ήταν δυνατό να διασκεδάζω, ενοχλώντας τους άλλους. Μετά από
ερώτηση μου, μου εξήγησε τι σημαίνει η λέξη κατάσχω και εγώ
έπεσα σε μελαγχολία.
Τις επόμενες μέρες στην αλάνα, αρχικά τα παιδιά με αποφεύγανε υπακούοντας, στις εντολές των γονιών τους, αλλά αυτό κράτησε
για πολύ λίγο. Σε λίγες μέρες οι σχέσεις μου με τα άλλα παιδιά
επανήλθαν στα φυσιολογικά επίπεδα. Για ένα παράδοξο και ανεξήγητο λόγο, κάθε φορά που έβλεπα τους φίλους μου, να παίζουν με
τις σβούρες, εγώ θυμόμουν το πατίνι μου.

υγεία
Πώς να νικήσεις τον θυμό σου για να μη
φωνάζεις στα παιδιά
Ίσως θυμάστε τον-πριν-τη-μητρότητα-εαυτό σας να δηλώνει με
παρρησία: «Εγώ, δεν θα υψώσω ποτέ τη φωνή στα παιδιά μου».
Η ιστορία έρχεται να αποδείξει, όμως, ότι όταν οι μαμάδες κάνουν
σχέδια, ο Θεός χαμογελά γιατί τελικά δεν χρειάζεται να είσαι κάποιου είδους ψυχρός κι ανηλεής τύραννος για να παρασυρθείς
και να βάλεις τις φωνές σ’ ένα τρίχρονο.
Δυστυχώς, η υπομονή δεν είναι σαν το σύμπαν, τα ασιδέρωτα
και τη βλακεία: είναι πεπερασμένη. Χρέος κάθε μαμάς που χάνει
την ψυχραιμία της -δηλαδή κάθε μαμάς- είναι να νικήσει την παρόρμηση, να συγκρατηθεί και να διαχειριστεί με νηφαλιότητα την
κρίση, γιατί σε κανένα παιδί δεν αξίζει να γίνεται κυματοθραύστης
και σάκος του μποξ.
3 τεχνικές διαχείρισης θυμού που δουλεύουν
Εισπνοή-(αργή) εκπνοή: Πάρτε 10 βαθιές ανάσες και εκπνεύστε αργά, μετρώντας σε κάθε εκπνοή ως το τρία.
Μια θετική εικόνα: Δημιουργήστε αντιπερισπασμό στο… θολωμένο σας μυαλό, εστιάζοντας σε μια θετική εικόνα/ ανάμνηση
που θα έχετε από πριν επιλέξει ως σύμμαχό σας στις δύσκολες
στιγμές.
Time- out: Μπορεί ο θυμός σας να είναι τόσος, που ούτε μια
ευχάριστη ανάμνηση ούτε μια χαλαρωτική εικόνα ούτε οι αναπνοές θα λειτουργήσουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση πείτε στο παιδί ότι
δεν μπορείτε να το κουβεντιάσετε τώρα γιατί είστε κι οι δυο εκνευρισμένοι, ζητήστε συγγνώμη και αποχωρήστε για μερικά λεπτά
απ’ το δωμάτιο ώσπου να επανέλθει η ψυχραιμία σας.
3 σκέψεις που πρέπει να κάνεις τη στιγμή της κρίσης
Δεν προσπαθεί να σε τυραννήσει, είναι απλώς παιδί: Κι ο λογικότερος άνθρωπος της Γης κάποτε θα κάνει άσχημες σκέψεις για

το παιδί του («Γιατί φέρεται έτσι;», «Τι κακομαθημένο που είναι!»
κ.λπ.). Θυμίστε στον εαυτό σας κάθε φορά που το μικρό σας
σας βγάζει από τα ρούχα σας, ότι είναι απλώς ένα παιδί, ότι δεν
«μάχεστε» επί ίσοις όροις κι ότι δεν είναι η πρόθεσή του να σας
τυραννήσει, αλλά να επικοινωνήσει τις ανάγκες του.
Παιδιά, τάξη, ησυχία και ασφάλεια δεν πάνε μαζί: Ποτέ δεν είναι αργά να προβείτε στη σχετική συνειδητοποίηση/ συμβιβασμό.
Όταν έχεις παιδιά δεν μπορείς να έχεις πολύωρη ησυχία, απαστράπτοντα πατώματα και τακτοποιημένα δωμάτια. Όσο νωρίτερα αποδεχτεί ένας γονιός το (μικρό) χάος που επικρατεί στη ζωή
του, τόσο το καλύτερο για όλους.
Μην αποδίδεις χαρακτηρισμούς, εντόπισε χαρακτηριστικά:
Όταν το παιδί σάς βγάζει εκτός εαυτού, προσπαθήστε να διαχωρίσετε την κακή συμπεριφορά απ’ τον κακό χαρακτήρα. Δεν είναι
«εγωίστρια», απλώς φέρθηκε εγωιστικά. Έχει σημασία να κάνετε
αυτή τη διάκριση, ώστε να μην στήσετε ένα άδικο κατηγορητήριο
κατά του παιδιού εξαιτίας της οργής σας.
3 δικές σου ανάγκες που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς
Κοιμήσου όσο περισσότερο μπορείς, φάε σωστά και βρες χρόνο για τον εαυτό σου–όλα αυτά τηρουμένων των… μαμαδίστικων
αναλογιών. Αν όλες οι μαμάδες ήταν πιο ξεκούραστες, τρέφονταν
τακτικά και σωστά και ζητούσαν βοήθεια από τους συντρόφους,
τους συγγενείς ή από επαγγελματίες για να περάσουν λίγο χρόνο
όπως τους αρέσει, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος.
Συναισθηματική ευελιξία: Ένας πολύτιμος σύμμαχος
H Susan David, ψυχολόγος και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
του Χάρβαρντ, έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσω της θεωρίας της
συναισθηματικής ευελιξίας, που αναπτύχθηκε στη βάση της έν-

νοιας της «συναισθηματικής νοημοσύνης».
Η συναισθηματική ευελιξία είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα,
μια διαδικασία που μας βοηθά να κινηθούμε στα δύσκολα μονοπάτια της ζωής με αυτοαποδοχή, ενσυναίσθηση και ανοιχτό
μυαλό. Οι άνθρωποι που διαθέτουν συναισθηματική ευελιξία είναι
ικανοί να εξετάζουν με κριτική ματιά τα συναισθήματά τους και να
προσαρμόζονται, ευθυγραμμίζοντας τις πράξεις με τις αξίες τους
-ικανότητα παραπάνω από χρήσιμη για μία μαμά.
Στόχος του έργου της διάσημης ψυχολόγου είναι να δείξει στο
αναγνωστικό κοινό «πώς να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση
των συναισθημάτων του, να τα αποδέχεται και να συμφιλιώνεται
μαζί τους». Το να αντιλαμβανόμαστε με ευέλικτο τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας και να αντιδρούμε ανάλογα, έτσι
ώστε να ανταποκρινόμαστε θετικά στις καταστάσεις της καθημερινής ζωής μας, είναι το κλειδί της ευημερίας, σύμφωνα με τη
θεωρία της David. Όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου
της «Ελπίζω να σας βοηθήσω να συμφιλιωθείτε ακόμα και με
τα πιο δυσάρεστα συναισθήματά σας και να γίνετε ικανότεροι να
απολαμβάνετε τις σχέσεις σας».
Αναλυτικά για την συναισθηματική ευελιξία θα διαβάσετε στο
βιβλίο της Susan David «Συναισθηματική ευελιξία: Η συνέχεια της
συναισθηματικής νοημοσύνης» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Πεδίο.
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H μεγέθυνση
Ο εγγονός στη γιαγιά του:
- Γιαγιά, τα γυαλιά σου μεγαλώνουν τα πράγματα;
- Βέβαια, απαντάει η γιαγιά.
- Τότε, σε παρακαλώ, μπορείς να τα φορέσεις, πριν όμως
μου δώσεις το δικό μου κομμάτι
τούρτα;

Kριτσίνια με τυρί

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Τα ασατίριστα, τα αχλεύαστα, αυτά που δε γελοιοποιήθηκαν.
2.Οι εκτελεστές μονωδίας, οι σολίστες – Πλατύστομο κύπελλο, σταχτοδοχείο.
3.Στρίβε… αλά γαλλικά – Το εστιατόριο (ξεν.).
4.Γαζωμένα αυτά – Το 85 με γράμματα – Ινστιτούτο
εργασίας (αρχικά).
5.Ομάδες τριών ανδρών με κοινές ιδεολογίες και
κοινές επιδιώξεις.
6.Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών – Η κρατική
ραδιοφωνία (αρχικά) – Συνθετικό χρωστικό βερνίκι.
7.Τα γεμίζουμε με αποτσίγαρα – Προτρεπτικό μόριο.
8.Επτανήσιος κύριος – Κι έτσι οι τσατσάρες.
9.Φλογερό, γεμάτο πάθος (μτφ.) – Το σύμβολο της
Τέμνουσας.
10.Ανώνυμη Εταιρεία – Συμπλεκτικό της αρχαίας –
Αναδίδουν έντονη μυρωδιά αυτά.
11.Λαϊκά αποφθέγματα που περιέχουν αλήθειες
βγαλμένες απ’ την πείρα του λαού (καθ.)- Το σύμβολο
του ιριδίου στη χημεία.
12.Αποξεραμένα στον ήλιο αυτά – Στοιχείο ζωτικότητας (καθ.).

stayrolexakias.gr

ΚΑΘΕΤΑ
1.Θρησκευτικά παραπτώματα – Εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών.
2.Ο γιακάς, το πρόσθετο περιλαίμιο στο πουκάμισο
– Μυαλά της… κατεβάζουν (καθ.).
3.Αυτοί τους οποίους δεν μπορεί κανείς να φτάσει,
άφταστοι, ακατόρθωτοι – Αιγυπτιακή μυθική θεότητα.
4.Τύπος άρθρου που έχει καταργηθεί – Δύο έχει η
πατάτα – Άφαντος αυτός.
5.Δεν έχει τη δύναμη ή τη διάθεση να κινηθεί αυτό … Μπους: Βρετανίδα τραγουδίστρια της ποπ.
6.Γενικές Οδηγίες Εκπαίδευσης – Ποσότητα που
μπορεί κανείς να κρατήσει στη χούφτα του – Διστακτικό
μόριο.
7.Αυτοί που πρέπει να εισπραχτούν.
8.Τα έλεγαν ΚΑΤΕΕ – Ο πατέρας του Δαβίδ.
9.Αυτό, το ίδιο (ιδιωμ.)- Το ναυτικό του ΕΛΑΣ (αρχικά) - … Τζάγκερ: διάσημος τραγουδιστής.
10.Μακρύ δόρυ των αρχαίων Μακεδόνων – «Μετά
είκοσι….»: μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά (πατέρα).
11.Τζάκι…: διάδοχος του Μπρους Λι – Ονομασίες
κίτρινων τυριών.
12.Μυθικός ήρωας της Τροίας, γενάρχης των Ρωμαίων – Παράγγελμα για έναρξη βαδίσματος (ξεν.).

Υλικά για 32 μερίδες
2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
1 φλιτζάνι τριμμένη πικάντικη κεφαλογραβιέρα
1 1/2 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
1/2 κουταλάκι φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1/2 κουταλάκι αλάτι
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1/2 φλιτζάνι και 2 κουταλιές
παγωμένο νερό
1/4 κουταλάκι πάπρικα
1 1/2 κουταλάκι χοντρό αλάτι
(προαιρετικά)
Εκτέλεση
Βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180° C και
ύστερα λαδώνουμε καλά με
ελαιόλαδο 2 μεγάλα ταψιά.Aναμειγνύουμε στο μπλέντερ το
αλεύρι, το τυρί, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, το πιπέρι και
την πάπρικα.Προσθέτουμε το
ελαιόλαδο και αναμειγνύουμε
ξανά, ώστε η ζύμη να μοιάζει
με βρεγμένα πίτουρα.Σταδιακά προσθέτουμε στο μπλέντερ
κρύο νερό και αναμειγνύουμε
μέχρι να σχηματιστεί μια μπάλα
ζύμης γύρω από τα μαχαίρια
του μπλέντερ.Αλευρώνουμε καλά μια καθαρή επιφάνεια, ζυμώνουμε λίγο την μπάλα της ζύμης
και, με ένα μακρύ πλάστη που
αλευρώνουμε κάθε τόσο, ανοίγουμε ένα φύλλο παραλληλόγραμμο με πλάτος 45 εκ. και
μήκος 25 εκ.Ξεκινώντας από
το πλάτος, κόβουμε 16 λωρίδες με φάρδος 2,5 εκ. Ύστερα
τις κόβουμε στη μέση.Διαμορφώνουμε με τα χέρια μας κάθε
λωρίδα σε ένα μακρύ κριτσίνι.
Μεταφέρουμε τα κριτσίνια στα
ταψιά, τα αλείφουμε με άφθονο ελαιόλαδο και, αν θέλουμε,
τα πασπαλίζουμε με το χοντρό
αλάτι. Τα ψήνουμε στο φούρνο
μέχρι να γίνουν «χρυσά» και τραγανά (περίπου για 15-20 λεπτά),
τα αφήνουμε σε μια σχάρα να
κρυώσουν και τα φυλάμε σε ένα
αεροστεγές κουτί.

Μεγαλύτερος ο
κίνδυνος καρκίνου για
τους ψηλούς, επειδή
έχουν περισσότερα
κύτταρα που μπορεί να
υποστούν μετάλλαξη

Οι ψηλοί άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με τους πιο κοντούς, για τον απλούστατο
λόγο ότι έχουν περισσότερα κύτταρα στο σώμα τους,
τα οποία θα μπορούσαν να μεταλλαχθούν σε καρκινικά,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.
Για κάθε δέκα παραπάνω εκατοστά ο ύψους, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, ο κίνδυνος καρκίνου αυξάνεται
κατά 9% περίπου στους άνδρες και κατά 12% στις γυναίκες. Κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει και στα σκυλιά,
καθώς τα μεγαλόσωμα κινδυνεύουν περισσότερο από
καρκίνο σε σχέση με τα μικροκαμωμένα. Για τις αιτίες
ανάμεσα στη σχέση ύψους-καρκίνου έχουν προταθεί διάφορες εξηγήσεις, χωρίς να υπάρχει οριστική απάντηση
μέχρι σήμερα.
Η νέα μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή βιολογίας
Λέοναρντ Νάνι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Ριβερσάιντ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό βιολογίας
«Proceedings of Royal Society B» της Βασιλικής Εταιρείας επιστημών της Βρετανίας, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν», συμπεραίνει ότι ο αυξημένος κίνδυνος δεν έχει να
κάνει τόσο με τις ορμόνες της ανάπτυξης ή με περιβαλλοντικούς ή διατροφικούς παράγοντες, αλλά με το ότι σε
ένα μεγαλύτερο σώμα, όπου συμβαίνουν περισσότερες
κυτταρικές διαιρέσεις, είναι πιθανότερο κάτι να πάει
στραβά, δηλαδή να συμβούν καρκινικές μεταλλάξεις.
Η νέα μελέτη, που βασίσθηκε σε υπολογισμούς για
τον αριθμό των κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναμενόμενο να κινδυνεύουν περισσότερο οι ψηλοί, εξαιτίας των περισσότερων
κυττάρων τους και μόνο. Υπολογίσθηκε ότι για κάθε δέκα
εκατοστά παραπάνω ύψους, ο κίνδυνος καρκίνου λόγω
των περισσότερων καρκινικών διαιρέσεων, άρα και των
πιθανότερων μεταλλάξεων, αυξάνεται κατά 11% στους
άνδρες και κατά 13% στις γυναίκες (ποσοστά ανάλογα
με αυτά που έχουν προκύψει από τις στατιστικές παρατηρήσεις των ασθενών).
Ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου, λόγω ύψους αφορά
τους 18 από τους 23 συχνότερους καρκίνους. Σε μερικά
είδη καρκίνου το ύψος δεν φαίνεται να παίζει ρόλο.
Από την άλλη, οι επιστήμονες καθησύχασαν τους
ψηλούς ότι η αύξηση του κινδύνου είναι μικρή και ότι, σε
κάθε περίπτωση, μπορούν να πάρουν αυξημένα μέτρα
προφύλαξης, προσέχοντας τη διατροφή τους, κάνοντας
τακτική άσκηση, κόβοντας το κάπνισμα κ.α.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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12χρονες σατανίστριες περίμεναν στο μπάνιο
για να σκοτώσουν τους συμμαθητές τους
ΦΛΟΡΙΝΤΑ

«Η κρυφή
ζωή του
Γουόλτερ
Μίτι»
Περιπέτεια,
κωμωδία

Δύο 12χρονα κορίτσια συνελήφθησαν
από την αστυνομία στο σχολείο τους,
στην Φλόριντα, ενώ περίμεναν στον μπάνιο για να σκοτώσουν με μαχαίρια τους
συμμαθητές τους, όπως ανακοίνωσαν οι
αρχές. Οι δύο μαθήτριες του γυμνασίου
Bartow, κατηγορούνται για οπλοκατοχή,
οπλοφορία και συνωμοσία για φόνο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα κορίτσια δήλωσαν
στους αστυνομικούς ότι πίστευαν στον
Σατανά και ήθελαν να πιουν το αίμα των συμμαθητών τους, σκίζοντας με τα δόντια
τους τις σάρκες τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά σκόπευαν να αυτοκτονήσουν, όπως
αποκάλυψε η αστυνομία που πρόλαβε την τραγωδία πριν εκτυλιχθεί. Το πλάνο των
μαθητριών αποκαλύφθηκε όταν υπεύθυνοι του σχολείου κάλεσαν τους γονείς ενός εκ
των δύο συλληφθέντων κοριτσιών, για να τους ενημερώσει πως το παιδί τους αγνοείτο. Τελικά ο βοηθός του διευθυντή του σχολείου βρήκε τα κορίτσια στο μπάνιο όπου
περίμεναν τους συμμαθητές τους με ένα μαχαίρι κουζίνας και έναν κόφτη πίτσας. Οι
δύο ανήλικες είχαν μαζί τους ένα κολονάτο άδειο ποτήρι, με το οποίο σκόπευαν αν
«πιουν το αίμα των συμμαθητών τους». Οι επιθεωρητές που ερεύνησαν τα σπίτια των
κοριτσιών βρήκαν έναν αυτοσχέδιο χάρτη όπου είχαν γράψει «πάμε να σκοτώσουμε
στο μπάνιο. Το σημερινό μάθημα υγείας, να ευχαριστήσουμε τον Σατανά - θα το κάνουμε σε λίγο». Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των κινητών τηλεφώνων των
κοριτσιών, οι δύο ανήλικες είχαν ανταλλάξει μία σειρά μηνυμάτων καταστρώνοντας τα
σχέδιά τους. Όταν σημειώθηκε η εξαφάνιση και ξεκίνησε η έρευνα στον σχολικό χώρο
για τον εντοπισμό των κοριτσιών, η αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο, μετά από
κλήση ενός δασκάλου, που είχε ενημερωθεί από έναν μαθητή για πιθανή επίθεση στο
σχολείο.

Δύο 14χρονοι Κύπριοι μαθητές κέρδισαν το
πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της NASA
ΚΥΠΡΟΣ
Το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό,
που έφερε αποκλειστικά για την Κύπρο
η NASA, στο πλαίσιο του NASA Space
Apps Challenge, απέσπασαν δύο 14χροΟ ονειροπόλος υπάλληλος
νοι Κύπριοι μαθητές. Ο διαγωνισμός έγινε
του περιοδικού «Life» Γουόλτερ
παρουσία του επιστημονικού διευθυντή
Μίτι χάνει το αρνητικό της φωτης NASA, δρ Τζέιμς Γκριν, καθώς και
τογραφίας που θα κοσμούσε το
κριτών που συνδέθηκαν ζωντανά από
τελευταίο εξώφυλλο της έντυπης
τη NASA στις ΗΠΑ. «Είναι εντυπωσιακό
έκδοσής του. Αυτό θα αποτελέσει
ότι την πρώτη θέση έλαβαν δύο 14χροτην αφορμή για να ξεκινήσει ένα
νοι μαθητές, η Αθένα Βούργος και ο Σάββας Μιχαήλ Άγγελος Αγισηλάου, οι οποίοι
περιπετειώδες ταξίδι με σκοπό
έκαναν εμπεριστατωμένη δουλειά που άφησε τους κριτές, κυρίως τον κριτή της NASA
να βρει το πολύτιμο κομμάτι φιλμ
κατενθουσιασμένους» είπε ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης
αλλά και τον πραγματικό εαυτό
Διαστήματος, Γιώργος Δανός. Η ομάδα, που έλαβε το πρώτο βραβείο θα έχει το προτου. Ταυτόχρονα, ο ντροπαλός
νόμιο να επισκεφθεί το Marshall Space Flight Center, όπου γίνεται η εκπαίδευση των
Μίτι προσπαθεί να βρει τρόπο για
αστροναυτών, ενώ ακόμη τρεις ομάδες θα επισκεφθούν το Rocket and Space Center.
να προσεγγίσει τη συνάδελφό του
Όλες οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία για μια εβδομάδα να εκπαιδευτούν, όπως οι
Σέριλ Μέλχοφ, ενώ η «μεταβατιαστροναύτες πριν εκτοξευθούν στο διάστημα, δηλαδή σε εξομοιωτές και μηχανήματα
κή» περίοδος στην ηλεκτρονική
προσομοίωσης της βαρύτητας κλπ. Το θέμα/πρόκληση που κλήθηκαν οι ομάδες να
έκδοση του περιοδικού είναι γεεπιλύσουν και να παρουσιάσουν στους κριτές, μέσα σε δύο μέρες, ήταν εν συντομία
μάτη κλεισίματα τμημάτων και
να οραματιστούν και να παρουσιάσουν εντός δέκα λεπτών τη μελλοντική ιδανική δομή
απολύσεις.
της κοινωνίας στις διαστημικές αποικίες. Η πρόκληση αυτή δόθηκε από τη NASA αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο και δεν δόθηκε σε καμία άλλη χώρα. Ο κ. Δανός και ο
κριτής της ΝΑΣΑ, που συνδέθηκε ζωντανά με τη ΛευΧιλιάδες καθηγητές στους δρόμους της Κολομβίας διαδήλωσαν μαζί
κωσία για να παρακολουθήμε τους μαθητές τους
σει και να βαθμολογήσει τις
ομάδες, είναι συμπρόεδροι
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
στην επιτροπή αποικισμού
της σελήνης του οργανισμού
Χιλιάδες καθηγητές βγήκαν στους δρόμους των
Moon Village Association για
μεγαλύτερων πόλεων της Κολομβίας, στο πλευρό
την εγκαθίδρυση βάσης στο
των μαθητών που διαδήλωσαν για τρίτη φορά μέφεγγάρι. Ο οργανισμός αυσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες για να απαιτήτός έχει έδρα του τη Βιέννη
σουν να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία. «Ζητάμε η
και ιδρύθηκε από επιστήμοκυβέρνηση να διαθέσει περισσότερους πόρους για
νες από όλο τον πλανήτη. Ο
τη δημόσια εκπαίδευση στην Κολομβία, να τιμήσει
κ. Δανός ανέφερε στο ΚΥΠΕ
τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν την περασμένη
ότι γενικότερα το επίπεδο
(σχολική) χρονιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νέλσον Αλαρκόν, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (FECODE), που κάλεσε των ομάδων ήταν ιδιαίτερα
στις διαδηλώσεις και προκήρυξε 24ωρη απεργία. Σύμφωνα με τη FECODE, 342.000 δάσκαλοι και καθη- ψηλό. Ο NASA Space Apps
γητές της δημόσιας εκπαίδευσης συμμετείχαν στην απεργία της Τρίτης, ενώ 8,5 εκατομμύρια μαθητές και Challenge, ανέφερε, θεωρείσπουδαστές δεν πήγαν στις τάξεις. Ο Αλαρκόν κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση του δεξιού νέου προέδρου ται ο μεγαλύτερος διεθνής
Ιβάν Ντούκε, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, δεν εννοεί να τηρήσει τις συμφωνίες που διαγωνισμός ανάπτυξης ιυπεγράφησαν τον Ιούνιο με την κυβέρνηση του προκατόχου του, του κεντροδεξιού Χουάν Μανουέλ δεών για την αντιμετώπιση
Σάντος. Βάσει αυτών των συμφωνιών, το Κράτος της Κολομβίας δεσμεύτηκε ότι θα εγγυηθεί σε δέκα διαστημικών προκλήσεων. Ο
χρόνια καθολική πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση, από τους παιδικούς σταθμούς ως τα δευτεροβάθ- διαγωνισμός έχει στόχο την
μια σχολεία, θα παρατείνει τη σχολική ημέρα, θα φροντίσει να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόμενων ενεργοποίηση «εγκεφάλων»
υπηρεσιών και θα ισοσκελίσει τα ελλείμματα του τομέα. Η υπουργός Παιδείας Μαρία Βικτόρια Ανγκούλο
σε όλο τον κόσμο, προκειμέκάλεσε τους εκπαιδευτικούς σε «διάλογο» και απαίτησε να μην παραβιάζουν το δικαίωμα των μαθητών
νου να γεννηθούν ιδέες που
στην εκπαίδευση, κάνοντας λόγο για έξι συναντήσεις με αντιπροσωπείες της FECODE τους τελευταίους
θα δώσουν λύσεις στις προδυόμισι μήνες. Ο πρόεδρος Ντούκε διαβεβαιώνει ότι είναι διατεθειμένος να ακούσει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, αλλά κατηγορεί την κυβέρνηση του προκατόχου του ότι του παρέδωσε «εξουθενωμένα» τα κλήσεις που αντιμετωπίζει η
αμερικανική υπηρεσία, σηδημοσιονομικά της χώρας των Άνδεων.
μείωσε ο κ. Δανός.

Η πόλη που σου δίνει δωρεάν μπίρα και
παγωτό αν κάνεις ποδήλατο
ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Έναν πρωτότυπο και δελεαστικό τρόπο, ειδικά για όσους αγαπούν το συγκεκριμένο ποτό, βρήκε η Μπολόνια για ενθαρρύνει τον κόσμο να χρησιμοποιεί ποδήλατο
για τις μετακινήσεις του. Η ιταλική πόλη
αποφάσισε να δελεάσει τους κατοίκους της
με μπίρα προκειμένου να τους πείσει να
αφήσουν πίσω τα αυτοκίνητά τους και να
μετακινούνται με ποδήλατα ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτός από μπίρα, η επιλογή του ποδηλάτου επιβραβεύεται επίσης με
ένα παγωτό ή εισιτήρια για κινηματογράφο. Η κίνηση αυτή της Μπολόνια γίνεται στο
πλαίσιο στήριξης της πράσινης μετακίνησης.

Ζωολογικός κήπος κολαστήριο στην Ευρώπη Σοκαριστικές εικόνες εξαθλιωμένων ζώων
ΑΛΒΑΝΙΑ
Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσαν οι
εικόνες των εξαθλιωμένων ζώων σε ζωολογική κήπο της Αλβανίας που είδαν το φως
της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα. Μια
αρκούδα με τρία πόδια και ένα λιοντάρι
με προχωρημένη μόλυνση στα μάτια ήταν
μεταξύ των ζώων που βρέθηκαν στο χώρο που χαρακτηρίστηκε ως ο χειρότερος
ζωολογικός κήπος της Ευρώπης. Οι συνθήκες για τα ζώα του Safari Park στο Φιέρι,
στην Αλβανία, ήταν απαράδεκτες και οι οργανώσεις ξεσηκώθηκαν με αποτέλεσμα
το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της χώρας να ξεκινήσει τις διαδικασίες
απομάκρυνσής τους. «Επειδή τα άγρια ζώα βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας για την
προσεκτική προετοιμασία της αποστολής διάσωσης», δήλωσε η Ioana Dungler, του
Τμήματος Άγριων Ζώων Four Paws. «Μια διεθνής ομάδα κτηνιάτρων θα επιβλέπει
ολόκληρη την εκκένωση. Αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και ελπίζουμε
να απομακρυνθούν όλα τα ζώα από αυτόν τον τρομακτικό ζωολογικό κήπο», είπε. Ο
φορέας άρχισε μυστική έρευνα για τον ζωολογικό κήπο το 2015, αλλά λόγω γραφειοκρατίας τώρα είναι δυνατή η επέμβαση. Πολλά κλουβιά βρέθηκαν άδεια και εκτιμάται
πως αρκετά ζώα έχουν πεθάνει στο Safari Park. Η κυβέρνηση ενήργησε μόνο αφότου
οι φωτογραφίες του ζωολογικού κήπου δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου και
οδήγησαν σε κατακραυγή παγκοσμίως. «Μετά από χρόνια βασανιστηρίων, τα ζώα
αυτά αξίζουν μια ειρηνική ζωή σε ένα καταφύγιο», λένε οι άνθρωποι του For Paws.

Σημαντική απόφαση - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
λέει «όχι» στα πλαστικά μιας χρήσης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της ρύπανσης των ωκεανών, υπερψήφισε την οριστική απαγόρευση μιας σειράς πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης
στην ΕΕ. Μαχαιροπήρουνα και πιάτα, μπατονέτες βαμβακιού, καλαμάκια, αναδευτήρες και στικς
μπαλονιών είναι ανάμεσα στα προϊόντα που οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν να απαγορευθούν.
Η πρόταση αφορά επίσης τη μείωση πλαστικού μιας χρήσης για συσκευασίες φαγητού και
ποτού όπως τα πλαστικά ποτήρια. Ένας ευρωβουλευτής δήλωσε πως αν δεν ληφθούν μέτρα
«ως το 2050 θα υπάρχει περισσότερο πλαστικό από ψάρια στους ωκεανούς». Αναμένεται να
ξεπεραστούν κάποια τελευταία διαδικαστικά εμπόδια αλλά το μέτρο αναμένεται να περάσει. Η
ΕΕ πιστεύει πως το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2021. Το Η.Β. θα πρέπει επίσης να ενσωματώσει τους κανονισμούς στην εθνική νομοθεσία αν η απαγόρευση εξελιχθεί σε ολοκληρωμένη
οδηγία πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, αναφέρει το BBC. Η απαγόρευση
υπερψηφίστηκε από 571 βουλευτές έναντι 53 που ψήφισαν κατά της. Η ευρωβουλευτής που
ήταν υπεύθυνη για το νομοσχέδιο, Frédérique Ries, δήλωσε πως αποτελεί «μια νίκη για τους
ωκεανούς, το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές». Αρκετές χώρες ήδη εξετάζουν προτάσεις
για τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Ανάμεσα σε αυτές και το ΗΒ. Σύμφωνα με το BBC, η
ντιρεκτίβα στοχεύσει κάποια από τα πλαστικά που ρυπαίνουν περισσότερο τους ωκεανούς. Για
τα αντικείμενα που απαγορεύονται υπάρχουν ήδη διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά και τα
αντικείμενα για τα οποία δεν υπάρχουν λύσεις πρέπει να μειωθούν κατά 25% σε κάθε χώρα
ως το 2025. Ανάμεσα σε αυτά τα κουτιά συσκευασίας των μπέργκερς και τα χαρτιά τυλίγματος
των σάντουιτς. Οι ευρωβουλευτές ενσωμάτωσαν τροποποιήσεις στα σχέδια για τα φίλτρα των
τσιγάρων, ένα πλαστικό που είναι το πλέον διαδεδομένο υπόλειμμα στις παραλίες. Οι καπνοβιομηχανίες θα πρέπει να ελαττώσουν το πλαστικό κατά 50% ως το 2025 και κατά 80% ως το
2030. Ένας ακόμα αισιόδοξος στόχος που τέθηκε είναι η ανακύκλωση του 90% όλων των πλαστικών φιαλών ως το 2025. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
τα μπουκάλια και τα καπάκια τους αποτελούν περίπου το 20% του πλαστικού στην θάλασσα.
Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για τα προϊόντα από
πλαστικό και τις συσκευασίες. Η έρευνα της ΕΕ πάνω στο ζήτημα, υποστηρίζει πως περίπου
150.000 τόνοι πλαστικού τον χρόνο καταλήγουν στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτό αποτελεί μια μικρή
συμμετοχή στο παγκόσμιο πρόβλημα καθώς υπολογίζεται πως περίπου οχτώ εκατομμύρια τόνοι
πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Από εκεί τα πλαστικά μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω των ωκεάνιων ρευμάτων, αναφέρει το BBC.Τα πλαστικά
αυτά έχουν τεράστια επίδραση στην θαλάσσια ζωή. Τα ψάρια και τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά
μπορούν να σκοτωθούν από τη ρύπανση. Οι φάλαινες τρώνε πλαστικές σακούλες, γεγονός που
τις καθιστά ανίκανες να προσλάβουν κανονικές τροφές και οδηγούνται στον θάνατο. Η φθορά
των πλαστικών απορριμμάτων δεν συνεπάγεται με την αποσύνθεσή τους, όπως συμβαίνει με
άλλα υλικά όπως το ξύλο. Αντίθετα σπάνε σε ολοένα και μικρότερα κομμάτια και μετατρέπονται
σε «μικροπλαστικό». Αυτά τα μικροσκοπικά θραύσματα συχνά καταλήγουν στα ψάρια και από
εκεί περνάνε στους ανθρώπους. Μεγάλες ποσότητες πλαστικών απορριμμάτων καταλήγουν
στις παραλίες όπου καταναλώνονται από τα θαλάσσια πουλιά και άλλα ζώα με αποτέλεσμα να
οδηγούνται στον θάνατο.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αναργύρων
Βέροιας ο Κωνσταντίνος Βέος του
Αθανασίου, Επισμηνίας Πολεμικής Αεροπορίας, σε ηλικία
41 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Μητρόπολης
Βέροιας ο Σωτήριος
Ιωαν. Δάλλας (συν/
χος δικηγόρος) σε
ηλικία 80 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στις
11 . 0 0 π . μ . α π ό
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο
Αθανάσιος Αριστ.
Δημητριάδης σε
ηλικία 80 ετών.

Κηδεύτηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
2018 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό
Αγίου ΑΘανασίου
(Κοιμητήρια) Νάουσας η Κωνσταντία
Γουμενη σε ηλικία
87 ετών.

Κηδεύτηκε το
Σ ά β β α το 2 0 Ο κτωβρίου 2018
στις 3.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στις
Βαρβάρες Ημαθίας
η Ολυμπία Σανιδά
σε ηλικία 93 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 στις 5.00
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Πράπα
σε ηλικία 89 ετών.

Κηδεύτηκ την
Παρασκευή 26
Οκτωβρίου 2018
στις 5.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αναργύρων Βεροιας ο Κων/νος
Νικ. Γκρέζιος, ιατρός, σε ηλικία 74
ετών.

Κηδεύτηκε την
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 στις
11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Ευαγγελία Τσέου σε ηλικία
76 ετών.

Συλλυπητήριο
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Κυριών Βέροιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτωχου Αδελφότητος Κυριων Βέροιας, με την
αγγελία του θανάτου της Νίτσας Κανδύλα, συνήλθε σε έκτακτο συμβούλιο και αποφάσισε:
1) Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.
2)Να καταθέσει στο ταμείο της το ποσό των 200 ΕΥΡΩ και να παραθέσει ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη της.
Η Νίτσα Κανδύλα υπηρέτησε τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα σε δύσκολους καιρούς
,με απέραντη καλοσύνη και πάντα με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο για εικοσιοκτω
ολόκληρα χρόνια. Για την προσφορά της αυτή τιμήθηκε από τη Φιλόπτωχο με το ανωτατο αξίωμα του επίτιμου μέλους.
Αιωνία της η μνήμη.

Φάρμακα
και
αναλώσιμα
υλικά
χρειάζεται
το
Κοινωνικό
Φαρμακείο
του Δήμου
Βέροιας
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Βέροιας
προσκαλεί όλους τους
δημότες του καθώς και τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, να
συνδράμουν στην ενίσχυση της Δομής μας, προμηθεύοντάς την με φάρμακα παντός είδους - πλην
αυτών που χορηγούνται με
ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο
νόμο 1729/87)-, παραφαρμακευτικά προϊόντα και
αναλώσιμα υλικά.
Σε μια εποχή που όλο
και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αδυνατούν να
καλύψουν ακόμη και τις
βασικές τους ανάγκες, κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Διεύθυνση Κοινωνικού
Φαρμακείου: Σταδίου 51,
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2331353822 Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00-15:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας
(Κοινωνικό Φροντιστήριο) της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, του οποίου
σκοπός είναι η δωρεάν
ενισχυτική - φροντιστηριακή διδασκαλία σχολικών
μαθημάτων σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου,
ζητούνται καθηγητές
για την διδασκαλία φυσικής, χημείας και βιολογίας που θα μπορούν
να προσφέρουν δωρεάν
τις υπηρεσίες τους για
την κάλυψη των αυξημένων φετινών αναγκών.
Γι α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες (Δευτέρα Παρασκευή 8.30-13.30)
στα Γραφεία της Ιεράς
Μητροπόλεως (Μητροπόλεως 30) και στο τηλ.
2331022270 (εσωτ. 8).
Εκ της Ιεράς
Μητροπόλεως

Αιτήσεις και
δικαιολογητικά
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Κοινωνικό
παντοπωλείο του
Δήμου Βέροιας
στο πλαίσιο της
πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία 20142020», μετά από
ένα (1) χρόνο λειτουργίας, ανακοινώνει
την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.
Σκοπός του είναι η καταπολέμηση
της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων
και ομάδων πληθυσμού, καθώς και
επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή
τους σε προγράμματα στήριξης των
οικονομικά αδύναμων πολιτών.
Ωφελούμενοι του προγράμματος θα
είναι άτομα / νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Βέροιας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών,
καθώς και δικαιούχων / αιτούντων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται
σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται
από φτώχεια.
Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας που εδρεύει
στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
(Πρόνοια) στην οδό Σταδίου 51, θα
γίνεται διανομή σε ωφελούμενα άτομα
/ νοικοκυριά που έχουν ανάγκη από
τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια
κλπ.
Ο χώρος τηρεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις προσβασιμότητας για
ΑμεΑ.
Στο πλαίσιο αυτό οι ενδιαφερόμενοι
που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου Βέροιας για τους επόμενους (12) μήνες μπορούν να απευθύνονται στο χώρο του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (Σταδίου 51) καθημερινά από 24 Οκτωβρίου 2018 έως 23
Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 π.μ.
– 14:00 μ.μ., όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή
λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτηρίου
συμβολαίου.
5. Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωση (έντυπο Ε1).
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
7. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων

ακινήτων (έντυπο Ε9) όλων των μελών
του νοικοκυριού.
8. Μία μικρή φωτογραφία.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
1. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε
ισχύ (εφόσον πρόκειται για άνεργο).
2. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας).
3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ).
4. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
5. Φωτοτυπία εγκεκριμένης αίτησης ΚΕΑ.
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί κατά
περίπτωση.
Όλα τα στοιχεία των αιτούντων και
των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τηρούνται οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια για
την συγκεκριμένη παροχή, είναι τα εξής:
-άτομα με εισόδημα 4.560 ευρώ ετησίως
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα 6.840 ευρώ ετησίως
-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα
εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14
ετών με εισόδημα 8.208 ευρώ
-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των
14 ετών με εισόδημα 9.576 ευρώ
-νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των
14 ετών με εισόδημα 10.944 ευρώ
-νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα
εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14
ετών με εισόδημα 5.928
-νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των
14 ετών 7.296 ευρώ
-νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και τρία
εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των
14 ετών με εισόδημα 8.664 ευρώ
(Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΑΣΑ, με την
οποία ορίζεται συντελεστής 1 για τον
1ο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3
για παιδιά κάτω των 14 ετών).
Τη λ έ φ ω ν α Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :
2331353824 και 2331353811
Email: koinoniko.pantopoleio@
veria.gr
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Έσωσε στο τέλος τα... προσχήματα!
Δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη η ΒΕΡΟΙΑ
ούτε κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας ΠΑΟ
Κουφαλίων, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη
2-2 στο γήπεδο της Χαλκηδόνας, μπροστά σε
500 και πλέον φιλάθλους (οι μισοι βεροιωτες).
Η «Βασίλισσα» δεν έδειξε το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο ούτε και σε αυτό το παιχνίδι, με
εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα και μοιραία
έφυγε χωρίς τους τρεις βαθμούς της νίκης.
Οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν 20 από στημένες φάσεις, με απευθείας εκτέλεση
φάουλ του Λιόντα στο 18’ και κοντινή κεφαλιά του
Ανδρέου στο 50’ έπειτα από φάουλ του Γιαννουπλάκη.
Στο τελευταίο 20λεπτο οι Βεροιώτες τα έπαιξαν όλα για όλα, πίεσαν τους γηπεδούχους και
κατάφεραν αρχικά να μειώσουν 2-1 στο 71’ με
τον Τσικόπουλο, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα από
τον Καζανά και βρέθηκε μόνος με τον αντίπαλο
τερματοφύλακα, στέλνοντας με πλασέ τη μπάλα
στα δίχτυα.
Στο 80’ οι «κυανέρυθροι» έφεραν το ματς στα
ίσια με σκόρερ και πάλι τον Τσικόπουλο, ο οποίος δέχθηκε τη μπαλιά του Κανούλα και με διαγώ-

νιο σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-2!
Οι Βεροιώτες πίεσαν ακόμα περισσότερο στα
τελευταία λεπτά για να κάνουν την ολική ανατροπή, αλλά στάθηκαν άτυχοι αφού στο 86’ το σουτ
του Ιωάννου από κοντά κατέληξε στο οριζόντιο
δοκάρι και άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα η ομάδα του Νίκου Παπανώτα έχασε απίστευτη τριπλή
ευκαιρία για να πάρει τη νίκη, με τους Κανούλα,
Ζυγκερίδη και Ιωάννου να μη μπορούν από πολύ
καλή θέση να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα!
Με λάθη ήταν η διαιτησία του Τσιμεντερίδη και
των βοηθών του Τζιουβάρα, Βογδόπουλου, όλοι
του Σ.Δ. Κοζάνης.
ΠΑΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (Ανέστης Τσιτενίδης):
Κασαπίδης, Χαραλαμπίδης (52’ Καζανάς), Μαργαρίτης, Κοντσίδης, Ανδρέου, Λιόντας, Γιαννουλάκης (63’ Αγτζίδης), Γολιδόπουλος, Ατζαμιδάκης, Χατζής (76’ Πολίτης), Παπαοικονόμου (70’
Υψηλός).
ΒΕΡΟΙΑ (Νίκος Παπανώτας): Μπλατσιώτης,
Μουχάλης, Ζούρκος (46’ Μυλωνάς), Τσουλχάι
(52’ Ζυγκερίδης), Μαραγκός, Μισαηλίδης, Μπλέτσας (68’ Κανούλας), Βεργώνης, Κυριακίδης,
Μπακάλης (52’ Ιωάννου), Τσικόπουλος.

Στα «κυανέρυθρα» το Βεροιώτικο ντέρμπι 25-24 η ΒΕΡΟΙΑ τον ΦΙΛΙΠΠΟ
Σε έναν αγώνα που ήταν γιορτή του Βεροιώτικου χάντμπολ η Βέροια 2017 αναδείχτηκε νικήτρια επί του Φιλίππου Βέροιας με 25-24.
Μπροστά σε ένα κοινό που γέμισε τις εξέδρες του Φιλίππειου Γυμναστήριου οι δυο ομάδες έπαιξαν ωραίο χάντμπολ.
Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Φίλιππο να αιφνιδιάζει και να παίρνει
διαφορά στο σκορ.
Ο Γιώργος Τσικίνας ξέροντας τις δυνατότητες της ομάδας του αλλά
και γνωρίζοντας τον αντίπαλο, έπαιξε στον αιφνιδιασμό και σε όλο το
πρώτο ημίχρονο ο Φίλιππος Βέροιας είχε το προβάδισμα.
Μετά το φιλικό των δυο ομάδων και τις πρώτες εμφανίσεις στο
πρωτάθλημα, η ΒΕΡΟΙΑ 2017 μπήκε στον αγώνα ως φαβορί και αυτό
μάλλον δημιούργησε άγχος στις παίκτριες.
Ουσιαστικά οι τύποις γηπεδούχες μπήκαν στον αγώνα μετά τα μισά
του α’ ημιχρόνου όταν άρχισαν σταδιακά να μειώνουν τη διαφορά η
οποία με τη λήξη του ημιχρόνου ήταν στο ένα γκολ.
Η εικόνα του αγώνα στο β’ ημίχρονο άλλαξε καθώς οι γηπεδούχες
οργάνωσαν διαφορετικά την άμυνά τους και ο Φίλιππος δεν έβρισκε
ανοιχτούς χώρους για να παίξει στον αιφνιδιασμό, κάτι που έκανε στο
α’ ημίχρονο.
Μετά το πρώτο πεντάλεπτο του β’ ημιχρόνου, η ΒΕΡΟΙΑ 2017
πήρε το προβάδισμα στο σκορ και ο αγώνας κύλησε αντίστροφα σε
σχέση με το α’ ημίχρονο.
Ο Φίλιππος Βέροιας από “οδηγός” βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ.
Η ΒΕΡΟΙΑ 2017 στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου κατόρθωσε να
πάρει σημαντική διαφορά στο σκορ αλλά ο Φίλιππος “επέστρεψε” στο
παιχνίδι το οποίο είχε μια ξεχωριστή ομορφιά και πρόσφερε συγκινήσεις.
Η τελευταία κόρνα έφερε το φωτεινό πίνακα να γράφει 25-24 και τις

παίκτριες και τους πάγκους των δυο ομάδων να
αλληλοσυγχαίρονται μέσα σε χειροκροτήματα από την εξέδρα υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα
του τοπικού ντέρμπι που ήταν γιορτή του Βεροιώτικου χάντμπολ.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι
σε δύσκολες εποχές η Βέροια έχει δυο ομάδες
χάντμπολ στη μεγάλη κατηγορία και αυτό πιστώνεται στις επιτυχίες πέρα και πάνω από το
αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης που αν μη τι
άλλο είναι επιβεβαίωση ότι η πρωτεύουσα της
Ημαθίας ήταν και παραμένει η “μητρόπολη” του
χάντμπολ.
Τα πεντάλεπτα:
2-4, 2-7, 4-8, 6-10, 10-11, 13-14 (ημ.), 15-15,
19-16, 21-18, 24-19, 24-21, 25-24 (τελικό)
ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Χαραλαμπίδης): Τσιομπάνου (5), Ζντράβεσκα, Κοτζαχρήστου (2), Μπαντή, Βαφειάδου, Δελησάββα (2), Καλμουκίδου
(5), Ταϊρίδου, Ανδρονικίδου, Ματαρώνα (6),
Νταβίντοβιτς (5), Παπαφώτη, Στάμου, Στεφούδη.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Τσικίνας): Νάτσο,
Κατσικαρώνη, Εμμανουηλίδου (3), Γιαννοπούλου, Ανθίτση (4), Καραχαρίση (4), Θεοδοσοπούλου Β., Σπυριδοπούλου (1), Ζουμπουλίδου, Γεωργιάδου (4), Νοχουσίδου,
Θεοδοσοπούλου Σ., Νούσια (6), Λούρη (2).

Κέρδισε στο Αιγίνιο η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ,
ήττα εκτός για τον ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

Μια νίκη και μια ισοπαλία ήταν ο απολογισμός των ομάδων της Ημαθίας στην Α' ΕΚΑΣΚΕΜ.
Η Αλεξάνδρεια κέρδισε στο Αιγίνιο με 54- 61 ενώ ο Ζαφειράκης ηττήθηκε στην Αριδαία με 68-56. Τέλος, οι Αετοί
Βέροια έκαναν το ρεπό τους.
Πέρασε από το Αιγίνιο η Αλεξάνδρεια
Τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς σημείωσε η Αλεξάνδρεια το Σάββατο. Αν και δύσκολα, κέρδισε στο Αιγίνιο τον
τοπικό Αιγινιακό. Η Αλεξάνδρεια είχε το πάνω χέρι σε όλο το ματς και παρά την προσπάθεια του Αιγινιακού, συντήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.
Διαιτητές: Ταρενίδης Κ. – Ευφραιμίδης.
Δεκάλεπτα: 15-19, 26-37, 46-48, 54-61.Αιγινιακός (Λοτζανιώτης): Πιπιλίκας 9 (3), Κατσιάνος 16 (2), Αργυρόπουλος, Κοιλιάς, Τσιάμης, Βουτσακόπουλος Α. 5, Βουλτσίδης 11 (1), Κιρκιντζώτης 10, Μελίδης, Βουτσακόπουλος
Θ. 3 (1), Δεμερτζής.
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (Οκλαλιώτης): Μπαλιάκας 6, Σιδηρόπουλος 14 (1), Πουρλιοτόπουλος 1, Γιοβανόπουλος,
Παντοφλίδης 4, Σιτσάνης 4, Παπαγερίδης 4, Χερκελετζής, Πρόιος, Καραγιάννης 2, Καρκάρας 12, Μπίσκας 14 (2).
Έχασε στην Αριδαία ο Ζαφειράκης
Στην Αριδαία, ο Ζαφειράκης ξεκίνησε καλά, πήρε προβάδισμα στο σκορ αλλά δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Μετά
το πρώτο δεκάλεπτο, η Αριδαία ανέκαμψε, ξέφυγε στο σκορ και δεν επέτρεψε στους Ναουσαίους να πλησιάσουν.
Διαιτητές: Ταρενίδης Στ. – Τοπαλίδης.
Δεκάλεπτα: 11-15, 38-25, 54-43, 68-56.
Αριδαία (Βάτσης): Αμπάρης 2, Τόπκας, Τοπαλίδης 20, Περπερίδης 1, Μπεγλόπουλος 4, Παπαβραάμ 10 (2),
Αβραμίδης, Κληντσάρης 2, Μακρόπουλος 13, Ζέρζης 2, Τζάτσης 14 (2).
Ζαφειράκης Ναόυσας (Τούφας): Βάιγκαντ 2, Καπνάς 3 (1), Μουρατίδης 3, Ζαχαριάδης 4, Βαδόλας, Τούπος 1,
Τούφας 11 (2), Σκουλαριώτης 10, Σιδηρόπουλος 8, Παυλίδης 2, Δίντσης 10 (2), Νικολαΐδης 2.
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Ευχαριστήριο
Οι γονείς του Υπαξιωματικού Κωνσταντίνου
Βέου ευχαριστούν
Ευχαριστούμε θερμά
όλους όσους παραβρέθηκαν και συμμετείχαν
στον μεγάλο πόνο για
τον αδόκητο και ξαφνικό
θάνατο του αγαπημένου
μας τέκνου Κωνσταντίνου Βέου, Υπαξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας, σε ώρα εκτέλεσης καθήκοντος, στην
110 πτέρυγα μάχης –
Λάρισα.
Επίσης, από τα βάθη
της ψυχής μας ευχαριστούμε τους:
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο.
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Ρήγα.
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Μαρία Κόπια.
Αντιπτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, Αρχηγός ΓΕΑ.
Ειδική Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Καλλιόπη Παπαλενίδα.
Ναύαρχο Αποστολάκη Ευάγγελο.
Α/ΠΤΥΧΟ (1) Αρχηγό Τ.Α. Γεώργιο Κλουμίδη.
Σμήναρχο (1) Απόστολο Χόρτη, Δ/ντή 110 Πτέρυγας Μάχης και όλο
το προσωπικό.
Αντισμήναρχο (1) Σταύρο Αντωνόπουλο, Διοικητή 410 ΜΑΦ και όλο
το προσωπικό.
Τέλος, ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας την 110 πτέρυγα
Μάχης για την άψογη συμπεριφορά και την άρτια οργάνωση της τελετής.
Οι γονείς
Αθανάσιος & Μαίρη Βέου

ΑΠΟ ΤΟ Κ. Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Θηλασμός-Θεμέλιο
για τη ζωή
Στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (1-7 Νοεμβρίου) το Μαιευτικό
Τμήμα το Κέντρου Υγείας Βέροιας διοργανώνει βιωματικά
σεμινάρια με θέμα «Θηλασμός: Θεμέλιο για τη Ζωή».
Στόχος είναι η πληροφόρηση, η δικτύωση και η δραστηριοποίηση όλων των φορέων για την προώθηση του
μητρικού θηλασμού. Οι μέλλουσες μητέρες θα μπορέσουν
να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα και την τέχνη του
μητρικού θηλασμού. Επιπρόσθετα στην παρέα μας θα
παρευρίσκονται και μητέρες που θηλάζουν οι οποίες θα
μοιραστούν την εμπειρία τους.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στον ισόγειο χώρο
του Κ.Υ Βέροιας (πρώην Π.Ε.Δ.Υ) από 1 έως 2 /11/2018
και 5 έως 7/11/2018 10:00π.μ – 12μ.μ. Καλούμε όλες τις
μέλλουσες μητέρες να συμμετέχουν.
Δηλώσεις συμμετοχής από 22/10/2018 έως 31/10/2018
(8:00π.μ.- 14:00μ.μ.) στα τηλέφωνα 2331024661,
2331023861 & 2331022332 (κα Δάτσιου Κωνσταντίνα, κα
Καλλιούπη Αναστασία, κα Καρανικολοπούλου Διαμάντω,
κα Καρασαχινίδου Δήμητρα)

Ευχαριστήριο του Ομίλου
Προστασίας του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμά:
1) Την κα. Ε.Ι. για την δωρεά 15 κιλών λαδιού προς ενίσχυση του Ομίλου.
2) Τον κο Γαλλίκα Μιχάλη για τη δωρεά 50 € στη μνήμη του
αγαπημένου του φίλου Αντώνιου Τούσικου.
3) Την κα Β.Λ. για τη δωρεά 50 € προς ενίσχυση του Ομίλου.
4) Το πρακτορείο ταξιδίων Αχιλλέας Αλατσίδης Τούρς για
την χρόνια συνεργασία και την συνεχή προσφορά του προς
τον Όμιλο.

Eυχαριστήρια της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Κυριών Βέροιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτωχου
Αδελφότητος Κυριων Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική
τους προσφορά.
1) Την οικογένεια Αργύρη και Φλωρας Γούναρη, για τη δωρεά 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αγαπημένης τους εξαδέλφης
Νίτσας Κανδύλα.
2) Την κυρία Επιβατιανού Έφη για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αγαπημένης της εξαδέλφης Νίτσας Κανδύλα.
3) Την οικογένεια Αντωνη Κανταράκη και Λέλας Χατζηνικολάου και τα ανήψια για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη
της αγαπημένης τους αδελφής και θείας Ρίτας Χατζηνικολάου,
με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το θάνατό της.
4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη
των γονέων του.
5) Τα αδέλφια Δημήτριο, Φωτεινή και Σοφία για τα επτά κιλά
κιμά, οκτώ κιλά μακαρόνια, κρεμμύδια, βούτυρο, σάλτσα, αλάτι, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη των γονέων τους Ναούμ
και Γιαννούλας Νέτσικα.
6) Τον κ. Πράπα Γιάννη, για τα 100 κιλά ρύζι, 50 κιλά ντοματάκια, 20 κιλά φασόλια, 10 κιλά φακές και 10 κιλά μακαρόνια.
7) Ανώνυνη κυρία για το ένα τετράλιτρο λάδι.
8) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά.
9) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
10) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τα πέντε κιλά μυζήθρα.

Ευχαριστήριο της
Πρωτοβουλίας
για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το
Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Ανώνυμο φίλο από τη Γερμανία για τη δωρεά ποσού 1.000€
2.Την ομάδα γυναικών από τα Λευκάδια, το Super
Market της Γεωργίας Πιπεροπούλου, το Super Market
«ΝΑΤΑΛΙ» στον Κοπανό, το κατάστημα εσωρούχων
«Ανανίας», για την προσφορά τροφίμων, φρούτων,
ειδών υγιεινής, απορρυπαντικών και εσωρούχων για το
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας.
3.Την οικογένεια Θωμά Γαβριηλίδη, για τη δωρεά
ποσού 100€ στη μνήμη Δημητρίου Ερμοπούλου, αντί
στεφάνου.
4.Τις κυρίες Φωφώ και Βάσω Καζαντζίδου, για τη
δωρεά ποσού 50€ στη μνήμη Σάββα Σιδηρόπουλου,
αντί στεφάνου.
5.Την επιχείρηση των Αφων Γαλλίκα, για την προσφορά ποσότητας κρέατος, στα παιδιά του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας.
6.Τον Σύλλογο διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας, για τη δωρεά 35€ αντί στεφάνου, στη
μνήμη Χαράλαμπου Παπαχρήστου.
7.Ανώνυμη φίλη για τη δωρεά ποσού 20€.
8.Την κυρία Μαρούλα Σαββίδη, για την προσφορά
ενός δοχείου λαδιού και παπουτσιών.
9.Τον εκδοτικό οίκο Express Publishing S.A. για την
παροχή δωρεάν βιβλίων αγγλικής γλώσσας.
10.Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών A-Studies
Academy της κυρίας Αναστασίας Κιαπκίδου για την δωρεάν εγγραφή παιδιών μας.
11. Το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών My choise της
κυρίας Κρυσταλλίας Τσέου, για την δωρεάν εγγραφή
παιδιών μας.
12.Την κυρία Ελένη Εσπερίδου και τον κύριο Βίλυ
Γαλανομάτη, για την προσφορά ενός κρεβατιού.
13.Τον κύριο Παρασκευά Κρομλίδη για την επιμέλεια
της κόμμωσης των αγοριών του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας.
14.Τον κύριο Βασίλη Πασχαλίδη για την επιμέλεια
της κόμμωσης των αγοριών του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας.
15.Την κυρία Ιουλία Γρηγοριάδου για την επιμέλεια
της κόμμωσης των παιδιών του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ανακοίνωση του
Γηροκομείου Βέροιας

Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς Συγγενείς
και Φίλους του Γηροκομείου Βέροιας, ότι οι ώρες
επισκεπτηρίου για τους Τροφίμους του Ιδρύματος, είναι από τις 10.00-12.00 και 16.00-18.00.
τηλ.επικοιν. 6979221680.
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Δευτέρα 29/10/2018
14:30-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
19:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
Τρίτη 30/10/2018
13:30-17:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
21:00-08:00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 23310-74374

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Τετάρτη 31/10/2018
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι)
23310-65770
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα
ΚΤΕΛ) 23310-63620
19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534
21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534
Πέμπτη 01/11/2018
13:30-17:30 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπροστά από πιάτσα ταξί)
23310-63102

21:00-08:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331029759
Παρασκευή 02/11/2018
13:30-17:30 ΛΑΪΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 23310-67420
21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
Σάββατο 03/11/2018
08:00-14:30 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551
08:00-14:30 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360
21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
23310-23360
Κυριακή 04/11/2018
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ
ΚΤΕΛ) 23310-62163
19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

CMYK
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Με επισημότητα η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
Με επισημότητα τιμήθηκε στην Βέροια η επέτειος του «ΟΧΙ» στην Βέροια. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση
την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμους. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ωρολογίου.
Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» στη Βέροια, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Στην παρέλαση παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαΐτζίδης, ο δήμαρχος Κώστας
Βοργιαζίδης, οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου, Απόστολος Βεσυρόπουλος, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

