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Βέροια και Αλεξάνδρεια στο δίκτυο
διανομής φυσικού αερίου
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Υπογράφηκε την εβδομάδα που πέρασε, παρουσία του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, η δανειακή σύμβαση
μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου (ΔΕΔΑ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 48 εκατ ευρώ, για την
ανάπτυξη των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε τρεις Περιφέρειες
της χώρας.
Πρόκειται για το έργο που είχε εξαγγείλει εδώ και καιρό ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και όσον αφορά την Ημαθία περιλαμβάνονται στο δίκτυο του φυσικού αερίου η Βέροια και η Αλεξάνδρεια.
Μιλώντας στην καθημερινή εφημερίδα «ΛΑΟΣ» για την εξέλιξη του
θέματος ο δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης την χαρακτήρισε θετική και
ευχάριστη. «Περιμένουμε να έρθει και στη Βέροια το φυσικό αέριο ούτως
ώστε να επωφεληθεί η πόλη κοινωνικά και περιβαλλοντικά» τόνισε.
Αμέσως μετά την σύμβαση των τριών παραπάνω περιφερειών, ξεκινά
η συζήτηση για τη δανειοδότηση, εκ μέρους της ΕΤΕπ, των έργων δικτύου φυσικού αερίου σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Ο δρόμος για
τον επανασχεδιασμό όλου του συστήματος διείσδυσης φυσικού αερίου
στην Δυτική Μακεδονία, ανέφερε ο κ. Σταθάκης, άνοιξε μετά την επαναδιαπραγμάτευση με την κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΡ, κατά την οποία
επετεύχθη η ύπαρξη τριών νέων σημείων εξόδου του αγωγού, εκ των
οποίων τα δύο αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, την Πτολεμαΐδα και την
Καστοριά.
Εκτός από τη σύμβαση με τη ΔΕΔΑ, σημαντική είναι η συμβολή της
ΕΤΕπ τόσο στην υλοποίηση έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
από τον ΑΔΜΗΕ (π.χ. διασυνδέσεις Κυκλάδες και Κρήτη με ηπειρωτικό
σύστημα), την κατασκευή και επέκταση υποσταθμών υψηλής τάσης και
την πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών», όσο και σε πρότζεκτ
εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. πρόγραμμα για αναβάθμιση δημοσίων
κτηρίων, με προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία) και ανάπτυξης
τεχνολογιών ΑΠΕ.

Την τελευταία τριετία ο ρόλος της Τράπεζας έχει ενισχυθεί:
• Από το 2015 και μετά εγκρίθηκαν για τη χώρα μας δάνεια άνω 5 δισ.
ευρώ.
• Ήδη, περισσότερα από 7 δισ. ευρώ επενδυτικά έργα, για την τριετία
2018-2020, έχουν συμφωνηθεί ή βρίσκονται στην τελική φάση έγκρισης
από την ΕΤEπ. Ποσά που θα πολλαπλασιαστούν λόγω της μόχλευσης
ιδιωτικών κεφαλαίων.

Καταδίκη γιατρών του Νοσοκομείου Βέροιας
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 39ΧΡΟΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΟ 2012
Από δύο έως τέσσερα χρόνια με αναστολή, καταδικάστηκαν τρεις γιατροί του νοσοκομείου Βέροιας
για το θάνατο της Αθηνάς Καμαριώτου, η οποία ,
στις 12 Μαρτίου 2012, ενώ ήταν έγκυος στο τρίτο της
παιδί, πήγε στο νοσοκομείο της Βέροιας μαζί με τον
σύζυγό της για να γεννήσει.
Οι γιατροί κράτησαν στην κλινική την 39χρονη
μητέρα, όμως, όταν κάποια στιγμή την οδήγησαν
στο χειρουργείο για καισαρική, ήταν ήδη αργά και
για τη μητέρα και για το παιδί. Το Δικαστήριο στις
αρχές Φεβρουαρίου 2018 αποφάσισε πρωτόδικα την
καταδίκη των γιατρών για αμέλεια και παραποίηση
εγγράφων.

Όλη η χώρα
κινδυνεύει να γίνει
μια απέραντη
«χασισοκαλλιέργεια»
Αν και το μέτρο για την απέλευθέρωση καλλιέργειας
της κάνναβης για φαρμακευτικούς και θεραπευτικούς λόγους είναι σωστό και αναγκαίο, η κυβέρνηση νομοθετεί
για μια ακόμη φορά στο πόδι ανοίγοντας «κερκόπορτες»
για κάθε νοικοκυριό σε κάθε χωριό και πόλη της πατρίδας μας.
Χωρίς καμία πρόβλεψη για τις ανάγκες παραγωγής, χωρίς μελέτη και διασύνδεση με την εγχώρια και
παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία αφήνει ελεύθερη την
παραγωγή κάνναβης σε κάθε αγροτεμάχιο έκτασης 4
στρεμμάτων. Κάθε νέος, άνω των 21 ετών μπορεί να
καλλιεργήσει και ο μοναδικός περιορισμός είναι να μην
έχει καταδικαστεί για κακούργημα , δηλαδή για εμπόριο
και όχι για χρήση κάνναβης ή ναρκωτικών.
Είναι προφανές πως η κυβέρνηση αδιαφορεί και θέλει να σπρώξει την νεολαία στην «απόλαυση» της κάνναβης, από την πίσω πόρτα και χωρίς κανέναν έλεγχο.
Αλλιώς πως εξηγείται ότι δεν έγινε καμία μελέτη πόση κάνναβη χρειάζεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία?
Πως είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για τα κτήματα που θα καλλιεργείται η κάνναβη και
για τους αποθηκευτικούς χώρους?
Για να το δούμε απλά: ένας νέος καλλιεργεί 4 στρέμματα κάνναβης και δεν έχει καμία πρόθεση να παρανομήσει. Όταν η κάνναβη είναι έτοιμη για αποθήκευση και
ξήρανση, μία ομάδα κακοποιών, εισβάλλει στο κτήμα
και «αρπάζει» ένα μεγάλο τμήμα της σοδειάς. Βρίσκει
πολύ εύκολα, δηλαδή την πρώτη ύλη, που σήμερα είναι
δύσκολο να παραχθεί. Και στην κυβέρνηση, λένε πως η
αστυνομία θα φυλάξει και θα προφυλάξει καλλιεργητές
και πολίτες. Όταν όλες οι μονάδες της τάξης έχουν μειωμένες δυνάμεις και ελλείψεις σε μέσα μεταφοράς και
αστυνόμευσης.
Σε κάθε χωριό μπορεί να καλλιεργηθούν χιλιάδες
στρέμματα και κανείς δεν ξέρει ποιοι θα είναι οι επίσημοι
αγοραστές, γιατί η παράνομη διάθεση της κάνναβης σε
νέα παιδιά θα είναι πολύ εύκολη.
Αν η κάνναβη παραμένει απούλητη , ο καλλιεργητής
δεν θα μπει στον πειρασμό να την διοχετεύσει σε παράνομα κανάλια?
Και η διογκούμενη παρανομία θα μεταστρέψει την
κοινή γνώμη για νόμιμη διάθεση της κάνναβης.
Είναι πασιφανές πως η κυβέρνηση έχει στόχο να
νομιμοποιήσει την χρήση κάνναβης αλλά επιλέγει για
λόγους πολιτικού κόστους και αριστερίστικης «κουτοπονηριάς» να το κρύψει και να δημιουργήσει σταδιακά τετελεσμένα στην ελληνική κοινωνία. Η ΝΔ διαβλέποντας
τους κινδύνους αντιτάσσεται στην ψευδοεκσυγχρονιστική βούληση της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να φέρει
μια υπουργική απόφαση για την φαρμακευτική κάνναβη
αλλά φέρνει ένα αμελέτητο νομοσχέδιο με προμελετημένο έγκλημα κατά της νεολαίας και της χώρας. Εάν θέλει
να νομιμοποιήσει την χρήση κάνναβης, τότε θα έπρεπε
να το πει και να φέρει το νομοσχέδιο για να δει «πόσα
απίδια πιάνει ο σάκος», απέναντι στην κοινωνία. Οι δεσμεύσεις του κ Τσίπρα στους μπαχαλάκηδες και στην υποκουλτούρα των μειοψηφιών, δυστυχώς υπονομεύουν
το μέλλον της χώρας και την κοινωνική συνοχή.

Η Βέροια αποχαιρέτησε τον Αστέρη Κουκούδη
σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης
Με πλήθος κόσμου και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κηδεύτηκε την Πέμπτη 1 Μαρτίου στη Βέροια ο
Αστέρης Κουκούδης, ιστορικός ερευνητής και διανοούμενος, δάσκαλος εμπνευσμένος, γοητευτικός ομιλητής, αλλά και άνθρωπος κατά γενική ομολογία προσηνής και αγαπητός.
Η παρουσία του κόσμου στο Ναό του Αγίου Αθανασίου που τον κατέκλυσε, η βαθιά συγκίνηση που
επικράτησε κατά τη διάρκεια της Εξόδιας Ακολουθίας αλλά και οι τέσσερις επικήδειοι που εκφωνήθηκαν,
επέτειναν το κλίμα που επικράτησε, καθώς δεν ήταν προϊόντα μιας τυπικής υποχρέωσης προς τον νεκρό, αλλά πήγαζαν αυθόρμητα από το θαυμασμό, την εκτίμηση και την αγάπη που του είχαν όλοι όσοι
μίλησαν γι’ αυτόν.
Ο Αστέρης Κουκούδης, ο ευπατρίδης του πνεύματος, όπως χαρακτηρίστηκε, ο ακούραστος ερευνητής, ο άνθρωπος που αφιέρωσε πλήθος από τις μελέτες του στη ράτσα του, τους Βλάχους, καταγράφοντας την πορεία της και τα χαρακτηριστικά της, ο βραβευμένος γι αυτές τις μελέτες του από την Ακαδημία
Αθηνών, αλλά και ο άνθρωπος, ο σεμνός και αθόρυβος, που πάνω από τις όποιες διακρίσεις, όσο
μεγάλες κι αν ήταν, βάραινε πάντα γι’ αυτόν ο ρόλος του δασκάλου και η σχέση του με τους μαθητές του,
όπως ειπώθηκε από συνάδελφό του, αναπαύεται από σήμερα στο Κοιμητήριο της Βέροιας.
Τον συνοδεύουν στο ταξίδι, πέρα από τα συναισθήματα όλων, η φράση στα βλάχικα που ακούστηκε
«Ώρα καλή, Αστέρη», με την οποία τον κατευόδωσαν, αλλά και το γράμμα των μαθητών του, που ήταν
ευλαβικά ακουμπισμένο στο φέρετρο, για να το πάρει μαζί του…
Η Βέροια αποχαιρέτησε έναν δικό της άνθρωπο, όπως του άξιζε.
Δήμητρα Σμυρνή
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ΠΙΝΑΚΙΔΑ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ»

Την Παρασκευή η
τελετή αποκαλυπτηρίων
Σε μια εκδήλωση την οποία θα πραγματοποιήσουν από κοινού ο Δήμος Βέροιας και η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας ονοματοθεσίας οδού
«Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στις 12:00, στην έδρα της Σχολής (Πανόραμα – Βέροιας). Των αποκαλυπτηρίων θα προηγηθεί επιμνημόσυνη δέηση θα ακολοθήσουν χαιρετισμοί του Διοικητή της Σχολής Διονύση Κούγκα, του Δημάρχου Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, εκπροσώπου Α.Ε.Α., του Προέδρου του
Παν. Σωματείου Ειδικών Φρουρών .

Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς
Τριπόταμο και Αράπιτσα
Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ημαθίας Κ.Καλαϊτζίδη , για την ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης της άγριας πέστροφας που
ενδημεί στους ποταμούς της Π.Ε. Ημαθίας, απαγορεύεται ΑΠΟΛΥΤΩΣ η αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα της Π.Ε. Ημαθίας. Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την Τετάρτη 28η Φεβρουαρίου 2018, στις 8 το πρωί, μέχρι
την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου, στις 8 το πρωί. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης θα τιμωρούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της
Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350 123.

Νέο Δ.Σ. στον «Προμηθέα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας που
πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου
2018 στο χώρο του συλλόγου μας, τα νέα μέλη προχώρησαν, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου, στη σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα τα νέα Μέλη του ΔΣ, τα αξιώματα και τα επιμέρους καθήκοντα τους
είναι τα εξής:
Πρόεδρος: Καρολίδης Διονύσιος
Αντιπρόεδρος: Κόγιας Νίκος
Γραμματέας: Ταμπάκη Αγγελική
Ταμίας: Ευστρατιάδου Δώρα
Υπεύθυνη Χορευτικού: Γαλανομάτη Χαρίκλεια
Υπεύθυνη Χορωδίας: Ορδουλίδου Ελένη
Υπεύθυνη Ζωγραφικής: Ευστρατιάδου Δώρα, Ταμπάκη Αγγελική
Υπεύθυνος Θεατρικού: Γεωργίου Γεώργιος
Υπεύθυνος Εντευκτηρίου: Βοργιαζίδης Παύλος, Τσαμήτρος Δημήτρης
Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων: Καρολίδης Διονύσιος, Κόγιας Νίκος,
Ταμπάκη Αγγελική
Υπεύθυνη ΜΜΕ και Διαδικτύου: Ταμπάκη Αγγελική

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διασφαλίζει τη λειτουργία των
δομών παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τ

ις δομές που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύει η Περιφέρεια, με την έγκριση της σχετικής πρόσκλησης του ΕΣΠΑ,
προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, με απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολου Τζιτζικώστα.
Οι πιστοποιημένοι φορείς – νομικά
πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
που λειτουργούν τέτοιες δομές, καλούνται
να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να χρηματοδοτηθούν και να
συνεχίσουν ή ακόμη και να αναβαθμίσουν
τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
«Η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στον πυρήνα της πολιτικής
της έχει την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό το λόγο η κοινωνική
μας πολιτική είναι πρώτη προτεραιότητα.
Για να διατηρήσουμε το δίχτυ κοινωνικής προστασίας, που στήσαμε από την
πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα ηνία της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτείται συνεργασία και ενίσχυση όλων των
φορέων που λειτουργούν δομές παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Με τα κονδύλια που διαθέτουμε μέσω της
νέας πρόσκλησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σκοπεύουμε
να χρηματοδοτήσουμε την επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών των φορέων προς όσους το
έχουν ανάγκη. Οι παρεμβάσεις μας είναι
εξειδικευμένες με κυρίως ωφελούμενους
παιδιά και έφηβους 6 ως 18 ετών σε ανάγκη και κίνδυνο και τις οικογένειές τους,
εξαρτημένα, απεξαρτημένα, υπό απεξάρτηση άτομα και οροθετικοί. Οι δομές που

παρέχουν βοήθεια σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες θα έχουν διασφαλισμένη
λειτουργία για τα επόμενα τρία χρόνια. Ανάμεσά τους είναι ξενώνες, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, υπηρεσίες βοήθειας στο
δρόμο και οικογενειακή συμβουλευτική
και στήριξη συνανθρώπων μας που ζουν
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας», τόνισε
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Οι παρεμβάσεις έχουν διάρκεια τριών
ετών και αφορούν σε δομές, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:
-Δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής
φροντίδας σε παιδιά σε ανάγκη και σε κίνδυνο, καθώς και στήριξη των οικογενειών
τους.
-Δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων και οικογενειών που βιώνουν ένδεια και αποκλεισμό.
-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
και στήριξης της οικογένειας.
-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας Κέντρων Αναφοράς και παροχή
υπηρεσιών οικογενειακής συμβουλευτικής.
-Υποστήριξη της έναρξης και της λειτουργίας δομών με αντικείμενο εναλλακτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα, οροθετικούς.
-Υποστήριξη δομών για υπηρεσίες
προσέγγισης και παροχής υπηρεσιών στο
δρόμο για εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση
άτομα, οροθετικούς.
-Υποστήριξη της έναρξης ή και της λειτουργίας ξενώνων βραχείας φιλοξενίας για
εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα και
οροθετικούς.
-Υποστήριξη της έναρξης ή και της λειτουργίας κοινωνικών ξενώνων ανοιχτής
φιλοξενίας για εξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα και οροθετικούς.

Ολλανδός τουριστικός πράκτορας
επισκέφτηκε τη Βέροια
Τον τουριστικό πράκτορα Hans
Offereins από το ολλανδικό τουριστικό
πρακτορείο Labrys Reizen είχε την ευκαιρία να ξεναγήσει στη Βέροια ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης.
Η πρώτη συνάντηση με τον Ολλανδό
πράκτορα έγινε στα πλαίσια των Β2Β
συναντήσεων της Τουριστικής Έκθεσης
‘Philoxenia’ της Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2017 όπου και του έγινε η πρόσκληση για να επισκεφτεί τη Βέροια και
να γνωρίσει το τουριστικό προϊόν της
περιοχής δια ζώσης. Πέραν του πολιτιστικού πλούτου και του οργανωμένου
προϊόντος της Βέροιας, εντύπωση του
προκάλεσε το πόσο κοντά είναι το ένα μνημείο με το άλλο και η ευκολία πρόσβασης σ’ αυτά.
Το συγκεκριμένο τουριστικό πρακτορείο εξειδικεύεται στο σχολικό τουρισμό και ήδη έχει προγραμματίσει πακέτα για το 2018 προς τη Βόρεια Ελλάδα με τη Βέροια να περιλαμβάνεται μέσα στα συγκεκριμένα
προγράμματα.
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, ο σχολικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι αγοράς
και από τις βασικές αγορές στόχους της Αντιδημαρχίας. Η ένταξη της Βέροιας στα σχολικά τουριστικά
προγράμματα μιας αγοράς όπως της Ολλανδικής σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη με πολλές θετικές
προοπτικές για το μέλλον.
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PΥποτονική

εκπτώσεις

η κίνηση στις

PΣτο

10% μειώθηκαν οι
τζίροι των καταστησμάτων
Γενάρη και Φλεβάρη
P“Έκλεψε

την
παράσταση” η
χριστουγεννιάτικη κίνηση
PΤα

πολυκαταστήματα
“πνίγουν” τα μικρά
PΚλείνουν

καταστήματα
στην Αγορά

Ο θάνατος του εμποράκου

ΜΑΡΑΖΩΝΕΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι χειμερινές εκπτώσεις
αποτελούν παρελθόν, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν
υπόσχονται ένα χαρούμενο
παρόν, καθώς o τζίρος των
εμπορικών καταστημάτων της
Βέροιας μειώθηκε σημαντικά.
Οι τζίροι μειώθηκαν περίπου
στο 10% ή για μια μερίδα καταστημάτων στα ίδια επίπεδα
σε σχέση με πέρσι. Όμως θα
πρέπει να λάβουμε υπόψιν
πως κατά την περσινή εκπτωτική περίοδο, οι καιρικές
συνθήκες ήταν ανασταλτικός
παράγοντας με τις συνεχείς
βροχές, κάτι που δεν υπήρχε
στην ίδια έκταση και ένταση
φέτος.
Το ΙΝΕΜΥ-Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),
μέσω του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας ανακοίνωσε την
περιοδική έρευνά της που έκανε σε πανελλαδικό επίπεδο για την κίνηση της αγοράς κατά την χειμερινή εκπτωτική
περίοδο 2018 και παρουσίασε τα αποτελέσματά της.
Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα
250επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε
εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Παράλληλα καταγράφηκαν οι απόψεις
πολλών Εμπορικών Συλλόγων.
Σε γενικές γραμμές το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι χειμερινές εκπτώσεις

Ούτε οι
εκπτώσεις
έφεραν την
“άνοιξη” στα
εμπορικά
καταστήματα

Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2018 ήταν υποβαθμισμένες αφού μάλλον η Χριστουγεννιάτικη κίνηση μοιάζει να «έκλεψε την
παράσταση».
Σύνοψη αποτελεσμάτων που παρουσίασε
η ΕΣΕΕ είναι:
• Τη φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο
οι επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους
είχαν πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, για παραπάνω
από 6 στους 10 επιχειρηματίες οι πωλήσεις
τους τη χειμερινή εκπτωτική περίοδος-ήταν
χαμηλότερες σε σύγκριση με το 2017. Ποσο-

στό 26% δήλωσε ότι παρέμειναν σταθερές
και το 8% ότι κινήθηκαν καλύτερα.
• Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές μία στις τρεις
επιχειρήσεις, διαμόρφωσε το ποσοστό των
εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, ενώ μία
στις τέσσερις πραγματοποίησε εκπτώσεις
μικρότερης τάξης, έως και 20%.
• Σύμφωνα με το 58% των επιχειρηματιών ο Ιανουάριος από άποψη αγοραστικής
κίνησης ήταν ο καλύτερος μήνας των εκπτώσεων.
• Σχετικά με τη λειτουργία των καταστη-

μάτων την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, 7 στους
10 δηλώνουν ότι δεν επηρέασε το τζίρο της
εκπτωτικής περιόδου. ενώ 1 στους 4 επιχειρηματίες θεωρεί πως επηρέασε αρνητικά και
μόλις το 2% ότι τον επηρέασε θετικά.
• Η μείωση σε σχέση με το δίμηνο του
2017 που εκτιμάται από τους Εμπορικούς
Συλλόγους σε όλη τη χώρα φτάνει το 8,8%
(484 εκ. ευρώ), διαμορφώνοντας την εκτίμηση για το τζίρο του πρώτου διμήνου του
2018 σε 5,02 δις ευρώ από 5,5 δις το 2017.
Υπήρχε χρήμα και δούλεψαν
τα Χριστούγεννα
Όπως αναφέρεται και στην έρευνα που έκανε η ΕΣΕΕ, η Χριστουγεννιάτικη περίοδος
«έκλεψε την παράσταση». Από 10 Δεκεμ-
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βρίου τα εμπορικά καταστήματα της Βέροιας
άρχισαν να δουλεύουν καλά με αποκορύφωμα τις τελευταίες τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Στη αυξημένη κίνηση συνετέλεσε
η οικονομική δυνατότητα του καταναλωτικού
κοινού η οποία αυξήθηκε από την καταβολή
κοινωνικού μερίσματος, τις πληρωμές συντάξεων κ.λ.π.
Στη βδομάδα της Πρωτοχρονιάς, ο ρυθμός της αγοράς έπεσε, ωστόσο ικανοποίησε
τους εμπόρους, αφού από την αρχή της χειμερινής περιόδου αντιμετώπιζαν προβλήματα από την αναδουλειά που υπήρχε.
Μετά το νέο έτος και μέχρι την έναρξη της
χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, η κατάσταση έγινε τραγική στα εμπορικά καταστήματα
τα οποία δεν δούλεψαν καθόλου. Το καταναλωτικό κοινό προτίμησε να μείνει στην αναμονή για την χειμερινή εκπτωτική περίοδο
που θα ξεκινούσε στις 10 Ιανουαρίου.
Υποτονική η κίνηση στις εκπτώσεις
Τόσο από τις συζητήσεις που είχαμε με
εμπόρους της Βέροιας, όσο και από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται πως η
κίνηση στην αγορά της Βέροιας ήταν υποτονική. Ιδιαίτερα επλήγησαν τα μικρά εμπορικά
καταστήματα σε σχέση με τα μεγαλύτερα και
τα πολυκαταστήματα.
Φαίνεται πλέον πως το καταναλωτικό κοινό δεν ικανοποιείται με εκπτώσεις της τάξεως του 20 με 30%. Πλέον το δέλεαρ ξεκινά
από εκπτώσεις του 50% και πάνω. Όμως
αυτήν την δυνατότητα δεν την έχουν τα μικρά καταστήματα καθώς δεν μπορούν να έχουν μεγάλο στοκ εμπορευμάτων και έτσι το
μόνο που μπορούν να πετύχουν, όχι πάντα,
να «γυρίσουν» τα λεφτά τους.
«Στην περσινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο ο καιρός ήταν πολύ άσχημος. Αυτό είναι
μια πολύ βασική προϋπόθεση για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα…» μας
είπε ο Ηλίας Λαζός, ιδιοκτήτης
καταστημάτων στη Βέροια.
«Ουσιαστικά η αγορά κινήθηκε λίγο κάτω από πέρσι για το
ίδιο διάστημα. Περίπου στο 3 με
5%. Το θεωρώ μεγάλη αποτυχία,
γιατί πέρσι από 5 Ιανουαρίου και
μέχρι μέσα Φεβρουαρίου, ο καιρός ήταν τραγικός. Πολλές ζημίες
από παγωνιές και αρκετά λεφτά
χρησιμοποιήθηκαν από τους πολίτες για την επιδιόρθωση αυτών
των ζημιών. Με αυτά τα κριτήρια
η αγορά δεν κινήθηκε καλά» μας
επισήμανε ο Ηλίας Λαζός και
συμπλήρωσε:
«Οι εκπτώσεις είναι μια φυσική συνέχεια της σεζόν που περνάμε. Είναι σημεία των καιρών. Παρατηρείται
και το φαινόμενο να γίνονται εκπτώσεις από
κάποιους εμπόρους και κατά την διάρκεια
των εορτών. Ξεκινούν εκπτώσεις και από 10
Δεκεμβρίου. Δηλαδή από μόνοι μας έχουμε
«κανιβαλίσει» την αγορά. Έχει χάσει πλέον
την έννοια η λέξη «έκπτωση» που είχε παλαιότερα. Πριν λίγα χρόνια είχαμε εκπτώσεις
15 μέρες τον χειμώνα και 15 το καλοκαίρι.

Τώρα έχουμε 45 μέρες τον χειμώνα, 45 το
καλοκαίρι, δεκαήμερο προσφορών τον Μάιο,
τον Ιούνιο, Νοέμβριο, Black Friday και «Λευκή Νύχτα». Διανύουμε μια εκτεταμένη εκπτωτική περίοδο. Πλέον δεν έχουμε τόσο μεγάλη
σημασία για τον καταναλωτή. Τα βρίσκει όλα
και όποτε θέλει. Δεν αποτελούν κίνητρο, εκτός από τα πολύ μεγάλα ποσοστά των 50
και 70% έκπτωση».

Τα πολυκαταστήματα
«πνίγουν» τα μικρά
Πολλές φορές υπήρξαν αντιδράσεις από
εμπόρους για την παρουσία πολυκαταστημάτων στην αγορά της Βέροιας. Άλλοι πάλι
θεωρούν πως ένα πολυκατάστημα μπορεί
να λειτουργήσει θετικά στον ανταγωνισμό και
τη βελτίωση της ποιότητας. Είναι όμως έτσι;
«Τα πολυκαταστήματα επηρεάζουν πάρα

πολύ την αγορά. Για παράδειγμα ένα πολυκατάστημα που άνοιξε πρόσφατα στην οδό
Μητροπόλεως, και όχι μόνο αυτό, πήρε ένα
σημαντικό μέρος από την «πίτα» της αγοράς
της Βέροιας» μας είπε ο Ηλίας Λαζός και
επισήμανε:
«Πήρε από τον καθένα μας ένα ποσοστό
της τάξεως του 5% και 10%, που αν τα αθροίσεις είναι σημαντικό ποσοστό. Για εμάς
μπορεί να είναι χρήματα αυτό το ποσοστό
που χάνουμε στον τζίρο μας από ένα πολυκατάστημα. Βέβαια έχουν ελκυστικότερες
τιμές χωρίς να ξέρουμε αν η ποιότητα ανταποκρίνεται στην τιμή ενός προϊόντος. Επίσης η ποιότητα, πλέον, για τον καταναλωτή
έχει πάει σε δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο που
κοιτάει είναι «πόσο κάνει». Είναι πλέον πιο
εφήμερη η αγορά σήμερα. Και της μόδας
ακόμα.
Επίσης τα καταστήματα αυτά είναι αναγνωρίσιμα στο καταναλωτικό κοινό. Είναι
κολοσσοί, παγκόσμιοι και ελληνικοί ενίοτε.
Θα πρέπει να το δούμε και ως κάτι λογικό».
Κλείνουν καταστήματα στην αγορά
Η υποτονική κίνηση και η κατωφερής πορεία της αγοράς, οδηγεί στο κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων. Ήδη εντός του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Βέροιας (Π.
Τσαλδάρη και Αριστοτέλους),
με την ανατολή του 2018 έκλεισαν τρία καταστήματα και
άλλο ένα επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτά τα εντοπίσαμε ιδίοις όμασι, χωρίς
να γνωρίζουμε αν έκλεισαν και
πόσα σε περιοχές έξω από

τον εμπορικό ιστό της πόλης.
Όμως οι πληροφορίες μας λένε πως τα
καταστήματα που έκλεισαν είναι πολύ περισσότερα. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο
του 2018, από τον ΟΑΕΕ διαγράφηκαν περί
τις 40 επιχειρήσεις (διάφορα επαγγέλματα)
από την Ημαθία, εκτός της επαρχίας Νάουσας. Κι αν λάβουμε υπόψιν πως υπάρχει
και ένα ποσοστό επαγγελματιών που ναι μεν
σταμάτησαν εργασίες ή έκλεισαν την επιχείρησή τους, ωστόσο δεν προέβησαν στην
φορολογική και ασφαλιστική διακοπή γιατί
δεν έχουν χρήματα να καταβάλλουν στην
ΔΟΥ για υποχρεωτικές οφειλές τους.
Βέβαια υπάρχουν και επιχειρήσεις που
άνοιξαν, αλλά οι περισσότερες αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως καφετέριες, εκ των οποίων οι τέσσερις
άνοιξαν επί της οδού Πιερίων.
Έτσι η Κυβέρνηση μπορεί να υπερτονίζει πως υπάρχει ανάπτυξη και το καλοκαίρι
η χώρα μας θα εξέλθει από το μνημόνιο,
ωστόσο οι επαγγελματίες βλέπουν καθημερινά να μαραζώνουν οι επιχειρήσεις τους και
να συνεχίζουν να ζουν το δικό τους «μνημόνιο» από την υψηλή φορολογία, που συνολικά για μια νέα επιχείρηση με φόρους,
ΕΝΦΙΑ, εισφορές, κ.λ.π. φτάνει και το 80%.
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Ανάκτορο Φιλίππου Β’: H κλασική αρχιτεκτονική της Μακεδονίας αποκαλύπτεται
Ένα κομμάτι πωρόλιθου, πελεκημένο με τέχνη και μεράκι, προκάλεσε πριν από λίγες μέρες ενθουσιασμό στον αρχαιολογικό χώρο
των Αιγών, στη Βεργίνα. Η απολάξευσή του είχε ολοκληρωθεί από
εξειδικευμένους τεχνίτες, που κατάφεραν να του δώσουν σχήμα και
μορφή και να το τοποθετήσουν ανάμεσα σε δύο αρχαίους σπονδύλους, κομμάτια των κιόνων του ανακτόρου που αναστηλώνεται. Το
δείγμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο για τη συνέχεια, καθώς τα επόμενα χρόνια αναμένεται να
απολαξευτούν αρκετοί ακόμη σπόνδυλοι, ώστε να συμπληρωθούν
και να αναστηλωθούν περίπου 30 κίονες στο περιστύλιο, στις στοές
τις πρόσοψης, στα πολύστηλα των προθαλάμων και στο επιβλητικό
κτίριο που ο καθηγητής Βόλφραμ Χέφνερ (Wolfram Hoepfner) είχε
χαρακτηρίσει «Παρθενώνα της Μακεδονίας».
Παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή των περίπου 7.000 λίθινων
πλίνθων, που έχουν μήκος γύρω στο ένα μέτρο, ύψος μισό και πλάτος 60 με 70 εκατοστών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μαζί με τους
αρχαίους που διατηρήθηκαν, για την ανακατασκευή του τεράστιου
αναλήμματος, επάνω στο οποίο εδράζεται το μνημείο. Οι επιφάνειες
όλων αυτών των λίθων διαμορφώνονται από τους τεχνίτες με το
χέρι και τα εργαλεία είναι αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούνταν
στην αρχαιότητα.
Στο σημείο αυτό της Βεργίνας, στο
υπερυψωμένο τμήμα της πλαγιάς όπου
χτίστηκε το ανάκτορο στα χρόνια του Φιλίππου του Β΄, μόλις βελτιωθεί ο καιρός,
στις αρχές του Μαΐου, θα ξεσκεπαστούν
τα περίφημα ψηφιδωτά με τις κόρες και
τα λουλούδια και την αρπαγή της Ευρώπης, ώστε ο χώρος να ανοίξει για το
κοινό, εφόσον διευθετηθούν τα ζητήματα
με την κυκλοφορία στον στενό ανηφορικό
δρόμο. Εκεί ο επισκέπτης θα μπορεί να
δει το μεγάλο, ήδη αναταγμένο κομμάτι
του μνημείου, αλλά και τις αναστηλωτικές εργασίες που παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον.
«Πλέον όποιος έρχεται στο ανάκτορο
βλέπει το κτίριο. Το μέγιστο ύψος της ανάταξης είναι 1,6 μέτρα» εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η προϊσταμένη της
εφορίας αρχαιοτήτων Ημαθίας, αρχαιολόγος Αγγελική Κοτταρίδη.
Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε η συντήρηση και η
ανάταξη της δυτικής, της νότιας και της νοτιοανατολικής πτέρυγας,
όπου είναι τα δωμάτια με τα ψηφιδωτά, ενώ συντηρήθηκαν τα αρ-

χαία δάπεδα και στη συνέχεια θα προχωρήσει η
αναστήλωση των κιόνων
της πρόσοψης στη νότια
στοά και στο περιστύλιο.
«Στο τέλος θα έχουμε
αναστηλωμένο το νότιο
κομμάτι του περιστυλίου,
με 16 κίονες και τη ζωφόρο στο ύψος των οκτώ
μέτρων. Έτσι, για πρώτη
φορά θα προκύψει ολοκληρωμένη η εικόνα του
κτιρίου, που είναι αντιπροσωπευτικό της κλασικής αρχιτεκτονικής στη Μακεδονία στη
γνωστή της διατύπωση, με τους ορθούς κίονες και το επιστύλιο»
προσθέτει.
Χαρακτηρίζει άλλωστε, πολύ θετικό το γεγονός ότι στο τέλος του
προηγούμενου χρόνου διπλασιάστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ ο προϋπολογισμός για τα έργα αναστήλωσης του ανακτόρου, φτάνοντας
συνολικά τα δέκα εκατομμύρια
ευρώ, με χρονικό ορίζοντα περαίωσης το τέλος του 2022,
οπότε θα κλείσει η τρέχουσα
περίοδος. «Αυτό σημαίνει ότι
εκτός από την αναστήλωση του
περιστυλίου θα αναταχθεί και
ολόκληρη η βόρεια πλευρά του
ανακτόρου με τον τεράστιο αναλημματικό τοίχο, το μεγάλο
τεχνικό έργο που έκαναν οι αρχαίοι Μακεδόνες και πρέπει να
ολοκληρώσουμε και εμείς, ώστε
να κρατήσουμε την πλαγιά που
ολισθαίνει» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την κ. Κοτταρίδη, η αναστήλωση του ανακτόρου
των Αιγών είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα προσφέρει στη Μακεδονία το πιο σημαντικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της κλασικής
εποχής που υπήρξε σε ολόκληρο τον βορειοελλαδικό χώρο. «Το
ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ καταστράφηκε στα μέσα του 2ου προ-

χριστιανικού αιώνα, μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από τους
Ρωμαίους και πολλά από τα λίθινα μέλη του έγιναν οικοδομικό
υλικό για άλλα κτίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους
λίθους του τμήματος του κτιρίου που είχε αποκαλυφθεί από την
ανασκαφή των Γάλλων τον 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκαν για να
κτιστούν τα σπίτια του γειτονικού προσφυγικού χωριού Βεργίνα»
σημειώνει με νόημα.
Στο μεταξύ, ο πάνω όροφος της πρόσοψης του προπύλου του
ανακτόρου μαζί με ένα κομμάτι των κιονοστοιχιών των στοών, σε
ένα μήκος 30 μέτρων και σε ύψος οκτώ, έχει αναταχθεί μέσα στο
καινούριο μουσείο των Αιγών. Το έκθεμα αυτό, αντίστοιχο με το
αναταγμένο πρόπυλο της αγοράς της Μιλήτου, που βρίσκεται στο
Μουσείο του Βερολίνου, επιλέχθηκε να τοποθετηθεί στο μουσείο
καθώς δεν θα μπορούσε για στατικούς λόγους να αναστηλωθεί στη
θέση του. Όσο για το ίδιο το μουσείο, μπορεί να λειτουργεί για εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, ωστόσο η αλλαγή της νομοθεσίας για προμήθειες και διαγωνισμούς προκάλεσε καθυστερήσεις
αρκετών μηνών μέχρι να προσαρμοστούν τα διάφορα συστήματα.
Με δεδομένες τις καθυστερήσεις αυτές και τις διαδικασίες που απαιτούνται, η κ. Κοτταρίδη εκτιμά ότι «το μουσείο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει πλήρως με όλες του τις εκθέσεις την άνοιξη του 2020».
«Μέσα στο 2018 θα κάνουμε την έκθεση των γλυπτών και το
2019 θα «στήσουμε» την έκθεση στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που
έχει την ιδιαιτερότητα να είναι περιοδική, δίνοντας την ευκαιρία στο
μουσείο να ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα και στο κοινό να βλέπει διάφορα ευρήματα και θεματικές, διατηρώντας έτσι αμείωτο το
ενδιαφέρον του» σημειώνει η Έφορος. Χαρακτηρίζει, τέλος, σημαντικό γεγονός την αύξηση της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά κονδύλια που, όπως λέει, δίνει δυναμική στις εργασίες
που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

αγροτικά
ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ ΣΑΣ
Χρήστος Βοργιάδης
Φανταστείτε για τη φετινή χρονιά οι αποδόσεις
του λαχανόκηπού σας να υπερβούν των προσδοκιών σας!
Τα μυστικά για έναν υπέρ-παραγωγικό λαχανόκηπο είναι στην ουσία ο σχεδιασμός των στρατηγικών που θα οδηγήσουν τελικά στο επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Παρακάτω αναφέρονται οι 7 στρατηγικές που
ακολουθούνται για μέγιστη απόδοση σε συνδυασμό με περιορισμένο χώρο καλλιέργειας.
- Προετοιμάστε το χώμα σας:
Οι ειδικοί συμφωνούν πως η σωστή σύσταση
του εδάφους είναι ο σημαντικότερος παράγοντας
για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε έναν λαχανόκηπο. Ένα βαθύ, οργανικό και πλούσιο χώμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός υγιούς ριζικού
συστήματος το οποίο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα περισσότερα από τα θρεπτικά στοιχεία
του εδάφους καθώς και το νερό.
Οι τρείς παράγοντες:
► των θρεπτικών συστατικών,
► του ph του εδάφους αλλά και
► της περιεκτικότητας της οργανικής ουσίας
είναι αυτοί που θα πρέπει αρχικά να ελεγχθούν.
Αφού πραγματοποιηθεί ο παραπάνω έλεγχος
και αφού γίνουν οι κατάλληλες προσθήκες-βελτιώσεις του εδάφους, τα αποτελέσματα πιο γρήγορα θα φανούν με τη δημιουργία ανυψωμένων
κλινών πάνω στις οποίες θα καλλιεργηθούν τα
λαχανικά. Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση
μπορεί να είναι έως και 4 φορές περισσότερο αυξημένη σε σχέση με αυτήν που αποδίδει η συμ-

βατική καλλιέργεια στο έδαφος επειδή ακριβώς
με τη δημιουργία των κλινών, το έδαφος είναι
περισσότερο χαλαρό και εύφορο, και ο χώρος
χρησιμοποιείται περισσότερο αποτελεσματικά.
Επίσης στην περίπτωση των ανυψωμένων
κλινών, ο χρόνος είναι υπέρ του καλλιεργητή.
Τα φυτά μεγαλώνουν αρκετά κοντά μεταξύ τους
ώστε να σκιάζουν τα ανταγωνιστικά ζιζάνια κάτι
που καθιστά το ξεβοτάνισμα και τη ζιζανιοκτονία
μια πιο εύκολη και γρήγορη υπόθεση.
-Διαμόρφωση στρόγγυλων κλινών:
Το σχήμα των κλινών μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο αποδοτικός χώρος του λαχανόκηπου
όταν οι κλίνες έχουν στρογγυλεμένες κορυφές
και σχηματίζουν ένα τόξο, είναι κατά πολύ αυξημένος.
- Διαχειριστείτε το χώρο έξυπνα:
Για να πάρετε τις μέγιστες αποδόσεις από την
κάθε κλίνη που έχετε διαμορφώσει, θα πρέπει να
οργανώσετε σωστά τα φυτά.
Αποφύγετε τη φύτευση σε πλατιά μοτίβα ή
γραμμές και προτιμήστε την τριγωνική φύτευση.
Σε αυτήν βέβαια την περίπτωση προσέξτε τα
φυτά σας να μην είναι πολύ συνωστισμένα
γιατί υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να μη φτάσουν
ποτέ στο τελικό τους μέγεθος λόγω ανταγωνισμού καθώς επίσης μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος των εντομολογικών και μυκητολογικών
προσβολών.
- Καλλιεργείστε τα φυτά σας αποδοτικά:
Ανεξαρτήτως μεγέθους του λαχανόκηπου,
μπορείτε να καλλιεργήσετε περισσότερα φυτά εάν η καλλιέργεια, σε όποιες περιπτώσεις
επιτρέπεται, γίνει κατακόρυφα. Επίσης με
αυτόν τον τρόπο λόγω καλύτερων συνθηκών

κυκλοφορίας του αέρα, οι επιθέσεις εντόμων και οι μυκητολογικές προσβολές εμφανίζονται μειωμένες.
-Αναμίξτε τα λαχανικά
σας:
Τολμήστε και φυτέψτε
μαζί συμβατές μεταξύ τους
καλλιέργειες ώστε να εξοικονομήσετε χώρο.
Παραδείγματα συμβατών
καλλιεργειών είναι αραβόσιτος-φασόλι-κολοκύθι όπου
ο ανθεκτικός αραβόσιτος υποστηρίζει τα φασόλια ενώ
το κολοκύθι αναπτύσσεται
ελεύθερα στο έδαφος σκιάζοντας τα αναπτυσσόμενα ζιζάνια καθώς και τομάτα-βασιλικός-κρεμμύδι.
- Επιτύχετε τους στόχους σας με διαδοχικές φυτεύσεις:
Οι διαδοχικές φυτεύσεις επιτρέπουν στην ανάπτυξη περισσότερο της μιας καλλιέργειας σε ένα
συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
Με αυτόν τον τρόπο, πολλοί καλλιεργητές
είναι σε θέση να συγκομίζουν τρεις ή ακόμα και
τέσσερις καλλιέργειες από έναν ενιαίο χώρο.
Για παράδειγμα, μια πρώιμη συγκομιδή μαρουλιού μπορεί να ακολουθηθεί από έναν αραβόσιτο που ωριμάζει γρήγορα, και στη συνέχεια
από φυλλώδη λαχανικά.
Για να επιτύχετε τα μέγιστα οφέλη από τις διαδοχικές φυτεύσεις, ακολουθήστε τα παρακάτω:

Προτιμήστε μεταφυτευμένα φυτά και όχι σπορόφυτα. Στην περίπτωση των μεταφυτευμένων
φυτών, η ωρίμανση είναι πιο γρήγορη.
Επιλέξτε ποικιλίες που ωριμάζουν γρήγορα.
Αναπληρώστε το έδαφος με κομπόστα όποτε
μεταφυτεύετε.
-Επιμηκύνετε την καλλιεργητική περίοδο:
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα,
προσθέτοντας μερικές εβδομάδες στο τέλος της
κάθε καλλιεργητικής περιόδου, να εξασφαλίσετε
ακόμη μία διαδοχική καλλιέργεια. Για να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να διατηρήσετε τον
αέρα γύρω από τα φυτά ζεστό χρησιμοποιώντας
προστατευτικά στρώματα όπως μαύρο πλαστικό,
άχυρο και άλλα.
Πηγή: blog.farmacon.gr
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Έξι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα
Σε ανασχηματισμό με περιορισμένες
αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Τις αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος
ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Με τις αλλαγές μεταξύ άλλων καλύπτεται η θέση του
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία είχε μείνει
κενή μετά την παραίτηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Γιάννης
Δραγασάκης, ο οποίος παραμένει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Μία ακόμη αλλαγή σε επίπεδο υπουργού αφορά
στον Γιάννη Μουζάλα. Τη θέση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει πλέον ο Δημήτρης Βίτσας.
Στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας
που κατείχε έως σήμερα ο κ. Βίτσας, τοποθετείται ο Φώτης
Κουβέλης.
Στο κυβερνητικό σχήμα εντάσσονται τρία εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Φώτη Κουβέλη, Κωνσταντίνο Στρατή και Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος έως σήμερα
διατελούσε ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ. Επισημαίνεται
ότι ο κ. Ηλιόπουλος ορίζεται υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και όχι
αναπληρωτής υπουργός (θέση που κατείχε η Ράνια Αντωνοπούλου). Συνεπώς, πλέον το υπουργείο Εργασίας έχει
μια αναπληρώτρια υπουργό και δύο υφυπουργούς.
Στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (σ.σ. υφυπουργός αρμόδιος για τον Αθλητισμό είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης) προστίθεται μία ακόμη θέση υφυπουργού, στην
οποία τοποθετείται ο Κωνσταντίνος Στρατής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει αρμοδιότητες που άπτονται
του τομέα του Πολιτισμού.
Στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(σ.σ. υπενθυμίζεται ότι είχε παραιτηθεί ο Κώστας Ζουράρις
από τη θέση του υφυπουργού αρμόδιου για την Ομογενει-

ακή Εκπαίδευση), ορίζεται υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων η βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ,
Μερόπη Τζούφη. Οι αρμοδιότητες της οποίας -όπως και
των άλλων νέων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών- θα καθοριστούν τις επόμενες ημέρες.
Αναλυτικά οι αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος
που ανακοινώθηκαν:
Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Ιωάννης Δραγασάκης ο οποίος παραμένει και Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης
-Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στη θέση του
Γιάννη Μουζάλα τον οποίο ο Πρωθυπουργός ευχαριστεί

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου στη Βέροια

Εκδήλωση - σεμινάριο για τους
δασικούς χάρτες στην Ημαθία
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζοντας
την ενημερωτική δραστηριότητά
του στην δεύτερη φάση αναρτήσεων δασικών χαρτών, διοργανώνει σε συνεργασία με τη
Νομαρχιακή του Επιτροπή στην
Ημαθία, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ, τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας και την υποστήριξη του Δήμου Βέροιας, ενημερωτική εκδήλωση–σεμινάριο
σχετικά με την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με θέμα:
«Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών
στην Ημαθία».
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα, μηχανικών, νομικών, δασολόγων και των Δημοσίων Υπηρεσιών για θέματα της αρμοδιότητάς τους αλλά και των πολιτών για τα
θέματα που τους αφορούν και η απάντηση τυχόν αποριών, δεδομένης της σημασίας των χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, το ιδιωτικό ενδιαφέρον.
Η εκδήλωση στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας από τις 10:30 έως τις 14:00. Απευθύνεται στα μέλη των τριών φορέων αλλά και στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν θέματα ενημερωτικά σχετικά με την σύνδεση
της κτηματογράφησης με τους δασικούς χάρτες, διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, καθώς και νομικά θέματα για
το καθεστώς που διέπει τις ενστάσεις κ.λ.π. Ομιλητές είναι οι: Σ. Διαμαντόπουλος (Δασολόγος-εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παράρτημα ΚΜ), Ι. Κακανής (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός), Ι. Χορομίδης (Δικηγόρος LL.M). Την
συζήτηση θα συντονίζει ο γγ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης. Με την εκδήλωση αυτή κλείνει ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους νομούς της ΚΜ.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

θερμά για την προσφορά του στο Κυβερνητικό έργο, ο Δημήτρης Βίτσας.
-Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας
αναλαμβάνει ο Φώτης Κουβέλης.
-Επίσης, Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη.
-Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο μέχρι σήμερα ειδικός γραμματέας
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Αθανάσιος Ηλιόπουλος.
-Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ο Κωνσταντίνος Στρατής.
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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αισιοδοξία για τη
μελλοντική πορεία του
Αρκετός κόσμος στην ανοικτή
προσυνεδριακή διαδικασία του Κινήματος Αλλαγής το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Sala της
Εληάς. Τους εισηγητές παρουσίασε
καλωσορίζοντας τον κόσμο στην εκδήλωση ο γραμματέας της νομαρχιακής Ημαθίας Κώστας Ασλάνογλου. Ήταν εκεί ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
ο Θωμάς Λιόλιος από το Ποτάμι
(στη θέση της Γιάννας Παναγοπούλου) και ο Πασχάλης Τάσιος από
το ΚΙΔΗΣΟ. Και οι τρεις ομιλητές
στάθηκαν στην ανάγκη συνέχισης
των διαδικασιών του Συνεδρίου για το Κίνημα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αισιοδοξία τους για τη
μελλοντική του πορεία.
Πέντε κάλπες για το συνέδριο
Όπως τονίστηκε, για την εκλογή των συνέδρων θα στηθούν πέντε κάλπες στην Ημαθία: στη Βέροια,
στην Αλεξάνδρεια, στη Νάουσα, στη Μελίκη και στον Κοπανό. Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ υποβολή υποψηφιοτήτων για το συνέδριο μπορεί να γίνει
μέχρι αύριο Τετάρτη.
Παρουσίες
Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν: οι πρώην δήμαρχοι Γιάννης Χασιώτης, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου και
Μπάμπης Γκιόνογλου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Φώτης
Καραβασίλης, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ Λεωνίδας Ακριβόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Νίκος Μαυροκεφαλίδης, η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας Ελένη Γκόγκα, ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Βέροιας Δημήτρης Ταχματζίδης, ο τέως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας Τηλέμαχος
Χατζηαθανασίου, ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώστας Αποστόλου με τη σύζυγό του Ίλια Ιωσηφίδου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας Τάσος Χαλκίδης κ.ά.
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Οι εκλογές των συνέδρων της Ημαθίας για το
ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής
Λόγω των πολλών προσυνεδριακών εκδηλώσεων που ζητείται να οργανωθούν σε όλη την Ελλάδα, του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για συμμετοχή στις διαδικασίες ανάδειξης συνέδρων: α) από όσους συμμετείχαν στις εκλογές ανάδειξης Επικεφαλής αλλά δεν γράφτηκαν ως μέλη
β) από πολίτες που τώρα επιθυμούν να ενταχθούν στο Κίνημα Αλλαγής, αλλά και για λόγους αρτιότερης προετοιμασίας της διαδικασίας ανακοινώνεται ότι:
1. Για την εγγραφή μελών, μέσω της ιστοσελίδας kinimaallagis.gr ως καταληκτική προθεσμία καθορίζεται η Πέμπτη 1 Μαρτίου και μέχρι 12.00 το βράδυ, με δυνατότητα καταβολής της οικονομικής
εισφοράς και ως κατά την ημέρα εκλογής. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο που θα
ειδοποιήσει όλα τα μέλη για τις διαδικασίες.
2. Για υποβολή υποψηφιοτήτων ανάδειξης συνέδρων, καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαρτίου έως τις 12.00 το μεσημέρι.
3. Απόσυρση υποψηφιότητας μπορεί να γίνει έως 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Μαρτίου.
4. Την Κυριακή 4 Μαρτίου θα διεξαχθεί προσομοίωση της διαδικασίας σε όλα τα εκλογικά κέντρα
που θα λειτουργήσουν
5. Η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου με δικαίωμα
ψήφου μόνο από όσους έχουν εγγραφεί ως μέλη και περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους.
Στην Ημαθία την Κυριακή των εκλογών θα υπάρχουν 5 κάλπες από τις 12 που υπήρχαν στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου. Αναλυτικά αυτές θα είναι:
1. Βέροια (συγχωνεύονται τα τμήματα Ριζωμάτων, Βεργίνας, Μακροχωρίου, Αγ. Γεωργίου).
2. Νάουσα 3. Κοπανός (συγχωνεύεται το τμήμα Αγγελοχωρίου)
4. Αλεξάνδρειας (συγχωνεύονται τα τμήματα Καβασίλων
και Πλατύ)
5. Μελίκη.
Όσοι ψήφισαν στα τμήματα
που συγχωνεύονται θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα
τους στο τμήμα που αναφέρεται.
Οι αιρετοί σύνεδροι από την
Ημαθία θα είναι 24 άτομα.
Ο Υπεύθυνος
της Επιτροπής Εκλογών
Φώτης Καραβασίλης

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Όταν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές
μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το
75% του ετήσιου εισοδήματος τότε βιώνουμε την
επιτομή του παραλογισμού”

Στην 4η Διημερίδα για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού και ασφαλιστικού δικαίου, που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων
Νομικών, παραβρέθηκε ο αναπληρωτής
Τομεάρχης Οικονομικών, της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος
Βεσυρόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε,
κάνοντας προτάσεις για το φορολογικό
πλαίσιο.
«Αυτή τη στιγμή ζούμε έναν ακραίο
παραλογισμό. Ο χαρακτηρισμός αυτός
δεν είναι υπερβολικός, είναι ρεαλιστικός
και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Όταν οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το 75% του ετήσιου εισοδήματος
ενός ελεύθερου επαγγελματία όπως ενός
δικηγόρου, τότε βιώνουμε την επιτομή του
παραλογισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά
o κ. Βεσυρόπουλος.
Ο κ. Βεσυρόπουλος, ανέφερε ότι, ουσιαστικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες στοχοποιήθηκαν από την κυβέρνηση, που
αποτελεί συνειδητή επιλογή της, η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, με περιτύλιγμα μία ψευδεπίγραφη ταξική πολιτική
ενώ υποστήριξε ότι είναι ψευδεπίγραφη
γιατί πολύ απλά αυτή η πολιτική οδηγεί
τη μεσαία τάξη στη φτώχεια, μετατρέπει
ελεύθερους επαγγελματίες σε φτωχούς
και τους φτωχούς, για τους οποίους υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται αυτή η κυβέρνηση,
σε επαίτες.
Έντονη κριτική άσκησε, στη λεγόμενη
ασφαλιστική μεταρρύθμιση του κ. Κατρούγκαλου, με το νόμο 4387/2016, υποστηρίζοντας ότι, μετατράπηκε σε έναν ακόμα
μηχανισμό με φοροεισπρακτική λογική
και χαρακτήρα, που απλά οδήγησε σε
αύξηση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, ο κ. Βεσυρόπουλος, μιλώντας με πρακτικά παραδείγματα
ανέφερε: «Με τα σημερινά δεδομένα ,
ένας ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο
καθαρό εισόδημα 12.000 ευρώ, είναι αναγκασμένος να δίνει το 55% του εισοδήματος του σε φόρους και εισφορές. Ο φόρος
εισοδήματος είναι 2.640 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές 3.234 ευρώ, είναι το
26,95% του καθαρού εισοδήματος, 20%
για την κύρια ασφάλιση και 6,95% υπέρ
υγείας. Το τέλος επιτηδεύματος είναι 650
ευρώ. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο φόρων
και εισφορών που ανέρχεται σε 6.524 ευρώ. Ξέρετε τι απομένει; Απομένουν 5.476
ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε την προκαταβολή 100% του φόρου εισοδήματος
και φυσικά χωρίς να υπολογίσουμε τις
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις για
δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς, που
συνίσταται σε επιβάρυνση 7% για επικουρική ασφάλιση και 4% για εφάπαξ. Με αυτά πρέπει να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά
του και να πληρώσει και τον ΕΝΦΙΑ».
Μιλώντας για τις προτάσεις που έχει
επεξεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για την

επόμενη μέρα, ο αναπληρωτής τομεάρχης ανέφερε ότι, «η Νέα Δημοκρατία και
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν αναλάβει
σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για
την επόμενη μέρα. Δεσμεύσεις που θα μετατραπούν σε εφαρμοσμένες πολιτικές και
μέτρα άμεσης μείωσης των φορολογικών
επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί. Ποια
είναι αυτά τα άμεσα μέτρα:
-Μείωση του αρχικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα στο 9%
αντί του 22% που ισχύει σήμερα.
-Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, με κλιμακούμενη μείωση από
τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης μας.
-Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο
χρόνια.
-Μείωση του φορολογικού συντελεστή
για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 20%
εντός διετίας και μείωση του φόρου στα
μερίσματα από το 15% στο 5%.
-Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών
και εργαζομένων.
-Πλήρης αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με απλοποίηση
διαδικασιών αλλά και τερματισμό της αναδρομικής ομηρίας του φορολογούμενου πολίτη από το Κράτος. Η φορολογική
γραφειοκρατία που συνιστά οικονομικό και
διοικητικό βάρος για τον ελεύθερο επαγγελματία θα τερματιστεί».
Επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας, κατέστησε σαφές ότι, στον Τομέα Οικονομικών
της Νέας Δημοκρατίας είναι ανοιχτοί στο
διάλογο και σε ρεαλιστικές προτάσεις που
θα κατατεθούν από το δικηγορικό κόσμο.
Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, θεωρεί εύλογο,
πως θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός
από την αμοιβή του δικηγόρου των ποσών, που εισπράττουν και αφορούν σε
έξοδα ή πληρωμές για λογαριασμό του
εντολέα τους. Και αυτό γιατί η απουσία
σαφών κανόνων διαχωρισμού οδήγησε
δυστυχώς σε φορολογικούς ελέγχους όπου η είσπραξη από τον δικηγόρο ποσών
για λογαριασμό πελατών, καταλογίσθηκε
τελικά ως εισόδημα του πρώτου. Ακόμη,
υποστήριξε ότι είναι προς συζήτηση το
είδος και το εύρος των εκπιπτόμενων από
το εισόδημα επαγγελματικών δαπανών
των δικηγόρων και της σύνδεσής τους με
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ.
Βεσυρόπουλος, μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Απέναντι στην οξύτητα και το διχαστικό λόγο, πρέπει να οικοδομηθεί μια νέα
κοινωνική πλειοψηφία που θα συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει
επιτέλους η φορολογική πολιτική να αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι
μόνο εισπρακτικό με φόρους χωρίς τέλος
και χωρίς λογική. Αυτό είναι το δικό μας
μήνυμα».
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οικονομία
Πρόστιμο σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία τους
Αντιμέτωποι με τεράστιες επιβαρύνσεις θα βρεθούν χιλιάδες
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι πέραν
των διπλών εισφορών που καλούνται να πληρώσουν θα έχουν και
τον βραχνά υπέρογκων προστίμων.
Πρόκειται για επαγγελματίες που παρ’ ότι έχουν σταματήσει την
δραστηριότητά τους κι έχουν κλείσει τα βιβλία τους, ο ΕΦΚΑ τους
επιβάλλει πρόστιμα – μαμούθ 6% κάθε χρόνο επί των συνοίκών
οφειλών που είχαν στον πρώην ΟΑΕΕ.
Ανθρωποι δηλαδή που δεν είχαν να πληρώσουν στο ταμείο
τους κι ενδεχομένως γι’ αυτό έκλεισαν και το επάγγελμά τους πρέπει τώρα να επιβαρυνθούν με απίστευτα πρόστιμα. Και μάλιστα
λόγω αυτών των οφειλών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη.
Σύμφωνα με το capital, ορισμένοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ακόμα και αν έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος τους και, παράλληλα, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης,
και μάλιστα όχι στον τέως ΟΑΕΕ –στον οποίο χρωστούν–, αλλά
στο… ΙΚΑ.
Ο λόγος για τον de facto αποκλεισμό τους από τη σύνταξη
είναι το «εξωπραγματικό» ύψος των οφειλών τους προς τον τέως
ΟΑΕΕ, λόγω των προσαυξήσεων, οι οποίες συνεχίζονται αμείωτα
ακόμα και αφού «έκλεισαν τα βιβλία τους».
Έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι «τιμωρούνται» από το ασφαλιστικό σύστημα όχι μόνο ενόσω ασκούν δραστηριότητα –με τις γιγάντιες εισφορές τις οποίες καλούνται να πληρώνουν κάθε μήνα–,

αλλά και αφού τη σταματήσουν. Απόδειξη ότι είναι παραμένουν
χρεωμένοι, και μάλιστα υπέρογκα (λόγω αυθαίρετων προσαυξήσεων), ακόμα και όταν δεν έχουν πλέον κανένα απολύτως έσοδο
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με τις συνολικές οφειλές (κύριες οφειλές συν προσαυξήσεις-πρόστιμα) των τέως αυτοαπασχολουμένων να εκτινάσσονται
–ακόμα και μετά τον τερματισμό της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους–, μπλοκάρεται ο δρόμος τους για τη σύνταξη.
Πάνω από 67 ετών
Και αυτό, ακόμα και αν οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι
πλέον υπερήλικες, δηλαδή έχουν ξεπεράσει τα 67 έτη τους και,
παράλληλα, τηρούν όλες τις άλλες νόμιμες προϋποθέσεις για να
πάρουν τουλάχιστον την εθνική σύνταξη των 346 ευρώ/μήνα από
την ασφάλιση τους ως μισθωτοί, δηλαδή έχουν κλείσει τα 67 έτη
τους και έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ.Το
ιδιαίτερα εντυπωσιακό, επίσης, είναι πως ένα μεγάλο μέρος της
οφειλής τους προς τον τέως ΟΑΕΕ προκύπτει από τον ανατοκισμό
με 6% κάθε χρόνο των συνολικών οφειλών τους, ακόμα και αφού
σταμάτησαν κάθε ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, μαζί
και την ασφάλισή τους στον τέως ΟΑΕΕ.
Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι απανωτές προσαυξήσεις
αυτές επί των κύριων οφειλών προς τον τέως ΟΑΕΕ οδηγούν στο
να φτάσουν οι συνολικές οφειλές (κύρια οφειλή συν προσαυξήσεις) πολύ πάνω από το «πλαφόν» των 20.000 ευρώ.

Έτσι, οι οφειλές αυτές δεν μπορούν να εξοφληθούν μέσω της
ρύθμισης των έως 40 παρακρατήσεων σε ισόποσες μηνιαίες καταβολές σύνταξης στους οφειλέτες τέως επαγγελματίες.
Το μόνο που μπορούν να κάνουν σε αυτή την περίπτωση οι
συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό
των συνολικών οφειλών, που ξεπερνά τα 20.000 ευρώ και, έπειτα,
να ρυθμίσουν σε 40 δόσεις τις οφειλές των 20.000 ευρώ.

υγεία
Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS
Μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα βαρύ, εξαιτίας
της οικονομικής, πολιτικής και αξιακής κρίσης
που βιώνει εντόνως ο ελληνικός λαός, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Στη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετείχαν 300
Σύνεδροι, Πρόεδροι και Αντιπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας, μετά από μια
11ωρη εργώδη διαδικασία, εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία ο Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός του 2017, ο προϋπολογισμός του
2018, καθώς και η εισήγηση της Διοίκησης του
Π.Ι.Σ.
Την Ιατρική Κοινότητα Ημαθίας εκπροσώπησαν ο Επικεφαλής των Διεθνών Υποθέσεων και
μέλος Δ.Σ. του ΠΙΣ Αναστάσιος Βασιάδης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας Βασίλειος
Διαμαντόπουλος και οι Αντιπρόσωποι Γεώργιος
Μηνάς, Σοφία Κουπίδου και Ιωάννης Αποστολό-

πουλος.
Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, αφού καλωσόρισε
τους Αντιπροσώπους των Ιατρικών Συλλόγων αναφέρθηκε στα καίρια ζητήματα του Συστήματος
Υγείας που απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ.
Ειδικότερα επισήμανε τις μεγάλες περικοπές
στις δημόσιες δαπάνες υγείας με συνέπεια την
συνεχή επιδείνωση της περίθαλψης του ελληνικού λαού, την ελλειμματικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την δραματική υποβάθμιση των
νοσοκομείων και την επιτεινόμενη μετανάστευση
των νέων ιατρών.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Αναστάσιος Βασιάδης ως μέλος του Δ.Σ. αναφέρθηκε στην εισήγηση, στην σύνταξη της οποίας συμμετείχε, επισημαίνοντας ότι πέραν των επικαιροποιημένων
γενικών θέσεων, συμπεριλήφθησαν όλα τα επι-

μέρους ζητήματα που αφορούν
την περίθαλψη των πολιτών και
το ιατρικό επάγγελμα.
Ο ομιλητής τόνισε την αναγκαιότητα να εξασφαλιστούν οι
πόροι του ΠΙΣ, ώστε να μπορεί
να ανταποκριθεί στις πρόσθετες
διοικητικές αρμοδιότητες του,
που έχουν θεσπιστεί.
Ο Α. Βασιάδης κατέληξε θέτοντας την αναγκαιότητα της ενότητας και της αγωνιστικής συσπείρωσης όλων των ιατρικών κλάδων, μέσω
της ενεργοποίησης των Ιατρικών Συλλόγων, υπό
τον συντονισμό του ΠΙΣ.
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
τον λόγο έλαβαν πολλοί Αντιπρόσωποι οι οποίοι
στην πλειονότητα τους καταδίκασαν την ασκούμενη πολιτική υγείας και ζήτησαν να γίνουν οι
αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει ασφα-

λής περίθαλψη.
Η Γενική Συνέλευση ζήτησε με ψήφισμά της
να χυθεί άπλετο φως στο σκάνδαλο Novartis,να σταματήσει η αλόγιστη κατηγορία εναντίον
ιατρών χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη οι ένοχοι, όποιοι και
αν είναι, αν ενέχονται σε παράνομους χρηματισμούς, ώστε η Ιατρική Κοινότητα να απαλλαγεί
από τα γκρίζα φαινόμενα που την απαξιώνουν
και να μη γίνεται αποκλειστική βορά στο βωμό
σκοπιμοτήτων.

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ CPME
Σημαντικές παρεμβάσεις του Αντιπροέδρου Αναστάσιου Βασιάδη

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών για το έτος 2018, της Εκτελεστικής Επιτροπής–
E.C. της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαίων Ιατρών – CPME, που είναι το Ανώτατο Όργανο Εκπροσώπησης των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις Εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής συμμετείχε και ο Επικεφαλής των Διεθνών Υποθέσεων του ΠΙΣ Αναστάσιος
Βασιάδης, ο οποίος εξελέγη Αντιπρόεδρος της CPME κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017
στις Βρυξέλλες.
Ο Πρόεδρος της CPME Jacques De Haller καλωσόρισε τον νέο Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Βασιάδη κάνοντας εκτεταμένη
μνεία στην μακρά, συνεχή και παραγωγική συμμετοχή του στις εργασίες των Συλλογικών Ιατρικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο Α.Βασιάδης ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά τους Ευρωπαίους συναδέλφους του που τον εξέλεξαν σε αυτήν την
εξαιρετικά τιμητική θέση και εκδήλωσε την χαρά του για την φιλική υποδοχή που του επιφυλάχθηκε.
Συμπληρώνοντας την τοποθέτησή του ο Αντιπρόεδρος της CPME επισήμανε τις κρίσιμες περιστάσεις που συντρέχουν για
την Υγεία των πολιτών και το ιατρικό επάγγελμα, κάνοντας ειδική αναφορά στην όξυνση των προβλημάτων στην Ελλάδα,
κάτω από την δημοσιονομική κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές.
Καταλήγοντας ο Α. Βασιάδης επανέλαβε την αναγκαιότητα των πλέον δυναμικών παρεμβάσεων της CPME προς τις Αρχές και τα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Υγεία των πολιτών να εξαιρεθεί από τα οικονομικά μέτρα που
οδηγούν τις κοινωνίες σε ανθρωπιστική κρίση.
Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εξετάστηκαν τα ζητήματα που αφορούν το Brexit σε σχέση με το Ιατρικό
Επάγγελμα στην Ευρώπη, την Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο Εργασίας, την προώθηση των εμβολιασμών, την διαμόρφωση
δημοσίων κανόνων για την συνεργασία ιατρικού επαγγέλματος και φαρμακοβιομηχανίας, την δημόσια διαβούλευση σχετικά με
το Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και τρέχοντα διεκπεραιωτικά ζητήματα σε σχέση με τις Ομάδες Εργασίας και την προσεχή
Γενική Συνέλευση της CPME. Σε όλα τα ζητήματα ο Α. Βασιάδης τοποθετήθηκε με βάση τις πάγιες θέσεις του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου.
Dr Katrín FJELDSTED (Ισλανδία), Dr Bernard MAILLET (Βέλγιο), Prof. Dr Frank Ulrich MONTGOMERY (Γερμανία), Dr Jacques DE HALLER (Ελβετία),
Dr Maciej HAMANKIEWICZ (Πολωνία), Dr Istvan EGER (Ουγγαρία), Dr Αναστάσιος Βασιάδης (Ελλάς)
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Το σχέδιο Σανό-εκλογές
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Ο πατέρας ενός φίλου είχε παρατηρήσει ότι τα γαλλικά εστιατόρια
συνήθως έκαναν λάθος στο λογαριασμό. Αυτό που έκανε εντύπωση δεν ήταν η ύπαρξη του λάθους,
αλλά ούτε και η σχετικά υψηλή επαναληπτικότητα. Αυτό που έκανε
εντύπωση ήταν η μονομέρεια του
λάθους. Πάντοτε το λάθος ήταν εις
βάρος του πελάτη και προς όφελος
του εστιατορίου.
Μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην υπόθεση Νοβάρτις.
Υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, παραλήψεις και περίεργες
αποφάσεις. Αυτό που κάνει εντύπωση δεν είναι ούτε η ύπαρξη, αλλά
ούτε και το πόσο συχνά συμβαίνουν
όλα αυτά, αυτό που κάνει εντύπωση
είναι η εξόφθαλμη μονομέρεια όλων
των λαθών, παραλήψεων και περίεργων αποφάσεων. Πάντοτε είναι
εις βάρος των πολιτικών αντιπάλων
της κυβέρνησης.
Όπως όταν η εισαγγελέας που
εξέταζε την υπόθεση αποφάσισε
να μην στείλει την υπόθεση στην
Βουλή όταν προέκυψε ότι υπάρχει πιθανή εμπλοκή πολιτικών. Αντίθετα η ίδια εισαγγελέας έστειλε
αμέσως στην Βουλή την υπόθεση
Καμμένου με τα όπλα για την Σαουδική Αραβία.
Η εισαγγελέας ξεχνά να ρωτήσει
εξαιρετικά εύλογες ερωτήσεις τους
λεγόμενους προστατευόμενους
μάρτυρες. Αντίθετα, έχει μια ευκολία
και μεγάλη διάθεση να θέσει καθοδηγητικές ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις που κατευθύνουν τον «μάρτυρα» στο να δώσει συγκεκριμένες
επιθυμητές απαντήσεις.
Για παράδειγμα στις 17 Ιανουαρίου προστατευόμενος «μάρτυρας» καταθέτει: «Η δέσμευση θα
επιτυγχανόταν με δωροδοκίες κρατικών αξιωματούχων, υπουργών και
πρωθυπουργού. Αυτό συνάγεται και
από το ύψος προϋπολογισμού του
προγράμματος, το οποίο υπολογίζω
τουλάχιστον στο 1.000.000 ευρώ»
Η εισαγγελέας όμως επεμβαίνει με
μια καθοδηγητική ερώτηση για να
ανεβάσει το τίμημα: «Με βάση τα
προαναφερόμενα δεδομένα θεωρείτε πιθανό ο προϋπολογισμός του
συγκεκριμένου προγράμματος να
ανέρχεται σε ποσό πλησίον ή άνω
των 2.000.000 ευρώ;» Ο «μάρτυρας» αμέσως προσαρμόζεται στην
ερώτηση-οδηγία, «Ναι με βάση τα
προαναφερόμενα δεδομένα το θεωρώ πολύ πιθανό.»
Τα τραγελαφικά διαδέχονται το
ένα το άλλο. Οι «μάρτυρες» δίνουν
καταθέσεις με δόσεις, ως αν κάποιος να εξετάζεται με ένα πρόχειρο διαγώνισμα που όμως γίνεται
σταδιακά σε μια περίοδο εβδομάδων, έχοντας την ευκαιρία να πάει
φροντιστήριο εν τω μεταξύ. Υπάρχει
«μάρτυρας» που ενώ έχει καταθέσει
για την δωροδοκία υπουργών, μετά
από εβδομάδες θυμάται ξαφνικά ότι
ξέρει ότι τα έχει πάρει και πρωθυπουργός.
Ή πάρτε την περίπτωση όπου

«διαρρέει» σε κυβερνητική εφημερίδα κατάθεση που όμως δεν έχει
δοθεί όταν η εφημερίδα βγαίνει στα
περίπτερα. Το να διαρρεύσει μια
κατάθεση στον τύπο είναι φυσιολογικό, το να διαρρεύσει μια κατάθεση
από το μέλλον είναι μια παγκόσμια
ελληνική πρωτοτυπία.
Θα μπορούσε κάποιος να γεμίσει
σελίδες με τα παράξενα αυτής της
υπόθεσης. Και αυτή η υπόθεση έχει
όλα αυτά τα παράξενα γιατί ο σκοπός δεν ήταν η διαλεύκανση ενός
σκανδάλου αλλά στο να στηθεί ένα
αφήγημα για τις προεκλογικές ανάγκες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Γι’ αυτό και η
κυβερνητική πλειοψηφία θα κάνει τα
πάντα για να μην ερευνηθεί η υπόθεση στην επιτροπή που έστησαν.
Τα συλλαλητήρια για το σκοπιανό
απλώς επίσπευσαν μια διαδικασία
που είχε προετοιμαστεί για αργότερα, και όπως σωστά γράφτηκε το
καλύτερο φάρμακο για τα συλλαλητήρια ήταν αυτό της Νοβάρτις.
Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλα σκάνδαλα ειδικά μετά
από τις προχειρότητες και τα κενά
στην υπόθεση Νοβάρτις. Πριν από
μερικούς μήνες έγινε κατανοητό ότι
το success story που προσπάθησαν να πουλήσουν μοιράζοντας ένα
μικρό μέρος από την άγρια φορομπηξία δεν έπειθε κανέναν. Μετά
πήγαν να διασπάσουν την αξιωματική αντιπολίτευση με το σκοπιανό,
αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση
τήρησε μια πατριωτική στάση και
από μειονέκτημα έγινε πλεονέκτημα
η θέση της στο συγκεκριμένο θέμα.
Τελικά έμειναν με το τελευταίο
τους χαρτί, αυτό των σκανδάλων.
Γνωρίζουν ότι ο μέσος πολίτης δεν
θα ασχοληθεί με τα στοιχεία της υπόθεσης. Γνωρίζουν ότι οι ψηφοφόροι έχουν την χειρότερη ιδέα για
τους πολιτικούς και μια τέτοια υπόθεση θα είναι ευκολοχώνευτη.
Σχεδόν πριν από ένα χρόνο,
διαβάζαμε ότι «Ύστερα από δίκη
που κράτησε περίπου δύο χρόνια
η υπόθεση Βατοπεδίου, η οποία
προσέλαβε από την πρώτη στιγμή
έντονη πολιτική χροιά και θεωρήθηκε σημαντική παράμετρος της εκλογικής συντριβής της κυβέρνησης
Καραμανλή το 2009, έφθασε χθες
σε τελεσίδικη δικαστική κρίση με την
αθώωση όλων των εμπλεκομένων.»
Ας να μην ξεχνάμε γιατί η υπόθεση του Βατοπεδίου ήταν τόσο
δημοφιλής. Ενέπλεκε μια «δεξιά»
κυβέρνηση με την εκκλησία σε ένα
μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο. Ήταν
το σκάνδαλο που ακουμπούσε όλες
τις ερωτογενείς ζώνες του αριστερού κατεστημένου. Η πολιτική ζημιά τότε έγινε, οι πολιτικοί αντίπαλοι
των «εμπλεκομένων» ωφελήθηκαν
ποικιλοτρόπως.
Μετά από χρόνια ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν και να
δημοσιεύσουν την είδηση με τις αθωωτικές δικαστικές αποφάσεις. Το
«σκάνδαλο» είχε επιτελέσει το σκοπό του.

Παρέμβαση

- Ξεκινήσαμε και συμμετέχουμε, στην διαδικασία
της δημιουργίας του νέου πολιτικού σχηματισμού
της κεντροαριστεράς, πιστεύοντας ότι συμμετέχουμε
σε μια διαδικασία αναγέννησης του πολιτικού χώρου
που μας εκπροσωπεί.
Έτσι, λοιπόν, συμμετέχουμε και σήμερα, ελπίζοντας ότι, τα όποια συμπτώματα παλαιών συνηθειών
θα ξεπεραστούν στην πορεία για την ολοκλήρωση
αυτής της προσπάθειας.
Γιατί τα λέμε αυτά; Γιατί πιστεύαμε ότι στην πορεία για ένα συνέδριο, θα γινόταν μια ολοκληρωμένη
προσυνεδριακή δουλειά, με θέσεις, που θα είχαν επεξεργαστεί κεντρικά και που θα κατέβαιναν στη βάση
για συζήτηση, συμπλήρωση, συνδιαμόρφωση και αποδοχή της τελικής πρότασης.
Στεκόμενοι κριτικά στην μέχρι τώρα πορεία, δεν
βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Και θεωρούμε ότι
αυτό είναι αρνητικό, μέσα στα θετικά που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Ελπίζουμε ο στόχος να μην είναι να χτιστεί, κεντρικά, ένα κόμμα – μηχανισμός κυβερνητισμού και περιφερειακά ένα κόμμα εκλογικού μηχανισμού.
Συνεπώς στο επικείμενο συνέδριο της Κεντροαριστεράς το δευτερεύον σε πρώτη φάση είναι η ομογενοποίηση των πολιτικών σχηματισμών που δήλωσαν συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία του Νοέμβρη του 2017 και
το μείζον ο προσδιορισμός του χαρακτήρα του συνόλου
των πολιτών που προσέτρεξαν στις κάλπες.
- Για τον καπιταλισμό το μοναδικό κίνητρο για ανάπτυξη είναι το κέρδος.
- Για τον σοσιαλισμό όσο μεγαλώνει το κέρδος αυτό,
τόσο πιο στυγνή και άγρια γίνεται η εκμετάλλευση των
εργαζομένων.
- Είναι γεγονός πως συνθήκες τέτοιας εκμετάλλευσης
και στην χώρα μας υπήρξαν και μάλιστα κυριάρχησαν
για δεκαετίες ολόκληρες.
- Η ανάπτυξη όμως της ταξικής πάλης γέννησε το
κοινωνικό φαινόμενο της αμφισβήτησης, που μπορεί
να χαρακτηριστεί ως φαινόμενο κοινωνικού ριζοσπαστισμού, και που μέσα από αυτό συναντήθηκαν οι μάζες
των εκμεταλλευομένων τάξεων και στρωμάτων της Ελληνικής Κοινωνίας που πολιτικά το 1981 εκφράστηκαν
μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
- Για μια ακόμα φορά όμως η ηγεσία του κινήματος
έδειξε την ανεπάρκειά της, όχι μόνον να καθοδηγήσει
τα πολιτικοποιημένα στρώματα, αλλά να παραδοθεί στο
κομματικοποιημένο της κομμάτι με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να παθητικοποιηθεί το σύνολο του κινήματος και έτσι να κάνει εύκολη την εγκαθίδρυση μιας ετερόκλητης ακροδεξιάς συμμαχίας που στο όνομα της “πρώτης φοράς αριστερά” εκ του αποτελέσματος κρινόμενη,
πιστοποιεί ότι δεν επέλεξε η ίδια να λύσει προβλήματα
αλλά την “επέλεξαν” διάφοροι κύκλοι εντός και εκτός για
να λύσουν διαμέσου αυτής τα δικά τους προβλήματα τακτοποιώντας όλες τις εθνικές εκκρεμότητες.
- Επίσης για μια ακόμα φορά διαφάνηκε ο ρόλος της
μεγαλοαστικής τάξης και ότι το οξυγόνο για την επιβίωσή της ήταν στο Εθνικό επίπεδο η στυγνή εκμετάλλευση
των εργαζομένων και στο παγκόσμιο επίπεδο η εξάρτηση και η κηδεμονία.
- Σ’ αυτές τις συνθήκες όπου ο επαναπροσανατολισμός της αστικής τάξης και ο ελιγμός της, άρχισαν να
επιφέρουν νέα σύγχυση στην “πρώτη φορά αριστερά”,
είναι ευτύχημα ότι πάει να δημιουργηθεί και να συγκροτηθεί σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό με πρωτοβουλία του
εναπομείναντος υγιούς τμήματος του ΠΑΣΟΚ η κεντροαριστερά.
- Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η συγκρότηση
της Κεντροαριστεράς σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό
δεν πρέπει να είναι μια απλή πρωτοβουλία, αλλά να
καταστεί σαφές ότι είναι κύρια έκφραση Κοινωνικού ριζοσπαστισμού σαν προϊόν της εξέλιξης των αντιθέσεων
και της προοπτικής του μετασχηματισμού της κοινωνίας
μας μέσα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από
την ανάπτυξη ενός νέου λαϊκού κινήματος στη χώρα
μας, που εμπιστεύεται και επιμένει στον σοσιαλισμό δηλαδή στη λογική του κέρδους με λογικό κέρδος και στην
δημοκρατία.
- Σήμερα που το δίλημμα δεν είναι πια Δεξιοί- Αριστεροί ή ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΕΣ – ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ούτε ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ – ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ αλλά αυτή καθαυτή
η ύπαρξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
στον Ελλαδικό χώρο, η σοσιαλδημοκρατία μπορεί ως
απότοκος της Κεντροαριστεράς να επιφέρει στην Ελ-

ληνική Κοινωνία κύματα αλλαγών που αφορούν την
εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, την προοδευτική
φορολόγηση των πολιτών, την αξιοκρατία, το τέλος του
κομματικού κράτους, την δημιουργία ενός ψηφιακού
κράτους για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την πάταξη
της καθημερινής διαφθοράς, τον σεβασμό στους θεσμούς, την διάκριση των εξουσιών και την πίστη στην
δημοκρατία.
- Απαντήσεις στα παραπάνω μπορούν άμεσα να δοθούν μέσα από μια σωστή λειτουργία που απαιτεί “του
μεν κράτους την καλήν διοίκησιν, του πολιτικού κόσμου
την καλήν διάθεσιν, του δε λαού των γνησίαν θέλησιν”.
- Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν καθώς υποστηρίχτηκαν και προεκλογικά αν υπάρξει μια
παράταξη – η παράταξη της Κεντροαριστεράς- που
ως προτεραιότητά της βάζει την μεταρρύθμιση του παρόντος και όχι του μέλλοντος, θέτοντας συγκεκριμένες
προτεραιότητες.
- Ως πρώτη είναι η εξυγίανση του πολιτικού συστήματος και αυτή μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένα
βήματα.
- Πρώτο το σπάσιμο των ΜΑΜΟΥΘ εκλογικών περιφερειών στο Λεκανοπέδιο και αλλού, όπου για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής χρειάζεται είτε πακτωλό χρημάτων είτε αγκαζέ τα ΜΜΕ.
- Δεύτερο, αναλογικότερο εκλογικό σύστημα- όχι
απλή αναλογική – που θα δίνει ένα μικρό μπόνους στο
πρώτο κόμμα με σκαλοπάτια ανάλογα μετά ποσοστά
του.
- Τρίτο, όλες οι επιτελικές θέσεις της διοίκησης και
των υπουργείων θα κατακτώνται με εξετάσεις ύστερα
από προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ και να μην καπαρώνονται
από ανάξιους ή αποτυχόντες κομματάρχες.
- Τέταρτο, να θεσμοθετηθούν θητείες αιρετών κάθε
βαθμίδας ώστε να μην καπαρώνονται από τα διάφορα
ρουσφέτια τα αιρετά έδρανα.
- Πέμπτο, να καταργηθεί το ρεζιλίκι των τριήμερων
όταν κανένα κόμμα δεν αποκτά αυτοδυναμία καθώς με
τα τριήμερα το μόνο που προλαβαίνουν να κάνουν τα
κόμματα είναι να διαπραγματευτούν και να μοιράσουν
υπουργικές καρέκλες.
- Η οποιαδήποτε κατάληξη κυβερνητικής συνεργασίας να είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ αποτυπωμένη σε χαρτί.
- Δεύτερη προτεραιότητα είναι η προοδευτική ανά
εισοδηματικές κλίμακες φορολογία, σε συνδυασμό με τη
μείωση φορολογικών συντελεστών.
- Τρίτη πρέπει να είναι το ψηφιακό κράτος όπου ο
κάθε πολίτης θα μπορεί ψηφιακά να καταθέτει το αίτημά
του και με τον ίδιο τρόπο να μαθαίνει και την πορεία και
το αποτέλεσμα.
- Τέταρτη και τελευταία είναι μια οριζόντια προτεραιότητα που αφορά το σεβασμό στους θεσμούς, την διάκριση των εξουσιών και την δημοκρατία.
- Πέρα και έξω από τα παραπάνω το κυρίαρχο για
την Κεντροαριστερά πρέπει να είναι το τέλος των αρχηγικών κομμάτων. Χρειάζεται ένα κόμμα θεσμός με εσωτερική δημοκρατία όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται
συλλογικά.
- Σε κάθε περίπτωση – και το συνέδριο είναι μια ευκαιρία – τα παραπάνω να αποτελέσουν παρακαταθήκη
για την επόμενη μέρα – γιατί πρέπει να υπάρξει επόμενη μέρα – με νέο οργανωτικό, καταστατικό, πραγματικό
συνέδριο μετά από τις 16-17 και 18 Μαρτίου που το
μόνο που μπορεί και πρέπει να πετύχει είναι η ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των πολιτικών φυλών που προσέτρεξαν
στις εκλογές του Νοεμβρίου τον 2017.
Εξυπακούεται ότι προγραμματική δουλειά που θα
αφορά το μέλλον μιας παράταξης για την εξυπηρέτηση
του μέλλοντος μιας χώρας, μπορεί να γίνει με 400 εκλεγμένους συνέδρους με πολιτική συνείδηση αφού προηγηθεί εξάμηνη προσυνεδριακή δουλειά σε κάθε χωριό, σε
κάθε πόλη, με την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου
πάνω σε μια κεντρική πλατφόρμα με τοπικές, νομαρχιακές και περιφερειακές διαδικασίες και συνελεύσεις με
αποκορύφωμα ένα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ συνέδριο.
Τασιόπουλος - Πριονίδης
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ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ

Με αφορμή το ρεπορτάζ του αθλητικού site kerkidasport.gr
και του 24oresimathia.gr σχετικά με την επιδρομή στα περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΕ Βέροια την εβδομάδα που μας πέρασε,
ξέσπασε «πόλεμος» αφού απάντησε η επίσημη ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, με
ανυπόστατες δικαιολογίες, η οποία ΠΑΕ έδωσε σημεία ζωής στο
site της, το οποίο επαναλειτούργησε μόνο και μόνο για να ανεβάσει αυτή την ανακοίνωση, ενώ δεν έμεινε αμέτοχος και ο Δήμος
Βέροιας που με τη σειρά του έδωσε την δική του απάντηση στις
κατηγορίες που δέχθηκε.
Συγκεκριμένα το ρεπορτάζ των δύο site και οι ανακοινώσεις
ΠΑΕ και Δήμου έχουν ως εξής:
Η επιδρομή στα περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΕ Βέροια συνεχίζεται!
Πρόκειται για μια, κυριολεκτικά, λεηλασία κινητών περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε πλήρη εγκατάλειψη βρίσκονται και οι κτηριακές εγκατα-

στάσεις στο Ταγαροχώρι.
Σήμερα Τρίτη πρωί, το kerkidasport.gr και to 24oresimathia.gr μαζί
με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή Γιώργο Χατζάρα,
επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις στο Ταγαροχώρι το οποίο είναι …
ξέφραγο αμπέλι. Μπορεί να πάει οποιοσδήποτε και να μπει στους περισσότερους χώρους οι οποίοι παρουσιάζουν εικόνα τρώγλης.
Φυσικά τις προηγούμενες μέρες «άγνωστοι» φόρτωσαν όλα τα
όργανα γυμναστικής και ότι άλλο τους φάνηκε χρήσιμο, με «άγνωστο»
προορισμό. Κι αν είναι άγνωστοι (χωρίς εισαγωγικά), τότε δεν έγινε
καμιά καταγγελία για κλοπή περιουσίας από την ΠΑΕ Βέροια.
Πέρα από αυτό όμως οι εγκαταστάσεις είναι σε άθλια κατάσταση.
Οι προβολείς του κεντρικού γηπέδου στο Ταγαροχώρι ήταν αναμμένοι
στις 10 σήμερα το πρωί, όπως επίσης και ο φωτισμός σε αρκετούς
χώρους. Το τραγικότερο και επικινδυνότερο που εντοπίσαμε, ήταν ένα

ηλεκτρικό σώμα θέρμανσης το οποίο ήταν αναμμένο, δίπλα σε κρεβάτι
και ρουχισμό, με τεράστιο κίνδυνο πυρκαγιάς που θα μετέτρεπε το
κτήριο σε παρανάλωμα του πυρός. Φυσικά κατά την επίσκεψή μας,
σβήσαμε τα φώτα και παρέμεινε ανοιχτός μόνον ο φωτισμός των
προβολέων που δεν γνωρίζουμε από που θα μπορούσαμε να τον
σβήσουμε.
Όπως αντιλαμβάνεστε η απερχόμενη ιδιοκτησία της ΠΑΕ Βέροια
εκτός από την διάλυση των ποδοσφαιρικών τμημάτων, διαλύουν κυριολεκτικά και την υποδομή που ξεκίνησε να δημιουργείται εδώ και
δεκαετίες.
Επιβάλλεται κάθε αρμόδιος φορέας να κινητοποιηθεί άμεσα έτσι
ώστε να προστατευτεί η περιουσία που απέμεινε, όπως το λεωφορείο
της ομάδος για το οποίο μεθοδεύεται η «αρπαγή» του.
Σελίδα 21
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Απρόσκλητος
σε εκδηλώσεις ο
Συντονιστής
Μας είπαν πως κάποιο κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται απρόσκλητος σε εκδηλώσεις που γίνονται στη Βέροια. Μάλιστα πρόσφατα η αναφορά
έγινε για τον Συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθία ο οποίος έδωσε το παρόν του
στην κοπή της πίτας του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.
«Δεν έχουμε πρόβλημα με τον συγκεκριμένο κύριο, ούτε με κανέναν
άλλο, αλλά επειδή δεν προσκλήθηκε κανένας κομματικός φορέας,
φάνηκε κάπως περίεργο στα μέλη μας…» μας είπε στέλεχος
του Συλλόγου.
Σα να έχουν δίκιο στον Εμπορικό
Σύλλογο.

«Ντουμανιάζει»
σε δημόσιο χώρο
Παραπονέθηκαν κάποιοι αντικαπνιστές για εργαζόμενο σε επιχείρηση του
Δήμου.
Ενώ σε όλους τους δημόσιους χώρους εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός
νόμος, στο συγκεκριμένο γραφείο ο εργαζόμενος «ντουμανιάζει» με το
τσιγάρο του.
Το μήνυμα εστάλει…
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φαίνεται και στην φωτογραφία μας, αν αποκολληθούν θα καταλήξουν στον δρόμο
που βρίσκεται κάτω από το πάρκο των Αγίων Αναργύρων, απ΄ όπου διέρχονται αυτοκίνητα και πεζοί.

διά
ι
α
π
ά
ρ
α
ε
ν
σε
Εκφοβισμοί ης Βέροιας
τ
στα σοκάκια

Παρέες νεα
ς
κή
νι
α
λβ
ρών α
και
καταγωγής
λ ιν π α ιδ ιά π α
ν,
ν ο σ το ύ ν τω
έλ
γ
γ
μ α ς κα τα
τα
ς
ω
θ η κ ε, π
σε
β ρ ά δ ια κα ι
ορ
δ
ά
ιν
σ κ οτε
μομ ά κ ια τρ ο
πεκ ρ α το ύ ν
κα ι
ς
ρ α σ τι κ ο ύ
ρά
ικ
μ
ιδιαίτερα
παιδιά.
τα μάτια
ε
μία να έχει
νο
Ν ο μ ί ζο υ μ
τυ
σ
Α
η
ρέπει
ιες. Επίριρή και θα π
ητες ενέργε
α
ίτ
β
α
ο
ρ
σ
α
ότι η συγκεκ
π
λύ
α
ο
ς
π
τι
υτές, καοβεί σ
ελία είναι
τις παρέες α
ώστε να πρ
ό
ι
π
σ
μένη καταγγ
α
έτ
ό
,
μ
τά
ισ
β
ιχ
νω στοιχεία
της ανο
αν εκφο
ότι παραπά
ε
υς υπέστησ
και τα αυτιά
μ
το
ία
ιά
μ
ιδ
νο
α
π
τυ
ν Ασ
ου τα
ιστατικά στη
σης γονείς π
σουν τα περ
λώ
η
δ
να
ι
λά είνα
έχουν.
μπορούν να

ράκης
τ
ε
Π
ς
ο
ίν
τ
ν
α
τ
σ
ν
ω
Κ
Ο
δας
ά
λ
λ
Ε
ς
η
τ
ς
ο
ρ
ό
φ
ιο
α
σημ

Με γά λη διά κρ ισ η
αι
για έναν αθλητή είν
ώατ
κρ
ι
σε
λά
να παρε
ς
ντ ας τη ση μα ία τη
υΟλ
σε
υ
το
ς
ρα
χώ
Αμπιακούς αγώνες.
ι
κα
η
κόμη μεγαλύτερ
ι
κα
υ
το
για τον τόπο
υ.
το
την πόλη
Ο λόγος για τον βεαροιώτη αθλητή με
νο
ντί
τα
νσ
Κω
ρία
πη
να
τιΠε τρ άκ η το υ Αθλη
εΑ
Αμ
ου
κού Σωματεί
Βέ
ιεί»
Υγ
τι
«Εν Σώμα
ούς Παραολυμπιααι
είν
ς
οίο
οπ
σχει στους Χειμεριν
ετά
μμ
συ
ροιας, ο
θα
υ
πο
.
ς από την Ελλάδα
ο μοναδικός αθλητή
γκ της Νότιας Κόρεας
τάλθα γίνουν Πιονγκτσάν
επιστρέψει με ένα με
υ
να
πο
η
18
άκ
20
τρ
ες
Πε
ών
νο
αγ
ντί
τα
κούς
νσ
Κω
ν
το
υν
ύο
θα συνοδε
Οι ευχές όλων μας
ια.
ν Ελλάδα και τη Βέρο
τη
λά
ψη
ς
λιο σηκώνοντα

ν
α
σ
η
τ
έ
θ
ο
π
ο
Τ
πινακίδα για
α
ί
ν
ο
δ
ε
κ
α
Μ
τη
Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες που
κρατούν ακόμα …θερμοπύλες. Κάποιοι
όμως ξεχωρίζουν για τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνουν. Για παράδειγμα ο Δήμος Δίου-Ολύμπου σε συνεννόηση με τον
Δήμο Τεμπών, τοποθέτησαν πινακίδα για
το καλωσόρισμα στην Μακεδονία, την μία
και Ελληνική.
Έτσι με περηφάνια φωτογραφίζονται
μπροστά στην πινακίδα και μπράβο τους
γι αυτό.
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Βέροιας

Η εντονότερη
για τον φετινό χειμώνα ήταν η χιονόπτωση της προηγούμενης βδομάδας. Εκτός
από την πυκνότητά
της, απλώθηκε και …
λευκό σεντόνι σε ολόκληρο τον κάμπο
της Ημαθίας.
Μόνο στη Βέροιας
δεν το έστρωσε καλά
για να το χαρούν μικροί και μεγάλοι, λες
και η πρωτεύουσα
της Ημαθίας είναι σε
…γυάλα!!!
Οι χιονοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο επηρέασε σημαντικά και την λαϊκή αγορά της
Βέροιας. Την Τρίτη στην λαϊκή οι πάγκοι των μικροπωλητών ήταν λιγότεροι, όπως και οι
καταναλωτές που την επισκέφθηκαν.
Έτσι οι παραγωγοί και οι μικροπωλητές υπέστησαν τις συνέπειες άλλης μίας θεομηνίας… Ωστόσο απόλαυσαν το τσιπουράκι τους στο ουζερί της Ελισάβετ και του
Βασίλη Μοτσιόπουλου!!!

Υπερβολική η απόφαση
για τα «Γιοτζαλίκια»
Πιστεύουμε ότι η
απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία που στεγάζονται
στο σχολικό κτήριο
στα «Γιοτζαλίκια» την
προηγούμενη Δευτέρα, ήταν υπερβολική.
Το χιόνι ήταν ελάχιστο ώστε να αποτελέσει κίνδυνο για τους
μαθητές.
Κι αν υπήρχε πρόβλημα με την ανηφόρα στην οδό Αφροδίτης, νομίζουμε πως
η μετακίνηση με τα
αστικά δεν ήταν προβληματική.

Ο
Πρωθυπουργός
«δίκασε» την
Ράνια

Κάπου χάνεται η λογική με τις απόψεις κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
Διαβάσαμε ανάρτηση του Συντονιστή του
ΣΥΡΙΖΑ στην Ημαθία, Τάσου Κωστόπουλου,
σχετικά με την περίπτωση των ενοικίων που
εισέπραττε η πάμπλουτη υπουργός Ράνια
Αντωνοπούλου.
Δηλαδή Τάσο επειδή υπάρχουν κατηγορούμενοι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
για «σκάνδαλα», θα πρέπει να βγάλουμε «καθαρή» την πρώην υπουργό για την προκλητική
στάση της απέναντι στον δοκιμαζόμενο οικονομικά και κοινωνία ελληνικό λαό;
Γιατί αν μπούμε στην δική σου λογική,
τότε θα πούμε πως μέχρι οι κατηγορούμενοι για τη Novartis αποδειχθούν ένοχοι,
σήμερα πρέπει να θεωρούνται αθώοι.
Όμως η Ράνια Αντωνοπούλου δεν
είναι «αθώα» καθώς ομολόγησε η
ίδια την πράξη της και την «δίκασε» ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
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Δούλεψαν ασταμάτητα για
την διάνοιξη των δρόμων
Η χιονόπτωση δημιούργησε αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ημαθίας, αλλά έστω και με καθυστέρηση λίγων ωρών, η
κυκλοφορία σε κάποια ορεινά σημεία του Βερμίου αποκαταστάθηκε.
Σ΄ αυτό συνετέλεσε η άοκνη και επίπονη προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για οχήματα της Πολιτικής Προστασίας οι
οποίοι για πολλές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργάστηκαν
ασταμάτητα.
Δικαιολογημένα τα δημόσια συγχαρητήρια που τους έδωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης.

Στη Βέροια ο Θόδωρος
Ρουσόπουλος
και η Μάρα Ζαχαρέα

Ινκόγκνιτο επίσκεψη στη Βέροια έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος και πρώην υπουργός Θόδωρος Ρουσόπουλος, μαζί με την σύζυγό του, επίσης γνωστή δημοσιογράφο,
Μάρα Ζαχαρέα.
Η επίσκεψη έγινε την Καθαρά Δευτέρα και το γνωστό ζευγάρι διανυκτέρευσε στο ξενοδοχείο «Όλγανος» του Αντιδημάρχου Βέροιας Βασίλη Λυκοστράτη ο οποίος φρόντισε να
φύγουν ευχαριστημένοι παρέχοντας όλες τις ανέσεις.
Αν έγιναν κάποιες επαφές του Θόδωρου Ρουσόπουλου με τοπικά στελέχη του κόμματος που ανήκει, δεν έγιναν γνωστές.
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πολιτισμός
«Η Χιονονιφάδα που αγάπησε το καλοκαίρι»
Ο Χρήστος Δασκαλάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Το βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ και οι εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου του Χρήστου Δασκαλάκη Η ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, την Δευτέρα
5 Μαρτίου 2018 και ώρα 6 μμ, στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας (Έλλης 8).
Η «Χιονονιφάδα που αγάπησε το Καλοκαίρι» φιλοξενεί μια μαγική διαδρομή στον κύκλο της ζωής. Μαζί
με τους πρωταγωνιστές, τον Νικόλα και την Ευτυχία,
ακολουθούμε την πορεία της φύσης.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ο Νικόλας και η Ευτυχία αγαπούσαν πολύ το χιόνι.
Κάθε βράδυ, ονειρεύονταν να δουν τις πρώτες νιφάδες να πέφτουν από τον ουρανό. Εκείνο το βράδυ
έτσι και έγινε. Έτρεξαν γρήγορα στην κουζίνα, πήραν
ένα γυάλινο βάζο, έπιασαν μια χιονονιφάδα και την
έκλεισαν αμέσως στο ψυγείο! Όμως ό,τι αγαπάς δεν
το φυλακίζεις… Θα καταλάβουν τα παιδιά γρήγορα το
λάθος τους, θα της δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία και, πώς μπορούν να κάνουν μια χιονονιφάδα να
αγαπήσει ένα καλοκαίρι;
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Χρήστος Δασκαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και μεγάλωσε στο νησί της Ύδρας μέχρι
την ηλικία των 18 ετών. Σπούδασε Συμβουλευτική και Ψυχολογία στο Mediterranean College, Δημιουργική Γραφή στο Open College Of the Arts, Θεωρία της Μουσικής και Ορθοφωνία στο Ελληνικό
Ωδείο και ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών του με μαθήματα στην Υποκριτική και Σκηνοθεσία στο
Θέατρο Των Αλλαγών. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.
Ο ελεύθερος χρόνος του είναι γεμάτος από ταξίδια, σελίδες με μικρές ιστορίες, παραμύθια και στίχους. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, χωρίς να ξεχνά τη μεγάλη του αγάπη, την Ύδρα.
Η ιστορία της χιονονιφάδας καταφέρνει να δημιουργήσει τα ερεθίσματα αυτά που θα οδηγήσουν
το παιδί στην εξερεύνηση, ανακάλυψη, κατανόηση και τελικώς μάθηση. Ο Χρήστος Δασκαλάκης βουτά την πένα του στα χρώματα του ουράνιου τόξου και «ζωγραφίζει» ένα παραμύθι που θα φωλιάσει
στις καρδιές μικρών και μεγάλων.
Εύη Μαραμή - Συγγραφέας - Παιδαγωγός ΜΑ Εκπαιδευτική Ψυχολογία University of London
Η υπέροχη αυτή ιστορία για μικρούς και μεγάλους φιλοξενεί μια μαγική διαδρομή στον κύκλο της
ζωής. Η περιπέτεια της μικρής χιονονιφάδας είναι ένας ύμνος στον σεβασμό προς τους άλλους και
προς τη φύση, που τόσο την έχουμε ανάγκη. Μας θυμίζει πως μπορούμε να παγιδευτούμε στις ίδιες
μας τις επιθυμίες αλλά και στις προσδοκίες των άλλων. Μας φέρνει αντιμέτωπους με τον φόβο της
απώλειας. Μας συμφιλιώνει με όσα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τελικά, μας χαρίζει την αρετή της
προσαρμοστικότητας και τον θρίαμβο της ελευθερίας.
Μαρίνα Ρογάρη - Παιδοψυχολόγος, MSc. University of London
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Διδάχθηκα το μεγαλείο της ελευθερίας από μικρή ηλικία, όταν
στην ηλικία των έξι ετών, οι «γονείς» που γνώριζα μέχρι τότε, με
έδωσαν στους καινούριους και τελικά πραγματικούς μου γονείς. Το
κατάλαβα όταν, οι πρώτοι, χωρίς δεύτερη σκέψη, με παρέδωσαν
στους δεύτερους και ας ήξεραν ότι υπήρχε η περίπτωση να μη με
δουν ποτέ ξανά. Γιατί, ό,τι αγαπάς, δεν το φυλακίζεις. Το αφήνεις
ελεύθερο…
Την αίσθηση της απώλειας την ένιωσα όταν έχασα τον παππού
μου και την αδελφή Καλλίνικη, μια μοναχή που συνάντησα στα
παιδικά μου χρόνια σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι του νησιού
μου. Ο πρώτος, μου έμαθε την υπομονή, η δεύτερη μου δίδαξε την
ελπίδα. Και οι δύο είναι δίπλα μου σε κάθε βήμα, σε κάθε χαρά, σε
κάθε δυσκολία και ας μην είναι πλέον κοντά μας. Αυτοί με έμαθαν
πως, κάτι που «φεύγει» μπορεί να έρθει πίσω με μια άλλη μορφή…
Οι δικές μου εμπειρίες λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, ήρθαν να
γίνουν ένα παραμύθι για την ελπίδα, την υπομονή, την ελευθερία,
την αγάπη και το σεβασμό προς τη φύση και κάθε πλάσμα μέσα σε αυτήν. Ένα παραμύθι στο οποίο
όλα έχουν μια θέση, όλα μπορούν να συμβούν και όλα έχουν κάτι να μας διδάξουν…
Χρήστος Δασκαλάκης
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Το βιβλίο του Παύλου Κάγιου
«Ο κλήρος της τρικυμίας»
παρουσιάζεται στη Βέροια
Οι εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο Ηλιοτρόπιο παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα του Παύλου Θ. Κάγιου «ο κλήρος της τρικυμίας». Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 7 Μαρτίου
στις 7.00 μ.μ. στο «Εκτός Χάρτη - Art Gallery, Books & Coffee»
(Βενιζέλου 3, Βέροια).
Με τον Παύλο Θ. Κάγιο θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος και
συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας. Θα ακολουθήσει συζήτηση με
το κοινό και ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου
του.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

«Τα δημοτικά τραγούδια
των Ριζωμάτων Πιερίων
Ημαθίας» του Ιωάννη Βαϊνά
Η Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
και ο εκδοτικός οίκος «Μάτι» Κατερίνης σας
προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του
Ιωάννη Βαϊνά με τον τίτλο «Τα δημοτικά τραγούδια των Ριζωμάτων Πιερίων Ημαθίας» την
Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου
Βέροιας.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν : Σοφιανίδης
Γιώργος Αντιδήμαρχος Παιδείας κ Πολιτισμού
Τσαμήτρος Ιωάννης Καθηγητής-συγγραφέας
Μπεμπέτσου Αλκμήνη Αντιπρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας
Αποστολόπουλος Αθανάσιος Δικηγόρος
Γραμματέας Δημ. Συμβουλίου
Προβατίδης Κυριάκος εκδότης και ο συγγραφέας
Θ’ ακολουθήσει πρόγραμμα απο χορευτικά
και χορωδιακά συγκροτήματα συνοδεία γκάιντας
των Πολιτιστικών συλλόγων Δασκίου και Ριζωμάτων. Πληροφορίες: Δημοτική βιβλιοθήκη ¨Θ.
Ζωγιοπούλου» τηλ. 2331024879
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Ο Γιάννης Βαϊνάς
γεννήθηκε στα Ριζώματα Ημαθίας. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, παντρεμένος και πατέρας δυο τέκνων. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας
άσκησε τα διευθυντικά του καθήκοντα σε διάφορα πολυθέσια δημοτικά
σχολεία, υπήρξε αρχηγός μαθητικών κατασκηνώσεων και Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας.
Χρημάτισε μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Διδασκάλων και Νηπιαγωγών και
εκλεγμένος αντιπρόσωπος στις γενικές συνελεύσεις της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
“Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908”
Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στις 7 το απόγευμα, στο STAR
Οι Εκδόσεις Μένανδρος παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του
Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα “Ο
Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908”.
Από τις εφημερίδες της εποχής”,
στην Βέροια, την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, στις 7 το απόγευμα,
στο Κινηματοθέατρο STAR (Μητροπόλεως 57). Πρόκειται για
έναν αφιερωματικό τόμο 600
σελίδων, βασισμένο στα δημοσιεύματα των εφημερίδων εκείνης
της εποχής που αναφέρονται στα
τραγικά γεγονότα στην Μακεδονία. Τώρα κυκλοφορεί και σε νέα, μικρότερη έκδοση, ένας τόμος
400 σελίδων.
Το βιβλίο στηρίζεται στο προσωπικό αρχείο
του Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα, που αποτελείται
από 450 πρωτότυπες εφημερίδες εκείνης της
εποχής. Η έκδοση εμπλουτίζεται με ντοκουμέντα
του Μακεδονικού Αγώνα, δηλαδή ανέκδοτες φωτογραφίες και έντυπα, αποσπάσματα από αναμνήσεις και απομνημονεύματα Μακεδονομάχων
και κάποια «αδημοσίευτα» ρεπορτάζ του συγγραφέα από συναντήσεις του με πρόσωπα που
σχετίζονται με τον Αγώνα για την Μακεδονία.
Το βιβλίο διατρέχει, κυρίως, την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα, από το 1903/1904
έως το 1908. Περιλαμβάνει, όμως, και όλα τα
προηγούμενα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό
τον Αγώνα από το 1870 και φθάνει έως και τους
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913, προοίμιο
των οποίων αποτέλεσε ο Αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
Για την πληρέστερη απόδοση των γεγονότων

παρουσιάζονται για πρώτη φορά
τουρκικές και βουλγαρικές πηγές
(εφημερίδες και ντοκουμέντα), με
προπαγανδιστικό υλικό των δύο
άλλων δυνάμεων που ενεπλάκησαν πιο έντονα στον Aγώνα για
την διεκδίκηση της Μακεδονίας. Οι
πηγές αυτές προέρχονται από επιτόπια έρευνα του συγγραφέα στην
Σόφια, την Φιλιππούπολη και την
Κωνσταντινούπολη, σε ιστορικά
αρχεία και βιβλιοθήκες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την
πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου που
πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, τίμησε
με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος.Ο πρόλογος του
βιβλίου εγράφη από τον π.πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή.
Στην βέροια, προλογεί ο π.Επ.Καθηγητής
Βυζαντινής Ιστορίας του Α.Π.Θ., Ιωάννης Λεοντιάδης. Το βιβλίο παρουσιάζουν με την σειρά
που θα μιλήσουν ο Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου
Α.Π.Θ.,π.Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, υποψήφιος βουλευτής-ευρωβουλευτής, Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ο δημοσιογράφος, ερευνητής
του λαϊκού πολιτισμού Γεώργιος Μελίκης, ο συγγραφέας, δικηγόρος, δημοσιογράφος, βουλευτής
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Π.Γκιουλέκας. Την
εκδήλωση συντονίζει η Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ιφιγένεια Βλαχογιάννη.
Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να απευθύνει χαιρετισμό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ.κ.Παντελεήμων.
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Διαγωνισμός φωτογραφίας:
«Ανθισμένες Ροδακινιές»
Στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Επαγγελματιών Φωτογράφων Ημαθίας, διοργανώνει φωτογραφικό
διαγωνισμό με θέμα τις Ανθισμένες Ροδακινιές.
Όπως κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, συμβαίνει ένα φαινόμενο
μοναδικό στην ελληνική ύπαιθρο, εφάμιλλο των ανθισμένων κερασιών της Ιαπωνίας. Το διάστημα από τις αρχές μέχρι τα τέλη
Μαρτίου, ο εύφορος κάμπος της Ημαθίας μεταμορφώνεται από
τις χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές σε μια απέραντη ροζ θάλασσα.
Η ροδακινιά, στις παραδόσεις της Ανατολής, θεωρείται «το
Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» που παρέχει στους
ανθρώπους ζωή και χαρά. Τα άνθη της ροδακινιάς, συμβολίζουν
την άνοιξη, την αναγέννηση και ως συνέπεια τη γονιμότητα, ενώ
έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης μεγάλων ζωγράφων, όπως ο
Van Gogh.
Σκοπός του διαγωνισμού
Σκοπός του φωτογραφικού διαγωνισμού είναι ο φακός του κάθε διαγωνιζόμενου να αποτυπώσει τη στιγμή που οι ανθισμένες
ροδακινιές έχουν την τιμητική τους. Αυτήν την ευφορία που δημιουργείται στην ψυχή μας από το εντυπωσιακό θέαμα, θέλουμε
να μοιραστούμε με όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εικόνες σας!
Πάρτε μέρος
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι λάτρεις της
φωτογραφίας (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) ανεξαρτήτως ηλικίας. Τα απαραίτητα εφόδια είναι μία φωτογραφική μηχανή και πολύ
φαντασία!
Βραβεία & Διακρίσεις Κριτικής Επιτροπής
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με τρεις (3)
ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες στη διεύθυνση
veriapeach@gmail.com μέχρι τις 22 Απριλίου 2018. Η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg (with exif data απαραιτήτως) και το αρχείο να φέρει το επίθετο του διαγωνιζόμενου και
διαδοχική αρίθμηση 1, 2, 3. (π.χ Γιώργος Ιωάννου_1, Γιώργος
Ιωάννου_2, Γιώργος Ιωάννου_3.) To email που θα στείλετε θα
πρέπει να έχει θέμα «Διαγωνισμός φωτογραφίας».
Βραβείο Κοινού
Από φέτος θεσπίζεται και ειδική κατηγορία «Βραβείο Κοινού».
Η διαδικασία είναι απλή:
• Ανεβάζετε τη φωτογραφία σας στα Social Media (αποκλειστικά σε Facebook ή Instagram ή και στα δύο)
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο το hashtag
#veriapeach
• Πάρτε όσα περισσότερα Like μπορείτε.
• Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 22 Απριλίου 2018, όπου

και θα ελεγχθούν μέσω του hashtag οι ανεβασμένες φωτογραφίες. Η φωτογραφία με τα περισσότερα Like κερδίζει!
Έπαθλα
• 1ο βραβείο: Fuji FinePix XP120
• 2ο βραβείο: 150 ευρώ
• Βραβείο (κοινού): 100 ευρώ
Θα απονεμηθούν επιπλέον τιμητικές διακρίσεις. Οι βραβευμένες φωτογραφίες καθώς και αυτές που θα διακριθούν, θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή απονομής και
έκθεση κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ Ροδάκινου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
facebook.com/veriatourismclub
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι.
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με μέχρι τρεις (3) ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες.
• Οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν στα social media για το
βραβείο κοινού – μπορούν να συμμετέχουν και στο διαγωνισμό
για βραβεία – διακρίσεις της κριτικής επιτροπής.
• Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των έργων ορίζεται
η 22 Απριλίου 2018. Πέραν αυτής καμία συμμετοχή δεν θα γίνει
δεχτή.
• Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή στο toverias@gmail.com, θα γίνουν
δεκτές σε μορφή JPEG (with exif data απαραιτήτως). Απαιτείται η δημιουργία φακέλου με το
ΟΝΟΜΑ_ΕΠΙΘΕΤΟ όπου θα αποθηκεύσετε τις
φωτογραφίες με ονομασία τα αρχικά του ονοματεπώνυμου και διαδοχική αρίθμηση 1, 2, 3.
(π.χ Γιώργος Ιωάννου_1, Γιώργος Ιωάννου_2,
Γιώργος Ιωάννου_3.)
• Τα φωτογραφικά έργα θα πρέπει να ανήκουν κατά πατρότητα στον συμμετέχοντα και να
μην έχουν διακριθεί σε άλλους διαγωνισμούς.
• Τα έργα κάθε συμμετέχοντος μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των σκοπών του από
τον διοργανωτή Τ.Ο.Β σε οποιοδήποτε μέσο και
με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς να θεμελιώνεται
δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος και
πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του δημιουργού.
• H κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τα
μέλη της Ένωσης Καλλιτεχνών Επαγγελματιών
Φωτογράφων Ν. Ημαθίας.
• Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.
• Η φωτογραφική μηχανή Fuji FinePix XP120
που θα αποτελέσει το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, θα είναι ολοκαίνουργια με εγγύηση
επίσημης αντιπροσωπείας.
• Οι βραβευμένες φωτογραφίες καθώς και
αυτές που θα διακριθούν, θα εκτυπωθούν και θα
παρουσιαστούν σε έκθεση κατά την διάρκεια του
Φεστιβάλ Ροδάκινου, με παράλληλη προβολή
τους στο διαδίκτυο στην σελίδα του Τ.Ο.Β.
• Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αποδοχή των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.

Παρουσίαση του βιβλίου του
Δημήτρη Φλαμούρη στη Βέροια
Οι εκδόσεις Πηγή
σε συνεργασία με
το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών
Π ολ ι τώ ν Β έ ρ ο ι α ς
εκδηλώνουν την παρουσίαση του Μαθηματικού - Θετικού
Ψυχολόγου Δημήτρη Φλαμούρη PhD,
“Ψυχο-λογικές Σχέσεις”.
Θα ακολουθήσει
συζήτηση με το κοινό πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
ψυχολογίας. Μια παρουσίαση-σεμινάριο
διαφορετική από τις συνηθισμένες.
Στο βιβλίο του ο Δημήτρης Φλαμούρης PhD μέσα
από έξυπνους, καθημερινούς διαλόγους και προκλητικά
επιχειρήματα, συνδυάζει τις ψυχολογικές θεωρίες με τη
μαθηματική λογική, προσεγγίζοντας πολύ διαφορετικά
τις καταστάσεις που καθημερινά πολιορκούν τον συναισθηματικό μας κόσμο. Μέσα από 12 αυτοτελείς ιστορίες,
το βιβλίο βοηθάει στην απόκτηση αυτογνωσίας και στην
εύκολη κατανόηση των βαθύτερων ζητημάτων που όλους
μας απασχολούν.
Το σημαντικότερο μέρος της συνάντησης θα είναι η
Συζήτηση με το κοινό γύρω από ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών θεμάτων όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να
ρωτήσει για θέματα που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του.
Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα θα μιλήσει η Ελίζα
Σιδερίδου, ηθοποιός, playback theatre «coo-action»
Θα ενσαρκώσουν ένα διάλογο από το βιβλίο η Ελίζα
Σιδερίδου και η φιλόλογος Δέσποινα Σπυριδοπούλου
Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Πάττυ Παπαδήμου-Θεοδωρίδου, εκπαιδευτικός, κριτικός, Μcs A.Π.Θ.
Η παρουσίαση του βιβλίου και η συζήτηση ψυχολογίας
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις
6.30 μ.μ. - 9.30μ.μ. στο καφέ Σερεμέτας στη Βέροια με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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Ομιλία του Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην 85η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο
του 2018 θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς περιόδου οικονομικής προσαρμογής, θα επιτρέψει την επάνοδο στην κανονικότητα
και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποδειχθεί αφετηρία ταχείας και
διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Τα κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία
της οικονομίας από τώρα και στο εξής είναι τέσσερα:
(α) Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους
Το μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβεβαιότητα, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας,
επηρεάζει δυσμενώς την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας και
δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα.
Η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς και η λήψη
των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσής του από το Eurogroup
πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερα και με τη μεγαλύτερη
δυνατή σαφήνεια, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των
χρηματοπιστωτικών αγορών και να δρομολογηθεί η ομαλή έξοδος
από το πρόγραμμα.
(β) Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης
Για να επιτύχει η Ελλάδα την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκούς
όρους, πρέπει να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και να διαβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα διολισθήσει εκ νέου σε λάθος κατεύθυνση. Οι
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρηθούν και να γίνουν
αποφασιστικά βήματα για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των
αποκρατικοποιήσεων, με πρώτο βήμα την άρση των προσκομμάτων
σε μεγάλες επενδύσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά καθυστερούν. Στον τομέα αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία για
τις χρήσεις γης.
Η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, στην οποία θα εντάσσονται οι στόχοι, δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί, που έχουν ήδη αποφασιστεί για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος, θα δώσει
ισχυρή ώθηση στην εμπιστοσύνη. Θα επηρεάσει θετικά τους όρους
εξόδου στις αγορές, θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσει
την προσέλκυση επενδύσεων. Επιπλέον, θα διευκολύνει την επιστροφή
καταθέσεων στις τράπεζες και θα ενδυναμώσει την πιστοδοτική τους
ικανότητα. Τα παραπάνω θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο
στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα και θα διαμορφώσουν τις
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη άρση των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων.
(γ) Ομαλή έξοδος στις αγορές
Μετά τη λήξη του προγράμματος, η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών
της αναγκών προσφεύγοντας στις διεθνείς χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης είναι η κύρια και ουσιαστική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό.
Παράλληλα όμως, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό
δίχτυ ασφαλείας που θα πείθει ότι η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει
ενδεχόμενες συγκυριακές αντιξοότητες που καθιστούν το κόστος χρηματοδότησης μη ανεκτό.
Μία τέτοια δικλίδα ασφαλείας είναι το προβλεπόμενο “απόθεμα
ρευστότητας”, που δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγεται η προσφυγή
στις αγορές σε περιόδους αστάθειας και αυξημένου κόστους αναχρηματοδότησης. Το απόθεμα ρευστότητας δημιουργείται με τις δοκιμαστικές
εκδόσεις ομολόγων πριν από τη λήξη του προγράμματος και με τη
συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Στην παρούσα φάση, η πρώτη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, ενώ το
Νοέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ομολόγων ύψους 25,8 δισεκ. ευρώ. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, δρομολογήθηκε μία ακόμη έξοδος με την έκδοση επταετούς
ομολόγου, εντασσόμενη στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για επάνοδο
της χώρας στις διεθνείς αγορές πριν από τη λήξη του προγράμματος.
Η έκδοση αυτή, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω αναταράξεων στις
διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ήταν επιτυχής.
Οι αναταραχές, όπως οι πρόσφατες, φαίνεται όμως ότι επηρεάζουν περισσότερο τις χώρες με αδύναμη πιστοληπτική διαβάθμιση και
λιγότερο ισχυρή οικονομία, οι οποίες είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων τους να αυξάνονται σημαντικά. Κατά συνέπεια, υπό τις
παρούσες αβέβαιες συνθήκες, η έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις
αγορές, αν και είναι επιβεβλημένη προκειμένου η χώρα να επανέλθει
στην κανονικότητα, πρέπει να γίνεται με προσεκτικά βήματα.
Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς αποθέματος ρευστότητας πριν
από τη λήξη του προγράμματος δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και
προετοιμάζει το έδαφος για την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα.
Ωστόσο, συμπληρωματικά θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο
ενός προληπτικού προγράμματος στήριξης. Το ενδεχόμενο προσφυγής σε προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι
συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνηγορούν, δεν θα πρέπει
να δραματοποιείται, καθώς οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη. Η ύπαρξη ενός
τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει
υποστηρικτικά για την ελληνική οικονομία, μειώνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του
Ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών σε χρηματοδότηση μετά τη
λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Η προληπτική πιστοληπτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
θα καθιστούσε αυτούς τους πόρους διαθέσιμους, χωρίς να είναι απαραίτητη εκ προοιμίου η άντλησή τους. Αντίθετα, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων συνεπάγεται άμεσα πρόσθετο δανεισμό, ο οποίος
επιβαρύνει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον,
αυτό το πλαίσιο προληπτικής στήριξης εξασφαλίζει τη διατήρηση της
“παρέκκλισης” (waiver) για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα προκειμένου
αυτά να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει
επενδυτική πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση
αυτή, το απόθεμα ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες εκτιμάται
ότι θα είναι διαθέσιμο και πέραν του Αυγούστου του 2018. Τέλος, η
διατήρηση της παρέκκλισης (waiver) σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη
βιωσιμότητα του χρέους θα επιτρέψουν την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο
του προγράμματος αγοράς κρατικών τίτλων είτε στην κανονική του διάρκεια είτε κατά την περίοδο επανεπένδυσης, επηρεάζοντας πτωτικά
το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.
(δ) Το πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκύπτει ότι η λήξη του
ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 δεν συνεπάγεται αποδέσμευση της χώρας από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των
δανειστών της. Αυτό που αλλάζει είναι η μορφή του πλαισίου εποπτείας
της χώρας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στους γενικούς όρους
και κανονισμούς εποπτείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, προβλέπει αυτόματη άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα μέχρις ότου η χώρα αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει
λάβει από άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
να ασκήσει ενισχυμένη εποπτεία, αν κρίνει ότι συντρέχουν οι συνθήκες.
Πέραν των διατάξεων που είναι ήδη σε ισχύ, έχουν προταθεί από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση
της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αφορούν ζητήματα που μπορούν να
επηρεάσουν τη φύση της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά
το πρόγραμμα και θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το
πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον αυξημένο
ρόλο του ESM και τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Γίνεται επομένως φανερό ότι η ομαλή έξοδος της Ελλάδος από
το πρόγραμμα και η επιτυχής πορεία της στη νέα, μετά την κρίση,
ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγονται δεσμεύσεις για τη διασφάλιση
των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής οικονομικής
πολιτικής μετά το πρόγραμμα και τη συνέχιση της εφαρμογής των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2017
Οι θετικές ενδείξεις για βιώσιμη επιστροφή στην ανάπτυξη είναι το
αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εξαιρετικά επώδυνης προσπάθειας
οικονομικής προσαρμογής. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από
την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2009 έως σήμερα είναι
εντυπωσιακή και πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά διεθνώς. Συγκεκριμένα, η χώρα πέτυχε:
• Την πλήρη εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του μεγάλου ελλείμματος
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
• Την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε όρους
κόστους εργασίας και τη σημαντική βελτίωση σε όρους τιμών. Αξίζει
να σημειωθεί ότι αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας επώδυνης διαδικασίας
εσωτερικής υποτίμησης που έλαβε χώρα μέσω της σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.
• Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της οικονομίας σε
τομείς όπως οι αγορές εργασίας και προϊόντων, το σύστημα υγείας
και κοινωνικής ασφάλισης, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το φορολογικό
σύστημα και η δημόσια διοίκηση.
• Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των πολύ σημαντικών αλλαγών που
συντελέστηκαν στην οκταετία της κρίσης, αυξήθηκε η εξωστρέφεια της
οικονομίας και έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του παραγωγικού υποδείγματος υπέρ κλάδων με εξαγωγικό προσανατολισμό.
• Τέλος, η αναδιάρθρωση και η ανάταξη του τραπεζικού συστήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική ανακεφαλαιοποίηση μετά
από αυστηρές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και
τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού τους, διασφαλίζουν
υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1), υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις,
επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες την αποτελεσματική διαχείριση
του πολύ υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά την πρόοδο που συντελέστηκε, η κρίση επέφερε σημαντικό κόστος σε όρους απώλειας
προϊόντος και απασχόλησης και σημαντική μείωση του πλούτου των
νοικοκυριών. Μεταξύ 2008 και 2016, η χώρα απώλεσε περισσότερο
από το ¼ του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και η ανεργία αυξήθηκε σχεδόν
κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2016 σε μόλις 68% του
κοινοτικού μέσου όρου, από 93% το 2008. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένα
μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων με υψηλά προσόντα, στερώντας
την ελληνική κοινωνία και οικονομία από ένα παραγωγικό τμήμα της,
με ανυπολόγιστες δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018
Το 2017 ήταν έτος επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στην
ανάπτυξη μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης, με εξαίρεση το 2014.
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,6% το
2017 και προβλέπεται να ενισχυθεί σε 2,4% και 2,5% το 2018 και το
2019 αντίστοιχα. Υπάρχουν επομένως βάσιμες ενδείξεις ότι, μετά από
μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επώδυνη οικονομική προσαρμογή,
εμπεδώνεται μια αναπτυξιακή δυναμική, που προσδιορίστηκε τόσο
από τις ευνοϊκές εγχώριες εξελίξεις όσο και από την καλή ευρωπαϊκή
συγκυρία.
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την εγχώρια οικονομία ενίσχυσαν
το οικονομικό κλίμα και οδήγησαν σε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, σε αναβάθμιση της διεθνούς πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και σε διαδοχικές μειώσεις της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα
(ELA). Μείωσαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στα επίπεδα
του Ιανουαρίου του 2006, γεγονός που επέτρεψε την επιστροφή του
Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο του 2017 στις διεθνείς αγορές μετά
από μία τριετία αποκλεισμού. Μείωσαν επίσης τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων και οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στις διεθνείς
χρηματοπιστωτικές αγορές εκδίδοντας καλυμμένα ομόλογα.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2018
η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 2,4%. Παράγοντες ώθησης θα είναι: α) η ισχυρή ανοδική πορεία του τουρισμού, β) η μεγάλη ενίσχυση της μεταποιητικής
παραγωγής, που αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας
των επιχειρήσεων και προεξοφλεί την αύξηση των επιχειρηματικών
επενδύσεων, γ) η αύξηση των εξαγωγών και δ) η ευνοϊκή διεθνής
οικονομική συγκυρία.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επανήλθε το 2017 σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1%, έναντι μηδενικού ρυθμού το 2016. Η εξασθένηση των αποπληθωριστικών πιέσεων οφείλεται
κυρίως στην έντονα ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου
ιδίως στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αλλά και στην πληθωριστική
επίδραση των νέων έμμεσων φόρων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές
του 2017. Για το 2018, η εξέλιξη του εγχώριου πληθωρισμού αναμένεται
να προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις βάσης (base
effects), οι οποίες θα συγκρατήσουν τον πληθωρισμό σε θετικό έδαφος,
αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2017.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ευοίωνες προβλέψεις βασίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του
τρέχοντος προγράμματος οικονομικής προσαρμογής θα ολοκληρωθεί
ομαλά και βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, και ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και στη μεταμνημονιακή εποχή.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κατά το 2016 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης (βάσει του ορισμού του προγράμματος),
για δεύτερο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης
για το 2016, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. Στην
υπέρβαση του στόχου συνετέλεσαν η καλύτερη πορεία των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους καθώς και η συγκράτηση τόσο των
δαπανών κοινωνικής πρόνοιας όσο και του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του 2017 και στο πλαίσιο της δεύτερης
αξιολόγησης του προγράμματος θεσμοθετήθηκε μια σειρά από δημοσιονομικές ρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων,
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αναδιάταξη μεσοπρόθεσμα
του τρέχοντος μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Η νομοθέτηση δημοσιονομικών ρυθμίσεων συνεχίστηκε και το 2018 με την ψήφιση του
ν. 4512/2018 τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης
αξιολόγησης του προγράμματος.
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του

2018, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για το
2017 ύψους 2,44% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 1,75%. Με βάση όμως
τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δημοσιονομικά στοιχεία εκτιμάται ότι το
πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2017 θα υπερβεί την
εν λόγω πρόβλεψη. Εντούτοις, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το
2017 προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων παρελθόντων
οικονομικών ετών (κατασχέσεις, πρόσθετοι φόροι από οικειοθελή
αποκάλυψη εισοδημάτων, ρυθμίσεις οφειλών) που συνδέεται πρωτίστως με συγκυριακούς λόγους, αλλά και από τη μείωση των δημόσιων
δαπανών. Αντίθετα, η αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους
φόρους είναι οριακή, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και την επιβολή νέων φόρων. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη
για φορολογική κόπωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και
υποδηλώνει την αναγκαιότητα αλλαγής του μίγματος δημοσιονομικής
πολιτικής.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του εγχώριου τραπεζικού τομέα
το 2017 ήταν η σταδιακή ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας, η
διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, η
διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών και η μικρή
υποχώρηση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, με το απόθεμα ωστόσο να παραμένει υψηλό (100,4 δισεκ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017). Σημειώνεται
πάντως ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους (το απόθεμα
διαμορφώνεται σε περίπου 95 δισεκ. ευρώ).
Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας και της σταδιακής ανάκτησης της εμπιστοσύνης
του κοινού προς το τραπεζικό σύστημα. Περαιτέρω, η επιβράδυνση
της πιστωτικής επέκτασης κατά τα χρόνια της κρίσης φαίνεται να μην
είναι τόσο έντονη πλέον. Τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων εξακολούθησαν να μειώνονται, με χαμηλότερο όμως ρυθμό, και τα επιτόκια
τραπεζικού δανεισμού για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που η κρίση κληροδότησε στις
τράπεζες και που αυτές καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους και να
καταστεί έτσι δυνατή η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης. Για το
σκοπό αυτό, το θεσμικό πλαίσιο έχει εμπλουτιστεί και οι τράπεζες έχουν
αναλάβει σημαντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε λειτουργία
ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών και για πλειστηριασμούς ακινήτων, απλουστεύθηκε το θεσμικό
πλαίσιο αδειοδότησης εταιριών διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων και
πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων.
Επίσης, διαμορφώθηκε το πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών στελεχών από ποινικές διώξεις και ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εκείνων των
πιστωτών οι οποίοι κατέχουν εξασφαλίσεις. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς την απομάκρυνση των εμποδίων για τη διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ειδικότερα η επίπτωση από την
έναρξη των πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συμπεριφορά
των στρατηγικών κακοπληρωτών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς
παράγοντες για τη θετική εικόνα του τέταρτου τριμήνου.
Οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον
προοδευτικό περιορισμό του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων, με στόχο τη μείωση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ Ιουνίου 2017 και Δεκεμβρίου 2019 περίπου
κατά 37%. Εξάλλου, η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
με συσσωρευμένες προβλέψεις είναι ικανοποιητική και η τιμή του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ήταν το Σεπτέμβριο του 2017 17,1%, υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ (15%).
Στο αμέσως προσεχές διάστημα οι τράπεζες πρέπει να εντείνουν
τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων
για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη
είναι υψηλοί και φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει
επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τράπεζες επιβάλλεται να
διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων, ιδίως
όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τη
συντονισμένη αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον
εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής
λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Μετά τη δημοσίευση σχετικών
κατευθύνσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί
το ενδεχόμενο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε έναν ή
περισσότερους κεντρικούς φορείς που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
για το σκοπό αυτό. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το
επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Το εγχώριο
χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε μακροοικονομικές
και χρηματοπιστωτικές διαταραχές. Το 2018 οι τράπεζες καλούνται να
προσαρμοστούν σε νέες προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή του
Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9), την
αυστηροποίηση του χειρισμού των προβλέψεων για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αλλά και τη διενέργεια της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Υπό αυτές τις
συνθήκες, είναι θετικό το ότι προβλέφθηκε και υπάρχει ένα απόθεμα
ασφαλείας, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του τρίτου προγράμματος,
με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την
ενδεχόμενη στήριξη του τραπεζικού τομέα, εάν αυτή καταστεί αναγκαία.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της φερεγγυότητας του παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια
στην πληροφόρηση με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, οι
ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις από το 2017 δημοσιεύουν ετήσια
έκθεση αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και την
κατάσταση φερεγγυότητας. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για
το 2017 παρέμειναν σταθερά και οι δείκτες φερεγγυότητας αναμένεται
να βελτιωθούν. Για το μετριασμό όμως των συνεπειών του κινδύνου
που σχετίζεται με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την αναζήτηση υψηλών αποδόσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προχώρησαν
σε αναπροσαρμογή της επενδυτικής τους στρατηγικής και τροποποίηση των προϊόντων που διαθέτουν με μείωση της απόδοσης που
εγγυώνται και προώθηση ασφαλίσεων με επενδύσεις τον κίνδυνο των
οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Παρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί και καταγράφεται σε
σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξωτερικοί, που ενδέχεται να απειλήσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.
Βραχυπρόθεσμα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση της ολοκλήρωσης
της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος,
και η τυχόν απόκλιση από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.
Επιπλέον, η μη έγκαιρη αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης του
χρέους είναι αιτία που μπορεί να αναζωπυρώσει αβεβαιότητες.
Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος από την αντιστροφή της μέχρι
σήμερα θετικής πορείας των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών

ομολόγων. Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας αποτελεί θετική εξέλιξη στην πορεία προς την απόκτηση
επενδυτικής βαθμίδας από τα ελληνικά ομόλογα, ενώ το 2017 οι υψηλές
αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική
πτώση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί ακόμα τη χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση στην ευρωζώνη, απέχοντας 5 βαθμίδες
από την επενδυτική βαθμίδα, σημαίνει ότι, με τη χώρα εκτός προγράμματος, τα ελληνικά ομόλογα θα παύσουν να γίνονται αποδεκτά ως
εξασφαλίσεις για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη φθηνή
χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΚΤ. Με δεδομένο ότι η απόδοση
του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου υπερβαίνει σήμερα το 4%,
έναντι περίπου 2% για την Πορτογαλία και την Ιταλία, γίνεται πιθανός
ο κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στη δυναμική του χρέους. Το πρόβλημα ενδέχεται να οξυνθεί, καθώς οι παράγοντες που διαμόρφωσαν
ευνοϊκές συνθήκες κατά το περασμένο έτος φαίνεται ότι αντιστρέφονται.
Ελλοχεύουν ωστόσο και εξωτερικοί κίνδυνοι, που δημιουργούν
ανησυχίες για τη διατήρηση της εξαιρετικά ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και της παγκόσμιας σταθερότητας. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλή οικονομική πορεία της ΕΕ είναι: η προετοιμασία
του Brexit μετά τη συμφωνία της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για συντεταγμένη έξοδο, και η ανάγκη για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας
ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου τον
Ιούνιο του 2018. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ευρωζώνης, σημαντικές
αλλαγές που αφορούν την αρχιτεκτονική της αναμένεται να δρομολογηθούν εφέτος, όπως η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Καθυστερήσεις των
προσδοκώμενων αλλαγών ενδέχεται να ενισχύσουν τις αβεβαιότητες.
Σε διεθνές επίπεδο, αναταράξεις προκαλούνται από την επιδείνωση
των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Β. Κορέα και το Ιράν. Τέλος, σε πολλές
χώρες του κόσμου η έξαρση του λαϊκισμού μειώνει την εμπιστοσύνη
των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση:
να επανέλθει στην κανονικότητα και να βρεθεί ξανά σε πορεία σύγκλισης με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η επιστροφή σε ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη απαιτεί τη διατήρηση και εφαρμογή των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, καθώς και ουσιαστικές
αλλαγές σε τομείς που εξακολουθούν και σήμερα να υστερούν, όπως
είναι το φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το δικαστικό σύστημα και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Για να συμβούν όμως
τα παραπάνω και να καταστεί η Ελλάδα και πάλι φιλικός προορισμός
του επιχειρείν και των παραγωγικών επενδύσεων, θα πρέπει το τέλος
του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής να γίνει αφετηρία ενός
ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, του
οποίου την πατρότητα των ιδεών και την ευθύνη θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής για την
επόμενη ημέρα της εξόδου της Ελλάδος από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στη λήψη
μέτρων εξισορρόπησης των διαταραχών του οικονομικού κύκλου,
αλλά πρωτίστως στην άσκηση μεσομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής
πολιτικής με διττό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της οικονομίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας.
Το σχέδιο πρέπει να στοχεύει σε υψηλούς και διατηρήσιμους
ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της ενίσχυσης της ιδιωτικής
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, του εξωστρεφούς προσανατολισμού
της παραγωγικής δομής και της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής.
Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η υλοποίηση μεγάλων τομών στον ιστό
της οικονομίας. Η εφαρμογή αυτών των τομών απαιτεί την ουσιαστική
και ευρεία συναίνεση και συνεννόηση όλων των κοινωνικών ομάδων
αλλά και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για την
ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να σταματήσει η θετική πορεία προς
το μέλλον, ή, ακόμα χειρότερα, να τεθούν σε κίνδυνο αυτά που έχουν
επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες τα τελευταία εννέα χρόνια, λόγω έλλειψης κοινωνικής συναίνεσης ή λόγω πόλωσης του πολιτικού κλίματος.
Συγκεκριμένα, απαιτούνται:
Πρώτον, ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης με σαφή
οριοθέτηση της κρατικής παρέμβασης στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το
κράτος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας και να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι το ρόλο του παραγωγού-επιχειρηματία. Επιπλέον, με
την αξιοποίηση των συστημάτων σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα
σε ένα μεγάλο φάσμα διοικητικών διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταφέρεται το κόστος από τον φορολογούμενο στον χρήστη,
με παράλληλη όμως μέριμνα για τη στήριξη των κοινωνικά αδύναμων.
Δεύτερον, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας. Καθώς στο νέο παραγωγικό πρότυπο η
παρέμβαση του κράτους περιορίζεται στο ρόλο του ελεγκτή-ρυθμιστή,
οι αποκρατικοποιήσεις όχι μόνο θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, αλλά
κυρίως θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή.
Τρίτον, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα με γνώμονα τη δημιουργία ενός απλού και σταθερού φορολογικού πλαισίου με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
καθώς και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Τέταρτον, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις
μορφές της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά το μέγεθος της άτυπης οικονομίας και να αυξηθούν τα
δημόσια έσοδα με δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Για
την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται όχι μόνο η εξοικείωση του
πολίτη με τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και η καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης.
Πέμπτον, έμφαση στο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία-έρευνα-καινοτομία) με αξιολόγηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και
σύνδεση της έρευνας με τη χρηματοδότηση και την παραγωγική διαδικασία. Και τούτο διότι η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και έρευνας με την παραγωγική διαδικασία προωθεί την καινοτομία και
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Έκτον, και σημαντικότερο, ισχυροποίηση της ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου. Για να καταστεί αυτό
εφικτό, πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους να αποδεχθούν
ότι μόνο κοινωνικά αποδεκτοί και με υψηλό κύρος και ανεξαρτησία
θεσμοί, που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων
εις βάρος άλλων, προάγουν την ευημερία της κοινωνίας ως συνόλου.
Για να επιτύχει η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει το κύρος των
θεσμών, που είναι συνώνυμο με την εμπιστοσύνη στο μέλλον, να
εξυψωθεί. Αδύναμοι και κλειστοί θεσμοί παράγουν αβεβαιότητα και απώλεια προσανατολισμού, ενώ αντίθετα ισχυροί, ανεξάρτητοι, ανοικτοί
και κοινωνικά αποδεκτοί θεσμοί είναι απαραίτητοι για την επιστροφή
στην ομαλότητα.
***
Σήμερα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την
κρίση και την επιστροφή στην ομαλότητα. Οι αντικειμενικές συνθήκες,
όπως καταγράφονται από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, είναι ενθαρρυντικές. Για να αξιοποιηθούν όμως, απαιτείται ένα
συνολικό σχέδιο για το μέλλον μέσα σε κλίμα κοινωνικής συναίνεσης
και πολιτικής ομαλότητας, που θα πείθει τις παραγωγικές δυνάμεις
και τις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα έχει οριστικά απομακρυνθεί από
πρακτικές του παρελθόντος και βρίσκεται πάλι σε τροχιά σύγκλισης με
την Ευρώπη.
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Η «ΧΡΥΣΗ» ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ 1931-1938
Γράφει
ο Παύλος
Πυρινός
Το έτος 1931 ήταν
το έτος δράσης και θεμελίωσης του θεσμού
των Προσκοπικών Κατασκηνώσεων
Α. ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ 1931
Οι προσωρινοί βαθμοφόροι και πρόσκοποι
του 1931 κατανεμήθηκαν σε 5 ομάδες ως εξής:
1η ομάδα αρχηγός Αθανάσιος Δαβόρας με 16
βαθμοφόρους-προσκόπους
2η ομάδα αρχηγός Κ. Μάντσης με 17 βαθμοφόρους-προσκόπους
3η ομάδα αρχηγός Γ. Ζανετόπουλος με 16
βαθμοφόρους-προσκόπους
4η ομάδα αρχηγός Φ. Παπαδόπουλος με 16
βαθμοφόρους-προσκόπους
5η ομάδα αρχηγός Κ. Χ΄΄Δήμος με 18 βαθμοφόρους-προσκόπους
Σύνολο βαθμοφόρων-προσκόπων: 88
Β. ΔΡΑΣΕΙΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ 1931
1. Για τη γιορτή του νέου έτους η 1η ομάδα
βοήθησε μέσα στο ναό για την τήρηση της τάξης, ενώ οι άλλες ομάδες ήταν στον περίβολο
του ναού για την υποδοχή των επισήμων.
Ο Αθανάσιος Δαβόρας, διοικητής της 1ης
ομάδας, είχε την ευθύνη της κίνησης των ομάδων, της παράταξης στο ναό κ.ά.
2. Πρόσκοποι με την ευθύνη του Φ. Παπαδόπουλου, διοικητού της 4ης ομάδας, συμμετείχαν
στο μνημόσυνο (1-3-1931) «υπέρ των εν πολέμω πεσόντων».
3. Ο Κ. Μάντσης, διοικητής της 2ης ομάδας,
με δύο ομάδες προσκόπων παρέστη στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στρατιωτών (8-31931).
4. Όλες οι ομάδες πήραν μέρος στην εθνική
εορτή της 25ης Μαρτίου και αποτέλεσαν την κεφαλή της φάλαγγας της παρέλασης.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα του Γυμνασίου.
Την τήρηση της τάξεως ανάλαβε η 1η ομάδα με
αρχηγό τον Αθανάσιο Δαβόρα.
5. Οι πρόσκοποι βοήθησαν πάρα πολύ την
επιτροπή πλημμυροπαθών με πρόεδρο τον τότε
Δήμαρχο Βεροίας που οργάνωσε γιορτή στο
εξοχικό κέντρο «Εληά» για τους πλημμυροπαθείς.
Γ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
21-7 έως 30-8-1931
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι πρόσκοποι, γονείς και αδέλφια προσκόπων, καθώς και
μέλη του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου.
Ο διοικητής της 10ης Μεραρχίας Γ. Μαυροσκώτης έδωσε εντολή να χορηγηθούν στην προσκοπική κατασκήνωση της Καστανιάς διάφορα
υλικά (σκηνές, κλινοσκεπάσματα, χύτρες κ.ά.) με
επιστροφή. Η ευθύνη της μετάβασης των προσκόπων στην Καστανιά (Γρά-Γρού) ανατέθηκε
στους μαθητές της Σχολής υποψηφίων υπαρχηγών Αθ. Δαβόρα, Ιωάννη Γιαμά και Φιλοκτήμονα
Παπαδόπουλο.
Την επόμενη μέρα από τη μετάβασή τους
στην προσκοπική κατασκήνωση οι πρόσκοποι,
με ευθύνη του Φ. Παπαδόπουλου καθάρισαν το
στρατόπεδο και έστησαν τις σκηνές του αρχηγείου, των ενωμοτιών, της τραπεζαρίας και της
διαχείρισης.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Διοικητής: Γ. Γουδής
Γραμματέας: Φιλ. Παπαδόπουλος
Διαχειριστής: Γ. Παυλίδης (βοηθός Κ. Τσικής)

Αξιωματικός Υπηρεσίας στρατοπέδου: Αθ.
Δαβόρας
Χρέη μαγείρου: Ιωάννης Γιαμάς, βοηθοί Αλ.
Μάντσης και Κ. Φουκαλάς.
Οι δύο τελευταίοι αντικαταστάθηκαν από
τους Δ. Βλαχόπουλο και Κ. Μαρκόπουλο.
Στην κατασκήνωση αυτή πήραν 54 (βαθμοφόροι και πρόσκοποι) και 16 ιδιώτες.
Κατά τη διάρκεια της προσκοπικής κατασκήνωσης, στις 1-8-1931, ξέσπασε πυρκαϊά στην
Καστανιά. Από τους πρώτους που έτρεξαν να
βοηθήσουν ήταν οι πρόσκοποι κατασκηνωτές.
ΟΙ πρόσκοποι που βοήθησαν στην κατάσβεση της φωτιάς ήταν: Φιλ. Παπαδόπουλος,
Π. Κελεπουρίδης, Δ. Χ΄΄Παράσχος, Τατάτσης,
Αβραάμ Ρουμπέν, Ν. Παπαδόπουλος, Θ. Γαρουφαλίδης, Κ. Κανελίδης, Οδ. Δημάδης, Κ.
Τσικής, Κ. Αμοιρίδης, Χρ. Ζανετόπουλος, Π.
Χαραλαμπίδης και Αλεξ. Μάντσης.
Για όλους αυτούς ο Τοπικός Έφορος Γ. Γουδής σε ημερήσια διαταγή 34/3-8-1931 ανακοίνωσε: «Μεταβάντας μετά προθυμίας εις το
τόπον της εκραγείσης την 1ην Αυγούστου πυρκαϊάς και δώσαντας χείρας βοηθείας εις τους
Καστανιώτας και τον σταθμόν χωροφυλακής,
επαινώ, ευχόμενος να ίδω τούτους εμπνευσμένους δια παντός από το πνεύμα της αυταπαρνήσεως».
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Η επιστροφή των κατασκηνωτών προσκόπων στη Βέροια πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα.
Όλοι οι πρόσκοποι κατασκηνωτές την τελευταία
ημέρα της κατασκήνωσης διανυκτέρευσαν στο
εργοστάσιο Σωσσίδη (κοντά στην εκκλησία).
Την επομένη ημέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι πρόσκοποι διαιρέθηκαν σε τρεις ομάδες,
μία ενωμοτία ποδηλάτων και ένα τιμητικό απόσπασμα για τη σημαία.
Από το εργοστάσιο Σωσσίδη ξεκίνησαν οι
πρόσκοποι για τη Βέροια ως εξής: Πρώτα η
ενωμοτία ποδηλάτων στη συνέχεια η σημαία
(σημαιοφόρος ο Γ. Παυλίδης), ο επικεφαλής της
φάλαγγας Αθαν. Δαβόρας, οι τρεις ομάδες σε
φάλαγγα κατά τριάδας και στην ουρά της φάλαγγας τα μεταγωγικά του Σώματος (δίτροχα κάρα).
Στους στρατώνες η φάλαγγα ενώθηκε με τη
στρατιωτική μουσική του Σώματος, η οποία κατά την είσοδο στην πόλη παιάνιζε στρατιωτικά
εμβατήρια
Οι Βεροιώτες για μία ακόμη φορά καμάρωσαν τους προσκόπους στην πρωτότυπη αυτή
εμφάνισή τους.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΡΧΗΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1932
Στη Βέροια με την επανίδρυση της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων Βέροιας συστάθηκε (1930)
Σχολή Υποψηφίων Υπαρχηγών. Η διάρκειά της
ήταν περίπου 2 χρόνια.
Απ’ αυτήν, με την υπ’ αριθμ. 17/31-12-1932
Ημερήσια Διαταγή του Τοπικού Εφόρου, αποφοίτησαν με το βαθμό του υπαρχηγού οι:
1. Ενωμ. Παπαδόπουλος Δημήτριος
2. Ενωμ. Παυλίδης Γεώργιος
3. Ενωμ. Γιαμάς Ιωάννης
4. Ενωμ. Λυπηρίδης Κων/νος και
5. Υπενωμ. Παπαδόπουλος Αντώνης
ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 1932
1. Κάλλης Κων/νος
2. Χυτήρης Αντώνιος
3. Τσιγδέμογλου Θωμάς
4. Παπαδόπουλος Ηλίας
5. Ζαφάρας Μερκούριος
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Στις 2-11-1932, ύστερα από απόφαση του
Τοπικού Εφόρου, συγκροτήθηκε προσκοπική εκ-

κλησιαστική μουσική χορού, με υπεύθυνο μουσικό τον Ηρακλή Αποστολίδη, για τις ανάγκες της
εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου από τους:
α) Ενωματάρχες: Δημήτριο Παπαδόπουλο,
Γεώργιο Παυλίδη και Ιωάννη Γιαμά
β) Υπενωματάρχες: Κων/νο Λυπηρίδη, Αντώνιο Παπαδόπουλο, Βασίλη Λιακόπουλο, Ιορδάνη
Κοϊκόγλου και Παναγιώτη Χαραλαμπίδη
γ) Προσκόπους: Κων/νο Τζίκα, Ορέστη Ζαφάρα, Κων/νο Κάλλη, Νικόλαο Καραμαλάκη,
Ιωάννη Γούναρη, Νικόλαο Ιατρίδη, Κων/νο Μανωλίδη, Αθανάσιο Τσουλή, Γεώργιο Γαβριηλίδη,
Ξενοφών Ραπτόπουλο, Χρ. Κυριτσόπουλο και
Ηλία Παπαδόπουλο
Λίγο αργότερα προστέθηκαν και οι πρόσκοποι:
Αντώνιος Περδίκης, Δημήτριος Βλαχόπουλος,
Αλ. Ζαννετόπουλος, Αντώνιος Παπαδόπουλος
του Αναστασίου και Κων/νος Τσακίρογλου
«ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1932»
ΜΕ την επωνυμία αυτή λειτούργησε το έτος
αυτό από 16/7 έως 17/8/1932 κατασκήνωση με
την εξής σύνθεση:
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Διοικητής: Γεώργιος Γουδής
Υποδιοικητής: Αρχηγός Β΄ Αστεριάδης Γεώργιος (Τοπ. Εφορείας Θεσσαλονίκης)
Βοηθός διοικήσεως: Ενωμοτάρχης Δημήτριος
Παπαδόπουλος
Β΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
Διαχειριστής: Αναστάσιος Καρατζόγλου, αντιπρόεδρος Τ.Π.Σ.
Βοηθός διαχειριστή: Υπενωμ. Βασίλειος Λιακόπουλος
Γ΄ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ
Πήραν μέρος δύο ομάδες.

Η 1η ομάδα με διοικητή τον Φιλ. Παπαδόπουλο και με βαθμοφόρους 6 και προσκόπους
15.
Η 2η ομάδα με διοικητή τον Γ. Ζανετόπουλο
και με βαθμοφόρους 9 και προσκόπους 13.
Σύνολο διοικητών, βαθμοφόρων και προσκόπων και διαχειριστικής υπηρεσίας 34.
Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Κάθε μέρα ο διοικητής της κατασκήνωσης όριζε τον αξιωματικό και την ενωμοτία υπηρεσίας.
Όταν κάποιος πρόσκοπος ήθελε να απουσιάσει για σοβαρούς λόγους, έπρεπε να του χορηγηθεί άδεια απουσίας.
Διδάσκονταν μαθήματα τοπογραφίας και κοινωνικής αγωγής από τους: Φραντζίδη, Λοχαγό
και Θεοδωρίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου.
Ακόμη, διδάσκονταν φροντιστηριακά μαθήματα στους αναξεταστέους μαθητές και ύμνους0τραγούδα από τον Ηρακλή Αποστολίδη.
Συχνά εκκλησιάζονταν στον Ιερό Ναό της
Καστανιάς.
Πραγματοποιούσαν ημερήσιες εκδρομές, όπως στο Ξηρολίβαδο στις 6-8-1932 για εφαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τους κατασκηνωτές επισκέφθηκε στις 4-81932 ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Φασσόπουλος Γεώργιος, ενώπιον του οποίου παρήλασαν οι κατασκηνωτές πρόσκοποι και έδειξαν
σ’ αυτόν τις προσκοπικές τους ικανότητες.
Ο Γενικός Επιθεωρητής τόσο ενθουσιάστηκε
από την όλη οργάνωση και ζωή των προσκόπων που, ύστερα από εισήγησή του, ο Γενικός
Έφορος έστειλε στον Γ. Γουδή έγγραφο με το
οποίο εκφράζει την πλήρη ευαρέσκειά του για
την «από πάσης απόψεως εξαιρετικής τάξεως,
η οποία εκράτει εις την κατασκήνωσίν σας εν
Καστανιά και της εν αυτή συντελεσθείσης μεθοδικής και ωφελιμοτάτης εργασίας σας».
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Αγρια
Δύση
Σε ένα σαλούν, στην αγρία
δύση, εκεί που όλα είναι ήρεμα,
ξαφνικά ανοίγει η πόρτα βιαία
και μπαίνει ένας άγριος πιστολερο! Βγάζει το όπλο του και
μπαμ! μπαμ! Σπάει 10 μπουκάλια από το μπαρ, και όλοι τον
κοιτάνε έκθαμβοι! Φυσάει τότε
την κάνη του όπλου και λέει: I’m
Ringo!»
Μετά από λίγο το ίδιο σκηνικό. Μπαίνει ένας άλλος και πυροβολεί. Μπαμ! Μπαμ! Μπαμ!
Σπάει όλα τα υπόλοιπα μπουκάλια! Φυσώντας την κάνη λέει:»I’m Bill!».
Aμέσως μπαίνει και ένας τρίτος. Μπαμ! Μπαμ! Μπαμ! Πέφτει νεκρός ο μπάρμαν!
Φυσώντας τότε την κάνη, λέει:»I’m Sorry!»

Πατατόστ
Τι χρειαζόμαστε:
Πατάτες 3 μεγάλες
τριμμένες
Αυγό 1 τεμ
Γραβιέρα 80 γρ τριμμένη
Πάπρικα
Αλάτι - πιπέρι λίγο
Λαδόκολλα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Είδος υφάσματος το οποίο ράβεται με την εσωτερική επένδυση (ξεν.) –Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος.
2. «Κουτσοί, στραβοί στην… Παρασκευή», γνωστή
παροιμία – Το κτύπημα στο τένις με ρακέτα.
3.Αυτός που είναι κατάλληλος να προκαλέσει θλάση
– Μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας.
4.Ιδρύθηκε από τον Ωνάση (αρχικά) - Το «κρατάει»
ο ψάλτης – Κατάληξη επιθέτου συγκριτικού βαθμού
(ουδέτερο ενικού αριθμού).
5.Κι έτσι ο πολτοποιημένος – Τα αρχικά του ταμείου
των αγροτών.
6.Διπρόσωπος Θεός των αρχαίων Ρωμαίων (μυθ.)
– Λιμάνι της Κροατίας.
7.Αρματωμένο… θαλασσινό – Περιέχονται στο… Λίπος.
8.Έδρασε στην Αλγερία (αρχικά) – Είναι αυτά που
χρειάζονται να παίρνουν ναρκωτικές ή διεγερτικές ουσίες.
9.Σύνολο από τέσσερα όμοια πράγματα – Τζογαδόρικα… αρχικά.
10. «Δε ρωτώ… είσαι»: γνωστό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη – Ανεξόφλητα χρέη (μτφ.).
11.Το να ριψοκινδυνεύει κανείς, το να ενεργεί παράτολμα – Παλιός ευθυμογράφος μας.
12. Δικά σου (αρχ.) – Χωρίς φασκιά, ασπαργάνωτα.

stayrolexakias.gr

ΚΑΘΕΤΑ
1.Ο κυρίως ναός και συγκεκριμένα ο χώρος μεταξύ
του ιερού βήματος και του νάρθηκα – Προηγείται της
ομάδας των Ιωαννίνων.
2.Κόρη του Δία, η μικρότερη από τις τρεις Χάριτες
(μυθ.) – Εκτός τόπου, άπρεπα, παράλογα (επιρρ.).
3. «Μην περιμένεις…»: τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα με τον Μιχάλη Μενιδιάτη – Καρδιοχειρουργικό κέντρο, κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
4.Θεραπεύσιμος είναι – Διπλό βιάζεται.
5.Πόλη της Αγγλίας αλλά και ποδοσφαιρική ομάδα –
Θέση διακόπτη (ξεν.).
6.Σύνορο, ακραίο σημείο (καθ.) – Αυτά που δεν
τάφηκαν.
7.Παλιό ξένο μουσικό συγκρότημα – Οι ορκωμοσίες,
οι ορκοδοσίες.
8.Αυτός που γίνεται με τη θέλησή μας, θεληματικός
- … βουαγιάζ: ταξιδιωτικός σάκος (ξεν.).
9.Λατίνων… είναι – Πλήθη εντόμων.
10.Βιομηχανική πόλη του Βελγίου - Παλιά ευρωπαϊκά αρχικά – Σε ανώτερη θέση (επιρρ.).
11. «Κυρά…»: τραγούδι του Κατσαρού και Πυθαγόρα με τον Γιάννη Καλατζή – Περιέχονται στο… ποτό.
12.Δυτική …: νησιώτικο κράτος του Ειρηνικού –
Ψωμί μουσκεμένο σε νερό ή γάλα.

Πώς το κάνουμε:
Καθαρίζουμε και τρίβουμε
τις πατάτες από την λεπτή μεριά του τρίφτη και τις στραγγίζουμε πολύ καλά.
Τρίβουμε το τυρί μας και βάζουμε όλα τα υλικά μας σε ένα
μπολ, μαζί και το αυγό και τα
ανακατεύουμε πολύ καλά να
ενωθούν. Ζεσταίνουμε την τοστιέρα, βάζουμε την λαδόκολλα
κι απλώνουμε το μείγμα πάνω
της (θέλουμε να έχει πάχος 1
εκ).
Καλύπτουμε με την λαδόκολλα που περισσεύει (δείτε
φωτ υλικό) και ψήνουμε για 20
– 25 λεπτά περίπου μέχρι να
ξεκολλάει η λαδόκολλα.
Το παρακολουθούμε ώστε
όταν η λαδόκολλα ξεκολλήσει
να το βγάλουμε αμέσως για να
μην μας ξεραθεί, το θέλουμε
μαλακό.

Δεν τρώτε πρωινό; Δείτε
τι θα πάθετε, σύμφωνα
με επιστημονική έρευνα

Ο

ι άνθρωποι που δεν τρώνε πρωινό, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σκλήρυνσης και στένωσης
των αρτηριών τους, λόγω της συσσώρευσης αθηρωματικής πλάκας
στα εσωτερικά τοιχώματα, κάτι που αυξάνει την
πιθανότητα εμφράγματος ή άλλου καρδιαγγειακού
προβλήματος.
Σε αυτή τη διαπίστωση κατέληξε μια νέα ισπανο-αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Το υγιές πρωινό έχει συσχετισθεί από προηγούμενες μελέτες με καλύτερη υγεία της καρδιάς,
μικρότερα επίπεδα χοληστερίνης και κανονικό βάρος. Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που συσχετίζει
την παράλειψη του πρωινού με την παρουσία αθηροσκλήρωσης, που δεν είναι ορατή.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Χοσέ Πενάλβο της Σχολής Επιστημών
Διατροφής του Πανεπιστημίου Ταφτς, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, ανέλυσαν στοιχεία
για πάνω από 4.000 άτομα.
Διαπιστώθηκε ότι η αθηροσκλήρωση ήταν συχνότερη μεταξύ όσων.
Οι άνθρωποι αυτοί ως ομάδα, εκτός από τους
περισσότερους παράγοντες καρδιομεταβολικού
κινδύνου, είχαν επίσης την μεγαλύτερη περιφέρεια
μέσης, τον μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος, την
υψηλότερη αρτηριακή πίεση, τα υψηλότερα λιπίδια
και τα μεγαλύτερα επίπεδα σακχάρου (γλυκόζης)
στο αίμα τους. Ήταν επίσης πιθανότερο να είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, να πίνουν πολύ αλκοόλ
και να καπνίζουν.
Από την άλλη, τον μικρότερο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης είχαν ως ομάδα όσοι έτρωγαν «γερό»
πρωινό, από το οποίο έπαιρναν τουλάχιστον το
20% των θερμίδων της μέρας.
«Οι άνθρωποι που δεν τρώνε πρωινό, συνήθως
ακολουθούν ένα γενικότερο ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Η νέα μελέτη δείχνει ότι η παράλειψη του πρωινού είναι μια κακή συνήθεια που, αν κανείς εγκαταλείψει, θα μειώσει τον κίνδυνο για την καρδιά του»,
δήλωσε η καρδιολόγος δρ Βαλεντίν Φούστερ, που
είναι και αρχισυντάκτρια του “Journal of American
College of Cardiology”.
Παρόλο που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, το
πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της μέρας από άποψη υγείας, περίπου το 20% έως 30% των ενηλίκων δεν τρώνε πρωινό σε τακτική βάση, πράγμα που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνό τους.
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Ο Αμερικανός σκιέρ που υιοθέτησε κουτάβι από φάρμα με
κρέας σκύλων στη Ν.Κορέα και γιατί κάποιοι αντιδρούν

“Three Billboards
Outside Ebbing,
Missouri”
Έγκλημα, δράμα

Μια μητέρα στη μικρή πόλη
του Εμπινγκ, στο Μιζούρι, αναζητά ακόμη απαντήσεις για
το φόνο της κόρης της λίγους
μήνες πριν, ένα έγκλημα που
δεν έχει διαλευκανθεί ακόμα λόγω της απραγίας του τοπικού
σερίφη. Ή τουλάχιστον, έτσι υποστηρίζει η ίδια, έχοντας στο
μυαλό της μια ολόκληρη λίστα
ενεργειών που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν στην πιθανή
σύλληψη του δράστη. Όταν,
λοιπόν, αποφασίσει να αγοράσει τρεις παλιές διαφημιστικές
πινακίδες στον εγκαταλειμμένο
παλιό δρόμο που οδηγεί στην
πόλη για να δημοσιοποιήσει
την κατηγορία της, οι πράξεις
της όχι απλώς θα εκθέσουν τον
σερίφη αλλά θα στρέψουν και
ολόκληρη την πόλη εναντίον
της, ανοίγοντας παλιές πληγές, ξύνοντας τραύματα που
δεν έχουν ακόμα επουλωθεί και
αποκαλύπτοντας έναν ανεμοστρόβιλο αντικρουόμενων συναισθημάτων, που ενσωματώνουν το χιούμορ, τη συγκίνηση
και την ουσία της θλίψης σε μια
τραγική αφήγηση που προδίδει
την ιδιοφυΐα του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με κάθε πιθανό τρόπο.

Ο Gus Kenworthy,
ένας από τους διασημότερους χειμερινούς αθλητές της
Αμερικής, δημοσίευσε στα social media
φωτογραφίες μαζί
με το καινούργιο του
νέου κατοικίδιο, τον
Beemo, με τη λεζάντα «Οι σκύλοι είναι
φίλοι. Όχι φαγητό»
για να υπογραμμίσει
την «δυσάρεστη κατάσταση» που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια σκύλοι στην Κορέα, οι οποίοι προορίζονται να γίνουν
τροφή.«Υπάρχει ένα επιχείρημα πως το να τρως σκύλους είναι μέρος της
κορεάτικης κουλτούρας. Και, παρόλο που προσωπικά διαφωνώ με αυτό, συμφωνώ πως δεν είναι δική μου δουλειά να επιβάλλω δυτικά ιδανικά. Ωστόσο, ο
τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται σε αυτά ζώα είναι εντελώς απάνθρωπος
και η κουλτούρα δεν πρέπει ποτέ να γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος για την βιαιότητα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram. Κι ενώ η ανάρτησή του έχει
συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 likes, πολλοί ήταν εκείνοι που τον κατηγόρησαν
για μονόπλευρη στάση συγκριτικά με τα πολλά ακόμη ζώα που θανατώνονται και
καταναλώνονται ως τροφή στις δυτικές χώρες. «Αυτό είναι νεο- αποικιοκρατία
στα καλύτερά της. Απλώς επειδή σου αρέσουν οι σκύλοι δεν σημαίνει πως το να
τρώγονται γουρούνια/ αγελάδες/ κοτόπουλα κλπ. είναι περισσότερο ηθικό. Ειδικά
από τη στιγμή που τους συμπεριφέρονται με εξίσου βάρβαρους τρόπους», σχολίασε ένα χρήστης. Ο δημοσιογράφος Joon Lee επισήμανε πως οι περισσότεροι
κάτοικοι της Κορέας δεν τρώνε σκύλους και είναι ενάντια στην συγκεκριμένη
πρακτική. Ο ίδιος έχει υιοθετήσει τον σκύλο του από μια φάρμα κοντά στη Σεούλ,
που σύντομα θα κλείσει με την βοήθεια της Humane Society International. Η
οργάνωση εκτιμά πως σε όλη τη Νότια Κορέα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 17.000
φάρμες που εκτρέφουν σκύλους για το κρέας τους, σε μια βιομηχανία που παράγει ετησίως περίπου 2 εκατομμύρια σκύλους προς θανάτωση. Η συγκεκριμένη
πρακτική έχει τις ρίζες της χιλιάδες χρόνια πριν και στηρίζεται στην πεποίθηση
πως το κρέας του σκύλου τονώνει τον ανδρισμό, παρόλο που οι νεαροί Κορεάτες
γενικά αντιτίθενται σε αυτό και οι πιέσεις προς την κυβέρνηση να αναλάβει δράση ολοένα και αυξάνονται. Στο μεταξύ ο Gus Kenworthy δικαιολογήθηκε για την
κίνησή του, σχολιάζοντας πως μέσω της ανάρτησης είναι σκοπό να αναδείξει την
γενικότερη κακοποίηση που υφίστανται τα ζώα. «Λυπάμαι αν φάνηκε πως κρίνω
τους ανθρώπους της Νότιας Κορέας. Δεν ισχύει. Εγώ απλώς θέλω να βοηθήσω
να σταματήσει η κακοποίηση των σκύλων!», εξήγησε στο Twitter.

Χριστιανοί μαστιγώθηκαν δημοσίως στην Ινδονησία
επειδή έπαιξαν ένα παιδικό παιχνίδι
Δύο Ινδονήσιοι χριστιανοί
ραβδίστηκαν δημοσίως στη συντηρητική επαρχία Άτσεχ, επειδή έπαιξαν ένα
παιδικό παιχνίδι
που θεωρείται ότι παραβιάζει τον
ισλαμικό νόμο.
Εκατοντάδες
άτομα παρακολούθησαν τη διαδικασία, γελοιοποιώντας και βγάζοντας φωτογραφίες το ζευγάρι, το οποίο δέχθηκε χτυπήματα
με ένα ραβδί από ινδική κάλαμο. Συνολικά, σε πέντε άτομα επιβλήθηκαν τέτοιου
είδους ποινές, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα ακόμη ζευγάρι που μαστιγώθηκε
περίπου 20 φορές, επειδή εκφράστηκε με τρυφερότητα δημοσίως. Η Άτσεχ είναι

η μοναδική επαρχία στην Ινδονησία, την πιο πολυπληθή μουσουλμανική χώρα
του κόσμου, που επιβάλει τον ισλαμικό νόμο «Σαρία». Εκεί οι πολίτες μπορεί να
μαστιγωθούν για διάφορα αδικήματα -για παράδειγμα, επειδή έπαιξαν τυχερά
παιχνίδια, κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά, έκαναν σεξ με άτομο του ίδιου φύλου ή είχαν σχέσεις εκτός γάμου. Ειδικότερα, ο 61χρονος Dahlan Silitonga και
η 45χρονη Tjia Nyuk Hwa ραβδίστηκαν έξι και επτά φορές αντίστοιχα, αφότου
συνελήφθησαν επειδή έπαιζαν ένα παιχνίδι σε ένα συγκρότημα ψυχαγωγίας για
παιδιά. Το παιχνίδι αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν νομίσματα
για έπαθλα ή voucher, συμπεριλαμβανομένων μετρητών. Το ζευγάρι κατηγορήθηκε για τζόγο, ενώ ένας άλλος άνδρας, ο Ridwan MR, μαστιγώθηκε 19 φορές
επειδή συμμετείχε στο παιχνίδι. «Αυτό γίνεται για να υπάρξει ένα αποτρεπτικό
αποτέλεσμα, προκειμένου οι άνθρωποι να μην επαναλαμβάνουν τις παραβιάσεις
της σαρία. Σκοπίμως το κάνουμε μπροστά στο κοινό για να μη συμβεί ξανά»,
δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπάντα Άτσεχ, Aminullah Usman. Περίπου 300
θεατές, μεταξύ των οποίων και 20 τουρίστες από τη γειτονική Μαλαισία, γιούχαραν τους τρεις κατηγορούμενους για τζόγο καθώς δέχονταν τα ραβδίσματα σε μία
αυτοσχέδια σκηνή έξω από ένα τέμενος. «Είστε ηλικιωμένοι, δείξτε μεταμέλεια»,
φώναζε το πλήθος. Η Tjia Nyuk Hwa προσπάθησε να κρύψει το πρόσωπό της
με έναν ειδικό λευκό μανδύα και χιτζάμπ. Οι δύο χριστιανοί συγκαταλέγονται
ανάμεσα στους λίγους μη μουσουλμάνους που έχουν τιμωρηθεί με βάση με τον
αυστηρό θρησκευτικό νόμο στην Άτσεχ, αφότου τέθηκε σε ισχύ το 2001 ως μέρος
μιας συμφωνίας με την κεντρική κυβέρνηση για να τερματιστεί μια μακρόχρονη
εξέγερση. Περίπου το 98% των πέντε εκατομμυρίων κατοίκων της Άτσεχ είναι
μουσουλμάνοι που υπόκεινται στον θρησκευτικό νόμο. Οι μη μουσουλμάνοι που
έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα το οποίο παραβιάζει τόσο τους εθνικούς όσο και
τους θρησκευτικούς νόμους, μπορούν να επιλέξουν με ποιο σύστημα θα γίνει η
δίωξή τους. Οι χριστιανοί και άλλοι μη μουσουλμάνοι μερικές φορές επιλέγουν το
μαστίγωμα/ράβδισμα, προκειμένου να αποφύγουν μια μακρά δικαστική διαδικασία και τις ποινές φυλάκισης.

«Μας σκοτώνει η σιωπή σας»: Ο 15χρονος
που μεταδίδει ζωντανά στο Twitter όλη την
φρίκη στην ανατολική Γούτα
«Είμαι ο Muhammad
Najem. Είμαι 15 ετών. Θα
μεταφέρω σε όλους σας το
έγκλημα που διαπράττεται
από το καθεστώς του Ασάντ
στην ανατολική Γούτα».
Ο 15χρονος Muhammad
Najem από τη Συρία, που
ζει στα προάστια της Δαμασκού, αποφάσισε να
μεταδώσει ζωντανά μέσω
του λογαριασμού του στο
Twitter όλη τη φρίκη που
ζουν από τους καθημερινούς, ασταμάτητους βομβαρδισμούς οι κάτοικοι της
ανατολικής Γούτα στη Συρία, τις ελλείψεις σε φαγητό
και την απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι εικόνες και τα βίντεο που μοιράζεται σοκάρουν, δείχνοντας το σκληρό πρόσωπο του πολέμου που έχει αφήσει τις τελευταίες μόνο ημέρες πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά. Ο Muhammad Najem
θέλει να δει ολόκληρος ο πλανήτης όσα βλέπει και βιώνει ο ίδιος καθημερινά.
«Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία»,
αναφέρει σε ένα από τα βίντεο ο 15χρονος, που συχνά ζητά και από άλλα παιδιά
να μιλήσουν για όσα ζουν. «Αυτό είναι ένα μήνυμα από εμένα και τα υπόλοιπα
παιδιά της Γούτα. Θέλουμε να ζήσουμε με ειρήνη», λέει. «Μας σκοτώνει η σιωπή
σας. Μπασάρ Ασάντ, Πούτιν και Χομενεΐ σκότωσαν την παιδικότητά μας», λέει ο
15χρονος και καλεί την διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα δράση.

Αιγύπτια τραγουδίστρια τιμωρήθηκε με φυλάκιση
γιατί προσέβαλε το Νείλο
Δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε ερήμην, τη γνωστή αιγύπτια τραγουδίστρια Σερίν Αμπντέλ-Γουαχάμπ σε φυλάκιση έξι μηνών, για προσβολή της χώρας της. Το δικαστήριο την κατηγόρησε ότι διαδίδει «ψευδείς ειδήσεις». Η τραγουδίστρια μπορεί ωστόσο να υποβάλει έφεση. Όπως
αναφέρει η Deutsche Welle, το επίμαχο περιστατικό είχε συμβεί το 2016 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια συναυλίας, όταν η Αμπντέλ-Γουαχάμπ ανέφερε ότι το πόσιμο νερό από τον Νείλο μπορεί να προκαλέσει παρασιτικές ασθένειες. Κάποιος θεατής συναυλία της είχε
ζητήσει να παίξει το τραγούδι της «Έχεις πιει από τον Νείλο;». Η τραγουδίστρια απάντησε «όχι, θα πάθαινες σχιστοσωμίαση. Πιες Evian, είναι
καλύτερο». Το βίντεο από τον διάλογο έφτασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να ακολουθήσει μήνυση από δικηγόρο, ο οποίος την κατηγόρησε ότι προσβάλει τη χώρα και βλάπτει τον τουρισμό της Αιγύπτου. Η Αμπντέλ-Γουαχάμπ ζήτησε συγγνώμη μέσω ανάρτησής της στο Facebook,
όμως η μήνυση τελικά έφτασε στο δικαστήριο. Η σχιστοσωμίαση είναι μία ασθένεια που προκαλείται από παρασιτικά σκουλήκια. Μπορεί να μεταδοθεί με πόση ή έκθεση σε μολυσμένο νερό. Πάντως, παρά τις δίκες, το πρόβλημα των μολυσματικών ασθενειών στα νερά του Νείλου και ειδικά
της σχιστοσωμίασης είναι υπαρκτό, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι έχει σχέδια για την εξάλειψη της πάθησης σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας. Είναι η πιο πρόσφατη υπόθεση εναντίον καλλιτεχνών στη χώρα. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δικαστήριο είχε καταδικάσει μια
άλλη ποπ τραγουδίστρια γιατί το βίντεο κλιπ της είχε χαρακτηριστεί σεξουαλικά προκλητικό.
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Πέθανε η Δώρα Χιονίδου
Την περασμένη Τετάρτη πέθανε στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικούσε, η Βεροιώτισσα Δώρα Χιονίδου,
η οποία υπήρξε Διευθύνουσα αδελφή του Νοσοκομείου της Βέροιας, για πολλά χρόνια, ιδρυτικό και
διοικητικό μέλος του Συλλόγου Βεροιέων της Θεσσαλονίκης κ.λ.π.
Ήταν 86 ετών και από τις παλιότερες συνδρομήτριες - αναγνώστριες της «Βέροιας».
Τα θερμά συλλυπητήριά μας, λοιπόν, στον αδελφό της και συνεργάτη μας Γιώργο Χιονίδη και στους
λοιπούς συγγενείς της και ιδιαιτέρως στην ανεψιά
της Μίμα (Δήμητρα) Χιονίδου - Χατζηκαμπεριάδου, η
οποία φρόντισε τη θεία της, όπως και στις φίλες της,
μερικές από τις οποίες τη συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία της.

Συλλυπητήρια για τον Αστέριο Κουκούδη

Με συντριβή πληροφορηθήκαμε τον αναπάντεχο θάνατο του Αστέρη Κουκούδη. Ο εκλιπών άνδρας υπήρξε
όχι μόνο παθιασμένος δάσκαλος αλλά κι ερευνητής των
ζητημάτων που άπτονται των Βλάχων. Καρπός των σχετικών ερευνών του το πολύτομο κι αξιόλογο συγγραφικό
του έργο. Η συμβολή του στην ανάδειξη και προβολή
της ταυτότητας των Βλάχων ως συστατικού στοιχείου
του Ελληνισμού υπήρξε σημαντική. Είχαμε την τύχη να
συναντήσουμε, να συναναστραφούμε και να γνωρίσουμε τον Αστέρη Κουκούδη από κοντά, πέρα από τα γραπτά του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων αποφάσισε: - Να παραστεί ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΒ στην κηδεία του. - Να κατατεθεί στεφάνι της ΠΟΠΣΒ στη σορό του. - Να εκφράσει ο πρόεδρος τα συλλυπητήρια στους οικείους του.
Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
Βερόης & Εβραίων Μαρτύρων 1
Βέροια

Συλλυπητήρια
Το Δ/Σ του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας εκφράζει τη
βαθιά του θλίψη και τα θερμά συλλυπητήριά του προς
τους οικείους του για τον αδόκητο και πρόωρο θάνατο του ερευνητή Αστέριου Κουκούδη, ο οποίος άφησε
παρακαταθήκη πλούσιο και σημαντικό έργο για τους
Βλάχους. Ο Αστέριος Κουκούδης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στο παρελθόν, είχε να δώσει πολλά ακόμη
στον τομέα που αφορά στους Βλάχους. Ο αιφνίδιος
θάνατός του τα ματαίωσε όλα.
Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας
Μητριτώνης Γιάννης Τσίρης Γιώργος

Μέλλων Γάμος
Γνωσ τοποιε ίται σύμ
φωνα με το άρθρο 1369
του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, το γένος Μιχαηλίδου,
που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βέροια και η ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του
Θεοδώρου και της Ελένης, το γένος Νοταρίδη,
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ψήφισμα

Την στήριξη της εκφράζει με ψήφισμα η Διοίκηση
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας στην Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου
Βέροιας δηλώνει την συμπαράστασή του στον κλάδο
των επαγγελματιών φωτογράφων της πόλης μας, αλλά
και της χώρας, αναφορικά με τα επικείμενα σχέδια της
κυβέρνησης να τους αφαιρέσει από το φάσμα του έργου
τους την φωτογραφία ταυτότητας.
Πρόκειται για ένα σενάριο που προκαλεί εύλογη
ανησυχία στο σύνολο του φωτογραφικού κλάδου, καθώς θα σημάνει την απώλεια μιας από τις κύριες πηγές εσόδων για τα μέλη του. Ας μην λησμονούμε, δε,
ότι οι επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν επενδύσει σε
εξοπλισμό για την έκδοση φωτογραφιών ταυτότητας,
ο οποίος θα περιπέσει σε αχρηστία. Εκτός αυτού, οι
συνολικές επιπτώσεις θα είναι δυσμενείς για τον ήδη
πολύπαθο φωτογραφικό κλάδο και θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω συρρίκνωση, εάν όχι την εξαφάνισή του, με
το κλείσιμο επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση, μάλιστα, ενός
τέτοιου μέτρου, με την έκδοση των φωτογραφιών εντός
των αστυνομικών τμημάτων από μία και μόνο εταιρεία,
θα δημιουργήσει συνθήκες μονοπωλιακού καθεστώτος.
Το αίτημα των φωτογράφων είναι δίκαιο γιατί είναι
ένα αίτημα θέσεων εργασίας, επιβίωσης, άσκησης του
δικαιώματος στο επάγγελμα. Το να προμηθευτεί η Αστυνομία με φωτογραφικό εξοπλισμό, όταν έχει ανάγκη
για άλλου είδους εξοπλισμό, όπως οχήματα και μέσα
προστασίας και σε μια περίοδο που τα οικονομικά του
κράτους δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά είναι άσκοπο.
Το να χρησιμοποιούνται αστυνομικοί για να βγάζουν
φωτογραφίες, όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού και
να παίρνουν μερίδιο της αγοράς ξένες εταιρίες από τους
Έλληνες βιοπαλαιστές δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Το
κράτος είναι για να προστατεύει τον κάθε Έλληνα πολίτη
ο οποίος τίμια βγάζει το μεροκάματό του και επενδύει
στην επιχείρηση του.
Τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου
Βέροιας εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σε κάθε
ενδεχόμενο εφαρμογής της ως άνω πολιτικής και δηλώνει την αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στους
συναδέλφους φωτογράφους, με την δέσμευση να σταθεί
αρωγός στον δίκαιο αγώνα τους για την προάσπιση των
επαγγελματικών τους συμφερόντων».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθηνά Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιερόθεος Ιωαννίδης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/21-2-2018
πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ.
85/2018 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα
την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του
στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δ.Βέροιας.
• Να παραμείνει ως έχει το δικαίωμα επιλογής των
γονέων για τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό
σταθμό.
• Να υπάρξει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 3
ετών προτού εφαρμοστεί το προεδρικό διάταγμα για τις
τεχνικές προδιαγραφές των παιδικών σταθμών.
• Να υπάρξει η απαιτούμενη χρηματοδότηση των
υφιστάμενων δομών, ώστε αυτές να δύναται να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα τόσο από την Πολιτεία όσο
και από τους Δήμους.
• Να δοθεί βάρος από την τοπική αυτοδιοίκηση να
ενισχυθούν/δημιουργηθούν νέες βρεφονηπιακές δομές
και να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους».
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση
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.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 10504/12.02.2018

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκηρύσσει, σύμφωνα με τις με αριθ. 3615/82/19.12.2017 και
287/08/30.01.2018 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, την «με ανοιχτή διαδικασία» επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου «Οικοδομικές & Η/Μ εργασίες
για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ2 Νάουσας
στο κτήριο του τ. ΚΕΝΕ ΟΕΕ Νάουσας, ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., οδός Νικ. Αναδολή 36,
Νάουσα», ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας για δημοσίευση, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας
εκτιμώμενης αξίας 204.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του ΟΑΕΔ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού,
συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο
χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ : www.oaed.gr (Νέα &
Ανακοινώσεις/Ανοιχτοί Διαγωνισμοί).
3. Πληροφορίες παρέχονται μέχρι την Παρασκευή, 16/03/2018, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (οδός
Γούναρη 2, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, 5ος όροφος,
τηλ: 210-9989019, 210-9989418, φαξ: 2109965121) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η
21η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα η
10:00η π.μ.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα η
10:00η π.μ.
6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών
έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που
η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,
οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής
στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 τάξη και άνω, για έργα
κατηγορίας οικοδομικών και στην Α2 τάξη
και άνω, για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.080,00 ευρώ και ισχύος
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Κωδικός CPV: 45262700-8 (εργασίες
μετατροπής κτιρίου)
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ο.Α.Ε.Δ.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης
του έργου στον τύπο, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα του που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμής του έργου.
Αθήνα, 12/02/2018
H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας - Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»

Ευχαριστήριο

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Βέροιας – Ημαθίας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ» ευχαριστεί τα
μέλη και τους φίλους του για την κατανόηση που έδειξαν στην έκτακτη ακύρωση του προγραμματισμένου χορού – κοπή βασιλόπιτας και ιδιαιτέρως τα μέλη και τους φίλους που έκαναν δωρεά το αντίτιμο της αξίας της πρόσκλησης που είχαν ήδη προμηθευτεί.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/21-2-2018
πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με
την αρ. 86/2018 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση τ
ου παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δ.Σ. Βέροιας εκφράζει την συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα της Ένωσης
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής
Μακεδονίας.
Αποτελεί πρόθεση της κυβέρνησης η αντικατάσταση των υφιστάμενων ταυτοτήτων
με νέες βιομετρικές.
Η υποχρέωση αυτή απορρέει από σχετική νομοθεσία της Ε.Ε.
Μία και μόνο εταιρεία χρηματοδοτούμενη
από το κράτος θα αναλάβει όχι μόνο την
έκδοση και φωτογράφηση των νέων ταυτοτήτων, αλλά θα εισπράττει και χρήματα από

πολίτες.
Με αυτό τον τρόπο σηματοδοτείται μια
καταστροφή για τον κλάδο των φωτογράφων.
Η διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του φωτογράφου καταργείται στα αντισυνταγματικά όρια μια
μονοπωλιακής παροχής.
Οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές και
θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση αν
όχι εξαφάνιση του κλάδου με κλείσιμο επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων απασχόλησης,
ραγδαία απώλεια φορολογικών εσόδων και
ασφαλιστικών εισφορών.
Σε αυτή την προσπάθεια της Ένωσης
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Κεντροδυτικής
Μακεδονίας το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
δηλώνει την απόλυτη στήριξή του και την
αμέριστη συμπαράστασή του».
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Το θράσος δεν έχει όρια
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ
Όποιος διαβάσει την παρακάτω ανακοίνωση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ,
που πλέον υπάρχει μόνο στα χαρτιά και όχι αγωνιστικά, θα πιστέψει ότι ζούσε έναν κακό εφιάλτη και τώρα που ξύπνησε δεν έχει
συμβεί τίποτα και όλα βαίνουν καλώς, αφού διαβάζει μία ανακοίνωση, η τέταρτη που βγάζει το τελευταίο 6μηνο η ΠΑΕ,στην οποία
αντί να απολογείται για το έγκλημα που διέπραξε, προσπαθεί να
ρίξει ευθύνες σε τρίτους και να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
Ναι ύστερα από τον αργό θάνατο στον οποίο την οδήγησαν,
αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη και οι
οποίοι συνεχίζουν το έγκλημά τους και ασελγούν στο πτώμα της,
χωρίς να σεβαστούν τίποτα, αντί να κρύβονται, έχουν το θράσος
να πιάνουν στο στόμα τους ανθρώπους που έγραψαν την δική
τους ιστορία, την όποια σίγουρα δεν γνωρίζουν αυτοί οι ουρανοκατέβατοι.
Και να μην ξεχνάνε κάτι οι απίθανοι συντάκτες αυτής της ανακοίνωσης, ότι όλοι όσοι κατηγορούν, μηδενός εξαιρουμένου,
έχουν προσφέρει κάτι σε αυτήν την ομάδα, ενώ οι ίδιοι μόνον πήραν και δυστυχώς μαζί με τα τόσα άλλα και το στέμμα της.
Ό σον αφορά το δικό μας κομμάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ στο Ταγαροχώρι, όσο και να θέλουν να δικαιολογήσουν τα
αδικαιολόγητα, οι εικόνες που δημοσιεύσαμε είναι αδιάψευστος
μάρτυρας και απεικονίζουν την πραγματικότητα, Απλά το κέντρο
ασφαλίστηκε μόνο ύστερα από δική μας προτροπή προς τον υπάλληλο της ΠΑΕ και την καταγγελία στην Αστυνομία.
Όμως δεν θα παρασυρθούμε και δεν θα απολογηθούμε σε
ανθρώπους που πρόδωσαν έναν ιστορικό σύλλογο και μαζί μία
ολόκληρη πόλη, στην οποία ξένοι ήρθαν και ξένοι εξαφανίστηκαν,
έναν σύλλογο που ποτέ δεν τον αγάπησαν, ήταν απόντες από
παντού, τον απαξίωσαν και τον διέσυραν ανά το Πανελλήνιο.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, από τη στιγμή που η ομάδα υποβιβάστηκε στη Φούτμπολ Λιγκ, στόχος της διοίκησης της
ΠΑΕ ήταν το συμμάζεμα των οικονομικών και η επούλωση όσο το
δυνατόν περισσότερων «πληγών» του παρελθόντος. Αυτός ήταν
και ο λόγος, που «χτίστηκε» μια ομάδα με νέα παιδιά και μ’ ένα
μπάτζετ, που δεν θα ήταν ασύμφορο για την κατηγορία.
Στη μεταβατική περίοδο του καλοκαιριού όλοι αυτοί που το…
παίζουν σήμερα «φωστήρες», «σωτήρες» και… συμβουλάτορες
ήταν απέναντί μας και ειρωνευόντουσαν τόσο για το ρόστερ της
ομάδας όσο και για την αγωνιστική πορεία που θα είχε στο πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ.
Στην κατηγορία αυτών ανήκουν και ο Δήμαρχος Βέροιας (κ.
Βοριαζίδης) μαζί με το ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας (κ.κ. Διαμάντης
& Κορωνάς), που –ως γνωστόν- προέβησαν σε κατάσχεση 73.000
ευρώ από το πόσο που είχε να λαμβάνει η ΠΑΕ Βέροια από την
ΟΥΕΦΑ, με δικαιολογίες -ενώπιον των δικαστηρίων- ότι δεν υπάρχουν… λεφτά για πετρέλαιο στους παιδικούς σταθμούς, ενώ
παράλληλα ετοιμάζονταν για… ψηστήρια για να γιορτάσουν το

γεγονός.
Να σημειωθεί ότι το ποσό των 73.000 ευρώ αντιστοιχεί σε έργα, που έγιναν στο γήπεδο και αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρακτικών των ελέγχων από την Επιτροπή του αρ.56Α
του ν.2725/1999, η οποία αποτελείται από κλιμάκια της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και
Υγειονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα,
η ΠΑΕ Βέροια λάμβανε άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης
κάθε χρόνο και ειδικότερα όταν από το 2013 μίσθωσε το Δημοτικό
Στάδιο Βέροιας.
Η απόφαση ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Κάτι που σημαίνει ότι σε
περίπτωση που δικαιωθεί η ΠΑΕ, το προαναφερόμενο ποσό –από
τη στιγμή που η ομάδα αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα- είναι
πλέον δώρο- άδωρο, ενώ αν είχε τα χρήματα στη διάθεσή της
στο χρόνο που έπρεπε και η σεζόν θα μπορούσε να βγει χωρίς
προβλήματα και να πετύχει εύκολα το στόχο της παραμονής στην
κατηγορία.
Και μέσα σε όλα αυτά, με μεγάλη έκπληξη και με αρκετή δόση… καχυποψίας διαβάσαμε σε τοπικά ΜΜΕ της πόλης μας (και
όχι μόνο…), είδαμε σχετικές φωτογραφίες και ακούσαμε, μέσω
των ερτζιανών, για κάποια γεγονότα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ειλικρινά αναρωτιόμαστε τους
σκοπούς που εξυπηρετούν σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα
μας.
Τα ρεπορτάζ, που τιτλοφορούνταν «Πλιάτσικο…», «Λεηλασία…» κ.λ.π. στο Αθλητικό Κέντρο του Ταγαροχωρίου, είναι ανακριβή.
Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής και για να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο της λεηλασίας και του… πλιάτσικου (όπως γράφτηκε
και λέχθηκε χαρακτηριστικά), η διοίκηση της ΠΑΕ ήρθε σε συμφωνία με τους προμηθευτές του γυμναστηρίου και των αποδυτηριακών χώρων με σκοπό να συμψηφιστούν οι οφειλές προς αυτούς
με την παραχώρηση οργάνων και λοιπών αντικειμένων από τους
συγκεκριμένους χώρους.
Για το λόγο αυτό η ΠΑΕ δεν προέβη σε σχετική καταγγελία
προς την Αστυνομία, κάτι το οποίο απεναντίας έπραξαν κάποιοι,
που λένε ότι… νοιάζονται για το «καλό» της ομάδας μας.
Από την άλλη, η διοίκηση έχει προγραμματίσει σειρά επαφών
με πρώην ποδοσφαιριστές, προσωπικό και προμηθευτές με σκοπό την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης και για τις δύο πλευρές.
Κύριοι, δεν υπήρξε καμία… λεηλασία και κανένα… πλιάτσικο
στο Αθλητικό Κέντρο. Οι τελευταίοι ποδοσφαιριστές (οι δύο Γκανέζοι), που διέμεναν στο Αθλητικό Κέντρο, αναχώρησαν το πρωί με
υπάλληλο της ΠΑΕ για το αεροδρόμιο (8:30). Λόγω της χρονικής
πίεσης που υπήρχε για να μην χαθεί η πτήση, ο άνθρωπος, ο
οποίος ήταν επιφορτισμένος με τη μετακίνησή τους στη Θεσσαλονίκη, άφησε ανοικτή την εγκατάσταση, καθώς λίγη ώρα αργότερα
ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί ο φροντιστής της ομάδας, ο

οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των χώρων.
Και επειδή ο «διάολος έχει πολλά ποδάρια», όπως λέει και ο
θυμόσοφος λαός, κάποιοι… καλοθελητές, κάνοντας το «συνήγορο
του διαβόλου», φρόντισαν να μεταβούν στο Αθλητικό Κέντρο στο
μεσοδιάστημα αυτό και χωρίς να διασταυρώσουν τα γεγονότα, με
περίσσια σπουδή έσπευσαν να μιλήσουν περί… πλιάτσικου και…
λεηλασίας.
Σε ό,τι αφορά τα φώτα, γιατί και αυτό ειπώθηκε, να υπενθυμίσουμε ότι αυτά μένουν ανοικτά τις βραδινές ώρες για λόγους
ασφαλείας.
Για τους… ενδιαφερόμενους, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το
Αθλητικό Κέντρο του Ταγαροχωρίου είναι φυλασσόμενο και ασφαλές.
Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, κύριοι.
Υ.Γ.1: «Στρατηγοί» και λοιποί «φαντάροι» με… χαντζάρες καλύτερα να… μασάτε παρά να μιλάτε. Την προσφορά σας στον
Σύλλογο (που δεν την αμφισβητεί κανείς) και την αναγνωσιμότητα
που αποκτήσατε μέσου αυτού, συνεχίζεται να την εξαργυρώνεται
με… ξεκατινιάσματα στα ραδιόφωνα, πατώντας στην… μπανανόφλουδα που σας πετάνε. Δεν πειράζει, όμως. Έχει ο καιρός
γυρίσματα…
Υ.Γ.2: Δεν δεχόμαστε μαθήματα διοίκησης από κανένα και
ειδικά από επαγγελματίες τζαμπατζήδες και από αυτούς που δηλώνονται κανονικά ως προπονητές σε Φύλλα Αγώνα, αλλά δεν
πηγαίνουν καν στο γήπεδο. Μάλλον το δίπλωμα είναι δανεικό
με… οψιόν αγοράς.
Εφόσον συνεχίσουν το ίδιο τροπάριο ακολουθεί το ξεμπρόστιασμα. Να είστε σίγουροι για αυτό…
Υ.Γ.3: Και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς φίλους και εχθρούς. Η
Βέροια είναι μία μεγάλη και ιστορική ομάδα και σύντομα θα επανέλθει στη φυσική της θέση.»

Απάντηση Δήμου Βέροιας στην ανακοίνωση της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ
Αναφερόμενοι στην από 28.2.2018 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, η οποία αναδημοσιεύθηκε από τα ΜΜΕ, γίνεται αντιληπτό ότι στην πιο κρίσιμη
καμπή της ομάδας της πόλης μας, η θρασύτητα (εν προκειμένω
και θρασυδειλία) σε κάποιους περισσεύει.
Κατά τo παραπάνω κείμενο, που αναρτήθηκε στην επίσημη
ιστοσελίδα της ΠΑΕ Βέροια, την 28. 2.2018, στις 19:56 , ο ανώνυμος συντάκτης του, δυσφημεί και ειρωνεύεται το Δήμαρχο Βέροιας
και τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους, ισχυριζόμενος ότι αφενός
λόγω της κατάσχεσης λογαριασμού της ΠΑΕ Βέροιας από το
ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ του Δ. Βέροιας, η ομάδα δεν κατόρθωσε να σταθεί
στην κατηγορία, αφετέρου δε ότι ο Δ. Βέροιας επιχαίρει για την
κατάσταση αυτή, καθώς ετοιμάζαμε «Ψηστήρια», για να γιορτάσουμε το γεγονός.
Αποτελεί δυστυχώς σημείο των καιρών μία επαγγελματική ομάδα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις
της, αλλά εξοργίζει η ηθική κατάπτωση στην οποία φαίνεται να
έχουν περιέλθει οι συντάκτες της κατάπτυστης αυτής ανακοίνωσης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που καθόρισαν την τύχη της
ομάδας, αντί να ζητήσουν συγγνώμη από το φίλαθλο κόσμο και να
ζητήσουν παράλληλα τη συνδρομή, όλων όσων είναι πρόθυμοι να
βοηθήσουν στην δύσκολη καμπή, προσπαθούν να διασκεδάσουν
τις εντυπώσεις, μετατοπίζοντας τις ευθύνες αλλού, προσπαθώντας
να καλύψουν την αποτυχία τους, μέσω ανακοινώσεων που δυ-

σφημούν και ειρωνεύονται θεσμούς και πρόσωπα. Να τονίσουμε
ότι ο Δήμος δεν δύναται, καθώς είναι παντελώς παράνομο, να μην
αξιώσει απαιτήσεις που προκύπτουν από ιδιωτικά συμφωνητικά,
πόσο μάλλον όταν για τις απαιτήσεις αυτές έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, όπως έχει λεχθεί πολλάκις
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, εκδόθηκαν από τα Δικαστήρια
της Βέροιας δύο διαταγές πληρωμής του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας κατά
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, για τα μισθώματα που αφορούσαν το Δημοτικό
Στάδιο, από το 2013 και έπειτα. Το ΚΑΠΑ του Δ. Βέροιας, προχώρησε σε δέσμευση του λογαριασμού , αφού τελεσιδίκησε η πρώτη διαταγή πληρωμής χρονικά και αφού βεβαία απορρίφθηκαν τα
ασφαλιστικά μέτρα που άσκησε η ΠΑΕ Βέροια κατά της δεύτερης
χρονικά διαταγής πληρωμής.
Το ποσό επομένως των 17.000, 00 ευρώ περίπου, που αφορά
την πρώτη διαταγή πληρωμής, και με απόφαση «Εφετείου», ήτοι
τελεσίδικα, οφείλεται από την ΠΑΕ Βέροια στο ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας.
Τι ισχυρίζεται λοιπόν ο συντάκτης της κατάπτυστης αυτής ανάρτησης, ότι η ομάδα δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει ούτε καν τον
πρώτο γύρο, της δεύτερης μεγαλύτερης επαγγελματικής κατηγορίας, γιατί ο δήμος δέσμευσε 50.000 ευρώ περίπου, δηλαδή με
αυτά τα πενήντα χιλιάρικα, οι υπεύθυνοι της ΠΑΕ θα πλήρωναν
και θα εξοφλούσαν τις μισθοδοσίες παιχτών, διοικητικών υπαλλήλων, προμηθευτών, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, ΔΟΥ, ΙΚΑ κτλ για το υπόλοιπο

της αγωνιστικής περιόδου, η οποία
βρίσκεται ακριβώς στην μέση. Ποιον
πάτε λοιπόν να κοροϊδέψετε κύριοι
υπεύθυνοι της ΠΑΕ που συντάξατε και δημοσιοποιήσατε την ανακοίνωση αυτή, μήπως τους ίδιους σας
τους εαυτούς με αυτά που γράφετε, γιατί δεν πιστεύουμε πως ουδείς
σώφρων άνθρωπος είναι δυνατό να
πεισθεί από το «παραμύθι» σας.
Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βέροια,
αναλογιζόμενοι ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί πολλά
πράγματα είναι πιθανό να γίνονται και ερήμην του, να λάβει ξεκάθαρη θέση, αν το παραπάνω κείμενο, αποτελεί και δική του άποψη, σχετικά με τα όσα γράφονται για το Δήμο και τους αιρετούς,
που αναφέρονται ονομαστικά στην ανακοίνωση.
Σε κάθε περίπτωση πραγματικά, θα θέλαμε να μάθουμε, ποιος
είναι ο συντάκτης του κειμένου αυτού, ή έστω ποιοι από την ΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑ εξέδωσαν αυτήν την ανακοίνωση, για να γνωρίζουμε, όλοι
ποια είναι τα άτομα που με τόση ευκολία και θρασύτητα χαλκεύουν
την πραγματικότητα, θίγουν υπολήψεις και συνειδήσεις, στην προσπάθεια τους, να επιρρίψουν τις δικές τους ευθύνες οπουδήποτε
αλλού πέραν του εαυτού τους, καλυπτόμενοι πίσω από την ΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑ.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ
Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
η Αναστασία Ασικίδου σε ηλικία
94 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 από
τον Ιερό Ναό της
Μητρόπολης Βέροιας ο Σάββας
Σαρακινίδης του
Γεωργίου σε ηλικία 73 ετών.

Kηδεύτηκε την
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου
Ραχαιάς η Ζωή
Κων. Γεωργιάδου σε ηλικία 88
ετών.

Kηδεύτηκε
την Δευτέρα 26
Φεβρουαρίου
2018 από τον
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ο Γρηγόριος
Μοσχόπουλος
σε ηλικία 84 ετών.

Kηδεύτηκε την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου
Βέροιας η Αναστασία Ιορδ. Αριστοτέλους σε
ηλικία 75 ετών.

Kηδεύτηκε την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
α π ό το ν Ι ε ρ ό
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο
Χρήστος Ιωαν.
Εξηνταβελόνης
σε ηλικία 84 ετών.

Kηδεύτηκε το
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας η
Ελένη Αργ. Σαμαρά σε ηλικία
77 ετών.

Kηδεύτηκε την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου Βέροιας η Παναγιώτα Κακούλη συζ.
του Ιωάννη σε
ηλικία 88 ετών.

Kηδεύτηκε την
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Γεννήσεως του
Σωτήρος Κρύας
Βρύσης η Κωνσταντία Αβραάμ
Κουγιουμτζίδου
σε ηλικία 46 ετών.
Kηδεύτηκε το
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
στις 3.30 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου Βέροιας η Ελένη Τότσκα συζ. Δημητρίου σε ηλικία 87
ετών.
Κηδεύτηκε την
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αντωίου Βέροιας
η Μουλίτσα - Ρόζα Κίρτσιου (συζ.
Ιωάννη Κίρτσιου)
σε ηλικία 72 ετών.
Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Δημητρίου
Πολυδενδρίου η
Κα λ λ ι όπ η Χ ρ .
Μπούλιου σε ηλικία 78 ετών.

Κηδεύεται το
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018
στις 11.30 π.μ.
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο
Ανδρέας Ανδρεάδης του Δημητρίου σε ηλικία
90 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στον Αγ. Γεώργιο
Ημαθίας ο Κωνσταντίνου Άκης
σε ηλικία 75 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Προφ. Ηλία στο
Άνω Ζερβοχώρι
Ημαθίας ο Συμεών Πετρίδης του
Σάββα σε ηλικία
89 ετών.

Κηδεύτηκε το
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Ανδρέας
Δημ. Ξογιάννης
σε ηλικία 83 ετών.

Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Παναγιώτα Χαρ. Ελευθεριάδου σε
ηλικία 87 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 από
τον Ιερό Ναό Υπαπαντή του Κυρίου Βέροιας ο
Τόσκας Αλέκος
(πατέρας) σε ηλικία 91 ετών.

H κίνηση του
Μητροπολίτη
:

Ο Σεβασμιώτατος

Την Δευτέρα 5
Μαρτίου το πρωί θα
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Άγιο Γεώργιο Δήμου Δοβράς.
Την Δευτέρα 5
Μαρτίου στις 10:30
π.μ. θα ομιλήσει στη
Σύναξη Ιερέων στο
Παύλειο Πολιτιστικό
Κέντρο Βεροίας.
Την Τρίτη 6 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Μέσσης.
Την Τρίτη 6 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο
Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά του ιατρού στην
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
Την Τετάρτη 7 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Νεοχωρόπουλου.
Την Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο
Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Πατρίδος.
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου στις 6:00μ.μ. θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στην
Ιερά Μονή Θεοτόκου Καλλίπετρας. Στο τέλος θα τελέσει τα
εγκαίνια του νέου Αρχονταρικίου της Ιεράς Μονής.
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Λιανοβεγίου επί τη εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων.
Την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
στην Γ’ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στον
Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Ιωάννου
των Κουλακιωτών στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Στην ακολουθία θα ψάλλει η παιδική βυζαντινή χορωδία της Ακαδημίας
Μουσικής «Ειρμός» υπό την διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνα
Ασπιώτη.
Το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Ναούσης όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα : « Η σημασία του Σταυρού στην ζωή μας ».
Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 10 Μαρτίου το
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας. Στο τέλος θα τελέσει το μνημόσυνο της αειμνήστου ευεργέτιδος του Ιερού Ναού Ευδοξίας Μαλακούση.
Την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Πολιούχου Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει ο ιερομόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα : « Η σημασία των
πειρασμών στην ζωή μας».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ Κ.Ε.Π.Α. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Με αφορμή το θάνατο του Βεροιώτη δάσκαλου, συγγραφέα και ερευνητή Αστέριου Κουκούδη η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος. Ο Αστέριος Κουκούδης υπήρξε
ένας άνθρωπος που με την προσωπικότητα και το έργο του
εργάστηκε και συνέβαλλε ποικιλότροπα στην προώθηση του
Πολιτισμού από τις διάφορες θέσεις τις οποίες υπηρέτησε.
Με την Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας συνεργάστηκε με χαρά και απλότητα κάθε φορά που αυτό χρειάστηκε. Σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο το επιστημονικό του έργο παραμένει ως
πολύτιμη παρακαταθήκη και ενεργή μνήμη για τον άνθρωπο,
τον επιστήμονα Αστέρη Κουκούδη.

ΣΥΛΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Για την απώλεια της αγαπημένης αδελφής του φίλου μας Γιώργου Χιονίδη (ιστορικού συγγραφέα, επίτιμου δικηγόρου,
τ. νομάρχη, τ. βουλευτή, άρχοντα νοταρίου
του οικουμενικού θρόνου) εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια σ’ αυτόν και την
οικογένειά του ευχόμαστε μέχρι την δική
τους μακροημέρευση για να την θυμούνται.
Οικογ.
Γιάννη Καρατσιώλη (γεωπόνος)
Θάνος Καρατσιώλης
(δικηγόρος Θεσ/νίκης)
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 05/03/2018
14:30-20:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
14:30-20:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
19:00-01:00 + διαν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534
Τρίτη 06/03/2018
13:30-17:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
20:30-01:00 + διαν. ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

Τετάρτη 07/03/2018
14:30-20:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
14:30-20:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601
19:00-01:00 + διαν. ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491
Πέμπτη 08/03/2018
13:30-17:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
20:30-01:00 + διαν. ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132

Παρασκευή 09/03/2018
13:30-17:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
20:30-01:00 + διαν. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
Σάββατο 10/03/2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

08:00-14:30 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551
14:30-20:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-66755
19:00-01:00 + διαν. ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ)
23310-66649
Κυριακή 11/03/2018
08:00-14:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
14:30-20:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989
19:00-01:00 + διαν. ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914

CMYK
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Χιονισμένα χωριά της Βέροιας

CMYK

ΔΕΥΤΕΡΑ

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2228
1,00 €
verker93@gmail.com
Ε Β ΔΟ ΜΑ Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΟ Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η ΜΑΘ Ι Α Σ

Η αποζημίωση του πολίτη από τον Δήμο Βέροιας
ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ
-Ποια είναι η διαδικασία και τα σωστά δικαιολογητικά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευρυμένη σύσκεψη στο
Επιμελητήριο Ημαθίας, παρουσία
εκπροσώπων του Μολβαδικού και του
Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
ΣΕΛ. 6
ΤΟΠΙΚΑ

HMEΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

Δόθηκε το όνομά του στο δρόμο που
οδηγεί στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
Αστυνομικών στη Βέροια
ΣΕΛ. 2

Σελ. 3

To Πεδίο Βολής
νεκροταφείο...

ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικονομική ενίσχυση 1000 ευρώ σε
εργαζόμενους της «Καρυπίδης» και
ΣΕΛ. 2
«ΕΝΚΛΩ»
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έξι μήνες φυλάκιση στον οδηγό που
οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα
- «Δεν θα ξαναπιάσω τιμόνι», είπε
σοκαρισμένος ο κατηγορούμενος

ΣΕΛ. 7

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Ένας Έφεδρος Αξιωματικός ξεκίνησε
πόλεμο με τους Τούρκους στον Έβρο !
(Το χρονικό)
ΣΕΛ. 11
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ένα Σαββατοκύριακο στις
Ανθισμένες Ροδακινιές!

ΣΕΛ. 15

Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΧΩΡΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Σελ. 4, 5

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου στη Βέροια

Εκδήλωση - σεμινάριο για τους
δασικούς χάρτες στην Ημαθία
Σελ. 3

Εύκολα ο Φίλιππος
77-46 το Αγρίνιο

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ
ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Γκραν γκινιόλ στα Γρεβενά
Ο ΑΟΚ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΝΙΚΗΣΕ 89-91
ΣΕΛ. 11, 21
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HMEΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΧΑΡ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ

Δόθηκε το όνομά του στο δρόμο που οδηγεί στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών στη Βέροια

Με μια φορτισμένη συναισθηματικά εκδήλωση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής 9/3 στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Αστυνομικών Βέροιας, η τελετή ονοματοδοσίας του δρόμου, μπροστά
στη Σχολή, σε οδό Αστυνομικού
Χαράλαμπου Αμανατίδη, που
σκοτώθηκε εν’ ώρα υπηρεσίας,
το 2013. Παρουσία της μητέρας
του Παρθένας Αμανατίδου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από
τον Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα. Αμέσως μετά, παίρνοντας
τον λόγο ο Διοικητής της Σχολής
κ. Διονύσης Κούγκας ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την υλοποίηση της ονοματοδοσίας οδού της
Βέροιας μπροστά στην Αστυνομική Ακαδημία σε οδό Χαράλαμπου Αμανατίδη. «Αποδίδετε μ’
αυτόν τον τρόπο ελάχιστο φόρο
τιμής για αστυνομικούς που έδωσαν τη ζωή τους και καταγράφηκαν όχι μόνο στους πεσόντες
του Σώματος αλλά στην ψυχή
και τη συνείδησή μας, ως ήρωες» τόνισε ο κ. Κούγκας.
Θυμίζοντας τα γεγονότα που
συνέβησαν στην Κηφισιά τα ξημερώματα της 31ης Δεκεμβρίου,
παραμονή Πρωτοχρονιάς, όταν
ο Χαρ. Αμανατίδης δολοφονήθηκε από πυρά τρομοκρατών ενώ
βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία νυχτερινού σκοπού στο
σπίτι βρετανού στρατιωτικού ακολούθου. Τέλος, ευχήθηκε καλή
δύναμη στην μητέρα του Παρθένα, ο πόνος της οποίας – όπως
είπε – γίνεται μήνυμα αγάπης
και συμπαράστασης προς όλη
την ΕΛ.ΑΣ.
Ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης στον χαιρετισμό συγ-

χάρηκε τον κ Κούγκα για την
πρωτοβουλία της πρότασής του
προς το Δημοτικό Συμβούλιο
σχετικά με την ονοματοδοσία,
τιμώντας τη θυσία του ημαθιώτη
ειδικού φρουρού και ευχαρίστησε και όλους όσοι βοήθησαν για
να πραγματοποιηθεί η τελετή.
Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ημαθίας Χρ. Σιμούλης χαρακτήρισε την ημέρα της εκδήλωσης
ιδιαίτερη και με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι εκτός της αποδιδόμενης τιμής στον ήρωα Χαρ.
Αμανατίδη αποτελεί ταυτόχρονα
και ένδειξη αναγνώρισης του έργου και της κοινωνικής προσφοράς των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.,
ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από
πράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. «Αιωνία να
είναι η σκέψη μας στους ήρωες»
είπε.
Εμφανώς συγκινημένος περιέγραψε την ημέρα της δολοφονίας του ημαθιώτη αστυνομικού
πριν από 13 χρόνια ο Γ. Γρ. της
Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών
Φρουρών κ. Στραύτος Μαυροειδάκης και ζήτησε να ανοίξει και
πάλι ο φάκελος του τρομοκρατικού χτυπήματος και της δολοφονίας του, ενώ συγχάρηκε για
την πρωτοβουλία της ονοματοδοσίας τον διοικητή της Σχολής
Διονύση Κούγκα.
Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της οδού
Χ. Αμανατίδη ενώ την ελληνική
σημαία που την σκέπαζε, την
παρέδωσε ο δήμαρχος στη μητέρα του αστυνομικού.
Παρόντες στην τελετή εκτός από τους προαναφερθέντες και τη μητέρα του Α-

μανατίδη ,ήταν ο αδελφός του
Κώστας και η οικογένειά του και
συγγενείς του, ο βουλευτής Ημαθίας Γιώργος Ουρσουζίδης, ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος κ. Ανδρικόπουλος, , ο Στρατηγός Γενικής
Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Ματσούκας,
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών
φορέων Κ.Μακεδονίας, οι Πρόεδροι: Ομοσπονδίας Συνοριακών
Φυλάκων, Ομοσπονδίας Αξιωματικών, Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ημαθίας, ο υποδιοικητής της Ι
Μεραρχίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Χρήστος Σιμούλης, ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Βέροιας Αλέξανδρος Κουβακάς,
ο Διοικητής του ΑΤ Βέροιας Θωμάς Μοσχόπουλος, ο Διοικητής
της Τροχαίας Βέροιας Ανδρέας
Καλογερόπουλος, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Νίκος Μαυροκεφαλίδης και Διονύσης Κουλουριώτης, ο Διευθυντής της Α/θμιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας Διονύσης
Διαμαντόποπουλος, ο πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φώτης Καραβασίλης,ο
πρ. βουλευτής και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ειδικών
Φρουρών κ.Μαντούβαλος, κ.α.
Ακολούθησε λιτή δεξίωση στην
αίθουσα του Σχολής.

Οικονομική ενίσχυση 1000
ευρώ σε εργαζόμενους της
«Καρυπίδης» και «ΕΝΚΛΩ»

Συνολικά 12 νέες αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε 1.592 ανέργους πρώην εργαζομένους και εργαζομένους σε επίσχεση, υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «από την πρώτη στιγμή της ανάληψης του έργου της παρούσας
κυβέρνησης και παρά τις περιοριστικές δημοσιονομικές συνθήκες, το υπουργείο ενεργοποίησε το
εργαλείο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, προς χιλιάδες ανέργους και εργαζόμενους σε επίσχεση, οι οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».
«Σημειώνεται ότι η χορήγηση της ενίσχυσης αυτής είχε ουσιαστικά ανασταλεί την περίοδο 20122014, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση ενέκρινε μόνο ένα σχετικό αίτημα σωματείου. Κατά την
τριετία 2015-2017, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εγκρίθηκαν συνολικά 50 σχετικά αιτήματα»
επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, η κ. Αχτσιόγλου υπέγραψε 12 νέες αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης, ύψους 1.000 ευρώ, σε 1.592 ανέργους πρώην εργαζόμενους και εργαζόμενους σε επίσχεση, των εξής επιχειρήσεων:
«Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία» σε 520 άτομα«Shelman (ΣΕΛΜΑΝ) ΑΕ» σε
391 άτομα«Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ) ΑΕ» και των θυγατρικών της: «ΔΟΛ
Digital Ανώνυμη Εταιρεία» & «Hearst ΔΟΛ Εκδοτική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε 326 άτομα«ΕΥΡΩΠΗ Πρακτορείο Διανομής Τύπου ΑΕ» σε 101 άτομα«ΧΟΝΤΟΣ Παλλάς
Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Εταιρεία» σε 91 άτομα«ΕΞΠΡΕΣ-Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Εκδοτική Εκτυπωτική Ανώνυμος Εταιρεία» σε 40 άτομα«ΑΦΟΙ Καρυπίδη ΑΕ» σε 40 άτομα«Ραδιοφωνικές επιχειρήσεις ΒΗΜΑ FM ΑΕ» σε 29 άτομα«ΕΔΗΚΑ ΑΕ» σε 25 άτομα«ΕΥΒΟΙΑ Market Προμηθευτική» σε
13 άτομα«Metropolis ΑΕΕ», «ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΕ», «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΠΕ», «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΕΠΕ» (Όμιλος
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ) σε 11 άτομα«ΙΜΑΚΟ ΜΙΝΤΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» σε
5 άτομαΤο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τονίζει ότι,
αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, θα συνεχίσει να εργάζεται, με γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας και την επούλωση των πληγών της κρίσης.

Πηγή: ΛΑΟΣ

Με “άρωμα” γυναίκας η συναυλία του Πασχάλη
Τα “τρελοκόριτσα” της Βέροιας, “παραδόθηκαν” με
τα τραγούδια του Πασχάλη Αρβανιτίδη στην εξαιρετική συναυλία που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.
Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης που έφερε το ελληνικό ποπ στη γενιά του ‘60, μαζί με τη μπάντα του,
ερμήνευσε επιτυχίες του ‘60, ‘70, ‘80 και μετέτρεψε
την ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της salas στην Εληά,
σε ντίσκο!!!
Ένα ξέφρενο πάρτι με αγαπημένα τραγούδια από
την εποχή των Olympians μέχρι σήμερα...
“ο τρόπος”, “το σχολείο”, “ο Αλέξης”, “το μπαράκι”,
“παραδώσου λοιπόν”, “αν μια μέρα σε χάσω”, “μάθημα σολφεζ”, “είσαι το ταίρι μου”, ήταν μερικές από τις
αγαπημένες επιτυχίες που ακούστηκαν.
Με τον γυναικείο πληθυσμό να υπερτερεί, ο κόσμος χόρεψε και τραγούδισε γλυκές αναμνήσεις...
Ο αγαπημένος Πασχάλης, διασκέδασε με το κοινό και δεν δίστασε να τραγουδήσει μαζί τους, πηγαίνοντας από τραπέζι σε τραπέζι,
βγάζοντας παράλληλα αναμνηστικές φωτογραφίες.
Μαζί του οι:
Stelios Mac στην κιθάρα και το τραγούδι
Αντώνης Πιτσολάντης, μπάσσο, φωνή
Μιχάλης Λιάμης στα ντράμς
Παναγιώτης Τσαλόπουλος στα πλήκτρα
Η συναυλία έγινε με την υποστήριξη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
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ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

Το Ε.Ε.Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο
Βέροιας παρουσίασε την εργασία του

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Βέροιας την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 παρουσίασε την εργασία στο
Χώρο Τεχνών της Βέροιας με θέμα: «Βέροια – Αξιοθέατα και
Προσβασιμότητα» στο πλαίσιο συμμετοχής στην Εκστρατεία
FreeMobility, δράση του Ecocity.
Το παραγόμενο βίντεο αποτελεί προϊόν μιας προσπάθειας τεσσάρων μηνών μαθητών και καθηγητών. Η ομάδα του
σχολείου μας ασχολήθηκε με το θέμα των δικαιωμάτων των
ατόμων με κινητικές δυσκολίες, αλλά και την προώθηση της
ελεύθερης προσβασιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους
της Βέροιας.
Η έρευνα για την εργασία μας, ο εντοπισμός των προβλημάτων και οι προτάσεις που κατέθεσαν οι μαθητές περιορίστηκαν μέσα στα όρια της πόλης και συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Βυζαντινό Μουσείο, στην Εβραϊκή Συνοικία της Μπαρμπούτας, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου
και στο Μενδρεσέ Τζαμί (Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο).
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συμμετοχής μας στην
εκστρατεία FreeMobility είναι ότι οι μαθητές πολλαπλασίασαν
τα μαθησιακά τους οφέλη και καλλιέργησαν αξίες, όπως ο αλληλοσεβασμός και η συνεργασία.
Ο εποπτικός και συντονιστικός ρόλος των εκπαιδευτικών
ήταν ουσιώδης ώστε οι μαθητές να εκφράσουν την άποψή
τους και τη δημιουργικότητά τους, αξιοποιώντας τη βιωματική
συμμετοχή.
Αυτή η εργασία είναι αφιερωμένη σε όλους τους ανθρώπου που κατάφεραν με την αγάπη τους να κάνουν τον πόνο
αλληλεγγύη και να μεταμορφώσουν την τέχνη σε άγγιγμα
ψυχής!
Οι καθηγήτριες που συντόνισαν την ομάδα
Μάκου Ιφιγένεια
Σπυροπούλου Μαρία
Ψαρά Ελένη

Η αποζημίωση του πολίτη από τον Δήμο Βέροιας
ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ
-Ποια είναι η διαδικασία και τα σωστά δικαιολογητικά
Η αποζημίωση συμπολίτισσάς μας για ζημία
που έπαθαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου της
από λακκούβα σε δρόμο της Βέροιας, απασχόλησε μεταξύ άλλων την συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής. Με αφορμή αυτό το
θέμα αλλά και κάποια ερωτήματα που μπήκαν
για την πλήρη προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών, ζητήσαμε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μας ενημερώσει για τη διαδικασία που
ακολουθείται ώστε να προχωρήσει το αίτημα
ενός πολίτη για εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσης, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά λόγω
της κακής κατάστασης του οδοστρώματος από
λακκούβες, λάδια ή άλλες αιτίες του δημοτικού
οδικού δικτύου.
Αυτό που θεωρείται ως σημαντική πρώτη
ενέργεια είναι να κληθεί η Τροχαία ή η δημοτική
αστυνομία η οποία θα κάνει την αυτοψία, θα
βεβαιώσει το συμβάν και θα το καταγράψει ως
περιστατικό. Η προσκόμιση προφορικής απλά
δήλωσης από την Αστυνομία δεν καλύπτει την
ενδεχόμενη υπαιτιότητα του πολίτη προς την
Οικονομική Επιτροπή.
Στη συνέχεια, όπως ενημερώνει ο κ. Στ.
Ασλάνογλου, απευθύνεται στην υπηρεσία του
Δήμου, προσκομίζοντας τα ελαστικά που έπαθαν ζημία ώστε να διαπιστωθεί η παλαιότητά
τους και να αποζημιωθεί αναλόγως. Με την
προϋπόθεση ότι η διάρκεια ζωής των ελαστικών είναι τέσσερα χρόνια, εάν τα λάστιχα είναι
στον τέταρτο χρόνο, το ελαστικό δεν αποζημιώνεται, στο δεύτερο έτος αποζημιώνεται το μισό
και στο πρώτο έτος, τα 3/4 της αξίας τους. Οι
ζημίες σε ζάντες και αμορτισέρ αποζημιώνονται
καθ’ ολοκληρία, εφόσον αυτό αποδειχθεί κατά
την αυτοψία της Τροχαίας ή από τις φωτογραφίες που θα κατατεθούν.
«Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι από κει και
πέρα να ψάξουμε ποιος είναι υπεύθυνος για
τη λακκούβα (όπως π.χ. ΔΕΥΑΒ, ΔΕΗ ή άλλη
υπηρεσία) ώστε να εισπράξουμε την αποζημίωση από τους υπαίτιους» προσθέτει ο αντιδήμαρχος.
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παραθέτουμε το σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Επιτροπής προς την Τεχνική Υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που
χρειάζεται να καταθέσει ο ενδιαφερό-

Οι δηλώσεις για τις καλλιέργειες
που επλήγησαν από παγετό
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 σημειώθηκε παγετός που έπληξε δενδρώδεις
καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα πρώιμα
ανθισμένα νεκταρίνια (έρλι ντριμ, έρλι μπόμπα, σίντσια), ροδάκινα (σανγκικτάρια,
σορτζετάρια, λολίτα, μπρίτνεϊ λέϊν) και βερίκοκα (κολοράντο, πριμάγια, πρίμαριθ,
μοκαντόρ).
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν
δηλώσεις έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.

μενος για συμβιβασμό
και αποζημίωση, σε περίπτωση που το όχημά
του πάθει κάποια βλάβη εξαιτίας της κακής
κατάστασης του οδικού
δικτύου του Δήμου:
«Μαζί με το εισηγητικό σημείωμα, στο
οποίο θα γίνεται αναφορά του σχετικού ιστορικού και των διατάξεων του νόμου για τον
εν λόγω συμβιβασμό,
κατατίθεται και σχετικός φάκελος, ο οποίος
πρέπει να περιέχει όλα
τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου η επιτροπή
να λαμβάνει πλήρη γνώση των αποδεικτικών
στοιχείων και να αποφασίζει σχετικά:
Α. Δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενο:
-Αίτηση.
-Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας
Οχήματος.
-Φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής ή
αντιγράφου από την βάση δεδομένων για την
ασφάλιση του οχήματος.
-Δελτίο καταγραφής ατυχήματος με μετάβαση, αυτοψία και καταγραφή του συμβάντος και
των αιτούμενων ζημιών από αστυνομικό όργανο της Τροχαίας.
-Φωτογραφία του οχήματος που να φαίνεται
η ζημιά που υπέστη.
-Φωτογραφία της λακκούβας ή της άλλης
αιτίας που προκλήθηκε η ζημιά.
-Παραστατικά προμήθειας και υπηρεσιών
(Τιμολόγια κ.λπ.).
-Στοιχεία απόδειξης για τη μεταφορά του
οχήματος (π.χ. μεταφορά από οδική βοήθεια
ή επιδιόρθωση από κινητό συνεργείο κ.λπ.)
σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος (λόγω
βλάβης και στους δύο τροχούς, τα αμορτισέρ ή
τα ψαλίδια κ.α.) ή της επισκευής από συνεργείο
στον τόπο του συμβάντος.
-Παρουσία του οχήματος στην Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου για διαπίστωση αλλαγής των
ελαστικών, ηλικίας των υπολοίπων ελαστικών
και γενικά της αποκατάστασης των ζημιών.
-Υπεύθυνη Δήλωση, που να φέρει θεώρηση
γνησίου υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται
ότι έχει παραλάβει αντίγραφο του παρόντος
εγγράφου και φωτ/φο της γνωμοδότησης του
δικηγόρου του Δήμου.
Τεχνικές Εκθέσεις και λοιπά έγγραφα
από Τεχνική Υπηρεσία
-Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,
στην οποία να αναφέρεται το ακριβές σημείο
της λακκούβας θα πρέπει να αναφέρεται επίσης, εάν αυτή βρίσκεται εντός των ορίων
ευθύνης του Δήμου, τα αίτια που την έχουν
δημιουργήσει (π.χ. εάν δημιουργήθηκε από φυσικά αίτια ή από υπαιτιότητα κάποιου φυσικού
ή άλλου νομικού προσώπου) και η υπαιτιότητα
του Δήμου ή και τυχόν υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου (π.χ. υπέρβαση ορίου ταχύτητας,
οδήγηση στην διπλή γραμμή ή εκτός οδοστρώματος κ.α.). Τέλος, απαραίτητη είναι και η γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου».
Να σημειώσουμε ότι στην Οικονομική Επιτροπή καταφθάνουν προς έγκριση, περίπου 15
τέτοιες περιπτώσεις το χρόνο.
Πηγή: ΛΑΟΣ

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου στη Βέροια

Εκδήλωση - σεμινάριο για τους
δασικούς χάρτες στην Ημαθία
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συνεχίζοντας την ενημερωτική δραστηριότητά του στην
δεύτερη φάση αναρτήσεων δασικών
χαρτών, διοργανώνει σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή του Επιτροπή
στην Ημαθία, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ, τον Δικηγορικό Σύλλογο
Βέροιας και την υποστήριξη του
Δήμου Βέροιας, ενημερωτική εκδήλωση–σεμινάριο σχετικά με την
Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας με
θέμα: «Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών
στην Ημαθία».
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η
ενημέρωση των επιστημόνων που
ασχολούνται με το θέμα, μηχανικών, νομικών, δασολόγων και των Δημοσίων Υπηρεσιών για θέματα της αρμοδιότητάς τους αλλά και των πολιτών για τα θέματα που τους αφορούν και η απάντηση τυχόν αποριών, δεδομένης της σημασίας των χαρτών στον χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, το ιδιωτικό ενδιαφέρον.
Η εκδήλωση στην Βέροια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας από τις 10:30 έως τις 14:00. Απευθύνεται στα μέλη των τριών φορέων αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν θέματα ενημερωτικά σχετικά με την σύνδεση της κτηματογράφησης με τους δασικούς χάρτες, διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, καθώς και νομικά θέματα για το καθεστώς που διέπει
τις ενστάσεις κ.λ.π. Ομιλητές είναι οι: Σ. Διαμαντόπουλος (Δασολόγος-εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Παράρτημα ΚΜ), Ι.
Κακανής (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός), Ι. Χορομίδης (Δικηγόρος LL.M). Την συζήτηση θα συντονίζει ο γγ του
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γ. Τσακούμης. Με την εκδήλωση αυτή κλείνει ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ που
πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους νομούς της ΚΜ.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
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PΕπιβάλλεται
η μεταφορά του
νεκροταφείου
PΤι λέει η πρόταση του
Δήμου
PΣυμφωνεί η Πατρίδα,
αλλά, με ωφέλειες!!!
PΕρωτηματικό οι
κάτοικοι του Εργοχωρίου
PΜε τον καταυλισμό των
ρομά, τι θα γίνει;

Η περιοχή πάνω από το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ
στα Πολυκλαδικά είναι αυτή που έχει επιλεγεί για τα νέα νεκροταφεία

Το Πεδίο Βολής νεκροταφείο…

Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Το μεγάλο πρόβλημα με την υπερπληρότητα των νεκροταφείων αλλά και την αναγκαιότητα να μεταφερθούν εκτός κατοικημένης περιοχής, έβαλε ως στόχο η Δημοτική
Αρχή της Βέροιας. Έτσι σήμερα το βράδυ
καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται στην
συνεδρίασή του να αποφασίσει για την διερεύνηση δυνατότητας χωροθέτησης νέου
κοιμητηρίου του Δήμου Βέροιας σε δημοτική
έκταση.
Ένας στόχος ο οποίος δεν μπορεί να είναι
της άμεσης υλοποίησης, καθώς υπάρχουν
πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες για τον

Ι. ΚΤΕΟ

χαρακτηρισμό του χώρου,
όπως επίσης και για την γεωλογική καταλληλότητα του
εδάφους.
Ο χώρος που προτείνεται βρίσκεται στο αγρόκτημα Πατρίδας, αλλά είναι
κοντά στο Εργοχώρι. Πρόκειται για μια έκταση που
παλαιότερα ήταν το πεδίο
βολής, 500 μέτρα περίπου
πιο μακριά από τον καταυλισμό των ρομά και το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.
Τι λέει η πρόταση
του Δήμου
Στο εισηγητικό της
σημερινής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αντιδημαρχεία
Δόμησης και Περιουσίας, Προγραμματισμού
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρει τα εξής:
«Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
μείζον θέμα που έχει προκύψει από την
πλήρωση των θέσεων ταφής του υφιστάμενου κοιμητηρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας διενήργησαν
προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να
βρεθεί δημοτικό ακίνητο κοντά στην πόλη,
με έκταση ικανή να φιλοξενήσει το νέο
κοιμητήριο.
Από αυτή την προκαταρκτική έρευνα
προέκυψε ότι ο μοναδικός χώρος που
ενδεχομένως να μπορεί να φιλοξενήσει
το νέο κοιμητήριο και ταυτόχρονα να είναι
κοντά στην πόλη, βρίσκεται βορειοδυτικά

Το παλιό πεδίο βολής
του Εργοχωρίου, εντός του αγροκτήματος
Πατρίδας και πλησίον στο όριο αυτού με το
αγρόκτημα Βέροιας.
Η εν λόγω έκταση, που αποτυπώθηκε στο
συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, αποτελεί τμήμα του με αριθμό 1147ζ
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πατρίδας
και είναι ιδιοκτησία του Δήμου Βέροιας. Ο
συγκεκριμένος χώρος έχει έκταση 90 στρέμματα και από άποψη μεγέθους υπερκαλύπτει
την ανάγκη για χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου.
Προκειμένου όμως ο Δήμος να εξασφαλίσει την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια,
την έγκριση δηλαδή με Προεδρικό Διάταγμα

Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, απαιτούνται
σειρά εγκρίσεων και μελετών που θα αποδείξουν την καταλληλότητα του χώρου αφενός και αφετέρου θα αποτελέσουν συστατικά
στοιχεία του φακέλου που θα αποσταλεί στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική έγκριση και την έκδοση του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος.
Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να:
1. Εγκρίνει ή όχι την εκκίνηση όλων των
απαραίτητων ενεργειών – διαδικασιών από
τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να
διερευνηθεί η δυνατότητα χωροθέτησης νέου
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Στενοί διάδρομοι προκειμένου να
χωρέσουν όσο γίνεται περισσότεροι τάφοι
κοιμητηρίου στο συγκεκριμένο χώρο
2. Εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Βέροιας να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
τον ανωτέρω σκοπό».
Συμφωνεί η Πατρίδα,
αλλά, με ωφέλειες!!!
Μετά την αναμενόμενη σύμφωνη γνώμη
(ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία) του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την συγκατάθεση που απαιτείται και
από την Τοπική Κοινότητα Πατρίδας, στο
αγρόκτημα της οποίας είναι ο συγκεκριμένος
χώρος.
«Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση για γίνει,
όταν θα γίνει, νέο νεκροταφείο στην έκταση
που ήταν το παλαιό πεδίο βολής και ανήκει
στο αγρόκτημα της Πατρίδας. Γνωρίζουμε και
θέλουμε να βρεθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με το νεκροταφείο
στη Βέροια» μας είπε ο Αντώνης Καγκελίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατρίδας
«Ευστάθιος Χωραφάς».
«Το θέμα είναι από την παραχώρηση αυτής της έκτασης, να έχει ωφέλειες και το
χωριό της Πατρίδας. Ποιες μπορεί να είναι
αυτές; Θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα τις
συζητήσουμε, πάντα υπό το πρίσμα πως
πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα με το
νεκροταφείο» κατέληξε ο Αντώνης Καγκελίδης.
Ερωτηματικό οι κάτοικοι
του Εργοχωρίου
Για να γίνει ένα νέο νεκροταφείο, υπάρχουν περιοριστικοί όροι. Ένας εξ αυτών είναι
η απόσταση 150 μέτρων από το τελευταίο
σπίτι. Στην προκειμένη περίπτωση η απόσταση του προτεινόμενου χώρου φαίνεται
ότι επαρκεί. Το θέμα είναι κατά πόσο οι κάτοικοι του Εργοχωρίου θα θεωρήσουν πως
υποβαθμίζεται ή όχι η περιοχή τους και κατά
πόσο θα χάσουν την αξία τους τα κτήματα ή
τα χωραφοοικόπεδα της περιοχής.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα φανεί στην
συνέχεια κατά πόσο θα βάλει έντονους προβληματισμούς και για το οποίο η Δημοτική
Αρχή θα αναγκαστεί να έρθει σε διαβού-

λευση ώστε να υπάρξει η συγκατάθεση των
κατοίκων του Εργοχωρίου.
Με τον καταυλισμό των ρομά,
τι θα γίνει;
Αυτό το οποίο μπορεί να αποτελέσει άλλο
ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι ο καταυλισμός
των ρομά με τις παράγκες. Με δεδομένες τις
λεηλασίες και τις καταστροφές που προξένησαν κατά το παρελθόν σε υποδομές που δημιούργησε ο Δήμος Βέροιας στον συγκεκριμένο καταυλισμό, μπαίνει ο προβληματισμός
για την κατάσταση που θα επικρατεί, αν και
όταν γίνει νεκροταφείο στην περιοχή αυτή.
Μέχρι να γίνει και αν θα γίνει το νέο νεκροταφείο στο παλαιό πεδίο βολής, προφανώς θα απομακρυνθεί από την περιοχή αυτή
ο καταυλισμός και έτσι θα ικανοποιηθεί ένα
ακόμα αίτημα των κατοίκων του Εργοχωρίου.
Επιβάλλεται η μεταφορά
του νεκροταφείου
Το μείζον, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζεται, πρόβλημα με το σημερινό νεκροταφείο
της Βέροιας πρέπει να είχε βρει την λύση
του από χρόνια πριν. Σήμερα η κατάσταση
είναι τραγική. Έχει επέλθει κορεσμός. Οι
χώροι ταφής περιορίστηκαν ασφυκτικά, ενώ όταν γίνονται εκταφές, όπως μας είπαν
συγγενείς νεκρών, σε πολλές περιπτώσεις
υπάρχουν αναλλοίωτα σώματα, ιδιαίτερα αυτών που εν ζωή τέθηκαν σε χημειοθεραπείες
και λήψη βαριάς μορφής φαρμάκων.
«Στα κοιμητήρια της Βέροιας υπάρχει κορεσμός. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι
πως σε σχέση με άλλες πόλεις, η Βέροια
συγκαταλέγεται στις τρεις, τέσσερις που γίνονται εκταφές στην πενταετία. Στην πλειοψηφία οι άλλες πόλεις κάνουν εκταφές στην
τριετία» μας είπε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Βασίλης Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε
πως «πρέπει να λάβουμε υπόψιν πως οι ταφές είναι σε αυξητική πορεία. Για παράδειγμα
το 2017 είχαμε 45 ταφές περισσότερες από
τις εκταφές».
Σε ερώτησή μας για τις ενέργειες που
θα ξεκινήσουν για να γίνει νέο νεκροταφείο
στον προτεινόμενο χώρο του παλαιού πεδίου βολής, ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας

Το οστεοφυλάκειο
στο τωρινό
κοιμητήριο
έχει γεμίσει
ασφυκτικά
(διπλές σειρές
όπως φαίνεται
στην κάτω
φωτο) και οι
υπεύθυνοι
έχουν
δημιουργήσει
μια πρόχειρη
επέκταση
(2 φωτο
πάνω δεξιά )
προκειμένου
να
εξυπηρετήσουν
την κατάσταση
είπε πως «το πρόβλημα
με το νεκροταφείο υπάρχει εδώ και 20 χρόνια.
Πρέπει να ξεκινήσουμε
μια διαδικασία. Τώρα θα
είναι η αρχή αυτής της
διαδικασίας. Μετά την απόφαση θα ξεκινήσουμε
να εξετάσουμε τις προϋποθέσεις (απόσταση, γεωλογικές έρευνες κ.λ.π.), να συζητήσουμε με την Τοπική Κοινότητα Πατρίδας και να το θέσουμε
σε διαβούλευση».

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

5

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Διευρυμένη σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ημαθίας, παρουσία
εκπροσώπων του Μολβαδικού και του Ελληνοϊταλικού Επιμελητηρίου
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Διευρυμένη σύσκεψη, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7ης
Μαρτίου, στην αίθουσα του οικείου
Επιμελητηρίου.
Στην σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητήριου
Ημαθίας, Γιώργος Μπίκας, στελέχη
του διοικητικού του συμβουλίου, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών
της Ημαθίας, τοποθετήθηκαν, πλην
του αντιπεριφερειάρχη, ο επικεφαλής
του Μολδαβικού Επιμελητηρίου, Βασίλ Νίκας και εκπρόσωπος του Ελληνοιταλικού Επιμελητηρίου, Μάρκο
Φλοριάν.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της επίσκεψης του Μολδαβού
πρέσβη , Ανατόλ Βανγκελί, στον κ.
αντιπεριφερειάρχη, την Τρίτη 6η Μαρτίου, όπου και καθορίστηκε η ατζέντα
των συνομιλιών, εν όψει επικείμενης
συνεργασίας στον εξαγωγικό τομέα,
νωπών αγροτικών προϊόντων, αλλά
και μεταποιημένης παραγωγής, μεταξύ της Ημαθίας και της Δημοκρατίας
της Μολδαβίας.
Γόνιμος υπήρξε επίσης ο διάλογος
για τις παρεχόμενες δυνατότητες από
την δημοτική αρχή του Μιλάνου, σε
Έλληνες εξαγωγείς, διάθεσης των αγροτικών προϊόντων της Ημαθίας, στην δημοτική αγορά της ιταλικής
πόλης.
Στην τοποθέτηση του ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Καλαϊτζίδης τόνισε την βασική προτεραιότητα
που θέτει σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος της Ημαθίας, που δεν είναι άλλη από την άρση του ρωσικού
εμπάργκο.
«Οι επιχειρήσεις μας, μετά το ρωσικό εμπάργκο
προς την χώρα μας, που ήλθε ως αντίμετρο της Ρωσίας στις κυρώσεις της Ε.Ε, προσπαθούν να κρατηθούν
στην διεθνή αγορά των νωπών μας προϊόντων, στην
οποία κυριαρχεί φυσικά το επιτραπέζιο ροδάκινο μας,
χωρίς καμία μέριμνα εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης. Τα αποτελέσματα του ρωσικού εμπάργκο είναι
καταστροφικά για την Ημαθία. Από τους αγρότες μας,
που δεν καλύπτουν πλέον με τις τιμές που λαμβάνουν
ούτε το κόστος παραγωγής, μέχρι τους συνεταιριστικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν χάσει την γη
κάτω από τα πόδια τους. Προφανώς εκεί στην Αθήνα
αγνοούν ότι ο κύκλος του ροδάκινου περιλαμβάνει μια
σειρά δεκάδων επαγγελμάτων. Από την μεταφορά, την
συσκευασία, την τυποποίηση και απασχολεί εποχικά

χιλιάδες εργαζόμενους στην περιφερειακή μας ενότητα, αλλά και στην γειτονική Πέλλα. Σε καμιά περίπτωση
δεν είμαστε οι επαίτες του εκάστοτε υπουργού αγροτικής ανάπτυξης. Το ζήτημα του ροδάκινου δεν λύνεται
με ημίμετρα των χυμοποιήσεων και της διάθεσης τους
σε ιδρύματα εντός των συνόρων μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ακόμη στην
αναγκαιότητα αναζήτησης νέων μεθόδων προώθησης
των αγροτικών μας προϊόντων, χαρακτηρίζοντας ενδιαφέρουσα, τόσο την εξαγωγική προσέγγιση της Μολδαβίας, μιας χώρας που διαθέτει σύνορα με τη Ρωσία,
αλλά και της αγοράς του Μιλάνου.
Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ημαθίας, το μέλος
της διοίκησης Στέφανος Αποστολίδης, τόνισε την
αλληλέγγυα στάση του θεσμικού φορέα στις προσπάθειες της Π.Ε Ενότητας, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας
και της αναζήτησης νέων αγορών.
Τις επόμενες μέρες η συνεργασία της Π.Ε Ημαθίας
και του Επιμελητηρίου θα αποφέρει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων, που αφορούν την ατζέντας της σύσκεψης, ώστε να ξεκινήσει η προσπάθεια υλοποίησης
τους.

Επίσκεψη του Μολδαβού πρέσβη στον
αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη
Τον Μολδαβό πρέσβη στην Ελλάδα κ.
Anatol Vangheli, καθώς και αντιπροσωπεία του Μολβαδικού
Επιμελητηρίου, υποδέχθηκε στο γραφείο του,
την Τρίτη 7η Μαρτίου,
ο αντιπεριφερειάρχης
Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδης, παρουσία του
προέδρου του Επιμελητηρίου Ημαθίας κ.
Μπίκα και άλλων μελών της διοίκησης του.
Ο κ. Καλαϊτζίδης
δώρισε στον κ. πρέσβη
το βιβλίο με την ιστορία
των Αιγών, καθώς και την Σάρισα και την Ασπίδα των Μακεδόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συνάντηση Δημάρχου με Σύμβουλο
της Πρεσβείας του Καναδά
Τη Σύμβουλο Πολιτικών, Οικονομικών και
Δημόσιων Σχέσεων της
Πρεσβείας του Καναδά
στην Ελλάδα, Debbie
DesRosiers, η οποία συνοδευόταν από την Υπεύθυνη Πολιτικών και Δημόσιων Υποθέσεων της
Πρεσβείας, Ζωή Δελήμπαση, υποδέχτηκε στο
γραφείο του ο Δήμαρχος
Βέροιας, Κωνσταντίνος
Βοργιαζίδης, το πρωί της
Τρίτης 6 Μαρτίου 2018.
Η εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο περιοδείας
της κυρίας DesRosiers
στην Βόρεια Ελλάδα με στόχο τη γνωριμία της με τις αυτοδιοικητικές αρχές της περιοχής, διερευνώντας το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων με
την Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα.
Ο Δήμαρχος Βέροιας ενημέρωσε τις εκπροσώπους της Καναδικής Πρεσβείας
για τη δομή, τη λειτουργία, τις δράσεις και τα προβλήματα του Δήμου Βέροιας, τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής όπως η δυναμική του πρωτογενή τομέα
και το τεράστιο πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμά της που περιλαμβάνει μνημεία
παγκόσμιας εμβέλειας όπως το αρχαιολογικό σύμπλεγμα στη Βεργίνα, το Βήμα του
Αποστόλου Παύλου και την Εβραϊκή Συναγωγή. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Δήμος
Βέροιας καταβάλλει συντεταγμένη προσπάθεια να προσελκύσει επισκέπτες και να ανοίξει νέες τουριστικές αγορές και κατά συνέπεια μια συνεργασία σ’ αυτό το επίπεδο
θα ήταν σε κάθε περίπτωση ευπρόσδεκτη.
Η Σύμβουλος της Καναδικής Πρεσβείας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μνημειακό και αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής που όπως ανέφερε προγραμματίζει να
γνωρίσει από κοντά τις επόμενες ημέρες και τόνισε ότι το Καναδικό Ινστιτούτο μέσω
προγράμματος ανταλλαγής αρχαιολόγων και επιστημόνων θα μπορούσε να συνεισφέρει στην προσπάθεια ανάδειξής του.
Τέλος, οι δυο πλευρές εκδήλωσαν τη βούλησή τους να υπάρξει περεταίρω επικοινωνία και συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαία οφέλη στο
άμεσο μέλλον ενώ αντάλλαξαν αναμνηστικά, με τον κ. Βοργιαζίδη να προσφέρει
στην κυρία DesRosiers, μια προτομή του Μ. Αλεξάνδρου, μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, καθώς επίσης έντυπο ενημερωτικό υλικό αλλά και προϊόντα της περιοχής.

Επίσκεψη μαθητών Λυκείων του Δήμου
Άργους – Μυκηνών στο Δήμο Βέροιας
Για έκτη συνεχή χρονιά μαθητές από τον αδελφοποιημένο
Δήμο Άργους-Μυκηνών επισκέφτηκαν τη Βέροια, το μεσημέρι
της Τρίτης 6 Μαρτίου 2018. Η
επίσκεψη είναι ενταγμένη στο
πρόγραμμα πολιτιστικών διοργανώσεων της «Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Άργους
– Μυκηνών Παιδεία και Πολιτισμός» (Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.) που έχει
ως σκοπό τη γνωριμία των μαθητών της Γ’ τάξης των Δημόσιων Λυκείων της πόλης με την ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου Βέροιας λόγω
της ιστορικής σύνδεσης των δυο περιοχών μέσω της καταγωγής του Μ. Αλεξάνδρου
από την περιοχή του Άργους.
Κατά τη φετινή επίσκεψη μαθητές της Γ’ Τάξης των Γενικών Λυκείων του Άργους
καθώς και το Μουσικό Σχολείο της πόλης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών Παιδεία και Πολιτισμός» (Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.), Πέτρο Διολίτση, και τον Πρόεδρο της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Άργους, Παναγιώτη Σκουφή, βρέθηκαν στο Δημαρχείο της
Βέροιας όπου τους υποδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Στέλιος Ασλάνογλου.
Ο Αντιδήμαρχος εκ μέρους του Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
καλωσόρισε θερμά τους νεαρούς επισκέπτες από την αδελφοποιημένη πόλη του
Άργους, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία τους στη Βέροια
στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
ενδυναμώνει ουσιαστικά τις σχέσεις των δύο δήμων ενώ τους ενημέρωσε για τους
ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Βέροιας και Άργους αλλά και την ευρύτερη ιστορία της
περιοχής.
Από τη μεριά του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.-Μ., Πέτρος Διολίτσης μεταφέροντας
το μήνυμα του Δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Δημήτρη Καμπόσου, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή του Δήμου Βέροιας, τονίζοντας πως για το Δήμο
Άργους-Μυκηνών η συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή αποτελεί ιστορική υποχρέωση και φόρο τιμής προς το Μέγα Αλέξανδρο με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν την
ιστορία του τόπου και τη στενή σχέση τους με τη Βέροια και τη Μακεδονία.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα με την εθιμοτυπική ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
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Τιμητική Διάκριση του Ε.Ε.Ε.
Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας
Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο- Λύκειο
Βέροιας, έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο
Σχολικό Διαγωνισμό
του British Council και
του Διεθνούς Κέντρου
Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Στον Διαγωνισμό
έλαβαν μέρος 1080
μαθητές από 95 σχολεία, σε 40 πόλεις της
Ελλάδας.
Το σχολείο μας με
την ταινία «Το Πρελούδιο των Ονείρων»
κατάφερε να κατακτήσει Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η.
Σε μία συγκινητική
ατμόσφαιρα, παρουσία του Προέδρου
της Δημοκρατίας κου
Προκόπη Παυλόπουλου, έγινε στις 6 Μαρτίου, στο Μουσείο
Μπενάκη η τελετή
απονομής βραβείων
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού: «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό».
Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην ταινία: Αντωνοπούλου Νικόλετα, Γρηγοριάδου
Χαρίκλεια - Δέσποινα, Ντάγκας Αντώνιος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πετρόπουλος Χρήστος, Στολτίδης Παναγιώτης- Αλέξανδρος, Τσιαμπούρης Κωνσταντίνος.
Επίσης συμμετείχαν οι μικροί: Κοζάρτσης Θεοφύλακτος, Οικονόμου Ανθή.
Οι καθηγητές που συνεργάστηκαν: Λαφάρα Ανθία, Μάκου Ιφιγένεια, Παπαγεωργίου
Ελένη, Σπυροπούλου Μαρία.
Ευχαριστούμε για την πλήρη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Παπαγεωργίου Κυριάκο και την Υποδιευθύντρια του Σχολείου κ.
Ψαρά Ελένη. Επίσης, ευχαριστούμε το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του σχολείου για
την καθοριστική συμβολή στην ολοκλήρωση της ταινίας.
Για όλους εμάς τους συντελεστές της ταινίας το αποτέλεσμα μας συγκίνησε και μας
χάρισε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι καλλιτεχνικής συμπόρευσης. Οι μαθητές μας κατάφεραν με έναν ευρηματικό τρόπο και με τον αυθορμητισμό τους να στείλουν το δικό τους
μήνυμα για το σχολικό εκφοβισμό.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σταματάει την έντυπη μορφή
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»
ΠΛΕΟΝ ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
Το δημοσιογραφικό
όργανο του γραπτού
λόγου της Ευξείνου
Λέσχης Βέροιας η
εφημερίδα ΄΄Αργοναύτης΄΄ που από το 1989 υπηρέτησε τον πολιτισμό και την παράδοση έφθασε στη
΄΄Κολχίδα΄΄ και μετά από 30 χρόνια συνεχούς έκδοσης θα παραδώσει τη σκυτάλη, με τη διακοπή έκδοσης της σε έντυπη μορφή.
Ο σύγχρονος όμως ΄΄Αργοναύτης΄΄ που θα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου αποφασίσθηκε να εκδίδεται με τη μορφή της μηνιαίας ηλεκτρονικής
εφημερίδας, αρχής γενομένης από τον μήνα Απρίλιο 2018 με σκοπό να συνεχίσει να υπηρετεί πιστά τα ίδια ιδανικά, ως ακούραστος εργάτης της δημοσιογραφίας.
Πιστεύοντας ότι σήμερα με την ηλεκτρονική τεχνολογική εξέλιξη η εφημερίδα μας σε έντυπη μορφή έμεινε πίσω προχωράμε στην ηλεκτρονική έκδοση της,
που απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό αναγνωστών με την εξειδικευμένη
ειδησεογραφία ποντιακού περιεχομένου, θα προσφέρει συνεχή και άμεση ενημέρωση, θα είναι η οικονομικότερη λύση για τα μέλη και το σύλλογο και έτσι θα
μπορέσουμε να κρατήσουμε σε ζωή το όνειρο που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια και
σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είναι στο πνεύμα της εποχής.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος

Έξι μήνες φυλάκιση στον οδηγό που
οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα
- «Δεν θα ξαναπιάσω τιμόνι», είπε
σοκαρισμένος ο κατηγορούμενος

Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με
3ετή αναστολή καταδικάστηκε με τη
διαδικασία του αυτοφώρου ο οδηγός που το μεσημέρι της Κυριακής
οδηγούσε το ΙΧΕ αυτοκίνητο του στην
Εγνατία οδό, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο
ύψος του Πολύμυλου Κοζάνης και σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία της
Εγνατίας οδού και στην Τροχαία. Στις
εισόδους των σηράγγων άναψε κόκκινο απαγορευτικό, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, μέχρι που
εντοπίστηκε το αντίθετα κινούμενο
αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.
Ο οδηγός του συνελήφθη και το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Βέροιας, με τη διαδικασία του
αυτοφώρου.
Πρόκειται για 64χρονο κάτοικο Ιωαννίνων, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Γιαννιτσά όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος είπε ότι βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση και όταν κατάλαβε ότι μπήκε στο
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας έπαθε πανικό και δεν ήξερε τι να κάνει...
Σε εμφανή κατάσταση σοκ ακόμη, είπε ότι σκέφτηκε να επιχειρήσει αναστροφή, αλλά φοβήθηκε ότι αυτό θα
ήταν ακόμη πιο επικίνδυνο.
Μάλιστα κατέληξε λέγοντας ότι μετά από αυτό δεν πρόκειται να ξαναπιάσει τιμόνι!!!!
Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο με ποινή φυλάκισης 6 μηνών.
Πηγή Verianet.gr

Tα παράπονά σας στην...
Δημοτική Αστυνομία
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ
Επιδιώκοντας την ολοένα και πιο
καίρια συμβολή μας στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, η Δημοτική Αστυνομία ενημερώνει τους δημότες ότι δέχεται
καθημερινά από τις 07.00 έως 15.00
ερωτήματα, καταγγελίες, προτάσεις στα
παρακάτω τηλέφωνα: 1)2331350610,
2) 2331350695, 3)2331062355

Επίσκεψη του ΚΑΠΗ στην Παλαιά
Μητρόπολη Βέροιας
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 μέλη του ΚΑΠΗ στα πλαίσια της δράσης
του ``ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ`` επισκεφθήκαν την Παλαιά Μητρόπολη της
Βέροιας ,έναν από τους μεγαλύτερους
μεσοβυζαντινούς ναούς των Βαλκανίων,
χτισμένος την δεκαετία 1070-1080 από
τον επίσκοπο της πόλης Νικήτα. Με την
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας το 2016 το μνημείο προσφέρει
στον επισκέπτη ένα μοναδικό ζωντανό
ταξίδι στην Βυζαντινή ιστορία της πόλης
.Τα μέλη του ΚΑΠΗ έμειναν ενθουσιασμένα από την γλαφυρή ξενάγηση της
αρχαιολόγου Μαρίας Χειμωνοπούλου
που μας οδήγησε πολύ πίσω στον χρόνο,την εποχή των Σταυροφόρων , των Παλαιολόγων ,των Οθωμανών και Γερμανών κατακτητών.
Ευχαριστούμε Θέρμα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βεροίας και ιδιαιτέρα την αρχαιολόγο Μαρία Χειμωνοπούλου
για την όμορφη συνεργασία.
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Επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος στον
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων
«Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων
τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν
μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν
ἔχουσι, καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ θωπεύειν
πατρίδα χαλεπαίνουσαν ἢ πατέρα»
Πλάτων, Κριτίας 51a8-b3
Τήν περασμένη Κυριακή, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἡρωική
καί ἁγιοτόκος πόλη τῆς Ναούσης τίμησε τή μνήμη τῶν πατέρων
καί τῶν προγόνων της, οἱ ὁποῖοι τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
τοῦ ἔτους 1822 συγκεντρώθηκαν στόν τότε μητροπολιτικό ναό τοῦ
ἁγίου Δημητρίου Ναούσης γιά νά ξεκινήσουν μέ τήν εὐλογία τοῦ
Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας τόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Μακεδονίας.
Καί μπορεῖ ἡ ἐπανάσταση αὐτή νά μήν ἔφερε τό ἐπιθυμητό
ἀποτέλεσμα καί νά κατέληξε στήν καταστροφή τῆς πόλεως καί στή
θυσία καί τό μαρτύριο χιλιάδων κατοίκων της, τό αἷμα τους ὅμως
ἔγραψε μία λαμπρή σελίδα τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας καί τῶν ἀγώνωντου γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρώας γῆς.
Ἡ θυσία αὐτή τῶν προγόνων μας γιά τήν πατρίδα κάνει γιά μᾶς
σήμερα ἀκόμη ἐπιτακτικότερο τό χρέος καί τήν ἀνάγκη νά ὑψώσουμε τή φωνή μας γιά νά ὑπερασπισθοῦμε τά δίκαια τῆς πατρίδος μας, τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας μας, τά ὁποῖα ἀμφισβητοῦνοἱ
γείτονές μας.
Οἱ ἐπιδιώξεις τῆς γειτονικῆς χώρας νά σφετερισθεῖ τό ὄνομα
καί τήν ἱστορική ταυτότητα τῆς Μακεδονίας μας, ὅσο καί ἐάν δέν
ἐπιθυμοῦμε νά ἀναμιχθοῦμε σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τά
ὁποῖα χειρίζεται ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση στό πλαίσιο διαπραγματεύσεων γιά τό ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ, δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά ἐφησυχάζουμε. Ὡς ἐπίσκοπος μιᾶς ἱστορικῆς μακεδονικῆς Μητροπόλεως
καί ὡς Μακεδόνας, πού ἔχει εὐθύνη γιά αὐτόν τόν τόπο, τόν ἡρωικό καί ἁγιασμένο, καί γιά τόν εὐσεβῆ λαό του, δέν εἶναι δυνατόν νά
σιωπήσω. Θέλω νά ἐκφράσω πρός Ἐσᾶς, τόν πρῶτο πολιτή τῆς
χώρας μας, τήν προσωπική μου ἀγωνία καί τήν ἀγωνία τοῦ λαοῦ
τῆς Ἠμαθίας γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας μας, τό ὄνομα καί τά δίκαια τῆς ὁποίας διακυβεύονται.
Ἀγωνιοῦμε καί ἀνησυχοῦμε γιά ὅσα ἀκούονται σχετικά μέ τίς
σύνθετες ὀνομασίες πού προτείνονται καί δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε ἀπό αὐτές.
Δέν εἶναι δυνατόν νά συμφωνήσουμε στήν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας σέ ἕνα κράτος τό ὁποῖο σφετερίζεται τό
ὄνομα, τήν ἱστορία καί τήν ταυτότητά της, σέ ἕνα κράτος τό ὁποῖο
διεκδικεῖ ὡς ἐθνική ταυτότητα τή μακεδονική, ταυτίζοντάς την μέ τή
δική του σλαβική, καί ἐγείροντας συγχρόνως, ἔστω καί ἄν ἡ τωρινή ἡγεσία του τεχνηέντως τόἀποποιεῖται, ἐδαφικές διεκδικήσεις καί
ἀλυτρωτικά ζητήματα.
Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ Ἑλλάδα νά δεχθεῖ νά ὑπογράψει μία συμφωνία γιά τό ὄνομα τῆς γείτονος χώρας ἀγνοώντας ὄχι μόνο τήν
ἱστορία τῆς Μακεδονίας, πού ἦταν καί εἶναι ἑλληνική, ἀλλά καί τή
σημερινή πραγματικότητα;Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ Ἑλλάδα νά δεχθεῖ
νά ὑπογράψει μία συμφωνία γιά τό ὄνομα τῆς γείτονος χώρας,
ἀδιαφορώντας γιά τό γεγονός ὅτι,παρότι οἱ γείτονές μας ἀλλάζουν τό ὄνομα στό ἀεροδρόμιο τῶν Σκοπίων ἤ ἀφαιροῦν κάποια
ἀγάλματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὡς ἔνδειξη καλῆς θελήσεως,
ἀρνοῦνται νά προχωρήσουν σέ ἀλλαγές στό Σύνταγμα τῆς χώρας
τους, ἀρνοῦνται νά ἀφαιρέσουν ὅσα ψευδῆ ἀναγράφονται στά
σχολικά ἐγχειρίδια τῆς Ἱστορίας καί συνεχίζουννά καλλιεργοῦν μέ
τόν τρόπο αὐτό στή νέα γενιά μία ψευδῆ, δῆθεν μακεδονική, συνείδηση πού εἶναι σλαβική,δέν ἀπομακρύνονται ἀπό τίς ἐδαφικές
διεκδικήσεις τους γιά τήν ἑλληνική Μακεδονία, καί ἀποδέχονται μέ
ἱκανοποίηση νά ἀποκαλοῦνται καί νά προσφωνοῦνται ὡς Μακεδόνες, δυστυχῶς, ἀπό ἀρχηγούς εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καί κορυφαίους εὐρωπαίους ἀξιωματούχους;
Καί ἀκόμη πῶς εἶναι δυνατόν ἐμεῖς νά διαπραγματευόμαστε μέ
τήν ΠΓΔΜ ἰσχυριζόμενοι ὅτι εἶναι «ἐκτός πραγματικότητας νά μήν
δώσουμε τό ὄνομα Μακεδονία στά Σκόπια» (Πρωθυπουργός τῆς
Ἑλλάδος) ἤ χαρακτηρίζοντας «ἀκραίους ὅσους διαφωνοῦν μέ τόν
ὅρο Μακεδονία γιά τά Σκόπια» (Γ. Κατρούγκαλος, ὡς Ὑπουργός
Ἐργασίας), ἐνῶ ἀκόμη καί κάποιοι ἀπό τούς πολιτικούς καί τούς
ἀκαδημαϊκούς τῆς γειτονικῆς μας χώρας παραδέχονται τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καί τῆς ἱστορίας καί ὁμολογοῦν ὅτι
«Εἴμαστε Σλάβοι πού ἤρθαμε στήν περιοχή τόν 6ο αἰώνα καί
δέν ἔχουμε σχέση μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο» (Kiro Gligorov, πρώην
πρωθυπουργός τῆς ΠΓΔΜ),
«Εἶναι ἁπλά γελοία ἡ σύνδεσή μας μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο»
(Miroslav Grčev, Δήμαρχος Σκοπίων, σχεδιαστής σημαίας)
«Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δέν ἦταν ποτέ κομμάτι τῆς ἱστορίας μας.
Ἔγινε τά τελευταῖα χρόνια» (Petre Silegov, Δήμαρχος Σκοπίων)
«Ἡ ἀρχαία Μακεδονία δέν βρίσκεται ἐδῶ ἀλλά νοτιότερα (στήν
Ἑλλάδα)» (Ljubco Georgievski, πρώην πρωθυπουργός τῆς ΠΓΔΜ),
«Εἴμαστε Σλάβοι καί μιλοῦμε τή σλαβική γλώσσα» (Ljubica
Acevska,πρώην πρέσβυς τῆς ΠΓΔΜ στίς ΗΠΑ),

«Προσπαθοῦμε νά μετατρέψουμε
ἕνα σλαβικό ἔθνος σέ ἑλληνικό» (Toni
Deskoski, καθηγητής τοῦ Δικαίου στό Πανεπιστήμιο τῶν Σκοπίων).
Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἀπόψεις αὐτές δέν
εἶναι εὐρύτερα ἀποδεκτές στό γειτονικό
κράτος, τό ὁποῖο στηρίζει τήν ὑπόστασή
του στό ἰδεολόγημα τῆς δῆθεν μακεδονικῆς ἱστορίας καί ταυτότητος, ὑποστηριζόμενο καί ἀπό ἄλλες γειτονικές χῶρες,
ὅπως ἡ Βουλγαρία καί ἡ Τουρκία.
Δέν εἶναι τυχαῖο, ἀλλά ἀντίθετα εἶναι
ἄκρως ἐπικίνδυνο γιά τήν Ἑλλάδα, ὅτι
παρά τίς διαφορές πού ἔχει ἡ Βουλγαρία μέ τήν ΠΓΔΜ γιά τό λεγόμενο «Μακεδονικό ζήτημα», τό Πατριαρχεῖο τῆς
Βουλγαρίας προσφάτως καί γιά λόγους
ἰδιοτελοῦς συμφέροντος ἐξέφρασε τήν
ὑποστήριξή του στή σχισματική Ἐκκλησία
τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία αὐτοαποκαλεῖται
«Μακεδονική Ἐκκλησία» καί δέν ἀναγνωρίζεται ἀπό καμία ἄλλη
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀναλαμβάνοντας μάλιστα τόν ρόλο τῆς Μητέρας-Ἐκκλησίας γι᾽ αὐτήν, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῶν
Σκοπίων δέν ἔχει κοινωνία μέ καμία ἄλλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
καί κατά τούς ἱερούς κανόνες «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώτητος ἔστω».
Καί πῶς εἶναι, λοιπόν, δυνατόν νά παραχωρήσουμε τό ὄνομα
τῆς Μακεδονίας, ἔστω καί σέ σύνθετη μορφή, ὅταν αὐτό θά δικαίωνε αὐτομάτως καί τή σχισματική αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονική Ἐκκλησία», ἀντίθετα στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο,τό ὁποῖο μέ πολλές θυσίες καί ἀγῶνες καί προπαντός μέ τούς σοφούς
καί ἡρωικούς ἱεράρχες πού ἔστελνε στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια
στή Μακεδονία κράτησε τόν Ἑλληνισμό, διέσωσε τήν ἐθνική του
ταυτότητα καί αὐτοσυνειδησία καί στήριξε τόν ἀγώνα του γιά τήν
ἐλευθερία;
Ἀλλά καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀγνοήσουμε τίς προειδοποιήσεις τοῦ ἄλλοτε ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑEdward
Stettinius, ὁ ὁποῖος σέ τηλεγράφημά του πρός τίς Ἀμερικανικές
πρεσβεῖες,στίς 26 Δεκεμβρίου τοῦ 1944, ἐξέφραζε τήν ἄποψη τῆς
τότε Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως καί ἐπέσειε τόν κίνδυνο τῆς ἀστήρικτης ἱστορικά δημαγωγίας τοῦ Τίτο σχετικά μέ τό μακεδονικό
ἔθνος, τή μακεδονική ἐθνική ταυτότητα καί πατρίδα, πού στρεφόταν εὐθέως ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἔστω καί ἄνσήμερα Ἀμερικανοί
πολιτικοί καί διπλωμάτες, ὅπως ὁ ἐπίσημος διαπραγματευτής τοῦ
Ο.Η.Ε. γιά τό ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ, Matthew Nimetz, δείχνει νά τίς ξεχνᾶ καί προτείνει ὀνόματα πού περιέχουν ὅλα τόν ὅρο Μακεδονία;
Τίς ἀνησυχίες μας γιά τήν ἔκβαση τῶν διαπραγματεύσεων γιά
τό ὄνομα τοῦ γειτονικοῦ κράτους ἐπιτείνει καί ἡ δραστηριότητα
πού ἀναπτύσσουν κύκλοι τῶν Σκοπίων συγκεντρώνοντας ὑπογραφές γιά νά μή ἀλλάξειτό ὄνομα τῆς χώρας τους, ὀργανώνοντας
διαδηλώσεις ἔξω ἀπό τό Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίωνκαί κάνοντας
ἀκραῖες δηλώσεις,μέ τίςὁποῖες ὀνομάζουν τήν Ἑλλάδα ἐχθρό τῆς
χώρας τους καί τῆς ζητοῦν νά ἀναγνωρίσει τή δῆθεν γενοκτονία
τῶν κατοίκων τῆς «Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου», ἰσχυριζόμενοι ὅτι οἱ
Ἕλληνες ἔδιωξαν ἀπό τίς οἰκίες τους ἕνα ἑκατομμύριο κατοίκους,
δολοφόνησαν τριακόσιες χιλιάδες «Μακεδόνες», ἐκ τῶν ὁποίων
εἴκοσι χιλιάδες παιδιά, καί ἔκαψαν 600 χωριά ἀπό τό 1912 μέχρι
τό 1965.
Καί μπορεῖ οἱ ἀπόψεις αὐτές νά διατυπώνονται ἀπό ἕναν μικρό
ἴσως ἀριθμό ἀκραίων ἰδεολογικά ἀνθρώπων, δέν παύουν ὅμως νά
εἶναι ἐξόχως ἀνησυχητικές, γιατί ἀπηχοῦν τά ἀλυτρωτικά καί προπαγανδιστικά ἐπιχειρήματα τῶν τελευταίων ἑβδομήντα χρόνων
καί ἀποδεικνύουν ὅτι τό σχέδιο τοῦ Τίτο γιά τή δημιουργία μιᾶς
«Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου», ἡ ὁποία θά συμπεριλαμβάνει καί τήν
ἑλληνική Μακεδονία (ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο τμῆμα τῆς
γεωγραφικῆς περιοχῆς τῆς Μακεδονίας), εἶναι τό ὄνειρο μέ τό ὁποῖο γαλουχήθηκαν οἱ νεότερες γενεές καί ἀποτελεῖ φιλοδοξία τῆς
γειτονικῆς χώρας μέχρι καί σήμερα, παρά τά ὅσα ἐνδεχομένως
λέγονται ἐπισήμως.
Μέ αὐτά τά δεδομένα εἶναι ποτέ δυνατόν νά συμφωνήσουμε ὡς
Ἕλληνες νά συμπεριλαμβάνεται στό ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώρας
τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, μέ ὅποιον γεωγραφικό ἤ χρονολογικό προσδιορισμό καί ἐάν συνοδεύεται, ἤ ἔστω καί ἐάν εἶναι ἕνα
ἀμετάφραστο διεθνῶς καί σύνθετο ὄνομα, ὅπως αὐτό πού προτείνεται τελευταῖα;
Εἶναι δυνατόν νά συναινέσει καί νά ψηφίσει ἡ Ἑλληνική Βουλή
καί νά ὑπογράψει ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας μας καί Σεῖς, Κύριε Πρόεδρε, μία τέτοια συμφωνία πού ὄχι μόνο θά προδίδει τή
Μακεδονία μας, ἀλλά καί θά ἀγνοεῖ τίς θυσίες καί τά αἵματα τῶν
προγόνων μας καί τῶν πατέρων μας πού χύθηκαν γιά αὐτήν,ὥστε
νά εἶναι σήμερα ἐλεύθερη καί ἑλληνική καί ὄχι ὑπό τήν κατοχή τῶν
Σλάβων οἱ ὁποῖες αἰῶνες τώρα ἐποφθαλμιοῦν τήν περιοχή μας
καί ἀγωνίζονται μέ κάθε τρόπο νά τήν κάνουν δική τους;

Εἶναι δυνατόν νά ἀγνοηθοῦν τά μεγάλα
συλλαλητήρια τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς
Ἀθήνας, ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦἉγίου Ὄρους καί τόσωνἐπιστημόνωνἀπό ὅλο τόν κόσμο;
Εἶναι δυνατόν νάξεπουλήσουμε τήν ταυτότητα καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας,
τήν ἱστορία μας καί τούς πατέρες μας, ἐπειδή, ὅπως γράφηκε καί στόν τύπο, κάποιοι
μᾶς ὑπόσχονται μία εὐκολότερη ἔξοδο ἀπό
τό Μνημόνιο σέ ἀντάλλαγμα τῆς συμφωνίας
μας γιά τό ὄνομα τῆς γειτονικῆς χώρας;
Εἶναι ποτέ δυνατόν νά φθάσουμε σέ αὐτό
τό ἔσχατο ὅριο ἐξευτελισμοῦ, ξεπουλώντας
τά πάντα ἔναντι «τριάκοντα ἀργυρίων»; Θά
ἦταν ποτέ δυνατόν νά πουλήσουμε τή μητέρα μας γιά τά χρήματα; Τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ξεπουλήσουμε τήν πατρίδα μας, πού
εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας, ἀγνοώντας καί τόν
λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, πού ὀνομάζει τήν πατρίδα κοινή μητέρα τήν ὁποία πρέπει ὅλοι νά τιμοῦμε, γράφοντας
«Μητέρα τιμᾶν, τῶν ὁσίων. Μήτηρ δὲ ἄλλη μὲν ἄλλου· κοινὴ δὲ
πάντων, πατρίς» (Γρηγ. Θεολ., Ἐπιστολή 37.1).
Ἄδικα θυσιάσθηκαν τότε τόσοι Ἕλληνες ἀπό τή Μακεδονία, τή
Θράκη, τή Θεσσαλία, τή Στερεά Ἑλλάδα, τήν Πελοπόννησο καί
τήν Κρήτη πολεμώντας γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας
ἀπό τούς Τούρκους, ἀλλά καί ἀπό τούς Βουλγάρους καί τούς ἄλλους Σλάβους στή διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα ἀλλά καί τῶν
Βαλκανικῶν πολέμων; Ἄδικα ἔχυσαν τό αἷμα τους τόσοι Ἕλληνες
Μακεδόνες, γιατί δέν ἤθελαν νά δεχθοῦν τή σλαβική προπαγάνδα,
νά ἀναγνωρίσουν τή Βουλγαρική Ἐξαρχία καίνά ἀπεμπολήσουν
τήν ἱστορική καί ἐθνική τους ταυτότητα;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά ὑπογράψετε καί νά δεχθεῖτε μία τέτοια
συμφωνία πού θά δίδει τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας στούς γείτονες, ἀνοίγοντας συγχρόνως τήν πόρτα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ καί τοῦ
ἐπεκτατισμοῦ;
Εἶναι βέβαιο ὅτι, ἐάν τούς δώσουμε ἐμεῖς τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, δέν θά περιορισθοῦν σέ αὐτό, οὔτε στίς πρόσφατες
δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τους ὅτι τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι «νά καταλαμβάνουν τίς παραλίες τῆς Μακεδονίας γιά
τίς καλοκαιρινές διακοπές». Αὐτό τό κάνουν καί τώρα. Ἐάν τούς
δώσουμε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, σέ ὅποια μορφή, αὐτοί θά
εἶναι κράτος μέ τό ὄνομα Μακεδονία καί τή δική μας, τήν ἑλληνική,
ὑπογραφή (γιατί εἶναι προφανές ὅτι ἡ δική μας ἀναγνώριση τούς
ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπό τήν ἀναγνώριση κάθε ἄλλης χώρας
ἀπό ὅσες πού τούς ἔχουν ἤδη ἀναγνωρίσει), καί ἡ δική μας Μακεδονία, ἡ ἑλληνική καί ἀληθινή, ἡ πατρίδα τοῦ Φιλίππου καί τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, θά εἶναι ἁπλῶς μία ἐπαρχία,τήν ὁποία σέ
λίγο θά θέλουν νά τήν ἐλευθερώσουν ἀπό τούς «Ἕλληνες κατακτητές» της καί νά τήν ἐνσωματώσουν στή δική τους, τήν ψευδώνυμη, Μακεδονία.
Εἶναι δυνατόν νά τό δεχθοῦμε αὐτό ποτέ; Εἶναι δυνατόν νά
προδώσουμε τήν ἱστορία μας, τούς προγόνους μας, τήν ταυτότητά
μας, τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια, τόν λαό μας; Καί τί θά ἀπολογηθοῦμε στούς ἀνθρώπους μας; Τί θά ποῦμε στόν λαό μας πού
ἀγωνιᾶ καί ἀνησυχεῖ;Τί θά ἀπολογηθοῦμε στούς πατέρες μας, τῶν
ὁποίων τά αἵματα πότισαν αὐτή τή γῆ καί ἡ θυσία τους ἀνέδειξε τή
μεγαλωσύνη της;Τί θά ἀπολογηθοῦμε στίς ἐπερχόμενες γενεές;
Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτρέψουμε νά συμβεῖ κάτι τέτοιο στή
Μακεδονία μας καί τήν πατρίδα μας. Δέν εἶναι δυνατόν νά συνεργήσουμε στήν πραγματοποίηση ἀνόμων σχεδίων τῶν ἰσχυρῶν
τοῦ κόσμου πού θέλουν μία μικρή Ἑλλάδα καί μία μεγάλη «Μακεδονία», ὅπως μᾶς εἶχε προειδοποιήσει τόν Ἀπρίλιο τοῦ1999 ὁ τότε πρόεδρος τῆς Γιουγκοσλαβίας Sl. Μilošević, κατά τή συνάντησή
μας στό Βελιγράδι, ὅταν ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Μυτιλήνης καί
Ξάνθης εἴχαμε μεταφέρει ἀνθρωπιστική βοήθεια γιά τόν σερβικό
λαό.Ὅταν ἄκουσε ὅτι εἶμαι Μητροπολίτης Βεροίας, μᾶς εἶπεὅτι,
μετά τόν διαμελισμό τῆς Γιουγκοσλαβίας, «ἔρχεται καί ἡ δική σας
σειρά».
Ἄς μήν γίνει αὐτό ποτέ. Κυρίως ὅμως ἄς μήν γίνει ἐξαιτίας τῆς
δικῆς μας ὀλιγωρίας. Ἄς μήν γίνει, Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε, μέ
τή δική μας ὑπογραφή.«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου».
Ὁ Μητροπολίτης
† Ο Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων
Κοινοποίησις:
• Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον
• Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος,
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ.κ. Ἱερωνυμον
• Ἀξιότιμον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξη Τσίπραν
• Ἀξιοτίμους ἀρχηγούς τῶν πολιτικῶν κομμάτων
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Παρέμβαση για το ΔΗΠΕΘΕ
Βέροιας από τον Δημήτρη
Μούρνο στην Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας

Παρέμβαση για το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας έκανε στην Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, ο περιφερειακός σύμβουλος Ημαθίας, Δημήτρης Μούρνος.
Μπορεί το θέμα να μην ήταν στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, όμως
ο κ. Μούρνος βρήκε τον τρόπο να βάλει το ζήτημα.
Στο τέλος της συνεδρίασης έθεσε το ζήτημα ευγενώς μεν, λίαν ευκρινώς
δε, μεταφέροντας το αίτημα του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας για αύξηση της χρηματοδότησης. Κι αν αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, τουλάχιστον η χρηματοδότηση
που υπάρχει να αποδίδεται έγκαιρα και όχι με καθυστέρηση, είπε ο κ. Μούρνος.
Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αηδονά, παρ’ όλο που η διαδικασία της συνεδρίασης είχε ολοκληρωθεί, άκουσε με προσοχή τον κ. Μούρνο, συμφώνησε
κατ’ αρχάς στη συζήτηση του θέματος, και απάντησε λέγοντας πρώτα θα πρέπει το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας να απευθυνθεί στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας και να
υποβάλει το αίτημά του.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Υστερα από απόφαση της Προέδρου του
ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής
Φώφης Γεννηματά, δεν πραγματοποιήθηκαν
χθες Κυριακή οι προγραμματισμένες εκλογές
ανάδειξης συνέδρων για το ιδρυτικό συνέδριο
του Κινήματος Αλλαγής.
Τελικά στο συνέδριο συμμετείχαν όλοι όσοι
είχαν θέσει ηλεκτρονικά την υποψηφιότητα τους.
Η δήλωση της Επικεφαλής του Κινήματος
Αλλαγής είναι η ακόλουθη:
«Έχω δεσμευθεί ότι το ιδρυτικό Συνέδριο
του Κινήματος Αλλαγής θα είναι ανοιχτό, μαζικό,
δημοκρατικό με συνιδρυτές όλες τις δυνάμεις
και τα στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού
χώρου.
Όλων όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για
την αναγέννηση της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, χωρίς αποκλεισμούς.
Ο κόσμος αγκάλιασε το σύγχρονο εγχείρημα.
Σε όλη την Ελλάδα το μεγάλο ενδιαφέρον για
την πορεία της παράταξής μας εκφράστηκε με
την εγγραφή 35.000 νέων μελών στο Κίνημα Αλλαγής, παράλληλα με την μεγάλη προσέλευση στις επιτροπές
επεξεργασίες των θέσεων και στις διαδικασίες προσυνεδριακού διαλόγου.
Έτσι δημιουργήθηκε ένα μητρώο που ξεπέρασε τα 130.000 ενεργά μέλη.
Για τον λόγο αυτό και μετά από σχετική συνεννόηση με τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αποφάσισα την
συμμετοχή ως Συνέδρων όλων όσων εξέφρασαν την βούληση να στρατευτούν και να παραστούν στο Ιδρυτικό
μας Συνέδριο, καταθέτοντας την σχετική υποψηφιότητα.
Εξάλλου ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων συνέδρων αντιστοιχεί πλέον απολύτως αναλογικά στην μεγάλη αύξηση των μελών.
Κοιτάμε την μεγάλη εικόνα. Θέλουμε την κοινωνία παρούσα και τους προοδευτικούς πολίτες πρωταγωνιστές.
Αυτό το Συνέδριο, το Συνέδριο της αναγέννησης, το Συνέδριο που είναι η αφετηρία για την ανατροπή των
πολιτικών συσχετισμών, αγκαλιάζει την Κοινωνία, δεν εγκλωβίζεται σε παρωχημένες μάχες χαρακωμάτων.
Στο Συνέδριο επίσης προβλέψαμε και έχουμε ήδη την ενεργό συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων των
φορέων των κοινωνικών, επιστημονικών, επαγγελματικών κινημάτων και της Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένων
στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού κινήματος.
Τολμάμε, αλλάζουμε, προχωράμε….
Ευχαριστώ τέλος την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαδικασιών και το δίκτυο των εθελοντών, για
την προετοιμασία και πλήρη ετοιμότητά τους για τις εκλογές της Κυριακής, ανεξάρτητα από την τελικά απόφαση
που ελήφθη.»

Επίσκεψη της κας Φρόσως Καρασαρλίδου σε ΑΣ Επισκοπής και
Επιμελητήριο Ημαθίας
Η βουλευτής Φρόσως Καρασαρλίδου επισκέφτηκε τον συνεταιρισμό ΑΣ Επισκοπής και το Επιμελητήριο Ημαθίας στο πλαίσιο των επαφών της για ενημέρωση.
Στον ΑΣ Επισκοπής συναντήθηκε με τον πρόεδρο κ. Λογγιζίδη και τον διευθυντή κ. Τσιακίδη, συνοδευόμενη από τα στελέχη του Σύριζα Νάουσας Δήμο Διδασκάλου και Θωμά Μάρα όπου συζήτησαν διάφορα
θέματα του συνεταιρισμού και των παραγωγών. Η βουλευτής ενημέρωσε για το πρόγραμμα της Δωρεάν
Διανομής για τα ροδάκινα, ότι γίνονται επαφές με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες ώστε να επεκταθεί το πρόγραμμα και σε άλλους φορείς και υπουργεία. Επίσης στο θέμα της ιδιαιτερότητας που έχει
η ποικιλία ακτινιδίων Τσεχελίδη (η οποία αφορά πολλούς παραγωγούς του συνεταιρισμού), συζητήθηκε η
βοήθεια της βουλευτού για να γίνουν επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο στις αρχές Σεπτεμβρίου καθώς και
η συμμετοχή του συνεταιρισμού στη δημιουργία πρωτοκόλλων συνεργασία για εξαγωγή ακτινιδίων στην Ν.
Αμερική. Επίσης, η βουλευτής δεσμεύτηκε να μεταφέρει στο ΔΣ του ΕΛΓΑ το αίτημα του συμψηφισμού των
οφειλών ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων.
Κλείνοντας, η κα Καρασαρλίδου ανέφερε ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα με τη δημιουργία νομοθετικού
πλαισίου για την καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης και ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει
ενημέρωση στον νομό από κυβερνητικά στελέχη και ειδικούς επιστήμονες ώστε να διευκρινιστούν οι οποιεσδήποτε απορίες υπάρχουν.
Στην συνέχεια η κα Καρασαρλίδου επισκέφτηκε το Επιμελητήριο Ημαθίας συνοδευόμενη από τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωστόπουλο, όπου είχε επαφή με τον πρόεδρο κ. Μπίκα. Αρχικά η κα Καρασαρλίδου ευχήθηκε καλή θητεία στον νέο πρόεδρο και ενδιαφέρθηκε για τα νέα του καθήκοντα και τις προοπτικές του Επιμελητηρίου.
Ο πρόεδρος ανέφερε ότι το Επιμελητήριο έχει περίπου 10.280 μέλη από τα οποία τα 6.500 είναι ενεργά, επισήμανε την έλλειψη προσωπικού και την πρόθεση να γίνουν δύο παραρτήματα (Νάουσα-Αλεξάνδρεια) ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα μέλη τους. Ενημέρωσε για την υλοποίηση προγραμμάτων με
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου και των μελών του, με συμμετοχή σε εκθέσεις
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, ενώ αναφέρθηκε στο νέο νόμο για τα Επιμελητήρια,
τον οποίο θεωρεί ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
Τέλος η βουλευτής αναφέρθηκε στο θέμα της Αμάλθειας και τη στέγαση του και ενημέρωσε τον πρόεδρο για τις ενέργειες που γίνονται μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες για την επίλυση του.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση και των δύο για απρόσκοπτη συνεργασία ώστε να λυθούν
προβλήματα που αφορούν το νομό μας.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Eίμαστε φτιαγμένοι να ζούμε στο «εμείς» αντί για το «εγώ»
Γράφει ο Δρ. Μάνος Δανέζης

Μπορεί η Ελλάδα αυτές τις μέρες να μοιάζει χωρισμένη σε στρατόπεδα. Μπορεί πολλοί να υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες έχουμε τη διχόνοια στα γονίδιά μας. Δεν είναι όμως
μόνο οι ψυχολόγοι που υποστηρίζουν ότι τα δύσκολα μας δένουν μεταξύ μας και πως
είμαστε όλοι γεννημένοι να είμαστε ενωμένοι. Ένας Έλληνας καθηγητής Αστροφυσικής εξηγεί ότι, όπως και ολόκληρο το σύμπαν, όλοι οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε στο «εμείς», αντί για το «εγώ».
Ο δρ Μάνος Δανέζης είναι επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στον τύπο,
εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες και έχει εκδώσει πολλά βιβλία. Στην ομιλία του στην τριημερίδα «Νέες Ματιές στον Κόσμο μας» λέει ότι το
νόημα της ζωής βρίσκεται στο «εμείς» και όχι στο «εγώ».
«Το νόημα της ζωής κρύβεται πίσω από την έννοια της ψυχικής σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους και όχι στον απομονωτισμό του
ατομικού ψυχισμού μας».
Αργότερα στην ομιλία του εξηγεί ότι «τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι ένα. Μια απέραντη, ενιαία και αδιαίρετη ενότητα. Μέσα σε αυτή την
ενότητα χάνεται η έννοια της εξατομίκευσης της προσωπικής ύπαρξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ευτυχεί το μέρος αν πάσχει το όλον. Η
ευτυχία των μερών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ευτυχίας του συνόλου. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε μια κοινωνική φιλοσοφία του “εμείς”
και του “είμαι” καταργώντας την κοινωνική φιλοσοφία του “εγώ” και του “έχω”».
«Η έννοια “άνθρωπος” είναι εντελώς αντίθετη εκείνων της “κατάτμησης” και της “απομόνωσης”. Η σύγχρονη Φυσική διδάσκει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι απομονωμένοι. Δεν τους χωρίζει κενό. Τους συνδέει φως, ακτινοβολία. Μέσα στο Σύμπαν δεν υπάρχουν μαύρες, σκοτεινές περιοχές, αλλά περιοχές που δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε το φως τους. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν είναι πυκνώματα του ίδιου υλικού και πάντοτε επικοινωνούν ενεργητικά και δυναμικά μεταξύ τους.
Ο κοινωνικός και ψυχολογικός απομονωτισμός και ο εγκλωβισμός του “ανθρώπου”, στα πλαίσια των όρων “άτομο” και “πρόσωπο”, είναι το προϊόν μιας καταρρέουσας πολιτισμικής δομής.
Η δομή αυτή αγνοεί τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη και δεν κατανοεί ότι αν νοιώθουμε ψυχικά μόνοι είναι γιατί δεν κατανοούμε τη συνέχεια των πάντων μέσα στο σύμπαν και ότι η φύση δε μας γέννησε μόνους, αλλά επιλέξαμε την ψευδαίσθηση της μοναξιάς. Η μοναξιά είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων, της δικής μας αντίληψης, της δικής μας άγνοιας».
Για να είμαστε λοιπόν ευτυχισμένοι, τώρα ειδικά, που διανύουμε δύσκολες μέρες στην Ελλάδα, χρειάζεται να περάσουμε από το εγώ στο εμείς. Να θυμηθούμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Το ιταλικό ριφιφί
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Αν θέλεις να κλέψεις μια τράπεζα,
για να βελτιώσεις τις πιθανότητες επιτυχίας το καλύτερο που μπορείς να
κάνεις είναι να έχεις τον δικό σου άνθρωπο εντός της τραπέζης. Οι Ιταλοί,
έχοντας τον κ. Ντράγκι πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να «μεταφέρουν» προς Ιταλία μεριά περί τα
319 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της
λεγόμενης «πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης». Παρεμπιπτόντως, οι ιταλικές
τράπεζες και γενικώς οι Ιταλοί πωλούν
τα ιταλικά ομόλογα που οι άλλοι, εμμέσως πλην σαφώς, αγοράζουν και
τοποθετούν τα έσοδα σε χώρες, όπως
η Γερμανία και το Λουξεμβούργο.
Οι Ιταλοί μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει το ακριβώς αντίθετο από αυτό
που «κατέκτησε» ο κ. Τσίπρας με την
περήφανη και ηρωική διαπραγμάτευση... Ενώ ο κ. Τσίπρας διαπραγματεύτηκε Μνημόνιο χωρίς λεφτά, οι Ιταλοί
κατάφεραν λεφτά χωρίς Μνημόνιο! Η
ιταλική όπερα με την επωνυμία «Ιταλική Οικονομική Τραβιάτα», ή απλά
«παραστρατισμένη», φαίνεται ότι θα
γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αν οι
δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν για τις
εκλογές που γίνονται σήμερα. Χωρίς
να έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό στην
Ελλάδα, οι λεγόμενες «λαϊκιστικές» δυνάμεις στη γειτονική χώρα έχουν προσχωρήσει σε αυτό που εδώ ονομάζεται
«μνημονιακή εθνική στρατηγική»: «Αντί
να φάμε τα μούτρα μας με μια αλλαγή
νομίσματος, γιατί να μην προσπαθήσουμε να έχουμε τους υπολοίπους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνουν
τη διατήρηση της υπάρχουσας πολιτικής τάξης στην εξουσία;» Εντός του
ευρώ, λοιπόν, αλλά με τους όρους που
επιθυμεί το ιταλικό πολιτικό κατεστημένο, πότε της συμβατικής και πότε της
παρδαλής έκδοσης.
Η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση
βασίζεται σε δύο εξίσου επιζήμιες ψευδαισθήσεις: Οι μεν του Βορρά ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουν
να εκσυγχρονίσουν και να επιβάλουν
δημοσιονομική πειθαρχία στις χώρες
του Νότου. Οι του Νότου έχουν την
ψευδαίσθηση ότι θα είναι αιωνίως πολιτικά βιώσιμη η μεταφορά, έμμεσα και
άμεσα, πλούτου από τον Βορρά στον
Νότο. Κάποια στιγμή αυτές οι ψευδαισθήσεις θα έρθουν σε ευθεία σύγκρουση και, όπως έχει συμβεί σε όλες τις
περιπτώσεις νομισματικής ένωσης στο
παρελθόν, αυτό θα είναι και το τέλος
του κοινού νομίσματος.
Το 2019 η Ιταλία θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει μέρος του χρέους της,
που θα πλησιάζει ως μέγεθος το 1/5
της ιταλικής οικονομίας - ένα αστρονομικό ποσό. Οι βόρειοι ήδη θέλουν να
καταργήσουν μια και καλή την πολιτική
της ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
η οποία επίσημα τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Αν αυτό συμβεί, τότε η Ιταλία θα
έχει χάσει τον κύριο πελάτη των ομολόγων της. Όσοι νόμιζαν ότι η όπερα με
την επωνυμία «Το ευρώ» έχει τελειώσει
ας περιμένουν καλύτερα τις επόμενες
σκηνές του έργου.

Ageless
Γράφει ο Χρήστος Ζαμπούνης
Διαβάζω κάθε Σάββατο
στην Εστία τη στήλη «Ίακχος» που υπογράφει ο
Ζάχος Χατζηφωτίου. Ο «Ίακχος» δεν είναι μία νέα
στήλη, αφού μετεφέρθη στην αρχαιότερη εφημερίδα των
Αθηνών μετά του αρθογράφου της, από τον Ταχυδρόμο
όπου διέλαμψε στις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Ο Ζάχος επίσης δεν είναι ”αυγό ημέρας” για να χρησιμοποιήσω μία προπολεμική έκφραση, αφού αισίως συμπληρώνει τα 95 έτη του βίου του. Ο αμέσως επόμενος της
σειράς του, ο Χρήστος Πασαλάρης, ο οποίος δυστυχώς
διέκοψε εσχάτως τη συνεργασία του με τη Real News,
είναι 92 ετών.
Έχω έναν ανείπωτο σεβασμό για την τρίτη ηλικία
που εργάζεται, σε αντιδιαστολή με τη μέση ηλικία που
συνταξιοδοτείται. Ο σεβασμός πολλαπλασιάζεται, όταν πρόκειται για
ένα επάγγελμα όπου το όριο ηλικίας
σπανίως ξεπερνά τα 60 χρόνια, αν
βεβαίως δεν φύγεις πιο νωρίς από
ανακοπή καρδιάς. Το δημοσιογραφικό στρες έχει κόψει αρκετά νήματα
ζωής, γνωστών ή λιγότερο προβεβλημένων διακόνων της γραφίδος,
έντυπης και ηλεκτρονικής.
Ο Ζάχος Χατζηφωτίου επέζησε
όχι μόνον των καρδιακών επεισοδίων, αλλά και του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Τον παρακολουθώ στο
ντοκιμαντέρ που του αφιέρωσε το
Cosmote History channel να διηγείται τις αναμνήσεις του από τις μάχες του Τομπρούκ, του Ελ Αλαμέιν
και του Ρίμινι, διανθισμένες με σκαμπρόζικες περιπέτειες, όπως ο γάμος του με την κόρη του στρατηγού
ντε Γκρεζ, διοικητού των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων
Συρίας-Λιβάνου και θαυμάζω την μπρεχτική του αποστασιοποίηση από τα δεινά του πολέμου.
Θα μου πείτε ήταν νέος, μόλις 17 ετών, ήταν απόφοιτος του περίφημου Πειραματικού Σχολείου της οδού
Σκουφά, σάλπαρε τον Μάιο του 1941 με ένα καΐκι με
προορισμό τη Μέση Ανατολή, όπου εντάχθηκε σε βρετανική μονάδα και ανεχώρησε πάραυτα για το μέτωπο της
Βορείου Αφρικής.
Θα σας πω ότι είναι νέος ακόμη, όπως τον γνωρίζω
και τον συναναστρέφομαι τις τελευταίες δεκαετίες και
όπως τον διαβάζω στην τελευταία του επιφυλλίδα στην
Εστία (17-2-18):
«Απόκριες στην προπολεμική αλλά και την αμέσως
μεταπολεμική Αθήνα… ήταν το κάτι άλλο. Και αυτό το

κάτι άλλο από πού να αρχίσει κανείς να διηγείται. Μέγας και αριστοκρατικός ο «Χορός της Μυγδαλιάς» στο
ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρεταννίας», στολισμένης
μέσα κι έξω με μυγδαλιές και όλη η τότε αριστοκρατία της
προπολεμικής Αθήνας εκεί. Και φράκο όλοι οι αρσενικοί
και όχι σμόκιν σαν τα γκαρσόνια. Όσο για τις κυρίες που
τις συνόδευαν τα φράκα, ήσαν σαν κινητό κοσμηματοπωλείο. Χοντρά διαμάντια στα αυτιά, κολιέ από χάντρες
πράσινες «εμερόντ», τα δε βραχιόλια… δεν μπορούσαν
να σηκώσουν τα χέρια τους από το βάρος του χρυσού
και της πλατίνας. Έρωτες και αγκαλιές χορεύοντας με την
μεγάλη ορχήστρα του Σπάρτακου τα ταγκό, τα φοξ τροτ
και τα βαλς όπου βούιζε το μισό Σύνταγμα.
Κολλητά στη «Μεγάλη Βρεταννία», το ξενοδοχείο
της κ. Καλκάνη, το «Κινγκ Τζωρτζ», με το καταπληκτικό
«Μπαλ ντε Τετ» όπου συναγωνίζοντο οι ωραίες των Αθηνών με τα κομψοτεχνήματα που τους έκαναν οι τότε

περίφημοι κομμωταί της Αθήνας στα μαλλιά τους, κι όταν
ξημέρωνε πια γινόταν και διαγωνισμός για το πιο όμορφο κεφάλι και συνήθως το έπαιρνε η απείρου κάλλους
Νάντια Ριζ. Κι ο Νάσος Μπότσης καμάρωνε που την είχε
όλη αυτήν την συντροφιά καλεσμένη στο τραπέζι του.
Και τελειώνω… μόνο λόγω χώρου με την μοναδική
«Femina».Το καμπαρέ με την μακρά ιστορία, τον ερωτισμό του, τους μεγάλους καλλιτέχνες από το Παρίσι.
Απόκριες του 1950 θυμάμαι πως τότε είχε έρθει με συμβόλαιο η φοβερή Ζάρα Λεάντερ που τραγουδούσε τα πιο
ερωτικά τραγούδια, παίζοντας πιάνο η ίδια. Και μάλιστα
με ιδιαίτερο ερωτισμό. Γιατί; Καθίστε καλά στις καρέκλες
σας… Γιατί ήταν ερωτευμένη με τον αξέχαστο Σπύρο
Σπυρομήλιο.
Και του χρόνου με υγεία!»

Δευτέρα
Μαρτίου 2018
2018
Δευτέρα12
5 Μαρτίου

Ένας Έφεδρος Αξιωματικός ξεκίνησε πόλεμο
με τους Τούρκους στον Έβρο ! (Το χρονικό)
O 19χρονος Ζήσης Καραγώγος, είχε τοποθετηθεί αρχικά στο 535
Τάγμα Προκαλύψεως με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια προκαλύψεως του
τάγματος, που τότε υπαγόταν στην 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, 31η Μ/Κ Ταξιαρχία σήμερα.
Γράφει ο Στρατηγός ε.α. κ. Ιπποκράτης Δασκαλάκης

όπου και εξέπνευσε έχοντας δεχθεί 5 σφαίρες στο κορμί του, μια ελληνική δύναμη παρέμεινε στο σημείο της σύγκρουσης και το επεισόδιο θεωρήθηκε λήξαν σχεδόν 2 ώρες μετά την έναρξη του.
Στις 15.00 Τουρκική ενισχυμένη διμοιρία, περίπου 50 ανδρών, διέβη με σχεδίες τον Έβρο και σε
σχηματισμό μάχης κινήθηκε, εντός του τουρκικού εδάφους, προς το σημείο της σύγκρουσης.
Για επιτήρηση του σημείου είχαν παραμείνει από ελληνικής πλευράς ένα Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός και τρεις κληρωτοί οπλίτες που έλαβαν θέσεις μάχης όταν αντελήφθησαν την προσέγγιση των
Τούρκων.
Η υπόλοιπη ελληνική δύναμη, 20 περίπου ανδρών, ήταν αναπτυγμένη σε απόσταση 200 μέτρων
επί του αναχώματος που περνούσε και ο παραποτάμιος δρόμος.
Πλησιάζοντας την ελληνοτουρκική μεθόριο, αποξηραμένη κοίτη, οι Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν
να βάλλουν καταιγιστικά πυρά εναντίον των 4 Ελλήνων που από καλυμμένες θέσεις ανταπέδωσαν.
Η σφοδρή ανταλλαγή διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και οι 4 Έλληνες στρατιωτικοί αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν στο ανάχωμα για να ενωθούν με την υπόλοιπη δύναμη η οποία αδυνατούσε να επέμβει από τον φόβο της προσβολής των προωθημένων δικών μας ανδρών.
Ταυτόχρονα όμως υποχώρησαν και οι τουρκικές δυνάμεις έχοντας υποστεί βαρύτατες απώλειες.
Σύμφωνα με εξακριβωμένα στοιχεία στην ανταλλαγή πυροβολισμών φονεύθηκαν ένας ανθυπολοχαγός και τέσσερις στρατιώτες ενώ τραυματίστηκαν πάνω από δέκα συνάδελφοι τους.
Από αμφότερες τις πλευρές υπήρξε κινητοποίηση των δυνάμεων που τέθηκαν σε κατάσταση
επιφυλακής και τμήματα τους προωθήθηκαν προς το ποτάμι. Η επικοινωνία όμως που ακολούθησε
μέσω των προβλεπομένων διασυνοριακών στρατιωτικών δικτύων πέτυχε να εξομαλύνει την κατάσταση και να υπάρξει αποκλιμάκωση.
Η σφοδρή δε χιονόπτωση των επομένων ημερών κατέστησε προβληματική κάθε κίνηση διαλύοντας κάθε σκέψη αντίδρασης. Στη δεκάλεπτη σφοδρή σύγκρουση που έλαβε χώρα, οι τέσσερις
Έλληνες στρατιωτικοί ψύχραιμα και επιδέξια αντιμετώπισαν την πολυάριθμη και καλά εξοπλισμένη
τουρκική διμοιρία και υποχώρησαν συντεταγμένα μόνο όταν η έλλειψη πυρομαχικών άρχισε να γίνεται εμφανής έχοντας επιφέρει σημαντικότατες απώλειες στους αντιπάλους της.
Εξίσου αποτελεσματική και τουλάχιστον ταχύτερη από την τουρκική, αποδείχτηκε η ελληνική αντίδραση στην κινητοποίηση των δυνάμεων στην έκτακτη εκείνη περίπτωση. Φυσικά, κάθε επεισόδιο
αποδεικνύει και δυσλειτουργίες και αδύνατα σημεία για τα οποία και πρέπει να ληφθούν μέριμνα
αποκατάστασης.
Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες στρατιώτες της περιόδου εκείνης υπηρετού-

Θα αναφερθούμε στο μεθοριακό επεισόδιο της 19ης Δεκεμβρίου 1986, στην συνοριακή περιοχή του χωριού Πέπλος στο νομό Έβρου.
Στο σημείο της εμπλοκής, τα σύνορα των δύο χωρών προσδιορίζονται από την παλαιά κοίτη του
ποταμού Έβρου, ο οποίος λόγω γεωλογικών μεταβολών, έχει κινηθεί ανατολικότερα, δημιουργώντας
ένα μικρό τουρκικό προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του ποταμού.
Στη αποξηραμένη αυτή κοίτη βρέθηκαν το ηλιόλουστο πρωινό της 19ης Δεκεμβρίου, περίπου στις
11.00, μια τριμελής ελληνική περίπολος, απέναντι με μια διμελή τουρκική.
Εξοικειωμένοι οι άνδρες των δύο περιπόλων στην οπτική επαφή και σε ορισμένες περιπτώσεις και
στην ανταλλαγή χαιρετισμών και τσιγάρων, σταμάτησαν να ξεκουραστούν εκατέρωθεν της κοίτης.
Ο Έλληνας στρατιώτης Καραγώγος Ζήσης, άοπλος κινήθηκε προς την πλευρά των δύο Τούρκων
συναδέλφων του για να δειχθεί αναίτια και ανεξήγητα μέχρι σήμερα ριπή τυφεκίου από τον ένα εξ
αυτών.
Αιφνιδιασμένοι οι άλλοι δύο Έλληνες συνάδελφοι άρχισαν να ανταποδίδουν τα πυρά με αποτέλεσμα μια χαμηλής έντασης ανταλλαγή πυροβολισμών να διεξάγεται για μισή περίπου ώρα πάνω από
το κορμί του βαρύτατα τραυματισμένου και αιμορραγούντος Καραγώγου.
Η τυχαία διέλευση του Έλληνα αγροφύλακα Ζαπάτα υπήρξε σημαντική για τους δύο Έλληνες στρατιώτες και σε λίγο ο αγροφύλακας ενημέρωσε το παρακείμενο ελληνικό φυλάκιο
.

Σύντομα ενισχύσεις από το Φυλάκιο και το Τάγμα Προκαλύψεως με επικεφαλής Έφεδρο Αξιωματικό έφθασαν στο τόπο του επεισοδίου, παράλληλα με την άφιξη και μιας τουρκικής ομάδος.
Η τελευταία αναγκάστηκε εσπευσμένα να υποχωρήσει μαζί και με τα δύο μέλη της τουρκικής περιπόλου δεχόμενη τα πυρά των υπέρτερων ελληνικών δυνάμεων.
Ο βαρύτατα τραυματισμένος Στρατιώτης Καραγώγος διακομίστηκε στο ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης

σαν πάνω από τη διπλάσια σημερινή ανεπαρκή θητεία των 9 μηνών, ως εκ τούτου είχαν τον
χρόνο να εκπαιδευθούν καλύτερα σε θέματα τακτικής και χειρισμού του οπλισμού.
Προφανής όμως και ο ελληνικός εφησυχασμός των μελών της περιπόλου μας στα πλαίσια μιας
γενικότερης καλόπιστης έως και χαλαρής ατομικής αντιμετώπισης των Τούρκων με τραγικό επακόλουθο το θάνατο του Καραγώγου.
Η κατάληξη του επεισοδίου επέφερε κλονισμό στο ηθικό των παραμεθόριων τουρκικών
μονάδων που αναγκάστηκαν να προωθήσουν επί δίμηνο τμήματα ειδικών δυνάμεων στη συνοριακή γραμμή.
Για ανεξήγητους λόγους, το επεισόδιο αυτό δεν έγινε ευρέως γνωστό στην έκταση της σύγκρουσης που έλαβε χώρα και περιορίστηκε στις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του άτυχου Ζήση
Καραγώγου.
Σήμερα, το γειτονικό φυλάκιο του Πέπλου, φέρει σε ένδειξη τιμής για τον εκλιπόντα το όνομα του:
Ελληνικό Φυλάκιο Στρατιώτη Ζήση Καραγώγου. Ο Ζήσης αποτελεί έναν από τα δεκάδες θύματα του
ακήρυκτου, χαμηλής έντασης, πολέμου που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ των δύο χωρών.
Στους νεκρούς αυτούς, πλέον των γνωστών από τραγικά γεγονότα, πρέπει να συμπεριλάβουμε
όλους τους άγνωστους πεσόντες σε πλήθος ατυχημάτων και ασκήσεων.
Όλα αυτά τα χαμένα παιδιά μας είναι ο φόρος αίματος που ο ελληνικός λαός πληρώνει καθημερινά για την κατοχύρωση της ελευθερίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδος. Είναι
όμως ένας φόρος, που όπως και αρκετοί άλλοι, δυστυχώς εντελώς άνισα κατανέμεται μονομερώς
μόνο στα μη προνομιούχα μέρη της ελληνικής κοινωνίας….
Σχόλιο: Αν τώρα συνδυάσουμε την κατάθεση του Υπολοχαγού οτι οι Τούρκοι μας πήραν τα Όπλα
…Χωρίς να πέσει Ντουφεκιά καταλαβαίνουμε όλοι τι πειθαρχία και τι εκπαίδευση γίνεται στις Μονάδες!
Ενώ η μάχη τότε ξεκίνησε απο εφέδρους και κληρωτούς ,οι επαγγελματίες δεν αντέδρασαν κάν
,μας λέει κάτι αυτό ή πατάμε αετό ακόμη;
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Ο φετινός Μάρτιος, τουλάχιστον
στο πρώτο δεκαήμερό του, ήταν πολύ
άστατος για την περιοχή της Βέροιας.
Λίγες ώρες βροχή, στην συνέχεια λιακάδα και ξαφνικά ισχυροί άνεμοι. Βέβαια στα ψηλά είχε και το χιονάκι του.
Κι αν όλα αυτά δεν ενοχλούν και
τόσο πολύ, με το «καλημέρα» ο Μάρτιος είχε και παγωνιά η οποία προκάλεσε ζημίες στις πρώιμες ποικιλίες
ροδακίνων και άλλων οπορωφόρων
δένδρων.
Ας ελπίσουμε από τώρα και στο εξής ο Μάρτιος να μην μας επιφυλάξει
άλλες εκπλήξεις.

Το μυαλό
τους στην καταστροφή…
Ο στύλος φωτισμού της φωτογραφίας μας, δεν είναι ο
μοναδικός στους πεζοδρόμους της αγοράς της Βέροιας που
είναι σπασμένος. Κάποιοι μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους μέσα
στους πεζόδρομους και από απροσεξία (πιστεύουμε) σπάζουν
τους στύλους και κάποιοι άλλοι για να εκτονωθούν τους καταστρέφουν.
Μερικές φορές σκέφτεσαι πως για μια μικρή (πιστεύουμε) μερίδα συμπολιτών μας δεν αξίζει
κάτι το όμορφο…
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ται τον Σαούλ

Ο Γιώργος Καραμίχος υποδύε

Για τις ανάγκες του ρόλου
έπρεπε να αλλάξει την εξωτερική του εμφάνιση, αφήνοντας πυκνό μουστάκι και
μούσι. Αλλά και να βουτήξει
στο θρησκευτικό παρελθόν
της χριστιανοσύνης, υποδυόμενος ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του
δόγματός της.
Ο βεροιώτης ηθοποιός
Γιώργος Καραμίχος δεν φοβήθηκε την πρόκληση της θρησκευτικής ιστορίας που για τη στενόμυαλη χώρα μας
έχει καταλήξει να αποτελεί ταμπού, και ζώντας πια στην Αμερική δέχτηκε να υποδυθεί τον ρόλο του Σαούλ στην ταινία «Παύλος, ο Απόστολος του Χριστού».
Ο Γιώργος Καραμίχος φαίνεται ότι άνοιξε για τα καλά τα …κινηματογραφικά του
φτερά. Καλή του επιτυχία.
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Όλα
όπως τον
βολεύουν!!!
Τουριστικός πράκτορας της
Βέροιας, από τη μία βροντοφωνάζει πως «η Μακεδονία είναι μία
και αυτή είναι Ελληνική» και μπράβο
του και από την άλλη κοιτάει μόνο το
συμφέρον του. Ποιο είναι αυτό; Μετά
τα τελευταία γεγονότα με την Τουρκία
πολλοί έλληνες σταμάτησαν ή δεν επέλεξαν για τουριστικό προορισμό στην
Κωνσταντινούπολη. Με τον τρόπο αυτό
θέλουν να ασκήσουν οικονομικό πλήγμα στην προκλητική Τουρκία.
Κι όμως ο τουριστικός πράκτορας
της Βέροιας βροντοφωνάζει πως δεν
υπάρχει «εμπάργκο» για τις εκδρομές στην Τουρκία, άρα «εμείς συνεχίζουμε κανονικά τις εκδρομές
στην Κωνσταντινούπολη».
Έτσι δεν είναι ή δεν καταλάβαμε καλά;
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Μερικά πράγματα είναι ακατανόητα.
Κάποιος η κάποιοι έσπασαν το δενδράκι
που βρισκόταν δίπλα στον Ιερό Ναό του
Παντοκράτορα, που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως. Μάλιστα τη μία μέρα
το έσπασαν και την επόμενη το «αποτέλειωσαν» αποκόπτοντας εντελώς τον
κορμό.
Μια πράξη παντελώς αδικαιολόγητη
πέρα για πέρα…

CMYK
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Παρατηρήσαμε τις τελευταίες
μέρες πως κάποιοι φωτεινοί σηματοδότες είναι σπασμένοι. Συγκεκριμένα
σηματοδότης στον κόμβο των νεκροταφείων της Βέροιας και άλλος ένας στον
κόμβο της Πατρίδας με τη νέα κάθετη
οδό για Νάουσα (φωτο).
Μάλιστα η ζημιά στον συγκεκριμένο
σηματοδότη έχει προκαλέσει και διακοπή της λειτουργίας των σηματοδοτών
στην διασταύρωση της παλιάς Εθνικού
Οδού Βέροιας - Νάουσας και
της κάθετης οδού.
Θα πρέπει σύντομα
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης
διότι υπάρχει
κίνδυνος τροχαίων.
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Κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει από τα
όρια του σεβασμού των
θεσμών και της δεοντολογίας. Και αυτό δεν είναι το
μοναδικό φαινόμενο που
μας βάζει σε σκέψεις για
…αλλοτινές νοοτροπίες.
Στις 3 Μαρτίου 2018
λάβαμε email-πρόσκληση-ενημέρωση από
τα γραφεία της ΝΕ
ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας
σχετικά με την
συνεδρίαση
της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία θα γίνει την
Τρίτη 6 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Βέροιας.
Πρόκειται για κοινοποίηση που χρησιμοποιείται ακόμα και το
ονοματεπώνυμο της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής της
ΠΚΜ Κατερίνας Καμπανού, με επισυναπτόμενη την επίσημη πρόσκληση με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Περιφέρειας. Λες
και πέρασαν πρώτα από τη ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας προς έλεγχο και
ενημέρωση και μετά κοινοποιήθηκαν προς κάθε ενδιαφερόμενο
και πολίτη.
Γι αυτά ευθύνεται το γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Γραμματέας Περιφερειακού
συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Χειμώνας. Και
επειδή είναι κομματικό στέλεχος, καλά είναι να γίνει περισσότερο
προσεκτικός. Κι αν δεν έχει δικό του mail, ας καλέσει κάποιον να
του το δημιουργήσει με την ιδιότητα που έχει στα όργανα της Περιφέρειας. Είναι πολύ απλό.
Γι αυτό λέμε πως μήπως κάποιοι έχουν παρεκτραπεί; Μήπως
κάποιοι συγχέουν την κομματική τους πεποίθηση με τους θεσμικούς τους ρόλους; Αντί να ενημερώνονται οι πολίτες από την καΔεν είναι δυνατόν να μην γράψεις για τα παράνομα παρθόλα αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ενημερώνονται ακαρίσματα. Όπου κι αν σταθείς στη Βέροια, θα αντικρίσεις
πό τον Γραμματέα μέσα από τον κομματικό μηχανισμό που ανήκει;
παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άλλος παρκάρει
την τζιπάρα του πάνω στην στροφή και για να δεις αν
έρχεται άλλο αυτοκίνητο, αναγκάζεσαι να βγεις καταΦαίνεται πως αργά ή γρήγορα η πολύκροτη γέφυρα των
μεσής του άλλου δρόμου με κίνδυνο να προκαλέσεις
«Αφων Κούσιου» θα γίνει. Όμως μέχρι τότε υπάρχει ένας σοβατροχαίο.
ρότατος καθημερινός κίνδυνος. Βλέπουμε παιδάκια να παίζουν
Άλλη μία περίπτωση είναι η οδός Ανοίξεως,
πάνω στις ημιτελείς βάσεις της γέφυρας με ρίσκο την ίδια την ζωή
στο τμήμα από την Ελιά μέχρι τους Αγίους
τους.
Αναργύρους. Ενώ απαγορεύεται η στάθΘέμα με τα ενοίκια που πληρώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα από τους γονείς των
μευση καθημερινά είναι παρκαρισμένα
έβαλε
ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θανάσης Χειμώνας. Δικαίωμά του
παιδιών, αλλά και καλό είναι να γίνεται τακτικός έλεγχος του χώρου
αυτοκίνητα και αν σου τύχει και λεωκαι
φυσικά
θα λάβει τις απαντήσεις από αυτούς που θίγονται από τους
καθώς και σχετικές συστάσεις.
φορείο του ΚΤΕΛ, τότε δημιουρυπαινιγμούς.
γείται αδιέξοδο με τα νεύΌμως απέναντι στην εφημερίδα «Βέροια», ο Θανάσης Χειμώνας
ρα στην …τσίτα!!!
είναι προκλητικότατος και μάλιστα δυσφημεί. «Γιατί η δημοσίευση έγινε

Μεγάλο
το πρόβλημα
στην Ανοίξεως

Παίζουν με κίνδυνο την ζωή τους!!!

Η …βαρυχειμωνιά του
Θανάση Χειμώνα
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οτιλιάρισμα

…

μόνο στην Εφημερίδα Βέροια, εβδομαδιαία του Νομού με Μικρή Κυκλοφορία…» αναφέρει στην δημόσια επιστολή του.
Μα κύριε Χειμώνα πέραν τον άλλον, πρέπει να απέχετε πολύ της
πραγματικότητας. Αν δεν το αντιληφθήκατε η εφημερίδα «Βέροια»
είναι η μοναδική εβδομαδιαία εφημερίδα στον Δήμο Βέροιας,
ενώ άλλες που υπήρχαν έκλεισαν προ πολλού. Αυτό δεν αν
σας λέει κάτι, σας το λέμε εμείς: Η «Βέροια» είναι η αρχαιότερη σε κυκλοφορία εφημερίδα και η ύπαρξή της μέχρι
σήμερα δείχνει πως την στηρίζει το πολυπληθές αναγνωστικό της κοινό.
Το υπουργείο ενεργοποίησε το εργαλείο
Επίσης η εφημερίδα «Βέροια» είναι εδώ και πολλές
της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους
δεκαετίες είναι μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρ1.000 ευρώ, προς χιλιάδες ανέργους και ερχιακών Εφημερίδων και πληροί όλες τις προϋποθέγαζόμενους σε επίσχεση, οι οποίοι επλήγησαν
σεις που ορίζει ο Νόμος. Γι αυτό άλλωστε είναι στην
ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίεπετηρίδα του Υπουργείου Τύπου που έχει δικαίωμα
σης. Μεταξύ αυτών είναι 520 άτομα από την
κρατικών δημοσιεύσεων.
ΕΝ.ΚΛΩ και 40 άτομα από την επιχείρηση «Αφοι
«Η δημοσίευση στην Εφημερίδα ΒΕΡΟΙΑ είναι αΚαρυπίδη».
πολύτως σύννομη. Η Π.Ε Ημαθίας . διανέμει τις δημοΤώρα με τους χιλιάδες άλλους ανέργους
σιεύσεις κατά νόμο και όχι κατά προτίμηση, χωρίς να
αυτών των δύο επιχειρήσεων τι θα γίνει; Ιτις κατατάσσει ανάλογα με το μέγεθος. Ο κ. Χειμώνας
διαίτερα γι αυτούς της επιχείρησης «Αφοι
οφείλει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν εφημερίδες
Καρυπίδη» οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεαξιόλογες ή μη» αναφέρει και στην απάντησή του ο Αντιδουλευμένα για πολλούς μήνες, επεριφερειάρχης Ημαθίας.
νώ οι ιδιοκτήτες της «μοιράζουν»
Κλείνοντας Θανάση Χειμώνα, μας έδειξες πως πολιτικά
πακτωλό σε ποδοσφαιρικές
διέρχεται …βαρυχειμωνιά. Δεν απέτυχες μία φορά όταν έθεεταιρείες;
σες τον εαυτό σου ενώπιον του λαού. Αποτυγχάνεις καθημερινά με την συμπεριφορά σου!!!

Πότε
θα πάρουν
τα λεφτά τους;
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πολιτισμός
ΚΕΠΑ Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 8.00 μ.μ. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας και το Δημοτικό ωδείο Βέροιας διοργανώνουν από την Κυριακή 18
Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
συναυλίες Μουσικής με τίτλο Εαρινές Συμφωνίες
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
και στο Χώρο Τεχνών. Η είσοδος στις συναυλίες
μουσικής δωματίου στην Αντωνιάδειο Στέγη θα
είναι ελεύθερη ενώ στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Τεχνών με το Μουσικό
Σύνολο Vamos Enseble -Ιωάννα Φόρτη θα είναι
8€ (για τους μαθητές Ωδείων και του μουσικού
Σχολείου 4€).
• Κυριακή 18 Μαρτίου , 8.00μ.μ:
Μουσικό Σύνολο Vamos Enseble -Ιωάννα
Φόρτη
Το “Vamos Ensemble” είναι ένα σύνολο ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών με κοινές
καλλιτεχνικές αναζητήσεις και αγάπη για τη μουσική και τη σύμπραξη. Πρωτοεμφανίστηκε στα
Χανιά το 2013 και έχει ήδη μια πολύ σημαντική
παρουσία στη μουσική σκηνή της Κρήτης. Είναι
ένα πολυμελές σχήμα με όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας που έχει τη δυνατότητα να
προσεγγίζει ιδιώματα και να ερμηνεύει μουσικές
από όλον τον κόσμο μέσα από τον πολύ ιδιαίτερο «προσωπικό» του ήχο.
Η Ιωάννα Φόρτη, από τις πλέον έμπειρες
και ευέλικτες Ελληνίδες τραγουδίστριες, έχει διακριθεί σε ένα ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο, που
περιλαμβάνει όπερα, οπερέτα, μπαρόκ, λόγια,
έντεχνη και λαϊκή ελληνική μουσική, μιούζικαλ και
άλλα.
Στην παράσταση που ετοίμασαν για την φετινή περίοδο, πνευστά, έγχορδα, κρουστά και πιάνο, με μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση, φτιάχνουν
μικρές καθημερινές μουσικές ιστορίες πάνω σε
θέματα που όλοι μοιραζόμαστε. Ο Kurt Weill συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, η ιρλανδέζικη μουσική την παραδοσιακή
ελληνική μουσική, η Ελένη Καραΐνδρου τον Nino
Rota, οι Beatles τον Διονύση Σαββόπουλο, η
Κρήτη την Σικελία, ενώ τραγούδια από το προ-

Το “Vamos Ensemble” είναι ένα σύνολο ερασιτεχνών και επαγγελματιών μουσικών με κοινές
καλλιτεχνικές αναζητήσεις και αγάπη για τη μουσική και τη σύμπραξη. Πρωτοεμφανίστηκε στα
Χανιά το 2013 και έχει ήδη μια πολύ σημαντική
παρουσία στη μουσική σκηνή της Κρήτης. Είναι
ένα πολυμελές σχήμα με όψη και σύνθεση συμφωνικής ορχήστρας που έχει τη δυνατότητα να
προσεγγίζει ιδιώματα και να ερμηνεύει μουσικές
από όλον τον κόσμο μέσα από τον πολύ ιδιαίτερο
«προσωπικό» του ήχο.
Η Ιωάννα Φόρτη, από τις πλέον έμπειρες και
ευέλικτες Ελληνίδες τραγουδίστριες, έχει διακριθεί
σε ένα ασυνήθιστα ευρύ ρεπερτόριο, που περιλαμβάνει όπερα, οπερέτα, μπαρόκ, λόγια, έντεχνη
και λαϊκή ελληνική μουσική, μιούζικαλ και άλλα.
Η γνωριμία της με τον Μίκη Θεοδωράκη το 2000
σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας καριέρας που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλα θέατρα σε Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Γερμανία (Carnegie Hall,
Queen Elisabeth Hall, Neuköllner Oper Berlin,
Ηρώδειο, Επίδαυρο, Μέγαρο Μουσικής, Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών κ.λπ.), συνεργασίες με
τους σημαντικότερους έλληνες συνθέτες, μαέστρους, τραγουδιστές και σκηνοθέτες, ηχογραφήσεις και δισκογραφία. Έχει διατελέσει μέλος της
χορωδίας της ΕΡΤ και σολίστ της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής. Στην παράσταση που ετοίμασαν για την
φετινή περίοδο, πνευστά, έγχορδα, κρουστά και
πιάνο, με μια ιδιαίτερη ενορχήστρωση, φτιάχνουν
μικρές καθημερινές μουσικές ιστορίες πάνω σε θέματα που όλοι μοιραζόμαστε. Ο Kurt Weill συναντά τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη,
η ιρλανδέζικη μουσική την παραδοσιακή ελληνική
μουσική, η Ελένη Καραΐνδρου τον Nino Rota, οι
Beatles τον Διονύση Σαββόπουλο, η Κρήτη την
Σικελία, ενώ τραγούδια από το προσωπικό ρεπερτόριο της Ιωάννας Φόρτη ακούγονται με το χαρακτηριστικό ήχο των “Vamos Ensemble”.
Οι μουσικοί του “Vamos Ensemble” είναι οι:
Εντμοντ Αλέξις – βιολί
Έλενα Ορμυλιώτου– βιολί
Χριστίνα Πασχάλη – βιολί
Όλγα Παπαδημητρίου – βιολί
Γιώργος Βοναπάρτης - βιολί

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

σωπικό ρεπερτόριο της Ιωάννας Φόρτη ακούγονται με το χαρακτηριστικό ήχο των “Vamos
Ensemble”.
Είσοδος 8€ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ
Συναυλίες Μουσικής Δωματίου
• Δευτέρα 19 Μαρτίου : Μουσικό Σύνολο Art
Various
• Τετάρτη 21 Μαρτίου : Μουσικό Σύνολο
DIACHRONIKO
• Πέμπτη 22 Μαρτίου :“Claude Bolling –
Concerto for classical guitar and jazz trio”
• Παρασκευή 23 Μαρτίου : Πόπη Φιρτινίδου- Γιάννης Στέφανος Βλάχος σε έργα L.V.
Beethoven
Επιμέλεια Προγράμματος : Πέτρος Ρίστας ,
Καλλιτεχνικός Δ/ντής Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ,
Είσοδος Ελεύθερη

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

3o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του
περσινού σεμιναρίου διοργανώνουμε το 3ο
Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών στις 18
Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή, στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
Βέροιας.
Το σεμινάριο θα αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες κατά την διάρκεια
των οποίων θα διδαχθούν:
Α) Χοροί και Τραγούδια από τα Ημαθιώτικα Πιέρια , με εισηγητή τον κ. Τσαμήτρο
Γιάννη
Β) Χοροί και Τραγούδια από την περιοχή του
Γιδά με εισηγητή την κα. Βεσυροπούλου Ζωή
Γ) Χοροί και Τραγούδια από την περιοχή
της Αχαΐας με εισηγητή τον κ. Καραγιάννη
Γιάννη
Δ) Χοροί του Πόντου από την περιοχή
της Πάφρας με τον κ. Ασβεστά Βασίλη
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν οργανοπαίχτες και τραγουδιστές της κάθε περιοχής.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
-Φάκελο σεμιναρίου
-Βεβαίωση συμμετοχής
-Αναμνηστικό 3ου σεμιναρίου
-Μπουφέ με μικρογεύματα
Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι
αφορά συμμετοχές αλλά και το σεμινάριο
γενικότερα μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα στο facebook << 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ>> και στο email: asvestasb@yahoo.gr, κιν.:6976969767
Υπό την αιγίδα της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος

“Vamos Ensemble” - Ιωάννα Φόρτη

Ισαβέλλα Σταυρίδου – βιολί
Πέτρος Δούναβης – βιολί
Κατερίνα Σαραντινού – βιολοντσέλο
Maria van den Dool – βιολοντσέλο
Κώστας Κεχράκος – κοντραμπάσο, τραγούδι
Πρόδρομος Καραδελόγλου – μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι
Κώστας Κανέλλος – κλαρινέτο
Θανάσης Παπαθανασίου – κόρνο, μεταλλόφωνο, τραγούδι, ενορχήστρωση
Γιώργος Σταθόπουλος - τρομπόνι
Τheo Kraaijvanger – ευφώνιο
Κυριάκος Αλεξίου – κρουστά
Νίκος Φραγκιαδάκης – πιάνο
[ Συντονισμός Συνόλου] → Νίκος Φραγκιαδάκης [ Καλλιτεχνική Διεύθυνση, επιμέλεια προγράμματος ] → Κώστας Κεχράκος [ Ενορχηστρώσεις,
σχεδιασμός αφίσας ] → Θανάσης Παπαθανασίου
Ηχολήπτης :Δημήτρης Χατζάκης
Είσοδος 8€ (4€ για μαθητές Ωδείων και του
Μουσικού Σχολείου)

Παρουσίαση του βιβλίου του
Δημήτρη Φλαμούρη στη Βέροια
Οι εκδόσεις Πηγή σε συνεργασία με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών Βέροιας
εκδηλώνουν την παρουσίαση του Μαθηματικού
- Θετικού Ψυχολόγου Δημήτρη Φλαμούρη PhD,
“Ψυχο-λογικές Σχέσεις”.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό πάνω
σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχολογίας. Μια
παρουσίαση-σεμινάριο διαφορετική από τις συνηθισμένες.
Στο βιβλίο του ο Δημήτρης Φλαμούρης PhD
μέσα από έξυπνους, καθημερινούς διαλόγους και
προκλητικά επιχειρήματα, συνδυάζει τις ψυχολογικές θεωρίες με τη μαθηματική λογική, προσεγγίζοντας πολύ διαφορετικά τις καταστάσεις
που καθημερινά πολιορκούν τον συναισθηματικό
μας κόσμο. Μέσα από 12 αυτοτελείς ιστορίες, το
βιβλίο βοηθάει στην απόκτηση αυτογνωσίας και
στην εύκολη κατανόηση των βαθύτερων ζητημάτων που όλους μας απασχολούν.
Το σημαντικότερο μέρος της συνάντησης θα
είναι η Συζήτηση με το κοινό γύρω από ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών θεμάτων όπου ο
κόσμος έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει για θέματα που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του.
Για το βιβλίο εκτός του συγγραφέα θα μιλήσει η Ελίζα Σιδερίδου, ηθοποιός, playback
theatre «coo-action»
Θα ενσαρκώσουν ένα διάλογο από το βιβλίο η Ελίζα Σιδερίδου και η φιλόλογος Δέσποινα Σπυριδοπούλου
Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Πάττυ Παπαδήμου-Θεοδωρίδου, εκπαιδευτικός,
κριτικός, Μcs A.Π.Θ.
Η παρουσίαση του βιβλίου και η συζήτηση ψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στις 6.30 μ.μ. - 9.30μ.μ. στο καφέ Σερεμέτας στη Βέροια με
ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

εκδηλώσεις

Ένα Σαββατοκύριακο στις
Ανθισμένες Ροδακινιές!
Βόλτες με ποδήλατα για ερασιτέχνες
αλλά και extreme riders, διαγωνισμό
φωτογραφίας με έπαθλα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων το Σαββατοκύριακο στις
Ανθισμένες Ροδακινιές που διοργανώνει
ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας! Παράλληλα, θα ισχύουν ειδικές τιμές σε ξενοδοχεία της περιοχής τόσο για τους συμμετέχοντες στις δράσεις, όσο και για αυτούς
που επιθυμούν απλά να επισκεφθούν
την περιοχή και να απολαύσουν τη θέα!
Κάθε Μάρτιο συμβαίνει ένα φαινόμενο μοναδικό στην ελληνική ύπαιθρο. Ο
εύφορος κάμπος της Ημαθίας μεταμορφώνεται σε μια απέραντη ροζ θάλασσα,
από τις χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές!
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει
πως σε αυτά τα μέρη βρίσκονταν οι περίφημοι «Κήποι του Μίδα». Στις παραδόσεις της Ανατολής, η ροδακινιά θεωρείται
«το Δέντρο της Ζωής του Επίγειου Παραδείσου» που παρέχει στους ανθρώπους
ζωή και χαρά.
Αυτή τη χαρά θέλουμε να μοιραστούμε όλοι μαζί, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018!
Αναλυτικό πρόγραμμα
•Σάββατο 17/3: Primula – Mountain
Bike Ride
Ώρα προσέλευσης 14:00 – Ώρα εκκίνησης 14:30
Μια ποδηλατική διαδρομή απαιτήσεων για τους λάτρεις της ορεινής ποδηλασίας. Ξεκινάμε από το πάρκο Ελιάς,
θαυμάζοντας την υπέροχη θέα του ολάνθιστου ροζ κάμπου. Συνεχίζουμε προς το
Φράγμα του Αλιάκμονα και από εκεί ανηφορίζουμε προς τα Πιέρια όρη. Λίμνες,
ποτάμι, δάσος, το σκηνικό είναι εντυπωσιακό. Μπαίνουμε από χωματόδρομο
μέσα στο δάσος για να συναντήσουμε το μονοπάτι που μέσα
από πυκνό δάσος καταλήγει στη Μονή Προδρόμου. Ανασύνταξη
δυνάμεων, κάθοδος από παραλίμνια διαδρομή και επιστροφή στο
πάρκο Ελιάς.
Η διαδρομή είναι κυκλική και έχει μήκος 26km. Υψομετρική
διαφορά: 560m. Στο σύνολό της χωρίζεται σε Άσφαλτο: 18.500m,
Χωματόδρομο: 5.000m, Μονοπάτι: 2.500m. Χαρακτηρίζεται απαιτητική για ερασιτέχνες σε ότι αφορά την κλίση της και την τεχνική
οδήγησης στο μονοπάτι. Σε σημεία του μονοπατιού η κλίση είναι
μέχρι και 25%.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Κράνος
Προαιρετικός εξοπλισμός: Γάντια, Παγούρι με νερό.
Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα
Υπεύθυνος διαδρομής: Σταμούλης Κων/νος, Οδηγός ορεινής
ποδηλασίας, Mountain Bike Leader. MIAS. U.K.
Δείτε όλη τη διαδρομή με ένα κλικ εδώ:
https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/primula-xtrememountain-bike-ride-22869528
•Κυριακή 18/3: Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Ώρα προσέλευσης 10:30 – Ώρα εκκίνησης 11:00
Μια βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά του κάμπου! Συναντιόμαστε στο πάρκο Ελιάς και απολαμβάνουμε μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στις Ανθισμένες Ροδακινιές. κάμπο. Κατηφορίζουμε
προς τον οικισμό της Μέσης, παίρνουμε το δρόμο για Κουλούρα,
συνεχίζουμε προς το χωριό Άμμος. Στάση για νερό και κολατσιό.
Επιστροφή στη Βέροια.
Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές είναι μια εύκολη
διαδρομή σε άσφαλτο που απευθύνεται σε όλους. Συνολική διαδρομή: 17km. Υψομετρική διαφορά: 120m.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Κράνος. Προαιρετικός εξοπλισμός:
Γάντια, Παγούρι με νερό.
Δείτε όλη τη διαδρομή με ένα κλικ εδώ:
https://el.wikiloc.com/bicycle-touring-diadromes/podelatadastis-anthismenes-rodakinies-16898478
•Κυριακή 18/3: Πάρκο ποδηλατικής αγωγής για παιδιά
Ώρα 16:00 – 19:00
Στο Πάρκο Ελιάς (περιοχή Αγ.Αναργύρων) στήνουμε ένα ποδηλατικό πάρκο για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών. Με στόχο την εξοικείωση των μικρών αναβατών με τους κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις δημιουργούμε μια
γιορτή για το ποδήλατο!
Όλες οι ποδηλατικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσία

έμπειρων εκπαιδευτών. Για τη συμμετοχή ανηλίκων είναι απαραίτητη η παρουσία γονέων/κηδεμόνων για την έγγραφη συγκατάθεσή τους.
•Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη θα βρίσκεται και ο
Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα τις «Ανθισμένες
Ροδακινιές». Με τη φωτογραφική μηχανή ή το κινητό
ανά χείρας, εκδράμουμε στον κάμπο για να απαθανατίσουμε το απίστευτης ομορφιάς φαινόμενο του ροζ
κάμπου! https://www.facebook.com/veriatourismclub/
posts/1665939123475542
Ειδικές προσφορές διαμονής
Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας, σε συνεργασία με
ξενοδοχεία της πόλης, εξασφάλισε ειδικές τιμές για
όσους επιθυμούν να επισκεφτούν την πόλη, να διανυκτερεύσουν το Σαββατοκύριακο 17-18 Μαρτίου και
φυσικά να συμμετέχουν στις δράσεις του ΤΟΒ.
• Hotel Villa Elia (Βέροια): Τηλ.: 2331026800,
eliaver@otenet.gr, www.hotel-villaelia.gr
• Κόκκινο Σπίτι (Βέροια): Τηλ.: 2331074440, info@
kokkinospiti.gr, www.kokkinospiti.gr
• Makedonia Hotel (Βέροια): Τηλ.: 2331066902,
info@makedoniahotel.gr, www.makedoniahotel.gr
• Λοζίτσι (Βέροια): Τηλ.: 2331022327, info@lozitsi.
gr, www.lozitsi.gr
• Olganos VL (Βέροια): Τηλ.: 2331072226, info@
olganos.com, www.olganos.com
• Το Σπίτι στο Ποτάμι (Βέροια): Τηλ.: +6937232809,
info@housebytheriver.gr, www.housebytheriver.gr
Le Bijou Luxury Suites (Βέροια): Τηλ.:
•
2331066919, info@lebijou.gr, www.lebijou.gr
•Δρυάδες (Νάουσα): Τηλ.: 2332020009, info@
driades-naoussa.gr, www.driades-naoussa.gr
• Α σ τ έ ρ α ς ( Ν ά ο υ σ α ) : Τη λ . : 2 3 3 2 0 5 2 3 3 2 ,
asterasn@otenet.gr, www.hotelasteras.gr
Στην επικοινωνία με τα καταλύματα, να αναφέρετε
οπωσδήποτε ότι επισκέπτεστε την περιοχή για τις
δράσεις του ΤΟΒ.
Για περισσότερες πληροφορίες:
facebook.com/veriatourismclub
toverias@gmail.com
Τηλ.: 6942055079

Έκθεση ζωγραφικής «Η
πολιτεία των πουλιών»
13-20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, φιλοξενούν την έκθεση ζωγραφικής των Απόστολου
Χολέβα και Χάρη Κουρουζίδη, με τίτλο: «Η πολιτεία των πουλιών».
Η έκθεση, που αφορά τα πουλιά που ζουν στην Ελλάδα, θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο της Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών
Δήμου Βέροιας, από την Τρίτη 13 έως και την Τρίτη 20 Μαρτίου
2018.
Η έκθεση θα λειτουργεί τα πρωινά για τους μαθητές των σχολείων, ενώ τα απογεύματα και το σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή
για το κοινό.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της έκθεσης θα υλοποιείται σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές των σχολείων.
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Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τους 58 επιπλέον κλάδους που
υποχρεούνται να εγκαταστήσουν POS
έχουν εκδοθεί από τριμερές2 σύστημα πληρωμής.
Με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς τη σαφή
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την αποδοχή καρτών και
μέσων πληρωμής και την ευκρινή αναγραφή της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο, η ΕΣΕΕ διαθέτει
δωρεάν προς τις επιχειρήσεις σχετικό γράφημα «ανακοίνωσης
προσθήκης-ταμείου», όπου αναγράφεται ότι το κατάστημα διαθέτει
τερματικό αποδοχής καρτών POS.
Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας των 58 επαγγελμάτων (ΚΑΔ)
που υποχρεούνται σε εγκατάσταση POS.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
(ΕΣΕΕ) ενημερώνει τον εμπορικό κόσμο για τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στους επιπλέον 58 κλάδους που υποχρεούνται από χθες 11 Μαρτίου 2018 να αποδέχονται πληρωμές
μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών με τη χρήση τερματικού
αποδοχής καρτών (POS), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
133473/2017, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11 Δεκεμβρίου 2017.
Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες δραστηριότητες (συνοπτικά):
«Ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή στεγών, λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό
εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, φυτώρια, παλαιοπωλεία, υπηρεσίες μετακόμισης, θαλάσσιες
και ακτοπλοϊκές, καθώς και αεροπορικές μεταφορές επιβατών,
υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), μεσιτικά γραφεία
ακινήτων, φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες έρευνας,
καθαρισμοί κτιρίων, εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, επισκευή ηλεκτρονικών ειδών, ρολογιών, επίπλων και κοσμημάτων,
αλλά και γραφεία κηδειών».
Για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπεται ήδη πρόστιμο 1.500
€, το οποίο μειώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από
την επιβολή του. Όσες από τις επιχειρήσεις αυτών των κατηγοριών
είναι νεοσύστατες, προβούν συγκεκριμένα σε έναρξη δραστηριότητας από τις 11 Φεβρουαρίου 2018 - 11 Μαρτίου 2018, έχουν
περιθώριο να συμμορφωθούν έως τις 11 Απριλίου 2018. Τέλος,
όσες επιχειρήσεις προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική
μεταβολή δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.
Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής
με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής1 , ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που

1 Τετραμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας — εκδότρια τράπεζα —
αποδέκτρια τράπεζα — έμπορος): σύστημα καρτών πληρωμής στο
οποίο οι πράξεις πληρωμών με κάρτα πραγματοποιούνται από τον
λογαριασμό πληρωμών ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμών
δικαιούχου πληρωμής μέσω της διαμεσολάβησης του συστήματος,
ενός εκδότη (από την πλευρά του πληρωτή) και ενός αποδέκτη (από
την πλευρά του δικαιούχου πληρωμής).
2 Τριμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας — σύστημα αποδοχής και
έκδοσης — έμπορος): ένα σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο
το ίδιο το σύστημα παρέχει υπηρεσίες απόκτησης και έκδοσης και
οι πράξεις πληρωμής με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμής ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμής
ενός δικαιούχου πληρωμής στο πλαίσιο του συστήματος. Όταν ένα
τριμερές σύστημα καρτών πληρωμής αδειοδοτεί άλλους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση μέσων πληρωμής με κάρτα ή
την αποδοχή πράξεων πληρωμών με κάρτα, ή και τα δύο, ή εκδίδει
μέσα πληρωμής με κάρτα με εταίρο του ίδιου εμπορικού σήματος ή
μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμής.

Φορολογικές δηλώσεις 2018: Πώς θα έχετε έκπτωση έως 2.100 ευρώ
Πάνω από 6 εκατ. φορολογούμενοι θα κληθούν εντός του δεύτερου
τριμήνου του τρέχοντος έτους να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που θα λειτουργήσει στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017.
Στις διατάξεις με βάση τις οποίες θα υπολογιστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων του 2017 έχουν επέλθει δύο
σημαντικές αλλαγές:
Η κατοχύρωση του δικαιώματος της έκπτωσης φόρου των 1.9002.100 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια του 2017 εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή με μετρητά (από ορισμένες
κατηγορίες φορολογουμένων) δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% επί του συνολικού
ατομικού ετησίου εισοδήματος.
Η κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του 10% της ετήσιας δαπάνης του φορολογούμενου για ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη.
Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος,
που θα υποβάλουν φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για τη φορολόγηση
των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017 θα ισχύσουν οι εξής κανόνες:
1. Εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 22%-45%: Τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θα φορολογηθούν με κλίμακα στην οποία ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και
επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 29%, ενώ πάνω από τις 30.000 και μέχρι τις 40.000
ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 37%. Για το τμήμα άνω των 40.000 ευρώ
προβλέπεται συντελεστής 45%.
2. Εκπτωση φόρου εισοδήματος 1.900-2.100 ευρώ: Για τα ετήσια
εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις συνολικού ύψους μέχρι 20.000
ευρώ προβλέπεται έκπτωση φόρου:
1.900 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου θα αφαιρείται
από τον αρχικώς αναλογούντα φόρο, ο οποίος θα έχει προκύψει από
την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 22% επί του ετησίου εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που αναλογεί με βάση τον
ελάχιστο συντελεστή 22% είναι μικρότερος από την ισχύουσα έκπτωση
φόρου, το ποσό της έκπτωσης αυτής θα περιορίζεται ακριβώς στο ύψος
του αναλογούντος φόρου και θα τον μηδενίζει.
Για όσους από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους έχουν ετήσιο
εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση
φόρου θα μειώνεται κατά το 1% του πέραν των 20.000 ευρώ τμήματος
του ετήσιου εισοδήματος.
Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος, για να δικαιούται έκπτωσης φόρου,
θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2017 να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking)
δαπάνες για αγορές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου
με ποσοστό: 10% του ετησίου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος
ποσού, εφόσον το ετήσιο ατομικό του εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως
και 30.000 ευρώ και 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των
επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον
το ετήσιο εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος δεν κατάφερε
να καλύψει το απαιτούμενο ποσό δαπάνης με πληρωμές μέσω καρτών ή
μέσω e-banking, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 22%.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, τα
άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική
συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υπο-

χρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την
κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις οφείλουν να έχουν καλύψει
τα προαναφερθέντα ποσοστά του ετησίου εισοδήματος με δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες με μετρητά. Για το λόγο αυτόν
οφείλουν να έχουν συγκεντρώσει και να έχουν διαφυλάξει τις αποδείξεις
των δαπανών αυτών στα σπίτια τους.
3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000
ευρώ: Στους έχοντες -πραγματικά ή τεκμαρτά- ετήσια εισοδήματα άνω
των 12.000 ευρώ, αθροιστικά από όλες τις πηγές, θα επιβάλλεται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης που θα υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστές
από 2,2% έως 10%.
4. Κατάργηση της διάταξης που προέβλεπε έκπτωση, από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, του 10% του ποσού των δαπανών του
φορολογούμενου για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
εφόσον οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά το 5% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του.
5. Εκπτωση παρακρατηθέντων φόρων εισοδήματος, από το συνολικό ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος που προκύπτει από το
άθροισμα των φόρων που αναλογούν στις επιμέρους κατηγορίες εισοδημάτων. Από το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των εισοδημάτων του
φορολογούμενου από όλες τις βασικές πηγές αφαιρούνται οι φόροι που
παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 από εισπραχθέντα ποσά
μισθών ή συντάξεων.
6. Εκπτωση παρακρατηθέντων ποσών ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
από το συνολικό ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες τις πηγές. Από
το συνολικό ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο άθροισμα
όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αφαιρείται (εκπίπτει) το
άθροισμα των ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατούνταν
κάθε μήνα από τους μισθούς ή τις συντάξεις κατά το προηγούμενο έτος.
in.gr
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Γράμμα από τη Θεσσαλονίκη. Οι κυρίες της πολυκατοικίας στη Βέροια του ‘60
Της Ελένης Δημητριάδου
Τις συνάντησα εκεί, στην πρώτη πολυκατοικία της Βέροιας, στη
Μητροπόλεως 34, όπου εγκατασταθήκαμε το καλοκαίρι του 1960.
Λίγο πριν - λίγο μετά τα 40 χρόνια τους. Υπέροχες κυρίες, η κάθε
μια με τη δική της ιστορία. Κάποιες απόφοιτες Γυμνασίου, άλλες
χωρίς να το έχουν τελειώσει, επάγγελμα οικιακά. Προσδιορίζονταν
ωστόσο από το επάγγελμα του συζύγου: «κυρίες» δημοσίων υπαλλήλων οι περισσότερες, γεωπόνων-συναδέλφων του μπαμπά,
αξιωματικών, δικαστικών, δασκάλων.
Δημόσιοι υπάλληλοι στη δεκαετία του ’60, ευνοημένη ομάδα
εργαζομένων, πώς να το κάνουμε. Πανεπιστημιακής ή ανώτερης
μόρφωσης οι περισσότεροι, κατέκλυσαν την ελληνική επαρχία,
καλός μισθός, αξιοπρεπής δουλειά, χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές
για καριέρα, αλλά σίγουρη, και ο μισθός να τρέχει σταθερά κάθε
μήνα. Και ανοίξανε τα φτερά τους, παντρευτήκανε τις κυρίες τους κι
έκαναν οικογένεια και προκόψανε. Και οι κυρίες, αυτές οι καταπληκτικές κυρίες, εκεί, βράχοι ακλόνητοι της οικογένειας, στήριγμα και
παρηγοριά στα δύσκολα, να αναθρέφουν τα παιδιά, να κρατούν το
σπιτικό καθαρό και νοικοκυρεμένο, να διαχειρίζονται το μισθό του
συζύγου με σύνεση και οικονομία, να κρατούν τις ισορροπίες, να
στέκονται στο ύψος της κοινωνικής τάξης που επέβαλε η εργασία
του συζύγου. Λίγες πρόλαβαν να εργαστούν πριν παντρευτούν,
αλλά μετά, τέρμα, έγιναν κυρίες, τον άντρα, τα παιδιά και το σπίτι,
αυτός ο ρόλος λες και τους ταίριαξε γάντι, σαν έτοιμες από καιρό,
και ούτε λόγος για δικά τους όνειρα, όνειρα που δεν πρόλαβαν ίσως
να κάνουν ή δεν είχαν καν σκεφτεί ότι μπορούσαν να κάνουν.
Στην αρχή εγκαταστάθηκαν οικογενειακώς σε παλιά σπίτια
στις γειτονιές και τα καλντερίμια της Βέροιας. Αργότερα, αρχές της
δεκαετίας του ΄60 μετακόμισαν στις πολυκατοικίες, που φύτρωναν
αργά αλλά σταθερά, πρώτα στα κεντρικά σημεία και ύστερα στην
περιοχή του Περιφερειακού, στην Ανοίξεως. Μη νομίζετε όμως ότι η
ζωή αυτών των γυναικών ήταν εύκολη εκεί, στα «μοντέρνα σπίτια»,
κάθε άλλο. Τα διαμερίσματα δεν διέθεταν κεντρική θέρμανση, αλλά… ξυλόσομπες. Αυτό σήμαινε ότι οι μαμάδες σχεδόν καθημερινά
ζαλωνόταν έναν κουβά γεμάτο ξύλα που τον κουβαλούσαν με τα
πόδια από το υπόγειο μέχρι τον όροφό τους. Εμείς μέναμε στο 2ο
όροφο και φυσικά δε διαθέταμε ασανσέρ. Μετά ευτυχώς ήρθαν οι
σόμπες πετρελαίου. «Εφέτος αγοράσαμε σόμπα πετρελαίου, δραχ.
4.000, πολύ ωραία, κι έτσι γλυτώσαμε από τα ξύλα», σημειώνει η
μαμά σε ένα γράμμα της στις 30.10.1960, τον πρώτο χρόνο που
εγκατασταθήκαμε στην οικοδομή, στον ανιψιό της το Γιάννη (που
με περισσή αγάπη φύλαξε την αλληλογραφία τους και μου την παρέδωσε, δώρο πολύτιμο κι ανεκτίμητο). Ύστερα ήταν οι μπουγάδες
που έπρεπε να γίνουν στο πλυσταριό ή να απλωθούν στην ταράτσα. Άσε πια το μπάνιο της οικογένειας το χειμώνα, που μπορεί
στο λουτρό να είχαμε θερμοσίφωνο, αλλά κανείς δεν έμπαινε στη
μεγάλη μπανιέρα σε ένα κατεψυγμένο χώρο. Έπρεπε λοιπόν η μαμά να βάλει τη μεγάλη τσίγκινη σκάφη στην κουζίνα, αφού σηκώσει
την κουρελού που ήταν στρωμένη κάτω για να μη βραχεί, να κουβαλήσει το νερό, ζεστό και κρύο μέσα σε γκιούμια, μετά να αδειάσει
τη σκάφη και να ξαναστρώσει την κουρελού. Και να διατηρεί τη
σόμπα γεμάτη, να μπουμπουνίζει, για να μην κρυώσουμε. Για «οικιακή βοηθό» ούτε κουβέντα, πάνε οι μέρες που όσο ήμασταν στον
Πολύγυρο, με μένα και την αδελφή μου πολύ μικρές, ήταν κάποιες
γυναίκες που βοηθούσαν τη μαμά στις δουλειές. Αλλά τώρα πια
που μεγαλώσαμε κάπως, η μαμά δεν τις είχε ανάγκη, μια χαρά τα
βολεύει μόνη της – και μαζί της και οι άλλες κυρίες.
Τα διαμερίσματα μικρά, ιδιαίτερα αυτά που έβλεπαν στη
Μητροπόλεως, όπως το δικό μας. Η μαμά δεν ήξερε τί της έφταιγε.
Νόμιζε πως αν αλλάξει τη διαρρύθμιση το διαμέρισμα θα γίνει μεγαλύτερο και πιο λειτουργικό. Κατά διαστήματα η κρεβατοκάμαρα
γινόταν σαλόνι και το αντίστροφο, η μαμά ως άλλος Κουταλιανός,
μόνη εντελώς, μετακινούσε έπιπλα από το ένα δωμάτιο στο άλλο,
άλλαζε τη διακόσμηση… και να! Η έκπληξη της ημέρας! Είχαμε πια
συνηθίσει στο θέαμα όταν γυρίζαμε από το σχολείο, να βλέπουμε
ένα άλλο διαμέρισμα. Την είχαν πάρει είδηση κι οι φίλες της και γελώντας έλεγαν το γνωστό: «Άντεεε! Πάααλι τα άλλαξε η Δήμητρα!».
Η μαμά είχε μανία με την καθαριότητα και την τάξη. Κάθε φορά που
είχαμε γενική καθαριότητα, το σπίτι γινόταν άνω-κάτω. Επέμενε να
αναστατώνει όλα τα δωμάτια συγχρόνως, σε σημείο που δεν υπήρχε γωνιά να ησυχάσεις. Αλλά, μετά, μετά από αυτή τη μάχη με το
σφουγγαρόπανο και το ξεσκονόπανο… αχ! το σπίτι μοσχοβολούσε,
ο αέρας γινόταν φρέσκος, όλα τακτοποιημένα και τριζάτα σε υποδέχονταν και δε χόρταινες να τα μυρίζεις και να τα καμαρώνεις. Και
γινόταν το στενό διαμέρισμα παλατάκι.
Τα πρωινά, όταν οι άντρες φεύγουν στη δουλειά και τα μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο, η οικοδομή γίνεται το βασίλειό τους.
Το σύνθημα είναι το κτύπημα στη μεσοτοιχία, που σημαίνει: «Είμαι έτοιμη για καφέ, ελάτε σε μένα» ή «Τι θα γίνει; Πού θα πιούμε
καφέ;». Και νάτες όλες μιά - μιά να καταφθάνουν, πότε στης Δήμητρας, πότε στης Βούλας, στης Νίκης, στης Αλίκης. Πού και πού
να λένε και το φλιτζάνι, να τιτιβίζουν χαρούμενα, να μοιράζονται τις
καθημερινές χαρές και λύπες, να συμβουλεύονται και να βοηθάει η
μια την άλλη, στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάτι σαν αδελφές, μιας
και οι περισσότερες είναι ξένες στη Βέροια, αφού η ζωή δεν τους ε-

πέτρεψε να ζουν και να χαίρονται τις πατρικές τους οικογένειες από
κοντά. Η μαμά ένιωθε, στην αρχή τουλάχιστον, ότι ήταν ξενιτεμένη,
γιατί ζούσε μακριά από τα άλλα 6 αδέλφια της που έμειναν στον
Πολύγυρο: «Ο Θεός μας έστειλε στην άλλη άκρη της Μακεδονίας…» (2.6.1960), γράφει από το παλιό μας σπίτι κάπου πίσω από
την Ανοίξεως, λίγο πριν την μετακόμιση στην πολυκατοικία. Αλλά η
νοσταλγία της απαλύνεται στο αγαπησιάρικο περιβάλλον του καινούργιου μας σπιτιού: «Στο νέο σπίτι περνάμε πολύ καλά. Στο πάτωμά μας κάθονται 4 οικογένειες, ο Στρατολόγος, ένας εφοριακός,
ένας άλλος γεωπόνος κι εμείς. Κάθε μέρα καφέδες, φλιτζάνια, είναι
πολύ καλές όλες οι κυρίες, και ξεχνάμε λίγο...» (30.10.1960). Αυτή
η μεγάλη και ζεστή γυναικεία συντροφιά, δέχτηκε στην αγκαλιά της
και τις Βεροιώτισσες ενοίκους που κατά διαστήματα πέρασαν από
την οικοδομή μας.
Μετά το καφεδάκι, οι δουλειές του σπιτιού, μαγείρεμα, πλύσιμο,
συγύρισμα, έξοδος για τα καθημερινά ψώνια: «Σε παρακαλώ το
κρέας να είναι σιτεμένο, έχει πρόβλημα με το στομάχι ο άντρας
μου». Να είναι όλα έτοιμα όταν ο άντρας και τα παιδιά επιστρέψουν
το μεσημέρι στο ζεστό σπιτικό. «Κορίτσια, ο μπαμπάς! Γρήγορα τις
παντόφλες του!». Και το απόγευμα τα σπιτικά ξανανοίγουν, επισκέψεις ανταλλάσσονται με τις πιτζάμες και τις παντόφλες, οι παρέες
μεγαλώνουν με τους άντρες και τα παιδιά. Οι μαμάδες είναι εκείνες
που ενώνουν τις οικογένειες των συγκατοίκων, και γινόμαστε όλοι
μια μεγάλη οικογένεια. Τραπέζια στήνονται στη στιγμή, κοινά γλέντια, κανένα χαρτάκι οι μπαμπάδες μ’ εμάς τα παιδιά να χωνόμαστε
κάτω από το τραπέζι, συζητήσεις για την πολιτική, που γίνονται
εξαιρετικά χαμηλόφωνες στη διάρκεια της επταετίας, με τις μαμάδες
να δακρύζουν για τη δολοφονία του Κένεντι ή να γελούν με τις δηλώσεις του Διαδόχου: «Θα φέρω την Άννα-Μαρία, για σας!».

Ένα τέτοιο βραδινό μετά από ομαδική επίσκεψη στο θέατρο,
η μαμά είχε τη φαεινή ιδέα να τους προσκαλέσει όλους στο σπίτι
μας, κάτι διόλου περίεργο λόγω του αυθόρμητου χαρακτήρα της.
Ανεβαίνοντας στη σκάλα, ομολογεί στην κυρία Αλίκη που ήταν Βεροιώτισσα: «Τι θα κάνω; Δεν έχω τίποτε να τους κεράσω!». «Μη
σε νοιάζει.», της λέει η Αλίκη, «Σήμερα μου έφεραν ένα σωρό λιχουδιές. Πήγαινε στο παράθυρο της κουζίνας και περίμενε». Και οι
καλές φίλες, η μια να δίνει πιάτα από το παράθυρο του λουτρού και
η άλλη να τα παίρνει από το παράθυρο κουζίνας, μια χαρά συνεργάστηκαν. Και όλοι ευχαριστήθηκαν κι απορούσαν πότε τα ετοίμασε
όλα αυτά η Δήμητρα (η μαμά μου)!

￼ Στο μπαλκόνι μας: επάνω η αδελφή μου, η μαμά μου, η
κυρία Νίκη η μοδίστρα, κάτω εγώ με την κούκλα μου, η Τασία
αδελφή της κυρίας Αλίκης, η κυρία Αλίκη

￼ Διασκεδάζοντας στη Βέροια, οι κυρίες Δήμητρα, Βούλα,
Ηώ και η μαμά, μετά των συζύγων.
Άλλες φορές πάλι, βγαίνουν από την πολυκατοικία ομαδικά
«συν γυναιξί και τέκνοις», για κανένα ζαχαροπλαστείο, καμία ταβέρνα, σινεμά, άντε και κανένα θέατρο όταν κι αν ξεπέσει κανένας θίασος. Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρίες περιποιούνται ιδιαίτερα τον
εαυτό τους, φορούν τα μαντώ ή τα ταγιεράκια τους, σκουλαρίκια μεγάλες ή μικρές μπίλιες, κολιέ απαραίτητα, λίγο κοκκινάδι στα χείλη,
και πού και πού βαμμένα νύχια. Τα μαλλιά χτενισμένα συνήθως στο
σπίτι με τη βοήθεια των ρόλεϊ, αφού στο κομμωτήριο πηγαίνουν κυρίως για την περμανάντ που βοηθάει το χτένισμα να κρατήσει, και
αργότερα για βαφή όταν οι πρώτες γκρίζες τρίχες κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν υπάρχει εκδρομή, Πρωτομαγιά και καλοκαίρι που να
μην το περάσαμε με κάποιους από τους καινούργιους μας φίλους,
της πολυκατοικίας και «των περιχώρων».

Εκδρομή στον Άγιο Νικόλαο Ναούσης, οι κυρίες Ηώ, Βούλα,
η μαμά, Μαριάνθη και Περιστέρα με τις οικογένειές τους.

Εκείνο που δεν άλλαζε στο σπίτι μας ήταν η κουζίνα, μικρή,
ζεστή, φιλόξενη. Χωρούσε μια χαρά τις κυρίες της πολυκατοικίας
στις πρωινές τους μαζώξεις. Έλεγε η μαμά: «Κορίτσια, σήμερα έχω
σίδερο. Ελάτε για καφέ», και κατέφθαναν αυτές από όλους τους
ορόφους, με το εργόχειρο (για το σπίτι ή για προίκα των κοριτσιών)
ή το πλεκτό.
Μόνο η κυρία Νώη, σύζυγος Διευθυντή Τραπέζης και συμπατριώτισσα της μαμάς, δεν έπιανε ποτέ βελόνα και κλωστή, βλέπεις
δεν είχε δικά της παιδιά - σε αντίθεση με την κυρία Νίκη, «κυρία
δικαστικού», που ήταν επαγγελματίας μοδίστρα και δε σήκωνε το
κεφάλι από τα υφάσματα που με μαγικό τρόπο μεταμόρφωνε σε
φορέματα, ταγιεράκια, τουαλετίτσες κι έκανε τις πελάτισσές της φιγουρίνια. Το τραπέζι της κουζίνας, με ένα βουνό ασιδέρωτα ρούχα
χρησίμευε για σιδερώστρα, το ηλεκτρικό σίδερο σκούρο κόκκινο σε
μοντέρνα γραμμή, που μόνο πριν από λίγα χρόνια αντικατέστησε
εκείνο το ασήκωτο με τα κάρβουνα, να ζεματάει. Κι ο καφές αχνιστός σερβιρισμένος στα φλιτζανάκια, πού και πού να λένε και τα
μελλούμενα που τα έβλεπαν στον πάτο του, κανένα κουλουράκι για
να γλυκαίνονται.
Κι εκείνες οι κυρίες, ηρωίδες κάποιας νουβέλας εποχής θαρρείς,
με ένα συνεχές βουρ-βουρ, ποια θα πρωτομιλήσει, τι φαγητό ετοιμάζει, πότε θα βάλει μπουγάδα, ιστορίες για τα παιδιά και τον άντρα
τους, ελάχιστες αναφορές στο παρελθόν που δεν ήταν και τόσο
ρόδινο. Και γέλια, γέλια ακράτητα, συνήθως γιατί πείραζε η μια την
άλλη. Μια τέτοια μέρα έγινα μάρτυρας μιας φάρσας που έκανε στη
μαμά η κυρία Δήμητρα, «κυρία γεωπόνου» συνονόματη της μαμάς
– «οι Δημητρούλες», τις αποκαλούσαν οι άλλες. Έφερε μια πολύ
πειστική απομίμηση αράχνης από πλαστικό, και την τοποθέτησε με
μαεστρία κάτω από το σωρό με τα ασιδέρωτα ρούχα. Πήγα να την
μαρτυρήσω, αλλά μου έκανε νόημα να μη μιλήσω. Κι εγώ κατάπια
τη γλώσσα μου, περιμένοντας με αγωνία να την ανακαλύψει η μαμά
μου και να τρομάξει.
Η κραυγή που έβγαλε η μαμά σε λίγο έκανε την ομήγυρη να
ξεσπάσει σε τρανταχτά γέλια, εγώ όμως οφείλω να ομολογήσω ότι
καθόλου δεν το βρήκα αστείο, και σαν να κλονίστηκε μέσα μου ο
σοβαρός και αψεγάδιαστος κόσμος των μεγάλων. Σήμερα χαμογελώ κι εγώ με συγκατάβαση στη μνήμη αυτού του περιστατικού:
τόσο πολύ φρέσκο και νεανικό, που δείχνει πόσο γεμάτες ζωή ήταν
εκείνες οι κυρίες. Εκείνες οι κυρίες ήταν που έμαθαν στη μαμά να
κάνει το κεράσι γλυκό – ερχόταν και μας βοηθούσαν να βγάζουμε
το κουκούτσι από τα κεράσια με τη φουρκέτα, και εμείς τα παιδιά
να τρώμε και να γινόμαστε μελιτζανιά από τα δόντια μέχρι τα δακτυλάκια μας. Και φυσικά τις κομπόστες ροδάκινο, ολοστρόγγυλα
κομμάτια, κομμένα στη μέση, γυαλιστερά και χρυσαφένια θαρρείς,
μέσα στα βάζα με το συρματάκι στο γυάλινο πώμα, να βράζουν εκεί
στο πλυσταριό για τις κρύες μέρες του χειμώνα, με τις κυρίες ανασκουμπωμένες και ροδοκόκκινες από τη ζέστη και την προσπάθεια.
Συνεχίζεται την επόμενη Δευτέρα
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Θαλασσινοί
κίνδυνοι
Πέντε φίλοι, μεταξύ των οποίων
και ο Βάγγος, που ψευδίζει, ψαρεύουν αμέριμνοι πάνω σε μια βάρκα,
στη μέση του πελάγους, όταν ο
Βάγγος έντρομος φωνάζει:
- «Κακακακα... Καράβι!!!»
Πριν τελειώσει τη φράση του όμως έχει ήδη πέσει στη θάλασσα
και έχει απομακρυνθεί από τη βάρκα, στην οποία πέφτει ένα μεγάλο
καράβι. αφού οι υπόλοιποι πέρασαν αρκετές μέρες στο νοσοκομείο
και έγιναν καλά, μετά από αρκετό
καιρό βρέθηκαν πάλι όλοι στη βάρκα να ψαρεύουν στη μέση του πελάγους. Ξαφνικά ο Βάγγος αρχίζει
πάλι να φωνάζει:
- «Κακακα…κα.»
Πριν τελειώσει τη φράση του οι
άλλοι πέφτουν αμέσως στη θάλασσα και απομακρύνονται γρήγορα
από τη βάρκα. Ο Βάγγος όμως
χωρίς να εγκαταλείψει τη βάρκα
συνεχίζει:
- «Κα..κα..κα…καρχαρίας!!!»

Σπιτική «μερέντα»
με κουβερτούρα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Δακρυσμένος - Φωνή γαϊδάρου.
2.Ανάβουν… σε καβγά – Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διαδικτύου, η ηλεκτρονική διεύθυνση (ξεν.).
3.Σκότωσε τον Άβελ από μεγάλο φθόνο – Επιτυχία
του Πολ Άνκα.
4.Συμφωνεί ξεκινά (συντομ.) – Παύλος…: σκηνοθέτησε το «Βαρύ πεπόνι» - Περιέχονται στο… ποτό.
5. «Για μια χούφτα…»: αξέχαστη καουμπόικη ταινία
με τον Κλιντ Ιστγουντ – Άρνηση… Επτανησίων.
6.Τα μέρη του σκάφους που βρίσκονται γύρω από
την ίσαλη γραμμή – «Τα … δεν κάνουν τον παπά»:
γνωστή παροιμία.
7.Βελτιώνονται… και με διασταυρώσεις – Η σκέψη
του… διαβάστηκε.
8.Έτσι αρχίζει κάθε… θάνατος – Τούρκος πολιτικός,
πρώην πρωθυπουργός.
9.Αλαζονεία, καυχησιά – Βασική μας αρτηρία.
10. …. τακ: έτσι κάνει η ερωτευμένη καρδιά – «…
έφη Ζαρατούστρα»: Έργο του Νίτσε – Το σύμβολο του
ιριδίου στη χημεία.
11.Αγορά ευκαιριών (ξεν.) – Φιτίλι τσακμακιού.
12.Έγραψε «Τα όπλα και ο Άνθρωπος» - Αυτός που
συντηρεί και περιποιείται ή φυλάει το άλσος, το πάρκο.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Άκεφος αυτός.
2.Ο Ηλίας αλλιώς – Θέση… ετοιμότητας (ξεν.).
3.Εισαγόμενος φίλος – Κιβώτιο για την τέφρα του
νεκρού.
4.Σύρτες από πόρτες – Στηρίζει το φυτό και το στεριώνει πάνω στο έδαφος.
5.Τα αρχικά της κρατικής μας τηλεόρασης – Άφαντες αυτές – Ιταλικό άρθρο.
6.Το όνομα της κόρης του Φρανκ Σινάτρα – Καμαρωτός, αλύγιστος.
7.Οι πάπες τις φοράνε – Σκηνοθέτησε την ταινία
«Το όνομα του Ρόδου».
8.Τενγκ… Πινγκ: Κινέζος πολιτικός – Πρώην
Α.Κ.Α.Δ.
9. «Ένας βλάκας και…»: παλιά κωμωδία με τον
Χρήστο Ευθυμίου – Κι έτσι το βοδινό.
10. Τ’ αρχικά ενός στρατιωτικού επιτελείου – Γιτζάκ…: Ισραηλινός πολιτικός – Το 240 με γράμματα.
11.Νιλ…: Βρετανός πολιτικός – Αυτό που ανήκει ή
αναφέρεται στην Αττική και κυρίως στην Αθήνα.
12.Αλατοδοχείο, αλατοθήκη, αλατιέρα – Περίφημος
γιατρός της αρχαιότητας.

stayrolexakias.gr

Τι χρειαζόμαστε:
200 γρ. γάλα φρέσκο
400 γρ. ζάχαρη
200 γρ. κουβερτούρα
σε κομματάκια
100 γρ. φουντούκια
Πώς το κάνουμε:
Θρυμματίζετε τα φουντούκια
στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν σα
σκόνη.
Βάζετε το γάλα με τη ζάχαρη
να βράσει μέχρι να κάψει καλά
ανακατεύοντας συχνά.
Καταβάζετε απ’ τη φωτιά και
προσθέτετε τα κομματάκια κουβερτούρας και τη σκόνη φουντουκιού. Ανακατεύετε πολύ καλά να ενσωματωθεί η σοκολάτα
και να αποκτήσετε ένα ομοιγενές
μείγμα. Μόλις κρυώσει λίγο μεταφέρετε σε δοχεία φύλαξης.

Μπισκότα μερέντας
με 3 υλικά
Τι χρειαζόμαστε:
1 φλυτζανι μερεντα
2 αυγα
2 φλυτζάνια φαρίνα
Πώς το κάνουμε:
Ζυμώνω ολα τα υλικά μαζί
Βάζω σε λαδοκολλα αραιά(γιατι φουσκωνουν και απλωνουν)
ψήνω στους 180 βαθμους για
10-12 λεπτα στον αερα

Πώς θα τα
απομακρύνετε τα
μαύρα στίγματα
Ο μεγαλύτερος
«ένοχος» για τα
μαύρα στίγματα είναι η υπερβολική
παραγωγή σμήγματος. Το σώμα σας
παράγει με φυσικό
τρόπο το σμήγμα
για να λιπαίνει το
δέρμα και τα μαλλιά
σας και το οποίο εκκρίνεται από τους πόρους σας. Αλλά μερικές φορές το
σμήγμα μπορεί να παγιδευτεί στον πόρο, όπως είναι η
περίπτωση με τα μαύρα στίγματα, και συσσωρεύεται εκεί
μαζί με βακτήρια και τα νεκρά δερματικά κύτταρα.
Το σμήγμα, το οποίο περιέχει μια χρωστική ουσία που
ονομάζεται μελανίνη, οξειδώνεται όταν είναι εκτεθειμένο
στον αέρα. Έτσι, όταν η συσσώρευση σμήγματος πιέζεται προς την επιφάνεια του δέρματος, είναι η οξείδωση
εκείνη που δημιουργεί την σκούρα απόχρωση πάνω από
το άνοιγμα.
Τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για να απαλλαγείτε από τα μαύρα στίγματα
Μάσκα με ασπράδι αυγού
Το ασπράδι αυγού μπορεί να συσφίξει προσωρινά
τους πόρους σας, το οποίο θα μειώσει τις πιθανότητες
να αναπτύξετε νέα σπυράκια ή μαύρα στίγματα. Αφότου
πλύνετε το πρόσωπό σας, καλύψτε το με ένα ελαφρύ
στρώμα από ασπράδι αυγού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε
ένα χαρτομάντιλο πάνω από το πρόσωπό σας, πιέζοντας απαλά προς τα κάτω, ώστε το χαρτί να εμποτιστεί
με το ασπράδι. Στη συνέχεια βάλτε μια δεύτερη στρώση
από ασπράδι πάνω από το χαρτομάντιλο που έχει μείνει
στο πρόσωπό σας και σκεπάστε ξανά με ένα δεύτερο
χαρτομάντιλο. Θα αρχίσετε να νιώθετε το «τράβηγμα» από την σύσφιξη των πόρων. Όταν η μάσκα είναι εντελώς
στεγνή, αφαιρέστε τα χαρτομάντιλα, πλυθείτε και βάλτε
μια ενυδατική κρέμα.
Γάλα και μέλι
Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του μελιού σε συνδυασμό με την ενυδατική δράση του γαλακτικού οξέος κάνουν αυτόν τον συνδυασμό την τέλεια λύση. Συνδυάστε
μια κουταλιά της σούπας μέλι (κατά προτίμηση μη επεξεργασμένο, αγνό, βιολογικό μέλι) με ένα κουταλάκι του
γλυκού γάλα. Βάλτε το στο φούρνο μικροκυμάτων για 5
έως 10 δευτερόλεπτα και ανακατέψτε καλά. Απλώστε μία
λεπτή στρώση πάνω από τα μαύρα στίγματα και μετά
βάλτε ένα καθαρό, στεγνό κομμάτι βαμβακερού υφάσματος από πάνω. Αφήστε το να δράσει περίπου 10 (ή μέχρι
να στεγνώσει εντελώς) και, στη συνέχεια, ξεκολλήστε το
βαμβακερό ύφασμα. Θα πρέπει να δείτε κάποια μαύρα
στίγματα να απομακρύνονται μαζί με το ύφασμα. Στη
συνέχεια, ξεπλύνετε και ενυδατώστε το πρόσωπό σας
ως συνήθως.
Μαγειρική σόδα
Η μαγειρική σόδα έχει αντισηπτικές ιδιότητες. Προσθέστε αρκετό νερό σε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα για να φτιάξετε μια πάστα. Εφαρμόστε την
πάστα πάνω από τα μαύρα στίγματα και αφήστε τη να
δράσει για περίπου 10 λεπτά πριν ξεβγάλετε με χλιαρό
νερό.
Χυμός λεμονιού
Πρόκειται για ένα απολύτως φυσικό αντιμυκητιακό και
αντιβακτηριδιακό συστατικό με άλφα-υδροξύ οξύ, που
μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των νεκρών
κυττάρων του δέρματος και να μειώσει την εμφάνιση
των μαύρων στιγμάτων. Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι βαμβάκι για να ταμπονάρετε (μην
τρίβετε) φρεσκοστυμμένο χυμό λεμονιού πάνω από τα
σημάδια στο πρόσωπό σας. Αφήστε το να στεγνώσει για
περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το
χυμό λεμονιού με κρύο νερό.
http://www.agein.com
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Μαζικός θάνατος χιλιάδων
θαλάσσιων πλασμάτων στη
Βρετανία από το «πολικό» ψύχος

“The Shape
of Water”
Φαντασίας,
περιπέτεια

Η ιστορία αφορά στην Ελάιζα (Σάλι Χόκινς) που είναι
εγκλωβισμένη σε μια απομονωμένη ζωή, στο κρυμμένο κυβερνητικό εργαστήριο υψηλής
ασφάλειας, όπου εργάζεται.
Η ζωή της, όμως, αλλάζει οριστικά όταν η ίδια και η συνάδελφός της, η Ζέλντα (Οκτάβια
Σπένσερ), ανακαλύπτουν ένα
αυστηρά απόρρητο πείραμα
και η Ελάιζα συνδέεται με ένα
μυστηριώδες πλάσμα, το οποίο
αποτελεί το αντικείμενο του πειράματος. Σύμφωνα με τον Ντελ
Τόρο «η ιδέα ήταν να πούμε
την ιστορία ενός διαφορετικού
πλάσματος με έναν άλλο τρόπο.»

Χιλιάδες αστακοί, οστρακοειδή, αστερίες και καβούρια έχασαν τη ζωή τους
από το «σιβηρικό ψύχος» που τη Μεγάλη Βρετανία, τις τελευταίες ημέρες. Τα
ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε πτώση ακόμη και τριών βαθμών κελσίου στη θάλασσα, την περασμένη εβδομάδα, υποχρεώνοντας τα πλάσματα
του βυθού να πέσουν σε λήθαργο, μειώνοντας στο ελάχιστο τις ζωτικές τους
λειτουργίες για να επιβιώσουν, εξηγεί ο Bex Lynam, του γραφείο Άγριας Πανίδας
στο Yorkshire. Αυτός ο «λήθαργος» όμως τα κατέστησε ευάλωτα στα μεγάλα
κύματα που τα ξέβρασαν στις ακτές, όπου επικρατούσαν ακόμα πιο χαμηλές
θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες αστακοί, καβούρια, αστερίες και θαλάσσια πλάσματα να χάσουν στην ξηρά τη ζωή τους. Τα περισσότερα θύματα της
κακοκαιρίας ήταν ασπόνδυλοι οργανισμοί αλλά μεταξύ των χιλιάδων νεκρών πλασμάτων έχουν εντοπιστεί και αρκετά ψάρια, με τους επιστήμονες να μιλούν για
σοβαρή μείωση του πληθυσμού της τοπικής, θαλάσσιας πανίδας. «Μεγαλύτερα
ζώα όπως τα δελφίνια είναι πιο δραστήρια και μπορούν να σωθούν κολυμπώντας
μακριά, όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα», συνεχίζει ο Lynam. Οι ειδικοί που
έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν αρκετούς αστακούς ζωντανούς και, συλλέγοντάς
τους σε κουβάδες, τους μετέφεραν σε ειδικές δεξαμενές στο Bridlington. Μόλις
η θερμοκρασία ανέβει σε βιώσιμα για τους αστακούς επίπεδα, οι υπεύθυνοι θα
τους ξαναρίξουν στον βυθό. «Είναι πολύ σημαντική η διάσωσή τους ώστε με την
αναπαραγωγή τους να επιστρέψει ο πληθυσμός τους στα φυσιολογικά επίπεδα
για την περιοχή», υπογραμμίζει ο Lynam. «Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις
φυσικές καταστροφές», λέει από τη μεριά της η Δρ. Lissa Batey, του Ταμείου για
την Άγρια Πανίδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία δημιουργίας προστατευόμενων
θαλάσσιων περιοχών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταφύγια σε
μελλοντικές, απότομες, κλιματικές αλλαγές.

πωνία, για πρώτη φορά στα 125
χρόνια ιστορίας
του αμερικανικού κολοσσού
αναψυκτικών.
Σε μια φόρμα ερωτήσεων/απαντήσεων που αναρτήθηκε στον
ιστότοπο του
ομίλου, ο Χόρχε
Γκαρντούνο, ο
πρόεδρος των
επιχειρήσεων του κολοσσού στην Ιαπωνία, γνωστοποίησε ότι η κατασκευάστρια
εταιρεία της Fanta θα δοκιμάσει ένα ποτό σε κουτάκι το οποίο θα περιέχει αλκοόλ. Το νέο ρόφημα θα βασιστεί στο μοντέλο των γιαπωνέζικων ποτών Chu-Hi,
ένα κοκτέιλ που πωλείται σε κουτάκι και παρασκευάζεται από ένα τοπικό αλκοολούχο ρόφημα που ονομάζεται Shochu και από ανθρακικό νερό αρωματισμένο
με κίτρο. Το ποτό κυκλοφορεί σε διάφορες γεύσεις (δαμάσκηνο, φράουλα, λίτσι,
ακτινίδιο...) και το shochu μπορεί να αντικατασταθεί από βότκα. Η πλειονότητα
των τοπικών ζυθοποιών, Asahi, Kirin, Takara, Suntory, πωλούν τα ποτά τους
με περιεκτικότητα σε αλκοόλη στους 3 και 9 βαθμούς. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή
μεταξύ των νέων και της γυναικείας πελατείας. «Δεν είχαμε ποτέ πριν εμπειρία
σε ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, όμως η συγκεκριμένη περίπτωση
είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε τις ευκαιρίες εκτός
των βασικών τομέων» δραστηριοποίησής μας, εξήγησε ο πρόεδρος της γιαπωνέζικης μονάδας της Coca-Cola. Κατόπιν το υψηλόβαθμο στέλεχος του κολοσσού
συμπλήρωσε: «αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία μας. Η Coca-Cola πάντα επικεντρωνόταν στην παρασκευή μη αλκοολούχων ποτών». Ο Χόρχε Γκαρντούνο δεν
ανέφερε ούτε πότε θα κυκλοφορήσει στην αγορά το ποτό ούτε ποια θα είναι η
τιμή του.

Συμβολική λεωφορειοπομπή 2.000 γυναικών
ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για τα
σύνορα με τη Συρία

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Coca-Cola
θα κυκλοφορήσει αλκοολούχο ρόφημα
Η Coca-Cola ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα αλκοολούχο ρόφημα στην Ια-

Ο Τζεφ Μπέζος είναι ο πλουσιότερος του κόσμου
με διαφορά από τον Μπιλ Γκέιτς
Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, κατέλαβε την
πρώτη θέση στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, ξεπερνώντας, για μία ακόμα φορά, τον Μπιλ
Γκέιτς, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε σήμερα
το περιοδικό Forbes. Χάρη στην αύξηση της τιμής των μετοχών της Amazon κατά 59% τους τελευταίους 12 μήνες,
ο Τζεφ Μπέζος πρακτικά διπλασίασε την περιουσία του,
η οποία ανέρχεται πλέον σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια,
ξεπερνώντας εκείνη του ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς,
ύψους 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο επιχειρηματίας
Ουόρεν Μπάφετ διατήρησε την τρίτη θέση, ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών
ειδών LVMH, κατέλαβε την τέταρτη θέση του καταλόγου με
τις μεγαλύτερες περιουσίες παγκοσμίως. Ο Αρνό κατάφερε
να ανέβει 7 θέσεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη λίστα
του Forbes, χάρη στην ευνοϊκή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Δύο Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται πλέον
μεταξύ των 20 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη: ο
Μα Χουατένγκ, ιδιοκτήτης του κολοσσού του διαδικτύου
Tencent, ο οποίος είναι ο ευπορότερος άνθρωπος στην
Ασία καταλαμβάνοντας την 17η θέση και ο Τζακ Μα, ο ιδρυτής του κινεζικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Alibaba, που
ανήλθε την 20η θέση. Από τους μεγαλύτερους «χαμένους» αυτής της χρονιάς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
ο οποίος «καταποντίστηκε» από την 544η θέση στην 766η θέση των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως με την περιουσία του
να εκτιμάται στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ). Όταν ξεκινούσε την προεδρική θητεία του, πέρυσι
τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υπολογίζεται πως ήταν πλουσιότερος κατά 400 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο χιλιάδες γυναίκες ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό τα
σύνορα με τη Συρία, σε μια «οχηματοπομπή ευαισθητοποίησης» της κοινής γνώμης, για τις δυσκολίες που βιώνουν οι γυναίκες της Συρίας, στα επτά χρόνια εμφυλίου πολέμου. Η λεωφορειοπομπή αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Χατάι
στη νότια Τουρκία την Πέμπτη, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της σύρραξης που μαίνεται στη Συρία.
Η ομάδα των ακτιβιστριών, από 55 χώρες συνολικά, στοχεύει στο να ενημερώσει
την κοινή γνώμη για τα δεινά που ζουν οι γυναίκες, ιδίως όσες κρατούνται στη φυλακή. «Ο κόσμος πρέπει να λάβει τα καλύτερα και ταχύτερα μέτρα για την προστασία των γυναικών σε όλες τις συρράξεις, όχι μονάχα εκείνων που κρατούνται
στις συριακές φυλακές» δήλωσε η Νουρ, μια ακτιβίστρια από τη Συρία. Η ίδια κατήγγειλε ότι φυλακίστηκε αδίκως για έναν μήνα από την κυβέρνηση του Μπασάρ
αλ Άσαντ λόγω του ανθρωπιστικού έργου της. «Οι γυναίκες έχουν εκτεθεί στον
πόλεμο, τα βάσανα και τον αναγκαστικό εκτοπισμό σε όλες τις εμπόλεμες χώρες.
Απευθύνουμε έκκληση σε ολόκληρο τον κόσμο να προστατεύσει τις γυναίκες»
τόνισε. Οι διοργανωτές της κινητοποίησης ανέφεραν ότι 6.736 γυναίκες, περιλαμβανομένων 417 κοριτσιών, κρατούνται αυτή τη στιγμή σε φυλακές στη Συρία. Επιπλέον, χιλιάδες γυναίκες υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, σεξουαλικής
κακοποίησης και απάνθρωπης συμπεριφοράς στις φυλακές στη Συρία, αφότου
ο πόλεμος ξεκίνησε. «Ασχέτως της θρησκείας, της φυλής ή της εθνικότητας, οι
γυναίκες από κάθε γωνιά του πλανήτη ενώνουν τις δυνάμεις τους σήμερα για να
ξεκινήσουν ένα ταξίδι ανθρωπιάς» δήλωσε η Υβόν Ρίντλεϊ, μια ακτιβίστρια από τη
Σκωτία. «Ξεκινάμε αυτό το ταξίδι για να βρεθούμε μεταξύ αυτών, να βοηθήσουμε
τις γυναίκες που κρατούνται στις συριακές φυλακές».
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Τρίτη 6 Μαρτίου
2018 από την Ελληνική Ευαγγελική
Εκκλησία Βέροιας
Ελευθερίας 4 ο
Μπόγκοτς Γιάτσεκ σε ηλικία 42
ετών.

Κηδεύτηκε την
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου στη Ν.
Νικομήδεια Ημαθίας ο Αναστάσιος Αγιαννίτης σε
ηλικία 60 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 6 Μαρτίου
2018 από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην
Πατρίδα Ημαθίας
η Μαρία (Μαριάνθη) Τσίλη συζ. Αντωνίου σε ηλικία
79 ετών.

Κηδεύτηκε την
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Υπαπαντής Βέροιας η
Αικατερίνη Τζιμογιάννη συζ.
Κων/νου σε ηλικία 83 ετών.

Κηδεύτηκε την
Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Νικολάου Ν. Νικομήδειας Ημαθίας η Αλεξάνδρα
Χουιλουλίδου
συζ. Εμμανουήλ
σε ηλικία 79 ετών.

Κηδεύτηκε το
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Αγ. Απόστόλων Κωστοχωρίου Ημαθίας
η Αναστασία Ελευθεριάδου σε
ηλικία 82 ετών.

Κηδεύτηκε
την Παρασκευή 2
Μαρτίου 2018 από τον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στα
Παλατίτσια Ημαθίας ο Δημήτριος
Μ ο σ χόπο υ λο ς
σε ηλικία 88 ετών.

Κηδεύτηκε
την Παρασκευή
9 Μαρτίου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ο Χρήστος
Δημ. Τζήκας
σε ηλικία 70 ετών.

Κηδεύεται το
Σάββατο 3 Μαρτίου 3018 στις
1.00 μ.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Φυτειάς
ο Ηλίας Γκιλίνας
του Αντωνίου σε
ηλικκία 95 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 8 Μαρτίου
2018 από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου Λευκόπετρας ο Σωκράτης
Σπ. Αργυρόπουλος σε ηλικία 85
ετών.

Eυχαριστήριο του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ευχαριστεί
1) Την κα Ζουμπώδη Αναστασία για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη γονέων και αδελφών
2) Την κα Κελεπούρη Τασούλα για τη δωρεά των 50 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση του
Ομίλου μας
3)Την κα Καιτη Γαλλίκα και τα παιδιά της για τη δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη του Αστέριου Κουκούδη αντί στεφάνου
4) Την κα Λ.Σ. για την δωρεά των 100 ευρώ στη μνήμη των γονέων της και της κόρης
της.

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική
Κοινότητα Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της
Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας, θα γίνει
στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου
Βέροιας, την
13-3-2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:30, για
τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1
Διατύπωση
γνώμης για τη
δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 70α στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 2 Διατύπωση γνώμης για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του με αρ. 31 καταστήματος (β΄
στάθμη), εμβαδού 16,10 τ.μ., στη Δημοτική Αγορά Βέροιας.
ΘΕΜΑ 3 Έγκριση
ή μη ανάκλησης της
17/2018 απόφασης
του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών
Βέροιας περί «χορήΒέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
γησης άδειας για πα1) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 1000 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της αγαπημένης του
ράταση του ωραρίου
μητέρας.
λειτουργίας μουσικής
2) Το Σωματείο εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Β, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη
– μουσικών οργάνων
μνήμη της Λιακοπούλου Ουρανίας και του Παυλόπουλου Γεωργίου.
χαμηλής ισχύος στον
3) Τους Τάσο και Πόπη Ασικίδου, για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, αντί στεφάνου, στη
Θεόδωρο Βλάχο για
μνήμη
της μητέρας τους.
το κατάστημά του
4) Ανώνυμη κυρία, για τα μακαρόνια, ρύζι, κριθαράκι, σάλτσες, καφέ, ζάχαρη.
στην Τ.Κ. Αγίας Βαρ5) Ανώνυμο κύριο για τα μακαρόνια, λάδι και κριθαράκι.
βάρας του Δ.Βέροι6) Ανώνυμη κυρία για ένα πέντε λίτρα λάδι.
ας».
7) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τσουβάλια πατάτες.
ΘΕΜΑ 4 Επί αιτή8) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα κιλά κριθαράκι.
ματος της Ευξείνου
9) Ανώνυμο κύριο για τα δύο λίτρα λάδι και δύο κιλά κριθαράκι.
Λέσχης Βέροιας για
10) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
την παραχώρηση της
χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 5 Επί
αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη
Κερδοσκοπικού
Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας για
παραχώρηση της
χρήσης της πλατείας Δημαρχείου για
πραγματοποίηση
Πασχαλινού bazzar.
ΘΕΜΑ 6 Επί
αιτήματος του Κέντρου Κοινωνικής
Π ρ ο σ τα σ ί α ς Α λ ληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας &
Προσχολικής Αγωγής Δ.Βέροιας για
παραχώρηση της
χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 7 Επί αιτήματος της Κομουνιστικής Νεολαίας
Ελλάδας για την
παραχώρηση της
χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 8 Επί αιτήματος του 1ου
ΕΠΑΛ Βέροιας για
παραχώρηση της
χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.

Ευχαριστήρια της Φιλοπτώχου Αδελφότητας
Κυριών Βέροιας
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Εύκολα ο Φίλιππος 77-46 το Αγρίνιο
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ ΣΤΗΝ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Εύκολο απόγευμα για την ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροιας που
αντιμετώπισε στο ΔΑΚ “Δημήτριος Βικέλας” την ΓΕ Αγρινίου για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα του Δημήτρη
Γκίμα επιβλήθηκε απο την έναρξη του παιχνιδιού και πήρε μια ακόμη νίκη που
την φέρνει πιο κοντά στο στόχο της.
Στο 4’ ο Φίλιππος προηγήθηκε με 8-0 ενώ στη συνέχεια κάποιες λάθος επιθέσεις έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να μειώσουν σε 8-5. Στην
συνέχεια όμως η ομάδα της Βέροιας δεν άφησε κάνενα περιθώριο και με σερί
12-0 έκανε στο 8’ το 20-5. Το δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 23-9.
Στο 15’ οι φιλοξενούμενοι εκμεταλεύτηκαν μια χαλάρωση των παικτών του
Γκίμα και μείωσαν σε 26-17. Ενα τρίλεπτο οι δυο ομάδες δεν ευστόχησαν σε
καμία προσπάθεια τους με το ημίχρονο να τελειώνει με 32-21.
Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε με τον Φίλιππο να αυξάνει την
διαφορά (58-31 στο 30’) και να φτάνει σε μια άνετη νίκη που τον φέρνει ακόμη
πιο κοντά στο στόχο της ανόδου.
Διαιτητες : Τσούλης και Μαλτέσιος
Δεκάλεπτα : 23-9, 32-21, 58-31, 77-46
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης): Μόρας 4, A. Τόκας, Π. Τόκας Α
2, Τσεσμετζίδης 4, Βάλλιος, Τσιακλαγκάνος 12(2), Μαρκόπουλος 5(1), Καβαργύρης 8, Κόθρας 10(1), Παραπούρας 12(2),
Σουτζόπουλος 15(1), Κάνταρκος 5
ΓΕ Αγρινίου (Φαράντος): Χειμώνας, Μπεκατώρος 2, Αϋφαντόπουλος, Βακουφτσής, Σταμουλάκης 7, Μπαρούχας 12(1),
Σαπλαούρας, Δάρλας 5(1), Βασιλείου 14, Βούλγαρης 6.

Γκραν γκινιόλ στα Γρεβενά

Ο ΑΟΚ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣΕ 89-91
Μετά από δυο παρατάσεις (68-68 κ.α) ο ΑΟΚ Βέροιας πέτυχε πολύ μεγάλη εκτός έδρας
νίκη επι του Πρωτέα στα Γρεβενά θέτοντας έτσι υποψηφιότητα για την παραμονή στην
κατηγορία. Η ομάδα της Βέροιας στο πρώτο δεκάλεπτο βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 1521. Στο ημίχρονο ο ΑΟΚ μπήκε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 5 πόντων (32-37). Στην
επανάληψη το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο
σκορ.
Η κόρνα της λήξης βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες με 68-68 και το παιχνίδι οδηγήθηκε
στην παράταση η οποία και αυτή έληξε με ισοπαλία 78-78 ενώ στην δεύτερη που ακολούθησε ο ΑΟΚ στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της ήταν πιο ψύχραιμος και πήρε τη πολύτιμη
νίκη με τους παίκτες της Βέροιας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια (φωτό)
Δεκάλεπτα: 15-21, 32-37, 49-49, 68-68 κ.α, 78-78, α’παρατ., 89-91 (τελικό).

Εξασφάλισε και μαθηματικά
την πρωτιά η Μελίκη

ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τέσσερις στροφές πριν από το
φινάλε της κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας της
ΕΚΑΣΚΕΜ και η Μελίκη εξασφάλισε
και τυπικά την πρώτη θέση μετά τη νέα
νίκη της στην έδρα των Ίκαρων στα
Γιαννιτσά με 74-99, στο πλαίσιο της
18ης αγωνιστικής.
Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος μόνο
για ένα ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να αντιστέκονται σθεναρά και την
Μελίκη να πηγαίνει στα αποδυτήρια
για την ανάπαυλα με προβάδισμα μόλις 6 πόντων (44-50). Στην επανάληψη
οι παίκτες του Ασλανίδη σοβαρεύτηκαν, έδειξαν την διαφορά ποιότητας
των δυο αντιπάλων και ανεβάζοντας
κατακόρυφα την απόδοση τους έφτασαν εύκολα στο τελικό 74-99.
Στην Αριδαία η Αλεξάνδρεια δεν τα
κατάφερε απέναντι στην τοπική ομάδα και γνώρισε την ήττα με 79-64. Οι
φιλοξενούμενοι έχοντας τις σημαντικές
απουσίες των Καρκάρα (διάστρεμμα)

και Παντοφλίδη (θλάση) έμειναν από
νωρίς πίσω στο σκορ και πήγαν στα
αποδυτήρια στο -14 (46-32).
Στην επανάληψη η εικόνα δεν άλλαξε με τους γηπεδούχους να φτάνουν
στο τελικό 79-64 και να εξασφαλίζουν
ουσιαστικά την δεύτερη θέση.
Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την
διαιτησία των Ντόγκα και Μητώνα εξέδωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού η
διοίκηση της Αλεξάνδρειας.
Στην Κατερίνη τέλος συνεχίστηκε η
κατηφόρα του Ζαφειράκη Νάουσας ο
οποίος γνώρισε νέα ήττα, από τον Βατανιακό αυτή τη φορά με 83-68.
Οι γηπεδούχοι που βρίσκονται σε
εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα προηγήθηκαν με 51-34 στο
ημίχρονο και χωρίς να δυσκολευτούν
ιδιαίτερα έφτασαν σε μια δίκαιη και
εύκολη νίκη στην επανάληψη.
Οι Ναουσαίοι από τη μεριά τους
ήταν απογοητευτικοί για μια ακόμη φορά και ήδη σχεδιάζουν τα πλάνα τους

για την επόμενη σεζόν.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
18η αγωνιστική
Αιγινιακός-Πιερία................ 74-62
Αριδαία-Αλεξάνδρεια.......... 79-64
Εδεσσαϊκός-Μ. Αλέξ/δρος Γιαν.......72-65
Άσπρο-Κιλκίς...................... 59-72
Βατανιακός-Ζαφειράκης Ν.........83-68
Ίκαροι Γιαν. -Μελίκη............ 74-99
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μελίκη................................. 36
2. Αριδαία................................ 32
3. Αλεξάνδρεια......................... 30
4. Αιγινιακός............................. 30
5. Βατανιακός.......................... 29
6. Πιερία................................... 28
7. Εδεσσαϊκός.......................... 27
8. Ίκαροι Γιαννιτσών................ 26
9. Ζαφειράκης Ν...................... 26
10. Κιλκίς................................. 23
11. Μ. Αλέξανδρος Γιαν........... 19
12. Άσπρο............................... 18

Στις 19 & 20 Μαϊου 2018, η καρδιά των αγώνων
Ράλλυ στην Βόρεια Ελλάδα θα χτυπά στην Βέροια
Η φιλόξενη πόλη της Βέροιας αλλά και οι γύρω περιοχές που στηρίζουν τον αγώνα εδώ και δύο δεκαετίες δηλώνουν έτοιμες να υποδεχθούν πληρώματα και θεατές σε μια
ακόμη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Το 24ο Ράλι Σπριντ «Φίλιππος» είναι ο δεύτερος αγώνας του Κυπέλλου Βορείου Ελλάδος 2018. Αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να τον χάσεις...
Ταχύτητα, θέαμα, ασφάλεια και πληθώρα θεατών είναι
τα χαρακτηριστικά του Ράλι «Φίλιππος». Ενός αγώνα
που υπήρξε μέρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, του
Κυπέλου Ασφάλτου και φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι του
Κυπέλου Βορείου Ελλάδος.

Στο 18x18 οι Αετοί Β.
89-38 ΤΗΝ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
Μία ακόμη επικράτηση για τους
Αετούς Βέροιας, που
συνεχίζουν
το νικηφόρο
τους σερί
στη φετινή Β
ΕΚΑΣΚΕΜ.
Η ομάδα
του Ντάνη
Τυριακίδη
δεν συνάντησε
ιδιαίτερες
δυσκολίες
κόντρα στην Κούπα Κιλκίς και με σκορ 8938 σημείωσε τη 18η νίκη σε ισάριθμα ματς.
Παρά το μέτριο ξεκίνημα στο πρώτο
μέρος, οι “ασπρόμαυροι” πάτησαν...γκάζι
στη συνέχεια και έκλεισαν το ημίχρονο
με διαφορά 18 πόντων (47-29). Ίδιος ο
ρυθμός και στη συνέχεια για τους Ημαθιώτες, που άνοιξαν ακόμη περισσότερο τη
“ψαλίδα” στο σκορ, το οποίο έκλεισε με τη
διαφορά στο +51.
Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάκης Ιωσηφίδης, που σημείωσε 33 πόντους και τον
ακολούθησαν οι Κωστής Γκεκόπουλος (26)
και Χάρης Χρυσάφης με 10.
Επόμενο παιχνίδι για τους Αετούς, το
Σάββατο 17/3 στον Κολινδρό με την τοπική
ομάδα.
Τα δεκάλεπτα : 23-15, 47-29, 78-35,
89-38
Οι πόντοι των Αετών Β. : Τσιμτσιρίδης
6, Ιωσηφίδης 33 (3), Παπαδόπουλος 2,
Ουζούνης 2, Γκεκόπουλος 26, Χρυσάφης
10 (2), Ιατρού 1, Βλαχάκης 2, Κασάπης 7
(1), Πάππου, Κλωνάρας
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
14η αγωνιστική
Βαφύρα–Μέγας Αλέξανδρος ..............65-34
Νέα Σάντα – Πάνθηρες . ... 48-67
Εργόναθλος – Άθλος Αλεξάνδρειας
54-50

ΑΟΚ Γ.– Φίλιππος Νέας Πέλλας 5
. 5-72
Αετοί Β. – Κούπα Κιλκίς . ... 89-38
ΑΚΕ Πιερίας – Κολινδρός (. 11/03)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αετοί Βέροιας....................... 36
2. Φίλιππος Νέας Πέλλας........ 34
3. ΓΑΣΠ Πάνθηρες................... 32
4. ΑΟΚ Γουμένισσας................ 30
5. ΓΑΣ Βαφύρας....................... 29
6. Άθλος Αλεξάνδρειας............. 26
7. Κούπα Κιλκίς....................... 25
8. ΑΚΕ Πιερίας......................... 23
9. Εργόναθλος Πολυκάστρου.. 23
10. Ατρόμητοι Νέας Σάντας..... 20
11 .ΑΣ Κολινδρού.................... 19
12. Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαριάς 16
*O Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαριάς έχει
έναν μηδενισμό.
**Η αναμέτρηση ΑΟΚ Γουμένισσας-ΓΑΣΠ Πάνθηρες θα επαναληφθεί την Τετάρτη
14/3 με απόφαση της ΕΚΑΣΚΕΜ
***Ατρόμητοι Νέας Σάντας και Μέγας
Αλέξανδρος Λεπτοκαριάς έχουν από ένα
ματς λιγότερο
Επόμενη αγωνιστική (19η – 17/3)
Μέγας Αλέξανδρος Λεπτ. – Ατρόμητοι Ν. Σάντας
ΓΑΣΠ Πάνθηρες – Εργόναθλος
Φίλιππος Νέας Πέλλας – Άθλος Αλ.
Κούπα Κιλκίς – ΓΑΣ Βαφύρας
ΑΣ Κολινδρού – Αετοί Βέροιας
ΑΟΚ Γουμένισσας – ΑΚΕ Πιερίας
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αγγελίες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
70 τ.μ. 1ος όρ., ατομ. θέρμανση φυσικό αέριο, αιρ κοντίσιον, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο. Τηλ.: 6942 847662.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3ου ορόφου στον πεζόδρομο, κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς Βέροιας, 80 τ.μ., ανακαινισμένο, λουξ, με μεγάλη βεράντα, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, ένας ξεχωριστός δυσεύρετος υπέροχος χώρος για
κατοικία ή επαγγελματική στέγη. Τηλ.: 6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη καινούργιο κατάστημα 45 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας (Κεντρική 5 - δίπλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.: 6936 870915.

ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ενοικιάζεται κατάστημα 60 τ.μ., σε
κεντρικότατο σημείο απέναντι από την Κοινότητα. Πληροφορίες στα τηλ.: 6977 451766 - 23310 63850.
ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ, επιπλωμένη. Εχει κεντρική θέρμανση, κλιματιστικό, T.V., ψυγείο, ηλ. κουζινάκι (φούρνο-εστίες), εγκατάσταση internet
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο, Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, ανακαινισμένη, ατομική θέρμανση πετρελαίου, αιρ κοντίσιον, πλήρως επιπλωμένη, ευχάριστη, φωτεινή. Ενοίκιο 180,00 ευρώ. Μεσιτικό
γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.: 23310 68080, 6973 735020.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην εξουσιοδοτημένο συνεργείο
OPEL, πλήρως εξοπλισμένο, με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944 860080.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ με πολυετή εμπειρία στον αυτισμό αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης κατ’ οίκον εκπαίδευση καθώς και ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων στον αυτισμό. Τηλ.: 6977
980922.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και περιποίηση ηλικιωμένων σε 24ωρη βάση. Τηλ.: 6993 678697.
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ κυρία μονογονικής οικογένειας, ζητάει
εργασία, για φύλαξη ηλικιωμένων και καθαρισμό σπιτιών.
Τηλέφωνο: 6999 262565.
ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για φύλαξη μωρού ή καθαρίστρια
σε σπίτι και γραφεία. Τηλ. επικοινωνίας: 23310 73642.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων & καθαρισμα σπιτιών, γραφείων και σκάλες. Τηλ.: 6946 479828.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο από 400 τ.μ. το καθένα, μεμονωμένα ή όλα μαζί, στη Ραχιά, στο κέντρο του χωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.: 23310 20051 & 6942 779696 κ.
Αγγελική.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12 στρ. στο δρόμο Βέροια-Λαζοχώρι
σε παραγωγή ρόδια 8 ετών, 960 δένδρα, με 25 τόνους παραγωγής, περίφραξη, νερό. Τηλ.: 6984 704671.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 στρέμματα με δέντρα (ροδακινιές)
στον 5ο χρόνο, στην περιοχή της Μέσης, 500 μέτρα από το
χωριό. Τηλ. επικοινωνίας: 6971 629160.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό οικόπεδο στο Άνω Μακροχώρι, 700
τ.μ., με 2 κατοικίες 60 τ.μ. και 75 τ.μ. η κάθε μία, ενοικιαζόμενες και οι δύο, στη μία υπάρχουν φωτοβολταϊκά, με εισόδημα 7.000 ευρώ το χρόνο. Τηλ.: 6976 555452.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 510 τ.μ., στο Διαβατό. Τιμή συζητήσιμη χωρίς μεσίτες. Τηλ.: 6980 357675.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός με ροδάκινα και πομώνα στην άσφαλτο
7.500 τ.μ., κοντά στην.Αγ. Μαρίνα και Αγ. Γεώργιο. Τηλ.:
6945 122583 Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς
στον πεζόδρομο διαμέρισμα λουξ, 3ου ορόφου, με 2ΔΣΚWC, βεράντα, υπέροχη μεγάλη, διαμπερές, ατομική θέρμανση, Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.: 6973 735020.
ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο προς Αγ. Γεώργιο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ος όρ., κεντρική θέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ισόγειο 100 τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
και προαύλιο. Τηλ.: 23310 71554 & 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΓΚΑΡΑΖ - ΧΩΡΑΦΙΑ
ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται στον κόμβο του καινούργιου δρόμου, 16 στρέμματα για οποιαδήποτε χρήση σε τιμή καταπληκτική 50.000 ευρώ!!! Τηλ.: 6973 735020.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται κύριος άνω των 30
ετών, σοβαρός, με ευχέρεια λόγου & άνεση στις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εταιρία στο Νομό Ημαθίας. Τηλ.: 6934
888738.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ντελίβερι και ψητάς. Πληροφορίες τηλ.: 23310 42680 & 6994 472747, ώρες επικοινωνίας
09.00 - 12.00 κ. Λευτέρης ή κ. Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε & ΠΕΙ για δρομολόγια
εξωτερικού. Τηλ.: 6972 802615.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για παραδοσιακό καφενείο στο κέντρο
της Βέροιας. Τηλ.: 6986 123486.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και μηχανικός αυτοκινήτων για
συνεργείο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 23310 71553 & 6936
905040.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μάγειρα κα άτομα για την κουζινα
σε γνωστή ταβέρνα στη Βέροια. Τηλ.: 23310 70846 μετά τις
10.00 π.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για το κυλικείο στο Νοσοκομείο
Βέροιας. Βιογραφικά αυτοπροσώπως στο κυλικείο.
BIOMHXANIA του Νομού Ημαθίας ζητάει Χημικό Μηχανικό. Αποστολή βιογραφικών στο: guru.recruits@gmail.
com.
ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ζητούνται κοπέλες
για εργασία. Τηλ.: 6984 472747, κος Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατάκι ΒΕΒΕ σε άσπρο χρώμα, με στρώμα και υφασματάκια προστατευτικά, σχεδόν αχρησιμοποίητο. Τιμή ευκαιρίας 150,00 ευρώ. Τηλ.: 6977 430658.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός καφετέριας (καφετιέρα ASTORIA
MONH), πλυντήριο πιάτων (DIHR-Ιταλικό), φραπιέρα (επαγγελματική-βαρέως τύπου), τοστιέρα (επαγγελματική 2
εστιών), 2 στρογγυλά τραπέζια, 7 καρέκλες (με κουπαστή)
και 8 ψηλά σκαμπό. Πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:
6974 867093.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος χωρίς υποχρεώσεις ΖΗΤΑΕΙ σοβαρή
σχέση. Τηλ.: 6984 040769.
ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ κύριος 50 ετών ψάχνει εμφανίσιμη κυρία ως 50 ετών για γνωριμία. Τηλ.: 6972 371446.
ΚΥΡΙΟΣ 72 ετών ζητεί κυρια από 50 ετών έως 70 για σοβαρή σχέση. Τηλ.: 6989 007541.
42ΧΡΟΝΟΣ εμφανίσιμος με ανώτερη μόρφωση ζητεί
γνωριμία με κοπέλα ευχαρίστου χαρακτήρα. Τηλ.: 6942
274316.
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 12/03/2018
14:30-20:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-20:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 2331074374
19:00-01:00 + διαν. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931
Τρίτη 13/03/2018
13:30-17:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331029759
20:30-01:00 + διαν. ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ
ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος αγοράς) 2331073124

Τετάρτη 14/03/2018
14:30-20:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
14:30-20:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
19:00-01:00 + διαν. ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΓΩΝΙΑ 23310-60279
Πέμπτη 15/03/2018
13:30-17:00 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

20:30-01:00 + διαν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
Παρασκευή 16/03/2018
13:30-17:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
20:30-01:00 + διαν. ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
Σάββατο 17/03/2018
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
08:00-14:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 2331028491
08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
14:30-20:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
19:00-01:00 + διαν. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
Κυριακή 18/03/2018
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
14:30-20:30 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής
69) 23310-24534
19:00-01:00 + διαν. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

CMYK

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

H ΒΕΡΟΙΑ ΠΝΙΓΜΕΝΗ
ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

CMYK

ΔΕΥΤΕΡΑ

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2229
1,00 €
verker93@gmail.com
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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Είχε επιτυχία η ποδηλατάδα
Σελ. 14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενημέρωση για τους
δασικούς χάρτες
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ
ΣΕΛ. 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χωρίς την Βεργίνα!!
ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΣΕΛ. 3
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

“Καθαρίστε ακάλυπτους χώρους
και οικόπεδα από χόρτα και βλάστηση”

ΣΕΛ. 6

Ξηλώνεται
η αγορά...

ΙΟΥΛΙΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

PΣήμερα η δημοπράτηση, το καλοκαίρι οι εργασίες PΠου θα γίνουν ανακατασκευές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PΟδηγός για τυφλούς και χώρος στάθμευσης δικύκλων και ποδηλάτων

Μεγάλες προσφορές από τους
εμπόρους της Βέροιας

PΠαρεμβάσεις σε παραδοσιακές γειτονιές PΚοινόχρηστα ποδήλατα

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/3 ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ”

ΣΕΛ. 7

ΥΓΕΙΑ

Παραλήφθηκαν 4 νέα
ασθενοφόρα

.9
ΣΕΛ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΤΑΡ

PΘα αναδειχθούν τα τείχη της πόλης
PΘ. Σιδηρόπουλος: «Η πρόταση και το σχέδιο του Δήμου Βέροιας αξιολογήθηκε ως
δεύτερο καλύτερο με πρώτο αυτό του Δήμου Σερρών»
Σελ. 4, 5

Κήρυκας του Ιπποκράτειου Πνεύματος
ο Επιστήμονας Διονύσης Κυρμιζάκης
Ο ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΩΡΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Πέρασε από τις
Συκιές ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΕΛ. 21

ΝΙΚΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ
21-28 ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ

Σελ. 2
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Κήρυκας του Ιπποκράτειου Πνεύματος
ο Επιστήμονας Διονύσης Κυρμιζάκης
Ο ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΩΡΛ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του
Σαββάτου στη Βέροια, στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», η εκδήλωση της Εταιρείας διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος, με θέμα τα
πρότυπα της ιπποκρατικής ηθικής
στη διάρκεια του 20ου αιώνα και η
συσχέτιση με σύγχρονα κοινωνικά
φαινόμενα.
Η επιστημονική εκδήλωση έγινε
σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, το Ίδρυμα Λούρου
Ιστορίας Ιατρικής και την Πανελλήνια Εταιρεία Αρχαιολογίας και Ιστορίας Ιατρικής
Τιμώμενο πρόσωπο ο γιατρός
Διονύσιος Κυρμιζάκης, επί χρόνια
διευθυντής της κλινικής ΩΡΛ του
Νοσοκομείου Βέροιας, ο οποίος
μετά τις ενδιαφέρουσες ομιλίες αναγορεύτηκε κήρυκας Ιπποκράτειου Πνεύματος.
Την έναρξη χαιρέτισαν, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος κ. Πάνος
Ζηρογιάννης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Λούρου κ.
Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, ο αναπληρωτής καθηγητής ΩΡΛ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χαρ.
Σκουλάκης, ο Δήμαρχος Βέροιας
κ. Κ. Βοργιαζίδης, ο Διοικητής Γ.Ν.
Ημαθίας κ. Δημ. Μαυρογιώργος και
ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.
Μετά τους χαιρετισμούς μίλη-

σαν οι: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης για ρίστησε τους διοργανωτές και τους
τη σχέση του σύγχρονου γιατρού συναδέλφους του για την τιμή, μη
με τις ιπποκρατικές αρχές και την μπορώντας να πιστέψει, όπως είιστορία της επιστήμης του, Ιορδά- πε, ότι για την εκδήλωση ήρθαν
νης Κωνσταντινίδης για τη θέση φίλοι του και συνάδελφοι, όχι μόνο
του γιατρού στην κοινωνία, Αθανά- από τη Βέροια και την Ημαθία αλλά
σιος Διαμαντόπουλος για τη θέση και από Αθήνα και Βρετανία.
της ΩΡΛ στην ιατρική Βαβέλ του
Να κλείσουμε με ένα από τα μη21ου αιώνα και Διονύσιος Κυρμι- νύματα της εκδήλωσης για το ιαζάκης με θέμα: «Κριτικές σκέψεις τρικό επάγγελμα και όχι μόνο: «Ο
πάνω στα ιπποκράτεια έργα – Το χαρακτήρας του ανθρώπου προσαπόσταγμα των 40 ετών άσκησης διορίζει την ηθική της κάθε επιστήτου ιατρικού λειτουργήματος».
μης».
Ακολούθησε η αναγόρευση σε
ΠΗΓΗ: ΛΑΟΣ
κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος του κ. Κυρμιζάκη,
τον οποίο παρουσίασε ο κ. Χρήστος Κούτρας, ενώ προσφώνησαν ο πρόεδρος
του ΙΣΗ και ο Μητροπολίτης.
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
Ο τιμώμενος ΩΡΛ,
ΣΤΟΝ ΣΧΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
συγκινημένος, ευχα-

Εκατοντάδες πιστοί
ανάβουν κερί

Πλήθος πιστών προσέρχεται καθημερινά στο παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στο
Σχοινά Ημαθίας, για να αισθανθεί την ευωδιά του
μύρου από την εκκλησία σ’ όλη τη γύρω περιοχή,
ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα. Πολύ συχνές
είναι και οι επισκέψεις του ίδιου του Μητροπολίτη κ.
Παντελεήμονα στο παρεκκλήσι, που έγινε πλέον πανελλαδικά γνωστό, αφού πολλοί πιστοί κάνουν λόγο
για θαύμα της Αγίας.
Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις πρωινές φωτογραφίες του Λαού, τον χώρο πίσω από το ιερό που
εντοπίζεται η πηγή της ευωδιάς, τον έχουν περιφράξει, για να τον προστατεύσουν από τον κόσμο που
παίρνει μαζί του χώμα, το οποίο επίσης ευωδιάζει.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΜΙΖΑΚΗΣ;
Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018
το πρωί, η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, το Νοσοκομείο και τον Δήμο
Βεροίας ανακήρυξαν ως κήρυκα
του Ιπποκράτειου Πνεύματος τον
ιατρό Διονύσιο Κυρμιζάκη.
Αλλά ποιός είναι ο Διονύσιος
Κυρμιζάκης;
Τον Διονύση τον πρωτογνώρισα
ως συμφοιτητή στο 4ο έτος της
Ιατρικής σχολής. Οδοντίατρος ήδη, συνέχιζε τις σπουδές του στην
ιατρική και μετέπειτα επέλεξε την
ειδικότητα της ωτορινολαρυγγολογίας.
Δεν θα σταθώ στις λαμπρές
σπουδές του (μεταπτυχιακό, εργασίες και πολλά άλλα) αλλά στην
ποιότητά του ως ΙΑΤΡΟΥ.
Τι χαρακτηρίζει το λειτούργημα
του ιατρού;
Πέραν των θεωρητικών και
πρακτικών του γνώσεων, ο ιατρός
πρέπει να είναι ηθικός, ταπεινός,
ευπροσήγορος, και κυρίως: να
διακατέχεται από πραγματικό και
βαθύ ενδιαφέρον για το τρίπτυχο
της υπόστασης του ασθενή του:
Σώμα, Ψυχή, Πνεύμα.
Ο ασθενής δεν χρειάζεται μονάχα φάρμακα ή χειρουργείο: έχει
ανάγκη από αγάπη, συμπόνοια,
κατανόηση, ενημέρωση, συμπαράσταση, μερικές φορές από ένα
απλό χαμόγελο...
Αυτό το ενδιαφέρον συνιστά το
μεγαλείο της ιατρικής. Αυτό το ενδιαφέρον δημιουργεί τη μοναδική θεραπευτική σχέση ιατρού και
ασθενούς. Είναι η ποιότητα του
ιατρού που του δίνει την μοναδική
θέση μέσα στην καρδιά μας, που
εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη μας
για τις πιο προσωπικές στιγμές
μας.
Όλες αυτές τις ποιότητες τις έχει ο ιατρός Διονύσιος Κυρμιζάκης.
Πραγματικά λαμπρός επιστήμο-

νας, αγκαλιάζει πάντοτε τον ασθενή του με ευγένεια, ενδιαφέρον και
αγάπη.
Το πέρασμά του από το νοσοκομείο της Βέροιας ως συντονιστής διευθυντής της ΩΡΛ κλινικής
μόνο ως ευλογία για τον τόπο μπορεί να χαρακτηριστεί.
Θα σταθώ μονάχα σε ένα γεγονός: Κατά την παρουσία του στο
Νοσοκομείο Βέροιας, ήρθε αντιμέτωπος με μερικά πολύ δύσκολα
χειρουργικά περιστατικά σε μικρά
παιδιά. Απαιτητικά χειρουργεία,
που γίνονται μονάχα στο εξωτερικό.
Τι έκανε λοιπόν ο κήρυκας του
Ιπποκράτειου Πνεύματος;
Κάλεσε τον παγκοσμίου φήμης Ολλανδό χειρουργό Herman
Lubsen και τα παιδιά χειρουργήθηκαν δωρεάν και με επιτυχία στο
Νοσοκομείο Βέροιας.
Φίλε Διονύση, σε ευχαριστούμε
για όσα έκανες και κάνεις για τον
πάσχοντα συνάνθρωπο. Σε ευχαριστούμε για την ανθρωπιά σου και
την προσφορά σου στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας. Κι εγώ, σε ευχαριστώ
για την φιλία σου.
Και είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε
σήμερα ο Ιπποκράτης, όχι μόνο
θα παρευρισκόταν στην βράβευσή
σου, αλλά θα χειροκροτούσε όρθιος!
Αντώνης Λιόλιος Παθολόγος
– Εντατικολόγος
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Ενημέρωση για τους δασικούς χάρτες

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σ. ΦΑΜΕΛΟΣ
Ενημέρωση για
τους δασικούς χάρτες
πραγματοποίησε σε ανοιχτή εκδήλωση στην
Βέροια, στην Στέγη, ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
Σωκράτης Φάμελλος.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές
Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης, Χρήστος
Αντωνίου, οι δήμαρχοι
Βέροιας και Νάουσας,
Κώστας Βοργιαζίδης,
Νίκος Κουτσογιάννης,
ο πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας
Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος
ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, ο περιφερειακός
σύμβουλος Θανάσης Χειμώνας, ο πρόεδρος
του Δασκίου Σωκράτης Μισοκέφαλος και στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ομιλία του ο κ. Φάμελλος είπε στην
Ελλάδα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε
θέματα περιβάλλοντος και η Ελλάδα είναι η
πρώτη χώρα σε πρόστιμα που αφορούν το
περιβάλλον. «Κάποιοι λίγοι έπαιρναν πολλά
και πολλοί πολίτες έχαναν αυτά που δικαού-
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νταν» είπε ο κ. Φάμελλος για να περιγράψει
το κλίμα μιας εποχής που πέρασε και άφησε
πολλές πληγές ανοιχτές.
Ο κ. Φάμελλος είπε ότι από το 1975 έπρεπε η χώρα να έχει δασικούς χάρτες αλλά 40
χρόνια το πελατειακό κράτος δεν άφηνε να
λυθούν τέτοια ζητήματα. Τελικά η χώρα υποχρεώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας
να κάνει τους δασικούς χάρτες, γιατί αλλιώς
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο.
Για τους δασικούς χάρτες, ο κ. Φάμελλος
είπε ότι αποτελούν περιβαλλοντική τομή και
επανάσταση στην δημόσια διοίκηση, λύνουν

πολλά ζητήματα, απλοποιούν διαδικασίες και
σε πολλές περιπτώσεις μειώνουν το κόστος
για τον πολίτη.
Στην Ημαθία, μέχρι τις 5 Ιουνίου οι πολίτες
θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις αντιρήσεις τους αναφορικά με τους αναρτημένους
δασικούς χάρτες και στόχος της πολιτείας είναι
μέσα στο 2019 να ολοκληρωθούν οι δασικοί
χάρτες μέσα στο 2019 ώστε να κλείσει μέσα
στο 2020 το θέμα του Κτηματολογίου.
Στην ενημέρωσή του ο κ. Φάμελλος τόνισε
ότι ο κάθε πολίτης με ένα πάτημα πάνω στον
αναρτημένο χάρτη θα μπορεί να γνωρίζει τι

μπορεί να γίνει σε μια περιοχή και τι όχι. Επίσης ανέφερε τι προβλήματα συνάντησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ποια θέματα μπορεί
να προβάλει στις αντιρρήσεις του ο πολίτες,
πότε πληρώνει και πότε όχι, πόσα πληρώνει
κ.α.
Κλείνοντας ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι οι δασικοί χάρτες ασχολούνται μόνο με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων και όχι με το ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Μετά την ενημέρωση, δόθηκε ο
λόγος στο κοινό και διατυπώθηκαν ερωτήματα
τα οποία απάντησε ο κ. Φάμελλος.
ΠΗΓΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Χωρίς την Βεργίνα!!

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Λυκοστράτης: «Δεν υπήρχε η Βεργίνα στο περίπτερο
του ΕΟΤ στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου»
Στην έκθεση τουρισμού, στο Βερολίνο (η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη),
συμμετείχε ο δήμος
Βέροιας, φιλοξενούμενος στο περίπτερο
του ΕΟΚ. Στην Γερμανία ταξίδεψε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
Βασίλης Λυκοστράτης, ο οποίος έκανε
την εξής διαπίστωση.
Στο περίπτερο του ΕΟΤ, κυριάρχησαν οι φωτογραφίες παραθαλάσσιων περιοχών και
απουσίαζαν παντελώς φωτογραφίες από την Βεργίνα και τον Μέγα
Αλέξανδρο.
Ερώτηση Γουλτίδη για την κυκλοφοριακή μελέτη - Σιδηρόπουλος: «Την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας στα έργα»
Ερώτηση για το πότε
θα εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη, έργο που
εκπόνησε η Περιφέρεια,
έκανε στην συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ο δημοτικός
σύμβουλος Γιώργος Γουλτίδης. «Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου μένουν
τρία χρόνια στα συρτάρια;» αναρωτήθηκε ο κ.
Γουλτίδης.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Θανάσης Σιδηρόπουλος σημείωσε:
«Αυτό που αποφασίσαμε ήταν η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης, όχι κάτι που πρέπει άμεσα να εκτελεστεί. Στα έργα της Τεχνικής
Υπηρεσίας που προχωράμε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας αυτή
την μελέτη».

Βοργιαζίδης: «Η απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία»

Παπαδόπουλος: «Οι προτάσεις των δήμων για τα αδέσποτα
δεν εισακούονται, μεγαλύτερη δυναμική τα φιλοζωικά»
Μεγαλύτερη παρέμβαση στα κυβερνητικά κλιμάκια έχουν
τα φιλοζωικά σωματεία από τους δήμους, στο θέμα των
αδεσπότων. Το θέμα
απασχόλησε και την
Δευτέρα το Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας
και κατά την τοποθέτησή του ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπουλος
αλλά και ο δήμαρχος
Κώστας Βοργιαζίδης
σημείωσαν ότι το νομοσχέδιο που είχε μπει στην διαβούλευση και προέβλεπε πάρκα
αδεσπότων όπου τα ζώα θα παρέμεναν περισσότεροι καιρό, αποσύρθηκε.
Το πρόβλημα με την αύξηση του πληθυσμού των αδεσπότων
δημιουργείται από τους πολίτες που αφήνουν ζώα στον δρόμο και
δεν λύνεται διότι οι πολίτες συνεχίζουν να αφήνουν ζώα και οι δήμοι
που έχουν την ευθύνη διαχείρισης του ζητήματος, δεν έχουν δικαίωμα να κρατήσουν τα αδέσποτα συγκεντρωμένα σε καταφύγια,
περισσότερο από ένα δεκαήμερο.
«Η νομοθεσία δεν βοηθάει, οι προτάσεις που καταθέτουν οι
δήμοι δεν εισακούονται. Τα φιλοζωικά έχουν μεγαλύτερη δυναμική»
σχολίασε ο κ. Παπαδόπουλος.

Σε ακυβερνησία οδηγεί η απλή αναλογική, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδη. Αυτή την άποψη κατέθεσε στο
κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο.
Ο δήμαρχος Βέροιας, απαντώντας σε ερώτηση του Δημοτικού
Συμβούλου Γιώργου Γουλτίδη, υπογράμμισε ότι η θέση αυτή είναι
της Δημοτικής Αρχής και πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση βάλει το
θέμα σε διαβούλευση, τότε το θέμα θα έρθει σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρξει θέση του δήμου Βέροιας.
Σύμφωνα με τον κ. Βοργιαζίδη, πριν την εφαρμογή της απλής αναλογικής πρέπει να υπάρξει ένας εκλογικός νόμος, πιο αναλογικός
από τον σημερινό, που θα υποχρεώνει το νικητή των εκλογών να
κάνει μία συνεργασία με παράταξη της μειοψηφίας. Όταν θα εμπεδωθεί η νοοτροπία των συνεργασιών, τότε μπορεί να εφαρμοστεί
και η απλή αναλογική.
Πηγή: pliroforiodotis.gr
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PΣήμερα η δημοπράτηση,
το καλοκαίρι οι εργασίες
PΠου θα γίνουν ανακατασκευές
PΟδηγός για τυφλούς και χώρος
στάθμευσης
δικύκλων και ποδηλάτων
PΠαρεμβάσεις σε
παραδοσιακές γειτονιές
PΚοινόχρηστα ποδήλατα
PΘα αναδειχθούν τα τείχη της
πόλης
PΘ. Σιδηρόπουλος: «Η πρόταση
και το σχέδιο του Δήμου Βέροιας
αξιολογήθηκε ως δεύτερο καλύτερο
με πρώτο αυτό του Δήμου Σερρών»

Η οδός Σοφού, προέκταση της οδού Δημοσθένους στις οποίες προβλέπονται
παρεμβάσεις από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης

Ξηλώνεται η αγορά…

ΙΟΥΛΙΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Έργα που μετά από 3-4 χρόνια μπορούν να
αλλάξουν σημαντικά την εικόνα της πόλης, αλλά
και να δώσουν προοπτικές ανάπτυξης με βασικό
άξονα τον τουρισμό, πρόκειται να γίνουν στην
πόλη της Βέροιας.
Τα μεσοπρόθεσμα έργα τα οποία θα βελτιώσουν την πόλη και θα αναδείξουν την πλούσια
κληρονομιά της, είναι ακόμα στα σπάργανα σχεδιασμού, ενώ ένα άλλο έργο που αποτέλεσε αίτημα του εμπορικού κόσμου, αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου.
Τα τέσσερα έργα αφορούν αυτά που θα σχεδιαστούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπλασης και το άλλο την παρέμβαση αποκατάστασης και βελτίωσης υποδομών εντός του
ιστορικού εμπορικού κέντρου της Βέροιας.
Σήμερα η δημοπράτηση,
το καλοκαίρι οι εργασίες
Το πρώτο έργο που θα πάρει …
σάρκα και οστά, είναι οι παρεμβάσεις εντός του ιστορικού εμπορικού
κέντρου της πόλης. Μάλιστα σήμερα πρόκειται να γίνει ο διαγωνισμός δημοπράτησης του έργου
συνολικής αξίας 250.000 ευρώ, το
οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και
θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο.
«Επιλέξαμε αυτήν την περίοδο
γιατί το δίμηνο αυτό η αγορά δεν
έχει μεγάλη κίνηση, μιας και οι συμπολίτες που δύνανται, θα επιλέξουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές» μας είπε ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θανάσης Σιδηρόπουλος και πρόσθεσε πως «υλοποιούμε ένα βασικό
αίτημα του εμπορικού κόσμου, το οποίο είναι
αντικειμενικό λόγω των φθορών που υπέστη τόσα
χρόνια το πλακόστρωτο, αλλά και για την βελτίωση της αισθητικής και του ελέγχου».

Που θα γίνουν ανακατασκευές
Ο πεζόδρομος του εμπορικού κέντρου της
Βέροιας από τότε που δημιουργήθηκε, έχει επιστρωθεί με διάφορα υλικά (κυβόλιθοι, μάρμαρα
κλπ). Ορισμένες οδοί έχουν επιστρωθεί με σταμπωτό δάπεδο με βασικό υλικό το οπλισμένο
σκυρόδεμα, το οποίο όμως με την πάροδο των
χρόνων έχει υποστεί σοβαρές φθορές και κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή του και σαν υλικό
επίστρωσης πλέον θα χρησιμοποιηθεί ο κυβόλιθος τσιμέντου που περιέχει ψυχρά υλικά.
Οι οδοί στις οποίες θα γίνει η παρέμβαση
είναι:
- Η οδό Βικέλα από τη συμβολή της με την
οδό Μητροπόλεως, έως τη συμβολή της με την
οδό Αντωνίου Καμάρα.
- Η οδός Π. Τσαλδάρη από τη συμβολή της με
την οδό Πρ. Ηλία, έως τη συμβολή της με την οδό
Μ. Αλεξάνδρου.
- Η οδός Αντ. Καμάρα από τη συμβολή της με την οδό Βικέλα , έως τη
συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου
- Στο τμήμα του πεζοδρομίου που
βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως,
στη συμβολή με την οδό Βικέλα θα
αντικατασταθούν οι κυβόλιθοι και θα
κατασκευαστεί με πλάκες από βότσαλο.
Οδηγός για τυφλούς
και χώρος στάθμευσης
δικύκλων και ποδηλάτων
Σε όλο το μήκος της επέμβασης θα τοποθετηθεί οδηγός πορείας τυφλών (λευκό πλακάκι) με
τις κατάλληλες προδιαγραφές.
Στην είσοδο της οδού Βικέλα από την οδό
Μητροπόλεως δεξιά θα δημιουργηθεί χώρος
στάθμευσης δίκυκλων και ποδηλάτων. Οι θέσεις
στάθμευσης οριοθετούνται με μπάρες κατασκευασμένες από σίδερο οι οποίες θα βιδωθούν πά-

Η μικρή πλατεία στην οδό Ελευθερίας, δίπλα από τους δίδυμους λουτρώνες, σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Και εδώ θα κάνει την παρέμβασή της με μελέτη η Εφορία Αρχαιοτήτων
για να αναδειχθούν τα μνημεία των λουτρών.

νω σε βάσεις στο έδαφος.
Η επίστρωση του πεζοδρομίου της οδού Μητροπόλεως στη συμβολή της με την οδό Βικέλα,
θα γίνει με έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο.
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του
έργου που προβλέπονται στην τεχνική μελέτη
περιλαμβάνουν:
1. Υποδομές (υπόγεια δίκτυα, σκυρόδετες βάσεις ιστών, σκυρόδετες βάσεις Η/Μ εξοπλισμού,
εναέριο δίκτυο ανάρτησης αστικού φωτισμού).
2. Iστούς και βραχίονες οδοφωτισμού
3. Αστικό φωτισμό με σώματα LED
4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών και
Ασθενών Ρευμάτων
5. Συστήματα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων

(ανυψούμενες μπάρες)
«Αναζητήσαμε με επιμονή το σύστημα που θα
πρόσφερε καλύτερο έλεγχο στην πρόσβαση των
οχημάτων εντός του πεζόδρομου και καταλήξαμε
σε ανυψούμενες μπάρες οι οποίες διαθέτουν
ηλεκτρονικό σύστημα που δύσκολα αντιγράφεται
η χρήση του» μας είπε ο Θανάσης Σιδηρόπουλος.
Με έμφαση στην ανάδειξη
της παράδοσης
Πριν λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε
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την ένταξη τεσσάρων έργων στο ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και αφορούν την πόλη της Βέροιας. Πρόκειται
για τέσσερα έργα από τα οποία η ανάδειξη των
παραδοσιακών συνοικιών που θα συνδέονται με
μνημεία και φυσικό κάλλος της πόλης θα αποτελέσει τη μερίδα του λέοντος από την χρηματοδότηση του πρώτου εγκεκριμένου ποσού των
3.108.000 ευρώ.
Οι τέσσερις παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν στην αστική αναζωογόνηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη
Βέροια, καθώς περιλαμβάνουν βιοκλιματικά
έργα, σημαντικές παρεμβάσεις ενίσχυσης του
πρασίνου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη
διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης
και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, με έργα
όπως πράσινες σχολικές αυλές, αλλά και διαμόρφωση υποδομών για ήπιες μορφές μετακίνησης
στις περιοχές των σχολείων. Επίσης, για πρώτη
φορά ο θεσμός των κοινόχρηστων ποδηλάτων
εισάγεται και στην πόλη της Βέροιας, ενώ προγραμματίζεται μια γενναία παρέμβαση στα τείχη
της πόλης.
Παρεμβάσεις σε
παραδοσιακές γειτονιές
Παρέμβαση για την Αστική αναζωογόνηση και
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, προϋπολογισμού 2.578.000 ευρώ. Περιλαμβάνει μια σειρά
σημαντικών έργων όπως βιοκλιματικό πολιτιστικό
δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας.
Αφορά την περιοχής τη Κυριώτισσας, αλλά και
αυτήν στην περιοχή της Παναγίας Δεξιάς, περιοχές που συνδέονται άμεσα με αξιοθέατα και
μνημεία της πόλης..
Επίσης θα γίνει βιοκλιματική διαμόρφωση της

Γραμμική απεικόνιση των δρόμων εντός της
αγοράς όπου θα γίνουν οι εργασίες

Πλατείας Δίδυμων Λουτρώνων, όπως επίσης
παρεμβάσεις με θέμα «Η φύση στο σχολείο:
Πράσινες σχολικές αυλές» και υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές μετακίνησης σε περιοχές
σχολείων.
Κοινόχρηστα ποδήλατα
Για την Αστική κινητικότητα έχουν προϋπολογιστεί 92.000 ευρώ. Στην παρέμβαση περιλαμβάνονται ενέργειες για τη βελτίωση του συστήματος
αστικής κινητικότητας, μέσω της διεύρυνσης της
χρήσης ήπιων μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά
και ενέργειες για τη μείωση της χρήσης του ΙΧ
αυτοκινήτου, τη μείωση κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και συνεπώς τη μείωση των
ρύπων.
Έτσι πρόκειται να γίνουν δύο σταθμοί με κοινόχρηστα ποδήλατα τα οποία θα χρησιμοποιούν
οι πολίτες για την μετακίνησή τους, με σύγχρονο
σύστημα ελέγχου παραλαβής και παράδοσης.
Ακόμα δεν ξεκαθάρισε σε ποια σημεία της πόλης
θα γίνουν οι δύο σταθμοί, αλλά αυτοί που προκρίνονται είναι ο ένας στο πάρκο της Ελιάς και
ο άλλος στην πλατεία Ωρολογίου ή πλατεία Αγ.
Αντωνίου.
Θα αναδειχθούν τα τείχη της πόλης
Μία τρίτη παρέμβαση είναι η αναβάθμιση και
προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος,
προϋπολογισμού 348.000 ευρώ. Προβλέπονται
επεμβάσεις σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, ιστορικά και τουριστικά τοπόσημα της
Βέροιας, τα τείχη της πόλης, που θεωρούνται η
διαχρονική ιστορική ανά τους αιώνες προστασία
της Βέροιας. Στόχος είναι να αναδειχθεί η πόλη
περαιτέρω σε πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος.
Τον σχεδιασμό του έργου θα τον κάνει η Εφορία
Αρχαιοτήτων Ημαθίας και θα έχει την διαχείρισή
του. Τα τείχη που πρώτα απ΄ όλα θα αναδειχθούν, είναι το τμήμα που υπάρχει στην πλατεία
Ωρολογίου (πίσω από τα παλαιά Δικαστήρια και
την ΛΑΦ) και κατά δεύτερο λόγο αυτά που υπάρχουν επί της οδού Θωμαϊδου και στην συμβολή
των οδών Σταδίου και Θεσσαλονίκης.
Δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες
Ένα σημαντικό ποσό και συγκεκριμένα 90.000
ευρώ, έχει προϋπολογιστεί για την ανάπτυξη
αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς.
Προβλέπεται να υλοποιηθούν ενέργειες που
στοχεύουν στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά
περιλαμβάνονται δράσεις όπως η δημιουργία
πλατφόρμας ψηφιακού περιεχομένου για το θρησκευτικό τουρισμό και ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης.
Δεύτερη καλύτερη
πρόταση της Βέροιας
Και για τα τέσσερα έργα που εντάχθηκαν στο
ΕΣΠΑ, σύντομα θα ξεκινήσουν οι συντάξεις μελετών για το καθένα ξεχωριστά, οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του
χειμώνα και στην συνέχεια να γίνουν οι προκηρύξεις ανάθεσης των έργων σε εργολάβους για την
υλοποίησή τους.
«Είχε βγει μια πρόσκληση σε όλους τους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός της Θεσσαλονίκης, για να υποβάλλουν προτάσεις, ένα
σχέδιο, Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην
αρχή η πρόταση θα ανέρχονταν στο ποσό των
7 εκ. και θα προκρίνονταν μόνο τρεις Δήμοι. Στο
τρίπτυχο που ανέπτυξε ο Δήμος Βέροιας το σχέδιό του, ήταν φύση, ιστορία, φιλοξενία και η περιοχή παρέμβασης δεν θα ήταν στην προηγούμενη
ανάπλαση. Μέσα σ΄ αυτό συμπεριλήφθηκε και ο
ποταμός Τριπόταμος που συνέδεε τις δύο περι-

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

5

Απεικόνιση τμήματος των πεζόδρομων του εμπορικού κέντρου, με τον τρόπο και τον χρωματισμό
που θα ανακατασκευαστούν με κυβόλιθους. Επίσης ενδεικτικές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων και
δικύκλων.

οχές και δεν θα αποτελούσε μια
διαχωριστική γραμμή. Με αξιοθέατα, την πλατεία Ωρολογίου,
την πλατεία Πλατάνων σαν συνέχεια του περιβάλλοντος χώρου της παλαιάς Μητρόπολης
κ.α.» μας είπε ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών και συμπλήρωσε:.
«Εμείς σαν Δήμος δώσαμε
έγκαιρα την πρότασή μας, αλλά δυστυχώς δόθηκε παράταση
στο πρόγραμμα και έτσι υποβλήθηκαν και άλλες προτάσεις.
Έτσι έγινε ανακατανομή των
χρημάτων του προγράμματος
και ο Δήμος Βέροιας από τα 7
εκ. που θα έπαιρνε, θα πάρει
4.204.000 ευρώ γιατί θα έπρεπε να μοιραστούν χρήματα και
σε άλλους Δήμους. Πάντως η
πρόταση, το σχέδιο του Δήμου
Βέροιας αξιολογήθηκε ως δεύτερο καλύτερο με πρώτο αυτό του
Δήμου Σερρών».
Ακολουθούν
κοινωνικές
δράσεις και έργα
Το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε για τον Δήμο Βέροιας ανέρχεται στο ποσό των
4.204.000 ευρώ. Σε πρώτη
φάση, όπως προαναφέραμε, υπογράφηκε η ένταξη του
σχεδίου έργων με το ποσό των
3.108.000 ευρώ, που σας παρουσιάσαμε.
Αυτό σημαίνει πως υπολείπεται άλλο ένα ποσό του 1.096.000
ευρώ το οποίο θα διατεθεί για
δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Με αυτά τα χρήματα θα υλοποιηθούν έργα για τον σκοπό αυτό
από κοινωνικές δομές όπως η
«Πρωτοβουλία για το Παιδί», ο
«Έρασμος», το ΚΕΜΑΕΔ αλλά
και το Επιμελητήριο.

Τμήμα από τα τείχη της Βέροιας, στην πλατεία Ωρολογίου,
πίσω από τα παλαιά δικαστήρια, όπου η Εφορία Αρχαιοτήτων θα
εκπονήσει μελέτη για την ανάδειξή του ως τουριστικός προορισμός.
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Ξεχώρισε η παρουσίαση της Μακεδονικής κουζίνας
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΕΘΝΗ “FOOD EXPO”
Με μια ξεχωριστή εκδήλωση για
την προβολή της μακεδονικής κουζίνας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η φετινή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 5η
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
“FOOD EXPO” και την παράλληλη
Διεθνή Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων “OENOTELIA” (10-12 Μαρτίου
2018, Εκθεσιακό Κέντρο “ATHENS
METROPOLITAN EXPO”, Σπάτα Αττικής).
Την καμπάνια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μακεδονική
κουζίνα τίμησε με την παρουσία και
την ενεργό συμμετοχή του στην προετοιμασία και την προσφορά μοναδικών πιάτων ο πατέρας Επιφάνιος,
διακεκριμένο μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος
«Ολύμπιος Ζευς».
Στην εκδήλωση για τη μακεδονική κουζίνα, που φιλοξενήθηκε
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του “Mediterranean Food Stage”
και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων
Βορείου Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς», ο πατέρας Επιφάνιος και το
μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κωνσταντίνος Γεωργαντζάς με την ομάδα του, σύστησαν στους επισκέπτες της 5ης
“FOOD EXPO” τη μακεδονική κουζίνα.
Οι διακεκριμένοι σεφ μαγείρεψαν με τα ιδιαίτερα προϊόντα της
Κεντρικής Μακεδονίας τέσσερις μοναδικές συνταγές της μακεδονικής κουζίνας –μανέστρα με μύδια, ντομάτα και φέτα, φουστορόν με
καβουρμά, μανιταρόσουπα αγιορείτικη και ντολμαδάκια γιαλαντζί,
αναδεικνύοντας έτσι τον κυρίαρχο ρόλο της τοπικής γαστρονομίας
στην αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών τροφίμων και ποτών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Θεοφάνης Παπάς τόνισε: «Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη φετινή “FOOD
EXPO”, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα πιο
αντιπροσωπευτικά προϊόντα της περιοχής, που αποτελούν και
τους καλύτερους ”πρεσβευτές” της εξαιρετικής ποιότητας της ντόπιας παραγωγής και της γνήσιας μακεδονικής διατροφής στους
επισκέπτες και αγοραστές τόσο από την Ελλάδα όσο και από τα
Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις τοπικές επιχειρήσεις που έδειξαν το καλύτερο πρόσωπο της
παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία σε όλους τους επισκέπτες,
τους χορηγούς μας, αλλά και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου
Ελλάδoς “Ολύμπιος Ζευς” και τον Πατέρα Επιφάνιο, που δημιούργησαν την ξεχωριστή εκδήλωση για την προβολή της μακεδονικής
κουζίνας, η οποία συγκέντρωσε την προσοχή Ελλήνων και ξένων
επισκεπτών».

Ευχαριστίες του Δ. Κούγκα
στο Νοσοκομείο Βέροιας
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια και θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας
για τον άψογο επαγγελματισμό, την
παροχή υπηρεσιών και το προσωπικό
τους ενδιαφέρουν, κατά την εισαγωγή,
χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία
μου.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Διευθυντή
της Χειρουργικής Κλινικής και θεράποντα ιατρό κ. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗ Χαράλαμπο, την ιατρική του ομάδα, τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου κ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ Δημήτρη, την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας κα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μαρία, την προϊσταμένη και
τον νοσηλευτικό προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής.
Επίσης ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους, γνωστούς και
συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους και τις ευχές τους».
Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Παρελήφθησαν από τον ΕΛΓΑ οι
πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημιές
από χαλαζόπτωση
Από το Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν
από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες εκτιμήσεων για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τη χαλαζόπτωση της 14ης Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες ή ενστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, γραφείο 3 (Δημαρχείο), τηλ.
2331350535, μέχρι τις 26/03/2018.

31 πρότυπες επιχειρήσεις από όλες τις
περιφερειακές ενότητες
της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 5η
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOOD
EXPO” και την παράλληλη Διεθνή Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων
“OENOTELIA”, είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα εκλεκτά
τοπικά προϊόντα τους,
που προσδιορίζουν την
ισχυρή ταυτότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κεντρικής
Μακεδονίας και τη φήμη των περιοχών προέλευσής τους, στους
εμπορικούς αντιπροσώπους που κατέκλυσαν τη διοργάνωση.
Η παρουσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε έντονο εξαγωγικό ενδιαφέρον για τις 31 συμμετέχουσες επιχειρήσεις,
δεδομένου ότι το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκαν εκπρόσωποι από τα μεγαλύτερα δίκτυα σούπερ μάρκετ, καταστήματα
λιανικής και delicatessen, αλλά και εμπορικοί αντιπρόσωποι των
σημαντικότερων εταιριών παγκοσμίως, ξένοι δημοσιογράφοι και
δεκάδες διπλωματικοί εκπρόσωποι, οι οποίοι έκλεισαν ήδη σειρά
εμπορικών συμφωνιών με πολλές από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής των
αγροδιατροφικών προϊόντων της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδωσε με τη συμμετοχή της την απαιτούμενη υπεραξία και
ώθηση στις ντόπιες επιχειρήσεις, καθώς και τη δυνατότητα να διευρύνουν τις αγορές-στόχους, να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να
κατακτήσουν μια θέση αντάξια των εκλεκτών προϊόντων τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

“Καθαρίστε ακάλυπτους χώρους
και οικόπεδα από χόρτα και βλάστηση”

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου, εν όψει της νέας θερινής περιόδου, να προβούν
στην αποψίλωση της έντονης βλάστησης, αιτία ύπαρξης τρωκτικών &
φιδιών, στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά, ώστε
να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς επίσης
από τα μπάζα και τα σκουπίδια που προκαλούν εστίες μόλυνσης. Στους
παραβάτες θα επιβληθούν όλες οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπει
ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Βέροιας (άρθρο 19 παράγ.1,
έως 500 Ευρώ) και του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής στις πόλεις και
τα χωριά που κατοικούμε. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2331350610 &
2331062355

Νέος διοικητής στην Ι Μεραρχία Πεζικού
Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ. ΣΤΗΝ 1Η ΣΤΡΑΤΙΑ Ο Γ. ΒΥΝΙΟΣ
Αλλαγή φρουράς στην διοίκηση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού, με έδρα τη Βέροια, αναμένεται, στο
πλαίσιο των κρίσεων στους Ανώτατους Αξιωματικούς
του Στρατού.
Ο υποστράτηγος Γεώργιος Βύνιος ,νυν διοικητής
της Ι Μεραρχίας Πεζικού θα αναλάβει καθήκοντα Υποδιοικητή στην 1η Στρατιά στη Λάρισα και στη θέση
του θα τοποθετηθεί ο μέχρι πρότινος επιτελάρχης της
1ης Στρατιάς, υποστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας.
Ο κ. Δεμέστιχας υπηρέτησε από το βαθμό του
Ανθυπολοχαγού μέχρι και του Ταξίαρχου σε μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων (Β’ ΜΚ, 35 ΜΚΔ, 3ο
ΕΤΕΘ, ΕΤΑ, ΚΕΑΠ, 2η ΜΑΛ) στη 32 ΤΑΞΠΝ, στο
ΓΕΕΘΑ, στο Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης
στη Γερμανία και στο Χερσαίο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ
στη Σμύρνη Τουρκία. Διετέλεσε διοικητής της 71ης
Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας και μέχρι πρόσφατα
Επιτελάρχης στην 1η Στρατιά.

Συλλογή Φαρμάκων από το Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Βέροιας
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρμακείο», ο Δήμος Βέροιας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους πολίτες του
που αδυνατούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους λόγω οικονομικής δυσχέρειας,
καλεί τους δημότες του που διαθέτουν φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούν και δεν
έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους, να τα παραδώσουν στο χώρο του Κοινωνικού
Φαρμακείου. Όλα τα φάρμακα θα γίνονται δεκτά πλην αυτών που χορηγούνται με ειδική συνταγή (ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που υπάγονται στο νόμο 1729/87).
Διεύθυνση: Σταδίου 51, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2331353822 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.
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Ο Ιατρικός Σύλλογος
Ημαθίας καταδικάζει

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Tο ίντερνετ και τα social media είναι ένας
δημοφιλής και αποτελεσματικός τρόπος ενημέρωσης. Μπορεί κάποιος να ανταλλάξει απόψεις
με τους φίλους του και να είναι σε επαφή με τον
έξω κόσμο. Είναι όμως και το μέσο, που αφήνει
ελεύθερο το πεδίο, προκειμένου να δράσουν
επιπόλαιοι, αλλά και κακοπροαίρετοι χρήστες
δημοσιεύοντας άδικα ή και εσκεμμένα αρνητικά
σχόλια.
Η ιντερνετική αυτή «επίθεση» κατά ενός
προσώπου, ιδιώτη, επαγγελματία ή μιας εταιρείας, γίνεται συνήθως με review ή σχόλιο σε
ένα post, σε πλατφόρμες όπως το Facebook,
Twitter, Google, κλπ ή μέσω blogs ή και κλειστών ομάδων ατόμων με λογαριασμούς στα
παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το τελευταίο διάστημα ο Ιατρικός Σύλλογος
Ημαθίας έγινε δέκτης παραπόνων και αναφορών από ιατρούς – μέλη του, όπου διαπιστώθηκε η δημοσίευση στο διαδίκτυο αρνητικών
σχολίων, επικρίσεων και δυσφημηστικών γεγονότων εναντίον τους. Τα σχόλια αυτά αφορούσαν αναρτήσεις πολιτών μέσω post στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία καταρρακώνουν την ηθική, επιστημονική υπόσταση
αλλά και επαγγελματική φήμη των παραπάνω
ιατρών. Από μια μικρή αναζήτηση στο ίντερνετ, διαπιστώσαμε πως το φαινόμενο τείνει να
πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στο
εξωτερικό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
Washington Post τα άσχημα σχόλια έχουν
πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις, ειδικά στον
ιατρικό χώρο.
Ο ΙΣΗ θα ήθελε να ενημερώσει τους χρήστες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και

τους bloggers, ότι σύμφωνα με τον Ελληνικό
Δίκαιο, ως δυσφήμηση μπορεί να θεωρηθεί
κάθε ακούσια ή εκούσια προφορική ή γραπτή
δήλωση που βλάπτει την φήμη του θιγόμενου.
Για το λόγο αυτό, η ελληνική δικαιοσύνη διακρίνει τη δυσφήμηση σε «απλή» (ισχυρισμός ή
διάδοση ανακριβούς πληροφορίας που βλάπτει
την τιμή ή την υπόληψη κάποιου) και «συκοφαντική» (αν το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι ήταν ψευδές). Και οι δύο περιπτώσεις δυσφήμισης συνιστούν αδικήματα του
ποινικού κώδικα και επισύρουν- σε περίπτωση
δικαίωσης του θιγόμενου- ποινές φυλάκισης και
χρηματικής αποζημίωσης.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας επιθυμεί, ως
αρμόδιος φορέας Υγείας, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης
των πολιτών του νομού Ημαθίας. Παράλληλα
όμως, διαφυλάττει τα επιστημονικά και επαγγελματικά συμφέροντα των ιατρών- μελών του.
Καλούμε λοιπόν τον κόσμο, σε περίπτωση που
τεκμηριωμένα διαπιστώνει κακώς κείμενα και
λανθασμένη άσκηση της Ιατρικής από ιατρούςμέλη του Συλλόγου, να καταγγέλει επώνυμα
τους ιατρούς στον Ιατρικό Σύλλογο και στις
αρμόδιες Δικαστικές Αρχές. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν τις σύννομες ενέργειες για τον
καταγγέλοντα πολίτη και όχι η δημόσια διαπόμπευση ιατρών μέσω των ηλεκτρονικών μέσων
ενημέρωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

Αντίθετο αποτέλεσμα

Η ΔΗΘΕΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
«Η πολυδιαφημιζόμενη απελευθέρωση των
τιμών των ΜΗΣΥΦΑ, η οποία θα έφερνε δήθεν
μειώσεις των λιανικών τιμών τους, είχε τελικά το
αντίθετο αποτέλεσμα.
Η εκτίναξη των τιμών καθημερινής χρήσης
φαρμάκων, γνωστά ως ΜΗΣΥΦΑ επιβαρύνει
τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Πληροφορούμε τους συμπολίτες, ότι:
1.- Οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ καθορίζονται πλέον ελεύθερα από τις φαρμακευτικές εταιρείες
και όχι από το Υπουργείο Υγείας, όπως τα υπόλοιπα φάρμακα.
2.- Οι αναγραφόμενες επί των συσκευασιών

προτεινόμενες λιανικές τιμές, δεν έχουν καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Είναι παραπλανητικές, αφού τις περισσότερες φορές η
χονδρική τιμή με την οποία τα προμηθεύονται
τα φαρμακεία από τις εταιρείες είναι μεγαλύτερη
της προτεινόμενης λιανικής τιμής.
Οι φαρμακοποιοί ουδεμία ευθύνη φέρουν τόσο για τις παραπλανητικές τιμές επί των συσκευασιών, όσο και για τις υπέρογκες αυξήσεις, που
προέκυψαν από την απελευθέρωση των τιμών
τους για την οποία ήταν αντίθετοι εξαρχής».
Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία Σταμπουλής Διονύσιος

Από το Κιλελέρ στη Βέροια
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3

Έβγαλε ειδήσεις η συνάντηση της πανελλαδικής των μπλόκων για τον εορτασμό της 108ης
επετείου του Κιλελέρ. Ροδακινοπαραγωγοί από όλη
την Ελλαδα, με πρωτοβουλία της πανελλαδικής
αποφάσισαν να πραγματοποίήσουν σύσκεψη στη
Βέροια την Τετάρτη 21 Μαρτίου, όπου θα αποφασίσουν δρασεις και νέο πλάισιο κινητοποιήσεων διεκδικώντας αποζημιώσεις για το Ρωσικό εμπάργκο.
Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν και οι ροδακινοπαραγωγοί της επαρχίας Τυρνάβου, όπως μας
ανέφερε ο πρόεδρος του Α.Σ. Αργυροπουλίου Κώστας Χατζής, επισημαίνοντας τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος με τις εξευτελιστικές φέτος τιμές, που δεν κάλυψαν το
κόστος παραγωγής, οδηγώντας στην οικοομική εξαθλίωση χιλιάδες παργωγούς ροδάκινου σε όλη
τη Ελλάδα...

Μεγάλες προσφορές από
τους εμπόρους της Βέροιας
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/3 ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ”
Μετά το επιτυχημένο τεστ της πρώτης Λευκής Νύχτας όπου η ανταπόκριση
του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας συνδιοργανώνει με το Δήμο Βέροιας και με
το Επιμελητήριο Ημαθίας την δεύτερη
Λευκή Νύχτα την Πέμπτη 22 Μαρτίου,
προσφέροντας και πάλι στους επισκέπτες την ευκαιρία περάσουν ένα διασκεδαστικό βράδυ συμμετέχοντας στα ποικίλα μουσικά και ψυχαγωγικά δρώμενα,
καθώς επίσης να επωφεληθούν από τις
προσφορές των καταστημάτων.
Η γιορτή θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7
το απόγευμα με ξυλοπόδαρους,ζογκλέρ
και μάγους που θα περπατήσουν σε
όλη την αγορά της Βέροιας, ανοίγοντας
μ’ αυτό τον τρόπο την αυλαία των εκδηλώσεων της Λευκής Νύχτας. Η γιορτινή
ατμόσφαιρα θα εμπλουτιστεί από ήχους
και μουσικές από τοπικά γκρουπάκια.
Με την έναρξη των εκδηλώσεων οι
έμποροι θα έχουν την δυνατότητα να
κάνουν δελεαστικές τιμές, με σκοπό αφενός να ευχαριστήσουν το κοινό που
τους στηρίζει , αφετέρου να τονωθεί η
αλληλεγγύη αλλά και η τοπική αγορά
σ’αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία.-Κάθε καταστηματάρχης θα μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ιδαίτερο χάπενινγκ για να μαγνητίσει τους περαστικούς.
Με το σύνθημα: «ψωνίΖω ΚερδίΖω Συμμετέχω στην Κλήρωση», οι καταναλωτές που θα ψωνίσουν από καταστήματα που συμμετέχουν στην Λευκή Νύχτα θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος
στην κλήρωση μεγάλων δώρων που εξασφάλισε ο Εμπορικός Σύλλογος.
Στο επόμενο Δελτίο Τύπου θα σας ενμερώσουμε για τους δρόμους που θα κλείσουν για να υλοποιηθούν οι δράσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μπορείτε να συμμετέχετε στην Λευκή Νύχτα υποβάλλοντας τις καταστάσεις του προσωπικού σας
Μετά την θετική απάντηση του Εργατικού Κέντρου Βέροιας για παράταση του ωραρίου και την απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά
καταστήματα του Δήμου Βέροιας να παραμείνουν ανοιχτά το απόγευμα της Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 έως
και τις 24.00, εφ’ όσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκδήλωση «Λευκή Νύχτα».
Οι καταστηματάρχες που θα κάνουν χρήση της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει να ενημερώσουν τους
λογιστές τους και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», τις διαφοροποιημένες
καταστάσεις προσωπικού.

Δήλωση του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα
Καλαϊτζίδη για την έναρξη υλοποίησης από την ΠΚΜ
του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
στους δήμους Βέροιας και Νάουσας
H υπογραφή από τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα, την Τρίτη 13η Μαρτίου, των τεσσάρων,
πρώτων, παρεμβάσεων, ύψους άνω των 3 εκ. ευρώ στον δήμο
της Βέροιας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, όπως και η αντίστοιχη ,πρόσφατη, χρηματοδότηση του δήμου Νάουσας τεσσάρων δράσεων,
στο ίδιο πρόγραμμα, ύψους 2.5 εκ. ευρώ, αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια των δυο δημοτικών
αρχών, προς όφελος των δημοτών τους.
H υλοποίηση δράσεων για την αστική αναζωογόνηση και
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την χρήση
«πράσινης» ενέργειας και την ενδυνάμωση της «κοινωνίας
της πληροφορίας», αποτελούν πρωταρχικό προγραμματικό
στόχο της «Αλληλεγγύης» της οποίας ηγείται ο κ.Τζιτζικώστας,
απολαμβάνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη των κατοίκων της
Κεντρικής Μακεδονίας.
Όλοι εμείς οι συνεργάτες του στην Ημαθία δικαιωνόμαστε
καθημερινά στην πράξη, για την αδιάκοπη προσπάθεια του να
«τρέξει» την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ρυθμούς «πρωταθλητισμού» στην αναπτυξιακή
της πορεία, ώστε να είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα ξεπεράσει την κρίση, όπως επανειλημμένα έχει ο ίδιος δηλώσει.
Είναι αυτονόητο ότι η συνεργασία μας με ΟΛΟΥΣ του δήμους της Ημαθίας θα συνεχιστεί, χωρίς
καμία διάκριση, σε αυτή την κατεύθυνση.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Θέλουν να φιμώσουν
τον περιφερειακό Τύπο
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»ΤΟΥ 2%ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Στο «χαράτσι» του 2% επί του τζίρου τους, που επιβλήθηκε στις εφημερίδες - επιχειρήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, μέσω
τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αντιδρά η ΕΙΕΤ (Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού
Τύπου) , και θεωρεί ότι είναι μαθηματικώς βέβαιο πως θα
οδηγήσει το σύνολο των εφημερίδων της Επαρχίας σε
δυσχερέστατη θέση, ακόμη και σε αναστολή πολλών εκδόσεων.
Για αυτό τον λόγο απέστειλε την παρακάτω επιστολή
προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
& Ενημέρωσης κ. Νικόλαο Παππά, την υπουργό Εργασίας
κα Ευτυχία Αχτσιόγλου, τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Ιωάννη Δραγασάκη και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και συγχρόνως κάλεσε τα μέλη της
όπως την προωθήσουν στους βουλευτές του Νομού τους,
επισημαίνοντας παράλληλα ότι η τροπολογία είχε υπερψηφιστεί από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΔΗΣΥ, Ένωση Κεντρώων, ΑΝΕΛ
και Ποτάμι.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Εκφράζοντας το σύνολο των εκδοτών του εβδομαδιαίου
Περιφερειακού Τύπου, επισημαίνουμε την αντίθεση μας
στην επιβληθείσα εισφορά (2%) επί του ετήσιου κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων μας, που έρχεται να προστεθεί στα μεγάλα και άδικα βάρη που έχουν επιβληθεί στον
κλάδο μας τα τελευταία χρόνια.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις συναντήσεις, που
πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, με σκοπό
την εξεύρεση πόρου για την διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, μας
είχε δοθεί ρητώς η διαβεβαίωση ότι τα μέλη των Ενώσεων μας δεν θα επιβαρυνθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
δεδομένου ότι ούτε αυτά τα ίδια (μέλη) ως ιδιοκτήτες εβδομαδιαίων εφημερίδων όλης της χώρας, αλλά ούτε και
το προσωπικό αυτών ήταν ασφαλισμένα ή είχαν δικαίωμα
ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ.
Παρά τις σχετικές όμως διαβεβαιώσεις αιφνίδια, αδικαιολόγητα και άδικα, τον Νοέμβριο του 2017 ψηφίστηκε
ένας Νόμος σύμφωνα με τον οποίο καλούμαστε να καταβάλουμε το 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων μας για
τη διάσωση ενός Ταμείου, με το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση και από το οποίο δεν έχουμε
αποκομίσει οποιοδήποτε όφελος.

Κι αυτό, σε μία εποχή που ο περιφερειακός τύπος διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, ευρισκόμενος αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή κρίση, καθόσον εκτός των άλλων
(μείωση διαφημίσεων, κατάργηση κεκτημένων που στην
Ευρώπη θεωρούνται αυτονόητα -διακίνηση εφημερίδων,
δημοσίευση ισολογισμών κλπ.), έχουμε επιφορτιστεί και με
μεγάλες, δυσβάσταχτες θα λέγαμε, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
Κατά συνέπεια, η επιβολή της νέας εισφοράς, η οποία
στην πραγματικότητα αποτελεί νέο, μη αναλογικό και μη
ανταποδοτικό ΦΟΡΟ, θα οδηγήσει όχι μόνο σε απώλεια
θέσεων εργασίας, αλλά ακόμα και στο κλείσιμο εκδοτικών
επιχειρήσεών μας. Ακόμα όμως και ως «εργοδοτική εισφορά» εμφανίζει προφανή δυσαναλογία ανταποδοτικότητας
(σχέση κόστους - οφέλους).
Είναι πασιφανές ότι η επιβολή του τέλους επί του τζίρου
των επιχειρήσεων μας στον ΕΔΟΕΑΠ, αποτελεί μια άδικη
και καταστροφική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις ολόκληρου
του Περιφερειακού - Τοπικού και Κλαδικού Τύπου, επιβαρύνοντας τις υπέρμετρα και αδικαιολόγητα.
Μάλιστα, για το κόστος που καλούμαστε να αναλάβουμε για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο βεβαίως ούτε
μας αναλογεί ούτε το αντέχουμε, δεν προτείνεται/ προβλέπεται, πολλώ δε μάλλον δεν θεσμοθετείται οποιοδήποτε
αντισταθμιστικό όφελος για τις επιχειρήσεις μας, όπως
συνέβη σε άλλες κατηγορίες Μέσων Ενημέρωσης και μάλιστα διαχρονικά ευνοούμενες από σειρά κυβερνήσεων.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, μολονότι σεβόμαστε απόλυτα τους εργαζόμενους- ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ και
την αγωνία τους, σας δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε στην
επιβολή της «εργοδοτικής εισφοράς» και σας καλούμε
όπως μας εξαιρέσετε από την εφαρμογή της, ευελπιστώντας ότι κατανοείτε το δίκαιο του αιτήματός μας.
Για μας, με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, είναι προφανές ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη καθίσταται μονόδρομος, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τις εφημερίδες
μας - επιχειρήσεις μας από ένα ακόμη αδιανόητο «χαράτσι», σε περίπτωση που αυτό δεν αποσυρθεί άμεσα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Να παρθούν πρωτοβουλίες
για κινητοποιήσεις
ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των
συνεργαζομένων συνταξιουχικών οργανώσεων για διοργάνωση συσκέψεων σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μάρτιου στη
Νάουσα σύσκεψη των διοικητικών συμβουλίων των Σωματείων Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας, Νάουσας Γιαννιτσών, των σωματείων συνταξιούχων
ΟΑΕΕ Βέροιας Νάουσας, Γιαννιτσών, Έδεσσας με τη συμμέτοχη πλήθους
συνταξιούχων.
Η εισήγηση έγινε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Δήμο Κουμπούρι
ο όποιος αναφέρθηκε στο πλαίσιο των αιτημάτων των συνταξιουχικών
οργανώσεων που συνοψίζονται στην διεκδίκηση των παράνομα παρακρατηθέντων εισφορών, στον επανϋπολογισμό των συντάξεων, στην
κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων, στην αύξηση της φορολογίας και
κυρίως στην εφαρμογή του Νομού Κατρούγκαλου (Ν.4387) που προβλέπει την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς που θα επιφέρει πολύ
μεγάλες περικοπές στις ήδη μειωμένες συντάξεις και την μετατροπή τους
σε φιλοδωρήματα.
Απάντηση σ’ αυτή τη βάρβαρη πραγματικότητα πρέπει να δώσουν μαζικά και αποφασιστικά οι συνταξιούχοι με κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις
καταλήψεις και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο’’
Χαρακτηριστικά τόνισε: «Κάθε σωματείο πρέπει να γίνει πυρήνας
οργάνωσης του αγώνα. Να δυναμώσει η ενότητα των σωματείων. Να επιχειρηθεί η συσπείρωση και ενεργοποίηση όσο το δυνατών μεγαλυτέρου
δυναμικού των σωματείων. Όπλο μας είναι η ενότητα με βάση τα κοινά
προβλήματα. Κλειδί για την επίλυση τους αποτελεί η μαζικοποίηση των
σωματείων, η ανυποχώρητη στάση στο δίκαιο των αιτημάτων και των διεκδικήσεων μας, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Σε κάθε Νομό το επόμενο διάστημα πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες για κινητοποιήσεις. Οι μόνοι που μπορούν να βάλουν εμπόδια στην
εφαρμογή του Ν. Κατρουγκαλου είναι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι με τους αγώνες και παρεμβάσεις τους».
Στη συνεχεία ακολούθησε πλούσια συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

Ενημερώθηκαν οι επιχειρηματίες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Δήμος Βέροιας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», διοργάνωσαν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,
παρουσίαση με θέμα «Η κοινωνική προσφορά ως αντίδοτο στη φτώχεια».
Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των επιχειρηματιών για τη νέα Δομή
του Δήμου Βέροιας, η λειτουργία της οποίας
ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2017 και η οποία
εδρεύει στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
στην οδό Σταδίου 51.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού Βέροιας, κ. Θεόφιλος Κορωνάς. Το θέμα ανέπτυξε η Κοινωνική Λειτουργός και συντονίστρια της δομής κ. Αθανασία Λαμπρια-

νίδου, η οποία αναφέρθηκε στο πλαίσιο της
κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ευαισθητοποίηση ατόμων και επιχειρήσεων για την
υποστήριξη των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.
Ακόμη τόνισε ότι οι διανομές θα γίνονται σε
τακτική βάση και οι ανάγκες είναι αυξημένες.
Κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση προσφοράς θα πρέπει να έχει ως
αρχικό κριτήριο την αλληλεγγύη όλων για την
έμπρακτη υποστήριξη των συμπολιτών μας
που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη κάλυψης των
βιοτικών αναγκών τους. Επιπλέον θα πρέπει
να διασφαλίζεται η ποιότητα, κάτι που φυσικά
θεωρείται αυτονόητο.
Σταδίου 51, ΤΚ 59132
Τηλέφωνα : 2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, Δήμητρα Καρατζά
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ.-17:00
μ.μ.

e-mail: koinoniko.pantopoleio@veria.gr
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Παραλήφθηκαν 4 νέα ασθενοφόρα
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΤΑΡ

Τέσσερα ασθενοφόρα δώρισε στο ΕΚΑΒ Ημαθίας ο ΤΑΡ
(Αγωγός Φυσικούς Αερίου), εκ των οποίων τα τρία παραλήφθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης, από το Σύλλογο των
Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, στο χώρο τους στο Νοσοκομείο της
Βέροιας.
Με τη δωρεά αυτή ο στόλος του ΕΚΑΒ ανέρχεται στα 8
οχήματα, ενώ προσεχώς υπάρχει ενδεχόμενο να προστεθεί
κι ένα ακόμα ασθενοφόρο μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
Παραδόθηκε ένα ασθενοφόρο 4Χ4 και δύο απλά, ενώ το
τέταρτο θα έρθει εντός των ημερών.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ κ. Φίλιππος Παπαστεργιόπουλος, ερωτηθείς τί θα γίνει με την επάν-

δρωση των ασθενοφόρων, επεσήμανε ότι το Σωματείο πιέζει
ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα αστικά κέντρα του
Νομού καθώς και οι ευρύτερες περιοχές.
Επίσης ευχαρίστησε τους ανθρώπους του ΤΑΡ καθώς και
τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και τον Πρόεδρο κ. Καρακατσιανόπουλο για να τον αγώνα δρόμου που έκαναν ώστε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να παραδοθούν
αισίως τα ασθενοφόρα στην Ημαθία.
Το Σωματείο πιέζει επίσης και διεκδικεί το ανάλογο προσωπικό. Το ζητούμενο είναι οι 36 σήμερα εργαζόμενοι να
γίνουν τουλάχιστον 45 για να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες του Νομού.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης
Παπαδόπουλος γνωστοποιεί ότι ο Δήμος
Βέροιας βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση
να ενημερώσει τους
Δημότες του ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς
το πρόγραμμα εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς που έγινε
στο Δημοτικό Κτηνιατρείο κατά το χρονικό διάστημα από
Δευτέρα 26/02/2018
έως την Παρασκευή
2/03/2018.
Με την υλοποίηση
του προγράμματος ολοκληρώθηκε η διαχείριση 104 αδέσποτων ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα έγινε η στείρωση ,η αποπαρασίτωση, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ηλεκτρονική σήμανση σε 72 σκυλιά και 32 γάτες.
Σε όλα τα αδέσποτα ζώα που διαχειρίσθηκαν στο Δημοτικό Κτηνιατρείο αφού παρασχέθηκε πλήρης ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν 28 υιοθεσίες και τα υπόλοιπα επανεντάχθηκαν στο οικείο περιβάλλον τους σύμφωνα με το νόμο.
Η στείρωση των αδέσποτων ζώων συμβάλει στον έλεγχο του πληθυσμού τους στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και στην μείωση της επιθετικότητάς τους, ενώ παράλληλα με τον απαραίτητο αντιλυσσικό εμβολιασμό διασφαλίζεται στο έπακρο η δημόσια υγεία.
Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν χωρίς την αγαστή συνεργασία
μεταξύ των εθελοντών της γερμανική φιλοζωικής οργάνωσης Tierinsel Umut Evi e.V., του
Δημοτικού Κτηνίατρου, των υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου Βέροιας και των συνεργαζόμενων φιλοζωικών συλλόγων ή σωματείων.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για όλους τους εθελοντές δημότες μας και μέλη των φιλοζωικών σωματείων του νομού μας και συγκεκριμένα, του Συλλόγου Ζωόφιλων Ημαθίας
(ΖΩ.Η.) και του Φιλοζωικού Ομίλου Ημαθίας που συνέβαλαν τα μέγιστα για την υλοποίηση
του προγράμματος.

Σειρά επαφών με
ανθρώπους του Τουρισμού
ΕΙΧΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Την Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB στο Βερολίνο, μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες
τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως, επισκέφτηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βασίλης Λυκοστράτης, εκπροσωπώντας το Δήμο Βέροια που φιλοξενήθηκε στο χώρο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στο ενιαίο περίπτερο του ΕΟΤ.
Κατά την παραμονή του στο Βερολίνο ο κ. Λυκοστράτης έκανε μια σειρά επαφών με ανθρώπους του τουρισμού και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη Βέροια και το τουριστικό προϊόν της
σε ταξιδιωτικούς πράκτορες, επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού θέτοντας τις βάσεις για
μελλοντικές συνεργασίες.
Σημαντικές διαπιστώσεις από την παρουσία του Αντιδημάρχου στην ITB ήταν πρώτον το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών του τουρισμού να γνωρίσουν τον προορισμό Βέροια και να
συζητήσουν τις προτάσεις και τις δράσεις της Αντιδημαρχίας Τουρισμού και, δεύτερον, η εμφανής
απουσία σπουδαίων μνημείων και αξιοθέατων της περιοχής μας από τη διαφημιστική καμπάνια
του ΕΟΤ όπως αυτή του Μουσείου των Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας. Σε αυτό το σημείο στάθηκε ο κ. Λυκοστράτης εκφράζοντας την απορία αλλά και τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός αυτό, πράγμα που θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον ΕΟΤ.
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Ντροπή σου Ανδρέα Ανδριανόπουλε - Ντροπή σας
εκεί στο news247.gr για τις αθλιότητες που αναρτάτε.
Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας...
Του Σάββα Καλεντερίδη
Είδα με έκπληξη στην ιστοσελίδα news247.
gr άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου με τίτλο
«Ο Ρωσοπόντιος εξολοθρευτής», αναφερόμενο στον Ιβάν Σαββίδη.
Επειδή έχω ακούσει διάφορα από ανθέλληνες διπλωματικούς υπαλλήλους του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να λένε για τον
Ιβάν Σαββίδη ότι «δεν είναι Έλληνας, ότι είναι
Ρώσος με ύποπτο ρόλο και ότι δεν μιλάει ποντιακά, απλά παριστάνει τον Πόντιο», οι οποίοι
μάλλον ενημέρωσαν πρώην υπουργό Εξωτερικών, που συμβούλευσε Πόντιο επιχειρηματία
«να προσέχει, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι Πόντιος και ότι ο ρόλος του στα ελληνικά πράγματα
είναι ύποπτος», θα ήθελα να πώ τα εξής:
Πρώτον, ότι αυτές τις αθλιότητες τις διακινούν
ενεργούμενα της γνωστής πρεσβείας, γιατί βλέπουν στο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη ένα πρόσωπο που με το εκτόπισμά του, μπορεί να βοηθήσει τη Ρωσία να ασκήσει επιρροή στην Ελλάδα.
Δεύτερον, ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι Έλληνας Πόντιος, με απώτερη καταγωγή από
την ηρωική Σαντά της Τραπεζούντας, που δεν
γονάτισε ποτέ και δεν προσκήνυσε τον Τούρκο,
γι’ αυτό και ο τίτλος το Σούλι του Πόντου.
Τρίτον, ο Ιβάν Σαββίδης, που γεννήθηκε
στο χωριό Σαντά της Τσάλκας, στη Γεωργία,
μιλάει άπταιστα Ποντιακά, καλύτερα από πολλούς Ποντίους που κατοικούν στην Ελλάδα.
Τέταρτον, αν δεν μιλάει ελληνικά, δεν φταίει
αυτός, αλλά οι άθλιοι που κυβερνούσαν επί δεκαετίες την Ελλάδα και δεν φρόντισαν για την
Ελληνική Παιδεία των Ελλήνων της Γεωργίας και
της Ρωσίας, που κράτησαν άσβεστη στην ψυχή
τους την Ελληνική φλόγα, πληρώνοντας σοβαρό
τίμημα τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης.
Πέμπτον, ο Ιβάν Σαββίδης, όταν ήλθε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, αφού έκανε τον ορθόδοξο χριστιανικό σταυρό του, έσκυψε και φίλησε
το ιερό χώμα της Πατρίδας, με δάκρυα στα μάτια.
Έκτον, όταν το χωριό του στην Τσάλκα άδειασε από κατοίκους, ξέχωσε τα κόκκαλα των προγόνων ολόκληρου του χωριού και τα έφερε με δική
του ευθύνη στην Ελλάδα, όπου δημιούργησε ένα
νεκροταφείο στο χωριό Πρόχωμα Θεσσαλονίκης,
για να κοιμούνται αναπαυμένοι οι Έλληνες πρόγονοί του, σε χώμα και πατρίδα Ελληνική.
Έβδομον, επειδή δεν ήθελε να γκρεμίσει
την ορθόδοξη εκκλησία του χωριού του, έφερε
τις ίδιες πέτρες και έχτισε μια στο προαναφερθέν χωριό, στις ίδιες διαστάσεις και με το ίδιο
αρχιτεκτονικό σχέδιο, για να τιμήσει τους προγόνους του που την έχτισαν πριν από περίπου

δυο αιώνες.
Όγδοο, όταν οι Έλληνες επιχειρηματίες,
που κέρδισαν τα λεφτά τους στην Ελλάδα,
αρνήθηκαν να ακούσουν τις εκκλήσεις της κυβέρνησης Σαμαρά και να αγοράσουν τη ΣΕΚΑΠ, για να μην πέσει σε τουρκικά χέρια, ο
Ιβάν Σαββίδης, παρότι σε προηγούμενο χρόνο
αρνήθηκε να την αγοράσει, γιατί δεν είχε επιχειρημαιτκό ενδιαφέρον, όταν κάναμε επίκληση
του πατριωτικού του καθήκοντος, έσπευσε να
φέρει λεφτά που κέρδισε σε μια άλλη χώρα,
και αγόρασε την Θρακιώτικη καπνοβιομηχανία,
που αν είχε πέσει στα χέρια τνω Τούρκων, θα
ισοδυναμούσε με το Ματζικέρτ της Θράκης.
Ένατο, ο ίδιος ο Βλαντιμήρ Πούτιν, έψεξε δημοσίως τον Ιβάν Σαββίδη, σε εκδήλωση Ρώσων
επιχειρηματιών, γιατί μεταφέρει λεφτά από τη Ρωσία σε μια «νεκρή οικονομία», υπενθυμίζοντάς του
ότι και η Ρωσία έχει ανάγκη από επενδύσεις και
από νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, στη Ρωσία τον
επιτιμούν και τον κατηγορούν για Έλληνα και στην
Ελλάδα για Ρώσο. Αυτή είναι η Ελλάδα, αυτοί είναι
οι Έλληνες και μάλιστα άνθρωποι που υπηρέτησαν και σε υπουργικές θέσεις.
Κύριε Ανδριανόπουλε και κύριοι του
news247.gr
ο πρώτος με την συγγραφή και οι δεύτεροι
με την ανάρτηση του εν λόγω άρθρου, διαπράξατε μια εθνική ατιμία και μια ηθική αθλιότητα
εναντίον ενός Έλληνα πατριώτη, που αγαπά
την Ελλάδα και πληρώνει τίμημα γι’ αυτό.
Θα μπορούσα να αναφέρω δεκάδες άλλες
γενναίες πατριωτικές του πράξεις, όπως το
άνοιγμα της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο,
όμως δεν το κάνω και για την οικονομία του
χώρου αλλά και γιατί δεν είμαι σίγουρος αν όλα
αυτά λένε κάτι σε σας, ειδικά στον κ. Ανδριανόπουλο, ο οποίος προτιμά να επευφημεί μέλη
εγκληματικών οργανώσεων.
Παρόλα αυτά, ελπίζω, τουλάχιστον η ιστοσελίδα, να προβεί σε μια επανόρθωση, για
να μετριάσει το μέγεθος της ατιμίας που ναι
μεν έγινε στο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη,
πλην όμως προσβάλλει όλους τους Έλληνες
του Καυκάσου και της Ρωσίας, ιδιαίτερα δε
εκείνους που τον Ιούλιο του 1974 στιβάζονταν
στην Ελληνική Πρεσβεία στη Μόσχα, για να
πάρουν άδεια και να έλθουν να πολεμήσουν
στην Κύπρο, που πρόδωσαν κάτι Ελληναράδες, να μην πω σαν ποιον...
Και πάλι ντροπή σας κύριοι, διαπράξατε
μια μείζονα αθλιότητα και πρέπει να επανορθώσετε...

Κυβέρνηση εθνικής ταπείνωσης
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Θυμάστε την επίσκεψη Ερντογάν στην
Ελλάδα τον Δεκέμβριο, τότε που ήρθε και σε
ελληνικό έδαφος αμφισβήτησε τη Συνθήκη
της Λωζάννης και μετά πήγε στην Κομοτηνή για να εορτάσει την τουρκοποίηση της
μουσουλμανικής μειονότητας; Για όποιον
είχε μάτια να δει, ήταν η χειρότερη επίσκεψη
ξένου πολιτικού τις τελευταίες δεκαετίες.
Κι όμως, η «Αυγή» είχε προσπαθήσει
να περάσει την επίσκεψη ως επιτυχία. «Νέα
σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» ήταν
ο σπουδαίος πρωτοσέλιδος τίτλος του ρεπορτάζ.
Ακολουθούσε σοβαρή απεικόνιση της
πραγματικότητας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν «αξιοσημείωτες “υποχωρήσεις” Ερντογάν έπειτα από τα αυστηρά μηνύματα Τσίπρα», προσθέτοντας:
«Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου
στην Ελλάδα έχει ήδη αφήσει μία διπλή, σημαντική “κληρονομιά”: Αφενός, το πέρασμα
από την εποχή της “μυστικής διπλωματίας”
σε μια νέα διπλωματική σχολή, στην οποία
οι δύο χώρες δεν κρύβουν τις διαφωνίες
τους, αλλά τις συζητούν ανοιχτά - ακόμη και
μπροστά στις κάμερες. Αφετέρου, στα “συν”
της επίσκεψης Ερντογάν καταγράφονται
συγκεκριμένες λεκτικές υποχωρήσεις του
προέδρου της Τουρκίας, που, πίσω από
τους πηχυαίους τίτλους περί της Συνθήκης
της Λωζάννης, κρύβουν σοβαρές διαφοροποιήσεις της τουρκικής διπλωματίας και
της εξωτερικής πολιτικής σε ό,τι αφορά τη
μειονότητα, το Αιγαίο και άλλα θέματα που
αποτελούν διαχρονικά “αγκάθια” μεταξύ των
δύο χωρών».
Σε αυτό το σημείο καταλαβαίνεις γιατί
δεν τους είναι αρκετό που είναι κυβέρνηση,

αλλά θα ήθελαν να είναι αυτό που ονομάζουν «η εξουσία». Αν ήταν εξουσία, θα
υπήρχε ένας Ουίνστον Σμιθ να πηγαίνει στα
αρχεία και να κάνει τις απαραίτητες «διορθώσεις». Επίσης, έτσι εξηγείται και η λαχτάρα τους να νομιμοποιήσουν τον μπάφο -για
να γράψεις ένα κείμενο σαν το παραπάνω
πιθανόν να χρειάζεσαι μεγάλες ποσότητες.
Τελικά, το αποτέλεσμα της επίσκεψης
Ερντογάν, στη διάρκεια της οποίας η Τουρκία έκανε «αξιοσημείωτες “υποχωρήσεις”»
μετά «τα αυστηρά μηνύματα Τσίπρα», ήταν
μια de facto κατοχή στα Iμια, μια απόπειρα
βύθισης ελληνικού πλοίου και η απαγωγή
και η αιχμαλωσία δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Κι όλα αυτά πριν δούμε τι άλλο θα
προκύψει ως «σημαντική κληρονομιά» της
επίσκεψης Ερντογάν.
Διεθνώς η Ελλάδα, λόγω της υπάρχουσας κυβέρνησης, δέχεται τη μια ταπείνωση
μετά την άλλη. Οι κυβερνώντες «την πατάνε» στο εξωτερικό γιατί απλούστατα ο
τσαμπουκάς που ξέρουν εκεί δεν περνάει.
Είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια στη συνδικαλιστική και την επαναστατική «γυμναστική»
με εσωτερικούς αντιπάλους που ακόμα πάσχουν από ενοχικά σύνδρομα και φοβίες.
Με αυτούς τους αντιπάλους δεν έχεις παρά
να δηλώσεις αριστερός και αρχίζουν την
άτακτη υποχώρηση.
Στο εξωτερικό, όμως, αντίπαλοι και εχθροί δεν έχουν την ίδια κουλτούρα. Οι
μπαχαλάκηδες στην κυβέρνηση, που έχουν
συνηθίσει σε ένα εσωτερικό μέτωπο χωρίς
αντιστάσεις, στο εξωτερικό τρώνε τα μούτρα τους. Το θέμα, βέβαια, είναι πως τον
λογαριασμό της άγνοιάς τους τον πληρώνει
η Ελλάδα.

«Με «ληγμένα» όπλα η Ελλάδα...»
Αναζητά νέο τρόπο αντίδρασης
στην τουρκική επιθετικότητα
Γράφει ο Δημήτρης Μηλάκας
Απροετοίμαστη έναντι των νέων δυσμενών δεδομένων που δημιουργεί η Άγκυρα
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκεται η
ελληνική κυβέρνηση. Μετά το περιστατικό
της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στον Έβρο και τον τρόπο με τον
οποίο φαίνεται ότι το αξιοποιεί η Άγκυρα,
η ελληνική κυβέρνηση αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα ελληνοτουρκικά εισέρχονται
σε φάση παρατεταμένης έντασης, γεγονός
που επιβάλλει την αναζήτηση τρόπων αντίδρασης.
Παρά τις συνεχείς, στρατιωτικού τύπου
προκλήσεις (πτήσεις και πλόες σε ελληνικά χωρικά ύδατα και εναέριο χώρο), τη
δέσμευση περιοχών για ασκήσεις που εξαφανίζουν ελληνικά νησιά (Καστελόριζο) ή δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ναυσιπλοΐας στο κεντρικό Αιγαίο και τις λεκτικές
βολές με δηλώσεις Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων που αμφισβητούν ελληνική κυριαρχία επί νησιών
και νησίδων στο Αιγαίο, ο συναγερμός για την ελληνική
κυβέρνηση χτύπησε με το επεισόδιο στον Έβρο.
Στην Αθήνα έμπειροι διπλωμάτες εκτιμούν – εκτιμήσεις που συμμερίζονται και στην κυβέρνηση – ότι οι δύο
Έλληνες στρατιωτικοί θα παραμείνουν «όμηροι» στα χέρια των τουρκικών αρχών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως «στοιχηματίζουν» οι ίδιοι κύκλοι, ο Ερντογάν αποκλείεται να επιτρέψει την ολοκλήρωση της δικαστικής
διαδικασίας πριν από τις προεδρικές εκλογές, από τις
οποίες αναμένει και την τυπική επιβεβαίωση της παντοκρατορίας του στην Τουρκία.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην
Τουρκία, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, αν φτάσουν στο
δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης εισόδου
σε στρατιωτική περιοχή, αντιμετωπίζουν ποινή δύο έως
πέντε χρόνων. Αν η ποινή είναι μέχρι δύο χρόνια – αυτό
είναι το αισιόδοξο σενάριο – μπορεί να τύχουν της «ευεργεσίας» της αναστολής της ποινής και να επιστρέψουν
στην Ελλάδα.
Με ποινή από δύο χρόνια και πάνω οι δύο στρατιωτικοί θα οδηγηθούν στις τουρκικές φυλακές. Στην περίπτωση, μάλιστα, που αντιμετωπίσουν κατηγορίες για
κατασκοπεία και κριθούν ένοχοι, η ποινή που αντιμετωπίζουν είναι είκοσι χρόνια...
Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται αντιληπτό στην
ελληνική κυβέρνηση ότι η Άγκυρα έχει στα χέρια της ένα
μοχλό άσκησης πίεσης στις εσωτερικές ελληνικές πολιτικές εξελίξεις, τον οποίο δεν θα αφήσει εύκολα και ίσως,
μάλιστα, επιχειρήσει να τον χρησιμοποιήσει σε ευαίσθητες (πολιτικά - προεκλογικά) στιγμές.
Πάγια τακτική η ομηρεία
Την τακτική της ομηρείας, άλλωστε, η Άγκυρα τη
χρησιμοποιεί συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια με
συλλήψεις ξένων υπηκόων, οι οποίοι γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Τουρκίας με τις κυβερνήσεις
των χωρών τους. To «Foreign Policy» σε άρθρο του επισημαίνει ότι «η πρακτική των ομήρων έχει γίνει ένα από
τα πιο πιεστικά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ της
Άγκυρας και των δυτικών συμμάχων της. Είναι κάτι που
ο καθένας ξέρει ότι συμβαίνει, αλλά οι πολιτικοί ηγέτες
και διπλωμάτες διστάζουν να το πουν με το όνομά του».
Η πιο πρόσφατη υπόθεση αφορά τον Γερμανοτούρκο
δημοσιογράφο Ντενίζ Γιουτσέλ, ο οποίος συνελήφθη
στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2017 με την κατηγορία της «προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης». Ο Γιουτσέλ, ανταποκριτής της «Die Welt», γνωστός για τη δημοσιογραφική του άποψη σχετικά με το
κλίμα καταστολής στην Τουρκία, είχε γράψει άρθρα κατά
του υπουργού Ενέργειας Μπεράτ Αλμπαϊράκ, γαμπρού
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Γιουτσέλ πέρασε περισσότερο από έναν χρόνο στη
φυλακή, το μεγαλύτερο διάστημα στην απομόνωση, και,
όταν απελευθερώθηκε με εγγύηση στις 16 Φεβρουαρίου, έφυγε τρέχοντας από τη χώρα. Η απελευθέρωση του

Γιουτσέλ προκάλεσε το ερώτημα μέσα στη Γερμανία για
το τι έδωσε η κυβέρνηση για να πάρει από την Τουρκία
την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε «βρώμικη διαπραγμάτευση»
της Γερμανίας για να τον απελευθερώσει.
-Μήπως η γερμανική κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε με
επιτυχία την απειλή της αναστολής των πωλήσεων όπλων στην Άγκυρα;
-Ή μήπως δέχτηκε τα τουρκικά αιτήματα για τις πωλήσεις όπλων για να απελευθερώσουν έναν δημοσιογράφο;
Όποια και αν είναι η αλήθεια, δεδομένο είναι το ότι η
Γερμανία αναγκάστηκε να διεξαγάγει εκ των πραγμάτων
«διαπραγματεύσεις ομήρων» με χώρα - σύμμαχο στο
ΝΑΤΟ.
Δεν είναι όμως μόνο ο Γερμανός δημοσιογράφος
που δοκίμασε το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας. Οι
τύχες πολλών Αμερικανών που βρίσκονται υπό τουρκική
κράτηση έχουν γίνει αντικείμενο απαιτήσεων από την
τουρκική κυβέρνηση. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι
ο Άντριου Μπράνσον, ένας ευαγγελιστής (δόγμα του
Τραμπ) πάστορας που ζούσε στην Τουρκία για δύο δεκαετίες, λειτουργούσε σε μια μικρή ευαγγελική εκκλησία
στη Σμύρνη και συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016 με
ασαφείς κατηγορίες περί συμμετοχής στην απόπειρα
πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Παραμένει στη
φυλακή εδώ κι έναν χρόνο.
Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει πει ρητά ότι ο Μπράνσον
είναι αντικείμενο παζαριού, σημειώνοντας τον Σεπτέμβριο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανταλλάξουν «έναν πάστορα για έναν πάστορα», εννοώντας
την ανταλλαγή με τον Γκιουλέν, ο οποίος κατοικεί στην
Πενσυλβανία.
Μας κάνουν πλάκα
Απέναντι στην επιθετική τουρκική τακτική η ελληνική
κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το κενό στρατηγικής στο οποίο βρίσκεται, καθώς τα διπλωματικά μέσα πίεσης που
διαθέτει είναι... «ληγμένα».
Με πιο απλά λόγια, τις τελευταίες δεκαετίες το μέγιστο
ελληνικό διπλωματικό όπλο υποτίθεται ότι ήταν ο ελληνικός έλεγχος στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Με
αυτόν τον τρόπο η σημερινή και οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι μπορούν να κοντρολάρουν την τουρκική επιθετικότητα. Ωστόσο είναι πια
σαφές ότι αυτό το όπλο δεν έχει πια ισχύ για έναν απλό
λόγο: Η Τουρκία δεν επιθυμεί την ένταξή της στην Ε.Ε.
Με την ελληνική επιμονή σε ένα «ληγμένο» διπλωματικό όπλο «διασκέδασε» ο Τούρκος πρωθυπουργός
Μπιναλί Γιλντιρίμ όταν σχολίασε με δηκτικό τρόπο την
κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά και την
κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης να «πάει» το θέμα
στην Ε.Ε.: «Μεγάλη εξυπνάδα», είπε χαρακτηριστικά,
«το να μεταφέρει η Ελλάδα το πρόβλημα στην Ε.Ε, το
έχουν κάνει συνήθεια» και πρόσθεσε: «Οι σχέσεις μας
με την Ε.Ε. δεν θα προχωρήσουν ούτε θα υποχωρήσουν
από τέτοιες ενέργειες».
Συμπέρασμα: Τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μια ακόμη πιο δύσκολη και επικίνδυνη φάση, η οποία απαιτεί
– εκτός από ψυχραιμία – προετοιμασία για την αντιμετώπιση κάθε πιθανού ή «απίθανου» ενδεχόμενου.
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Eκπροσώπησαν την Ελλάδα
στην Μαδρίτη
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Με ένα απόλυτα προσηλωμένο στους στόχους
πρόγραμμα φιλοξενίας, οργανωμένο σε κάθε λεπτομέρειά του, υποδέχθηκαν τους
συμμετέχοντες, εκπαιδευτικούς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας
καθώς και τους υπόλοιπους
εταίρους, η Ισπανική ομάδα Erasmus+ και το σχολείο
“ Colegio Santo Angel de la
Guarda” στη Μαδρίτη, από
τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 2
Μαρτίου 2018.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια του «Erasmus+» με τίτλο
«Money Matters» που υλοποιείται με
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπό την ομπρέλα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
και τη χώρα μας εκπροσωπεί το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας .
Θέμα του προγράμματος: Τα νομίσματα, τα χρήματα, ως μέσο συναλλαγής αλλά και επιβολής, επίδειξης δύναμης , από άποψη ιστορική,
μουσειολογική, πολιτισμού, τεχνική
(κατασκευή, μέταλλα , προδιαγραφές
…), οικονομικού γραμματισμού (διαχείριση, αποταμίευση, οικογενειακός
προγραμματισμός …) αλλά και από άποψη οικονομική, κοινωνικοπολιτική, μέσα από τα μάτια των
παιδιών, καθιστώντας τα υπεύθυνους, ενήμερους
και αυριανούς ενεργούς πολίτες (οικονομική κρίση, Brexit, ανισότητες Βορρά-Νότου, χρηματοδοτήσεις …) βοηθώντας τα να κατανοήσουν τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία
και το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και
πως μια χώρα μπορεί να αποτελεί μέλος της
Ευρώπης και να διατηρεί, ταυτόχρονα, τα ατομικά
και εθνικά της χαρακτηριστικά (παράδοση, ιστορία, …) καθώς και την αυτονομία, αυτοδιάθεση και
ανεξαρτησία της.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων (παρουσιάσεις σχολείων, νομισματικής ιστορίας χωρών, γνωριμία με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ευρώ, παρακολούθηση-διδασκαλία Φλαμένκο, δημιουργία νομισμάτων ευρώ
για την Πολωνία και Ρουμανία,- που δεν έχουν,
με βάση ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, τρισδιάστατες δημιουργίες και εκτυπώσεις …) καθώς
και σε εκπαιδευτικές επισκέψεις τόσο σε σχέση
με το αντικείμενο του προγράμματος (Real Casa
de la Moneda στη Μαδρίτη και στη Σεγκόβια, )
αλλά και τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος
(ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Μαδρίτης,
στο «Museo del Prado» και τον “El Greco”, στο
«Museo Reina Sofía», στην «La plaza de toros de
Las Ventas» …).
Ξεχωριστή τιμή και υπερηφάνεια ένιωσε η
ελληνική αποστολή όταν στο Real Casa de la
Moneda στη Μαδρίτη, η υπεύθυνη της ξενάγησης
μας παρουσίασε μια ολόκληρη αίθουσα αφιερωμένη στην αρχαία νομισματική ιστορία της Ελλάδας, τονίζοντας τον σημαντικό τατο και πρωψταγωνιστικό ρόλο της στην καθιέρωση και εξάπλωση του νομίσματος ως τρόπου συναλλαγής. Μια
αίθουσα γεμάτοι Αθηναϊκές γλάυκες, Κορινθιακούς
Πήγασους, αιγινίτικες χελώνες αλλά και χρυσούς
βυζαντινούς στατήρες, αλεξανδρινά νομίσματα
κ.λ.π.
Αξίζει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια τέτοιων
συναντήσεων οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριους τόπους, διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, διαφορετικά
εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών, να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δεξιότητες, να συμβιώσουν

με ευρωπαίους συνομήλικους τους με παρόμοια
ενδιαφέροντα, ανησυχίες, όνειρα και προσδοκίες,
να εμπλακούν στην καθημερινότητα ευρωπαίων
πολιτών, να αποκτήσουν εμπειρίες και βιώματα
που ανοίγουν τον πνευματικό και κοινωνικό ορίζοντα, που τους καθιστούν πολίτες με γνώση,
εμπειρίες και άποψη.
Το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας, εδώ και αρκετά χρόνια και με πολλές συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, Erasmus+,
E-twinning), σταθερά προσηλωμένο προς αυτές
τις προτεραιότητες και κατευθύνσεις, παλεύει καθημερινά, ώστε να ανταποκρίνεται στις μεγάλες
απαιτήσεις της συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα.

«Όψεις του τόπου μου. Ο τόπος
ως εργαλείο εκπαίδευσης»
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/3 ΣΤΟ ΜΕΝΤΡΕΣΕ
ΤΖΑΜΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας δια της
Υπεύθυνης Σχολικών
Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Σχολική
Σύμβουλο Φιλολόγων
Ημαθίας διοργανώνουν
ημερίδα με θέμα «Όψεις
του τόπου μας. Ο τόπος
ως εργαλείο εκπαίδευσης», την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 στο Μεντρεσέ
τζαμί στη Βέροια.
Στο πρώτο μέρος της
ημερίδας (09:30-12:00)
θα προβληθεί η ταινία-ντοκιμαντέρ «Φωνές
της Πόλης» της Δέσποινας Σουβατζή, που αναφέρεται στην ιστορία της
πόλης της Θεσσαλονίκης. Η ταινία καταγράφει
και σχολιάζει το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος
Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μια περιπατητική παράσταση
με θεατρικά δρώμενα
(walking performance)
σε επιλεγμένα σημεία
της Θεσσαλονίκης. Μετά
την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση. Αν και το πρώτο μέρος της ημερίδας απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, παρουσιάζει ενδιαφέρον και για το ευρύτερο κοινό και η συμμετοχή είναι
ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.
Το δεύτερο μέρος της ημερίδας (12:00-14:30) περιλαμβάνει βιωματικό εργαστήριο που θα
υλοποιηθεί από τις παραγωγούς του εκπαιδευτικού προγράμματος και της ταινίας, Άβρα Αυδή
και Μελίνα Χατζηγεωργίου. Το βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που
έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Δότες μυελού των οστών

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας είναι από την εβδομάδα
που πέρασε μέλη του Μητρώου
Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών. Μετά από ενημέρωση
που έγινε στη Διεύθυνση από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών Χαρίεσσας Ημαθίας κ. Ελευθέριο Παμπουχίδη, σχετικά με τη
σπουδαιότητα της προσφοράς,
αλλά και για το εντελώς ανώδυνο
της διαδικασίας, με προθυμία όλοι οι συνάδελφοι συμπλήρωσαν
το ειδικό έντυπο και έδωσαν δείγμα κυττάρων για να συμπεριληφθούν στην Παγκόσμια Τράπεζα
Δοτών.
Ως Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
αλλά και ως εκπαιδευτικοί θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού και της προσφοράς στον συνάνθρωπο που δίνει τη μάχη της ζωής. Ευχή
μας, να βρεθούν πολλοί περισσότεροι εθελοντές και ας μη χρειαστούν ποτέ!
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α το «Μακεδονικό»

ία το ψήφισμα γι
Με μεγάλη πλειοψηφ

Μετά από πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν όλο
αυτό το διάστημα, τελικά
το ψήφισμα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας που
εξέδωσε για την ονομασία
του κράτους των Σκοπίων, τέθηκε προς ψήφιση
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έτσι, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
υιοθέτησε το ψήφισμα της
ΠΕΔ με το οποίο δεν γίνεται δεκτό οποιαδήποτε ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία», ούτε
με γεωγραφικό προσδιορισμό.
Για την ιστορία, κατά του ψηφίσματος ψήφισαν, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρος Τσαπαρόπουλος και ο επικεφαλής της
παράταξης που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μπέκης. Ο Αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς ψήφισε λευκό, ενώ απουσίαζαν ο Γιώργος Μελιόπουλος (ΚΚΕ) και ο Γιάννης
Παπαγιάννης επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας ο οποίος όμως με την μέχρι
τώρα στάση του, συμφωνεί να μην δοθεί το όνομα «Μακεδονία» ή παράγωγό του
στα Σκόπια.

Κλεφτρόνια

«νοικοκυρα
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Προκάλεσε παραβάτης δήμ
Δεν γνωρίζουμε αν το συνηθίζει ή όχι
στην πόλη που διοικεί, αλλά την όποια
οδηγική παραβατικότητα να μην την εφαρμόζει σε άλλες πόλεις. Ο λόγος για τον
Δήμαρχο Νάουσας ο οποίος παραβιάζοντας τους κανόνες στάθμευσε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο πάνω στην πλατεία
Δημαρχείου.
Από τακτ και μόνο δεν έπρεπε να συμπεριφερθεί κατ΄ αυτόν τον τρόπο προκαλώντας τους κατοίκους μιας πόλης. Μάλιστα κάτω από την πλατεία υπάρχει τεράστιο υπόγειο πάρκινγκ και θα μπορούσε
να το αφήσει εκεί. Ας άφηνε και πέντε
ευρώ σε επιχείρηση της Βέροιας. Δεν θα
χαλούσε ο κόσμος…

κό επίδομα
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Δύο χ
Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι γονείς
που σπουδάζουν τα παιδιά τους. Ενώ εκπνέει σε
δυόμιση μήνες και η φετινή φοιτητική περίοδος,
δεν έχουν εισπράξει (αυτοί που το δικαιούνται)
το φοιτητικό στεγαστικό
επίδομα.
Κάτι που συμβαίνει με
την «λαϊκή» κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επί κυβερνήσεων της «επάρατης» δεξιάς καταβάλλονταν κάθε χρόνο.

Ίδιες και πάλι εικόνες στην πόλη
Το επαναλαμβάνουμε
και πάλι, αλλά και οι εικόνες
που βλέπουμε στους δρόμους της Βέροιας, είναι …
επαναλαμβανόμενες.
Ενώ βλέπετε στις φωτογραφίες μας να υπάρχουν
κάδοι, ωστόσο κάποιοι
συμπολίτες μας πετάνε τα
σκουπίδια τους έξω από
αυτούς. Δεν μπαίνουν στον
κόπο να ανοίξουν τα κουτιά, να τα διπλώσουν και
μετά να τα βάλουν μέσα
στους κάδους.
Όσο για τις λεκάνες και
κάθε είδους στερεά αντικείμενα πρέπει να ειδοποιείται
η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας και μετά να τα κατεβάζουν και να τα αποθέτουν έξω από τους κάδους.
Μην τα περιμένουμε όλα
από την υπηρεσία καθαριότητας. Πρέπει όλοι να βάλουμε το χεράκι μας για μια
πόλη καθαρή!!!
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«Τρέχουν» για π
Τρέχουν και δεν φτάνουν στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας. Οι ενδιαφερόμενοι
που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ», μαζί με
τα άλλα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την
ένταξη στο πρόγραμμα,
χρειάζεται και ταυτοποίηση διεύθυνσης.
Έτσι απευθύνονται
στις τεχνικές υπηρεσίες
του Δήμου για να πάρουν την ταυτοποίηση διεύθυνσης του ακινήτου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να επιβαρύνονται
με πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας καθώς και εξυπηρετούν τους πολίτες και «τρέχουν» για άλλες
υπηρεσιακές εργασίες.
Πάντως για την ώρα τα καταφέρνουν κι αυτό οφείλεται στην καλή τους διάθεση και ευσυνειδησία.

CMYK
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Αθωώθηκαν, α

Η ΔΕΤΟΠΟΚ

Α και οι προ

Αθωώθηκαν την Πέμπτη οι 24 εργαζόμενοι των πρώην Super Market «Αφοι Καρυπίδη» οι οποίοι κατηγορούνταν από την εργοδοσία τους ότι έσπασαν κλειδαριές και εισήλθαν στο κατάστημα επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη
Βέροια (Ζάππειο), όταν η διοίκηση της επιχείρησης αποφάσισε να το
σφραγίσει.
Στην εκδίκαση που έγινε στο Δικαστικό Μέγαρο της Βέροιας,
δεν παρέστησαν οι δύο βασικοί μάρτυρες Θόδωρος Καρυπίδης και Συμεών Ορφανίδης, ωστόσο η δίκη έγινε κανονικά
με το δικαστήριο να αθωώνει τους κατηγορούμενους.
Αμέσως μετά τη δίκη οι 24 πρώην εργαζόμενοι στην
επιχείρηση «Καρυπίδη» ανακοίνωσαν τα εξής:
«Η Δικαιοσύνη έλαμψε σήμερα αθωώνοντας τους άδικα κατηγορούμενους εργαζόμενους της ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
Α.Ε., για ...διατάραξη οικιακής ειρήνης! Μετά από αυτή
Μερικές φορές συμπεριφορές συμπολιτών να κάτην εξέλιξη, μετά και την εν μέρει ικανοποίηση της
νουν έξω φρενών. Συχνά πυκνά παρατηρούμε πως
Προσωρινής Διαταγής και της Αίτησης Ασφαλιστικών,
άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουριαναμένουμε και την οριστική δικαίωσή μας στην Αγωσμό παραβιάζουν βασικούς κανόνες.
γή που ασκήσαμε για την οριστική μας δικαίωση.
Για παράδειγμα αυτό που παρατηρήσαμε το προηΣυγχαρητήρια και ευχαριστίες στον Νομικό μας
γούμενο Σαββατοκύριακο. Τουριστικό λεωφορείο βεροιΣύμβουλο Αναστάσιο Παπαγγέλου που βοήθησε την
ώτικης επιχείρησης ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ
Δικαιοσύνη να δει την αδικία εις βάρος μας».
της Ελιάς. Έτσι στερούσε την στάθμευση λεωφορείου
Να υπενθυμίσουμε πως οι πρώην εργαζόμενοι
που ερχόταν από άλλο σημείο της Ελλάδας και οι
στην επιχείρηση «Αφοι Καρυπίδη» έχουν λαμβάνειν
τουρίστες θα άφηναν κάποια χρήματα στην αγορά
δεδουλευμένα 19 μηνών (Μάρτιος 2016 έως Σεπτέμβριο
της πόλης.
2017) τα οποία διεκδικούν δικαστικά, χωρίς μέχρι στιγΜετά από αυτά κάποιοι συνδικαλιστές τουμής να έχουν κάποιο αποτέλεσμα από μια χρεωκοπημένη
ρισμού
ωρύονται όταν στον συγκεκριμένο
επιχείρηση, ενώ η ιδιοκτησία της επενδύει χρήματα σε ποχώρο
σταθμεύουν επιβατικά αυτοκίνηδοσφαιρική ομάδα της Θεσσαλονίκης.
τα. Τι παράδειγμα δείχνουν οι ίδιοι
ή μερίδα αυτών…
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Ευχαριστούμε
για τα
συγχαρητήριά σας
Όχι πως θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά όταν ακούς
καλές κριτικές για μια δουλειά που κάνεις, νοιώθεις ικανοποίηση.
Ο λόγος που αυτήν την φορά καμαρώνουμε, είναι τα επώνυμα σχόλια
που έγιναν για το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας της προηγούμενης βδομάδας σχετικά με το νεκροταφείο της Βέροιας και την έναρξη διαδικασιών χωροθέτησης νέων κοιμητηρίων στο παλαιό πεδίο βολής.
Ευχαριστούμε κι εμείς με την σειρά μας τους αναγνώστες
μας για την δύναμη που μας δίνουν για να συνεχίσουμε το
παραγωγικό μας έργο στην τοπική κοινωνία μέσω
του δημοσιογραφικού λειτουργήματος που
ασκούμε.

«Ξέφραγο» το ΓΕΛ
Μακροχωρίου

πος

Σοβαρό πρόβλημα φύλαξης αντιμετωπίζει το Γενικό Λύκειο Μακροχωρίου. Όπως πληροφορηθήκαμε, αποτελεί συχνό φαινόμενο με
γραμμένα στους τοίχους απρεπών συνθημάτων, ενώ καθημερινό πρόβλημα αποτελούν τα αδέσποτα που περιτριγυρίζουν στον αύλειο χώρο
του σχολείου.
Εκεί δε που είναι περισσότερο επικίνδυνο, είναι τα σπασμένα μπουκάλια. Όταν το σχολείο είναι κλειστό, μπαίνουν στην αυλή διάφοροι και
αφού πίνουν, στην συνέχεια σπάζουν τα μπουκάλια με κίνδυνο να τα
πατήσουν οι μαθητές, έως ότου αυτά καθαριστούν.
Έτσι μπαίνει το αίτημα τοποθέτησης σχολικού φύλακα για τον έλεγχο και την προστασία του σχολείου…
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πολιτισμός
Ο Άγγελος Ροδαφηνός στη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3, ΣΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Είχε επιτυχία η ποδηλατάδα

Αστρολογία, μαύρες γάτες,
ομοιοπαθητική, γραφολογία,
ιριδολογία, βελονισμός, βιορυθμοί, πυροβασία, κρυστάλλινες σφαίρες, ταρώ, δίαιτα
τύπου αίματος.
«Extraordinary claims
require extraordinary
evidence» (Hume)
Γιατί πιστεύουμε σε παράξενα πράγματα; Τι να πρωτο-πιστέψω;
Είναι έγκυρες οι προβλέψεις της αστρολογίας; Του
καφέ; Της παλάμης; Της γραφολογίας; Της νουμερολογίας;
Είναι χαζές οι ξανθιές; Ποια η
άποψή σας για την ομοιοπαθητική; Την τηλεπάθεια; Αν δεις μαύρη γάτα…;
Για τον μέσο άνθρωπο ο κόσμος είναι ένα αρκετά πολύπλοκο μέρος. Σχεδόν όλοι μας γνωρίζουμε
τι συμβαίνει γύρω μας, απλά δεν ξέρουμε πάντα γιατί. Ταυτόχρονα μας διακρίνει μια έντονη ανάγκη
να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν. Συχνά όμως, πιθανόν λόγω έλλειψης εκπαίδευσης στην ικανότητα κριτικής σκέψης, συνδυάζοντας μια σειρά γεγονότων καταλήγουμε άθελα σε λανθασμένα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα
σε ψευδο-συσχετίσεις της μορφής:
”Κάθε φορά που πλένω το αμάξι μου βρέχει”.
”Μόλις τώρα σε σκεφτόμουνα και πήρες τηλέφωνο!”
”Είδα στον ύπνο μου ότι αρρώστησαν οι γονείς μου και την άλλη
μέρα αρρώστησε η μητέρα μου.”
Πώς μπορώ να διακρίνω μεταξύ του έγκυρου και του ψευδούς ή
αληθοφανούς;
Πώς αναπτύσσεται η κριτική σκέψη;
Η επιστημονική μέθοδος.
Οι κίνδυνοι των ψευδο-επιστημών.
Η ικανότητα να μπορεί κάποιος να διακρίνει την αλήθεια δεν είναι
έμφυτη αλλά αποκτάται. Τα σχετικά μαθήματα ή βιβλία έχουν τίτλους όπως μεθοδολογία, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής
έρευνας, κ.ά. Για τους ενθουσιώδεις του διαδικτύου ο κος Ροδαφηνός προτείνει τις ιστοσελίδες www.
sceptics.com και www.quackwatch.org.
Ομιλητής ο Δρ Άγγελος Ροδαφηνός. Καθηγητής Ψυχολογίας, συγγραφέας «Από Πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπαλιν» και «Οι Ηλίθιοι είναι Ανίκητοι» www.rodafinos.weebly.com
Έκτακτη συμμετοχή: κα Σουλτάνα Οτιθελολέογλου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Έλλης 8, Βέροια. Τηλ. 2331024494 και http://
www.libver.gr

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Aκύρωση προσκυνήματος

Το διοικητικό συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας μετά την ιδιαίτερα εχθρική συμπεριφορά των
εξ ανατολών γειτόνων μας, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο κακής συμπεριφοράς και πλέον μας
απειλούν καθημερινά (ΑΟΖ, στρατιωτικές ασκήσεις,
ομηρία στρατιωτικών, κλπ) αποφάσισε ομόφωνα την
ακύρωση του προσκυνήματος που είχε προγραμματίσει στον Εύξεινο Πόντο, από 26-07-2018 έως
05-08-2018. Στηρίζουμε την πατρίδα μας στα εθνικά ζητήματα στέλνοντας ηχηρό μήνυμα εθνικής
ενότητας και ομοψυχίας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος
Βόλτες με ποδήλατα για ερασιτέχνες αλλά
και extreme riders, διαγωνισμό φωτογραφίας με
έπαθλα περιελάμβανε μεταξύ άλλων το Σαββατοκύριακο στις Ανθισμένες Ροδακινιές που διοργάνωσε ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας!
Μια ποδηλατική διαδρομή απαιτήσεων για
τους λάτρεις της ορεινής ποδηλασίας. Ξεκίνησε
από το πάρκο Ελιάς, προς το Φράγμα του Αλιάκμονα και από εκεί προς τα Πιέρια όρη. Λίμνες,
ποτάμι, δάσος, το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό.
Μπήκαν από χωματόδρομο μέσα στο δάσος
για να συναντήσουν το μονοπάτι που μέσα από
πυκνό δάσος καταλήγει στη Μονή Προδρόμου.
Ανασύνταξη δυνάμεων, κάθοδος από παραλίμνια
διαδρομή και επιστροφή στο πάρκο Ελιάς.
Η διαδρομή κυκλική είχε έχει μήκος 26km.
Υψομετρική διαφορά: 560m. Στο σύνολό της
χωρίζεται σε Άσφαλτο: 18.500m, Χωματόδρομο:
5.000m, Μονοπάτι: 2.500m. Χαρακτηρίζεται απαιτητική για ερασιτέχνες σε ότι αφορά την κλίση

της και την τεχνική οδήγησης στο μονοπάτι. Σε
σημεία του μονοπατιού η κλίση είναι μέχρι και
25%.
Την Κυριακή βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά
του κάμπου! Συνάντηση στο πάρκο της Ελιά και
στη συνέχεια οι ποδηλάτες κατηφόρισαν προς
τους οικισμούς Μέσης, Κουλούρας, Άμμου, όπου
έκαναν στάση για νερό και κολατσιό και στη συνέχεια επέστρεψαν στη Βέροια.
Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
ήταν μια εύκολη διαδρομή 17km και υψομετρική
διαφορά: 120m. σε άσφαλτο που απευθύνεται σε
όλους.
Στο Πάρκο Ελιάς (περιοχή Αγ.Αναργύρων)
στήθηκε ένα ποδηλατικό πάρκο για παιδιά ηλικίας
3 έως 12 ετών, με στόχο την εξοικείωση των μικρών αναβατών με τους κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις
δημιουργήθηκε μια γιορτή για το ποδήλατο!
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εκδηλώσεις
Προσκυνηματική
εκδρομή στο Άγιον Όρος

Το 3ήμερο 9-11 Μαρτίου 2018 η Λέσχη Καταδρομέων Ημαθίας πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιον Όρος. Έχοντας ως έδρας την Ιερά
Μονή Κουτλουμουσίου τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης
εξόρμησαν τόσο στις δημοφιλείς Σκήτες των Γερόντων
Γαβριήλ και πρώην Παϊσίου όσο και σε απομονωμένα
κελιά όπως του Διακο Κοσμά, παίρνοντας ευλογία από
τους ασκητές του Αγίου Όρους.
Οι συμμετέχοντες γύρισαν με τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο για τις περιηγήσεις στην φύση του Όρους και
τις Σκήτες, τις κατανυκτικές λειτουργίες αλλά και για την
άρτια οργάνωση της εκδρομής, με την ευχή να επαναληφθεί.

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του
επιστημονικου περιοδικού «ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 2018 ΣΤΙΣ 6 μ.μ.
Ο επιστημονικός κόσμος της Βεροίας και της Ημαθίας συνολικά
ανταποκρίθηκε με μεγάλη ικανοποίηση σε ένα έντυπο όπου δεκάδες
επιστήμονες συνεργάζονται ήδη με πρωτότυπες εργασίες τους, αφού
πλέον βρήκαν τη φιλόξενη «στέγη τους» στη «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία». Το περιοδικό δημοσιεύει τον επιστημονικό και πνευματικό μόχθο
των δημιουργών μας από οποιανδήποτε επιστημονικό χώρο με γνώμονα, σκεπτικό και βάση πως θεραπεύει την Ιστορία και τον Πολιτισμό
μας. Είναι «ανοιχτό» δηλαδή σε όσους ερευνούν και δημι¬ουργούν
ευρύτερο επιστημονικό και πολιτισμικό έργο – δηλαδή Ιστορία, γιατί «η
Ιστορία ως επισκέπουσα επιστήμη υπηρετεί όλες τις επιστήμες και τις
δραστηριότητές τους»˙ δεν αναφέρεται μόνο στους ιστορικούς, αλλά σε
οποιονδήποτε παράγει «Ιστορία»˙ γιατί «ό,τι σταματάει να γίνεται τώρα,
την ίδια στιγμή, αυτόματα, γίνεται Ιστορία».
Όλο αυτό το παραγόμενο «Ημαθιώτικο Γεγονός» παρουσιάζεται σε
ένα τέλειο εκδοτικό έργο, υπό την επίβλεψη και επιμέλεια του ακάματου
φιλόλογου και ιστορικού συμπολίτη μας Δρ. Δρ. καθηγητή Αντώνη Μιχ.
Κολτσίδα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ερευνητικών έργων
της τοπικής μας ιστορίας.
Τονίζουμε στο σημείο αυτό πως το τελικό επιστημονικό - εκδοτικό δημιούργημα γίνεται πράξη και έργο με την παραγόμενη εκδοτική ποιότητα
και εμφάνιση του περιοδικού που παράγεται με τη γενναιόδωρη προσφορά του καταξιωμένου συμπολίτη μας εκδότη - καθηγητή Γε¬ρά¬σιμου Καλλιγά, εκτυπωμένο από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξις και τις
Εκδόσεις Super Course και προσφέρεται δωρεάν στους συνεργάτες του
περιοδικού, σε ενδιαφερόμενους με τα αντίστοιχα επιστημονικά θέματα
και σε βιβλιοθήκες μορφωτικών και ε¬πι¬σ¬τη¬μονικών μονάδων και
φορέων. Έτσι, τελικά παράγεται ένα περιοδικό που συνιστά «εργαλείο»
ιστορικής έρευνας και προσφο¬ράς στη διαχρονική Ιστορία της Βεροίας-Ημαθίας και στοχεύει στην ενάσκηση της το¬πικής αυτογνωσίας.
Στο παρών τεύχος 2 (2018) συμμετέχουν 17 καταξιωμένοι συγγραφείς με τα αντίστοιχα πρωτότυπα έργα τους:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Στέλεχος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μα¬¬κε¬δονίας: «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας».
Μεταρρυθμιστικές απόπειρες σε μια μονά-δα φροντίδας ηλικιωμένων,
αντιμετωπίζοντας ενστικτωδώς το γήρας των δομών και προ-σβλέπο¬ντας στο γέρας των οργανωμένων αλλαγών.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Καθηγητής - Εκδότης: Επίσκεψη του δημοσιογράφου Γ. Β. Τσο¬κό¬¬που¬λου στη Βέροια τον Οκτώβριο του 1912.
Δρ. Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, Καθηγητής, Φιλόλογος - Ιστορικός: Εθνολογική, γλωσσική και γεωγραφική σύνθεση του ελληνοβλαχικού στοιχειού στα βαλκάνια.
Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αναγεννητικής Ιατρικής και Κυτταρικής Βιολογίας, Ιατρικό Πανεπιστήμιο Νότιας
Καρολίνας, Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ.
Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Πρωτοπρεσβύτερος Οικουμενικού Θρόνου: Ενωτικές απόπειρες ορθοδοξίας και παπισμού κατά
τον 13ο και τον 14ο αιωνα.
Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Προ¬γραμ¬ματισμού
Δήμου Βεροίας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Βεροίας στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2014-2020: Μια απόπειρα αναζωογόνησης των
ιστορικών τόπων μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΥΡΙΝΟΣ, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών και Οικονομικών Επιστημών: Επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό προφίλ των μελών της σχολικής διοίκησης

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ” ΑΠΟ ΤΟΥΣ
μικρούς “ΠΑΡΑΔΟΞΟΥΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ»
Με πολύ κέφι
συνεχίζουμε τις
πρόβες μας για
την καινούρια μας
θεατρική παράσταση “Ανθρώπινα Λουλούδια”.
Τον Μάιο λοιπόν,
με την ολόγλυκη
ευωδιά μας, θα
μας δείτε να παρουσιάζουμε το
παραμυθόδραμα
της κ. Μαίρης Σοΐδου, σε διασκευή
και συντονισμό
της κ. Ιωάννας
Κοντοτάσιου.

στη Βέροια στα 1892-1923.
Mρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ.
ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Φιλόλογος,
Καθηγήτρια: Ο βίος και το
έργο του Λουκή Ακρίτα, περιγραφή του δημοσιογραφικού και πολιτικού του έργου.
Mr.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ, Dipl. Ing.
E l e k t r o t e c h n i k ( Te c h .
Informatik), M. Sc. in
Environmental Protection:
Καταλληλότητα μιας προταθείσας θέσης για εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας
αστικών απορριμμάτων και
ΧΥΤΥ στο νομό Ημαθίας.
Mρ. ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ, Θεολόγος, Καθηγητής: «Κατάλογος των χειρογράφων και εντύ¬πων βιβλίων της βιβλιοθήκης της ιεράς μονής Τιμίου
Προδρόμου «Σκήτης Βεροίας» υπό του μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Σωφρονίου Σταμουλη, εν έτεσι 1927 (απρ. 29 / μ. 13)».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΑΔΗΣ, Ιατρός - Χειρουργός Ορθοπεδικός: Η
διαχρονική Δευτερο¬βάθ¬μια Περίθαλψη στην Ημαθία.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Ερευνητής - Συγγραφέας
της Ιστορίας και Λαο¬γρα¬φίας του Ρουμλουκιού: Η βυζαντινή οικογένεια των Καβάσιλα και το τεκμαιρόμενο ζευγηλατειό της στη θέση της
σημερινής Καβάσιλας Ημαθίας.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΝΤΑ, Φυσικός, Καθηγήτρια: Δημήτριος Αργυριάδης,
ο λόγιος δάσκαλος των σχολών της Βεροίας (1863-1874).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, Πτυχιούχος Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου («Ελλη¬νικός Πολιτισμός»), Ερευνητής, Ποιητής: Η
Νάουσα του μεσοπολέμου: Πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΆΙΤΣΗΣ, Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας: Οι κοινωνικές τάξεις της Νάου¬σας στα χρόνια της βιομηχανικής άνθισης και η
συμμετοχή τους στον λαϊκό πολιτισμό.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας: Το άναμμα του «Καρ¬¬τσιούνου» στη Νάουσα και ο συμβολισμός
της φωτιάς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ένα έθιμο με αρχαιοελληνικές
καταβολές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Υποστράτηγος ε.α.: Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας - Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας.
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υγεία

Η νηστεία και η σχέση μας με τα τρόφιμα
- Του Ιωάννου Λότσιου
Η νηστεία έχει σχέση με τα τρόφιμα και με την γύμναση των σωματικών και πνευματικών μας
στοιχείων, προς προκοπή και μια καλύτερη ποιότητα στην ζωή μας και βελτίωση του εαυτού μας.
Είναι η στένη και τεθλιμένη οδός, για την οποία ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει: ‘’Εἰσέλθατε διὰ τῆς
στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς· ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν
ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν’’(Ματθ.7,13-14), ένα ιδιαίτερος τρόπος ζωής για τους
πιστούς σε όλη την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας. Η περίοδο αυτή της Σαρακοστής είναι
ένα μικρό και ικανό δείγμα αυτής της οδού, που περνά μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις και
μιας προσπάθειας επαγρύπνησης.
Περιγράφοντας η υμνογραφία της περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής την
αναφέρει ως στάδιο αθλητών που εισέρχονται για να αγωνισθούν. Αυτή η εικόνα, παρμένη από
την αθλητισμό στοχεύει να μας χαρακτηρίσει και εμάς ως πνευματικούς αθλητές. Ενώ στα στάδια,
αγωνίζονται πολλοί και εις λαμβάνει το βραβείο, στην εν Χριστώ ζωή μας, το βραβείο ενώ είναι
ένα, το πρόσωπο του Χριστού, είναι κοινό σε όλους και για όλα. Ο αγώνα αυτός έχει να κάνει με
τον ίδιο μας τον εαυτό και όχι σε αντίθεση ή πρόταξη έναντι των άλλων. Σε αυτό το στάδιο η νηστεία, μια παραδοσιακή ασκητική μέθοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας οδηγεί σε μια αυτογνωσία, των αναγκών μας και των παθών μας. Μας δείχνει τις αποτυχίες μας και την ανάγκη θεραπείας, στοιχεία που δεν οδηγούν στη απελπισία και το αδιέξοδο αλλά στην υπόμνηση ότι πρέπει
να δώσουμε σχήμα, υπαρκτά και φανερά αυτήν ακριβώς τη ανανέωση μας.
Πάνω από όλα η νηστεία, η σωματική έχει λόγο με την σχέση μας με τα τρόφιμα. Αλλά πως
μπορούμε να έχουμε μια ανακαίνιση, που στο βαθμό αναφέρεται στην δική μας προσωπική άσκηση; όταν η νηστεία έχει σχέση με τις τροφές; Γιατί η ανακαίνιση δεν μπορεί να αναφέρεται
στην κατανάλωση των
Η ανακαίνιση αφορά περισσότερο την πνευματική μας πλευρά. Αυτή είναι η άσκηση της νηστείας, δηλαδή ένα αγώνας, μια διαρκή κατάσταση εμπόλεμη ίσως, μεταξύ καλού και κακού,
μεταξύ επιθυμιών και βουλήσεως, μεταξύ απολαύσεων και στερήσεων. Η καταναλωτική κοινωνία μας προσφέρει αρκετά, πειρασμούς και επιλογές, που μας εγκλωβίζουν στο αμαρτωλό
κοσμικό, στην αγκαλιά του οποίου εμείς ανάβουμε τα πάθη και τις αμαρτίες μας περισσότερο, από ότι την υπόλοιπη ζωή του έτους. Αυτή η αποχή από τα αρτύσιμα τρόφιμα και η χρήση
νηστίσιμων πρέπει να συνδεθεί με την σύνθεση σωματικού και πνευματικού αγώνα, αλλιώς δεν έχει αντίκρυσα. Τα σωματικά, δηλαδή τα της νηστείας και η διατροφή μας, ελευθερώνουν την
ψυχή. Τα δε πνευµατικά, η προσευχή και πνευματική μας ανάταση, τροφοδοτούν τον πνεύμα μας, ‘’Τιμή γάρ νηστείας οὐχί σιτίων ἀποχή, ἀλλά αμαρτημάτων ἀναχώρησις», μας αναφέρει ο
Ιερός Χρυσόστομος( Εις Ανδριάντας, γ’). Σε αυτό το σύνθετο πρόγραμμα μας δεν είμαστε μόνοι μας. Έρχεται η Εκκλησία, ως φιλόστοργη μητέρα να μας προσθέση περισσότερα εφόδια, όχι
μόνο αντοχής αλλά και να μας υπενθυμίσει ότι είναι και άλλοι αγωνιστές, είτε εν τη θριαβεβούση είτε στην επι γης στρατευμένη Εκκλησία.

Προσοχή στην παχυσαρκία, είναι καταστροφική
στην υγεία των παιδιών
Ξέρατε πως η μάστιγα της εποχής μας είναι η
παιδική παχυσαρκία και πως όλο και σε περισσότερα παιδιά καταστρέφεται η υγεία αλλά και
ψυχολογία τους;
Γράφει η Μαρία Αλιμπέρτη – Κατσάνη
Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παχύσαρκο παιδί σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται οφείλονται
περισσότερο στο γεγονός του αποκλεισμού του ρατσισμού
και του μπούλινγ ή γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τις δραστηρίοτητες που έχουν τα παιδιά της ηλικίας του.
Η σκληρότητα που μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά
σε βάρος ενός παχύσαρκου παιδιού μπορεί να χει μεγάλη
επίπτωση στην αυτοπεποίθηση του και να επηρεάσει την
αυτοεκτίμηση του.
Δυστυχώς όλα ξεκινούν από τους γονείς…..
Πολλοί γονείς έχουν
άγνοια ή αδιαφορούν
για τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει η κακή
διατροφή στην υγεία
των παιδιών τους.
Το αποτέλεσμα είναι
ολέθριο όταν γίνει συνήθεια η ανθυγιεινή τροφή στο παιδί που στην
κυριολεξία εθίζεται στη
ζάχαρη, στο λίπος ή σε
χημικά προσθετικά που
περιέχουν οι τροφές, έ-

τσι αρχίζει να παίρνει βάρος
μέχρι που γίνεται υπέρβαρο.
Σε πολλές περιπτώσεις
τα παιδιά αντιγράφουν τις
συνήθειες των γονιών τους.
Στην περίπτωση της παχυσαρκίας και της υπερφαγίας, ένα παιδί δεν έχει τρόπο να προστατευθεί όταν
οι γονείς του καταναλώνουν
κακής ποιότητας τρόφιμα
καθημερινά.
Τα παχυντικά τρόφιμα
είναι πολύ δελεαστικά και
έχουν την μορφή της σοκολάτας, γαριδάκια, αναψυκτικά, γλυκά, κ.τ.λ. Βρίσκονται
παντού και έχουν πολύ ωραία και δελεαστική εμφάνιση, διαφημίζονται από τα
ΜΜΕ και επηρεάζουν την
κρίση των γονιών που τα
επιλέγουν σαν την εύκολη
λύση…
Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν ως προτεραιότητα στο πρόγραμμά τους την σωματική άσκηση γιατί δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο δεδομένου ότι τα διαβάσματα, το φροντιστήριο και οι ξένες γλώσσες, απαιτούν πολύ χρόνο και φυσικά
δεν μένει χρόνος ούτε για παιχνίδι.
Η παιδική παχυσαρκία οφείλεται πολλές φορές και στην
καθιστική διασκέδαση που προσφέρει το ηλεκτρονικό παιχνίδι μέσα από το internet τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,

τα tamplet ή το playstation.
Σήμερα το παιδί είναι περιορισμένο μέσα στο σπίτι για τη
δική του ασφάλεια, έτσι είναι λιγότερο δραστήριο, αν μάλιστα στην οικογένεια υπάρχει προδιάθεση παχυσαρκίας το
παιδί είναι καταδικασμένο να γίνει παχύσαρκο.
Αν οι γονείς προσπαθήσουν να βάλουν ένα πρόγραμμα
και να βελτιώσουν την διατροφή και την άσκηση των παιδιών τους θα αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις που
έχει η παχυσαρκία τόσο στην υγεία των παιδιών όσο και
στην ψυχολογία τους.
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Γράμμα από τη Θεσσαλονίκη. Οι κυρίες της πολυκατοικίας στη Βέροια του ‘60
Της Ελένης Δημητριάδου
Συνέχεια από την προηγούμενη Δευτέρα

Απέναντί μας καθόταν η κυρία Χρυσάνθη, «κυρία
γεωπόνου», γνήσια Βεροιώτισσα. Από αυτήν έμαθα τον
«φασουλονταβά» και το «γιέ μ΄». Τα παράθυρα μας στο
φωταγωγό δίπλα δίπλα. «Μη τρώτε άλλο γιέ μ΄. Φτάνει!»,
την ακούγαμε να παρακαλάει τα στρουμπουλά παιδιά της,
τη Νίτσα και το Φιλώτα που δεν χόρταιναν με τίποτε, ενώ την
ίδια στιγμή περνούσε στο παρασύνθημα η μαμά μου: «Φάτε,
καλέ, φάτε λίγο ακόμη, θα με σκάσετε!», ευρισκόμενη σε
ντελίριο λόγω συνδρόμου κατοχής, χωρίς ωστόσο να πείθει
τη λιγόφαγη αδελφή μου, αλλά και χωρίς να συνειδητοποιεί
ότι η αφεντιά μου είχε αρχίσει να στρογγυλεύει επικίνδυνα.
Τα κλειδιά μας ταίριαζαν και δεν το είχανε σε τίποτε οι δύο
κυρίες να ξεκλειδώνουν η μια το διαμέρισμα της άλλης χωρίς
προειδοποίηση και να μπουκάρουν μέσα σαν καλές κουμπάρες. Τόση ήταν η οικειότητα που είχε αναπτυχθεί ανάμεσά
μας, που ένα βράδυ που κοιμόμασταν όλοι του καλού καιρού, ακούμε την εξώπορτα να ανοίγει και να ξεπροβάλει το
στρογγυλό κεφάλι του Φιλώτα όλο απορία για το πού στο
καλό πήγαν οι γονείς του χωρίς να ειδοποιήσουν. Κι όταν
ένα παγωμένο βράδυ η μαμά γάζωνε στη ραπτομηχανή, κι
η βελόνα μπήκε στο δάκτυλό της κι έσπασε, κι ο μπαμπάς
έλειπε περιοδεία, ήταν η κυρία Χρυσάνθη που την έπιασε
αλά μπρατσέτα και την πήγε μέχρι τον Αληχανίδη το γιατρό
να της κάνει επέμβαση. Κρύο κι ερημιά στους δρόμους, κι
ο αστυφύλακας έξω από το σπίτι του να ζητάει τα στοιχεία
τους. Και όταν του ζήτησαν το λόγο και αυτός ψιθύρισε κάτι
δικαιολογίες, η κυρία Χρυσάνθη είπε το αμίμητο: «Α! Καλά!
Γράφε!», ελπίζοντας να ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχύτερα
και να πάνε μέσα στο ιατρείο. Η κυρία Χρυσάνθη ήρθε στην
πολυκατοικία μας με την οικογένειά της αφήνοντας το πατρικό της σπίτι, όπου έμεναν αρχικά. Μαζί τους έφεραν και
τον γάτο τους τον «Γουλάρα». Ολόασπρος και τεράστιος. Ο
Φιλώτας τον χόρευε: «Κοιτάξτε χορεύει σέικ!». Ο Γουλάρας
δεν άντεξε την πολυκατοικία. Τόσκασε μια μέρα για την παλιά του γειτονιά, το μαχαλά του, πέρα, στον Άγιο Αντώνιο. Κι
ας ήρθε μέσα σε τσουβάλι για να χάσει τον προσανατολισμό
του. Όταν κτίστηκαν οι πρώτες πολυκατοικίες στην Ανοίξεως,
αγόρασαν ένα διαμέρισμα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κι
έφυγαν.

1960. Πρωτομαγιά στο Κτήμα στο Μακροχώρι:
οι κυρίες Χρυσάνθη και Βούλα, η μαμά
ο μπαμπάς. Κάτω ο Φιλώτας κι εγώ.
Μετά ήρθε η κυρία Αλίκη, «κυρία δικηγόρου», νιόπαντρη. Ο άντρας της, ο κύριος Τέλης, ντύθηκε γαμπρός στο
διαμέρισμα. Είχε πολύ γούστο που μας κτύπησε ένα Κυριακάτικο πρωί την πόρτα και ζήτησε μια βούρτσα για να βουρτσίσει το γαμπριάτικο κουστούμι του. Αυτό ήταν! Μια υπέροχη φιλία άρχισε τότε ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κράτησε μια ζωή. Η κ. Αλίκη εργαζόταν στη Διεύθυνση Γεωργίας
αλλά γρήγορα σταμάτησε να εργάζεται και μπήκε στο κλαμπ
των γυναικών της πολυκατοικίας κι αποτέλεσε το νεότερο
μέλος της. Κάθε πρωί οι υπόλοιπες περίμεναν να φύγει ο κ.
Τέλης για το γραφείο του για να εισβάλουν στο φιλόξενο σπίτι της. Η κυρία Νίκη «σύζυγος αξιωματικού», ερχόταν από το

ισόγειο κι οι άλλες την έκαναν χάζι, γιατί ήταν τόσο κοντούλα
που χοροπηδούσε για να φτάσει το κουδούνι. Ο άντρας της
αντίθετα, ήταν ένας θεόρατος ευθυτενής Κρητικός, που της
είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Δεν είχαν παιδιά και αυτός ήταν ο
καημός τους, ιδιαίτερα της κυρίας Νίκης. Να φανταστείς φώναζε το καναρίνι τους με το όνομα του συζύγου της, έτσι για
να το αισθάνεται κάτι σαν παιδί τους.
Η μαμά θεωρούσε τη νιόπαντρη Αλίκη κάτι σαν μικρότερη
αδελφή της. Πήγαινε το πρωί στο σπίτι της με τις χούφτες
κλειστές και γεμάτες: «Διάλεξε», της έλεγε και της γέμιζε τα
χέρια με ελιές που είχαν έρθει από τον Πολύγυρο. Πρόθυμη
να της δίνει τις πρώτες συμβουλές, να γίνεται νοσοκόμα της
στην περίοδο του θηλασμού και νταντά στο πρώτο μωρό
που απέκτησε η πολυκατοικία μας, στον Τόνυ. Πώς θα του
κάνει το μπανάκι του, πώς θα το ταΐσει. Ώσπου έφυγαν με
τον κύριο Τέλη και το μωρό, για το διαμέρισμα που αγόρασαν στο Ρολόι.
Ύστερα εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα μια οικογένεια
αξιωματικών από την Αθήνα με την κόρη τους που ήταν υιοθετημένη. Η «κυρία αξιωματικού», ήταν πολύ υπερήφανη για
την πρωτευουσιάνικη καταγωγή της και καμάρωνε ιδιαίτερα
για την κόρη της. «Η … μου», έλεγε με ένα ύφος που οι υπόλοιπες κυρίες το εκλάμβαναν ως έπαρση, «το καλοκαίρι με
τα ποδήλατα και τα κανό μαυρίζει και γίνεται αγνώριστη!». Ένα κοριτσάκι αδύνατο, ξανθό που καθόλου δεν τους έμοιαζε,
ούτε στην όψη ούτε στο χαρακτήρα, απλό, χαρούμενο, ήταν
μια πολύ καλή παρέα για την αδελφή μου.
Τα πρώτα χρόνια ήμουν το πιο μικρό παιδί και η μαμά με
έπαιρνε πάντα σε όποια επίσκεψη πήγαινε μέσα ή έξω από
την οικοδομή. Άκουγα υπομονετικά τις κυρίες σιωπώντας αναγκαστικά, κι αυτές με παίνευαν: «Αυτό το παιδί, στόμα έχει
και μιλιά δεν έχει».
Αλλά τι να έλεγα και με ποιόν; Ευτυχώς υπήρχαν και τα
κεράσματα να σπάνε λίγο τη βαρεμάρα. Στις επισκέψεις σε
άλλες κυρίες εκτός οικοδομής, που γινόταν λιγότερο συχνά,
έπρεπε να φοράμε τα καλά μας – όχι τα πρόχειρα καθημερινά και τις παντόφλες μας.
Οι οικοδέσποινες ζούσαν σε κάτι υπέροχα διώροφα σπίτια, κάπου στην Ελιά και πιο πέρα στην Ανοίξεως που τότε
τη λέγαμε Περιφερειακό.
Οι συζητήσεις μεταξύ των γυναικών ήταν πιο συγκρατημένες – για πειράγματα και ξεκαρδίσματα ούτε κουβέντα,
και η μαμά έπαιρνε το πιο επίσημο κι ευγενικό της ύφος.
Το περιβάλλον δεν μου ήταν οικείο, αλλά τα τραταρίσματα
ήταν πλουσιοπάροχα και είχα την ευκαιρία να χαζεύω τα
ψηλοτάβανα και ευρύχωρα δωμάτια, που έκαναν το δικό μας
διαμέρισμα να φαίνεται σαν μικρό κλουβί! Αλλά να σας πω
την αλήθεια, χίλιες φορές προτιμούσα τις γυναικοπαρέες στα
μικρά διαμερίσματα της οικοδομής μας! Άσε που 1-2 χρόνια
αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν και κορίτσια της ηλικίας
μου!
Η Μπόλα-Κατερίνα, κόρη της κυρίας Νίκης της μοδίστρας,
κακομαθημένη ως μοναχοκόρη, που ζητούσε απλώς περισσότερο χρόνο από την πολυάσχολη μαμά της, αποτέλεσε
ωστόσο καλή παρέα για μένα, που την είχα του χεριού μου
γιατί ήταν ένα χρόνο μικρότερη. Και μετά… ήρθε η Έλλη
με την αδελφή της την Σύντια-Υακίνθη, κόρες της κυρίας
Δήμητρας. Την Έλλη τη θαύμαζα πολύ γιατί ήταν κομψή και
ντελικάτη, αλλά κυρίως γιατί ήταν έξυπνη, βιβλιοφάγος και
πολύ ώριμη για την ηλικία της, αν και με περνούσε μόνο ένα
χρόνο.
Την έβλεπα με αγάπη και δέος, σαν αδελφή μου που με
συμβούλευε με αυστηρότητα αλλά κι αγάπη, γιατί η πραγματική μου αδελφή που ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερη δεν καταδεχόταν να ασχοληθεί μαζί μου. Η Σύντια, 5-6 χρόνια πιο
μικρή, ήταν η αδυναμία μου. Με μεγάλα πράσινα μάτια που
πήρε από τη μαμά της, ένα γλυκό πανέμορφο πλάσμα που
πολύ θα ήθελα να ήταν δική μου αδελφούλα. Και βέβαια ήταν και η Μαριάννα, κόρη της κυρίας Ηώς, «συζύγου γεωπόνου», που έμενε σε μια πολυκατοικία πιο πάνω και μας επισκεπτόταν τακτικά με τη μαμά της. Συνομήλικη της Έλλης, τη
θαύμαζα για την ομορφιά και τα κόκκινα μάγουλά της. «Φάτε
κι εσείς καμία ντομάτα», μας έλεγε η μαμά, «δε βλέπετε πόσο κόκκινα μάγουλα έχει η Μαριάννα;». Τα υπέροχα αυτά
πλάσματα, που θαύμαζα κι αγαπούσα, ήταν η κοριτσίστικη
παρέα μου, η πρώτη και μοναδική.

￼ Η κοριτσοπαρέα μας σε αποκριάτικο χορό
στην Ελιά: η αφεντιά μου, η Μαριάνα,
ή Έλλη και η Σύντια-Υακίνθη
Δεν είμαστε μόνο εμείς τα κοριτσόπουλα που μεγαλώσαμε τη γυναικεία παρέα της πολυκατοικίας, αλλά είναι και
κάποιες γιαγιάδες που έρχονται συνήθως από τη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν μόνιμα. Η κυρία Περιστέρα, μαμά της κυρίας
Βούλας, «συζύγου γεωπόνου», συμπαθέστατη, με ολόλευκα
μαλλιά πιασμένα σε μικρό κότσο, μαυροντυμένη, χαμηλή
και λεπτή, μιλάει με απαλή φωνή συχνά για ιστορίες από
το παρελθόν. «Στη μεγάλη πυρκαυϊά της Θεσσαλονίκης…»,
αρχίζει και συνεχίζει, αλλά εγώ μένω στην εκφορά της λέξης
«πυρκαυϊά» που το συνέδεα με την προσφυγική καταγωγή
της. Στον αντίποδα η κυρία Μαριάνθη, μαμά της κυρίας Ηώς,
έντονη προσωπικότητα, δυνατή φωνή, ψηλή και γεμάτη,
παλιά ομορφιά, κοκέτα με υπέροχα σγουρά μαλλιά που δένουν πίσω με κτενάκια, βαμμένα λουλακιά: «Και χούφταλο
να γίνω, εγώ θα τα βάφω», δηλώνει τακτικά απαντώντας στα
πειράγματα της παρέας.
Σήμερα το πρωί γύρισα νωρίς από το σχολείο, γιατί
ήμουν αδιάθετη. Μάλιστα πέρασα χωρίς τη βοήθεια της μαμάς το δρόμο, γιατί η Μητροπόλεως έχει πολύ κίνηση και η
μαμά βγαίνει στο μπαλκόνι όταν πηγαίνω κι όταν γυρίζω από
το σχολείο και μου δίνει το σύνθημα: «Πέρασε τώρα, Λένα!».
Ήρθα κακοδιάθετη, αλλά η μαμά μου άνοιξε το ραδιόφωνο
να ακούσω τη θεία Λένα που είναι και συνονόματή μου, και
η κουζίνα είναι ζεστή και γεμάτη με τις κυρίες της πολυκατοικίας που τιτιβίζουν χαρούμενα αν και με αναγκάζουν να κολλάω το αυτί μου στο ραδιόφωνο για να ακούω τα δικά μου.
Πόσο ωραία χρόνια, πόσο όμορφες και νέες μαμάδες,
πόσες παρέες μ΄ εκείνη την άδολη οικειότητα και αγάπη, τον
αυθορμητισμό, γέλια, πειράγματα, κοινές χαρές ή λύπες,
κοινές βόλτες, εκδρομές, διακοπές, … κι ύστερα εκείνη η δυσμενής μετάθεση του μπαμπά στη Λαμία το 1969, τα σκόρπισε όλα. Ήμουν μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου.
Ξαναείδα τις κυρίες, τις φίλες κι αδελφές της μαμάς
μου, ένα χρόνο σχεδόν από τότε που αφήσαμε την οικοδομή
και τη Βέροια και αφού στο μεταξύ είχαμε χάσει τον πατέρα μου. Ήταν όλες τους εκεί, στο νέο διαμέρισμά μας στη
Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο δωμάτιο, καθισμένες γύρω-γύρω,
σιωπηλές και δακρυσμένες, η μαμά σα χαμένη, αμίλητη να
κλαίει χωρίς να τις βλέπει. Ήταν ένα βραδινό, μόλις είχα επιστρέψει από το Γυμνάσιο. Κάθισα αμήχανη ανάμεσά τους, κι
ας με υποδέχθηκαν τόσο ζεστά. Αυτό ήταν, δεν ξανάρθανε,
πληγωμένα πουλιά, αποδιωγμένα από την πιο χαρούμενη
και γελαστή φίλη τους, κι έγινε από τότε το σπίτι μας για χρόνια σαν «το σπίτι της Bernarda Alba»!
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Ο καουμπόης
Ένας καουμπόης πάει έξω από
ένα saloon, αφήνει το άλογο απ`
έξω και μπαίνει μέσα. Μετά από
λίγο βγαίνει έξω και δε βλέπει πουθενά το άλογο. Μπαίνει ξανά μέσα
και λέει νευριασμένος:
- «Εάν μέχρι αύριο το πρωί δεν
είναι το άλογο απ`έξω, θα γίνει αυτό που έγινε στο TEXAS.»
- Πάει αύριο το πρωί, πουθενά
το άλογο. Ξαναμπαίνει μέσα νευριασμένος και λέει:
- «Εάν μέχρι σήμερα το βράδι
δέν είναι το άλογο απ`έξω, θα γίνει
αυτό που έγινε στο TEXAS.»
- Πάει το βράδι, πουθενά το άλογο. Μπαίνει μέσα πάλι νευριασμένος και λέει:
- «Αν δεν είναι το άλογο έξω
μέχρι αύριο το πρωί, θα γίνει αυτό
που έγινε στο TEXAS.»
- Πάει ένας και τον ρωτάει:
- «Καλά ρε φίλε, τι έγινε στο
TEXAS;»
- «Έφυγα με τα πόδια.»

Κολοκυθόσουπα
με μανιτάρια

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Τυχερό παιχνίδι που παίζεται με δύο τράπουλες
και με έναν παίχτη – Αγγλικό… αυτό.
2.Ανθοφυτεμένο μέρος αυλής – Το πονηρό πνεύμα,
ξωτικό, στοιχειό.
3.Παιχνίδι της τράπουλας – Όργανα γυμναστικής.
4.Άγγλων «μέσα» - Σπιτικό έπιπλο για ποτά.
5.Αλλιώς η Πύλος – Οργανισμός νεολαίας άθλησης.
6.Αιχμή, κεντρί (αρχ.) – Το 426 με γράμματα.
7.Μυθική γιγάντισσα – Ευωδιάζουν στα σταυρόλεξα
(καθ.).
8.Σύμβουλος νομικών – Θεά της δικαιοσύνης στην
αρχαία Αίγυπτο – Το σύνολο των κατοίκων μιας χώρας,
περιοχής ή πόλεως.
9.Μια από τις φυλές του Ισραήλ – Επιδοκιμάζω,
λέω καλά λόγια, παινεύω.
10.Διανέμω εκ νέου, ξαναμοιράζω.
11.Αβγά μάτια που μαγειρεύονται σε βραστό νερό
– Τζιάν Μαρία…: αξέχαστος Ιταλός ηθοποιός.
12.Αυτές έχουν καθίσει στον ήλιο – Προτρεπτικό
μόριο.

stayrolexakias.gr

ΚΑΘΕΤΑ
1.Ειδική σάλτσα για ψάρια – Εταιρεία ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
2.Τα σχέδια, τα προγράμματα – Αυτοί είναι επιτήδειοι, άξιοι.
3.Τα μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής των τραπεζών – Μονάδα μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος - …
Καστούρα: παλιά ηθοποιός.
4.Τίτλοι ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων στην Τουρκία.
5.Τίτλος ποιήματος του Κίπλινγκ – Κι έτσι το πουρνάρι.
6.Ξεφαντώματα, γλέντια – Λατίνων… χαίρε.
7.Συνέθεσε τον ύμνο «Κυβέρνα Βρετανία» - Μικρό
πλάτος έχει αυτό (καθ.).
8.Ρίχαρντ…: Αυστριακός μουσουργός (1864-1949)
– Παγκόσμιας φήμης βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.
9.Γάλλος Ιάκωβος – Κωμόπολη της Αττικής.
10.Σύμφωνος με το σωστό και το νόμιμο, δίκαιος
(άλλη γραφή) – «Χρυσός» του Περικλή.
11.Αρχαίος Αιγυπτιακός πάπυρος – Σελίν…: Αμερικανίδα τραγουδίστρια – Πληθυντικός άρθρου.
12.Έμβλημα εξουσίας - Έκλυτη η ζωή τους, διεφθαρμένες.

Για αυτή την εύκολη κολοκυθόσουπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψητή κολοκύθα ή κίτρινη κολοκύθα και να απογειώσετε
τη γευστική εμπειρία προσθέτοντας μανιτάρια shiitake.
Διατηρήστε τη στο ψυγείο έως τρεις ημέρες ή βάλτε τη στην
κατάψυξη.
Προετοιμασία:
Βάλτε σε ένα ταψί 1,5 κιλό
γλυκιά κίτρινη ή πορτοκαλί κολοκύθα σε κομματάκια, ένα κρεμμύδι κομμένο στα τέσσερα, 2 μανιτάρια shiitake και μία σκελίδα
σκόρδο. Ρίξτε λίγο λάδι, ανακατέψτε τα υλικά και απλώστε τα.
Ψήστε τα στους 200 °C για περίπου 30 λεπτά.
Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα κατσαρολάκι, προσθέστε 2
κούπες ζωμό κότας και ζεστάνετε
για λίγο. Βάλτε το στο μίξερ και
χτυπήστε έως ότου γίνει πολτός.
Προσθέστε σιγά σιγά ακόμη 3
κούπες ζωμό και χτυπήστε ξανά.
Αφήστε τη σούπα να σιγοβράσει
και αλατοπιπερώστε.
Γαρνίρετε με ψημένους σπόρους κολοκύθας ή μπέικον.

Στρες μέσα στην
ημέρα: 4 συμβουλές
για να μειωθεί
επιτόπου
Ο καλύτερος
τρόπος για να καταπολεμήσετε το
στρες είναι η σωματική άσκηση.
Πρόκειται για τον
πιο εγγυημένο
τρόπο να εκτονώσετε τον θυμό
σας, να συμβάλλετε ταυτόχρονα στην καλή σας φυσική κατάσταση,
αλλά και να αποσπάσετε την προσοχή σας από
όσα σας απασχολούν.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ενωση για το Άγχος και την Κατάθλιψη, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα 4 βήματα, όταν είστε στρεσαρισμένοι:
Να ασκείστε 5 ημέρες την εβδομάδα για 30
λεπτά κάθε μέρα. Φροντίστε να κάνετε συχνές και
τακτικές ασκήσεις, ακόμα και σε μικρές δόσεις, αντί
να κάθεστε σχεδόν σε αδράνεια κατά τον ελεύθερό
σας χρόνο. Το περπάτημα, το τρέξιμο και η ποδηλασία είναι οι καλύτερες λύσεις.
Βρείτε τι σας είναι πιο ευχάριστο. Προτιμάτε ένα
ομαδικό μάθημα γυμναστικής, ή την ατομική εξάσκηση;
«Κατεβάσετε» μουσική, audiobooks και
podcasts για να ακούτε, ενώ ασκείστε. Ζητήστε
από κάποιον φίλο να ασκείται μαζί σας για παρέα.
Δώστε στον εαυτό σας χρόνο για να προσαρμοστεί σε μια νέα ρουτίνα άσκησης. Οι περισσότεροι
άνθρωποι χρειάζονται 4 - 8 εβδομάδες για να προσαρμοστούν και να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε
καλύτερη φυσική κατάσταση.

Γιατί πρέπει να
κοιμόμαστε με κάλτσες
Οι άνθρωποι
που φορούν κάλτσες στο κρεβάτι
κοιμούνται γρηγορότερα διαπιστώνει μελέτη του
Ολλανδικού Ινστιτούτου Νευροεπιστημών (NIN),
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Physiology &
Behavior.
Η θέρμανση των κρύων ποδιών προκαλεί αγγειοδιαστολή - διαστολή των αιμοφόρων αγγείων - γεγονός που δίνει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι ώρα
για ύπνο. Αφού τα αιμοφόρα αγγεία διασταλούν σε
χέρια και πόδια, η θερμότητα αναδιανέμεται σε όλο
το σώμα, το οποίο προετοιμάζεται για ύπνο.
Επιπλέον, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του
Groningen διαπίστωσαν ότι οι κάλτσες στο κρεβάτι
βελτιώνουν θεαματικά τη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα,
όσες γυναίκες φορούν κάλτσες είναι πιθανότερο
κατά 80% να φθάσουν σε οργασμό, ενώ όσες δεν
τις φορούν έχουν μόλις 50% πιθανότητες.
Πηγή: vita.gr
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Αυτά τα δίδυμα κορίτσια, η μία λευκή
η άλλη μαύρη, επαναπροσδιορίζουν
την έννοια της φυλής

“Spotlight”

Ιστορικό,
δράμα, έγκλημα

Το National Geographic αφιερώνει
το τεύχος Απριλίου στο ρατσισμό και
τις φυλετικές διακρίσεις και μέσα από
την ιστορία των διδύμων Millie και
Marcia φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της φυλής, που «δεν
έχει γενετική ή επιστημονική βάση».
Όταν ερωτεύτηκαν η Amanda Wanklin
και ο Michael Biggs, δεν «έδωσαν
δεκάρα» για τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετώπιζαν ως διαφυλετικό
ζευγάρι. «Το πιο σημαντικό ήταν αυτό
που θέλαμε μαζί». Εγκαταστάθηκαν
στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ανυπόμονοι να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια. Στις 3 Ιουλίου 2006, η Amanda έφερε στον κόσμο τις δύο κόρες τους -ετεροζυγωτικά δίδυμα- τις οποίες ονόμασαν Millie Marcia Madge Biggs και Marcia
Millie Madge Biggs. Από μικρή ηλικία τα δύο κορίτσια είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά εντελώς διαφορετικό χρώμα δέρματος. Η Marcia είχε καστανόξανθα
μαλλιά και ανοιχτόχρωμο δέρμα σαν την Αγγλίδα μητέρα της. Η Millie είχε μαύρα
μαλλιά και σκούρο δέρμα σαν τον πατέρα της, που έχει καταγωγή από τη Τζαμάικα. «Ποτέ δεν ανησυχήσαμε, απλώς το αποδεχθήκαμε», εξηγεί ο Michael. «Όταν
γεννήθηκαν, τις έβαζα στο καροτσάκι και ο κόσμος με κοιτούσε, μετά κοιτούσε τη
μία κόρη μου και μετά την άλλη. Ύστερα μου έκαναν πάντα την ερώτηση: «Είναι
δίδυμα;» Ο κόσμος που σχολίαζε τα κορίτσια δεν ήταν ποτέ εμφανώς εχθρικός ή
επικριτικός, απλώς είχαν πολλή περιέργεια, λέει η Amanda. Και μετά «όσο περνούσε ο καιρός, απλώς άρχισαν να βλέπουν την ομορφιά τους». Η περήφανη
μητέρα χαρακτηρίζει τις κόρες της Millie και Marcia το προσωπικό της «ένα στο
εκατομμύριο» θαύμα. Από την πλευρά τους, τα δίδυμα κορίτσια γνωρίζουν πολύ
καλά τι ακριβώς είναι ο ρατσισμός. «Ρατσισμός είναι όταν κάποιος σε κρίνει από
το χρώμα σου και όχι από τον πραγματικό σου εαυτό», λέει η Millie. Η Marcia
περιγράφει τον ρατσισμό ως «ένα αρνητικό πράγμα, επειδή μπορεί να πληγώσει
τα συναισθήματα κάποιου». Ο Michael, που έχει συνεργείο αυτοκινήτων, λέει
πως πολλές φορές έχει βιώσει επιθετικές συμπεριφορές λόγω του χρώματος του
δέρματός του. Ούτε αυτός ούτε η Amanda έχουν δει ποτέ οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στις κόρες τους. Και το ίδιο μαρτυρούν και τα δύο
κορίτσια, πως ουδέποτε έχουν βιώσει ρατσισμό όταν ο κόσμος παρατηρεί την
διαφορετική τους εμφάνιση. «Όταν μα κοιτάζουν, νομίζουν απλώς πως είμαστε
κολλητές φίλες. Κι όταν μαθαίνουν πως είμαστε δίδυμες, κατά κάποιον τρόπο
σοκάρονται που η μία είναι λευκή και η άλλη μαύρη», λέει η Marcia. Κι όταν τις
ρωτούν για τις διαφορές τους, οι ίδιες το αντιλαμβάνονται φυσικά εντελώς διαφορετικά. «Στη Millie αρέσουν κοριτσίστικα πράγματα. Το ροζ κι όλα αυτά», λέει η
Marcia. «Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ροζ, είμαι αγοροκόριτσο. Το να γεννήσει ένα διαφυλετικό ζευγάρι διαζυγωτικά δίδυμα που μοιάζουν περισσότερο με
τον έναν γονιό δεν είναι τόσο σπάνιο, σημειώνει η γενετίστρια Alicia Martin. Όταν
συμβαίνει αυτό, τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε κάθε παιδί εξαρτώνται
από πολλές παραμέτρους, ανάμεσά τους «από πού κατάγονται οι πρόγονοι των
γονιών», σημειώνει η Martin, καθηγήτρια Στατιστικής Γενετικής του Broad Institute
στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Ιστορικά, όταν οι άνθρωποι βάζουν όρια στην
ταυτότητα συχνά βασίζονται στο χρώμα του δέρματος ως μεταβλητή της φυλής.
Αλλά η μελέτη της ανθρώπινης γενετικής τον 21ο αιώνα μάς λέει ότι όλη η ιδέα
της φυλής είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση. Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει
ότι «οι ορατές διαφορές μεταξύ των λαών είναι ατυχήματα της ιστορίας» - το αποτέλεσμα των μεταλλάξεων, των μεταναστεύσεων, της φυσικής επιλογής, της απομόνωσης ορισμένων πληθυσμών και της διασταύρωσης μεταξύ άλλων, σημειώνει
η δημοσιογράφος Elizabeth Kolbert. Δεν είναι φυλετικές διαφορές, επειδή η ίδια
η έννοια της φυλής «δεν έχει γενετική ή επιστημονική βάση». Ωστόσο 50 χρόνια
μετά την δολοφονία του Martin Luther King, Jr. η φυλετική ταυτότητα εξακολουθεί
να συνιστά θεμελιώδη διαχωριστική γραμμή σε όλο τον πλανήτη.

Ο Ερντογάν προειδοποιεί για Γ’
Παγκόσμιο Πόλεμο
Την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που χτίζονται στη Συρία μπορεί να αποτελέσουν
την αιτία για το ξέσπασμα Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου
διατύπωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση για την Υγεία στην Άγκυρα, ανέφερε: «Οι ΗΠΑ
χτίζουν είκοσι βάσεις στη Συρία, γεγονός που στρέφεται κατά της Ρωσίας και μπορεί να γίνει αιτία για να
ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος». «Το ερώτημα που
προκύπτει είναι γιατί χρειάζονται οι αμερικανικές βάσεις στη Συρία, όπου υπάρχουν και δυνάμεις και της
Ρωσίας και του Ιράν» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Παράλληλα κάλεσε τους
Τούρκους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. «Ας είμαστε
προετοιμασμένοι για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
τα ενδεχόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στο κοινό.

«Όχι στο τείχος» φωνάζουν και οι
δύο πλευρές των συνόρων ΗΠΑΜεξικού στον Τραμπ

Η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε
ο Τραμπ στην Καλιφόρνια ως πρόεδρος των
ΗΠΑ προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες και στις
Το Spotlight: Όλα στο φως
δύο πλευρές των συνόρων, αν και ορισμένοι
εξιστορεί τη σοκαριστική υπόΑμερικανοί βγήκαν για να τον υποστηρίξουν.
θεση παιδεραστίας στους κόλΟ πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκε την αμεριπους της καθολικής εκκλησίας
κανική πλευρά στο Σαν Ντιέγκο, προκειμένου
της Βοστώνης το 2002, με 70 ενα επιθεωρήσει τα κατασκευαστικά μοντέλα
για την κατασκευή του απροσπέλαστου τείχους
μπλεκόμενους ιερείς. Η αποκάπου θέλει να κατασκευάσει κατά μήκος των
λυψη της τεράστιας αμαρτίας,
3.200 χλμ, που αποτελούν τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Αρκετά τρέιλερ βρίπου σκεπαζόταν έντεχνα από
σκονται παρατεταγμένα μπροστά στα μοντέλα αυτά, προκειμένου να είναι εμφανή
τους υψηλά ιστάμενους της Εκστην μεξικανική πλευρά, λίγα μόλις μέτρα μακριά. Δίπλα στον φράχτη που χωρίζει
κλησίας, από τους δημοσιογράτην μεξικάνικη πόλη Τιχουάνα από την αμερικανική πόλη Σαν Ντιέγκο, Μεξικανοί
φους του «Spotlight», της ερευακτιβιστές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, τοποθετώντας πλακάτ και ένα ομοίωνητικής ομάδας της εφημερίδας
μα του Αμερικανού προέδρου με κουστούμι, γραβάτα και το σήμα κατατεθέν, τα
«Boston Globe», κράτησε χρόκίτρινα μαλλιά του, πάνω στον φράχτη που χωρίζει τις δύο πόλεις από τη δεκαετία
νια, απέδωσε ωστόσο καρπούς
του ‘90. «Δεν θέλουμε το τείχος σας!» φωνάζει ένας από τους διαδηλωτές μαζί με
και χάρισε το περίοπτο Pulitzer
άλλους συγκεντρώθηκαν στην περιοχή. Αρχικά οι Μεξικανοί ακτιβιστές ήθελαν να
στα μέλη και το έντυπο. Η ταιπραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας, ωστόσο η αστυνομία στο Μεξικό τους
νία ασχολείται με τη σταδιακή
απηύθυνε έκκληση να μην το κάνουν για λόγους ασφαλείας. Έτσι αποφάσισαν να
συνειδητοποίηση των δημοσιδιαμαρτυρηθούν τοποθετώντας το ομοίωμα του Αμερικανού προέδρου με κουστούογράφων όσον αφορά το μέγεμι. «Στέλνει μήνυμα σε όλους μας, σε άλλες χώρες της αμερικανικής ηπείρου και σε
θος και το βάθος, καθώς και τις
ολόκληρο τον κόσμο ότι θα κατασκευάσει αυτό το τεράστιο τείχος και ότι δεν θέλει
τρικλοποδιές που συστηματικά
να ξέρει τίποτα για εμάς τους Μεξικανούς μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες» λέει ο
έβαζαν στους ρεπόρτερ όχι μόΧοσέ Μαρία Γκαρσίας, συντονιστής της συγκέντρωσης ο οποίος βοηθά τους μετανο η αρχιεπισκοπή, που λογικά
νάστες στη βορειοδυτική συνοριακή περιοχή. Ο Γκαρσία, ο οποίος διαχειρίζεται ένα
φοβόταν από την αρνητική δηκατάλυμα για τους Μεξικανούς που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ καθώς δεν διαθέμοσιότητα, αλλά και οι προύχοτουν τα απαραίτητα χαρτιά, πιστεύει ότι το τείχος δεν θα εμποδίσει τους μετανάστες
ντες της πόλης της Βοστώνης,
να προσπαθήσουν να το περάσουν για να ξεφύγουν από την φτώχεια. Τουναντίον,
μιας κλειστής και συντηρητικής
θα τους αναγκάσει να βρουν πιο επικίνδυνες διαδρομές, όπως αναφέρει. Ανησυχεί
κοινωνίας που υπερηφανεύεται
επίσης για τις επιπτώσεις της αντιμεταναστευτικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ,
για την άμεμπτη διαχείριση της
η οποία χτύπησε κόκκινο στη διάρκεια της προεδρικής του εκστρατείας, όταν ο τότε
Ρεπουμπλικανός υποψήφιος δήλωσε ότι το τείχος ήταν απαραίτητο για να κρατήδημόσιας εικόνας της.
σει απέξω τους βιαστές, τους εγκληματίες και τους εμπόρους ναρκωτικών. Ακόμη
και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν έστειλε
ανοιχτή επιστολή στον Τραμπ την παραμονή της επίσκεψή
τους στο Σαν Ντιέγκο, στην οποία υπογράμμιζε ότι η πολιτεία
του χτίζει γέφυρες και όχι τείχη. «Η Καλιφόρνια, η πολιτεία
των ΗΠΑ, όπου ζει ο μεγαλύτερος αριθμός Μεξικανών, ευημερεί για τον λόγο ακριβώς ότι υποδέχεται τους μετανάστες
Μια εικοσάχρονη Αμερικανίδα καταδικάστηκε την Τετάρτη να εκτίσει έξι μήνες φυλάκιση διότι πυροβόλησε και
και τους πρωτοπόρους από όλον τον κόσμο» δήλωσε ο
σκότωσε τον Ιούνιο τον σύντροφό της, καθώς το ζευγάρι των νεαρών γονιών γύριζε ένα βίντεο που ήλπιζε πως
Μπράουν. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Χουάν Βάργκας
θα το έκανε διάσημο στο Youtube. Ο Πέδρο Ρουίς, ο οποίος κράταγε μπροστά στον κορμό του έναν τόμο εγκυέγινε ακόμα πιο δεικτικός λέγοντας σε μια συνάντηση στο
κλοπαίδειας, σίγουρος πως το χοντρό βιβλίο μπορούσε να σταματήσει τις σφαίρες του ημιαυτόματου πιστολιού
Σαν Ντιέγκο «ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευπρόσDesert Eagle που είχε δώσει στην κοπέλα του για να του ρίξει, πέθανε ακαριαία. Ήταν 22 ετών. Η Μοναλίσα
δεκτος στην περιοχή». Μέχρι σήμερα το Κογκρέσο των ΗΠΑ
Περέζ, έγκυος στο δεύτερο παιδί του ζευγαριού όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ομολόγησε την ενοχή της στην
δεν έχει εγκρίνει τα εκτιμώμενα 18 δισεκατομμύρια δολάρια
κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας τον Δεκέμβριο και δικαστής στη Μινεσότα της επέβαλε ποινή έξι
που απαιτούνται για την κατασκευή του τείχους, παρά τον
μηνών φυλάκισης, που συνοδεύεται από τον όρο του δικαστικού ελέγχου της για δέκα χρόνια. «Ο Πέδρο κι εγώ
ισχυρισμό του Τραμπ ότι θα μπορούσε να πληρώσει το Μεθα καταγράψουμε πιθανόν ένα από τα πιο επικίνδυνα βίντεο που έχουν γυριστεί ποτέ», είχε γράψει η νεαρή την
ξικό για την κατασκευή του. Επί του παρόντος το τείχος δεν
ημέρα του δράματος στον λογαριασμό της στο Twitter. «ΔΙΚΗ ΤΟΥ ιδέα, όχι ΔΙΚΗ ΜΟΥ». Το ζευγάρι φαντασιωαποτελεί τόσο ένα «εργαλείο» για την συνοριακή πολιτική,
νόταν πως καταγράφοντας το παράτολμο κόλπο σε βίντεο και μεταφορτώνοντάς το στο κανάλι του στο YouTube, θα κατάφερνε οι θεάσεις του να
όσο ένα τουριστικό αξιοθέατο καθώς έχουν αρχίσει ήδη να
απογειωθούν και να γίνει διάσημο. Πριν να το γυρίσουν, ο Πέδρο είχε δείξει στη σύντροφό του έναν άλλο χοντρό τόμο εγκυκλοπαίδειας, τον οποίο διοργανώνονται οργανωμένες εκδρομές από περίεργους
είχε χτυπήσει με σφαίρα που όμως δεν τον είχε διαπεράσει, για να την πείσει ότι το βιβλίο θα τον προστάτευε, εξήγησε η αστυνομία. Μια θεία του που σπεύδουν στην περιοχή. Ήδη δύο ταξιδιωτικά γραφεία
νεαρού, η Κλαούντια Ρουίς, αφηγήθηκε τον Ιούνιο πως ο Πέδρο της είχε αναφέρει την ιδέα του. «Του είχα πει «μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις στην Τιχουάνα έχουν συμπεριλάβει το σημείο που έχουν
αυτό!»», είπε η γυναίκα στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KVLY. Αλλά «ήθελε περισσότερες θεάσεις» στο YouTube, της είχε απαντήσει, πρόσθεσε. τοποθετηθεί τα κατασκευαστικά μοντέλα του τείχους στους
Πέρα από την ποινή φυλάκισης που της επιβλήθηκε, η Μοναλίσα Περέζ δεσμεύτηκε ότι δεν θα προσπαθήσει ποτέ να βγάλει χρήματα από την υπό- τουριστικούς τους προορισμούς.
θεση, ενώ της απαγορεύθηκε η οπλοκατοχή.

Μόνο έξι μήνες φυλακή στην 20χρονη Yοutuber που
σκότωσε τον σύντροφό της για τα κλικ
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας η
Ευαγγελία Κόζα
συζ. Μιχαήλ σε
ηλικία 82 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 13 Μαρτίου
2018 από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ο Εμμανουήλ
Πιπεράκης σε
ηλικία 90 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 από
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Βέροιας η Άννα
Θωμά Σίμου σε
ηλικία 89 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 από τον
Ιερό Ναό Αγίας
Βαρβάρας στην
Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας ο Στέργιος Μελίδης του
Θωμά σε ηλικία
66 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 13 Μαρτίου
2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας
ο Σταμάτιος Χρ.
Κίντζιος σε ηλικία 77 ετών.

Κηδεύτηκε
την Δευτέρα 12
Μαρτίου 2018 από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αντωνίου
Βέροιας η Αθανασία Νατσικα Χατζηπάντου σε
ηλικία 69 ετών.

Κηδεύτηκε
την Δευτέρα 12
Μαρτίου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας η
Μαριάνθη Τσακτάνη του Κων/
νου σε ηλικία 96
ετών.

Κηδεύτηκε
την Παρασκευή
9 Μαρτίου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας η
Σοφία Αραπίδου σε ηλικία 97
ετών.
Κηδεύτηκε το
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις
12.00 το μεσημέρι
από τον Ιερό Ναό
Αγ . Α θ α ν α σ ί ο υ
στην Ραχιά Ημαθίας ο Θεμιστοκλής
Δαμιανίδης του
Χριστόφορου σε
ηλικία 81 ετών.

Κηδεύεται την
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα
11.00 π.μ από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Γεωργίου Άμμου
ο Περικλής Αχ.
Κυριακίδης σε
ηλικία 85 ετών.

Κηδεύτηκε
την Κυριακή 11
Μαρτίου 2018 από τον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου
Βέροιας η Βέρα
Ανθίτση συζ.
Γεωργίου σε ηλικία 86 ετών.

Κηδεύτηκε
την Παρασκευή
9 Μαρτίου 2018
από τον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου
Βέροιας ο Κων/
νος Χουδαβερδόγλου σε ηλικία
75 ετών.

Ευχαριστήρια της
Φιλοπτώχου Αδελφότητος
Κυριών Βέροιας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους
προσφορά:
1) Την οικογένεια Καλλιγά Νικολάου για τη δωρεά των 100
ΕΥΡΩ, στη μνήμη της Καλλιγά Κορνηλίας, αντί στεφάνου.
2) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο, για τη δωρεά των 60 ΕΥΡΩ, για
τις ανάγκες του συσσιτίου.
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη
της μητέρας της.
4) Ανώνυμο κύριο για το ένα πεντάλιτρο λάδι.
5) Ανώνυμη κυρία για τα μακαρόνια, κριθαράκι, σάλτσες και
γάλα εβαπορέ.
6) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τσουβάλια πατάτες.
7) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά κιμά.
8) Ανώνυμο κύριο για τα εβδομήντα κομμάτια πτι-φουρ.
9) Τον κ. Νέτσικα Δημήτριο, για τις 75 μερίδες κρέας, δέκα
κιλά κριθαράκι, μία φυτίνη, πελτέ και αλάτι για ένα γεύμα στη
μνήμη των γονέων του, Φωτεινής, Σοφίας και Σταύρου.
10) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο, για τα σαράντα κιλά πατάτες,
δέκα κιλά κρεμμύδια, δέκα λάχανα, μαϊντανό σέλινο, για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων του.

Το Διοκητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι της
Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``,ευχαριστούν θερμά:
-Τις κ.Κουτσιώφτη Δήμητρα, κ.Κουτσιώφτη Ανθούλα, κ.Σακάλογλου Ελένη, κ.Τσαλέρα Σταμούλα, κ.Μιχαηλίδου Δέσποινα, κ.
Γκα`ι`τατζή Κούλα, κ.Τζιμίκου Μαρία, κ.Αμανατίδου-Πασβάτη Κατερίνα και κ.Ριτά Τόνια,για την ευγενική προσφορά 10 τεμ.ισπανικές
κουβέρτες για τις ανάγκες του Γηροκομείου
Βέροιας.
-Την Οικ.κ.Μανώλη Μουχταρόπουλου, για
την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος, στην μνήμη της μητέρας τους Αγαθονίκης
Μουχταρόπουλου, με την συμπλήρωση 1
έτους από τον θάνατό της.
-Την Οικογένεια Μοσχόπουλου, για την
ευγενική προσφορά
ενός πλήρους γεύματος, στην μνήμη του
συζύγου και πατέρα τους Γρηγορίου Μοσχόπουλου.
-Ανώνυμη Κυρία, για την δωρεά του ποσού των 50 Ε, στην μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Τον Σύλλογο Διδασκόντων 1ου Δημοτικού
Σχολείου, για την δωρεά του ποσού των 50
Ε, εις μνήμη Μαρίας Καραμελίδου, μητέρας
συναδέλφου.
-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά 40 Kgr Πατάτες και 12
Kgr Ακτινίδια,
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Ανώνυμη Κυρία,
για την ευγενική προσφορά 7,5 Kgr Σπανάκια,
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την Οικογένεια Θεμιστοκλή Δαμιανίδη, για
την ευγενική προσφορά ενός γεύματος, εις
μνήμη του πατέρα τους.
-Τον κ.Δημήτριο Ιωαννίδη, για την ευγενική
προσφορά ενός πλήρους γεύματος, εις μνήμη
της μητέρας του Σοφίας Ιωαννίδου, με την
συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό της.

Π.Ε Ημαθίας:
Μέχρι τις 23
Μαρτίου οι
ενστάσεις
παραγωγών για
τον υπολογισμό
πληρωμής
της δράσης
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε Ημαθίας σας ενημερώνει
τα εξής:
Από την Δ/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Τμήμα
Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος του ΟΠΕΚΕΠΕ
εστάλη η υπ’ αριθ.
23443/09.03.2018
(ΑΔΑ: 6Χ2046ΨΧΞΧ-6ΚΘ) Εγκύκλιο
με θέμα «Οδηγίες
εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών κατά του υπολογισμού
πληρωμής της Δράσης10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και
κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020.»
Η περίοδος υποβολής ενδικοφανών
προσφυγών από τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς θα ξεκινήσει την 12.03.2018 και
θα διαρκέσει 10 (δέκα) εργάσιμες ημέρες,
δηλαδή ως και την
23.03.2018.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΑΟΚ Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΗΛ 23313 50141
E - M A I L
:karagiannis.d@
imathia.pkm.gov.gr

Έρανος αγάπης
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εν όψει των ημερών του Πάσχα,
τα μέλη και οι φίλοι της Ε.Λ.Β. συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας (όπως γάλα εβαπορέ, ρύζι,
μακαρόνια, κ.λπ.) για τις οικογένειες
που έχουν την ανάγκη μας. Ο καθένας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει από το υστέρημά του, θα
συμβάλει στη δράση μας, ώστε τις
μέρες των εορτών να βοηθήσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. Όλα τα είδη θα συγκεντρώνονται στα γραφεία της Λέσχης, Λ.
Πορφύρα 1 στο Πανόραμα από
Δευτέρα 12-3-2018 μέχρι και την
Κυριακή των Βαΐων 01-04-2018.
Πληροφορίες στην Γραμματεία
στο τηλ. 2331072060- καθημερινά
από Κυριακή έως Πέμπτη 17:00
με 21:00. Υπεύθυνοι: κα. Μελικιώτου Καλλιόπη τηλ. 6978083766
και κ. Σαρημιχαηλίδης Παύλος τηλ.
69773070581.

Εκ της Δ/νσεως
του Γηροκομείου Βέροιας.

Ευχαριστίες της
Αντιδημαρχίας Καθαριότητας
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Ζωικής Παραγωγής, Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων του
Δήμου Βέροιας, Βασίλης Παπαδόπουλος, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν με την κάθε είδους χορηγία και προσωπική τους συνεισφορά στην επιτυχία
του προγράμματος μαζικών εθελοντικών στειρώσεων που εκτελέστηκε το διάστημα
26/02/2018 – 02/03/2018 από ομάδα εθελοντών γιατρών της Γερμανικής Φιλοζωικής
Οργάνωσης «Tierlnsel Umut Evi e.V.».
Συγκεκριμένα, ευχαριστεί την εθελόντρια-ζωόφιλη, κα Μελπομένη Καρακώστα,
καθώς επίσης και τις τοπικές επιχειρήσεις, «Mr. Tony», «Κόγιας Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία», «ΕΛΙΤ Ζαχαροπλαστεία», «Ταραμονλής Φρούτα & Λαχανικά», το γυράδικο «Τσολιάς», το τυροπωλείο-παντοπωλείο «Δια Τυρός και Βουτύρου», το εστιατόριο
«Παπαγάλος» και την επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΕΪΜΑΡΙΔΗ» που με τις εθελοντικές χορηγίες και τη προσωπική τους συμβολή συνέβαλαν στην άρτια φιλοξενία των εθελοντών
γιατρών.

Ευχαριστήριο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1.Τα αδέλφια και τα ανήψια της αείμνηστης Αναστασίας Τασούλη-Βασιλείου για τη δωρεά ποσού 300€ στη μνήμη της.
2.Τον Σύλλογο εργαζομένων της ΓΣΕΕ για τη δωρεά ποσού 100€.
3.Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη της μητέρας του.
4.Την κυρία Μιράντα Αναστασίου-Ασπραδάκη για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του
συζύγου της, αντί τριετούς μνημοσύνου.
5.Τον κύριο Σταύρο Ορφανίδη, για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη της συζύγου του.
6.Την ΣΤ’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας για τη συγκέντρωση ποσού 60€
υπέρ των σκοπών μας.
7.Το αρτοποιείο Ευθύμογλου επί της οδού Τρεμπεσίνας, για τη διαρκή υποστήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Πέρασε από τις Συκιές ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΙΚΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ 21-28 ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ

Δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τη νίκη ο
ΦΙΛΙΠΠΟΣ στο κλειστό των Συκεών, όπου επικράτησε επί του τοπικού Φοίβου
με 28-21 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Handball Premier.
Οι γηπεδούχοι που είχαν κορυφαίο
παίκτη τον Τσαμεσίδη με 5 γκολ, ήταν
μπροστά στο σκορ μέχρι το πρώτο 18άλεπτο, αλλά στην συνέχεια ο Φίλιππος
πήρε τα ηνία της αναμέτρησης και με κορυφαίο τον Χαραλαμπίδη που σημείωσε
10 γκολ κατάφερε να φτάσει στη νίκη.
Τα πεντάλεπτα: 3-1, 5-3, 7-6, 7-8,
8-9, 11-12 (Ημίχρονο), 14-15, 14-19, 1621, 18-23, 19-25, 21-28
ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ (Δημήτρης Πελεκίδης): Πατραμάνης, Πίτσιος 3, Μέτσης
4, Μπαλαμός 1, Παπαδόπουλος, Χατζής,
Χατζηγιαννίδης, Δεληζάνος 2, Μπόσμος,
Κύρτσιος, Καβουσανάκης 2, Χατζηβα-

καλέλης 1, Μανωλούδης 1, Πατσιάς 2,
Παπαγεωργίου, Τσαμεσίδης 5.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Θεόδωρος
Παυλίδης): Κοτσιφάς, Ζλατάνος, Ζευγαρόπουλος 4, Τριανταφυλλίδης 1, Μπαλτατζής 3, Χαραλαμπίδης 10, Ελευθεριάδης, Σεϊρεκίδης 4, Φιλόσογλου, Κωστακίδης, Αποστολίδης, Κουκουτσίδης 1,
Ρίζος, Σιαματάς 1, Αρσενασβίλι 4, Γρηγοριάδης.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
19η αγωνιστική
Πανελλήνιος-Καματερό .. 18-28
Δούκας-Διομήδης............ 28-21
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ...................... 26-21
ΧΑΝΘ-Δράμα.................. 28-28
Φοίβος Σ.-ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β... 21-28
Ολυμπιακός-Αερωπός Εδ...( - )
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ολυμπιακός....................34

2. ΠΑΟΚ.............................33
3. ΑΕΚ................................29
4. Δούκας............................27
5. Διομήδης.........................26
6. Αερωπός Εδ. .................19
7. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β...................18
8. ΧΑΝΘ.............................14
9. Φοίβος Σ......................... 11
10. Καματερό......................10
11. Δράμα.............................5
12. Πανελλήνιος...................0
Η ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20η)
Σάββατο 24/03
Καματερό-ΠΑΟΚ
Διομήδης-Πανελλήνιος
Αερωπός Εδ.-ΧΑΝΘ
ΑΕΚ-Φοίβος Σ.
Δράμα-Δούκας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β.-Ολυμπιακός

Στέργιος Διαμάντης «Η χρήση
του Δημοτικού Σταδίου
Νικηφόρο πέρασμα και από το Πολύκαστρο παραμένει στην ΠΑΕ Βέροια»
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ 76-84 ΤΟΝ ΕΥΑΘΛΟ

Νικηφόρα με 76-84 πέρασε και από το Πολυκαστρο η ανδρική ομάδα του Φιλίππου Βέροιας που αντιμετώπισε τον τοπικό Ευαθλο στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Γ’ Εθνικής κατηγορίας (3ος όμιλος)και
οδεύει ολοταχώς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την επίτευξη του στόχου της ανόδου στην Β’
Εθνική.
Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού βρέθηκε πίσω στο σκορ και συγκεκριμένα στο
5’ με 10-8 και στο 7’ με 16-8. Στην συνέχεια όμως οι παίκτες της Βέροιας εξισορρόπησαν το παιχνίδι και μείωσαν στο 10’ σε 20-18.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Φίλιππος ισοφάρισε σε 28-28 (15΄) και πέρασε μπροστά στο 17’ με 32-33. Από εκείνο το σημείο η ομάδα του Φιλίππου Βέροιας ανέβασε την απόδοση της και στο ημίχρονο μπήκε στα
αποδυτήρια με σκορ 36-42. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γκίμα κυριάρχησε στο γήπεδο, ανέβασε την
διαφορά στους +10 πόντους (40-50 στο 24’) την οποία και την διατήρησε μέχρι τέλους παίρνοντας έτσι άλλη
μια μεγάλη νίκη.
Διαιτητές : Πετανίδου και Γρεκός
Δεκάλεπτα : 20-18, 35-42, 54-61, 76-84
Εύαθλος Πολυκάστρου (Παπαδόπουλος Γ.): Παπαδοπουλος Σ. 11(3), Ημεριδης 9(1), Πινιάκου, Τσινοπουλος 10(2), Τσελεκης 8, Βλετσης 4, Σιδηροπουλος 27(3), Κουτουλας 7(1), Τασουδης
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας – Μπλατσιώτης): Μόρας 2, A. Τόκας, Π. Τόκας Α, Τσεσμετζίδης, Βάλλιος
12(4), Τσιακλαγκάνος 15(2), Μαρκόπουλος, Καβαργύρης, Κόθρας 18(4), Παραπούρας 15(2), Σουτζόπουλος
8, Κάνταρκος 14.

Πολύ κοντά στη σωτηρία

Ο ΑΟΚ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 62-50 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ

Νέα μεγάλη νίκη πέτυχε χθες ο ΑΟΚ, αυτή τη φορά 62-50 επί του Ιωνικού Ιωνίας και έκανε άλλο ένα σημαντικό βήμα
προς τη σωτηρία.
Πολύ σημαντική νίκη σημείωσε ο ΑΟΚ Βέροιας. Στο κρίσιμο βαθμολογικά ματς, επικράτησε με 62-50 του Ιωνικού
Ιωνίας και πήρε τη νίκη και τους δυο πολύτιμους βαθμούς. Ο ΑΟΚ ήταν καλύτερος, ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ με
διαφορά και έφτασε στη νίκη χωρίς να κινδυνεύσει.
Ο ΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι από την αρχή. Με τον αντίπαλο να μην μπορεί να βάλει ούτε τα...εύκολα, οι Βεροιώτες ξέφυγαν με 7-0 στο 4’, 12-1 στο 5’ και 18-5 στο 9’.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στην άμυνα και δεν άφησαν την διαφορά να ανοίξει παραπάνω. Ο
ΑΟΚ προηγήθηκε με 22-8 στο 13’ αλλά από εκεί και μετά ο Ιωνικός βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση, παρότι συνέχισε
να χάνει εύκολες προσπάθειες, και μείωσε σε 29-21 στο 18’. Εκεί ήταν η σειρά του ΑΟΚ να αντιδράσει. Οι γηπεδούχοι με
ένα βρήκαν σκορ στην επίθεση και προηγήθηκαν με 36-22 στο 20’.
Στο δεύτερο μέρος, ο ΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο του ματς και συντήρησε την διαφορά στο σκορ. Οι Βεροιώτες προηγήθηκαν με 43-28 και κράτησαν μέχρι το τέλος του
δεκαλέπτου την διαφορά των 15 πόντων. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να
επιστρέψουν στην διεκδίκηση της νίκης και μείωσαν
σε 53-47 στο 34’. Την λύση στον ΑΟΚ έδωσε ο Γιαννουζάκος, ο οποίος με εύστοχο τρίποντο και αμέσως
μετά με δίποντο, ανέβασε την διαφορά στο 60-47
και καθάρισε το ματς.
Δεκάλεπτα: 18-9, 36-24, 51-36, 62-50.

Σήμερα η απόφαση
του δικαστηρίου

ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΕ

Απορρίφτηκε ως γνωστόν πριν 15 ημέρες το αίτημα της προσωρινής διαταγής που κατέθεσε ο Δήμος Βέροιας κατά της ΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑ, με την οποία ζητούσε την συντηρητική κατάσχεση και
δέσμευση της περιουσίας της, για χρέη προς αυτόν, αλλά με κυριότερο σκοπό να προφυλαχθούν αυτά από τυχόν επιτήδειους,
που θα ήθελαν να τα ξεπουλήσουν, όπως έκαναν με τα όργανα
γυμναστικής και αντικείμενα των αποδυτηρίων, από το αθλητικό
κέντρο του Ταγαροχωρίου.
Την ίδια ημέρα είχε συζητηθεί και επίσης απορρίφθηκε το αίτημα του οδηγού του πούλμαν της ΠΑΕ.
Και οι δύο υποθέσεις συζητήθηκαν σε τακτική δικάσιμο που
έγινε την περασμένη εβδομάδα στις 14/3 και οι αποφάσεις θα
βγουν και θα ανακοινωθούν σήμερα.

Τέλη Μαρτίου
οι προσφυγές

Η Βέροια μπορεί να έχει διαλυθεί, αλλά οι εκδικάσεις προσφυγών σε βάρος της συνεχίζονται.
Νομικά κατά της Βέροιας έχουν κινηθεί πρώην
ποδοσφαιριστές της με τελευταίους τους Αλέκο Δόρη,
Παύλο Λάσκαρη. Οι προσφυγές τους είχαν προγραμματιστεί να εκδικαστούν τη Δευτέρα (12/03), αλλά
σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FL News αμφότερες

Στην ΠΑΕ Βέροια παραμένει,
τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, η αποκλειστική χρήση του Δημοτικού
Σταδίου. Αυτό απάντησε ο πρόεδρος ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, απαντώντας σε ερώτηση του Αντώνη
Μαρκούλη, στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Αντώνης Μαρκούλης, με αφορμή την αποχώρηση της ΠΑΕ
Βέροιας από το πρωτάθλημα και
την επικείμενη διάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας, ρώτησε τι ενέργειες
θα κάνει ο δήμος ώστε να επιστρέψει το γήπεδο στον δήμο και να έχουν δυνατότητα
άθλησης πολίτες της πόλης. Ο Στέργιος Διαμάντης απάντησε ότι η σύμβαση είναι
ακόμη ενεργή και έχει διάρκεια μέχρι το 2023.
Για το θέμα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Κορωνάς, ο οποίος σημείωσε
ότι η αναφορά στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΑΕ Βέροια σε...ψησταριές είναι δυσφημιστική για τον δήμο και πρόσθεσε ότι ο δήμος ξεκίνησε τις νομικές κινήσεις για
είσπραξη ανείσπρακτων μισθωμάτων το 2013 και όχι σήμερα.
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αγγελίες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, περιοχή Ιπποκράτους ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
70 τ.μ. 1ος όρ., ατομ. θέρμανση φυσικό αέριο, αιρ κοντίσιον, διαμπερές, πλήρως ανακαινισμένο. Τηλ.: 6942 847662.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 3ου ορόφου στον πεζόδρομο, κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς Βέροιας, 80 τ.μ., ανακαινισμένο, λουξ, με μεγάλη βεράντα, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, ένας ξεχωριστός δυσεύρετος υπέροχος χώρος για
κατοικία ή επαγγελματική στέγη. Τηλ.: 6973 735020.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη καινούργιο κατάστημα 45 τ.μ. στο
κέντρο της Βέροιας (Κεντρική 5 - δίπλα στο Επιμελητήριο),
με πατάρι 30 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση και θέση πάρκιγκ.
Τηλ.: 6936 870915.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.μ. στη Μελίκη (πλησίον Κονάκι). Τιμή λογική. Πληρ. τηλ.: 6970 862964.
ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ 12 στρέμματα με μονοκατοικία ημιτελή. Τιμή εξαιρετική 50.000 ευρώ. Τηλ.: 6973 735020.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 οικόπεδο από 400 τ.μ. το καθένα, μεμονωμένα ή όλα μαζί, στη Ραχιά, στο κέντρο του χωριού,
πίσω από το σχολείο. Τηλ.: 23310 20051 & 6942 779696 κ.
Αγγελική.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 12 στρ. στο δρόμο Βέροια-Λαζοχώρι
σε παραγωγή ρόδια 8 ετών, 960 δένδρα, με 25 τόνους παραγωγής, περίφραξη, νερό. Τηλ.: 6984 704671.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 10 στρέμματα με δέντρα (ροδακινιές)
στον 5ο χρόνο, στην περιοχή της Μέσης, 500 μέτρα από το
χωριό. Τηλ. επικοινωνίας: 6971 629160.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 τ.μ. ΣΚΔWC, στην οδό
Μ. Αλεξάνδρου 42 (δίπλα στο Κηροπλαστείο) 2ος όροφος,
με κεντρική θέρμανση με ωρομετρητή, πλήρως ανακαινισμένο. Τιμή 230 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 6976 555454.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς
στον πεζόδρομο διαμέρισμα λουξ, 3ου ορόφου, με 2ΔΣΚWC, βεράντα, υπέροχη μεγάλη, διαμπερές, ατομική θέρμανση, Τιμή 260 ευρώ. Τηλ.: 6973 735020.
ΠΑΤΡΙΔΑ στο δρόμο προς Αγ. Γεώργιο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ος όρ., κεντρική θέρμανση,
ηλιακό, β) κατάστημα ισόγειο 100 τ.μ., μεγάλα μπαλκόνια
και προαύλιο. Τηλ.: 23310 71554 & 6971 706894.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΓΚΑΡΑΖ - ΧΩΡΑΦΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί στην οδό Σταδίου 67 τ.μ. με έξτρα εξωτερικό χώρο σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας 30.000 ευρώ. Τηλ.:
6973 735020.
ΧΩΡΑΦΙ, ενοικιάζεται στον κόμβο του καινούργιου δρόμου, 16 στρέμματα για οποιαδήποτε χρήση σε τιμή καταπληκτική 50.000 ευρώ!!! Τηλ.: 6973 735020.
ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ενοικιάζεται κατάστημα 60 τ.μ., σε
κεντρικότατο σημείο απέναντι από την Κοινότητα. Πληροφορίες στα τηλ.: 6977 451766 - 23310 63850.
ΠΑΣΤΕΡ 8 Βέροια, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ΔΧΛΚ,
επιπλωμένη. Εχει κεντρική θέρμανση, κλιματιστικό, T.V.,
ψυγείο, ηλ. κουζινάκι (φούρνο-εστίες), εγκατάσταση internet
κ.λπ. Πληρ. τηλ.: 23310 24939, 6973 015833.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο, Αστικά, γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, ανακαινισμένη, ατομική θέρμανση πετρελαίου, αιρ κοντίσιον,
πλήρως επιπλωμένη, ευχάριστη, φωτεινή. Ενοίκιο 180,00 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο «ΣΤΟΧΟΣ». Τηλ.: 23310 68080,
6973 735020.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πρώην εξουσιοδοτημένο συνεργείο OPEL, πλήρως εξοπλισμένο, με πολύ καλό ενοίκιο. Τηλ.:
6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται
κύριος άνω των 30 ετών, σοβαρός, με
ευχέρεια λόγου & άνεση στις δημόσιες
σχέσεις να αναλάβει εταιρία στο Νομό
Ημαθίας. Τηλ.: 6934 888738.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ντελίβερι και
ψητάς. Πληροφορίες τηλ.: 23310 42680
& 6994 472747, ώρες επικοινωνίας
09.00 - 12.00 κ. Λευτέρης ή κ. Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος και μηχανικός
αυτοκινήτων για συνεργείο στη Βέροια.
Πληρ. τηλ.: 23310 71553 & 6936 905040.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: βοηθός μάγειρα κα άτομα για την κουζινα σε γνωστή ταβέρνα στη
Βέροια. Τηλ.: 23310 70846 μετά τις 10.00
π.μ.

Η κίνηση του
Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος:
Την Δευτέρα 19 Μαρτίου στις
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο
Μέγα Απόδειπνο στην Ιερά Μονή
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χριστού Μουτσιάλης.
Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις
5:30 μ.μ. θα ομιλήσει στον Σύλλογο Άγιος Φώτιος Βεροίας.
Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο
Μέγα Απόδειπνο στον Ιερό Ναό
Αγίου Λουκά του ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου το
πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μελίκης.
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην
Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βεροίας.
Την Πέμπτη 22 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης.
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων Ασωμάτων.
Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει
στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας.
Το Σάββατο 24 Μαρτίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά
Βεροίας.
Το Σάββατο 24 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον
Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ναούσης όπου εν συνεχεία
θα ομιλήσει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου
Όρους, Ιερομόναχος π. Βαρθολομαίος.
Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα ιερουργήσει στον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας επί
τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και θα τελέσει χειροτονία Πρεσβυτέρου. Στο τέλος θα τελέσει Δοξολογία επί τη Εθνική
Εορτή της 25ης Μαρτίου.
Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον
Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Πολιούχου
Βεροίας όπου εν συνεχεία θα ομιλήσει με θέμα « Θεομητορική
Πορεία. Από τον Ευαγγελισμό στο Πάθος».
Την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ. θα παρευρεθεί στην
εορταστική Εκδήλωση για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στο
Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα.

Ευχαριστήριο του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας παιδιού ευχαριστεί
1) Την κα Παρίση Όλγα για την δωρεά των 50 ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
2) Την κα Γεωργία Χατζόγλου του καταστήματος «Απόστολος» για την μεγάλη προσφορά σε ρουχισμό για τα δέματα του
Πάσχα προς τα παιδιά του Ομίλου.
3) Την κα Μαρίνα Ψωμιάδου για την προσφορά της σε πασχαλινές λαμπάδες για τα παιδιά του Ομίλου στη μνήμη του
εγγονού της Άκη Ψωμιάδη.

ΨΗΦΙΣΜΑ της Ένωσης
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου συνήλθε έκτακτα, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Ετών 84), ιδρυτικού μέλους της Ε.Ι.Ε.Τ., και πατέρα του μέλους της Ένωσης Διονύση
Τριανταφύλλου (εκδότη της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ’’), και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Να υποβάλλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα αδαπάνως στις εφημερίδες των μελών της ΕΙΕΤ σε όλη την επικράτεια.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 19/03/2018
14:30-20:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620
14:30-20:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
19:00-01:00 + διαν. ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
Τρίτη 20/03/2018
13:30-17:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
20:30-01:00 + διαν. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

Τετάρτη 21/03/2018
14:30-20:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
14:30-20:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-29101
19:00-01:00 + διαν. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 2331027355
Πέμπτη 22/03/2018
13:30-17:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)
23310-64102

20:30-01:00 + διαν. ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά)
23310-23023
Παρασκευή 23/03/2018
13:30-17:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989
20:30-01:00 + διαν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής
69) 23310-24534
Σάββατο 24/03/2018
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530

08:00-14:30 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
14:30-20:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
19:00-01:00 + διαν. ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ)
23310-74374
Κυριακή 25/03/2018
08:00-14:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
14:30-20:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649
19:00-01:00 + διαν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551
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Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

Εκπληκτικό Ολόκληρος ο κάμπος της Ημαθίας

κάθε άνοιξη βάφεται ροζ

Κάθε χρόνο ο κάμπος της Βέροιας μοιάζει βγαλμένος από τα παραμύθια, καθώς μεταμορφώνεται
σε μια απέραντη ροζ θάλασσα. Και για όλα ευθύνονται οι χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει πως σε αυτά τα μέρη βρίσκονταν οι περίφημοι «Κήποι του
Μίδα». Ετσι, όπως οι Ιάπωνες γιορτάζουν την ομορφιά των ανθισμένων κερασιών ή οι κάτοικοι της
Ουάσιγκτον την Άνοιξη, έτσι και η Βέροια γιορτάζει τις ανθισμένες ροδακινιές.
Πρόκειται για χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες διαφόρων ποικιλιών της... “περσικής μηλέας”, όπως ονόμαζε τα ροδάκινα ο Θεόφραστος, φρούτα γνωστά από την αρχαιότητα και ως “μηδικά μήλα”, διότι οι αρχαίοι ήξεραν πως οι καρποί αυτοί ήλθαν από την Περσία, μέσω της εκστρατείας του Αλέξανδρου.

CMYK

ΔΕΥΤΕΡΑ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2230
1,00 €
verker93@gmail.com
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θα ενταθούν οι έλεγχοι και θα επιβάλλονται
τα πρόστιμα ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σελ. 9

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

«Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι
θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ
ΣΕΛ. 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρουσία του πρώην προέδρου της Βουλής
Φίλιππου Πετσάλνικου και του Δημάρχου

Στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου
την Παρασκευή οι εκπρόσωποι των
εφήβων μαθητών του Δήμου Βέροιας
ΣΕΛ. 3

ΑΓΟΡΑ

Το απόλυτο «3 στα 3» για το
ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προσέχουμε για να έχουμε νερό
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΕΛ. 3
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο ΧΥΤΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ τα
απορρίμματα της Βέροιας για
άλλα 2 χρόνια
ΣΕΛ. 3

Με ψιλόβροχο
αλλά με
λαμπρότητα οι
εκδηλώσεις για την
25 Μαρτίου στην
Βέροια
ΣΕΛ. 7

Βγαίνει από
την αφάνεια...

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ.
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
PΟργάνωση και τουριστική συνείδηση
PΒαρύτητα και στην γαστρονομία
PΕκδηλώσεις και τουριστική συνείδηση
PΠαρούσα η Βέροια στις εκθέσεις
PΈντυπα και επαφές με tour operators PΤα αποτελέσματα

της προσπάθειας και η συμβολή των επιχειρηματιών
Σελ. 4, 5
PΒγήκε από την αφάνεια και βραβεύεται!!!

Στον Τσίπρα θα διαμαρτυρηθούν
οι ροδακινοπαραγωγοί
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ζωντανός στο
κυνήγι
της 6ης
θέσης
ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Μετά από συγκλονιστική εμφάνιση
έσπασε το αήττητο
του Ολυμπιακού - Τον κέρδισε 27-26
ΣΕΛ. 21
στη Βέροια

Σελ. 11
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Παρουσία του πρώην προέδρου της Βουλής
Φίλιππου Πετσάλνικου και του Δημάρχου

Στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή
οι εκπρόσωποι των εφήβων μαθητών του Δήμου Βέροιας
Στη δεύτερη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου εφήβων
συγκεντρώθηκαν την
Παρασκευή το πρωί μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να
παρουσιάσουν και να
συζητήσουν τα προβλήματα της πόλης, στην
δημοτική αίθουσα του
Δημαρχείου Βέροιας,
αλλά και να καταθέσουν
τις προτάσεις τους.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά με απώτερο
σκοπό να δοθεί μια ευκαιρία και ένα μέσο εισαγωγής των μαθητών
στα κοινά αλλά και στη
βίωση των κανόνων της
δημοκρατικής κοινωνίας. ¨Εσείς είστε το μέλλον και από εσάς περιμένουμε τα πάντα. Συνειδητοποιήσαμε πέρυσι
ότι τα προβλήματα που
φέρατε ήταν εύστοχα.
Αύριο μεθαύριο θα βρίσκεστε εσείς στη θέση
μας.» είπε ο δήμαρχος
κ. Κ. Βοργιαζίδης στους
μαθητές. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο
πρώην πρόεδρος της
Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος , στον οποίο
ο δήμαρχος πρόσφερε
ένα λεύκωμα της πόλης.
«Είναι ένας αντίστοιχος
θεσμός με την Βουλή των Εφήβων. Πεποίθησή μου είναι
ότι κάθε γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη κι αυτό
γιατί κάθε γενιά έχει περισσότερες γνώσεις από την προηγούμενη. Εύχομαι να είστε πολίτες ολοκληρωμένοι για το
υπόλοιπο της ζωής σας.» είπε ο κ. Πετσάλνικος, ο οποίος
δήλωσε πως σε 7 μαθητές, οι οποίοι θα επιλεγούν με κλήρωση για προφανείς λόγους, θα κάνει δώρο την επίσκεψη
τους στη Βουλή των εφήβων για να παρακολουθήσουν
τον θεσμό στην Αθήνα, στην πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία.Οι μαθητές μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν κυρίως
σε προβλήματα που αφορούν την δημόσια καθαριότητα,τα
αδέσποτα σκυλιά την διαμόρφωση πάρκων αλλά και χώ-

ρων αναψυχής ,την έλειψη αθλητικού χώρου στο κέντρο
της πόλης, την καθαριότητα της Ραχιάς, την ανάπλαση της
Μπαρμπούτας, τα κυλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ΑΜΕΑ, το κυκλοφοριακό αλλά και το θέμα της
ανακύκλωσης.Παρόντες στην εκδήλωση ήταν δημοτικοί
σύμβουλοι, καθηγητές αλλά και γονείς.
Πηγή: ΛΑΟΣ

Έρανος αγάπης
από την Εύξεινο
Λέσχη Βέροιας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εν όψει των
ημερών του Πάσχα, τα μέλη και οι φίλοι της Ε.Λ.Β.
συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας (όπως
γάλα εβαπορέ, ρύζι, μακαρόνια, κ.λπ.) για τις οικογένειες που έχουν την ανάγκη μας.
Ο καθένας που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει από το υστέρημά του, θα συμβάλει στη δράση
μας, ώστε τις μέρες των εορτών να βοηθήσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες.
Όλα τα είδη θα συγκεντρώνονται στα
γραφεία της Λέσχης, Λ. Πορφύρα 1 στο Πανόραμα
από Δευτέρα 12-3-2018 μέχρι και την Κυριακή των
Βαΐων 01-04-2018.
Πληροφορίες στην Γραμματεία στο τηλ.
2331072060- καθημερινά από Κυριακή έως Πέμπτη 17:00 με 21:00.
Υπεύθυνοι: κα. Μελικιώτου Καλλιόπη τηλ.
6978083766 και κ. Σαρημιχαηλίδης Παύλος τηλ.
69773070581

Η Περιφέρεια συμμετέχει
επίσημα στο ευρωπαϊκό δίκτυο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π.) ΤΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στο δίκτυο AREPO, την ένωση των ευρωπαϊκών Περιφερειών
για την προώθηση και προστασία
των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π.) συμμετέχει πλέον επίσημα η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έλαβε μέρος στη γενική συνέλευση της ολομέλειας του
δικτύου AREPO στις Βρυξέλλες.
Το δίκτυο AREPO είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από 35 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καλύτερη
προστασία των Προϊόντων Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.), των Προϊόντων
Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) και
των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το
δίκτυο AREPO στοχεύει, παράλληλα,
και στην προάσπιση και προστασία
των καταναλωτών και των παραγωγών
των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των Προϊόντων
Ονομασίας Προέλευσης.
Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης
του δικτύου AREPO, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε τη ευκαιρία να
παρουσιάσει στο πλήθος των συμμετεχόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείγμα
από τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα της,
τα οποία είναι:
Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.)
• κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου
• ροδάκινα Νάουσας

• πράσινες ελιές Χαλκιδικής
• αγουρέλαιο Χαλκιδικής
• γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής
• φέτα
• μανούρι
• κασέρι
• μπάτζος
• κρασί
Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων
(Π.Γ.Ε.):
• ακτινίδιο Πιερίας
• τσίπουρο Μακεδονίας
• ούζο Μακεδονίας
• κρασί
Αντικείμενο συζήτησης της γενικής
συνέλευσης του δικτύου αποτέλεσαν
η διασύνδεση των προϊόντων με την
προστασία της εδαφικής ταυτότητας, το
συζητούμενο προσχέδιο για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
μετά το 2020, η παγκόσμια προβολή των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών
προϊόντων ως Γεωγραφικές Ενδείξεις
(Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π.) και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της
τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας
αγορά για ένα βιώσιμο σύστημα προϊόντων διατροφής.

Ξεκινά σήμερα το 11ο
Περιφερειακό Συνέδριο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ξεκινά σήμερα το 11ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ `` ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΥΛΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ΄΄, στη Θεσσαλονίκη στο Grand Hotel (Mοναστηρίου 305 – κοντά
στα ΚΤΕΛ).
Οι εργασίες ξεκινούν την Δευτέρα στις 10 το πρωί έως στις 8:30 μ.μ., συνεχίζονται την Τρίτη (27/3) από τις 10:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τελειώνει την Τετάρτη
(28/3) από τις 10:00 π.μ. και κλείνει τις εργασίες του στις 7:30 π.μ. με την ομιλία
του πρωθυπουργού την Αλέξη Τσίπρα.
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών θα πραγματοποιηθούν τραπέζια συζήτησης που θα αφορούν αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου μπορούν να συμμετάσχουν μαζικοί φορείς.
Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοικτές και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε
και να παρέμβετε αν το θεωρείτε απαραίτητο καθ΄όλη τη διάρκειά του.
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Στο ΧΥΤΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ τα απορρίμματα Το απόλυτο «3 στα 3»
της Βέροιας για άλλα 2 χρόνια
για το ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ
“Πράσινο φως” για την μεταφορά των σύμμεικτων
απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας στο ΧΥΤΑ της Δυτικής
Μακεδονίας στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ για άλλα
δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον Μάιο του 2020, έδωσε
το διοικητικό συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ, εγκρίνοντας κατά
πλειοψηφία το σχετικό αίτημα του Δήμου Βέροιας.
Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ ενέκρινε αρχικά τη
συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και
του Δήμου Βέροιας, για τη διάθεση των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ της
Δυτικής Μακεδονίας για άλλα δύο έτη. Μειοψήφησε ο εκπρόσωπος του Δήμου Εορδαίας Κώστας, Πολυχρονίδης,
καθώς ως γνωστόν ο Δήμος Εορδαίας διαφωνεί εξαρχής
για τη διάθεση των απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας
στον ΧΥΤΑ των ορυχείων.
Σημειωτέον ότι για τη διάθεση και υγειονομική ταφή
των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας (περίπου 18.500 τόνοι/έτος) υπάρχει η διαθέσιμη χωρητικότητα
στο Γ΄ κύτταρο του ΧΥΤΑ, καθώς από τον Ιούνιο 2017 είναι σε λειτουργία η ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) και ο ΧΥΤΥ για τα σύμμεικτα απορρίμματα των Δήμων της ΠΔΜ, ενώ έχει ληφθεί και η σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Προσέχουμε για να έχουμε νερό
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με κεντρικό μήνυμα «μην σπαταλάς το νερό σήμερα,
για να μην σου λείψει αύριο», διοργανώθηκε ημερίδα
στην Βέροια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Βέροιας, η Δημοτική Κοινότητα Βέροιας, η Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας και η Πανελλήνια. Ομοσπονδία. Εργαζομένων (ΠΟΕ) στις Δ.Ε.Υ.Α.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Δήμαρχος Λαρισαίων και
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δ.Ε.Υ.Α. Απόστολος Καλογιάννης ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στην ορθολογική
χρήση του νερού και στο ότι είναι κοινωνικό αγαθό και
πρέπει την διαχείρισή του να την έχει το δημόσιο κι όχι
οι ιδιώτες. Ο κ. Καλογιάννης έκανε ιστορική αναφορά
στην ίδρυση των ΔΕΥΑ και στον πολύτιμο ρόλο που επιτελούν.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα «τι συμβαίνει με το νερό;» που εστίασε
κυρίως στις αρνητικές συνέπειες της ιδιοτικοποίησης των
υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας
Βοργιαζίδης, ο οποίος τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη
η εξοικονόμιση του νερού και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Παύλος
Δραγκόλας.
Τον συντονισμό είχε η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελένη Γκόγκα.
Στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείο υπήρχε έκθεση με
υλικό από περιβαλλοντικές και μαθητικές ομάδες του Δήμου (1ο ΕΠΑΛ , ΕΚΦΕ Βέροιας, Κέντρο Μέριμνας, Φίλοι
του ποταμού Τριποτάμου Βέροιας) και φωτογραφίες από
την Φωτογραφική ομάδα «Αντίθεσις».

Απεργούν οι εργαζόμενοι του
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατέρχονται την επόμενη Πέμπτη
29 Μαρτίου οι εργαζόμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στις 10:00 το πρωί έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.
Την κινητοποίηση καλύπτει συνδικαλιστικά η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Στα αιτήματα της κινητοποίησης περιλαμβάνονται η καταβολή οφειλόμενων δεδουλευμένων, η οριστική τακτοποίηση όλων των εργαζομένων του προγράμματος, καθώς εργάζονται ανελλιπώς επί 15
συνεχόμενα χρόνια, η καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος και στους
οικογενειακούς βοηθούς του προγράμματος, οι νέες προσλήψεις και η αναβάθμιση των απαιτούμενων υλικοτεχνικών μέσων.
Να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι του προγράμματος πραγματοποίησαν σήμερα στάση εργασίας με τα ίδια αιτήματα από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΟΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Διεθνής Διαγωνισμός
Οίνου Θεσσαλονίκης είναι
ο μοναδικός διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με
την αιγίδα και τη συνεργασία όλων των φορέων
του χώρου από την Ελλάδα και την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
Στο φετινό διαγωνισμό,
25 καταξιωμένοι γευσιγνώστες από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, Masters of Wine, οινολόγοι, οινοχόοι, δημοσιογράφοι και άλλοι
επαγγελματίες οίνου, χωρισμένοι σε 5 επιτροπές, δοκίμασαν 746 διαφορετικά
κρασιά από την Ελλάδα και 5 άλλες χώρες.
Ο Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ συμμετείχε με 3 ετικέτες κατορθώνοντας το απόλυτο 3/3 με ένα χρυσό στο Δαμασκηνό 2015, ένα αργυρό στο Grande Reserve
2013 και ένα χάλκινο στο Νάουσα 2016. Ο Δαμασκηνός μάλιστα τιμήθηκε και με
ειδική διάκριση καθώς ήταν ο κορυφαίος μονοποικιλιακός ερυθρός οίνος.

Εκδήλωση του Συλλόγου
Βεροιέων Αθήνας
Για άλλη μια
χρονιά το Δ.Σ.
του Σύλλογου
Βεροιέων της Αθήνας αξιώθηκε
μαζί με τα μέλη
του να γιορτάσει
την εκδήλωση
του «Φασουλονταβά»..
Οι Βεροιώτισσες της Αθήνας
πρόσφεραν υπέροχα φαγητά που
με αγάπη ετοίμασαν.
Στην ανακοίνωσή του Δ.Σ. η
πρόεδρος Αλεξάνδρα Στεφανίδου ευχήθηκε να
έχουν όλοι υγεία
να το γιορτάσουν
και πάλι του χρόνου όλοι μαζί και
ακόμα περισσότεροι!
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Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

PΟργάνωση και τουριστική

συνείδηση

PΒαρύτητα και στην γαστρονομία
PΕκδηλώσεις και τουριστική

συνείδηση

PΠαρούσα η Βέροια στις

εκθέσεις

PΈντυπα και επαφές με tour

operators

PΤα αποτελέσματα της

προσπάθειας και η συμβολή των
επιχειρηματιών

PΒγήκε από την αφάνεια και

βραβεύεται!!!

Βγαίνει από την αφάνεια…

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
Συνεχίζει την επιθετική πολιτική στον τομέα
του τουρισμού η Δημοτική Αρχή της Βέροιας καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ανεβάσει
τον πήχη στον τομέα της τουριστικής προβολής.
Με συγκεκριμένο σχέδιο, οργανωμένο πλάνο
και εξωστρέφεια, αποκτά προνομιακή θέση σε
έναν τομέα όπου ο Δήμος Βέροιας υστερούσε
για πολλά χρόνια.
Τελευταία παρουσία του Δήμου Βέροιας έγινε
στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου με
την παρουσία του Αντιδημάρχου Τουρισμού
Βασίλη Λυκοστράτη, όπου είχε επαφές με ανθρώπους του τουρισμού, διεκδικώντας πέραν
των άλλων στοιχείων που διαθέτει η Βέροια, σημαντικό μερίδιο άφιξης τουριστών για θρησκευτικό τουρισμό.
Η βαρύτητα που δίνει η Δημοτική αρχή στην
ανάπτυξη του τουρισμού, άρχισε να αποδίδει
καρπούς καθώς είναι φανερό πως αυξήθηκε η
επισκεψιμότητα στην πόλη, «αλλά χρειαζόμαστε πολύ επίπονη και επίμονη δουλειά για να
φτάσουμε στο σημείο που επιθυμούμε, ώστε οι
επισκέψεις να μεταφράζονται και στο αντίστοιχο
οικονομικό αποτέλεσμα για τους επαγγελματίες
του Δήμου μας» είπε ο Αντιδήμαρχος Βασίλης
Λυκοστράτης.
Οργάνωση και τουριστική συνείδηση
Η αύξηση των επισκέψεων (καθημερινά, σχεδόν, το πάρκινγκ της Ελιάς είναι γεμάτο από
λεωφορεία), ενώ τα τελευταία χρόνια η ανάγκη
για κλίνες δημιούργησε νέους, μικρούς, αλλά όμορφους χώρους καταλυμάτων. Και αναμένονται
κι άλλοι…
«Οι προσπάθειες μας από την ανάληψη των
καθηκόντων μας, την δημιουργία Αντιδημαρχείας
Τουρισμού έως και σήμερα έχουν να κάνουν με
τέσσερεις στρατηγικούς άξονες» μας είπε ο Βασίλης Λυκοστράτης και τόνισε «την οργάνωση
του προορισμού Βέροια, την προώθηση του, τις

συνεργασίες και την τουριστική συνείδηση της
τοπικής κοινωνίας. Οι άξονες - δράσεις που ανέφερα έχουν ως απώτερο σκοπό την καθιέρωση
της Βέροιας στον τουριστικό χάρτη, την αύξηση
του μεριδίου της αγοράς μέσω της αύξησης της
επισκεψιμότητας και του αριθμού των διανυκτερεύσεων αλλά και την διατήρηση και προστασία
του προορισμού σε ένα πλαίσιο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης».
Από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν ήταν
η παραγωγή προωθητικού υλικού, έντυπου και
ηλεκτρονικού, η παρουσία σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η φιλοξενία δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων, η δημιουργία
συνεργιών με την τοπική κοινωνία, τους επιχειρηματίες και τους φορείς της Βέροιας.
Οι πολίτες βλέποντας τις ενέργειες αυτές αναρωτιούνται αν τελικά επιφέρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και απόλυτα λογικό καθώς η Βέροια
ναι μεν διαθέτει αξιολογότατα μνημεία τουριστικού προορισμού, ωστόσο η προβολή τους και η
ένταξή τους ως τουριστικός προορισμός απαιτεί
πολύ χρόνο και διαρκεί προσπάθεια.
«Με μια σειρά ενεργειών μπορούμε να πούμε
πως συνέβαλαν αρκετά στην επίτευξη των στόχων που θέσαμε και έβαλαν τις βάσεις για μια
ακόμη πιο δυναμική παρουσία της Βέροιας στο
μέλλον» μας απάντησε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού.

«Στα πλαίσια αυτά, σκοπεύουμε, σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς, να διοργανώσουμε στο μέλλον γαστρονομικά ιβεντς σε πόλεις της Ελλάδας αλλά και
στη Βέροια, εκθέσεις, αλλά
και την καθιέρωση τοπικού
μενού με τοπικές συνταγές
από τοπικά προϊόντα» είπε
ο Βασίλης Λυκοστράτης
και συμπλήρωσε:
«Ακόμη, μέσα στους
στόχους μας είναι η δημιουργία πεζοπορικών και
ποδηλατικών διαδρομών
στους ορεινούς όγκους των
Πιερίων και του Βερμίου.
Βρισκόμαστε σε αναζήτηση διαδρομών και λύσεων
που θα συνδυάζουν ενδιαφέρουσες διαδρομές, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, πάντα
στα πλαίσια της ισχύουσας
νομοθεσίας που διέπει τις
διαδρομές αυτές».

Βαρύτητα και στην γαστρονομία
Πέραν του τεράστιου πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής, ο επισκέπτης πρέπει να γευτεί και τις γαστρονομικές
ομορφιές του τόπου αυτού που θα τον φέρει πιο
κοντά στην τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό
της Βέροιας. Πέραν της τουριστικής αξίας και αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος, θα τονώσει
και την τοπική οικονομία, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή.

Εκδηλώσεις
και τουριστική
συνείδηση
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται,
απαραίτητη είναι η συμμετοχή των πολιτών. Να
συμμετέχουν και να λειτουργούν με την τουριστική συνείδηση, όπως χαρακτηρίζεται. Με την
σωστή εξυπηρέτηση και συμπεριφορά προς
τους επισκέπτες, μέχρι και την καθαριότητα του
περιβάλλοντος.

«Όσον αφορά τη τουριστική συνείδηση της
τοπικής κοινωνίας, βρισκόμαστε στην προετοιμασία τριών σημαντικών εκδηλώσεων που αφορούν σχολεία, κατοίκους και επιχειρηματίες. Αυτές είναι: Διαγωνισμός φωτογραφίας, Ο Μικρός
Τουρίστας- Μια Βαλίτσα ταξιδεύει» και το Σχολείο
Τουρισμού του ΣΕΤΕ» μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού της Βέροιας.
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Παρούσα η Βέροια στις εκθέσεις
Σημαντικό «εργαλείο» προώθησης του τουριστικού προϊόντος είναι η συμμέτοχη σε τουριστικές εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Στις διεθνείς εκθέσεις ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει μέσω του περιπτέρου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στις εκθέσεις εσωτερικού με δικό της χώρο-περίπτερο. Ποιες ήταν
οι εκθέσεις που συμμετείχε ο Δήμος Βέροιας τον
τελευταίο χρόνο; Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας τις
απαριθμεί:
-Συμμετείχαμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia»
στη Θεσσαλονίκη, με αυτόνομη παρουσία σε δικό μας περίπτερο και B2B συναντήσεις στις δύο
τελευταίες εκθέσεις.
-Συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
-Συμμετείχαμε στην εκδήλωση «Imathia
Quality» στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2017
-Αποστέλλουμε υλικό σε εκθέσεις όπου συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
άλλων φορέων και αποστολών.
-Παράλληλα, αρχές Μαρτίου 2018 επισκέφτηκα την διεθνή έκθεση του Βερολίνου φιλοξενούμενη η Βέροια στο περίπτερο του ΕΟΤ.
Στα πλαίσια των σχέσεων του Δήμου με πόλεις του εξωτερικού επισκέφτηκα την πόλη του
Κούρσκ στη Ρωσία όπου υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο πόλεων .
Τέλος επισκέφθηκα το Πεκίνο της Κίνας, όπου
αναμένεται αντιπροσωπεία του Πεκίνου τον Ιούνιο για υπογραφή προσύμφωνου συνεργασίας
και αδερφοποίησης των πόλεων μας.
Πρέπει να διευκρινίσω πως οι συνεργασίες με
πόλεις του εξωτερικό είναι πολύ χρονοβόρες.
Έντυπα και επαφές με tour operators
Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος
απαιτούνται και άλλες δράσεις που αφενός ενημερώνουν τους πιθανούς επισκέπτες, αλλά και
υποδομές που υποστηρίζουν το ίδιο το προϊόν.
Οι δράσεις αυτές έχουν να κάνουν με την προβολή μέσω εντύπων και τηλεοπτικών εκπομπών.
«Έχουμε κάνει καταχωρήσεις σε έντυπα και
ηλεκτρονικά περιοδικά, τόσο δωρεάν όσο και επί
πληρωμή, όπως το Discover Greece, ΕΟΤ, κτλ.
Αεροπορικών εταιριών Astra, Aegean, Elinair,
κτλ.. Φιλοξενήσαμε Τηλεοπτικές Εκπομπές,
Δημοσιογράφους και Τουριστικούς Πράκτορες

(Press-Fam Trips) ατομικά ή σε συνεργασία με
συνεργαζόμενους φορείς. Διοργανώσαμε Β2B
συναντήσεις (Travel Event 2017) με Τουριστικούς πράκτορες από Αγγλία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Ολλανδία, Ρουμανία, Τουρκία, Νότιος Αφρική,
Λίβανο, Γερμανία, Ιταλία, Σερβία» μας είπε ο Βασίλης Λυκοστράτης και πρόσθεσε:
«Όσον αφορά την Υποδομή και το Δημιουργικό κομμάτι, έχουμε ολοκληρώσει την τοποθέτηση πινακίδων και χαρτών ενημέρωσης και
κατεύθυνσης πεζών, τοποθετήσαμε QRcode σε
μνημεία και αξιοθέατα, επαναλειτουργήσαμε το
Τουριστικό Περίπτερο στην Ελιά και δημιουργήσαμε φυλλάδια, Posters-banners, Ιστοσελίδα,
Social media κτλ.».
Τα αποτελέσματα της προσπάθειας και η
συμβολή των επιχειρηματιών
Επανερχόμαστε στο ερώτημα: Από τις προσπάθειες που έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνονται, υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει διαφορά του χθες με το σήμερα, αλλά
και προοπτική για το αύριο στον τουρισμό της
Βέροιας;
«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά
στοιχεία. Παρόλα αυτά οι επιχειρηματίες μιλούν
για αύξηση της επισκεψιμότητας, τόσο σε αριθμούς όσο και σε κατανάλωση-διανυκτερεύσεις.
Τα παραπάνω ενισχύονται με τη δική μας παρατήρηση.
Επίσης, το άρθρο με τα στοιχεία και τα λεγόμενα του πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας στον τοπικό τύπο για την επισκεψιμότητα
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων είναι προς
την κατεύθυνση αυτή κάνοντας λόγω για «καλούς οιωνούς» για τα επόμενα χρόνια» μας απάντησε ο Αντιδήμαρχος Βέροιας και διευκρίνισε:
«Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε πως πολλές
από τις ενέργειες μας δεν μπορούν να έχουν
άμεσα αποτελέσματα, όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τις διανυκτερεύσεις, αλλά τα αποτελέσματα θα φανούν στο μέλλον.
Καλό θα ήταν να τονίσουμε στο σημείο αυτό,
πως, η οποιαδήποτε αύξηση παραπάνω δεν εξαρτάται κατά αποκλειστικότητα από τις ενέργειες
της Αντιδημαρχείας Τουρισμού αλλά και από τις
ενέργειες των τοπικών επιχειρηματιών».
Βγήκε από την αφάνεια και βραβεύεται!!!
Μια σημαντική προσπάθεια για την υλοποίη-

ση ενός μεγάλου στόχου, πολύ δε περισσότερο
όταν διαθέτεις τεράστια «όπλα» όπως το Βήμα
Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Μητρόπολη και
άλλα σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, το Σέλι
που ακόμα υστερεί, και βασικά την αιχμή του
δόρατος, τους Βασιλικούς τάφους των Αιγών
στη Βεργίνα, είναι λογικό να επιφέρει και την
αναγνώριση.
«Έχουμε θετικά σχόλια για τις δράσεις μας
τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και
από τους επιχειρηματίες. Ακόμη, έχουν δημιουργηθεί από πολλά τουριστικά γραφεία αυτόνομες εκδρομές Βεργίνα-Βέροια.
Επιπλέον, λόγω των δράσεων
μας που αφορούν την τουριστική
συνείδηση των πολιτών της Βέροιας, έχουμε επιτύχει σε σημαντικό βαθμό την αναγνώριση του
τουρισμού ως σημαντικό πυλώνα
ανάπτυξης της πόλης μας αλλά
και την ευαισθητοποίηση τους σε
ανάλογα ζητήματα» μας είπε ο
Βασίλης Λυκοστράτης και κατέληξε:
«Ακόμη, πολύ σημαντικό θεωρούμε το γεγονός πως πλέον,
έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με
φορείς της πόλης και διοργανώνουμε πράγματα από κοινού.
Πάρα πολύ σημαντικό και αδιαμφισβήτητο…
Η Βέροια μπήκε στον τουριστικό χάρτη… πλέον, είναι γενικά
αποδεκτό πως βγήκε από την αφάνεια, τόσο από τα διάφορα αφιερώματα, ρεπορτάζ και το ενδιαφέρον πολλών πρακτόρων αλλά
και δημοσιογράφων να ασχοληθούν με την περιοχή μας.
Επίσης αναγνωρίστηκε η δουλειά μας. Μας αποδόθηκε το 2ο
βραβείο EDEN. Βραβείο του
πρώτου επιλαχόντα προορισμού
αριστείας με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EDEN “European Destinations
of Excellence” Cultural Tourism
- «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αρι-
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στείας» Πολιτιστικός Τουρισμός.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πρώτης
τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Βέροιας γιατί μέσω
του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προβολή των αναδυόμενων
ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών αριστείας
και γενικότερα στην δικτύωση και ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών των βραβευμένων προορισμών ως πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».
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ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

«Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι
θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ
Απαντώντας σε Δελτίο τύπου του
πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γ. Καρασμάνη ,που εκδόθηκε ύστερα από την αρνητική απάντηση του επιτρόπου Γεωργίας της
Ε.Ε.
κ. Χόγκαν στο αίτημα της
Κυβέρνησης για οικονομική στήριξη
του ροδάκινου , όπου χαρακτηρίζει την ¨Κοινοπραξία των Συνεταιρισμών -Οργανώσεων Παραγωγών
Ημαθίας¨ υπονοώντας την , ως εξωθεσμικό και αναρμόδιο φορέα , έχουμε να δηλώσουμε στον σεβαστό
Υπουργό τα εξής:
1. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις
είναι θεσμός της Ελληνικής Πολιτείας
ο οποίος αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Σύνταγμα .
2. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις
που είναι αναγνωρισμένες και ως
«Οργανώσεις Παραγωγών» , είναι
θεσμοί αναγνωρισμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την Ελληνική Πολιτεία με βάση την Κοινοτική και Εθνική
Νομοθεσία.
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις - Οργανώσεις Παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες από τα Εθνικά-Κοινοτικά Όργανα , για τα Ροδάκινα και τα Νεκταρίνια ,
είναι οι κατ εξοχή αρμόδιοι φορείς για τα συγκεκριμένα
προϊόντα.
4. Όταν ο σεβαστός πρώην Υπουργός τον Ιούλιο του
2014 έθεσε στην Ε.Ε. το θέμα των χαμηλών τιμών ροδακίνων που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στην αγορά , λόγω της κρίσης στην Ουκρανία , στηρίχθηκε στα
στοιχεία που εμείς του παρείχαμε και υπάρχει η σχετική
αλληλογραφία.
Όταν τον Αύγουστο του 2014 επεβλήθη το
5.
εμπάργκο από την Ρώσικη Κυβέρνηση , οργανώθηκε το
σύστημα δωρεάν διανομών , σχεδόν από το μηδέν , με
την καθοριστική συμμετοχή των Οργανώσεων της Κοινοπραξίας μας και την συμβολή πολύ συγκεκριμένων
στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης . Έτσι
απορροφήθηκαν και αποζημιώθηκαν μεγάλες αδιάθετες
ποσότητες που υποβαθμίζονταν στα ψυγεία των Συνεταιρισμών με κίνδυνο να καταστραφούν και να μείνουν
απλήρωτοι οι αγρότες .
Η Οργάνωση του συστήματος της χυμοποίη6.
σης που αποτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια σημαντική διέξοδο για το προϊόν , ήταν δική μας πρόταση και εμείς
συμβάλλαμε στην οργάνωση των διαδικασιών .
Τα ποσά που εισπράχτηκαν συνολικά , λό7.
γω της δραστηριοποίησης των Οργανώσεων, από
τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των
δράσεων των έκτακτων μέτρων στήριξης σύμφωνα με
στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ/ 07-03-2018 , ήταν το 2015
- 11.587.795,95 Ευρώ το 2016- 19.633.427,26 Ευρώ,
το 2017- 9.759.924,60 Ευρώ και αναμένονται ακόμη περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ πληρωμών που θα γίνουν
εντός του 2018 από αποσύρσεις που υλοποιήθηκαν το
καλοκαίρι του 2017, ήτοι σύνολο ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Ποσά που προήλθαν από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτός από τα σημαντικά ποσά που τελικά
8.
εισέρρευσαν στην χώρα μας για την στήριξη των προϊόντων, το πλέον σημαντικό στοιχείο ήταν ότι η δωρεάν
διανομή ορισμένων ποσοτήτων , έδινε διέξοδο και βοηθούσε να κρατηθούν σε υψηλότερα επίπεδα οι τιμές
πώλησης των υπολοίπων ποσοτήτων και επομένως
υπήρξε και από την αγορά πρόσθετη ωφέλεια.
Οι Οργανώσεις της Κοινοπραξίας της Ημαθίας
9.
χάρη στην συμμετοχή τους ως μέλη στην Ευρωπαική
Οργάνωση AREFHL , που χαρακτηρίζεται ως θεσμικός
συνομιλητής από την Ε.Ε. , κατόρθωσαν να φέρουν
στην χώρα τον Σεπτέμβριο του 2017 ακόμη 10.000 τό-

νους ροδακίνων για δωρεάν διανομές , που σημαίνει
ακόμη 4.500.000 ευρώ περίπου .
10. Οι ίδιες Οργανώσεις βοήθησαν το Υπουργείο
τον Σεπτέμβριο του 2014 , παρέχοντας τον κύριο όγκο
των Οικονομικών στοιχείων που απαιτήθηκαν , με την
εγκυρότητα της θεσμικής τους αναγνώρισης , για να
στηρίξουν τον φάκελο που υπεβλήθη από τον σεβαστό
κ. Καρασμάνη τότε στις Βρυξέλλες για εισοδηματική στήριξη.
11. Οι ίδιες Οργανώσεις, επιθυμώντας να βοηθήσουν την Εθνική προσπάθεια για στήριξη του εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών δεσμεύτηκαν τον Ιούνιο
του 2017 στο Φεστιβάλ Ροδακίνου στην Βέροια , ότι θα
συμβάλουν με την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την υποβολή φακέλου, όπως το 2014
και υλοποίησαν με εξαιρετικό και μεθοδικό τρόπο την
δέσμευσή τους.
12. Η συμβολή τους στην κατάρτιση του σχετικού
φακέλου και το εύρος των στοιχείων που παρέθεσαν ,
σαφέστατα ήταν σημαντική και πέτυχε τον σκοπό της
που ήταν να αναγνωριστεί από τον Επίτροπο κ. Χόγκαν
η μεγάλη μείωση του εισοδήματος των Ροδακινοπαραγωγών γεγονός που ομολογεί στην απαντητική του επιστολή προς τον Υπουργό κ. Αποστόλου .
Επομένως η απόρριψη του αιτήματος της εισοδηματικής στήριξης δεν έχει να κάνει
με την αποδεικτική
ισχύ του υποβληθέντος φακέλου .
13. Κανένας δεν αντικατέστησε ούτε τις καθ΄ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ούτε της μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες γιατί απλά
δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
14. Η παρέμβασή μας στην DG AGRI Βρυξέλλες ,
διά μέσου της Οργάνωσης AREFHL στην οποία είμαστε
μέλη, στις 19 Δεκεμβρίου 2017 , μαζί με Ισπανούς και
Ιταλούς Συνεταιριστές , είχε να κάνει με την από κοινού
άσκηση πίεσης για την συνέχιση των έκτακτων μέτρων
και το 2018, λόγω της συνέχισης του Ρώσικου εμπάργκο.
15. Τέλος, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τον σεβαστό πρώην Υπουργό ότι, είμαστε θεσμικά όργανα και
είμαστε αρμόδια όργανα για τα ροδάκινα, παράλληλα με
τα αντίστοιχα όργανα του Δημοσίου. Βοηθούσαμε και
συνεχίζουμε να βοηθούμε το Κράτος μας ανεξαρτήτως
των Κυβερνήσεων που εξέλεξε ο Ελληνικός Λαός και
κινούμαστε πάντα στα όρια των αρμοδιοτήτων μας.
Επομένως χαρακτηρισμοί και ιδιότητες όπως «αναρμόδιοι , εξωθεσμικοί φορείς που χειρίστηκαν τον φάκελο
ροδάκινα» δεν αρμόζουν σε εμἀς που καταβάλουμε αγωνιστικές και φιλότιμες προσπάθειες για να στηρίξουμε
το προϊόν του μόχθου των αγροτών μας .
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πρόεδρος Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών
Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας

«Δεν γίνεται τίποτα από το
Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Συγκεντρώθηκε την Τετάρτη το
απόγευμα η ομάδα πολιτών Βέροιας που αποζητά και προτείνει
εδώ και πολύ καιρό, αλλαγές στις
Πλατείες Ωρολογίου και Πλατάνων.
Η συγκέντρωση έγινε στο ζαχαροπλαστείο «Σερεμέτα», με
σκοπό την παρουσίαση και ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις
τους αλλά και για τη παράθεση
προτάσεων για τη συνέχεια.
«Η πρώτη φορά που απευθυνθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν τον Αύγουστο του 2017.
Συγκεντρώσαμε υπογραφές 150
πολιτών και οι αντιδήμαρχοι κ κ.
Σιδηρόπουλος και Παπαδόπουλος, προφορικά μας υποσχέθηκαν
ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνουν παρεμβάσεις στις πλατείες και θα αποκτήσουν και πάλι
πράσινο, δέντρα και λουλούδια.
Είχαμε την αίσθηση, την χαρά και
την ελπίδα ότι ανασκουμπώσαμε
τη Δημοτική Αρχή κι ότι θα υπήρχαν αλλαγές, έστω τα σπασμένα μάρμαρα που έχουν γίνει σκοτώστρες για τα παιδιά
μας στην Πλατεία Ωρολογίου .Στη συνέχεια απευθυνθήκαμε ξανά με κείμενο, αυτή τη
φορά του Φώτη Σιμόπουλου αλλά δυστυχώς δεν έγινε και πάλι τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.» τόνισε η Ερμιόνη Καλαρά, μέλος της ομάδας. Ακολούθησαν
τοποθετήσεις και απόψεις, ενώ η ομάδα πολιτών Βέροιας καλέι τους συμπολίτες της να
ενημερωθούν και να δράσουν μαζί της, ώστε να επέλθουν αλλαγές στις πλατείες και να
ξαναγεμίσει πράσινο η πόλη της Βέροιας που το έχει ανάγκη.
Πηγή: ΛΑΟΣ

Παράταση των αιτήσεων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α

πό το Κοινωνικό Φαρμακείου του
Δήμου ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο Κοινωνικό Φαρμακείο
συνεχίζονται έως και την Παρασκευή 20
Απριλίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του
Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καθημερινά και κατά τις
ώρες 10:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. στο χώρο
του Κοινωνικού Φαρμακείου που βρίσκεται
στη διεύθυνση Σταδίου 51 (Τηλέφωνο πληροφοριών: 2331353822), προσκομίζοντας
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το
Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ω. ή
αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου μέσω
TAXIS, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας
5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και
αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος
φυσικών προσώπων
6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί
μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των
προστατευόμενων μελών
7. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
8. Αίτηση (συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο)
9. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και των
προστατευόμενων μελών)
10. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και των προστατευόμενων μελών)
11. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτρο-

πής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες
(των αιτούντων ή και των προστατευόμενων
μελών)
12. Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης
κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια
ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με
την οποία να διαπιστώνεται η οικογενειακή-οικονομική-κοινωνική κατάσταση του
ατόμου και οι συνθήκες διαβίωσής του ή της
οικογένειας του
13. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
14. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης)
15. Νόμιμα δικαιολογητικά για μετανάστες, ομογενείς
16. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό
κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση
Τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια των δυνητικά ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι τα εξής:
- άτομα με εισόδημα έως 4.500 € ετησίως
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 6.750 € ετησίως.
-νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα
εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα έως 8.100 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα 9.450 € ετησίως.
- νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα έως 10.800 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα
εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα έως 5.850 € ετησίως .
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα 7.200 € ετησίως.
- νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών
με εισόδημα 8.550 € ετησίως.
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Με ψιλόβροχο αλλά με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις
για την 25 Μαρτίου στην Βέροια
Με βροχερό καιρό αλλά με την πρέπουσα λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στην Βέροια οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το ψιλόβροχο δεν εμπόδισε την διεξαγωγή της παρέλασης και μαθητές και στρατός τίμησαν την μνήμη των ηρώων του 1821.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι βουλευτές Φρόσω Καρασαρλίδου, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος
Κώστας Βοργιαζίδης, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του στρατού, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
Πηγή: pliroforiodotis.gr

Ουρσουζίδης: «»Το αίμα των
ένδοξων προγόνων χύθηκε και
πότισε τη γη των Ελλήνων»
Ο βουλευτής
Γιώργος Ουρσουζίδης με αφορμή την Εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου
έκανε την εξής
δήλωση:
«Το αίμα των
ένδοξων προγόνων χύθηκε
και πότισε τη γη
των Ελλήνων,
άρρηκτοι δεσμοί
αίματος μας δένουν, χρέος και
καθήκον απέναντι τους, ο απόλυτος σεβασμός των ιερών μορφών τους.
Οφείλουμε να θέσουμε τον εαυτό μας, σε τέλεια αρμονία
με το παράδειγμα τους, στον αέναο αγώνα για επιβίωση και
Ελευθερία»

Καλαϊτζίδης: «Να είμαστε
ενωμένοι γιατί η Ελλάδα
βάλλεται από παντού»
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Καλαϊτζίδης, μετά το
τέλος της παρέλασης έκανε την
εξής δήλωση:
«Σήμερα το
έθνος γιορτάζει
διπλά, τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και την
Επανάσταση του
1821. Εύχομαι το
πνεύμα να φωτίσει όλους τους
Έλληνες και τις Ελληνίδες να είμαστε ενωμένοι, γιατί η Ελλάδα
βάλλεται από παντού. Τώρα χρειάζεται αυτό, για να τιμήσουμε
και τους προγόνους μας, που τέτοια ημέρα το 1821, έχυσαν το
αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι».

Θανάσης Θεοχαρόπουλος: «Η
χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο
πατριωτισμό και όχι από εθνικιστές»
Ο πρόεδρος
της ΔΗΜΑΡ και
μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής
Θανάσης Θεοχαρόπουλος
παραβρέθηκε
στις επετειακές
εκδηλώσεις για
την 25η Μαρτίου στη Βέροια,
κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων και προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι απαιτείται συνεννόηση
και εθνική ενότητα, μακριά από άγονες συγκρούσεις και διχαστικές αντιπαραθέσεις, ιδίως στα εθνικά θέματα. Ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι «εθνικό είναι το αληθές». Πατριωτισμός είναι να αγαπάς
την πατρίδα σου ενώ εθνικισμός είναι να μισείς τους άλλους. Σήμερα
η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο πατριωτισμό και όχι από εθνικιστές».

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Συνάντηση του Προέδρου
ΟΠΕΚΕΠΕ με εκπροσώπους ομάδας
παραγωγών “ΕΡΜΗΣ” της Ημαθίας

Στις 23 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του
ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ του Προέδρου του
Οργανισμού κ. Αθανασίου Καπρέλη,
του Αντιπροέδρου του κ. Γεωργίου
Κέντρου, με τον Πρόεδρο της ομάδας παραγωγών «ΕΡΜΗΣ» με έδρα
το Μακροχώρι κ. Κ. Βοργιατζίδη και το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Μπάμπη Σιδηρόπουλο.
Συζητήθηκαν ζητήματα τα οποία
αφορούν στο Συνεταιρισμό και γενικότερα στα προβλήματα του Αγροτικού
Κόσμου του Ν. Ημαθίας.
Από πλευράς των εκπροσώπων
του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώθηκε ότι γνωρίζουν καλά τα ζητήματα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε
ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ανταποκρίνεται άμεσα στα δίκαια και ορθά αιτήματα των
αγροτών και πιο συγκεκριμένα, ως
προς την πληρωμή των παραγωγών
πριν το Πάσχα.
Επιπλέον, δήλωσαν ότι η «συνδεδεμένη» βάμβακος θα καταβληθεί
στους δικαιούχους την ερχόμενη εβδομάδα και πάντως έως την 28 Μαρτίου
2018.
Στο κλείσιμο της συνάντησης, ο
Πρόεδρος και το μέλος της ομάδας
παραγωγών «ΕΡΜΗΣ»
ευχαρίστησαν τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση
ανταπόκρισή τους στο αίτημά τους και
δεσμεύτηκαν ως προς τη διατήρηση
του καλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των Ομάδων Παραγωγών και
του Οργανισμού.
Περαιτέρω, αναφορικά με ζητήματα του Αγροτικού Κόσμου, ο κ. Ουρσουζίδης θα ήθελε εκ νέου να διευκρινίσει:
● Σε ό,τι αφορά στην Ε.Β.Ζ., καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε η Εταιρεία να ανταποκριθεί, όχι
μόνον στην αποπληρωμή των τευτλοπαραγωγών, αλλά και στη διατήρηση
της καλλιέργειας της φετινής χρονιάς όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό σήμερα.
● Για το ζήτημα της αποζημίωσης
των ροδακινοπαραγωγών για τις ζημίες της παραγωγής τους από τη συνεχή βροχόπτωση του Ιουλίου 2017 , όπως και για τις δραματικές επιπτώσεις
στις τιμές από το Ρώσικο εμπάργκο,
αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από

το αρμόδιο Υπουργείο.
● Το απόγευμα είχε συνάντηση με
παραγωγούς του Δ.Δ. Παλαιού Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας και
είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να
ανταλλάξει απόψεις σε κλίμα εποικοδομητικό με τον Δημ. Σύμβουλο κ.
Κουτσαμπασόπουλο Γεώργιο και κατοίκους του χωριού.
● Σε συνάντηση με τον Υφυπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Βασίλη Κόκκαλη ξεκαθαρίστηκε από τον κ. Κόκκαλη, ότι από
την 1 Μαΐου 2018, η PQH (PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., Ειδικός
Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων) προσφέρει ένα νέο και ιδιαίτερα προνομιακό
πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών
οφειλών των ιδιωτών αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων
οφειλετών.
Βάσει του ισχύοντος για τις εκκαθαρίσεις ειδικού κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου και με τις απαραίτητες
εγκρίσεις των εποπτικών αρχών.
Το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης ή συμβιβασμού των αγροτικών οφειλών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και πιο συγκεκριμένα 3
βασικά πλεονεκτήματα:
1. Διαγραφή όλων των έξω-λογιστικών τόκων (εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση/συμβιβασμός)
2. Δυνατότητα διαγραφής έως 60%
του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου), ανάλογα με το ύψος της οφειλής,
την δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της οφειλής, την ύπαρξη και
αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την
οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής
του οφειλέτη.
3. Υπολογισμός των υπολοίπων
οφειλής έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα
πανωτόκια (Ν.3259/2004)
Κάθε αίτημα θα εξετάζεται αναλυτικά και θα αξιολογείται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο
εισόδημα του οφειλέτη τη βιωσιμότητα
της οφειλής, την αξία των εξασφαλίσεων, και την πραγματική ικανότητα
αποπληρωμής του οφειλέτη και του
εγγυητή, με πλήρη οικονομική διαφάνεια, έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης.

Για ακόμη μια φορά ο κόσμος
καλείται να πληρώσει την
προχειρότητα της Κυβέρνησης!
Στα μέσα του προηγούμενου μήνα αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες
της Ημαθίας. Μάλιστα η Κυβέρνηση δια στόματος του Αν. Υπουργού
κ.Φάμελλου μίλησε για «περιβαλλοντική τομή» και επανάσταση στη
«δημόσια διοίκηση» και άλλα πολλά
ωραία λόγια κατά την προσφιλή τακτική της. Κανένας, όμως, από την
πλευρά της Κυβέρνησης δεν μας
είπε πόσα θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες για τις δικές τους
περιουσίες και ποια θα είναι η ταλαιπωρία που θα υποστούν! Και για
ποιό λόγο;
Κανένας από την πλευρά της
Κυβέρνησης δεν εξήγησε, γιατί χιλιάδες στρέμματα, περιουσίες πολιτών, τα οποία
κατέχουν νόμιμα με διανομή, που έγινε εδώ και πολλές δεκαετίες από το Ελληνικό Κράτος, για τα οποία
έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και φυσικά, με σφραγίδα
της Πολιτείας δεν είναι δάση, περιλαμβάνονται στους
δασικούς χάρτες. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό να προβλεφθεί; Φυσικά και όχι. Και τώρα, όλοι αυτοί οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν και να ταλαιπωρηθούν
κάνοντας αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων υπηρεσιών, για να αποδείξουν το αυτονόητο.

Όπως επίσης και οι διάφορες
ζώνες-εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς που δεν αποτυπώνονται
στους δασικούς χάρτες και αφήνουν τους ιδιοκτήτες έρμαια της
δαιδαλώδους γραφειοκρατίας και
του νομικού καθεστώτος που ισχύει μέχρι σήμερα.
Ούτε άκουσα κανέναν από
την πλευρά της Κυβέρνησης να
προβληματίζεται για τα υπέρογκα
παράβολα που θα κληθεί ο κάθε
Έλληνας πολίτης να πληρώσει,
που ξεκινούν από κάποιες δεκάδες
ευρώ και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις και τις χιλιάδες ευρώ.
Γιατί κανένας δε διαφωνεί ότι
θα πρέπει το θέμα των δασικών χαρτών να τελειώσει
μια και καλή, αλλά εάν αυτό γίνει με την προχειρότητα
που το κάνει η σημερινή Κυβέρνηση, όχι απλά το
πρόβλημα δε θα λυθεί, πολύ περισσότερο θα γεννήσει καινούρια προβλήματα, μεγαλύτερα, που θα μας
ταλαιπωρήσουν για χρόνια.
Τάσος Μπαρτζώκας
Δικηγόρος – Πολιτευτής ΝΔ

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Οι κυβερνητικές παλινωδίες των
τελευταίων ετών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/
ΑΝΕΛ, οδηγούν σε μαρασμό την ελληνική
τευτλοκαλλιέργεια»

Ερώτηση στη Βουλή για τις
κυβερνητικές παλινωδίες των τελευταίων ετών αναφορικά με την
λειτουργία της ΕΒΖ, τη συνέχιση
της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας
και τους απλήρωτους τευτλοπαραγωγούς, οι οποίοι
έχουν πληρωθεί μόνο το 35% της περυσινής παραγωγής τους, κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Ημαθίας
της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος,
μαζί με συναδέλφους του βουλευτές.
Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν στους Υπουργούς Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.κ.
Δραγασάκη και Αποστόλου, την ανακολουθία λόγων
και έργων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Και
αυτό γιατί, 2,5 χιλιάδες τευτλοπαραγωγοί, μένουν «ξεκρέμαστοι» και οικονομικά «μετέωροι» καθώς, τους
χρωστούν το 65% (6 εκατομμύρια ευρώ) της σοδειάς
του 2017, «παρά τις υποσχέσεις του Αν. Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Χαρίτση για πληρωμή
της προκαταβολής, 30% του συνολικού ποσού των
10,5 εκατ. ευρώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και εξόφλησή
τους μέχρι τέλος του 2017, αλλά και της Διοίκηση της
ΕΒΖ, για εξόφληση του υπολοίπου 65% της οφειλής
μέχρι τις 16/3/2018».
Επιπλέον, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για
την οριστική εγκατάλειψη της τευτλοκαλλιέργειας,
καθώς, όπως αναφέρουν, «οι συνεχιζόμενες ανεκ-

πλήρωτες υποσχέσεις για πληρωμή των οφειλόμενων στους παραγωγούς, το φημολογούμενο κλείσιμο
και του τελευταίου Εργοστασίου της ΕΒΖ στο Πλατύ
Ημαθίας, που λειτουργούσε τουλάχιστον ως έσχατο
«μαξιλάρι» ελπίδας για την διοχέτευση της παραγωγής τους, έχουν μεγιστοποιήσει την απογοήτευση των
παραγωγών και δημιουργούν πλέον κλίμα οριστικής
εγκατάλειψης της καλλιέργειας. Οι τευτλοπαραγωγοί,
απογοητευμένοι, δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να
καλλιεργήσουν αλλά απλά περιμένουν την εξόφληση
της περσινής σοδειάς τους».
Οι βουλευτές ζητούν σαφείς απαντήσεις για το πότε θα πληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί το σύνολο της
παραγωγής τους για το 2017, για το πώς θα διασφαλιστεί το εισόδημα των τευτλοκαλλιεργητών από το
ενδεχόμενο να χαθεί η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος λόγω των πρωτοφανών καθυστερήσεων.
Θέτουν επίσης ερώτημα για το τι προτίθεται να
πράξει η Κυβέρνηση για τη συνέχιση της λειτουργίας
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, που διακυβεύεται παρά τις αίολες δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού.
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Η τήρηση της νομοθεσίας
για τα αδέσποτα
ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας και
Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης
και Προστασίας
Αδέσποτων Ζώων, στα πλαίσια
της συνεχιζόμενης προσπάθειας
που καταβάλει για
τον έλεγχο του
πληθυσμού των
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς στον
Δήμο μας, πραγματοποίησε στο
Δημαρχείο Βέροιας την Παρασκευή 9 Μαρτίου,
σύσκεψη εργασίας με την συμμετοχή εκπροσώπων
των κάτωθι φορέων και υπηρεσιών:
• Σωματείο Αιγοπροβατοτρόφων Βέροιας
• Βοοτροφικός Συνεταιρισμός Βέροιας
• Κυνηγητικός Σύλλογος Βέροιας
• Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Ημαθίας
• Δασαρχείο Βεροίας
• Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας
• Δημοτική Αστυνομία
• Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας
Στα πλαίσια της παραπάνω σύσκεψης τονίστηκε
από όλους η ανάγκη τήρησης της νομοθεσίας δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στην στείρωση, τον
εμβολιασμό και σήμανση (τσιπ) των σκύλων που
χρησιμοποιούνται για το κυνήγι και την φύλαξη των
ποιμνίων και ακολούθως να ενημερώνεται ο οικείος
Δήμος με το αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου.

Επιπλέον ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος κος Παπαδόπουλος Βασίλειος, ενημέρωσε τους παρόντες για
τις ενέργειες που έκανε στα αρμόδια Υπουργεία,
σχετικά με την ένταξη του υψηλού κόστους για την
στείρωση των ποιμενικών σκύλων σε επιδοτούμενα
προγράμματα καθώς η ύπαρξη τους συντελεί στην
φύλαξη της κτηνοτροφικής επιχείρησης (βουστάσια, ποιμνιοστάσια, κοπάδια κ.ο.κ)
Η ανάγκη τήρησης των παραπάνω από όλους
τους φορείς που συμμετείχαν θα συμβάλει αποτελεσματικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων μέσω της εξάλειψης του φαινομένου της
εγκατάλειψης των δεσποζόμενων σκύλων ενώ θα
αποτρέψει και την επιβολή των δυσβάσταχτων διοικητικών προστίμων και ποινικών διώξεων από τις
αρμόδιες εκλεκτικές αρχές.
Με την ολοκλήρωση της σύσκεψης έγινε κατανοητό από όλους τους συμμετέχοντες ότι στην μείωση
του πληθυσμού των αδέσποτων πρέπει και μπορούμε να συμβάλουν όλοι.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θα ενταθούν οι έλεγχοι και θα
επιβάλλονται τα πρόστιμα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει προς όλους τους
ιδιοκτήτες καταστημάτων, κατοίκους και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους (πεζόδρομους, πεζοδρόμια και
οδούς) να προμηθεύονται και να ανανεώνουν τις άδειες χρήσης
κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ.1 του υπ’αρίθμ.188/2015 Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας.
Η χρήση πρέπει πάντα να περιορίζεται στα τετραγωνικά μέτρα
που αναγράφονται στην άδεια και απαγορεύεται η τοποθέτηση
σταντ ή άλλων αντικειμένων που παρεμποδίζουν την διέλευση
πεζών, την κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων.
Οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα και θα επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό χρήσης
παραχωρούμενων Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βέροιας και
του άρθρου 48 του Κ.Ο.Κ..
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι το 2331350610 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Την ανάγκη εξαίρεσης της Υγείας από
τα μνημόνια, έθεσε ο Α.Βασιάδης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι συμβάσεις των ιατρών ειδικότητας
με τον ΕΟΠΥΥ ήταν το βασικό θέμα της
συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με
τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό,
που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες
ημέρες.
Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος,
ο Αν.Γεν.Γραμματέας κ.Σταμάτης Βαρδαρός, και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
κ. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, συζητήθηκαν γενικότερα και τα προβλήματα
που παρουσιάζει το Σύστημα Υγείας.
Από τον Πρόεδρο Μ. Βλασταράκο και
τα άλλα μέλη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. τονίστηκαν για ακόμη μια φορά στον Υπουργό
Υγείας, οι μεγάλες ελλείψεις που παρουσιάζονται σε όλο το Σύστημα Υγείας με
την ελλιπή χρηματοδότηση του.
Επισημάνθηκε ότι για να μην επέλθει
τα αμέσως επόμενα χρόνια κατάρρευση
του συστήματος μετά την αναμενόμενη
συνταξιοδότηση πολλών ιατρών, επιβάλλεται η ενδυνάμωση σε στελεχιακό δυναμικό, με την προκήρυξη με σύντομες
διαδικασίες όλων των κενών θέσεων
μονίμων ιατρών στο Ε.Σ.Υ., αλλά και του
λοιπού προσωπικού.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στελέχωση όλων των Δημόσιων Δομών Υγείας
που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας.
Τονίστηκε ότι οι αναγγελθείσα λειτουργία των ΤΟΜΥ δεν προχωρά, ενώ
οι συμβάσεις με τους οικογενειακούς ιατρούς του ΕΟΠΥΥ με τους όρους που
προτάθηκαν, δεν έτυχαν ανταπόκρισης
εκ μέρους των ιατρών.

Από τον επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του ΠΙΣ και Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων
(CPME) Αναστάσιο Βασιάδη, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της εξαίρεσης των
δαπανών για την Υγεία από τις μνημονιακές πολιτικές.
Αναφέρθηκε η επίσημη αναγνώριση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αρχής ότι, ακόμη και σε περιόδους δημοσιονομικών περιορισμών, δεν υπάρχει
οικονομική ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις
στην υγεία.
Επίσης τονίστηκε από τον Αντιπρόεδρο της CPME, ότι για να επωφεληθεί η
χώρα μας από αυτή την θέση του κορυφαίου ευρωπαϊκού θεσμού, επιβάλλεται
να υπάρξει έντονη διπλωματική παρουσία και δραστηριότητα.
Τέλος ο κ. Α.Βασιάδης υπενθύμισε τα
σοβαρά ζητήματα Υγείας στην Ημαθία,
όπως είχε την ευκαιρία να τα διαπιστώσει
ο Υπουργός Υγείας κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του στην περιοχή.
Ει ότι αφορά τις συμβάσεις με τους
ιατρούς ειδικοτήτων, τέθηκαν για μια ακόμα φορά οι πάγιες και διαχρονικές
θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι, η ελεύθερη επιλογή ιατρού
με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση,
αξιοποίηση όλου του ιατρικού δυναμικού χωρίς αποκλεισμούς και ικανοποίηση
των αναγκών της χώρας σε υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης
αποφασίστηκε να συσταθεί μικτή ομάδα
εργασίας μεταξύ Π.Ι.Σ. και Υπουργείου
Υγείας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι
όροι συλλογικής σύμβασης.

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Έτσι φθάσαμε στην εθνική Παλιγγενεσία
Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης
Κάθε χρόνο, ολόκληρο το Έθνος και απανταχού Έλληνες, γιορτάζουμε το αθάνατο ’21 που
έγινε σύμβολο καθαγιασμένο και που πάντα θα
συγκλονίζει όσο υπάρχουν Έλληνες.
Η επανάσταση του 1821 δεν ήταν αιφνίδιο
γεγονός, που σφράγισε την εθνική μας πορεία.
Μακρά ήταν η ιδεολογική προετοιμασία και αδιάκοποι αγώνες που έδωσε το υπόδουλο γένος σε
κάμπους και βουνά, έως ότου φτάσει στο μεγάλο
ξεσηκωμό. Οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί
τα τελευταία εκατό χρόνια ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές για την Επανάσταση, και δεν έμενε παρά
η θρυαλλίδα που θα επέφερε τη έκρηξη. Την
περίοδο εκείνη οι Τούρκοι παρουσίαζαν σημεία
συνεχούς παρακμής. Στο εσωτερικό τους ήσαν
διαιρεμένοι, η πίστη τους εξασθενούσε, η δε πολεμική ορμή τους καμπτόταν.
Οι Έλληνες αντίθετα, αποτίναζαν σταδιακά τη
νάρκη που τους βάραινε επί αιώνες και τους είχε
εντελώς αδρανοποιήσει. Το εμπόριο άρχισε να
ζωντανεύει και σχολεία άρχισαν να ξεφυτρώνουν
όπου οι περιστάσεις το επέτρεπαν. Πολλοί Έλληνες, οι οποίοι αναγκάσθηκαν να καταφύγουν
στη Ευρώπη, υπηρετούσαν σε ξένους στρατούς
και εκπαιδεύονταν στην τέχνη του πολέμου. Οι
Κλέφτες και Αρματολοί δρούσαν παντού με το
δικό τους τρόπο. Γενικά, χιλιάδες Έλληνες διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας,
βρίσκονταν διαρκώς σε συνεχή πόλεμο με τον
κατακτητή.
Οι συνθήκες αυτές στις αρχές του 19ου αιώνα,
είχαν καταστήσει την Ελλάδα ώριμη για το μεγάλο ξεσηκωμό που όμως αργούσε. Αν και πολλοί
συνετοί αλλά ειλικρινείς φίλοι της Ελλάδας, αγωνίζονταν για τη μελλοντική της ανεξαρτησία, με
τα βραδείας αποδόσεως αλλά ασφαλή μέσα διαφώτισης του λαού, άλλοι πλέον ανυπόμονοι και
θαρραλέοι, αλλά όχι λιγότερο έξυπνοι φλέγονταν
από την επιθυμία ν΄ αρχίσει αμέσως ο αγώνας
κατά του τυράννου. ΟΙ τελευταίοι βασίζονταν περισσότερο στο φλογερό πόθο και δίκιο της υπόθεσης τους παρά στα μέσα με τα οποία θα τους
εφοδίαζαν. Τέτοιοι ήσαν και οι πρωτεργάτες και ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαος Σκουφάς,
Αθανάσιος Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθος.
Μικρέμποροι χωρίς κύρος ή οικονομικά μέσα, αλ-

λά με φλογερό επαναστατικό φρόνημα, πίστη και
πατριωτισμό, επέβαλλαν
την απόφαση για δυναμική λύση και εξέφρασαν το
Έθνος. Να σημειωθεί ότι
η ηγέτιδα Ελληνική τάξη
στην Κωνσταντινούπολη,
δεν ελάμβανε την πρωτοβουλία. Συχνά ιδρύονταν επαναστατικές εταιρείες
αλλά ότι δεν πέτυχαν οι κορυφαίοι, επέτυχαν
τρεις αποφασισμένοι μικροαστοί.
Η Φιλική Εταιρεία (‘’Αόρατη Αρχή’’ την ονόμαζαν) εμπέδωσε την ιδέα ότι οι Έλληνες έπρεπε
να παύσουν να περιμένουν την ελευθερία από
κάποια φιλανθρωπική παρέμβαση και να βασισθούν στις δικές τους δυνάμεις. Η Φιλική Εταιρεία
συσπείρωσε σε μια κεντρική ηγεσία, όλες τις
κοινωνικές τάξεις και ιδεολογικές τάσεις: Κλήρος
ανώτερος και κατώτερος, μεγαλοκτηματίες, πρόκριτοι,, έμποροι, πλοιοκτήτες, λόγιοι, διανοούμενοι, Φαναριώτες, Κλέφτες, Αρματολοί, ναυτικοί
και ακτήμονες αγρότες.
Καλόν είναι να αναφερθώ και στον συγκινητικό
όρκο που έδιναν οι Έλληνες που εγίνοντο μέλη
της Φιλικής Εταιρείας: Ο υποψήφιος πήγαινε τα
μεσάνυχτα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο με ένα
κερί, τοποθετημένο σε τραπέζι, σκεπασμένο με
μαύρο πανί. Επάνω βρισκόταν ακόμη ένα κρανίο,
ανθρώπινα κόκαλα και ένας σταυρός. Ο δόκιμος ,
γονατιστός παρουσία ενός ιερέα ή κάποιου αδελφού, έδινε τον όρκο που κατέληγε ως εξής: ‘’Σου
ορκίζομαι ακριβή μου και πολυβασανισμένη πατρίδα. Σου ορκίζομαι στα τόσα βασανιστήρια που
υπέφερες, στα πικρά δάκρυα που τόσους αιώνες
χύνουν τα παιδιά σου, στα δικά μου αυτή τη στιγμή, στη μελλοντική ελευθερία των συμπατριωτών
μου, ότι θα αφιερώσω τον εαυτό μου, όλη μου τη
ζωή σε Σένα. Από τώρα κι έπειτα μόνο αυτή θα
είναι η σκέψη μου και σκοπός της ζωής μου. Το
όνομά σου Γλυκιά Πατρίδα θα είναι ο οδηγός στις
πράξεις μου και η ευτυχία σου ανταμοιβή των
αγώνων μου’’
Έτσι φθάσαμε στην εθνική Παλιγγενεσία του
1821!!!

Στον δρόμο της ισλαμοποίησης
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Η προσπάθεια, πριν από καιρό, του δικηγορικού συλλόγου Αγγλίας - Ουαλίας να ενσωματώσει στο αγγλικό δίκαιο τον ισλαμικό νόμο μπορεί
προσωρινά να βρήκε αντιστάσεις, αλλά φαίνεται
ότι είναι ένα θέμα που θα κάνει και πάλι την εμφάνισή του σχετικά σύντομα. Στις οδηγίες που
είχε στείλει τότε ο δικηγορικός σύλλογος ήταν,
για παράδειγμα, πώς να φτιάξετε μια διαθήκη
που θα δίνει μικρότερο μερίδιο στις γυναίκες της
οικογένειας ή πώς να αποκλείσετε από την κληρονομιά κάποιον που πλέον δεν ασπάζεται τη
μουσουλμανική θρησκεία.
Αυτή η πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου ήταν αυτό που λέμε «μπροστά από την
εποχή της», γιατί η ισλαμοποίηση της Ευρώπης
προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Δείτε, για παράδειγμα, το τελευταίο σκάνδαλο σεξουαλικής
κακοποίησης, όπου «Περισσότερες από 1.000
υποθέσεις βιασμών, σεξουαλικής κακοποίησης
ανηλίκων, δολοφονιών και ναρκωτικών από αδίστακτες συμμορίες εδώ και 40 χρόνια συγκλονίζουν την πόλη Τέλφορντ της Αγγλίας». Μία από
τις πιο εξοργιστικές περιπτώσεις «ήταν αυτή της
Λούσι Λόου. Το 1997 ο 26χρονος τότε οδηγός
ταξί Αζχάρ Αλί Μεχμούντ βίασε τη 14χρονη Λούσι, η οποία γέννησε το παιδί του. Δύο χρόνια αργότερα έβαλε φωτιά στο σπίτι της, σκοτώνοντας
τη Λούσι, τη μητέρα της και τη 17χρονη αδερφή
της Σάρα».
Μόλις το 2014 αποκαλύφθηκε η περίπτωση
της πόλης Ρόδερομ στη βόρεια Αγγλία, όπου ο

αριθμός των θυμάτων βιασμού ήταν τουλάχιστον
1.400. Και στις δύο περιπτώσεις, Τέλφορντ και
Ρόδερομ, οι θύτες ήταν μουσουλμάνοι έποικοι.
Και στις δύο περιπτώσεις, οι Αρχές έκαναν τα
στραβά μάτια, γιατί δεν ήθελαν η αλήθεια να
διαταράξει την πολυπολιτισμική ειρήνη. Τη λειτουργό που πρώτη προσπάθησε να αποκαλύψει
τα εγκλήματα στο Ρόδερομ τελικά την έστειλαν
σε ειδική εκπαίδευση, προκειμένου να γίνει πιο
ευαίσθητη στη... διαφορετικότητα.
Μακροπρόθεσμα το θέμα με τα παραπάνω
γεγονότα είναι ότι αποκτούν μια κανονικότητα
στον δυτικό κόσμο, τα συνηθίζουμε. Η καθημερινότητα αποκτά όλο και περισσότερο τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά και, αν σε αυτό κάποιος
προβάλει αντιρρήσεις, τότε αμέσως διώκεται ως
ρατσιστής και ξενοφοβικός. Για εμάς στην Ελλάδα όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι ο κ. Σκουρλέτης θα «ελληνοποιήσει» 800.000 αλλοδαπούς
με διαδικασίες-εξπρές. Το γεγονός των μαζικών,
και παρεμπιπτόντως αντισυνταγματικών, ελληνοποιήσεων θα αλλάξει ριζικά την πολιτισμική
πορεία της χώρας μας. Η επιστροφή πολιτικά
και πολιτισμικά στον χώρο της Μέσης Ανατολής
είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο, αν οι υπάρχουσες τάσεις και πολιτικές δεν αντιστραφούν. Η
πολιτική τάξη που οδήγησε την Ελλάδα σε χρεοκοπία θα έχει κάνει ακόμη ένα μοιραίο έγκλημα,
καταργώντας ουσιαστικά όλα όσα μπορέσαμε να
οικοδομήσουμε από τον Μάρτιο

Εγκύκλιο σημείωμα
Σεβ. Μητροπολίτου
Βεροίας
κ. Παντελεήμονος για την
στήριξη της ελληνικής
αγοράς και οικονομιίας,
ενόψει Πάσχα

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέ ἀφορμή πρόσφατο δημοσίευμα τοπικῆς ἐφημερίδος μέ τίτλο «Τό πρωί ἡ
Μακεδονία εἶναι ἑλληνική, τό βράδυ πηγαίνουν Γευγελῆ», τό ὁποῖο ἀναφέρεται στό
γνωστό ζήτημα τῆς ἐπισκέψεως χιλιάδων
Ἑλλήνων στίς γειτονικές μας χῶρες μέ
σκοπό τήν ἀγορά προϊόντων,τή φθηνή
διασκέδαση ἤ ἀκόμη καί τήν ἀντιμετώπιση
ἰατρικῶν θεμάτων, θά ἤθελα πατρικά νά ἐφιστήσω τήν προσοχή σας στό πρόβλημα
πού δημιουργεῖται στήν πατρίδα μας καί
στήν οἰκονομία της ἀπό αὐτή τή συνήθεια
πολλῶν.
Ὅλοι γνωρίζουμε τήν οἰκονομική κρίση
πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας τά τελευταῖα χρόνια καί τά προβλήματα πού ἔχει
δημιουργήσει. Ὅλοι βλέπουμε δίπλα μας
καί γύρω μας καταστήματα νά κλείνουν, ἐπιχειρήσεις νά διαλύονται, συνανθρώπους
μας, οἰκείους καί φίλους μας νά μένουν
ἄνεργοι. Ὅλοι αἰσθανόμασθε τίς δυσκολίες πού προκαλοῦν τά οἰκονομικά καί
φορολογικά μέτρα πού ἐφαρμόζονται. Καί
ὅλοι βεβαίως γνωρίζουμε τήν προκλητική
συμπεριφορά γειτονικῶν μας χωρῶν ἔναντι τῆς πατρίδος μας πού ἐκδηλώνεται
τελευταῖα μέ διάφορους τρόπους.
Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρό τό
γεγονός ὅτι πολλοί ἀπό ἐμᾶς, παρότι τά
γνωρίζουμε ὅλα αὐτά, σπεύδουμε νά καταθέσουμε τά χρήματά μας στίς χῶρες αὐτές
εἴτε ἀγοράζοντας ἐκεῖ ἀγαθά πού εἶναι πιό
φθηνά, εἴτε ἐπισκεπτόμενοι ἰατρούς καί ὀδοντιάτρους πού προσφέρουν φθηνότερα
τίς ὑπηρεσίες τους, εἴτε παίζοντας τυχερά
παιχνίδια σέ χώρους πού δημιουργήθηκαν
στά σύνορα μέ ἀποκλειστικό σκοπό νά
προσελκύσουν τούς Ἕλληνες. Δέν εἶναι
δυνατόν, ἐνῶ ἡ δική μας οἰκονομία χειμάζεται καί φθίνει, νά ἐνισχύουμε τίς οἰκονομίες ἄλλων, γειτονικῶν χωρῶν, πού εἴτε
σφετερίζονται τό ὄνομα καί τήν ἱστορία τῆς

Μακεδονίας μας, εἴτε κρατοῦν στίς φυλακές τῆς Ἀδριανουπόλεως δύο παιδιά μας
πού ἐπιτελοῦσαν τό καθῆκον τους πρός
τήν πατρίδα, καί νά βάζουμε πάνω ἀπό τό
συμφέρον καί τό καλό τῆς πατρίδος μας
κάποιο μικρό οἰκονομικό ὄφελος.
Καθώς, λοιπόν, πλησιάζουν οἱ ἡμέρες
τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, κατά τίς ὁποῖες
ὅλοι θέλουμε νά χαροῦμε καί νά ἑορτάσουμε, σᾶς συνιστῶ πατρικά νά ἐνισχύσουμε τή δική μας οἰκονομία καί τή δική μας πατρίδα. Νά μήν στραφοῦμε στίς
ξένες αὐτές ἀγορές. Εἶναι ἁμαρτία, εἶναι
ἔγκλημα νά ἀδιαφοροῦμε γιά τό συμφέρον
τῆς χώρας μας καί νά ἐνισχύουμε μέ τόν
τρόπο αὐτό ἄλλες χῶρες.
Ἴσως μερικοί ποῦν γιατί ἀναφέρομαι
στά θέματα αὐτά. Τό κάνω, ἀδελφοί μου,
ὡς πνευματικός σας πατέρας πού πονᾶ
γιά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν πατρίδα
μας, καί ἐπειδή ἴσως κάποιοι δέν ἔχουν
σκεφθεῖ τή ζημία πού προκαλεῖ στή χώρα
μας αὐτή ἡ συμπεριφορά μας καί εἶναι
εὐκαιρία νά προβληματισθοῦν.
Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, γιά μία ἀκόμη
φορά πατρικά καί ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ἄς στηρίξουμε τήν πατρίδα μας
σέ αὐτή τή δύσκολη γιά ὅλους μας ἐποχή,
ἔστω καί εἰς βάρος τοῦ προσωπικοῦ μας
μικροσυμφέροντος, γιατί ἄν δέν σταθεῖ
ὄρθια ἡ πατρίδα μας, δέν θά μπορέσει
νά σταθεῖ καί νά εὐημερήσει κανένας ἀπό
ἐμᾶς, καί θά εἴμαστε ἐκτεθειμένοι καί σέ
μεγαλύτερους κινδύνους ἐξαιτίας αὐτῆς
τῆς οἰκονομικῆς ἀδυναμίας τῆς πατρίδος
μας. Γι᾽ αὐτό ἄς κάνουμε ὅλοι τό χρέος
μας.
Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης
καί ἐνδιαφέροντος
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης
καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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Στον Τσίπρα θα διαμαρτυρηθούν
Νέες καταληκτικές οι ροδακινοπαραγωγοί
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ημερομηνίες
υποβολής των
αιτήσεων

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι υπογράφηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», “Στήριξη
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης» και «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος».
Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:
-Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται
η 02/05/2018.
-Για το δεύτερο στάδιο ορίζεται η 05/06/2018.
-Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.
Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται
στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θερμή υποδοχή
στον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα θα επιφυλάξουν οι αγρότες
ροδακινοπαραγωγοί,
την Τετάρτη 28 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη. Αυτό αποφάσισαν στην σύσκεψη
στην Βέροια και η
μαζική κινητοποίησή
τους έχει στόχο να
εκτεθούν σε υψηλό
επίπεδο τα προβλήματα του χώρου. Ο
Αλέξης Τσίπρας θα
βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει στο αναπτυξιακό
συνέδριο και με την
ευκαιρία αυτή, οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Grand
Hotel.
Στην συζήτηση, κυριάρχησαν τα δυο προβλήματα των
ροδακινοπαραγωγώ, οι ζημιές από το εμπάργκο στην Ρωσία και οι καταστροφές από την καλοκαιρινή ακραία βροχόπτωση που δεν αποζημιώθηκαν.
Επίσης, στην σύσκεψη τονίστηκε η στήριξη στον αγώνα
τον τευτλοπαραγωγών που είναι απλήρωτοι κι έχουν κάνει
κατάληψη στο εργοστάσιο στο Πλατύ.
«Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή, αποτελεί συνέχεια
των κινητοποιήσεων που πραγματοποιεί η Πανελλαδική
Επιτροπή Μπλόκων συνεχώς», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου
Βέροιας, Θόδωρος Παπακωνσταντίνου, προσθέτοντας
πως «το σύστημα έχει πλέον καταρρεύσει. Δεν είναι μόνο
οι ξεφτιλιστικές τιμές παραγωγού για εμάς τους καλλιεργητές ροδακίνου, στα 10 λεπτά/κιλό το επιτραπέζιο ροδάκινο
και στα 21 λεπτά/κιλό το συμπύρυνο, αλλά το θέμα είναι
ότι ακόμη και αυτά δεν τα έχουμε πάρει».
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος σημείωσε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Βαγγέλη Αποστόλου, οι ροδακινοπαραγωγοί ακόμη δεν
έχουν πληρωθεί για τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου, ενώ
επισήμανε ότι «οι περισσότεροι μας τάζουν ενίσχυση της
απώλειας εισοδήματός μας από το ρωσικό εμπάργκο, αλλά δεν έχουμε δει ούτε ευρώ».

εργασία

Ανακοίνωση ΕΦΚΑ για
το τραπεζικό τετραήμερο
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, οι εισφορές και δόσεις
ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 29/3/2018, 30/3/2018 και 2/4/2018 θα αποσταλούν στον ΕΦΚΑ την Τρίτη 3 Απριλίου 2018.
Όλες οι ανωτέρω πληρωμές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Αντίστοιχα, οι εντολές άμεσης
χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 3 Απριλίου 2018

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του
προέδρου του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου «Ενότητα» Πέλλας, Χρήστου Κάμτση, ο οποίος, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισήμανε: «Τα πράγματα για εμάς τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, πάνε από το κακό στο
χειρότερο. Αυτοί που θα έπρεπε να φροντίζουν τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, μπορεί
να αποτελέσει τον μπροστάρη για την έξοδο της Ελλάδας
από την οικονομική κρίση, είναι οι ίδιοι που μας κάνουν
όλο και πιο δύσκολο το να μείνουμε στη γη. Παίζουν με τη
φωτιά. Αν σταματήσουμε να παράγουμε, οι Έλληνες θα
πεινάσουν».
Υπογραμμίζεται ότι στην αποψινή σύσκεψη τέθηκε
και το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής του Αριθμού
Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2018, ώστε να δίνονται οι
επιδοτήσεις, με τον κ. Κάμπτση να σημειώνει: «Θα μείνουν
αδήλωτα τα περισσότερα χωράφια, θα χάσουμε τα δικαιώματά μας και αλοίμονό μας τότε. Το ζήτημα θα μπορούσε
να διευθετηθεί με τα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια».
Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους, στη σημερινή
σύσκεψη ροδακινοπαραγωγών έδωσαν το «παρών» και
τευτλοπαραγωγοί της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ,
που παραμένουν απλήρωτοι για την ποσότητα τεύτλων
που παρέδωσαν στην ΕΒΖ το 2017.
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Σκουπίδια
Πολίτης μας έστειλε την συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία είναι
στην κεντρική
είσοδο των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στη Βέροια.
«Για πολλές μέρες
υπάρχει αυτή η
εικόνα με σκουπίδια και άλλα υλικά
έξω από τους κάδους. Μάλιστα τα
περιτριγυρίζουν
αδέσποτα σκυλιά τα οποία αναζητούν την τροφή τους».
Εμείς να συμπληρώσουμε πως στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα υπάρχουν
οι Σχολές αλλά και οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με μεγάλη παρουσία κόσμου σε καθημερινή βάση.

Να κόψουν

την παλαιά

συνήθεια…
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Πρώ
Μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης σε κάποιες περιπτώσεις να «ξέφυγε» από τα επιτρεπτά όρια και να έβαλε
πλάτη στον Τσίπρα, ωστόσο μια
μερίδα Νεοδημοκρατών αξιωματούχων είναι χρήσιμο για το κόμμα
τους να …βουτάν την γλώσσα τους
στο μυαλό και μετά να μιλούν, λέγοντας χίλια δυο σε βάρος του ελληνοπόντιου επιχειρηματία.
Να αναλογιστούν πως είναι ο
μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έχει
πίσω του έναν λαό, αυτόν του ΠΑΟΚ, και μεταξύ αυτού υπάρχουν
και πολλοί Νεοδημοκράτες.
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Θετική παρέμβα
Πολύ καλά ήχησαν στα αυτιά των πολιτών οι παραινέσεις του Μητροπολίτης Βέροιας, Νάουσας και
Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονα, για στήριξη της τοπικής αγοράς της Ημαθίας, ενόψει της αγοραστικής
κίνησης του Πάσχα.
Πέρα αυτού όμως, θετική ήταν και η τοποθέτησή
του σε θέματα όπως το «Μακεδονικό» και την κράτηση των δύο ελλήνων στρατιωτικών από τους Τούρκους στην Ανδριανούπολη.
Και μην πουν κάποιοι πως δεν πρέπει ένας επίσκοπος να παρεμβαίνει σε τέτοια ζητήματα. Έλλην
πολίτης είναι και έχει άποψη για το γίγνεσθαι στον τόπο μας. Άλλωστε καθημερινά στο σύνολό τους, δέχονται κριτική από πολιτικούς και μη. Αυτοί δεν πρέπει
να έχουν λόγο για να εκφράσουν την άποψή τους;

Οι «Ανθισμένες Ροδακινιές» της Βέροιας
ταξίδεψαν στην Ιαπωνία
Δεύτερη χρονιά που διοργανώθηκαν το Σαββατοκύριακο οι
εκδηλώσεις «Ανθισμένες Ροδακινιές» και στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Η προσέλευση και
η συμμετοχή των πολιτών μεγαλύτερη και η οργάνωση ήταν
ακόμα καλύτερη.
Ο διοργανωτής Τουριστικός
Όμιλος Βέροιας πήρε και πάλι τα
εύσημα και ευχόμαστε να συνεχίσει ακόμα καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Άλλωστε υπάρχει
θετικό πρόσημο για έναν μεγάλο
θεσμό που θα αυξήσει το ενδιαφέρον όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά και ανά τον κόσμο.
Το επισημαίνουμε αυτό γιατί
πληροφορηθήκαμε πως ενδιαφέρον για τις «Ανθισμένες Ροδακινιές» έδειξαν και οι Ιάπωνες.
Σας γνωρίζουμε ότι στην χώρα της Άπω Ανατολής διοργανώνονται εκδηλώσεις με την ονομασία
«Ανθισμένες Κερασιές» οι οποίες τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης των ιαπώνων πολιτών.
Έτσι πριν λίγες μέρες ζήτησαν την άδεια να δημοσιεύσουν σε ιαπωνικά portal φωτογραφίες
από τις «Ανθισμένες Ροδακινιές», κάτι που δημιουργεί προϋποθέσεις ανταλλαγής ιδεών, επισκέψεων, αλλά μεγάλες προοπτικές «στρατηγικής» τοποθέτησης των εκδηλώσεων της Βέροιας σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Είμαστε βέβαιοι πως η Διοίκηση του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας θα αξιοποιήσει το ενδιαφέρον των Ιαπώνων και οι «Ανθισμένες Ροδακινιές» θα ταξιδεύουν κάθε χρόνο στα πέρατα της
γης.
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Θρησκευτι
Το Συμβούλιο της Επικρατείας σε έκτακτη
συνεδρίαση του σε σχηματισμό Ολομέλειας,
ακύρωσε την υπουργική απόφαση (του τέως υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη) με την
οποία άλλαξε ο τρόπος διδασκαλίας των
Θρησκευτικών. Και αυτό γιατί κρίθηκε, πως
η επίμαχη απόφαση κλονίζει την θρησκευτική χριστιανική συνείδηση και, συνεπώς,
είναι αντισυνταγματική.
Απέναντι στον αντισυνταγματικό πλέον
αριστερό ιδεολογικό «θρησκευτικό αχταρμά» των «Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός»,
«Τα 99 Ωραιότατα Ονόματα για τον Αλλάχ
των μουσουλμάνων» και της Εβραϊκής
Πρωτοχρονιάς, διανθισμένων με άσματα της Ριάνα, του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Νατάσας
Μποφίλιου, απέναντι στις απανωτές συνταγματικές ήττες που έχει υποστεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (διαδικασία επιλογής διευθυντών, αξιολόγηση διευθυντών, κα), με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τη Δημόσια Παιδεία, καλό θα είναι, να μελετήσουν επισταμένως το Σύνταγμα της Ελλάδος και
να παραμερίσουν το κομματικό καταστατικό.
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Ο Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου
Θεσσαλονίκης είναι ο μοναδικός
διεθνής διαγωνισμός που πραγματοποιείται στην Ελλάδα με την
αιγίδα και τη συνεργασία όλων
των φορέων του χώρου από την
Ελλάδα και την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
Στο φετινό διαγωνισμό, 25
καταξιωμένοι γευσιγνώστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Masters of Wine, οινολόγοι,
οινοχόοι, δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες οίνου, χωρισμένοι σε 5 επιτροπές,
δοκίμασαν 746 διαφορετικά κρασιά από την Ελλάδα και 5 άλλες χώρες.
Ο Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ συμμετείχε με 3 ετικέτες κατορθώνοντας το απόλυτο
3/3 με ένα χρυσό στο Δαμασκηνό 2015, ένα αργυρό στο Grande Reserve 2013 και ένα
χάλκινο στο Νάουσα 2016. Ο Δαμασκηνός μάλιστα τιμήθηκε και με ειδική διάκριση καθώς ήταν ο κορυφαίος μονοποικιλιακός ερυθρός οίνος.
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Ζητούν
την αποσύνδεση του
Νοσοκομείου τους
Την αποσύνδεση του Νοσοκομείου Νάουσας από αυτό του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας επιθυμεί ο Δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης και βρήκε συμπαραστάτες και την αντιπολίτευση.
Απ΄ ότι καταλαβαίνουμε οι γείτονες σήκωσαν τη σημαία της «επανάστασης» και
ζητούν αυτονομία στα θέματα διαχείρισης της υγείας στην περιοχή μας. Τώρα κατά
πόσο ο λαός και ιδιαίτερα τα χωριά του Δήμου Νάουσας, το συμμερίζεται αυτό,
κρατάμε επιφυλάξεις.
Άντε με το «καλό» και μια αυτονόμηση της τοπικής εκκλησίας
μας!!!
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Αποτυχία
για την «Λευκή Νύχτα»
στη Βέροια
Αποτυχία είχε η διοργάνωση «Λευκή Νύχτα» που έγινε την Πέμπτη το βράδυ. Σ΄ αυτό
συνετέλεσαν οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν και δεν επέτρεψαν τον κόσμο της Βέροιας να βγει στην αγορά για να εκμεταλλευτεί τις ειδικές τιμές που είχαν τα καταστήματα και να
παρακολουθήσει τις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας.
Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ήταν εφικτό (χρειάζεται ειδική άδεια από την Περιφέρεια), αλλά
μήπως θα μπορούσε να αναβληθεί ολόκληρη η εκδήλωση της «Λευκής Νύχτας» για άλλη
μέρα και όχι μόνο οι παράλληλες εκδηλώσεις με ξυλοπόδαρους και ζογκλέρ;
Όπως λέει και ο λαός «μην κοιτάς πως θα μπει ο Μάρτιος, αλλά πως θα
βγει».

«Μαύρη»
νύχτα για τις εργαζόμενες
Όπως αναφέρουμε σε άλλο σχόλιο, λόγω των καιρικών συνθηκών, απέτυχε η «Λευκή
Νύχτα» καθώς ο κόσμος δεν βγήκε στην αγορά. Έτσι δεν υπήρχε κίνηση ούτε στους δρόμους,
με αποτέλεσμα τα καταστήματα να κλείσουν από τις 9.30 έως τις 10 το βράδυ.
Μόνο τα πολυκαταστήματα έμειναν ανοιχτά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως προέβλεπε το
ωράριο της συγκεκριμένης μέρας, με τις πωλήτριες να ταλαιπωρούνται περιμένοντας μάταια μήπως μπει κάποιος πελάτης.
Για τις εργαζόμενες η «Λευκή Νύχτα», λόγω καιρού, έγινε …μαύρη νύχτα!!!

Υπόγειος ο δρόμος στις γραμμές του Σ.Σ. Βέροιας
Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίες δεν επιτρέπονται οι
ισόπεδες διαβάσεις των γραμμών των τρένων και μία τέτοια
περίπτωση είναι η διάβαση
στον δρόμο Βέροια-Μακροχώρι, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες
μας, η Τραινοσε για την εφαρμογή του νόμου απέστειλε επιστολή στον Δήμο Βέροιας
με την οποία έκανε γνωστό
πως στο συγκεκριμένο σημείο
πρέπει να γίνει υπογειοποίηση του δρόμου. Μάλιστα στο
προσεχές διάστημα, κλιμάκιο
της Τραινοσε θα επισκεφθεί
τη Βέροια για να συζητήσει
εκτενώς το θέμα με την Δημοτική αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες. Νεώτερα στο μέλλον…
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πολιτισμός
27–31 Μαρτίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Εβδομάδα Θεάτρου στη «Στέγη»
-Από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας,σε συνεργασία με «TEXNIS» , ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και «ΛΥΚΟΦΩΣ»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής
«TEXNIS», το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και την εταιρεία παραγωγής «ΛΥΚΟΦΩΣ», διοργανώνουν
την Εβδομάδα Θεάτρου, από τις 27 έως τις 31
Μαρτίου στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.
Το πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως
εξής:
-Τρίτη 27 Μαρτίου
TEXNIS
«Τα ραδίκια ανάποδα», σε σκηνοθεσία
Βλαδίμηρου Κυριακίδη ,

…Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας
να δείτε «Τα ραδίκια ανάποδα», σε νέο τόπο, εν
τόπω χλοερώ και αναψύξεως!!!
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 12€
Τετάρτη 28 Μαρτίου
TEXNIS
«Σοφία σε θυμάμαι» της Τάνιας Χαροκόπου, σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα
Η ταραχώδης ζωή της Σοφία Βέμπο «της δικής μας Σοφίας», μέσα απο δικές της διηγήσεις
και νοσταλγικές αναπολήσεις…
Διανομή:
Γεωργία Ζώη ,Ηλίας Μιχαήλ
Σπύρος Νίκας (ακορντεόν)
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος
10€
Υπο την Αιγίδα του Ομίλου Unesco Πειραιώς &
Νήσων
-Πέμπτη 29 Μαρτίου
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
«Οι Δούλες» του
Ζαν Ζενέ,
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αποστολίδη
Διανομή
Όλγα Παπαδοπούλου,
Εύη Μαρκοπούλου
Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος
5€
-Παρασκευή
30
Μαρτίου
ΛΥΚΟΦΩΣ
«Η Κυρά της Ρω»του
Γιάννη Σκαραγκά
στον ομώνυμο ρόλο η

Φωτεινή Μπαξεβάνη
«Θέλω αντί για ίχνη, να αφήσω μια σημαία. Του ασήμαντου ανθρώπου, του κυριακάτικου τραπεζιού, της αρχαίας
χαράς.»
Ώρα 9.00μ.μ. ,Είσοδος 10€
- Σάββατο 31 Μαρτίου
«Σαν Κραυγή» σε σκηνοθεσία
Κωνσταντίνου Αποστολίδη
“Ημερολόγιο ενός τρελού”
του Νικολάι Γκόγκολ, “Ανθρώπινη φωνή” του Ζαν Κοκτώ, “Σίρλευ Βάλεντάιν” του Γουίλι Ράσελ.
Διανομή Θέμης Καλούδης , Ελισάβετ Πιπερίδου Μαίρη Μεγγιάνη
Ώρα 9.00μ.μ Είσοδος 5€
Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη προπώλησης Tρίτη 20/03 )

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά
& Μπιζανίου γωνία, τηλ 2331078100 γραμματεία
ΚΕΠΑ & τηλ 2331078140 γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ.
Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέλου 36,
τηλ.2331024612 Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως
44, τηλ. 2331020201
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως
12 τηλ. 2331120327

Ευχές για καλή Ανάσταση από το ΚΑΠΗ
Δ. Βέροιας στο «Σωσσίδειο Γηροκομείο»

Τη Δευτερα 19/3 μέλη του ΚΑΠΗ ΒΕΡΟΙΑΣ με υπεύθυνη την Κα Κουβακα Ξανθή και το τμήμα
εργοθεραπειας του ΚΑΠΗ με υπεύθυνη την Κα Αννα Τσιτση-Σιούλη, επισκέφθηκαν το << Σωσσίδειο Γηροκομείο>> Βεροίας.
Στο ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του γηροκομείου, δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του ΚΑΠΗ
να προσφέρουν τα συγκεντρωμένα είδη τροφίμων καθώς και λαμπάδες που φιλοτέχνησε για τους
τροφίμους του γηροκομείου το τμήμα εργοθεραπείας των ΚΑΠΗ Βεροίας δίνοντας την ευχή για
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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εκδηλώσεις
Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο Π.
ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ 31/3

Ο Παναγιώτης Τροχόπουλος εμφανίζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 31/03/18 σε κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα με την πρώτη Ιατρική ορχήστρα της Αυστραλίας με έδρα την
Μελβούρνη.
CORPUS MEDICORUM AUSTRALIA – EUROPEAN TOUR 2018
Ο.Μ.Μ.Θ.
•
31 Μαρτίου 2018
Σαβ 21:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
________________________________________
A. Dvořák: Εισαγωγή «Καρναβάλι»
St. Cassomenos: Κοντσέρτο για 2 πιάνα και ορχήστρα
P.I. Tchaikovsky: Συμφωνία αρ. 5
________________________________________
Το Corpus Medicorum είναι η πρώτη Ιατρική Ορχήστρα της
Αυστραλίας, με έδρα την Μελβούρνη. Εκ μέρους του Δήμου της
Μελβούρνης, επισκεπτόμαστε την αδελφή μας πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, για να μοιραστούμε την αποστολή μας
στους τομείς της κοινότητας, της φιλανθρωπίας και της αριστείας
στην ερμηνεία της μουσικής. Έχουμε ήδη επισκεφθεί τις αδελφές
μας πόλεις της Αγίας Πετρούπολης και της Οσάκας, και είμαστε
ενθουσιασμένοι που, το 2018, θα επισκεφθούμε τη Θεσσαλονίκη
και το Μιλάνο. Με την ευκαιρία αυτή, έχουμε παραγγείλει ένα νέο
έργο στον Στέφανο Κασσωμένο –Κοντσέρτο για δυο πιάνα–, για
να γιορτάσουμε την επίσκεψή μας και ως δώρο στην πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Τα έσοδα θα διατεθούν στο ‘Χαμόγελο του Παιδιού’
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Stefan Cassomenos Πιάνο
Παναγιώτης Τροχόπουλος Πιάνο
Corpus Medicorum Australia
Keith Crellin Διεύθυνση Ορχήστρας
Συμμετέχουν μέλη της:
MOYSA - Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής
Θεσσαλονίκης
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
15€, 10€, 5€ (μειωμένο)

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του
επιστημονικου περιοδικού «ΒΕΡΟΙΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 2018 ΣΤΙΣ 6 μ.μ.
Ο επιστημονικός κόσμος της Βεροίας και της Ημαθίας συνολικά
ανταποκρίθηκε με μεγάλη ικανοποίηση σε ένα έντυπο όπου δεκάδες
επιστήμονες συνεργάζονται ήδη με πρωτότυπες εργασίες τους, αφού
πλέον βρήκαν τη φιλόξενη «στέγη τους» στη «Βέροια - Ερατεινή Ημαθία». Το περιοδικό δημοσιεύει τον επιστημονικό και πνευματικό μόχθο
των δημιουργών μας από οποιανδήποτε επιστημονικό χώρο με γνώμονα, σκεπτικό και βάση πως θεραπεύει την Ιστορία και τον Πολιτισμό
μας. Είναι «ανοιχτό» δηλαδή σε όσους ερευνούν και δημι¬ουργούν
ευρύτερο επιστημονικό και πολιτισμικό έργο – δηλαδή Ιστορία, γιατί «η
Ιστορία ως επισκέπουσα επιστήμη υπηρετεί όλες τις επιστήμες και τις
δραστηριότητές τους»˙ δεν αναφέρεται μόνο στους ιστορικούς, αλλά σε
οποιονδήποτε παράγει «Ιστορία»˙ γιατί «ό,τι σταματάει να γίνεται τώρα,
την ίδια στιγμή, αυτόματα, γίνεται Ιστορία».
Όλο αυτό το παραγόμενο «Ημαθιώτικο Γεγονός» παρουσιάζεται σε
ένα τέλειο εκδοτικό έργο, υπό την επίβλεψη και επιμέλεια του ακάματου
φιλόλογου και ιστορικού συμπολίτη μας Δρ. Δρ. καθηγητή Αντώνη Μιχ.
Κολτσίδα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την συγγραφή ερευνητικών έργων
της τοπικής μας ιστορίας.
Τονίζουμε στο σημείο αυτό πως το τελικό επιστημονικό - εκδοτικό δημιούργημα γίνεται πράξη και έργο με την παραγόμενη εκδοτική ποιότητα
και εμφάνιση του περιοδικού που παράγεται με τη γενναιόδωρη προσφορά του καταξιωμένου συμπολίτη μας εκδότη - καθηγητή Γε¬ρά¬σιμου Καλλιγά, εκτυπωμένο από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξις και τις
Εκδόσεις Super Course και προσφέρεται δωρεάν στους συνεργάτες του
περιοδικού, σε ενδιαφερόμενους με τα αντίστοιχα επιστημονικά θέματα
και σε βιβλιοθήκες μορφωτικών και ε¬πι¬σ¬τη¬μονικών μονάδων και
φορέων. Έτσι, τελικά παράγεται ένα περιοδικό που συνιστά «εργαλείο»
ιστορικής έρευνας και προσφο¬ράς στη διαχρονική Ιστορία της Βεροίας-Ημαθίας και στοχεύει στην ενάσκηση της το¬πικής αυτογνωσίας.
Στο παρών τεύχος 2 (2018) συμμετέχουν 17 καταξιωμένοι συγγραφείς με τα αντίστοιχα πρωτότυπα έργα τους:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, Στέλεχος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μα¬¬κε¬δονίας: «Σωσσίδειο Γηροκομείο Βεροίας».
Μεταρρυθμιστικές απόπειρες σε μια μονά-δα φροντίδας ηλικιωμένων,
αντιμετωπίζοντας ενστικτωδώς το γήρας των δομών και προ-σβλέπο¬ντας στο γέρας των οργανωμένων αλλαγών.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, Καθηγητής - Εκδότης: Επίσκεψη του δημοσιογράφου Γ. Β. Τσο¬κό¬¬που¬λου στη Βέροια τον Οκτώβριο του 1912.
Δρ. Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧ. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ, Καθηγητής, Φιλόλογος - Ιστορικός: Εθνολογική, γλωσσική και γεωγραφική σύνθεση του ελληνοβλαχικού στοιχειού στα βαλκάνια.
Δρ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αναγεννητικής Ιατρικής και Κυτταρικής Βιολογίας, Ιατρικό Πανεπιστήμιο Νότιας
Καρολίνας, Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ.
Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, Πρωτοπρεσβύτερος Οικουμενικού Θρόνου: Ενωτικές απόπειρες ορθοδοξίας και παπισμού κατά
τον 13ο και τον 14ο αιωνα.
Δρ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Προϊσταμένη Τμήματος Προ¬γραμ¬ματισμού
Δήμου Βεροίας, Εντεταλμένη Διδάσκουσα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Η στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της Βεροίας στα πλαίσια του
ΕΣΠΑ 2014-2020: Μια απόπειρα αναζωογόνησης των
ιστορικών τόπων μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΥΡΙΝΟΣ, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών και Οικονομικών Επιστημών: Επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτικό προφίλ των μελών της σχολικής διοίκησης

Πραγματοποιήθηκε το 3ο Σεμινάριο
παραδοσιακών χορών
Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε το
3ο σεμινάριο παραδοσιακών χορών υπό την αιγίδα της
Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, στο πνευματικό πολιτιστικό κέντρο της λέσχης στο Πανόραμα Βεροίας.
Την έναρξη του σεμιναρίου έκανε ο Δήμαρχος Βέροιας
κ. Βοργιαζίδης Κων/νος.
Οι περιοχές του που παρουσιαστήκαν ήταν το Ρουμπλούκι, η Αχαΐα, τα Ημαθιώτικα Πιέρια και η Μπάφρα
του Πόντου. Συγκεκριμένα οι εισηγητές, κ. Βεσυροπούλου
Ζωή, Καραγιάννης Γιάννης, Τσαμήτρος Γιάννης και Ασβεστάς Βασίλης απέδωσαν με έναν μοναδικό τρόπο το ύφος
κάθε περιοχής, δίνοντας το ανάλογο στίγμα στους συμμετέχοντες που φέτος ξεπέρασαν τους 80.
Οι επιδείξεις των εισηγητών, πλαισιωμένες με μουσικούς και τραγουδιστές έκαναν τη διαφορά ενώ την ευχάριστη ατμόσφαιρα συμπλήρωσε το πλούσιο μπουφέ κατά
τη διάρκεια των διαλλειμάτων.
Τέλος δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και αναμνηστικά σε όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώθηκε το ραντεβού για το
4ο σεμινάριο το Μάρτιο του 2019.

στη Βέροια στα 1892-1923.
Mρ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ.
ΚΟΛΤΣΙΔΑ, Φιλόλογος,
Καθηγήτρια: Ο βίος και το
έργο του Λουκή Ακρίτα, περιγραφή του δημοσιογραφικού και πολιτικού του έργου.
Mr.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ, Dipl. Ing.
E l e k t r o t e c h n i k ( Te c h .
Informatik), M. Sc. in
Environmental Protection:
Καταλληλότητα μιας προταθείσας θέσης για εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας
αστικών απορριμμάτων και
ΧΥΤΥ στο νομό Ημαθίας.
Mρ. ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΥΡΙΝΟΣ, Θεολόγος, Καθηγητής: «Κατάλογος των χειρογράφων και εντύ¬πων βιβλίων της βιβλιοθήκης της ιεράς μονής Τιμίου
Προδρόμου «Σκήτης Βεροίας» υπό του μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Σωφρονίου Σταμουλη, εν έτεσι 1927 (απρ. 29 / μ. 13)».
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΑΔΗΣ, Ιατρός - Χειρουργός Ορθοπεδικός: Η
διαχρονική Δευτερο¬βάθ¬μια Περίθαλψη στην Ημαθία.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος, Ερευνητής - Συγγραφέας
της Ιστορίας και Λαο¬γρα¬φίας του Ρουμλουκιού: Η βυζαντινή οικογένεια των Καβάσιλα και το τεκμαιρόμενο ζευγηλατειό της στη θέση της
σημερινής Καβάσιλας Ημαθίας.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΝΤΑ, Φυσικός, Καθηγήτρια: Δημήτριος Αργυριάδης,
ο λόγιος δάσκαλος των σχολών της Βεροίας (1863-1874).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΡΔ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, Πτυχιούχος Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου («Ελλη¬νικός Πολιτισμός»), Ερευνητής, Ποιητής: Η
Νάουσα του μεσοπολέμου: Πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΆΙΤΣΗΣ, Ερευνητής Τοπικής Ιστορίας: Οι κοινωνικές τάξεις της Νάου¬σας στα χρόνια της βιομηχανικής άνθισης και η
συμμετοχή τους στον λαϊκό πολιτισμό.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ιστορικός Ερευνητής - Συγγραφέας: Το άναμμα του «Καρ¬¬τσιούνου» στη Νάουσα και ο συμβολισμός
της φωτιάς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, ένα έθιμο με αρχαιοελληνικές
καταβολές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Υποστράτηγος ε.α.: Κέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας - Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας.
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εργασία
Δώρο Πάσχα:
Ποιοι και πότε
το δικαιούνται

Δώρο Πάσχα δικαιούνται να λάβουν
από τον εργοδότη τους όλοι οι μισθωτοί
που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
ή ορισμένου χρόνου. Το Δώρο είναι κατοχυρωμένο από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Για τον
υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα
λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των
μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται
το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου
μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς
αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα που αναφέραμε
δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν
αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν
αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη
του, δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς
από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε,
δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου
για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15
του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο
αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές
ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται
ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και
νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.
Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί
σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα
Βάση του υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς και
γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον
αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει
λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση
τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Στην έννοια των τακτικών αποδοχών
περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε
χρήμα, είτε σε είδος, όπως υπερεργασία,
νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή,
κατοικία κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από
τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά
κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά
σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις
τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το
επίδομα αδείας.
Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο
Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή
αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 π.χ
εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με
την προσαύξηση του συντελεστή αδείας
θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Ποια προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοιχτά
για ανέργους και δέχονται αιτήσεις
Έντεκα προγράμματα παραμένουν ανοιχτά στον
ΟΑΕΔ και περιμένουν αιτήσεις για επιδότηση μέχρι να
συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες από την προκήρυξη θέσεις.
Αυτή την στιγμή παραμένουν κενές χιλιάδες από
τις 112.000 θέσεις που επιδοτούνται με κονδύλια του
ΟΑΕΔ στα πλαίσια των εν λόγω 11 προγραμμάτων.
Ορισμένα παραμένουν ανοιχτά δυο χρόνια, άλλα
μόνο μερικούς μήνες. Η παλέτα περιλαμβάνει από
προγράμματα με ιδιαίτερα ευνοικούς όρους για μακροχρόνια άνεργους 50άρηδες μέχρι το πρόγραμμα
της «πρώτης πρόσληψης» που απευθύνεται σε 30άρηδες αλλά και διατήρησης θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία. Το «Έθνος – Εργασία» παρουσιάζει σήμερα
αναλυτικά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που ακόμη
τρέχουν και συνιστούν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για μικρότερους και μεγαλύτερους.
-«Πρώτη Πρόσληψη». Το καινοτόμο πρόγραμμα της «Πρώτης Πρόσληψης», που στοχεύει στην
ανάσχεση του brain drain αφορά κατ αρχήν 20.000
ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόμενοι» νέων επιχειρηματιών έως 35 ετών. Έτσι οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι
θα κάνουν το πρώτο βήμα τους προς την επιχειρηματικότητα σε ασφαλές περιβάλλον. Η πρόσκληση για το
πρόγραμμα που τρέχει ήδη από τις 16 Γενάρη, δίνει
την ευκαιρία σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια
επιχείρηση να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα προσλαμβάνοντας τον πρώτο του μισθωτό.
Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του μικτού μισθού
μέχρι και το όριο των 500 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση
διαρκεί για 18 μήνες αν ο άνεργος είναι κάτω από 29
ετών και 12 μήνες αν είναι πάνω από 30 ετών. Πριμοδοτείται δηλαδή η πρόσληψη νέων σε μια προσπάθεια
να χτυπηθεί η ανεργία των νέων. Ωφελούμενοι είναι ατομικοί επιχειρηματίες έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό, επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν
οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι
ηλικίας έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% και
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που
δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε
στο παρελθόν προσωπικό (δεν συμπεριλαμβάνονται
τα ιδρυτικά μέλη) και στις οποίες την πλειοψηφία των
μεριδίων, άνω του 50% κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35
ετών.
-Την Παρασκευή 23-03-2018 και ώρα 12 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr), για το πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών
ξενοδοχείων, με σκοπό τη διατήρηση θέσεων εργασίας τη χειμερινή περίοδο 2017-2018. Το Πρόγραμμα
έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά
κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την
1η Νοεμβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, έχουν οι ξενοδοχειακές
μονάδες και οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων)
και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της
Θεσσαλονίκης, έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε
ισχύ και είναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχόμενη λειτουργία τους την χρονική περίοδο από 1η
Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για
δύο έτη, κατά την πενταετία 2012-2016. Ωφελούμενοι
είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού
διαστήματος της επιμήκυνσης, δηλαδή κατά την 1η
– 11 – 2017. Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα
πρέπει να απασχολούνται την 31η – 10 – 2017, την
προηγούμενη δηλαδή ημέρα της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (η οποία είναι η 1η
-11-2017), καθώς σκοπός του προγράμματος είναι η
επιμήκυνση της απασχόλησης τους.
-Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 15.000
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Το πρόγραμμα «άνοιξε» στις 21 Νοεμβρίου και απευθύνεται σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
μιας επιχείρησης είναι να μην έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της κατά το 3μηνο πριν την υποβολή
της αίτησης. Δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν
αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Ωφελούμενοι είναι:

α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ
για τουλάχιστον 3 μήνες
β) μακροχρόνια άνεργοι
γ) δικαιούχοι ΚΕΑ.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους με κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών, 18 ευρώ για μακροχρόνια
ανέργους, 22 ευρώ για ανέργους δικαιούχους του
ΚΕΑ. Η συνολική διάρκεια της είναι 12 μήνες. Οι
επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μη μακροχρόνια
ανέργους δεσμεύονται να διατηρήσουν το υπάρχον
προσωπικό 3 επιπλέον μήνες, χωρίς επιχορήγηση,
ενώ οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια
ανέργους και δικαιούχους ΚΕΑ δεν υποχρεούνται σε
δέσμευση.4Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ),
απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων. Το πρόγραμμα
άνοιξε στις 21 Σεπτεμβρίου και παραμένει ανοικτό για
υποβολή αιτήσεων. Οι 2.000 θέσεις είναι πλήρους και
μερικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. Επιχορηγείται η
απασχόληση αρχικώς για 12 μήνες, ενώ παρέχεται η
δυνατότητα δύο επεκτάσεων του χρόνου επιδοτούμενης απασχόλησης για άλλους 12 συν άλλους 12
μήνες, δηλαδή σύνολο 36 μήνες. Η επιχορήγηση για
κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων
ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους
και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως για τους
εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 350 ευρώ
για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση.
– Σε τροχιά βρίσκεται ακόμη και το μεγάλο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με «μπλοκάκι». Το πρόγραμμα επιχορηγεί
για 12 μήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειμένου να τις μετατρέψουν σε συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση «κερδίζει» τις εργοδοτικές
εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων και των
εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και του επιδόματος αδείας), με ανώτατο όριο
επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους
απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει
το σύνολο του προσωπικού της καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος που ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των
οποίων οι 12 μήνες αντιστοιχούν στο διάστημα της
επιχορήγησης και οι υπόλοιποι 6 μήνες στο διάστημα
της δέσμευσης.
-.Από τον περασμένο Σεπτέμβρη «τρέχει» και το
πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και
οργανισμών Δημοσίου, Δήμων και Περιφερειών, για
την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, 55-67
ετών. Δικαιούχοι ήταν αρχικά μόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και ειδικότερα
επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθμού. Με τροποποιητική απόφαση του
ΟΑΕΔ στους ωφελούμενους πλέον εντάσσεται και ο
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
όπως και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π). Η διάρκεια της
επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα
επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με
ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.
-. Εδώ και ένα χρόνο είναι ενεργό και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών
για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας». ∆ικαιούχοι είναι
οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µετατρέπουν το επίδοµα ανεργίας σε «επιταγή επανένταξης».
Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές
επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, που απασχολούν
έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση. Στο πρόγραµµα
µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι
στους οποίους υπολείπεται το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της.
Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον
5µηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν
οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης
– Από τον Φλεβάρη του 2017 «τρέχει» πρόγραµµα
επιχορήγησης επιχειρήσεων, µε προσωπικό άνω των
20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη
5.000 ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση
άνω των 50 ετών. Για την πρόσληψη 50άρηδων μακροχρόνια ανέργων (ανεργία άνω των 12 µηνών) η επιχορήγηση είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης

για άλλους 9. Σε περίπτωση επέκτασης η επιχείρηση
δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3
επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η
δέσµευση. Για την πρόσληψη ανέργων με διάρκεια
ανεργίας 6-12 µήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9 µήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται στο
50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού
κόστους του ωφελούµενου. Σε αυτό περιλαµβάνονται
οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζηµιώσεις των δώρων, µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ
µηνιαίως.
-.Τον Φλεβάρη του 2017 «άνοιξε» και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό
έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων,
ηλικίας άνω των 50 ετών, με ανεργία άνω των τριών
µηνών γενικώς. Για την πρόσληψη µακροχρόνια η
επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του
προγράµµατος η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Για
την πρόσληψη ανέργων με ανεργία 3-12 μήνες, η
επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης
για άλλους 9 µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της
για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση για 3
επιπλέον µήνες.
-Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). Με όχημα το πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο, να δέχονται
σπουδαστές για πρακτική άσκηση. Οι ενδιαφερόμενοι
εργοδοτικοί φορείς πρέπει να απευθύνονται στα ΚΠΑ2
του ΟΑΕΔ και να υποβάλλουν πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής
άσκησης του σπουδαστή. Δεν απαιτείται αναγγελία
πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ. Πρέπει
όμως να προσκομιστεί πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών όπου αναφέρεται ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο
τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και έχει
τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη
πρακτική άσκηση. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος
να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1%.
Ο εργοδότης καταβάλλει κάθε μήνα στον σπουδαστή
το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 523,5€ το μήνα για άτομα
άνω των 25 ετών (26,18€ πλήρες ημερομίσθιο) και
456,5€ για άτομα κάτω των 25 ετών (22,82€ πλήρες
ημερομίσθιο). Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις)
επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού
ποσού που κατέβαλαν, δηλαδή θα λάβουν 261,75€
για υπαλλήλους άνω των 25 ετών και 228,25€ για εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.
-Ανοιχτό παραμένει και το πρόγραμμα του 2014
για την «ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.».
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από αποθεματικά
του ΕΛΕΚΠ. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής
στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Δικαιούχοι είναι η
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. ο Σ.Ε.Β., ο Σ.Ε.Τ.Ε. Δεν είναι
δυνατή η υπαγωγή για όσους έχουν προβεί σε μείωση
προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγείται της αίτησης. Οι ωφελούμενοι είναι
άνεργοι και η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται στα 22 € την ημέρα για 25
ημέρες το μήνα (για άτομα κάτω των 25 ετών), ενώ για
ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25€
την ημέρα. Η συνολική διάρκεια ορίζεται στους 39 μήνες εκ των οποίων οι 36 αφορούν σε επιχορήγηση και
τρεις μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.
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Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η ιστορία της ίδρυσής του
Γράφει
ο Παύλος
Πυρινός
Πέρα από την
επιλογή των προσώπων που θα αποτελούσαν τα απαραίτητα στελέχη
για την οργάνωση
της Τοπικής Εφορίας Προσκόπων Βεροίας
και την εκπαίδευση των προσκόπων, την
Επιτελική Υπηρεσία για την αρτιότερη οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας της Τοπικής Εφορίας, τη συγκρότηση ουλαμού υποψηφίων βαθμοφόρων για τη συστηματική
και ομοιογενή εκπαίδευση των προσκόπων,
ο Γεώργιος Γουδής πρότεινε στην Περιφερειακή Εφορία Θεσσαλονίκης κατάλληλα
πρόσωπα για τη συγκρότηση Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου (Τ.Π.Ε.) Βεροίας, που
θα βοηθούσε ηθικά και υλικά το έργο του.
Τα προτεινόμενα πρόσωπα για το σκοπό
αυτό ήταν:
1. Σμυρλής Θρασύβουλος
2. Φωτεινός Γεώργιος
3. Ζουμπάς Γεώργιος
4. Γιαμάς Αθανάσιος
5. Ζάχος Στέφανος
6. Μαρκόπουλος Νικόλαος
7. Καρατζόγλου Αναστάσιος
8. Τζίκας Αντώνιος
9. Πολυζωΐδης Θεμιστοκλής
10. Δανιήλ Ανδρέας
11. Γαναιλόπουλος Ευάγγελος
12. Βαφείδης Στέφανος
Όταν ο Γ. Γουδής πήρε το διοριστήριο
αυτό, προσπάθησε να συγκροτήσει και οργανώσει το Σύνδεσμο, αλλά δεν το κατόρθωσε, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς
που προτάθηκαν αδιαφόρησαν.
Ύστερα απ’ αυτό, στις 277-1930, με άλλη αναφορά
του προς τον Περιφερειακό
υπέδειξε την αντικατάσταση
αυτών, εκτός του Αναστασίου Καρατζόγλου, Στέφανου
Βαφείδη και Δημητρίου Σωσσίδη.
Επειδή δεν πήρε απάντηση στην αναφορά του αυτή,
η οργάνωση του Συνδέσμου
διαρκώς αναβάλλετο. Πλην
όμως, οι ανωτέρω μαζί με
τους: Παναγιώτη Βαρβατσούλη, Κωνσταντίνο Ζαννετόπουλο, Θεμιστοκλή Πολυζωΐδη, Γεώργιο Χατζηδήμου,
Εμμανουήλ Βελτσίδη και Γεώργιο Σωτόπουλο, εργάζονταν ανεπίσημα έως το Μάρτιο του 1932.
Όταν το Μάρτιο του 1932
επισκέφθηκε τη Βέροια ο
Γενικός Επιθεωρητής του
Σώματος Γ. Φεσσόπουλος,
έγινε συζήτηση και κρίθηκε
σκόπιμο να συμπληρωθεί ο
αριθμός των μελών και να
οργανωθεί ο Σύνδεσμος.
Τα νέα μέλη για τη συμπλήρωση του τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Βε-

ροίας ήταν: Ιακώβ Μισέλ Δανιέλ, Νικόλαος
Λιόλιος, Κυριάκος Προδρομίδης, Αναστάσιος Χριστοδούλου και Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος. Όλοι αυτοί προτάθηκαν από
τον Γ. Γουδή με το υπ’ αριθμ. 45/9-6-1932
έγγραφο στο Γενικό Έφορο του Σώματος
και η Εκτελεστική Επιτροπή του Σώματος
ενέκρινε, επίσημα πλέον, την ίδρυση Τ.Π.
Συνδέσμου Βεροίας, που αποτελείτο από
τους ανωτέρω.
Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω και να
δημοσιεύσω το καταστατικό του Συνδέσμου,
το οποίο στάλθηκε εγκεκριμένο στο Τοπικό
Έφορο Βεροίας.
Ο Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος ανέλαβε την οικονομική διαχείριση της Τοπικής
Εφορίας και με πολλούς τρόπους συνετέλεσε πάρα πολύ στην εύρυθμη λειτουργία των
Προσκοπικών Ομάδων.
Πέρα απ’ αυτό, δούλεψε για τη διάδοση
της προσκοπικής ιδέας στην Περιφέρεια
Βέροιας.
Ο Τοπικός Προσκοπικός Σύνδεσμος Βεροίας, με επικεφαλή τον επίτιμο πρόεδρό
της, τον μητροπολίτη Βεροίας Πολύκαρπο,
αποφάσισε να εγγράψει σε κατάλογο αρωγά μέλη, κατόπιν συναινέσεως με μηνιαία εισφορά 5 δραχμών υπέρ του Ταμείου
του Συνδέσμου, προκειμένου να ενισχυθεί
οικονομικά η Τοπική Εφορία Προσκόπων
Βεροίας και κατ’ επέκταση η διάδοση του
Προσκοπισμού στην Περιφέρεια Βεροίας.
Ακόμη, έστειλε επιστολές και εκτός Βεροίας, σε Βεροιώτες και μη, όπως στον Α.Ε.
Μπενάκη, ο οποίος με συστημένη επιστολή
του (13-6-1932) στον πρόεδρο του Τοπικού
Προσκοπικού Συνδέσμου Βεροίας Κων/νο
Ζαννετόπουλο, του ανακοινώνει, εκτιμώντας την λαμπρή εργασία και αποστολή του
Τ.Π.Ε. Βεροίας και του Τοπικού Έφορου
Προσκόπων Βεροίας, Γεώργιο Γουδή, σας
στέλνω, συμβολικά, για την προσκοπική

κατασκήνωση, το ποσό των πέντε χιλιάδων
(με την υπ’ αριθμ. 575342 επιταγή μου). Λυπούμαι γιατί οι περιστάσεις δεν μου επιτρέπουν να συνεισφέρω περισσότερα.
Το 1934, έχουμε νέα σύνθεση του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου:
1. Αναστάσιος Καρατζόγλου, Πρόεδρος
2. Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, Γεν.
Γραμ.
3. Νικόλαος Λιόλιος, Ταμίας
4. Ιακώβ Μισέλ, μέλος
5. Βασίλειος Σιδέρης, μέλος
6. Κων/νος Ρέππας, μέλος
7. Κων/νος Χρόνης, μέλος
8. Νικόλαος Χανιώτης, μέλος
9. Γεώργιος Μήτσιου, μέλος
10. Γεώργιος Τασχονίδης, μέλος
11. Γεώργιος Καπετάνος, μέλος
12. Χρήστος Πυζίδης, μέλος
13. Συμεών Δαμιάδης, μέλος
14. Ηλίας Λουκίδης, μέλος
15. Πολύκαρπος Ανδρώνης, μέλος
16. Μιχαήλ Κοντογεωργάκης, μέλος
Αξίζει να μνημονευτούν τα ανωτέρω ονόματα, γιατί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, με
γιορτές, εράνους, με ενέργειες στα υπουργεία και το Δήμο Βέροιας για να ενισχύσουν οικονομικά την Τοπική Εφορία, και το
πέτυχαν.
Ακόμη, φρόντισαν και έκαναν προσκοπικές στολές, σχεδόν σ’ όλους τους προσκόπους, για την ομοιόμορφη εμφάνιση των
προσκόπων στις εθνικές γιορτές.
Το 1935, το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο
του Τ.Π. Συνδέσμου ανασυγκροτήθηκε ως
εξής:
1. Σιδέρης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Χανιώτης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
3. Ρέππας Κωνσταντίνος, Γεν. Γραμμ.
4. Λιόλιος Νικόλαος, Ταμίας
Τα υπόλοιπα άτομα, όπως αναφέρονται

παραπάνω, παρέμειναν ως απλά μέλη.
Τελευταία μέλη του Τ.Π. Συνδέσμου Βεροίας το 1937 ήταν:
1. Καρατζόγλου Αναστάσιος
2. Ηλιάδου Αναστασία
3. Τσικουρλόγλου Φωτεινή
4. Χ΄΄Νικολάου Εμμανουήλ
5. Λιόλιος Νικόλαος
6. Μισέλ Ιωακώβ
7. Λιούλιας Γεώργιος
8. Σιδέρης Βασίλειος
9. Κοντογεωργάκης Κωνσταντίνος
10. Ρέππας Κωνσταντίνος
11. Μήτσιου Γεώργιος
12. Τσουλής Στέφανος
13. Καπετάνος Γεώργιος
Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες για τον
Τ.Π. Σύνδεσμο Βεροίας, όπως φαίνεται από
το προσκοπικό αρχείο της Τοπικής Εφορίας
Βεροίας (1918-1950).
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι, όταν
με νόμο καταργήθηκε ο ιδρυτικός προσκοπικός νόμος 1066 που προέβλεπε την αναγκαστική συγχώνευση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με την Εθνική Οργάνωση
Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.), ο Γεώργιος Γουδής συγκρότησε επιτροπή, στην οποία κλήθηκαν
ο Αναστάσιος Καρατζόγλου και ο Ιωάννης
Σακελλαρίδης, πρόεδρος Τ.Π.Σ. Βεροίας και
γενικός γραμματέας αντίστοιχα, που μαζί
με άλλους θα παρέδιδαν την περιουσία του
Τ.Π.Σ. στην Ε.Ο.Ν.
Το συμπέρασμα, ο Τοπικός Προσκοπικός
Σύνδεσμος Βεροίας είχε ζωή και δράση έως
τη συγχώνευση με την Ε.Ο.Ν. (1939(.
Με την επανίδρυση του προσκοπισμού
το 1945, πήρε άλλη ονομασία.
Παύλος Πυρινός
Πρώην Τοπικός Έφορος Βεροίας
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Ο γέρος και
ο χάρος
Είναι ένας γέρος και μαθαίνει ότι έρχεται να τον πάρει ο
χάρος. Αρχίζει το τρέξιμο να ξεφύγει και μπαίνει σε έναν παιδότοπο.
Κάθεται ανάμεσα στα παιδάκια, βάζει έναν σκούφο και
αρχίζει να τρώει κρέμα.
Μπαίνει μετά από λίγο ο χάρος, αρχίζει να ψάχνει κι όταν
τον βρίσκει του λέει:
- «Τι κάνεις εσύ εκεί;» ρωτάει
ο χάρος.
- «Μαμ,» απαντάει ο γέρος.
- «Καλά,» λέει ο χάρος, «κάνε μαμ και μετά θα πάμε άτα!»

Καλαμαροχτάποδα
γιουβέτσι

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Μείγματα μετάλλων – Άγγλος φιλόσοφος λογικής
και φραγκισκανός μοναχός του 14ου αιώνα.
2. … Μάουερ: παλιά σόου γούμαν – Κι έτσι τα λαδόξυδα.
3.Βελτιώνονται… και με διασταυρώσεις - Σεσίλ
Ντε…: σκηνοθέτησε τις «Δέκα Εντολές».
4.Λέξη μαγειρικών συνταγών – Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
5.Η προβατίνα που γεννά για πρώτη φορά – «Βρήκες αλλού κι αγάπησες κι … μας απαράτησες»: γνωστή παροιμία.
6.Τις κάνει ο ανισόρροπος.
7.Ποιητικό… άλογο – Τίτλος ποιήματος του Κίπλινγκ – Συγκρατεί… τρίχες.
8.Άτομο που ανήκει στην μαύρη αφρικανική φυλή –
Δρομολογεί… τρένα (αρχικά).
9.Αυτές που δεν έχουν εισπραχτεί ή που δε γίνεται
να εισπραχτούν.
10.Ντόναλντ…: πρωθυπουργός της Πολωνίας – Ανώνυμη Εταιρεία – Ινδός μυθικός ήρωας.
11.Περιέχονται στο… ποτό – Σύνολο οχτώ μονάδων – Σπασμένη… Ιτιά.
12.Κρητικός, πηδηχτός χορός – Άσπλαχνο.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Ξεκάθαρος ολοφάνερος (μτφ.).
2.Παλιά ισπανικά νομίσματα – Ακολουθεί το… όγδοο.
3.Συνηθίζονται στις αγορές καινούριων αυτοκινήτων.
4.Παλιά αντιπολεμική ταινία – Επαγγελματίας …
επισκέπτης.
5.Ζει ή φυτρώνει στα έλη αυτός – Βουβή… Καίτη.
6. … Μιφούνε: γνωστός Ιάπωνας ηθοποιός – Κωμόπολη της Αττικής.
7.Κεντρικά στην… τάξη – Πλησίον, κοντά (επίρρ.) –
Κόρη του Ουρανού και της Γης (μυθ.).
8.Δικά μου στα αρχαία – Ανόητα αυτά – Δίνει έμφαση στο «όχι».
9. «…Τουίστ»: μυθιστόρημα του Ντίκενς – Προϊόν
διαλυτηρίου πλοίων (ξεν.).
10. «… κι έρχεται»: γνωστή παροιμία.
11. Άγιος… χωριού – Εξερευνά το διάστημα (αρχικά) - …. Αγά: ιστορικό χάνι.
12.Αφελής, βλάκας, ανόητος – Είδος παγωτού.

stayrolexakias.gr

Υλικά
1 μικρό χταπόδι, καθαρισμένο
5 - 6 μέτρια καλαμαράκια, καθαρισμένα 4 - 5 μέτριες σουπιές, καθαρισμένες 1/2 φλιτζ. τσαγιού λάδι
1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί κόκκινο
1 ποτήρι νερού ντομάτα, τριμμένη
στον τρίφτη 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο αλάτι, πιπέρι
1 κλωνάρι φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κοφτή κουτ. σούπας ξερό,
κοπανισμένο 1 φύλλο δάφνης λίγη σκόνη κανέλας 1 κουτ. γλυκού
μπαχάρι άκοπο 400 γρ. σπαγκέτο
Διαδικασία
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180° C. Κόβουμε όλα τα θαλασσινά σε κομμάτια παρόμοια. Τα
βάζουμε στο ταψί μαζί με όλα τα
υλικά εκτός από το σπαγκέτο. Προσθέτουμε 3 ποτήρια βραστό νερό
και φουρνίζουμε το ταψί. Ανάλογα
με το μέγεθός τους, τα θαλασσινά
χρειάζονται 40 - 60 λεπτά ψήσιμο. Τα δοκιμάζουμε τσιμπώντας με
πιρούνι και τότε υπολογίζουμε τα
υγρά του ταψιού και προσθέτουμε
βραστό νερό, να είναι συνολικά 3
ποτήρια. Σπάζουμε το σπαγκέτο σε
κομμάτια 4 εκατοστά μάκρος και το
ρίχνουμε στο ταψί μαζί με το ανάλογο αλάτι. Ανακατεύουμε με το πιρούνι ώστε να μπει μέσα στο υγρό
και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να
το απορροφήσει, γύρω στα 10 - 12
λεπτά. Αν προτού γίνει το ζυμαρικό
σωθούν τα υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νεράκι ακόμη. Ξεφουρνίζουμε το
φαγητό και το αφήνουμε να σταθεί 5
λεπτά πριν σερβίρουμε.

Οι τροφές που
βοηθούν να κόψετε
το τσιγάρο

Υπάρχουν τροφές που μειώνουν την «επιθυμία»
για κάπνισμα, δηλαδή για νικοτίνη.
Η δύναμη της θέλησης υποχωρεί, όταν το μυαλό
λέει στο σώμα ότι εξακολουθεί να έχει την ανάγκη
για ένα ακόμα τσιγάρο.
Οι υποδοχείς ντοπαμίνης στον εγκέφαλο διεγείρουν το αίσθημα της ευφορίας που προκαλείται
από τη νικοτίνη.
Αυτό το συναίσθημα εξακολουθεί να είναι ισχυρό
στον καπνιστή, ακόμη και μήνες ή και χρόνια αφότου κόψει το τσιγάρο.
Δείτε ποιες τροφές μειώνουν την επιθυμία για
κάπνισμα και γιατί:
Νερό: Πολλά προγράμματα διακοπής του καπνίσματος συνήθως ενθαρρύνουν την κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων νερού.
Το νερό μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα.
Επίσης, βοηθά το σώμα να «ξεχάσει» την ευφορία που νιώθει από τη νικοτίνη. Αν πίνετε 6 - 8
ποτήρια νερό κάθε μέρα, θα δείτε ότι θα έχετε μειωμένη επιθυμία για τσιγάρο.
Τσίχλα: Οι τσίχλες βοηθούν στην υποκατάσταση της ευχαρίστησης που νιώθει στο στόμα του
ένας καπνιστής, όταν καπνίζει ένα τσιγάρο.
Βοηθά στο να μειώσει την επιθυμία του ατόμου
να θέλει τη νικοτίνη που υπάρχει σε αυτό.
Δίνει στον καπνιστή «κάτι να κάνει» με το στόμα
του.
Επιλέξτε διάφορες μάρκες τσίχλας (είναι σημαντική και η ποικιλία) με γεύσεις που σας αρέσουν.
Αυτό θα σας βοηθήσει να απευαισθητοποιήσετε
τον εγκέφαλό σας από τη νικοτίνη. Το ίδιο ισχύει
και για τις καραμέλες.
Θρεπτικά σνακ: Τα θρεπτικά σνακ, όπως φρέσκα φρούτα και τραγανά λαχανικά, θα μειώσουν
την επιθυμία για νικοτίνη, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες από την κλινική Mayo.
Κρατήστε μερικά φρούτα σε ένα μπολ κοντά σας
θα δώσει στον καπνιστή την τεχνητή «ανακούφιση» ότι αν χρειαστεί άμεσα κάτι για να αποσπάσει
το μυαλό του από το τσιγάρο, θα το έχει πάντα εκεί
δίπλα του.
Αλλα σνακ: Τα καρύδια, οι ηλιόσποροι και τα
χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά τσιπς θα πρέπει πάντα να καταναλώνονται με μέτρο, αλλά θα
σας βοηθήσουν στη μείωση της επιθυμίας για τσιγάρο.
Αν, μάλιστα, κρατήσετε μια ποικιλία σε σνακ από λαχανικά ψητά ή τηγανητά, τότε θα δείτε ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα.
http://www.livestrong.com
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Η Ελληνοκύπρια Άντρια Ζαφειράκου
ανακηρύχθηκε Καλύτερη Δασκάλα
στον κόσμο
“Annihilation”

Φαντασία, δράμα,
περιπέτεια

πληκτικό είναι πως όσα προβλήματα κι αν έχουν στο σπίτι, οτιδήποτε κι αν τους
λείπει από τη ζωή τους ή τους πονάει, το σχολείο μας τους ανήκει. Αν το σχολείο
μας μπορούσε να ανοίξει στις 6 το πρωί, τότε σίγουρα θα υπήρχε μια ουρά παιδιών να περιμένουν απ’ έξω από τις 5. Είναι φαινόμενο». Σε βίντεο που προβλήθηκε στη διάρκεια της τελετής βράβευσης η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι της έδωσε συγχαρητήρια, σχολιάζοντας: «Έχετε επιδείξει τεράστια αφοσίωση και δημιουργικότητα στη δουλειά σας. Το να είσαι καλός δάσκαλος
απαιτεί αντοχή, εφευρετικότητα και γενναιόδωρη καρδιά. Αυτά τα χαρακτηριστικά
μοιράζεστε καθημερινά με τους μαθητές σας. Οπότε, σας ευχαριστούμε για όλα
όσα έχετε κάνει και συνεχίζετε να κάνετε».

Ακροβάτης του Cirque du Soleil
σκοτώθηκε την ώρα της παράστασης

Μια ομάδα τεσσάρων γυναικών (μια βιολόγος, μια ανθρωπολόγος, μια ψυχολόγος και
μια τοπογράφος) που βρίσκεται σε μια άγνωστη περιοχή,
γνωστή ως Περιοχή Χ. Το μέρος είναι εγκαταλελειμμένο και
αποκομμένο από τον υπόλοιπο πολιτισμό, ενώ αυτή είναι η
δωδέκατη εξερευνητική ομάδα
που το επισκέπτεται. Αλλά όλες
οι υπόλοιπες έχουν χτυπηθεί
από εξαφανίσεις, αυτοκτονίες,
επιθετικούς καρκίνους και ψυχικά τραύματα.

Καλύτερη δασκάλα του κόσμου ανακηρύχθηκε φέτος η Ελληνοκύπρια Άντρια
Ζαφειράκου κερδίζοντας μαζί με το βραβείο και χρηματικό έπαθλο που φτάνει
το 1 εκατ. δολάρια. Η Άντρια Ζαφειράκου που εργάζεται στο κοινοτικό σχολείο
του Άλπερτον στο Μπρεντ του Ηνωμένου Βασιλείου, κέρδισε το βραβείο Global
Teacher του Varkey Foundation, που θεσπίστηκε το 2015 για να αναδείξει το
επάγγελμα του δασκάλου και να ενθαρρύνει τους καλύτερους, χαρακτηρίστηκε
ως «φαινόμενο δασκάλας και αρχηγού, που καθοδηγείται από ηθική και μια παθιασμένη επιθυμία να δίνει σε κάθε μαθητή στο σχολείο της τον κόσμο». Οι κριτές
την ενέκριναν για το ετήσιο Βραβείο Παγκόσμιου Δασκάλου του ιδρύματος Varkey
μετά από ακρόαση σχετικά με το πώς τα πηγαίνει με τις οικογένειες στην διαφορετική της κοινότητα. Στην περιοχή όπου διδάσκει, ομιλούνται 130 διάλεκτοι,
οπότε προκειμένου να συνεννοείται με τους μαθητές έχει μάθει αρκετές φράσεις
και χαιρετισμούς σε άλλες γλώσσες, ενώ πολλές φορές επισκέπτεται τα παιδιά
και στο σπίτι τους ώστε να ενισχύσει τους δεσμούς τους με το σχολείο. «Αν έχετε
κάποιον με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε και να εκτιμήσει το υπόβαθρό σας,
τότε αυτό είναι ξεχωριστό», δήλωσε η Άντρια Ζαφειράκου, προσθέτοντας πως το
να χαιρετά κάποιον στην γλώσσα του «βοηθάει στην άρση των φραγμών και επιτρέπει στις οικογένειες να εμπλακούν περισσότερο στη σχολική κοινότητα». Ένας
εκπρόσωπος του βραβείου είπε: «Η Άντρια πηγαίνει ενάντια στο κύμα, αξιοποιώντας το χρόνο της για να καταλάβει τις ζωές των μαθητών πέρα από το σχολείο,
επισκεπτόμενη τα σπίτια τους, ανεβαίνοντας μαζί τους στο λεωφορείο και μερικές
φορές στέκεται στην πύλη του σχολείου με αστυνομικούς για να καλωσορίσει
τους μαθητές στην αρχή της σχολικής ημέρας. Έχει μάθει επίσης τους βασικούς
χαιρετισμούς σε πολλές από τις 35 γλώσσες που ομιλούνται στο σχολείο της,
για να σπάσει τα εμπόδια και να βοηθήσει αποφασιστικά στην έναρξη σχέσεων
με τους γονείς τους, πολλοί εκ των οποίων δεν μιλούν αγγλικά». Αποδεχόμενη
το βραβείο, η Άντρια Ζαφειράκου δήλωσε: «Είναι μια κοινότητα όπου δυστυχώς
πολλοί μαθητές μας ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Έχουν δύσκολη ζωή. Το κατα-

Στους δρόμους χιλιάδες Βραζιλιάνοι για τη
δολοφονία της ακτιβίστριας Μαριέλε Φράνκο
Χιλιάδες Βραζιλιάνοι κατέβηκαν στους
δρόμους στο Ρίο ντε Τζανέιρο την Τρίτη,
σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία
της ακτιβίστριας και δημοτικής συμβούλου Μαριέλε Φράνκο, για να απαιτήσουν
«δικαιοσύνη». Κρατώντας πλακάτ και
πανό με συνθήματα όπως «η Μαριέλε
ζει» και φωνάζοντας «δικαιοσύνη», οι
διαδηλωτές έκαναν πορεία σε κεντρική
οδική αρτηρία της πόλης, καθώς η αγανάκτηση δεν μοιάζει να καταλαγιάζει.
«Είναι σημαντική όλη αυτή η κινητοποίηση προκειμένου αυτό το βάρβαρο έγκλημα να μην παραμείνει ατιμώρητο. Δεν
ξέρουμε εάν πρόκειται για έγκλημα του
κράτους», δεν αποκλείεται να πρόκειται
για ένα «έγκλημα της αστυνομίας, για να
σιγήσει μια φωνή που υπερασπιζόταν τα
ανθρώπινα δικαιώματα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαφαέλ Καβάλι, ένας
36χρονος δικηγόρος. Η 38χρονη Μαριέλε Φράνκο, που καταγόταν από τη φαβέλα Μαρέ, μια από τις φτωχοσυνοικίες στο
βόρειο τμήμα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, όπου το πρόβλημα του βίαιου εγκλήματος είναι εντονότερο, είχε γίνει σύμβουλο του αγώνα των μαύρων γυναικών στη Βραζιλία εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Το αυτοκίνητο που
μετέφερε τη δημοτική σύμβουλο δέχθηκε επίθεση τη 14η Μαρτίου. Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον της Φράνκο, η οποία
χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, αρκετές στο κεφάλι. «Ποιοι σκότωσαν την Μαριέλε και τον Άντερσον;» (σ.σ. τον οδηγό της,
που επίσης έχασε τη ζωή του στην επίθεση εναντίον της δημοτικής συμβούλου), έγραφε αυτοκόλλητο που μοίρασαν οι διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της πορείας. «Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για τους μαύρους στη Βραζιλία», είπε με δάκρυα στα μάτια
η Θουάνι, μια φοιτήτρια, 19 ετών. Η πολεμική γύρω από τη δολοφονία της δημοτικής συμβούλου έχει στο επίκεντρό της τα
πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν για να διαπραχθεί το έγκλημα: το τηλεοπτικό δίκτυο Globo μετέδωσε ότι ανήκαν σε μια
παρτίδα που αγοράστηκε από τη βραζιλιάνικη αστυνομία το 2006. Η κυβέρνηση αντίθετα διαβεβαίωσε πως οι σφαίρες είχαν
κλαπεί πριν από χρόνια από την αστυνομία.

Φρικτό θάνατο βρήκε ένας ακροβάτης του Cirque du Soleil, που έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια παράστασης στην Τάμπα της Φλόριντα
το βράδυ του Σαββάτου. Ο Yann Arnaud έπεσε ενώ έκανε ακροβατικά στον αέρα
στη διάρκεια του σόου Volta, ανέφερε το Cirque du Soleil Entertainment Group
σε σχετική ανακοίνωση. «Ολόκληρη η οικογένεια του Cirque du Soleil είναι συντετριμμένη από την τραγωδία. Ο Yann ήταν μαζί εδώ και περισσότερα από 15
χρόνια και αγαπήθηκε από όλους όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Τις
επόμενες ημέρες και εβδομάδες, σκοπός μας είναι να στηρίξουμε την οικογένειά
του και τους υπαλλήλους μας, ειδικά την ομάδα Volta, ξεπερνώντας μαζί αυτές τις
δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο πρόεδρος και CEO, Daniel Lamarre. Σύμφωνα με
τους Tampa Bay Times, ο Arnaud έπεσε από ύψος περίπου 3.6 μέτρων όταν του
έφυγε από τα χέρια ο ιμάντας που κρατούσε στον αέρα. Αμέσως μεταφέρθηκε
στο νοσοκομείο, όπου και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Λίγες ώρες πριν
το τραγικό δυστύχημα, ο Arnaud είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια φωτογραφία
του από την προετοιμασία για την παράσταση, όπου σχολίαζε πόσο ενθουσιασμένος ήταν για το ντεμπούτο του νούμερου με τον συνεργάτη του Pawel
Walczewski.

Αυτή η μικρή λεοπάρδαλη μεγαλώνει με
σκυλιά για να γλιτώσει από το δολοφονικό
ένστικτο της μητέρα της
Σε ένα ζωολογικό κήπο
στη Ρωσία έχει
δημιουργηθεί
μια περίεργη οικογένεια, καθώς
αναγκάστηκαν
να φέρουν κοντά ένα μωρό
λεοπάρδαλης
με έναν σκύλο.
Η μητέρα της
λεοπάρδαλης
είχε σκοτώσει
τα τρία απ’ τα
τέσσερα μωρά
της και οι φύλακες αποφάσισαν πως δεν ήθελαν να χάσουν και το τελευταίο μικρό του σπάνιου
είδους. Ο ζωολογικός κήπος του Sadgorod στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας έβαλε
αρχικά το νεογέννητο με την σκυλίτσα Tessa, η οποία είχε ήδη τέσσερα κουτάβια,
αλλά το φρόντισε μέχρι να σταθεί στα πόδια του. Τώρα η Milasha μεγάλωσε λίγο
και φαίνεται πως τελικά προτιμά την παρέα των σκύλων καθώς η Elza, ο πελώριος ποιμενικός της Κεντρικής Ασίας, έχει γίνει κάτι σαν αδελφή της. Το άσπρο
σκυλί περιγράφεται ως καλοκάγαθο και ήσυχο πλάσμα από το ζωολογικό κήπο.
Τα δύο ζώα θα περάσουν μαζί το επόμενο έτος και έως ότου υπάρξουν δείγματα
πως αυτή η φιλία δεν προχωρά άλλο. Αυτό που έγινε με την λεοπάρδαλη είναι
μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική, η οποία ακολουθείται συνήθως όταν οι γονείς
του ζώου το απορρίψουν ή σε περίπτωση που σκοτωθούν. Εκτός από το χρόνο
που περνάει μαζί με το σκύλο, η μικρή λεοπάρδαλη έχει επίσης βρει μια λέαινα
και μια τίγρη που την έχουν αποδεχτεί και παίζουν μαζί τους.
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BAZAAR ΠΑΣΧΑ 2018
THΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
- Αποχέτευσης Νάουσας Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Νάουσα 28/2/2018
Αρ. Πρωτ. 377
		

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης
οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου», με προϋπολογισμό 424.239,49€
(χωρίς ΦΠΑ – το έργο υπάγεται σε καθεστώς
μηδενικού ΦΠΑ).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ταξινομείται κατά CPV: 45231300-8.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται
ως εξής:
Εργασίες:
ΓΕ & ΟΕ:
Απρόβλεπτα:

312.630,42€
56.273,48€
55.335,59€

ΣΥΝΟΛΟ:

424.239,49€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των
συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού στον ειδικό. Δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.
gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε δικαιολογητικά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ. 2332025266 - FAX επικοινωνίας
2332022620).
Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/2610-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες
νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο
ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017
(Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017
(Α’ 171)
ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται, μπορούν να τα
προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας
στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς καθημερινά από 11.00 έως 13.00. Το Δ.Σ.
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας Tηλ.επικ.
6980 683443.

Ο προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία
και λήξης ορίζεται της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών ορίζεται η 17-4-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ορίζεται η 19-4-2018 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην
1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, ή ενώσεις Ε.Ε. αυτών (βλ. άρθρο
76 παρ.3β του Ν.4412/16) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.484,79€ με ισχύ
τουλάχιστον και 30 ημερών μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19
της παρούσας, ήτοι μέχρι 17-11-2018 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται
σε ΕΞΙ (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο
χρηματοδοτείται από την ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Το
αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η Πρωτοβουλία για το Παιδί ανακοινώνει
τη διεξαγωγή του τακτικού Πασχαλιάτικου Bazaar
της, που θα γίνει στο επί της οδού Ιπποκράτους
34 κατάστημα, δίπλα στο φωτο-Ασικίδη, από το
Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 έως και τη Μ. Πέμπτη 5
Απριλίου 2018.
Το εφετινό Bazaar συμπίπτει ακριβώς με
τη συμπλήρωση 10 χρόνων δράσης του Οργανισμού μας, στον τομέα της φροντίδας και προστασίας παιδιών σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Μέσα
στο διάστημα αυτό, φιλοξενήθηκαν στο Σπίτι της
Βεργίνας για μακρύ χρονικό διάστημα δεκάδες
παιδιά, πολύ περισσότερα διημέρευσαν στη Δομή
ανοικτής προστασίας της Βέροιας, ενώ εκατοντάδες συμπολίτες μας με προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα δέχθηκαν υπηρεσίες κοινωνικού
λειτουργού και ψυχολόγου. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε με πολλές μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις
η ενημέρωση του κοινού σε ζητήματα άμεσου
κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρις στην άμεση και έμμεση υποστήριξη μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, κοινού και
εθελοντών.
Με την απαράμιλλη σε συνέπεια, σταθερότητα και ποιότητα εργασία των τμημάτων Bazaar των
εθελοντριών της, η Πρωτοβουλία για το Παιδί ετοίμασε και παρουσιάζει και εφέτος με υπερηφάνεια
τις δημιουργίες τους: λαμπάδες και πασχαλιάτικα
αναμνηστικά, χρηστικά αντικείμενα και τεχνουργήματα, εδέσματα και χειροτεχνήματα, όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, απευθυνόμενη στους φίλους
της από όλη την Ημαθία και προσδοκώντας, όπως
κάθε φορά, στην ανταπόκρισή τους.
Το Πασχαλιάτικο Bazaar θα είναι ανοικτό, τις
καθημερινές από 9:00 έως 14:00 και από 17:00
έως 20:30 και τα Σαββατοκύριακα από 10:00 έως
15:00.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί, ευχαριστεί θερμά:
1.Τον κύριο Δημήτριο Τσαράβα για τη δωρεά
ποσού 500€. 2.Τον κύριο Γεώργιο Ιορδανίδη, για τη
δωρεά ποσού 250€. 3.Την κυρία Γεωργία Φιλουργιώτη για τη δωρεά ποσού 200€. 4.Το Νηπιαγωγείο
Σταυρού για τη δωρεά ποσού 130€. 5.Ανώνυμο φίλο
για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη Χρήστου Τζίκα. 6.Την Εταιρεία κρεάτων του κυρίου Βασιλείου
Γιατρά, για τον εφοδιασμό με κρέατα. 7.Την Εταιρεία
λιπασμάτων, υγιεινής διατροφής και ανάπτυξης ΛΥΔΑ,
για την ευγενική παροχή γεύματος. 8.Την κυρία Άτρεμη Κοτρίδου-Συμεωνίδου, για τη δωρεά ποσού 50€
στη μνήμη προσφιλών. 9.Την κυρία Ελένη Τοπαλίδου
για τη δωρεά ποσού 50€. 10.Τον κύριο Allessandro
Condina για τη δωρεά ποσού 50€. 11.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€ στη μνήμη προσφιλών.
12.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 20€. 13.Την
κυρία Ευδοξία Καρυτοπούλου για τη δωρεά ποσού
20€. 14.Τον κύριο Παύλο Μαριάτο για τη σταθερή
οικονομική υποστήριξη.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: GR 122
Αρ. Πρωτ. : 8423 τ.τ./19-3-2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για
τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για
τα έτη 2019-2021», εκτιμώμενης αξίας 3.167.232,18€ (συμ/νου
Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:
• για τα καύσιμα (Ομάδες Α΄ και Γ΄ έως ΣΤ΄) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής
πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για το Ν. Ημαθίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και
• για τα ελαιολιπαντικά (Ομάδα Β΄) τη χαμηλότερη τιμή
ανά μονάδα
Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη
ανά φορέα:
1. Δήμος Βέροιας: Πετρέλαιο κίνησης 1.050.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 78.000 λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη super 7.500
λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης 150.000 λίτρα, Ελαιολιπαντικά
43.896 λίτρα, γράσο 576 κιλά.2. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης: Πετρέλαιο θέρμανσης 600.000 λίτρα.
3. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης: Πετρέλαιο
θέρμανσης 480.000 λίτρα. 4. Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης: Πετρέλαιο θέρμανσης 78.000 λίτρα, Βενζίνη
αμόλυβδη 4.050 λίτρα. 5. Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός
«Θεανώς Ζωγιοπούλου»: Πετρέλαιο θέρμανσης 15.000 λίτρα.
6. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής: Πετρέλαιο κίνησης 27.000
λίτρα, Βενζίνη αμόλυβδη 30.000 λίτρα, Πετρέλαιο θέρμανσης
285.000 λίτρα.
Η επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι
και 15% ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι και 50%.
Ταξινόμηση κατά CPV : 09134200-9, 09132100-4,
09135100-5, 09211000-1, 09211400-5, 24951311-8, 092116007, 09211650-2, 24951000-5, 24957000-7.
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.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης 26/3/2018 ημέρα Δευτέρα
και καταληκτική ημερομηνία 2/5/2018 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα
κάθε τμήματος- ομάδας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 51.084,39 €.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα
τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος (ανάδοχοι) υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα
της προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης
έως και έξι (6) μήνες. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας, καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης.
Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.:
2331350582, fax: 2331350515) , e-mail: garaveli@veria.gr.
Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από
την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.
veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη)
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων
παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.
Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός
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Ζωντανός στο κυνήγι της 6ης θέσης ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Μετά από συγκλονιστική εμφάνιση έσπασε το αήττητο
του Ολυμπιακού - Τον κέρδισε 27-26 στη Βέροια
Κάτι από τα παλιά θύμισε το Σάββατο το απόγευμα στο ΔΑΚ ‘’Δημήτριος Βικέλας’’ στο Μακροχώρι ο Φίλιππος, καθώς υποχρέωσε τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στην πρώτη του
φετινή ήττα με 27-26, στο πλαίσιο
της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος χάντμπολ της Α1 κατηγορίας των ανδρών. Σ’ ένα ματς που
έσπασε καρδιές οι ‘’ερυθρόλευκοι’’
ήταν συγκλονιστικοί, είχαν το έλεγχο
στην μεγαλύτερη διάρκεια του, δεν
λύγισαν ούτε όταν έμειναν πίσω στο
σκορ με τρία τέρματα και έφτασαν
πανάξια στη μεγαλύτερη φετινή τους
νίκη. Έτσι δυο αγωνιστικές πριν από
το φινάλε της κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της 6ης θέσης που
οδηγεί στα πλέι οφ. Πλέον όλα θα
κριθούν την προτελευταία αγωνιστική με τον Φίλιππο να αντιμετωπίζει
την ΑΕΚ στην Αθήνα και τον Αερωπό να παίζει στην έδρα του Δούκα. Οι
‘’ερυθρόλευκοι’’ χρειάζονται καλύτερο
αποτέλεσμα από τους Εδεσσαίους για
να τους πιάσουν στην βαθμολογία μιας
και υπερτερούν στην μεταξύ τους ισοβαθμία. Την τελευταία αγωνιστική ο
Αερωπός υποδέχεται τον ουραγό Πανελλήνιο και ο Φίλιππος την αδιάφορη
ΧΑΝΘ και αναμένεται να μην αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ
πέρασε εύκολα από το καματερό με
20-35 και πλησίασε στο -1 από την
κορυφή, ενώ ο Δούκας επιβλήθηκε στη
Δράμα της τοπικής ομάδας με 19-31. Ο
Αερωπός επέστρεψε στις νίκες καθώς
κέρδισε τη ΧΑΝΘ με 36-30 στην Έδεσσα, ενώ ο Διομήδης δυσκολεύτηκε
αλλά έκαμψε τελικά την αντίσταση του
ουραγού Πανελλήνιου με 24-20 στο
Άργος. Στην Αθήνα τέλος η ΑΕΚ δεν
συνάντησε δυσκολίες απέναντι στον
Φοίβο Συκεών και τον νίκησε με 32-21.
Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με αργό τέμπο ξεκίνησε η αναμέτρηση κάτι που φάνηκε να ευνοεί τους
γηπεδούχους. Στα πρώτα λεπτά οι δυο
ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, 3-3 στο
5’ και 5-5 στο 10’, με τον Φίλιππο να
παίρνει τα ηνία στη συνέχεια. Εκμεταλλευόμενος την ανεμική άμυνα των παι-

κτών του Ολυμπιακού βρήκε λύσεις με
σουτ από μέση απόσταση και με τέρμα
του Αρσενασβίλι προηγήθηκε με 8-5
στο 13’. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν
να είναι κακοί με αποτέλεσμα οι Βεροιώτες να έχουν τον έλεγχο και να ανεβάζουν την διαφορά στα 4 τέρματα με τον
Χαραλαμπίδη, 13-9 στο 24’. Προς το
φινάλε του πρώτου μέρους σε μαρκάρισμα του Ζευγαρόπουλου πάνω στον
Παπαδιονυσίου ο εξτρέμ του Φιλίππου
δέχτηκε δίλεπτη αποβολή. Ο πίβοτ του
Ολυμπιακού στη συνέχεια σε μια αψυχολόγητη ενέργεια τον κλώτσησε με αποτέλεσμα να δεχτεί την κόκκινη κάρτα.
Ο Παπαδιονυσίου στη συνέχεια ξέσπασε στα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες
του να σπεύδουν να τον ηρεμήσουν και
ο αγώνας να διακόπτεται για μερικά λεπτά. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Βεροιώτες να είναι μπροστά
με 15-12 και να δείχνουν πως μπορούν
να βάλουν δύσκολα στον πρωτοπόρο
Ολυμπιακό. Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν με φόρα και ξέφυγαν με
20-14 στο 36’. Οι παίκτες του Ζαραβίνα
στη συνέχεια αντέδρασαν, πίεσαν ψηλά και κλείνοντας τους χώρους κατάφεραν γρήγορα να επιστρέψουν στο
παιχνίδι. Αρχικά ισοφάρισαν σε 20-20
στο 45’ και πήραν προβάδισμα με 2023 στο 47’, ολοκληρώνοντας ένα σερί
0-9 τερμάτων. Οι παίκτες του Παυλίδη

παρά το σοκ δεν
τα πα ρ ά τ η σ α ν ,
βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να
ισοφαρίσουν με
τον Αρσενασβίλι και με πέναλτι
του Κωστακίδη
πέρασαν και πάλι
μπροστά με 25-24
στο 56’. Το ματς
έγινε θρίλερ και
όλα έδειχναν πως
θα κριθούν στην
τελευταία επίθεση. Με το ταμπλό
να γράφει 27-25 ο
Κωστακίδης μείωσε με 27-26, 12’’
για το φινάλε. Στη
συνέχεια οι διαιτητές είδαν επιθετικό φάουλ του Σεϊρεκίδη πάνω στο
Σανίκη, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να έχουν μια τελευταία ευκαιρία
να κλέψουν το βαθμό της ισοπαλίας. Ο
Ζλατάνος όμως δήλωσε παρών στην
τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού,
απέκρουσε το σουτ του Κανδύλα και
χάρισε την πολύτιμη νίκη στους παίκτες
του Φιλίππου.
Πεντάλεπτα: 3-3, 5-5, 8-7, 10-8, 1310, 15-12, 19-14, 20-17, 20-20, 21-24,
24-24, 27-26
Διαιτητές: Κατσίκης-Μιχαηλίδης
Δίλεπτες: 5-7, Πέναλτι: 3/3-3/4
Κόκκινη Κάρτα: 29:53 Παπαδιονυσίου (για επικίνδυνο παιχνίδι-δεν κρατήθηκε δελτίο)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Παυλίδης):
Κότσιφας, Ζλατάνος, Ζευγαρόπουλος,
Τριανταφυλλίδης, Μπαλτατζής, Ελευθεριάδης, Τζίμπουλας, Χαραλαμπίδης
5, Σεϊρεκίδης 7, Φιλόσογλου, Θ. Κωστακίδης 4, Αποστολίδης 2, Σιαματάς
4, Καλλιαρίδης, Αρσενασβίλι 5, Γρηγοριάδης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζαραβίνας): Τσακνής, Π. Κωστακίδης 7, Κρητικός, Πετρίσεβιτς 1, Τζηράς 7, Καραμπουρνιώτης, Μισαηλίδης, Σκρόμπιτς, Στούμπης,
Παπαδόπουλος, Κανδύλας 3, Σανίκης
4, Αλβανός 2, Παπαδιονυσίου 1, Λιάπης 1, Χάλαρης.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα μαθήματα
κολύμβησης για το Β΄ τρίμηνο

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου τελείωσαν τα μαθήματα κολύμβησης, μαθητών/τριών Γ’ Δημοτικού, για το Β’ τρίμηνο, που
υλοποιεί η Ομάδα Φυσικης Αγωγης της ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τρίμηνο
αυτό συμμετείχαν 7 σχολεία με 120 μαθητές από τη Βέροια και την περιοχή της, ενώ από την περιοχη της Νάουσας
έλαβαν μέρος 4 σχολεία με 70 μαθητές. Σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν στο τέλος του τελευταίου μαθήματος αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. Στην απονομή που έγινε την Πέμπτη 15 Μαρτίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
για τα παιδια των Δημοτικών Σχολειων Πολυπλατάνου και Στενημάχου παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας, κ.Μαυριδου Αναστασια, ο Αντιδημαχος Νάουσας κ. Δαγγας Στέλιος, οι Διευθυντές των σχολείων,
εκπαιδευτικοί και πολλοί γονείς. Ο αντιδήμαρχος στο χαιρετισμό του τόνισε πως πάντα ο Δήμος θα επιβραβεύει τέτοιες
προσπάθειες παραχωρώντας το Κολυμβητήριο δωρεάν, ενώ η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας ανέφερε πως φτάσαμε σ
αυτό το αποτέλεσμα μετά από σκληρή και μεθοδική δουλειά.Τέλος, ο Συντονιστής Κολύμβησης Ημαθίας κ.Ασημάκης Δημόπουλος παίρνοντας το λόγο είπε, πως για πρώτη φορά φέτος συμμετέχουν όλα τα Σχολεία της Περιφέρειας Νάουσας.
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν και για το Γ’ τρίμηνο τόσο στη Βέροια με τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου όσο και στη
Νάουσα με τη συμμετοχή παιδιών της Δ’ Δημοτικού.

Μεγάλος ο κίνδυνος καταστροφής

KΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ο ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΣΕ ΤΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
Η αγωνιστική
κατάρρευση της
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ έχει
επιφέρει και παράπλευρες απώλειες, αφού εκτός
από την «εκποίηση» των οργάνων
της γυμναστικής
και άλλων αντικειμένων από το
Αθλητικό κέντρο
της ομάδας στο
Ταγαροχώρι, στα
πρόθυρα της καταστροφής βρίσκονται και οι αγωνιστικοί χώροι των
δύο βοηθητικών
γηπέδων, αλλά και
αυτός του Δημοτικού Σταδίου.
Ήδη τον «κώδωνα χτύπησε» ο Γιώργος
Κικερίδης, ο οποίος παρά την παραίτησή
του από την ΠΑΕ πριν ενάμιση μήνα, όταν
ακόμη αυτή αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα
της Β΄ Εθνικής, ενδιαφέρεται για κάποια
πράγματα. Μας είπε λοιπόν πως αν δεν
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις στον ήδη επιβαρημένο χλοοτάπητα
και μάλιστα πολύ σύντομα, τότε αυτός θα
καταστραφεί ολοσχερώς και αυτό γιατί ήδη
ο καιρός έχει ζεστάνει, το χόρτο θέλει λίπασμα, αλλά και το απαραίτητο πότισμα το
οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει επειδή το
ρεύμα έχει κοπεί από την ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα μπεκ που είναι
αυτόματα.
Το παραπάνω πρόβλημα(λίπασμα και
πότισμα) υπάρχει στο Δημοτικό Στάδιο. Όσο αφορά τα γήπεδα στο Ταγαροχώρι εκεί

περιορίζονται κυρίως στην έλλειψη λιπασμάτων, καθώς το αυτόματο πότισμα μπορεί να γίνει, αφού υπάρχει ρεύμα, μιας και
το πληρώνει ο ίδιος ο Δήμος Βέροιας. Θα
αναρωτηθεί κανείς τις εργασίες της σποράς
και του ποτίσματος ποιος τις κάνει; Ευτυχώς υπάρχουν εθελοντές, πρώην υπάλληλοι της ΠΑΕ, που πονάνε βλέποντας αυτά
που συμβαίνουν και επειδή έχουν συνδέσει
το όνομά τους με τα γήπεδα, προκειμένου
να διατηρούνται στην πολύ καλή κατάσταση που ήταν μέχρι πριν ένα χρόνο, προσφέρουν ακόμη τις υπηρεσίες τους, φυσικά
αφιλοκερδώς.
Επειδή όμως σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε λίπασμα για την απαραίτητη σπορά και
επειδή η ΒΕΡΟΙΑ θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, καλό θα είναι να
βρεθεί τρόπος ώστε να συντηρηθούν τα
γήπεδα. Και αυτό μόνον ο Δήμος Βέροιας
μπορεί να το πετύχει.

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Η κίνηση του
Μητροπολίτη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.: 23313-50611 FAX: 2331021777
Βέροια 21-03-2018
Αρ. πρωτ: 8658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Σεβασμιώτατος:
Την Δευτέρα
26 Μαρτίου το
πρωί θα τελέσει
Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό
στον Ιερό Ναό
των Αγίων Αρχαγγέλων στο
χωριό Αρχάγγελος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων που
βρίσκονται στην Τ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας και συγκεκριμένα:
• Το με αρ. 606 αγροτεμάχιο εκτάσεως 19.000τ.μ. ,
• Το με αριθμό 597 αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.451τ.μ. και
• Το με αρ. 445 αγροτεμάχιο εκτάσεως 4.606 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 11 Απριλίου 2018,
ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας
δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 6/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 158/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, αναλυτικά όπως παρακάτω:
• 10:00–11:00 για το με αριθ. 606 αγροτεμάχιο,
• 11:00–12:00 για το με αριθ. 597 αγροτεμάχιο,
• 12:00–13:00 για το με αριθ. 445 αγροτεμάχιο,
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος
ορίζεται το ποσό των 25,00 €/στρέμμα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Λεπτομερούς
διακήρυξης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα
δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα
αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας
www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας
και στο κατάστημα της Τ.Κ. Παλατιτσίων. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου,
στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ.
2331350611 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε τοΣάββατο 24 Μαρτίου 2018 στις 1.00
μ. από τον Ιερό
Ναό Τιμίου Προδρόμου στην Καστανιά
(Βερμίου) Ημαθίας
ο Κωνσταντίνος
Ταχυδρομίδης σε
ηλικία 49 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 22 Μαρτίου
στις 11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου Τριποτάμου Βέροιας ο
Γεώργιος Τσακελίδης σε ηλικία 53
ετών

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό
Ν α ό Αγ . Αν α ρ γύρων Βέροιας ο
Μιχαήλ Βασ. Παπαδόπουλος σε
ηλικία 71 ετών.

Κηδεύτηκε
την Τετάρτη 21
Μαρτίου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας
ο Ιωάννης Σδράλλης σε ηλικία 61 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις
11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου Βέροιας ο Πέτρος
Τσαρτσάνης του
Δημοσθένη σε
ηλικία 72 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 στις
11.00 π.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροιας ο Κων/νος
Περδίκης του Γεωργίου σε ηλικία
75 ετών

Κηδεύτηκε
την Κυριακή 18
Μαρτίου 2018 από τον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Γεώργιος Κωνσταντινίδης σε ηλικία 75
ετών.

Κηδεύτηκε
το Σάββατο 24
Μ α ρτ ί ο υ 2 0 1 8
στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό
Μητροπόλεως
Βέροιας η Ελένη
Στερ. Παπαγιαννούλη .

AΔΑ: 6ΠΖ0Ω9Ο-Κ98
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.: 23313-50611 FAX: 2331021777
Βέροια 21-03-2018
Αρ. πρωτ: 8657

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διακηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για
τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου έτοιμου προς χρήση για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Το προς μίσθωση ακίνητο μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση έως και 500 μέτρων για τα νήπια, με αφετηρία
μέτρησης το 2ο Δημοτικό σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο που
βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 2, σύμφωνα με την υπ’
αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες
30 και πλέον νηπίων και να διαθέτει,
• Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας
• Ένα γραφείο για τη Δ/νση του Νηπιαγωγείου
• Δύο (2) παιδικές τουαλέτες (αγοριών και κοριτσιών)
• Μία (1) τουαλέτα για το εκπ/κό προσωπικό
• Αύλειο χώρο για τον αντίστοιχο αριθμό νηπίων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
περίληψης της διακήρυξης. Η προσφορά με τα δικαιολογητικά
κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από
αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, Βέροια),
υπόψη Τμήματος Περιουσίας, προκειμένου να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα
δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα
του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.
veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς
διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και
στα τηλ. 2331350611 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΑ:7ΔΑΖΩ9Ο-4ΔΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τμήμα: Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
Πληρ.: Β. Καραγκιόζογλου
Τηλ.: 23313-50611 FAX: 2331021777
Βέροια 21-03-2018
Αρ. πρωτ:8656

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Διακηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για
τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου έτοιμου προς χρήση για τις ανάγκες στέγασης του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας.
Το προς μίσθωση ακίνητο μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση έως και 500 μέτρων για τα νήπια, με αφετηρία μέτρησης το 12ο Δημοτικό σχολείο & 12ο Νηπιαγωγείο που
βρίσκεται επί της οδού Πιερίων 10, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Το προς μίσθωση οίκημα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες
50 και πλέον νηπίων και να διαθέτει,
• 1 ισόγεια αίθουσα διδασκαλίας => των 38τ.μ.
• 3 τουαλέτες, 1 για το προσωπικό και 2 για τα νήπια ( αγοριών – κοριτσιών),
• 1 αύλειο χώρο =>50τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
περίληψης της διακήρυξης. Η προσφορά με τα δικαιολογητικά
κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από
αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο
Πρωτόκολλο του Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 46, Βέροια),
υπόψη Τμήματος Περιουσίας, προκειμένου να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα
δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα
αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας
www.veria.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Βέροιας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της
λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής
Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος
όροφος και στα τηλ. 2331350611 κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευχαριστήριο του
Τουριστικού Ομίλου
Βέροιας
Μετά την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση
του Σαββατοκύριακου στις Ανθισμένες Ροδακινιές, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας εκφράζει
θερμές ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην
πραγματοποίηση των δράσεων. Συγκεκριμένα
ευχαριστούμε:
Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, τον διοικητή
κ. Καλογερόπουλο Ανδρέα, τον υποδιοικητή
κ. Παρούτογλου Ιωσήφ, καθώς και όλη τη δύναμη της Τροχαίας που παρείχε διευκολύνσεις στη
διοργάνωση και πρωτοστάτησε στην εκπαίδευση
κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς ποδηλάτες
της πόλης.
Τον κ. Σταμούλη Κώστα, ο οποίος με την πολύτιμη
τεχνογνωσία του στο θέμα του ποδηλάτου, αποτέλεσε θεμέλιο λίθο της φετινής διοργάνωσης και με την
αστείρευτη ενέργειά του ενέπνευσε και όλους τους
υπόλοιπους.
Το Σωματείο Εκπαιδευτών Σχολών Οδήγησης
για την άριστη συνεργασία και συνδιοργάνωση από
κοινού με τον ΤΟΒ και την Τροχαία, του Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής για ποδήλατα. Ειδικότερα
ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Σωματείου κ. Κοττίδη
Βασίλη και τους εκπαιδευτές κ. Τσανακτσή – Καραβασίλη Νίκη και Κάμινα Αντώνη.
Τα μέλη και τους εθελοντές του ΤΟΒ, ειδικότερα
τον Νίκο Δρίζη, τον Σωτήρη Παρασκευαΐδη, τον Λάζαρο Κουμπουλίδη, τον Στέργιο Κωτούλα, την Κατερίνα
Τσίρη, τον Θοδωρή και τη Μάγδα που συνέβαλαν τα
μέγιστα στις δύο ποδηλατικές διαδρομές.
Την Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας και τους ξενοδόχους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΤΟΒ
προσφέροντας ειδικές τιμές στους επισκέπτες του
Σαββατοκύριακου.
Την Ένωση Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας για τη συνεργασία στο διαγωνισμό φωτογραφίας
και την φωτογραφική κάλυψη των ποδηλατικών δράσεων.

Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου και τον ηγούμενο Πορφύριο Μπατσαρά για την άψογη φιλοξενία και
την ξενάγηση.
Τα Ποδηλατάδικα για την καλή συνεργασία και
τα δώρα που διέθεσαν στους μικρούς ποδηλάτες.
Ειδικότερα: Ride Σέπκας Δημήτρης, BBT Σκούταρης
Τόλης, Ποδήλατα Πειρουνάκης Γιάννης, Thess City
Bikes Ιωακείμ Γεωργίου.
Τα Ζαχαροπλαστεία ΕΛΙΤ Παπαοικονόμου και την
κονσερβοποιία VENUS για την παροχή κολατσιού
στους ποδηλάτες.
Τον Δήμο Βέροιας για την παραχώρηση του πάρκου Ελιάς.
Την εταιρεία NEOMED του Γιάννη Πολιανίδη για τη
διάθεση υλικού α’ βοηθειών.
Τα ΜΜΕ τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας για
την προβολή των δράσεων του ΤΟΒ, αλλά κυρίως
γιατί με τη βοήθειά τους καταφέραμε και κάναμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα, αυτό το μοναδικής ομορφιάς
φαινόμενο του ολάνθιστου κάμπου της Ημαθίας!
Και φυσικά, πολλές ευχαριστίες στους 300 και πλέον ποδηλάτες που συμμετείχαν στις διαδρομές μας,
ανθρώπους της πόλης μας αλλά και τους δεκάδες νέους φίλους της πόλης μας από τη Θεσσαλονίκη, την
Πιερία, την Πέλλα και άλλες περιοχές, καθώς και τα
100 και πλέον παιδιά που χάρηκαν την εκπαίδευση
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για ποδήλατα.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 26/03/2018
14:30-20:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
14:30-20:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
19:00-01:00 + διαν. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
Τρίτη 27/03/2018
13:30-17:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931
20:30-01:00 + διαν. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757

Τετάρτη 28/03/2018
14:30-20:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324
14:30-20:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
19:00-01:00 + διαν. ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
Πέμπτη 29/03/2018
13:30-17:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601
20:30-01:00 + διαν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημο-

τικό σχολείο) 23310-66755
Παρασκευή 30/03/2018
13:30-17:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 2331029759
20:30-01:00 + διαν. ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
Σάββατο 31/03/2018
08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4
(πεζόδρομος αγοράς) 23310-73124
08:00-14:30 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
14:30-20:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
19:00-01:00 + διαν. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
Κυριακή 01/04/2018
08:00-14:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023
19:00-01:00 + διαν. ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ) 23310-64102

CMYK
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Σκέτη μαγεία το χιονισμένο Ξηρολίβαδο
Τι και αν ο ήλιος βγήκε στη Βέροια και τα λιγοστά χιόνια έχουν ήδη λιώσει... Στο Ξηρολίβαδο το χειμερινό σκηνικό κρατάει ακόμα. Το μαγευτικό λευκό τοπίο που άφησε πίσω της η «Λητώ» παραμένει εκεί, χαρίζοντάς μας υπέροχες εικόνες
από το γραφικό αυτό ορεινό χωριό του δήμου Βέροιας, που όπως φαίνεται θα αποχαιρετίσει τελευταίο το φετινό χειμώνα.
Δείτε φωτογραφίες:
									
Πηγή: Βεροιώτης.gr

