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P33 Δήμαρχοι στο ανώτατο
αξίωμα του Δήμου
PΟ Ανδρέας Βλαζάκης
μακροβιότερος
PΗ Χαρούλα
Ουσουλτζόγλου πρώτη
γυναίκα δήμαρχος
PΟ Ιωάννης Μάρκου
πρώτος αιρετός
PΠρώτος Δήμαρχος ο
Χαλίλ Αλή Βέης

100 χρόνια

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας γιορτάστηκαν με δύο κεντρικές εκδηλώσεις. Στο Δημαρχείο της πόλης έγινε
επετειακή ημερίδα κατά την οποία τιμήθηκε ο Ανδρέας Βλαζάκης
ως ο παλαιότερος εν ζωή Δήμαρχος Βέροιας , ενώ παράλληλα έγινε ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του Δήμου Βέροιας.
Η δεύτερη εκδήλωση έγινε στον Χώρο Τεχνών η οποία περιελάμβανε την απονομή «μεταλλίου τιμής και ευποιίας της πόλης
των Βεροιέων» στον μουσικοσυνθέτη και πρώην υπουργό Πολιτισμού Θάνο Μικρούτσικο, για να ακολουθήσει μουσική συναυλία
του μεγάλου έλληνα καλλιτέχνη και του Χρήστου Θηβαίου.
Η εφημερίδα μας εξασφάλισε και σας παρουσιάζει σημαντικά
ιστορικά στοιχεία για την πορεία του Δήμου Βέροιας από την ίδρυσή του (Βασιλικό Διάταγμα 3 Μαΐου 1918) και μέχρι σήμερα.

Διαμορφώνοντας το αύριο
Ο Δήμος Βέροιας ιδρύθηκε με το υπ. αριθμόν 16 (3-5-1918) Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 98ο φύλλο της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως την 5η Μαΐου 1918 .Η ιδρυτική απόφαση υπογράφεται από τον εκ Βεροίας καταγόμενο υπουργό επί των εσωτερικών Κων-

σταντίνο Ρακτιβάν, υιό του ευεργέτη των σχολών της πόλης Δημητρίου
Ρακτιβάν . Από τότε ξεκινάει η επίσημη αυτοδιοικητική πορεία του Δήμου Βέροιας, ως αυτόνομου Δήμου ενταγμένου στο διοικητικό σύστημα
του Ελληνικού Κράτους. Tο νέο «καθεστώς» βρήκε στο δημαρχιακό θώκο της Βέροιας τον Αντώνιο Σμυρλή, ο οποίος απολάμβανε της εμπιστοσύνης του κόμματος των Φιλελευθέρων και του κινήματος της Εθνικής
Άμυνας και είχε οριστεί δήμαρχος της πόλης ήδη από το 1916. Το 1919
ορίστηκε δήμαρχος ο φιλοβενιζελικός Νικόλαος Αντωνιάδης, ο οποίος
υπηρέτησε μέχρι το επόμενο έτος , κατά το οποίο τον αντικατέστησε, ο
τέως δήμαρχος της πόλης, ο Μουσουλμάνος Χαλήλ Αλή Βέης, μετά τη
νίκη στις εκλογές από το Λαϊκό κόμμα . Ο Χαλήλ Αλή Βέης διατήρησε το
αξίωμα του και τα επόμενα χρόνια έως το έτος 1922, οπότε αντικαταστάθηκε και πάλι από τον Νικόλαο Αντωνιάδη.
Όλες οι παραπάνω μεταβολές αποδεικνύουν ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση επηρεαζόταν από τις ευρύτερες αλλαγές που παρατηρούνταν
στην κεντρική πολιτική σκηνή με την εναλλαγή της εξουσίας ανάμεσα
στα κόμματα των Φιλελευθέρων και των Λαϊκών και την ιδιαίτερα ρευστή πολιτική κατάσταση της περιόδου. Το 1925 πραγματοποιήθηκαν
αυτοδιοικητικές εκλογές στις οποίες συμμετείχαν για πρώτη φορά και
οι νεοϊδρυθέντες δήμοι της Μακεδονίας μεταξύ, αυτών και ο δήμος της
Βέροιας. Στην εκλογική διαδικασία πρώτος αιρετός δήμαρχος της πόλης
εκλέχτηκε ο γιατρός Ιωάννης Μάρκου .
Την περίοδο ίδρυσης του Δήμου η πόλη χαρακτηρίζονταν από πληθυσμιακή και εθνοτική πολυμορφία. Στις συνοικίες της κατοικούσαν Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, ενώ οι μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες συνέθεταν το πολυπολιτισμικό της περιβάλλον. Σε αυτό εντάχθηκαν στα χρόνια του Πολέμου και οι Ευρωπαίοι στρατιώτες Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι κ.τ.λ., οι οποίοι παρέμειναν σε αυτήν μέχρι το 1918 . Οι
ιστορικές εξελίξεις σε ευρύτερο επίπεδο φέρνουν στην πόλη τις πρώτες
χιλιάδες των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Καύκασο, οι οποίοι έμελλε να γίνουν ο πρόδρομος των χιλιάδων προσφύγων
που εγκαταστάθηκαν στην Ημαθία μέχρι το 1924 ως επακόλουθο της
υπογραφής της Συνθήκης της Λοζάνης . Η ίδια συνθήκη υπήρξε και η
αιτία της πρώτης σημαντικής αλλοίωσης του πληθυσμιακού status της
πόλης, αφού την εγκατέλειψαν ως ανταλλασσόμενοι οι Μουσουλμάνοι
κάτοικοί της . Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, από την πόλη εξέλειπε και ο εβραϊκός πληθυσμός της, ο οποίος
συγκεντρώθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις στο χώρο της εβραϊκής
συνοικίας και από εκεί οδηγήθηκε ομαδικά στο σιδηροδρομικό σταθμό
της πόλης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και από εκεί το στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Άουσβιτς – Μπιρκενάου .
Από τα πρώτα έτη της αυτοδιοικητικής πορείας της πόλης ξεκίνησαν
οργανωμένες προσπάθειες για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.
Ένα από αυτά, ίσως το σημαντικότερο επίδημαρχείας Μάρκου, ήταν η
ύδρευση της πόλης από τις πηγές ασπρονέρου (Ακ-Σογιού), έργο το οποίο εγκαινιάστηκε την 1ηΜαΐού του 1927, ενώ δεν έλειψαν συζητήσεις
και για άλλα όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Κοζάνης - Καλαμπάκας .
Παράλληλα, την ίδια περίοδο συζητείται δίχως να επιλύεται το ζήτημα
του ηλεκτροφωτισμού της πόλης , ενώ από τη θητεία του Ιωάννη Μάρ-

κου συζητείται και
ψηφίζεται το πρώτο
ρυμοτομικό σχέδιο
των Έρτσου – Μακρυδήμα (1925), το
οποίο αναθεωρήθηκε, στην επόμενη
περίοδο του δημάρχου Πρωτοψάλτου,
από το ρυμοτομικό
σχέδιο του 1936 , το
οποίο, ύστερα από
αρκετές τροποποιήσεις, ισχύει μέχρι
σήμερα. Στο πλαίσιο εφαρμογής του η πόλη άρχισε σταδιακά να αλλάζει. To 1928 γκρεμίστηκε ο Πύργος του Ρολογιού, τοπόσημο για την
πόλη και την ομώνυμη πλατεία της .Το 1935 ανοίχτηκε ο περιφερειακός
δρόμος της πόλης, η σημερινή οδός Ανοίξεως και την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν νέες συνοικίες . Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960,
κατά τη διάρκεια της θητείας των δημάρχων Καρατζόγλου, Κεμιντζέ
και Τσελέπογλου, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο του 1936 και η πόλη
αλλάζει εικόνα και χαρακτήρα . Πολλά από τα γνωστά και σημαντικά
αρχοντικά ή μνημεία της κατεδαφίστηκαν προκειμένου να χαραχθούν οι
νέες κεντρικές οδικές αρτηρίες, ενώ τη θέση άλλων παίρνουν πολυώροφα κτίσματα.
Έτσι, το συγκεκριμένο διάστημα διαμορφώνεται η Βέροια του 20ου
αιώνα. Η Βέροια που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Μια πόλη «ανήσυχη»
σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Μια πόλη που από
το παρελθόν μέχρι σήμερα στήριξε και στηρίζει την οικονομική της ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, αποτελώντας παραγωγικό και διαμετακομιστικό κόμβο για την προώθηση των προϊόντων της στις διεθνείς
αγορές. Μια πόλη που, όπως όλες, χτυπήθηκε από την παγκόσμια
οικονομική κρίση και η οποία προσπαθεί να βρει το βηματισμό της
στην πορεία προς το αύριο, επενδύοντας σε νέους τομείς ανάπτυξης
και προβάλλοντας το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα. Μια πόλη που
προκάλεσε και προκαλεί το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια
πόλη από την οποία φωτοβολεί στα πέρατα της οικουμένης ο Ελληνικός
Πολιτισμός.
Σε όλο το διάστημα των 100 χρόνων αυτοδιοικητικής πορείας οι
δημοτικές αρχές της πόλης προσπάθησαν να εργαστούν προς το
συμφέρον της πόλης και των πολιτών. Ιδιαίτερα δε οι μεταπολιτευτικές
δημοτικές αρχές εργάστηκαν για τον εκσυγχρονισμό της πόλης και την
προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους ρυθμούς ζωής
που αυτά επιβάλλουν. Όραμα όλων των διοικήσεων μια σύγχρονη και
λειτουργική πόλη, ισχυρός πόλος στην Κεντρική Μακεδονία, που ως
τέτοιος θα συντελέσει στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.
Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας
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Οι Δήμαρχοι Βέροιας από το 1912
έως τις μέρες μας

1. Χαλήλ Αλή Βέης: Τούρκος Βερροιώτης, από το 1912 έως τον
Αύγουστο του 1916, οπότε και παύτηκε από την Επαναστατική Επιτροπή Βέρροιας της «Εθνικής Άμυνας». – Η επιλογή ενός Τούρκου Πολίτη
της Βέρροιας, ως Δημάρχου, πρέπει να υπαγορεύθηκε από λόγους
ανάγκης της περιόδου εκείνης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα έχαιρε προφανώς και της εμπιστοσύνης του συνόλου του
πληθυσμού της πόλης. Η παύση του Χαλήλ Αλή Βέη, από την θέση του
Δημάρχου, έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις, που ακολούθησαν την
Διένεξη Ελ. Βενιζέλου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αναφορικά με την
θέση της Ελλάδας κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του «Κράτους της Θεσσαλονίκης», από τον Ελ.
Βενιζέλο, που συντάχθηκε στο πλευρό των Συμμάχων κι εναντίον της
Γερμανίας. Αυτήν την περίοδο, που ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός», η
Βέρροια, ανήκε στο «Κράτος της Θεσσαλονίκης», γιαυτό και η «Εθνική
Άμυνα», φρόντισε να τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους σε θεσμικές
θέσεις.
Η Επαναστατική Επιτροπή Βερροίας της «Εθνικής Άμυνας», που
έπαυσε τον Χαλήλ Αλή Βέη, αποτελούνταν από τους : Φ. Κατσαμπή,
Ιω. Μάρκου, Ιω. Χρυσοχόου, Ν. Αντωνιάδη, Π. Μπατραλέξη, Γ. Βούρο,
Μοίραρχο του Ταγματάρχη Πεζικού Κ. Μπαρτζώκα, που ήταν και επικεφαλής της Επαναστατικής Επιτροπής.
2. Αντώνιος Σμυρλής: 1916-1918, διά Διορισμού. Λόγω τοπικών
αντιθέσεων αντικαταστάθηκε. – Προφανώς ο Αντ. Σμυρλής είχε την
πολιτική υποστήριξη της «Εθνικής
Άμυνας» και ήταν επιλογή της Επαναστατικής Επιτροπής Βερροίας.
3. Νικόλαος Αντωνιάδης:
1919-1920, διά Διορισμού. – Ο Ν.
Αντωνιάδης, είχε αρχικά την υποστήριξη της «Εθνικής Άμυνας» και
κατόπιν της Κυβέρνησης των Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου, που
μετά από μια ταραχώδη περίοδο
(«Εθνικός Διχασμός»), ανέλαβαν
και πάλι την διακυβέρνηση της Χώρας (14.06.1917 έως 04.11.1920),
(8).
4. Χαλήλ Αλή Βέης: 19201922, διά Διορισμού, μετά την επιτυχία του Λαϊκού Κόμματος στις
Εκλογές του 1920.. – Ο Τούρκος
Ο Νικόλαος Αντωνιάδης
Βερροιώτης Χαλήλ Αλή Βέης, αναλαμβάνει εκ νέου καθήκοντα Δημάρχου μετά την ήττα των Φιλελευθέρων [Διαδοχικές Κυβερνήσεις των
Δημητρίου Ράλλη (04.11.1920 – 24.01.1921), Νικολάου Καλογερόπουλου (24.01.1921 – 26.03.1921), Δημητρίου Γούναρη (26.03.1921
– 03.05.1922), Νικολάου Στράτου (03.05.1922 – 09.05.1922), Πέτρου
Πρωτοπαπαδάκη (09.05.1922 – 28.08.1922), Νικολάου Τριανταφυλλάκου (28.08.1922 – 16.09.1922), Αναστασίου Χαραλάμπη (16.09.1922 –
17.09.1922)]. Τον Σεπτέμβριο του 1922, επαύθη από το Κίνημα του Ν.
Πλαστήρα. – Το Κίνημα του «Μαύρου Καβαλάρη» ήταν απόρροια των
ραγδαίων εξελίξεων που ακολούθησαν την Μικρασιατική Καταστροφή.
5. Νικόλαος Αντωνιάδης: Από Οκτώβριο 1922 έως 1923, διά Διορισμού. – Ο Ν. Αντωνιάδης ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα Δημάρχου και η
θητεία του σενέπεσε με τις Κυβερνήσεις Σωτηρίου Κροκιδά (17.09.1922
– 14.11.1922) και Στυλιανού Γονατά (14.11.1922 – 11.01.1924). 6.
Βασίλειος Γούναρης: 1923, διά Διορισμού. – Η Θητεία του Β. Γούναρη
συνέπεσε με την Κυβέρνηση Στ. Γονατά (14.11.1922 – 11.01.1924).
7. Ιωάννης Μάρκου: 1924, διά Διορισμού. Αιρετός 1925-1929.
– Ο Ιω. Μάρκου ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου, αρχικά με την επάνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ως Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης (11.01.1924 – 06.02.1924), κι ακολούθως ως Αιρετός. Η
νέα Θητεία του συνέπεσε με τις Κυβερνήσεις Γεωργίου Καφαντάρη
(06.02.1924 – 12.03.1924), Αλεξάνδρου Παπαναστασίου (12.03.1924 –
25.07.1924), Θεμιστοκλή Σοφούλη (25.07.1924 – 07.10.1924), Ανδρέα
Μιχαλακόπουλου (07.10.1924 – 26.06.1925), Θεοδώρου Πάγκαλου
(26.06.1925 – 19.07.1926 Δικτατορία), Αθανασίου Ευταξία (19.07.1926
– 22.08.1926), Γεωργίου Κονδύλη (26.08.1926 – 04.12.1926). Αλεξάνδρου Ζαΐμη (04.12.1926 – 04.07.1928), και Ελ. Βενιζέλου (04.07.1928
– 26.05.1932). Ο Ιω. Μάρκου είναι ο Πρώτος Αιρετός Δήμαρχος Βερροίας.
8. Αντώνιος Πρωτοψάλτου: 1930-1938, Αιρετός. Επί διετία παρέμεινε στην θέση του και με το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου, Ιωάννη Μεταξά, οπότε και επαύθη. – Στην ουσία πρόκειται για δύο
θητείες, αφού το 1934 έγιναν Δημοτικές Εκλογές. Οι Θητείες του Αντ.
Πρωτοψάλτου συνέπεσαν με τις Κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Παπαναστασίου (26.05.1932 – 05.06.1932), Ελ. Βενιζέλου (05.06.1932
– 04.11.1932), Παναγή Τσαλδάρη (04.11.1932 – 16.01.1933), Ελ. Βενιζέλου (16.01.1933 – 06.03.1933), Αλεξάνδρου Οθωναίου (06.03.1933
– 10.03.1933), Παναγή Τσαλδάρη (10.03.1933 – 10.10.1935), Γεωργίου
Κονδύλη (10.10.1935 – 30.11.1935. Προηγήθηκε Κίνημα Βενιζελικών
Στρατιωτικών και ακολούθησε το ΑντιΚίνημα του Γ. Κονδύλη. Επάνοδος
του Βασιλέως Γεωργίου Β’), Κωνσταντίνου Δεμερτζή (30.11.1935 –
13.04.1936), και Ιωάννη Μεταξά (13.04.1936 – 29.01.1941. Δικτατορία
4ης Αυγούστου).
9. Μενέλαος Χατζηνικολάκης: 1939 (επί εξάμηνο), διά Διορισμού.
– Η Θητεία του Μεν. Χατζηνικολάκη συνέπεσε με το Καθεστώς της «4ης
Αυγούστου» του Ιω. Μεταξά.
10. Γεώργιος Γουδής: 1939-1940, διά Διορισμού. Στρατεύθηκε
στον Πόλεμο του 1940 και αντικαταστήθηκε. – Η Θητεία του Γ. Γουδή
συνέπεσε με το Καθεστώς της «4ης Αυγούστου» του Ιω. Μεταξά.
11. Μιχαήλ Χατζημιχάλης: Από Νοέμβριο 1940 έως την είσοδο των
Γερμανικών Στρατευμάτων, διά Διορισμού. – Η Θητεία του Μ. Χατζημι-

χάλη συνέπεσε με το Καθεστώς της «4ης Αυγούστου» του Ιω. Μεταξά, Δήμαρχος από 03.05.1954. Σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου Βερροίας, ακαι του διαδόχου του Αλεξάνδρου Κορυζή (29.01.1941 – 18.04.1941). πό 03.05.1954 την θέση του Δημάρχου καταλαμβάνει ο Θ. Τριανταφυλλίδης (ως Αναπληρωτής;). Στο Αρχείον Δήμου Βερροίας, ο Αντ. Κεμιτζές
ΕλληνοΙταλικός Πόλεμος, Εισβολή των Γερμανών.
12. Προκόπης Καμπίτογλου: Επί Γερμανικής Κατοχής έως την καταγράφεται ως Δήμαρχος κατά τα έτη: 1954 – 1955 – 1956 – 1957
Απελευθέρωση τον Οκτώβριο 1944, διά Διορισμού. – Ο Προκ. Καμπί- – 1958 – 1959. Στις 05.04.1959, μεσολαβούν Δημοτικές Εκλογές τις οτογλου, διορίστηκε από τις Γερμανικές Αρχές Κατοχής.
ποίες κερδίζει ο Αντ. Κεμιτζές και η Θητεία του συνεχίζεται από το 1959
13. Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης: 1944, επί «ΕΑΜοκρατίας», διά Διο- έως το 1964. Η Δημαρχία του Αντ. Κεμιτζέ, συμπίπτει με τις Κυβερνήρισμού. – Ο όρος «ΕΑΜοκρατία» (που χρησιμοποιεί ο Στεφ. Εμ. Ζάχος) σεις Αλεξάνδρου Παπάγου (19.11.1952 – 04.10.1955), Κωνσταντίνου
είναι αδόκιμος ιστορικά. Το σωστό είναι να λέγεται ότι ο Κ. Ιωσηφίδης, Καραμανλή (06.10.1955 – 05.03.1958), Κωνσταντίνου Γεωργακόπουδιορίστηκε από τις Απελευθερωτικές Δυνάμεις του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ. Ταυτό- λου (05.03.1958 – 17.05.1958), Κωνσταντίνου Καραμανλή (17.05.1958
χρονα, εκείνη την περίοδο, και μετά την αποχώρηση των Γερμανικών – 20.09.1961), Κωνσταντίνου Δόβα (20.09.1961 – 04.11.1961), ΚωνΣτρατευμάτων, επιστρέφει στην Αθήνα (18.10.1944), από το Κάϊρο, σταντίνου Καραμανλή (04.11.1961 – 19.06.1963), Παναγιώτη Πιπινέλη
η Εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου (η (19.6.1963 – 28.09.1963), Στυλιανού Μαυρομιχάλη (28.09.1963 –
Θητεία του οποίου διαρκεί από 26.04.1944 έως 03.01.1945). Στο ενδι- 08.11.1963), Γεωργίου Παπανδρέου (08.11.1963 – 31.12.1963).
23. Ευθύμιος Τσελέπογλου: [Εκλογές 5.7.1964]. 1964 έως Απρίλιο
άμεσο αυτό διάστημα, και μετά την έλευση του Γ. Παπανδρέου, έχουμε
την παραίτηση έξι Μελών της Κυβέρνησής του που ανήκαν στο ΕΑΜ 1967, Αιρετός. Επαύθη από το Στρατιωτικό Καθεστώς της 21ης Απρι(02.12.1944) και στην συνέχεια τα «Δεκεμβριανά».
λίου. – Η Δημαρχία του Ευθ. Τζελέπογλου, συμπίπτει με τις ΚυβερΈτσι, η Θητεία του Κ. Ιωσηφίδη, διαρκεί από της Απελευθερώσεως νήσεις Γεωργίου Παπανδρέου (19.02.1964 – 15.07.1965), Γεωργίου
από τους Γερμανούς (Οκτώβριος 1944) μέχρι της «Συμφωνίας της Αθανασιάδη – Νόβα (15.07.1965 – 20.08.1965), Ηλία Τσιριμώκου
Βάρκιζας» (μέσα Φεβρουαρίου 1945), επί Κυβερνή(20.08.1965 – 17.09.1965), Στέφανου Στεφανόπουσεως Νικολάου Πλαστήρα (03.01.1945 – 08.04.1945).
λου (17.09.1965 – 22.12.1966), Ιωάννη Παρασκευ14. Αλέξανδρος Καραποστολάκης: 1945, διά
όπουλου (22.12.1966 – 03.04.1967) και Παναγιώτη
Διορισμού. – Η Θητεία του Αλ. Καραποστολάκη, συΚανελλόπουλου (03.04.1967 – 21.04.1967).
μπίπτει με τις διαδοχικές Κυβερνήσεις των Νικολά24. Μιχαήλ Χασιώτης: 1967, (επί τριμήνου), διά
ου Πλαστήρα (03.01.1945 – 08.04.1945), Πέτρου
Διορισμού. Είναι Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουΒούλγαρη (08.04.1945 – 17.10.1945), Αρχιεπισκόπου
λίου από το 1966. – Η Θητεία του Μιχ. Χασιώτη,
Δαμασκηνού (17.10.1945 – 01.11.1945), Παναγιώτη
συμπίπτει με τους πρώτους μήνες του Στρατιωτικού
Καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, και επί ΚυΚανελλόπουλου (01.11.1945 – 22.11.1945) και Θεμιβερνήσεως Κωνσταντίνου Κόλλια (21.04.1967 –
στοκλή Σοφούλη (22.11.1945 – 04.04.1946).
13.12.1967).
15. Μιχαήλ Γεωργιάδης: 1946 (Α’ Εξάμηνο), διά
Διορισμού. – Η Θητεία του Μ. Γεωργιάδη, συμπίπτει
25. Γεώργιος Τσαλέρας: 1967-1974, διά Διμε τις Κυβερνήσεις Θεμιστοκλή Σοφούλη (22.11.1945
ορισμού, από το Στρατιωτικό Καθεστώς της 21ης
– 04.04.1946), Παναγιώτη Πουλίτσα (04.04.1946 –
Απριλίου 1967. – Η Θητεία του Γ. Τσαλέρα, σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου Βερροίας, διαρκεί ως τις
18.04.1946) και Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (18.04.1946
17.10.1974, και συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις του
– 24.01.1947).
Στρατιωτικού Καθεστώτος, των Κωνσταντίνου Κόλ16. Στέφανος Τσιράκογλου: 1946 (Β’ Εξάμηνο),
λια (21.04.1967 – 13.12.1967), Γεωργίου Παπαδόκαι 1947, διά Διορισμού. – Η Θητεία του Στεφ. ΤσιράΟ Γεώργιος Τσαλέρας
πουλου (13.12.1967 – 08.10.1973), Σπυρίδωνος
κογλου, συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου

Τσαλδάρη (18.04.1946 – 24.01.1947), Δημητρίου Μαξίμου (24.01.1947 – 29.08.1947), Κωνσταντίνου Τσαλδάρη (29.08.1947
– 07.09.1947) και Θεμιστοκλή Σοφούλη (07.09.1947 – 24.06.1949).
Έχει αρχίσει ήδη ο Εμφύλιος Πόλεμος.
17. Αντώνιος Κεμιτζές: Ιανουάριος και Φεβρουάριος 1948, Δημαρχών. Από Φεβρουάριο έως Ιούλιο 1948, Δήμαρχος. – Η Θητεία του
Αντ. Κεμιτζέ, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως
εξής : 01.01.1948 – 18.02.1948 Δημαρχών, 18.02.1948 – 28.07.1948
Δήμαρχος. Η Δημαρχία του Αντ. Κεμιτζέ συμπίπτει με την Κυβέρνηση
Θεμιστοκλή Σοφούλη (07.09.1947 – 24.06.1949).
18. Στέφανος Τσιράκογλου: 1948-1949. – Η Θητεία του Στεφ.
Τσιράκογλου, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκεί έως
τις 16.09.1949, και συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Θεμιστοκλή Σοφούλη
(07.09.1947 – 24.06.1949) και Αλεξάνδρου Διομήδη (30.06.1949 –
06.01.1950).
19. Αναστάσιος Καρατζόγλου: 1949-1950, διά Διορισμού. – Η
Θητεία του Αναστ. Καρατζόγλου, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως εξής : Δήμαρχος από 16.09.1949 και Δημαρχών
από 04.01.1950 έως 09.08.1950. Η Δημαρχία Αναστ. Καρατζόγλου
συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Διομήδη (30.06.1949 –
06.01.1950), Ιωάννη Θεοτόκη (06.01.1950 – 23.03.1950), Σοφοκλή Βενιζέλου (23.03.1950 – 15.04.1950) και Νικολάου Πλαστήρα (15.04.1950
– 21.08.1950).
20. Γεώργιος Δημόπουλος: 1950-1951, διά Διορισμού. – Η Θητεία
του Γ. Δημόπουλου, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως εξής : Δήμαρχος αρχικά από 25.08.1950, και πάλι Δήμαρχος
από 24.01.1951. Το ίδιο διάστημα (πάντα κατά το Αρχείον Δήμου
Βερροίας), χρέη Αναπληρωτή Δημάρχου Βερροίας εκτελεί ο Μιχάλης
Χασιώτης (από 24.01.1951 έως 16.06.1951). Η Δημαρχία του Γ. Δημόπουλου συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Νικολάου Πλαστήρα (15.04.1950
– 21.08.1950) και Σοφοκλή Βενιζέλου (21.08.1950 – 27.10.1951).
21. Αναστάσιος Καρατζόγλου: [Εκλογές 15.4.1951]. 1951- 1954.
Αιρετός. – Η Δημαρχία Αναστ. Καρατζόγλου, συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Σοφοκλή Βενιζέλου (21.08.1950 – 27.10.1951), Νικολάου Πλαστήρα (27.10.1951 – 11.10.1952), Δημητρίου Κιουσόπουλου (11.10.1952
– 19.11.1952) και Αλεξάνδρου Παπάγου (19.11.1952 – 04.10.1955).
22. Αντώνιος Κεμιτζές: Έως 3.5.1954, Δημαρχών. Ακολούθως
1954-1964, Αιρετός. – Η Θητεία του Αντ. Κεμιτζέ, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, αναλύεται ως εξής : Δημαρχών έως 03.05.1954,

Μαρκεζίνη (08.10.1973 – 25.11.1973) και Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου (25.11.1973 – 24.07.1974).
26. Αρ. Πασαλίδης: 1974-1975, διά Διορισμού. – Η Θητεία του
Αρ. Πασαλίδη σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκεί από
18.10.1974 έως 27.05.1975, και συμπίπτει με την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (24.07.1974 – 10.05.1980). Έχει επέλθει πλέον η
Μεταπολίτευση και οι Δημοκρατικοί Θεσμοί αποκαθίστανται.
27. Ευθύμιος Τζελέπογλου: 1975-1978, Αιρετός. – Ο Ευθ. Τζελέπογλου είναι ο Πρώτος Αιρετός Δήμαρχος Βερροίας μετά την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στις Δημοτικές Εκλογές της 30.03.1975,
ο Ευθ. Τζελέπογλου επικεφαλής του Συνδυασμού «Προοδευτική
Δημοκρατική Ενότητα Βέροιας-Εργασία, Αλλαγή, Πρόοδος», νικά με
ποσοστό 52,39% και 17 Έδρες, έναντι των αντιπάλων του Ευσταθίου
Παναγιωτίδη – «Βέροια» (21,83% - 8 Ε), Αθανασίου Μπιζέτα (20,54%)
και Κωνσταντίνου Καρατζόγλου (5,24%). [Εφεξής αντλούμε πληροφορίες από τα στοιχεία του Επιστημονικού Συνεργάτη της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας]. Η Θητεία του Ευθ. Τζελέπογλου, σύμφωνα με το Αρχείο Δήμου
Βερροίας, διαρκεί από 27.05.1975 έως 31.12.1978, και η Δημαρχία του
συμπίπτει με την Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή (24.07.1974 –
10.05.1980).
28. Κωνσταντίνος Ζαμπούνης: 1979-1982, Αιρετός. – Στις Εκλογές της 15.10.1978, ο Κ. Ζαμπούνης, επικεφαλής του Συνδυασμού
«Δημοκρατική Συνεργασία», συγκέντρωσε ποσοστό 45,33%, έναντι
των αντιπάλων του Γεωργίου Τσαλέρα – «Ένωση, Πρόοδος» (36,75%)
και Ευσταθίου Παναγιωτίδη – «Βέροια» (17,92%). Χωρίς απόλυτη
πλειοψηφία, οι Εκλογές επαναλήφθηκαν στις 22.10.1978, όπου ο Κ.
Ζαμπούνης επικράτησε με ποσοστό 55,78% και 17 Έδρες, έναντι του
Γ. Τσαλέρα (44,22%, 8 Ε). Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας,
η Θητεία του Κ. Ζαμπούνη, διαρκεί από 01.01.1979 έως 31.12.1982,
και η Δημαρχία του συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή (24.07.1974 – 10.05.1980), Γεωργίου Ράλλη (10.05.1980 –
21.10.1981) και Ανδρέα Παπανδρέου (21.10.1981 – 02.07.1989).
29. Ανδρέας Βλαζάκης: [Εκλογές 17.10.1982]. 1983-1986, [Εκλογές 12.10.1986] 1987-1990, [Εκλογές 14.10.1990] 1991-1994, Αιρετός.
– Με τις τρεις συνεχόμενες θητείες του, ο Ανδρέας Βλαζάκης είναι ο μακροβιότερος Δήμαρχος Βερροίας. – Στις Εκλογές της 17.10.1982 ο Ανδρέας Βλαζάκης επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημοκρατική Αλλαγή»
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Οι Δήμαρχοι της Βέροιας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα
Συνέχεια από τη σελίδα 3
έλαβε ποσοστό 40,06%, έναντι των αντιπάλων του Γεωργίου Τσαλέρα
– «Ένωση, Πρόοδος» (38,47%) και Σάββα Γαβριηλίδη – «Δημοκρατική
Συνεργασία» (21,45%). Χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, οι Εκλογές επαναλήφθηκαν στις 24.10.1982, όπου ο Ανδρέας Βλαζάκης επικράτησε
με ποσοστό 59,20% και 15 Έδρες, του Γεωργίου Τσαλέρα (40,79%, 7
Ε). – Στις Εκλογές της 12.10.1986, ο Ανδρέας Βλαζάκης, επικεφαλής και
πάλι της «Δημοκρατικής Αλλαγής», έλαβε ποσοστό 38,85%,έναντι των
αντιπάλων του Δημητρίου Βλαχόπουλου – «Βέροια, Ελεύθερη Πόλη»
(40,75%), Γεωργίου Ταξιαρχόπουλου – «Δημοκρατική Αγωνιστική Συμπαράταξη» (15,28%), Αρετής Γιαννούλη-Λαΐου – «Δημοτική Ενωτική
Κίνηση» (3,40%), και Κωνσταντίνου Ζαρκάδα (1,71%).
Στις Επαναληπτικές Εκλογές της 19.10.1986, ο Ανδρέας Βλαζάκης
επικράτησε, με ποσοστό 51,32% και 15 Έδρες, του Δημητρίου Βλαχόπουλου (48,67%, 8 Ε). – Στις Εκλογές της 14.10.1990, ο Ανδρέας Βλαζάκης, πάντα επικεφαλής της «Δημοκρατικής Αλλαγής», έλαβε ποσοστό
48,06%, έναντι των αντιπάλων του Δημητρίου Βλαχόπουλου – «Βέροια,
Ελεύθερη Πόλη» (33,74%) και Ευσταθίου Παναγιωτίδη (18,19%). Στις
Επαναληπτικές Εκλογές της 21.10.1990, ο Ανδρέας Βλαζάκης, με ποσοστό 55,81% και 15 Έδρες, επικράτησε του Δημητρίου Βλαχόπουλου
(44,18%, 8 Ε).
– Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βέρροιας, οι Θητείες του Ανδρέα
Βλάζακη, αναλύονται ως εξής : η πρώτη διαρκεί από 01.01.1983 έως 31.12.1986, η δεύτερη από 01.01.1987 έως 31.12.1990, και η
Τρίτη από 01.01.1991 έως 31.12.1994. – Οι τρεις Δημαρχίες του
Ανδρέα Βλαζάκη, συμπίπτουν με τις Κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου (21.10.1981- 02.07.1989), Τζανή Τζανετάκη (02.07.1989 –
12.10.1989), Ιωάννη Γρίβα (12.10.1989 – 23.11.1989), Ξενοφώντα Ζολώτα (23.11.1989 – 11.04.1990), Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (11.04.1990
– 13.10.1993) και Ανδρέα Παπανδρέου (13.10.1993 – 17.01.1996).
30. Ιωάννης Χασιώτης: [Εκλογές 16.10.1994] 1995-1998 και 19992002, Αιρετός. – Δύο συνεχόμενες Θητείες για τον Ιω. Χασιώτη. – Στις
Εκλογές της 16.10.1994, ο Ιω. Χασιώτης επικεφαλής του Συνδυασμού
«Δημοκρατική Αλλαγή», με ποσοστό 51,11% και 15 Έδρες, επικράτησε
των αντιπάλων του Ευσταθίου Παναγιωτίδη – «Δημιουργική Πορεία»
(28,13%, 6 Ε), Γεωργίου Χιονίδη – «Αγάπη για την Βέροια» (14,34%,)
και Πέτρου Αγαθαγγελίδη – «Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση»
(6,41%, 1 Ε). – Στις Εκλογές της 11.10.1998, ο Ιω. Χασιώτης, και πάλι

επικεφαλής της «Δημοκρατικής
Αλλαγής», με ποσοστό 50.58%
και 20 Έδρες, επικράτησε των
αντιπάλων του Χρήστου Σκουμπόπουλου – «Ανανέωση Τώρα»
(42,90%, 12 Ε) και Πέτρου Αγαθαγγελίδη – «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση» (6.50%, 1 Ε).
Οι δύο Θητείες του Ιω. Χασιώτη, σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, διαρκούν ως εξής:
η πρώτη από 01.01.1995 έως
31.12.1998, και η δεύτερη από
01.01.1999 έως 31.12.2002. – Οι
δύο Δημαρχίες του Ιω. Χασιώτη,
συμπίπτουν με τις Κυβερνήσεις
Ανδρέα Παπανδρέου (13.10.1993
– 17.01.1996) και Κωνσταντίνου
Σημίτη (22.01.1996 – 25.09.1996,
25.09.1996 – 13.04.2000,
13.04.2000 – 10.03.2004).
31. Χρήστος Σκουμπόπουλος: 2003-2006, Αιρετός. Στις Εκλογές της 13.10.2002, ο Χρ. Σκουμπόπουλος επικεφαλής του Συνδυασμού «Ανανέωση Τώρα», με ποσοστό
53,49% και 19 Έδρες, επικράτησε των αντιπάλων του Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη - «Όμορφη και Ανθρώπινη Βέροια», (40,14%,
11 Ε) και Γεωργίου Ορφανίδη – «Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση»
(6,35%, 1 Ε). Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, η Θητεία
του Χρ. Σκουμπόπουλου διαρκεί από 01.01.2003 έως 31.12.2006.
Η Δημαρχία του Χρ. Σκουμπόπουλου, συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις
Κωνσταντίνου Σημίτη (13.04.2000 – 10.03.2004) και Κωνσταντίνου Α.
Καραμανλή (10.03.2004 – 17.09.2007).
32. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη: 2007-2010, Αιρετή. – Η Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη είναι η Πρώτη Γυναίκα
Δήμαρχος Βερροίας. Στις Εκλογές της 15.10.2006, η Χαρ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, επικεφαλής του Συνδυασμού «Όμορφη και Περήφανη
Βέροια», με ποσοστό 48,28% και 16 Έδρες, επικράτησε των αντιπάλων

της Χρήστου Σκουμπόπουλου – «Ανανέωση Τώρα» (45,53%, 10 Ε) και
Γεωργίου Ορφανίδη – «Δημοτική Αγωνιστική Συσπείρωση (6.19%, 1 Ε).
Σύμφωνα με το Αρχείον Δήμου Βερροίας, η Θητεία της Χαρ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη, άρχισε την 01.01.2007, διαρκεί και ολοκληρώνεται
στις 31.12.2010. Η Δημαρχία της Χαρ. Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη,
συμπίπτει με τις Κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή (10.03.2004
– 17.09.2007, 17.09.2
33. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης: Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του
(26-05) 2014, εκλέχθηκε Δήμαρχος Βέροιας επικρατώντας στις επαναληπτικές εκλογές με 54,10% του Κώστα Καραπαναγιωτίδη (45,90%).
Διετέλεσε επί δημαρχίας της Χαρίκλειας Ουσουλτζόγλου, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ενώ από το 2013 έως τον Αύγουστο του 2014 υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας-Περιουσίας και
Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στοιχεία που κατέγραψε
ο Δημήτρης Καρασάββας

Τιμήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος για την προσφορά του στη Βέροια
ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑΣ
Μία μοναδική συναυλία με τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Χρήστο
Θηβαίο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Βεροιώτες και όχι
μόνο, στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από
τη σύσταση του Δήμου Βέροιας.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐου, στην κατάμεστη αίθουσα του Χώρου Τεχνών Βέροιας.
Την εκδήλωση παρουσίασε η υπεύθυνη προγραμματισμού της
ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας Νανά Καραγιαννίδου, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο οποίος απένειμε το «μετάλλιο
τιμής και ευποιίας της πόλης των Βεροιέων» για την πολυσχιδή προσφορά του στον χώρο του πολιτισμού, στον Θάνο Μικρούτσικο.
Όπως είπε η κα Καραγιαννίδου «Ο Θάνος Μικρούτσικος δούλεψε
για την πόλη και η πόλη θεώρησε χρέος της να τον τιμήσει σε μια ιστορική στιγμή σαν και τη σημερινή. Ο Θάνος Μικρούτσικος ως Υπουργός
Πολιτισμού στήριξε με θέρμη την πρόταση της Βέροιας για την ένταξή
της στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων… Έγινε φίλος της πόλης
μας, μας αγάπησε… Με βάση την ένταξη της πόλης στο Δίκτυο, πραγματοποιήθηκε και η κατασκευή του Χώρου Τεχνών Δήμου Βέροιας…».
Ο κος Βοργιαζίδης είπε «…Με την απόφαση να τιμήσουμε τον Θάνο
Μικρούτσικο, θέλουμε να δείξουμε την σημασία και τον κεντρικό ρόλο
του πολιτισμού στην ευρύτερη τοπική ανάπτυξη…», ενώ στη συνέχει
τον λόγο πήρε ο κος Μικρούτσικος, ο οποίος αναφέρθηκε για την σχέση
του με την πόλη της Βέροιας.

Ο γνωστός και αγαπημένος συνθέτης και στιχουργός Θάνος Μικρούτσικος μαζί με τον συνθέτη και τραγουδιστή Χρήστο Θηβαίο, τον
σολίστ των πνευστών Θύμιο Παπαδόπουλο & τον εξαίρετο πιανίστα
Μάξιμο Δράκο παρουσίασαν έναν βασικό κύκλο τραγουδιών από το
“Σταυρό του Νότου” καθώς και αγαπημένα ακούσματα των δυο μεγάλων καλλιτεχνών- τραγούδια κοι-

νού αισθήματος.
Ο «Σταυρός του Νότου» ήταν εδώ μαζί με τον Γουίλι, τον W. G.
Allum και τους 7 Νάνους. Η Πιρόγα συνάντησε το “Ημερολόγιο” τις “Περικοπές”, το “Πόσο πολύ σ’ αγάπησα”, τη “Μικρή Πατρίδα”, την “Ρόζα”
και τον “Άμλετ της Σελήνης” κ.α.
Pliroforiodotis

Έπιασαν Σύριους πρόσφυγες να κλέβουν
φρούτα από χωράφια της Αγίας Βαρβάρας
Με προηγούμενα δημοσιεύματα είχαμε αναφερθεί σε διάφορες καταγγελίες που έγιναν είτε στην
Αστυνομία, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας
Βαρβάρας Σπύρο Κωτσιαντή, σχετικά με διάφορες κλοπές και ζημίες σε χωράφια, από Σύριους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Camp του Στρατοπέδου «Κόκκινου».
Τελευταία καταγγελία που μας έγινε γνωστή, ήταν το Σάββατο όταν αγρότες έπιασαν έξι (6) Σύριους πρόσφυγες να κλέβουν άγουρα βερίκοκα και κεράσια, και όχι μόνο καρπούς, αλλά έκοβαν
ολόκληρα κλαδιά.
Οι έξι πρόσφυγες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Βέροιας, χωρίς να γίνει κάτι εις βάρος τους. Έτσι
πλέον οι αγρότες δεν έχουν μόνο αντιμέτωπες τις καιρικές συνθήκες με τις βροχοπτώσεις (σκίζουν
τα κεράσια), έχουν και τους Σύριους πρόσφυγες οι οποίοι προκαλούν ζημιές στα δένδρα και τους
καρπούς τους.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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Επετειακή ημερίδα για τα 100 χρόνια
λειτουργίας του διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας
ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ

Ο Δήμος Βέροιας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη σύσταση του Δήμου,
διοργάνωσε την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018,
ημερίδα με τη συμμετοχή Δημάρχων και εκπροσώπων Δήμων και λοιπών στελεχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με θέμα «100 χρόνια Ιστορίας.
Διαμορφώνοντας το αύριο».
Στην εκδήλωση, ο δήμος Βέροιας κάλεσε
εκπροσώπους των δήμων που συστάθηκαν την
ίδια ημέρα και παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από
την Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Χίο και την
Σάμο. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη οι βουλευτές Γιώργος Ουρσουζίδης, Φρόσω Καρασαρλίδου, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας, συλλόγων και παραγωγικών τάξεων. Παραβρέθηκαν
ακόμη οι πρώην δήμαρχοι Ανδρέας Βλαζάκης,
Γιάννης Χασιώτης, Χαρούλα Ουσουλτζόγλου.
Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης είπε ότι ο δήμος
Βέροιας μαζί με τους δήμους Θεσσαλονίκης,
Νάουσας, Έδεσσας, Κοζάνης, Φλώρινας, Μυτηλίνης, Πλωμαρίου, Χίου και Βαθέως Σάμου
συστάθηκαν ως ΟΤΑ με το Βασιλικό Διάταγμα
16, στις 3 Μαΐου 1918.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τιμήθηκε ο
Ανδρέας Βλαζάκης ως ο παλαιότερος εν ζωή
Δήμαρχος Βέροιας. «Επιθυμούμαι να πετύχουμε ότι πέτυχε ο κ. Βλαζάκης» σχολίασε ο
δήμαρχος Βέροιας λίγο πριν δώσει την αναμνηστική πλακέτα ενώ ο κ. Βλαζάκης δεν κατάφερε
να συγκρατήσει την συγκίνησή του. Για τα επιτεύγματα του κ. Βλαζάκη μίλησε και ο πρώην
δήμαρχος Γιάννης Χασιώτης (δείτε στο βίντεο τι
είπαν οι κ. Βλαζάκης, Χασιώτης).
Μετά την βράβευση Βλαζάκη, ακολούθησαν
οι παρουσιάσεις των δήμων. Την παρουσίαση του δήμου Βέροιας έκανε ο Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο οποίος εκτός από την ιστορική αναδρομή, αναφέρθηκε και στο σήμερα.
Εκτός από την παρουσίαση του κ. Τσαπαρόπουλου, προβλήθηκε και ολιγόλεπτο ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον δήμο Βέροιας.
Αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν και για τους δήμους Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Σάμου, Χίου, Έδεσσας, Νάουσας.
Pliroforiodotis.gr
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Έγινε καθαρισμός
παραποτάμιας περιοχής του
Αλιάκμονα και του Τριποτάμου

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας -Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας
στα πλαίσια της ημέρας « Let’s do it Greece », πραγματοποίησε από τις 10.00 το πρωί
της Κυριακής 29 Απριλίου 2018, προγραμματισμένο καθαρισμό σε τμήμα της παραποτάμιας περιοχής του Αλιάκμονα και υποστήριξε τις εθελοντικές οργανώσεις με εξοπλισμό και την απομάκρυνση των απορριμμάτων .
«Είναι σημαντικό να διατηρούμε τους κοινοχρήστους χώρους καθαρούς προστατεύοντας τους από βανδαλισμούς και κάθε είδους καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε να
κάνουμε το σήμερα καλύτερο» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.
Εθελοντική δράση του ποταμού Τριπόταμου
Τη ν Κ υ ρ ι α κή 29-04-2018,
στο πλαίσιο της
Πανελλήνιας Εθελοντικής Εκστρατείας “Let’s
do it Greece”, ο
σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ»
σε συνεργασία
με άλλες ομάδες
πολιτών περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες
(Riv3r Enduro
Crossing, Εθελοντές για την Καθαριότητα κ.ά.)
πραγματοποίησε
καθαρισμό στις
όχθες του ποταμού Τριπόταμου,
μέσα στην πόλη
της Βέροιας. Ο
μεγαλύτερος όγκος σκουπιδιών
ήταν συγκεντρωμένος κάτω από
την γέφυρα θερμοπυλών (λαϊκή
αγορά).
Ωστόσο,
μεγάλα κομμάτια από νάιλον,
πολλά τσουβάλια αλλά και
πλαστικές σακούλες ήταν
σκαλωμένα
στις ρίζες των
δέντρων της όχθης καθώς τα
είχε παρασύρει
το ποτάμι από
α ν ώτ ε ρ α σ η μεία… Μέχρι
και πεταγμένα
χαλιά βρέθηκαν…

Το ΕΠΑΛ Βέροιας παρουσίασε
τη δουλειά του στην τοπική κοινωνία
-Εντυπωσιακές οι ευρεσιτεχνίες μαθητών του ΕΠΑΛ Βέροιας,
στην έκθεση που εγκαινίασε ο Υφυπουργός Παιδείας

Ένα τριήμερο εκδηλώσεων ώστε να
ενημερωθεί η τοπική
κοινωνία για τις δυνατότητες του νέου ΕΠΑΛ και το θεσμό της
μαθητείας, διοργανώνεται από την Δ/νση Β/
θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και το ΕΠΑΛ Βέροιας με ημερίδες και
έκθεση – παρουσίαση
της δουλειάς των Tμημάτων – ειδικοτήτων
των ΕΠΑΛ, (μαθητών
και καθηγητών) στην
πλατεία Δημαρχείου
της Βέροιας.
Τα εγκαίνια έγιναν
στις 11.30 το πρωί
της Πέμπτης από τον
υφυπουργό Παιδείας
Δημ. Μπαξεβανάκη,
παρουσία του Δ/ντή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου κ. Μουστάκα, των βουλευτών Χρ.
Αντωνίου και Γιώργου Ουρσουζίδη, του Δημάρχου
Βέροιας Κ. Βοργιαζίδη, των προϊσταμένων των Δ/
νσεων Εκπαίδευσης, Αναστασίας Μαυρίδου και Διονύση Διαμαντόπουλου , του αντιδημάρχου Παιδείας
Γ. Σοφιανίδη, του εκπροσώπου της Π.Ε. Ημαθίας
Ν. Τσιούντα, του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου
Κ. Σισμανίδη και άλλων τοπικών φορέων καθώς και
εκπαιδευτικών.
Ένα πλεονέκτημα για το ΕΠΑΛ αποτελεί πλέον και
η μαθητεία, που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα στον
ΟΑΕΔ. Με τις δυνατότητες του νέου ΕΠΑΛ, μπορεί
ένας μαθητής να κάνει και πρακτική σε επιχειρήσεις,
αφού συμπληρώθηκε στα ΕΠΑΛ, ένα έτος φοίτησης
ακόμη, (μεταλυκειακή τάξη μαθητείας), που δίνει στα
παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά
τους, να εργασθούν σε κάποια επιχείρηση ή οργανισμό και παράλληλα, μία ημέρα την εβδομάδα, να
κάνουν μάθημα και στο ΕΠΑΛ. Με την ολοκλήρωση
της χρονιάς, οι μαθητές πιστοποιούνται και παίρνουν
πτυχίο επιπέδου 5, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
κατάταξη προσόντων. Επίσης οι μαθητές μέσα από
εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό ανοίγουν τους
ορίζοντές τους, βλέποντας πως δουλεύουν και οι μαθητές άλλων χωρών.
Στην έκθεση παρουσιάζονται δημιουργίες όλων
των τμημάτων ειδικότητας του Επαγγελματικού Λυκείου, με πρωτότυπες κατασκευές, ευρεσιτεχνίες και
πατέντες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο βασικός σκοπός
ωστόσο αυτής της παρουσίασης, είναι να γνωστοποιηθεί στην τοπική κοινωνία η δουλειά που γίνεται
στο ΕΠΑΛ και οι δυνατότητες που έχουν οι μαθητές
να προχωρήσουν στην επιλογή μιας τέχνης, ενός

επαγγέλματος, που θα τους δώσει προοπτικές στην
ενήλικη ζωή τους.
«Θέσεις υπάρχουν αλλά δεν έχουμε μαθητευόμενους… Σχετικά βέβαια με τα δύο ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος έχουμε πάρα πολλούς, αλλά ο σκοπός
μας είναι να έχουμε περισσότερους μαθητές. Γι’ αυτό
πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος και να προβληθούν
οι νέες δυνατότητες του Σχολείου» είπε η Δ/ντρια Β /
θμιας Ημαθίας κ. Αναστασία Μαυρίδου.
Με την παρουσία του στις εκδηλώσεις, ο υφυπουργός Παιδείας ενίσχυσε την επιλογή του Υπουργείου για αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων
και ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του ΕΠΑΛ Β. Παντή, σε όλα τα περίπτερα των Τμημάτων Ειδικότητας.
Μάλιστα, στην ημερίδα που ακολούθησε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, ο κ. Μπαξεβανάκης,
υπογράμμισε ότι το στοίχημα της Κυβέρνησης είναι να πεισθεί η κοινωνία ότι τα ΕΠΑΛ είναι καλά
σχολεία και αναφέρθηκε στη μεγάλη αποδοχή της
Μαθητείας, τόσο από τους μαθητευόμενους όσο και
από τις επιχειρήσεις, εκφράζοντας μεγάλη ικανοποίηση από το επίπεδο των παιδιών, τα οποία όντας
ενήλικες πλέον, μπορούν να προσαρμοστούν και
να ανταποκριθούν με ωριμότητα στις απαιτήσεις
του εργασιακού χώρου. Επίσης αναφέρθηκε και στο
ποσοστό πρόσβασης των αποφοίτων από τα ΕΠΑΛ
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που σύμφωνα με τα
νέα δεδομένα φτάνει στο 5% των εισακτέων.
Μετά τον Υφυπουργό μίλησαν ο κ. Γ. Μουστάκας,
η κ. Αν. Μαυρίδου, ο κ. Βαπτιστής Παντής, ο κ. Ν.
Λιούδης από το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας, ο κ. Κ. Σισμανίδης (Επιμελητήριο), ο Αντ. Διαμαντόπουλος (ως
εργοδότης) και η Αν. Γκαβάνη (μαθητευόμενη).
ΛΑΟΣ - Σοφία Γκαγκούση
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Χώρο στάθμευσης λεωφορείων στα Εβραίικα θέλει ο Δήμος Βέροιας

PΛ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: «ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ”

PΚ. ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ: «Ο ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ”

PΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΥΨΟΥΣ 100 ΧΙΛΙΑΔΩΝ

PΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
Χώρο στάθμευσης λεωφορείων στην αλάνα
των Εβραίικων Νεκροταφείων σκοπεύει να υλοποιήσει ο δήμος Βέροιας. Αυτό αποκάλυψε ο
Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης,
απαντώντας σε ζήτημα που έβαλε νωρίτερα ο Ζήσης Πατσίκας για την έλλειψη χώρου στην Ελιά.
Ο Ζήσης Πατσίκας παρατήρησε ότι χρόνο με
το χρόνο ο τουρισμός στην Βέροια αυξάνεται και
ο χώρος της Ελιάς δεν επαρκεί ενώ το πάρκινγκ
κάτω από την Ελιά δεν έχει παραδοθεί. Επίσης
επεσήμανε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί χώρος
στάθμευσης στην περιοχή του Βήματος Αποστόλου Παύλου.
Ο Σιδηρόπουλος, μιλώντας για τον χώρο κάτω
από την Ελιά είπε ότι ολοκληρώνεται ενώ κάλεσε
τον Ζ. Πατσίκα να καταθέσει, αν έχει, πρόταση για
για την περιοχή του Βήματος.
Ο Βασίλης Λυκοστράτης υπογράμμισε ότι τέτοια εποχή, με τις σχολικές εκδρομές, έρχονται
στην πόλη πολλά λεωφορεία. Είπε ότι μπορούν
να σταθμεύσουν κάτω από την Ελιά αλλά δεν το
επιλέγουν οι οδηγοί. Επίσης είπε ο χώρος στα Εβραίικα μνήματα θα δώσει λύση και στην περιοχή
του Βήματος διότι δεν θα χρειάζεται να σταθμεύουν τα λεωφορεία (θα είναι μόνο χώρος αποβίβασης και επιβίβασης).
Κ. Βοργιαζίδης: «Ο Γουλτίδης προσπάθησε
να σταματήσει την αποχέτευση της Βεργίνας»
Μετωπική επίθεση κατά του Γιώργου Γουλτίδη
εξαπέλυσε κατά του Δημοτικού Συμβούλου Γιώρ-

Μαθητικό διαγωνισμό με θέμα την
γενοκτονία πρότεινε ο Αντώνης Καγκελίδης

γου Γουλτίδη ο δήμαρχος Βέροιας στην συνεδρίαση της Δευτέρας με αφορμή έργο της Βεργίνας. Ο
Κ. Βοργιαζίδης, απαντώντας σε ερώτημα του Ν.
Μπέκη, για την δυνατότητα χρηματοδότησης της
αποχέτευσης Βεργίνας - Παλατιτσίων, είπε έγινε
προσπάθεια ένταξης του έργου στο πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων. Ο δήμαρχος είπε ακόμη
ότι το έργο έπρεπε να περάσει πρώτα από την
υπηρεσία του Γ. Γουλτίδη και ο τελευταίος προσπάθησε να το σταματήσει και υπάρχει μάλιστα
και μάρτυρας γι αυτό.
Ο Κ. Βοργιαζίδης τόνισε ακόμη ότι το ίδιο προσπάθησε να κάνει ο Γιώργος Γουλτίδης και στο
έργο της Γέφυρας Κούσιου.
Νωρίτερα, ο Γ. Γουλτίδης διάβασε επιστολή
πρώην προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Βεργίνας (Λάζαρου Ιωσηφίδη) στον τύπο για να τεκμηριώσει την εγκατάλειψη της Βεργίνας και κάλεσε
τον δήμαρχο να κάνει έναν απολογισμό τετραετίας.
«Εμείς κάνουμε απολογισμό στον κόσμο κάθε μέρα και προσπαθούμε να πάρουμε έργα, δεν κάνουμε σαν κι εσάς που
προσπαθείτε να κόψετε έργα» απάντησε
ο Κ. Βοργιαζίδης.

Πρόσληψη 14 ατόμων για
τις ανάγκες καθαριότητας
των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων
εβδομήντα οκτώ ατόμων (478) 9/μηνης διάρκειας και
όχι πέραν της 31-12- 2018 (τετράωρη απασχόληση)
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ.
εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας,
Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας,
Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας,
Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας,
Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου,
Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας,
Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
6 θέσεις ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
στην ΕΠΑ.Σ ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
1θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
στο ΚΠΑ2 ΒΕΡΟΙΑΣ
1 θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
στο ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
5 θέσεις ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
στο ΒΝΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
1 θέση ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
στο ΚΠΑ2 ΝΑΟΥΣΑΣ

Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
καφετεριών στα πεζοδρόμια

Μαθητικό διαγωνισμό με θέμα την Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου πρότεινε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας ο Αντώνης Καγκελίδης, ζητώντας από την Δημοτική Αρχή να παρακινήσει την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να τον διοργανώσει. Ο
Αντ. Καγκελίδης τόνισε ότι ο στόχος είναι να μάθει
η νέα γενιά για τον σφαγιασμό των Ποντίων.
Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιώργος
Σοφιανίδης είπε ότι υπάρχουν επιστολές αλλά
είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας να δώσει
την εντολή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ένα
τέτοιο διαγωνισμό.
Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων ύψους
100 χιλιάδων
Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων ύψους
100.000 ευρώ θα πραγματοποιήσει ο δήμος Βέροιας. Αυτό είπε στην συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης
Σιδηρόπουλος, απαντώντας στον Αντώνη Μαρκούλη. Ο Αντ. Μαρκούλης ρώτησε
αν δεν είχε προβλεφτεί τέτοιο έργο,
έχοντας στα χέρια του πρόσφατη
απόφαση, ύψους 200.000 ευρώ.
Ο Σιδηρόπουλος είπε ότι το έργο είναι 100.000 ευρώ και το ποσό
των 200.000 που αναφέρεται στην
απόφαση προέρχεται από λάθος.

Έκκληση της
Δημοτικής
Αστυνομίας στους
πολίτες
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας επισημαίνει, σύμφωνα και με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου,
προς όλους τους πολίτες να μην ρυπαίνουν την
ατμόσφαιρα, τους Δημόσιους χώρους (δρόμους,
πεζοδρόμια, αυλάκια, πάρκα, ποτάμια κλπ) αλλά και
ιδιωτικούς με σκουπίδια, μπάζα, επικίνδυνα απόβλητα, σαπουνάδες, χαλασμένες οικιακές συσκευές και
άλλα αντικείμενα .
Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης ρίψης των προαναφερθέντων υλικών είναι πολλαπλές, όπως κίνδυνος
για την δημόσια υγεία, πυρκαγιών και πλημμυρών.
Υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι απορριμμάτων
και ανακύκλωσης από την Υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου παντού, καθώς και καλαθάκια για τα μικρά
απορρίμματα. Για τα μεγάλα αντικείμενα υπάρχει
τρόπος απομάκρυνσης κατόπιν επικοινωνίας με την
αρμόδια Υπηρεσία.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος απειλεί την δημόσια υγεία, την ασφαλή διαβίωση και υποβαθμίζει την
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία μας
είναι το 2331350610 για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από
καφετέριες στα πεζοδρόμια κεντρικών οδών (Μητροπόλεως, Βενιζέλου), έξω από τα όρια που
τους δίνει ο νόμος, μίλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας ο δημοτικός Σύμβουλος Νίκος
Μπέκης. Τόνισε ότι η ανάπτυξη αυτή εμποδίζει
την διέλευση πεζών και ειδικά νέων με βρεφικά
καρότσια.
Σχολιάζοντας την καταγγελλία Μπέκη, ο αντιδήμαρχος Στέλιος Ασλάνογλου σημείωσε ότι τον
έλεγχο για παραβάσεις έχουν η Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και το Υγειονομικό.
Από την πλευρά του, ο Λεωνίδας Ακριβόπουλος, πολιτικός προϊστάμενος στην Δημοτική Αστυνομία, τόνισε ότι αυτή την εποχή υπάρχει
πρόβλημα αλλά ότι μετά πρόστιμα δεν λύνεται. Ο
Λ. Ακριβόπουλος μίλησε για επαφές με τα καταστήματα ώστε να υπάρξουν συμφωνίες...κυρίων
για το καλό της πόλης.

Δευτέρα
Δευτέρα 77 Μαΐου
Μαΐου 2018
2018

Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του
άγχους των εξετάσεων
Τι είναι άγχος:
Είναι ο τρόπος με τον
οποίο αντιδρά το μυαλό
και το σώμα σας σε κάθε
νέα απειλητική ή συγκινησιακή (συναρπαστική) κατάσταση.
Είναι βοηθητικό:
Το άγχος σας δίνει περισσότερη ενέργεια (ενεργητικότητα), που μπορεί
να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε σωματικές
προκλήσεις, να επιλύσετε προβλήματα και να
πετύχετε τους στόχους σας.
Είναι βλαβερό (ζημιογόνο):
Όταν το άγχος συνεχίζεται χωρίς διακοπή
για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, πόνους στην πλάτη,
ανορεξία, κούραση, κατάθλιψη και άλλα σωματικά συμπτώματα.
•Η οικογένεια μπορεί και πρέπει να παρέχει
στον υποψήφιο ψυχολογική στήριξη. Να αποφεύγει τις πιεστικές συμβουλές για διάβασμα
και τις διαρκείς υπενθυμίσεις για έλλειψη σοβαρής αντιμετώπισης των εξετάσεων από τον
υποψήφιο.
*Οι λόγοι αποτυχίας έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται κυρίως:
1. Στην κακή προετοιμασία
2. Τη λανθασμένη ερμηνεία των ερωτήσεων
3. Την φτωχή, εκφραστικά, διατύπωση των
ερωτήσεων
4. Την έλλειψη κριτικού πνεύματος των υποψηφίων, που αδυνατούν πολλές
φορές ν’ ανταποκριθούν σ’ όσα ακριβώς
τους ζητούν
5. Το ανεξέλεγκτο άγχος
*Στην ΕΠΙΤΥΧΙΑ συντελούν, παράγοντες
όπως:
1. Η σωστή προετοιμασία
2. Η αυτοπεποίθηση
3. Η σιγουριά του εξεταζόμενου για τις ικανότητες του
4. Η υπομονή και επιμονή
5. Οι λόγοι για επιτυχία
6. Η θέληση για επιτυχία
7. Η ηρεμία και η μεθοδικότητα της σκέψης
8. Και φυσικά... λίγη τύχη!
*Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ

να έχουν:
1. Ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας και μελέτης
2. Πρόγραμμα ξεκούρασης
και ψυχαγωγίας. Μετράει η
«ποιότητα» και όχι η «ποσότητα» της μελέτης
3. Προσοχή και σωστή αυτοσυγκέντρωση την ώρα της
μελέτης για να λειτουργεί καλύτερα η μνήμη
4. Πίστη και εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους
5. Πίστη για την επιτυχία
6. Προσοχή στη διατροφή τους (ελαφρύ φαγητό, υγιεινή διατροφή, όχι πολλούς καφέδες,
αλλά κυρίως χυμούς)
7. Προσοχή στα τσιγάρα και το αλκοόλ
8. Προσοχή στο ωράριο του ύπνου. Όχι λιγότερο ύπνο από 6-7 ώρες το βράδυ. Ο ύπνος
να είναι ήσυχος και ήρεμος.
Το ΑΓΧΟΣ είναι αναπόφευκτο. Όταν το άγχος ελέγχεται λειτουργεί θετικά, γιατί συντελεί
στην ετοιμότητα. Όταν το άγχος δεν ελέγχεται,
ο υποψήφιος αντιμετωπίζει δυσκολίες κι έχει
αρνητικά αποτελέσματα.
*Τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα εξής:
1. Ελαφρύ φαγητό (ποτέ νηστικοί)
2. Προσπάθεια για ηρεμία και χαλάρωση
3. Λίγο πριν πάτε στο εξεταστικό κέντρο,
καλό είναι να κάνετε έναν μικρό περίπατο, προτιμότερο μόνοι σας.
4. Να προσπαθήσετε (ο υποψήφιος) να
μείνετε μόνος τα τελευταία 15 λεπτά περίπου πριν προχωρήσετε για την αίθουσα των
εξετάσεων, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις της
ύλης.
*Την ώρα που αρχίζουν οι εξετάσεις:
1. Ηρεμία και έλεγχο της αγωνίας με σωστές
αναπνοές
2. Ανάγνωση των θεμάτων με πολύ προσοχή δύο φορές (μια αναγνωριστική γρήγορη
ματιά και μια δεύτερη με προσοχή για σωστή
κατανόηση)
* Όταν πρέπει να επιλέξετε: να το κάνετε
γρήγορα και με μεγάλη προσοχή.
Προσπαθήστε να κάνετε μια κατανομή
χρόνου για να μη νιώσετε ότι πιέζεστε.
Δηλαδή, να μη σας ελέγχει το ρολόι σας,
αλλά... να το ελέγχετε εσείς.
* Να απαντήσετε πρώτα στις ερωτήσεις που
αφορούν στα θέματα που τα ξέρετε καλύτε-

ρα. Έτσι, δεν θα ξεκινήσετε με πανικό και θα
εξοικονομήσετε παράλληλα μεγαλύτερη άνεση
χρόνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να απαντάτε (ο υποψήφιος) ΑΚΡΙΒΩΣ σ’ αυτά που σας ζητούν, χωρίς
περιττά λόγια κι όταν σας ζητούν την άποψη
σας να τηνεκφράζετε ελεύθερα.
* Σε περίπτωση «τρακ»
Αν την ώρα των εξετάσεων νοιώσετε (οι
υποψήφιοι) ότι οι πληροφορίες και οι γνώσεις
ξαφνικά «εξαφανίστηκαν» από τη μνήμη σας,
τότε: να πάρετε βαθιές αναπνοές με ρυθμό
(εισπνοή από τη μύτη-εκπνοή από το στόμα).
Να σφίξετε όσο πιο δυνατά μπορείτε τα χέρια
σε γροθιά και μετά ν’ αφήσετε τους μύες να χαλαρώσουν (τουλάχιστον 3 φορές).
Να κλείσετε για 10-15 δευτερόλεπτα τα
μάτια και να υπενθυμίσετε τον εαυτό σας ότι
εσείς ελέγχετε την κατάσταση και όχι το αντίθετο.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Να αποφεύγετε τα πολλά γλυκά, αναψυκτικά, λιπαρά.
Να αυξήσετε την κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών.
Αντί για καφέδες, να τρώτε σοκολάτα υγείας
μαζί με λίγους ξηρούς καρπούς (καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια-χωρίς αλάτι).
Χυμούς με μέλι και παγάκια.
Μιλκ-σέικ ( γάλα με παγωτό στο μπλέντερ),
είναι δροσερό, προσφέρει ενέργεια και την αίσθηση ότι δεν πεινάτε.
Τα γεύματα να είναι κανονικά, όχι δίαιτες
και όχι πολυφαγία (λόγω άγχους, αυτά είναι
παγίδες).
Απαραίτητη η σωματική άσκηση (κίνηση),
βοηθάει το σώμα αλλά και την λειτουργία του
εγκεφάλου-κέντρου μνήμης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ:
- Απολαύστε 10-15 λεπτά ηρεμίας και ησυχίας. Καθίστε σε μια αναπαυτική πολυθρόνα
και σκεφθείτε ένα αγαπημένο μέρος ή αντικείμενο.
-Σφίξτε και μετά χαλαρώστε τους μύες. Σφίξτε δυνατά τη γροθιά και το χέρι σας και χαλαρώστε αυτούς τους μύες.
-Κάντε το ίδιο για τους μύες στους ώμους
σας, στους μηρούς, στα πόδια κλπ.

ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ:
Η σωστή αναπνοή είναι μια από τις πιο
αποτελεσματικές τεχνικές για τη μείωση του
άγχους. Δυο από τις πολλές τεχνικές αναπνοής, που χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε το
άγχος είναι:
Α.) Ελεγχόμενη αναπνοή:
- Κάνε ένα διάλειμμα. Σκέψου για λίγα δευτερόλεπτα τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις
ένταση. Και μετά βγάλε αυτές τις σκέψεις από
το μυαλό σου.
- Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου.
-Έκπνευσε αργά από τη μύτη σου.
-Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή, γεμίζοντας
την κοιλιά και μετά το στήθος με αέρα.
- Έκπνευσε αργά κι επανάλαβε μέχρι που
η αναπνοή σου γίνει κανονική και σταθερή.
Καθώς κάνεις αυτό, επικεντρώσου σε κάθε
αναπνοή.
- Να αισθάνεσαι χαλαρός και ότι μπορείς να
ελέγχεις την κατάσταση.
Β.) Μια γρήγορη μέθοδος: Μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε μέρα, χωρίς να διακοπεί το πρόγραμμά σου.
- Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώμους σου.
-Περίστρεψε το κεφάλι σου μερικές φορές πρώτα δεξιά, μετά αριστερά.
-Κλείσε τα μάτια σου, είσπνευσε βαθιά και
έκπνευσε, επανέλαβε 3-5 φορές
- Επικεντρώσου στην αναπνοή σου, αγνόησε όλες τις σκέψεις που σου προκαλούν άγχος.
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:
Φαντασίωση:
Κάλμαρε τα τεντωμένα νεύρα, κάνοντας ένα
φανταστικό ταξίδι σ’ ένα ιδανικό μέρος. Κλείσε
τα μάτια σου, πάρε βαθιά αναπνοή και για τα
επόμενα δέκα λεπτά φαντάσου τον εαυτό σου
σ’ όποιο μέρος θα ήθελες να ήσουν.
Κάνε Διάλειμμα:
Κάνε διάλειμμα από αυτό που κάνεις, κάθε
λίγο. Έτσι θα νιώσεις ανανεωμένος και χαλαρός.
ΜΗ ΔΕΧΕΣΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ!
Να αισθάνεσαι χαλαρός και ότι μπορείς να
ελέγχεις την κατάσταση
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
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Πρωτομαγιάτικες απεργιακές
συγκεντρώσεις στη Βέροια

Ανοίγει ο δρόμος για
μεταστέγαση του Τελωνείου
Ημαθίας στην Κουλούρα
ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ
ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

που συνεχίζει τη μνημονιακή πολιτική.
Η Μίνα Λιμνίδου μέλος του ΠΑΜΕ και Γραμματέας
του Σωματείου εργαζομένων του Νοσοκομείου Βέροιας,
μιλώντας στους συγκεντρωμένους, κατήγγειλε την κυβέρνηση πως μέσα από το επόμενο μνημόνιο που θα
πλασαριστεί ως το « Εθνικό στρατηγικό σχέδιο», θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική, ανατρέποντας εργασιακές
σχέσεις και κεκτημένα χρόνων, επιβάλλοντας και νέες
δραματικές μειώσεις σε μισθούς και
συντάξεις, απελευθερώνοντας πλειστηριασμούς και εμπλέκοντας τη χώρα σε
επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς.
Μόνο μέσα από τον οργανωμένο ταξικό αγώνα μπορεί να σηκωθεί ένα τοίχος αντίστασης, τόνισε η ομιλήτρια. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία με
κατεύθυνση την πλατεία Εληάς.
Την ίδια ώρα η ΑΔΕΔΥ Ημαθίας διοργάνωνε απεργιακή συγκέντρωση
στην πλατεία Δημαρχείου, με τον πρόεδρο της Θεόδωρο Κακαγιάννη να αΟμιλία στην Βέροια θα πραγματοποιναφέρεται στις επιπτώσεις της μνημονιήσει την Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018 ο επικής πολιτικής. Στους συγκεντρωμένους
κεφαλής της «Δημιουργία Ξανά!» Θάνος
μίλησε στη συνέχεια και εκπρόσωπος
Τζήμερος. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Ελιά, στις 8μμ και ο ομιλητης ομάδας Attack Bέροιας .Στη συτής θα αναπτύξει τις δυνατότητητες και της ευκαιρίας της Ελλάδας για την
γκέντρωση παρέστει και ο βουλευτής
ανάπτυξη και την ευημερία.
Ημαθίας Χρήστος Αντωνίου. Μετά το
Ο Θάνος Τζήμερος θα παρουσιάσει παραδείγματα από την διεθνή
τέλος των ομιλιών δεν πραγματοποιήεμπειρία και τον τρόπο για να γίνει η Ελλάδα ένα σύγχρονο παραγωγικό
θηκε πορεία.
κράτος με πολίτες που θα ευημερούν.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Είσοδος ελεύθερη.

Για άλλη μια φορά τιμήθηκε η 1η Μάη με δύο ξεχωριστές απεργιακές συγκεντρώσεις στη Βέροια και για άλλη
μία φορά μαζικότερη ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
στην πλατεία Ωρολογίου. Πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τρίτης 1η Μαΐου τιμώντας όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους για έναν καλύτερο κόσμο
χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Ομιλία στη
Βέροια θα
κάνει ο Θάνος
Τζήμερος

Ταξιδιωτικοί Πράκτορες από τη
Β. Αμερική
ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αμερικανούς και Καναδούς
Tour Operators είχε την ευκαιρία να φιλοξενήσει η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου
Βέροιας, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης.
Επρόκειτο για εκπροσώπους 4 οργανισμών οι οποίοι
έχουν βραβευτεί από το Luxury
Travel Advisor Magazine με το
βραβείο «Award of Excellence»
ως «Best FIT Operator» για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καθώς
και με το βραβείο «World’s Best
Awards 2016 Travel+Leisure».
Οι τουριστικοί πράκτορες
επισκέφτηκαν τη Βεργίνα και
την πόλη της Βέροιας για να γνωρίσουν δια ζώσης το τουριστικό προϊόν της περιοχής, έπειτα από πρωτοβουλία του
Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ του Νομού Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία
Τουρισμού του Δήμου Βέροιας. Το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων της Βεργίνας θεωρήθηκε ως ένα από τα κορυφαία
της Ελλάδας ενώ η πόλη της Βέροιας με την Εβραϊκή κληρονομιά και το Βήμα του Αποστόλου Παύλου επιλέχτηκε με
γνώμονα το εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τους Αμερικανούς και Καναδούς επισκέπτες.
Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας, Βασίλης Λυκοστράτης, θα ήθελε να ευχαριστήσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή της στην άψογη φιλοξενία των επισκεπτών καθώς
και την κα. Σοφία Μπουρνατζή της PASS PARTOUT Tourism Marketing, DMC, για την άψογη συνεργασία και διοργάνωση του ταξιδιού εξοικείωσης.

Το δρόμο για τη μεταστέγαση του Τελωνείου Ημαθίας από τη Βέροια σε κτίριο
της “Αμάλθεια ΑΕ” στην περιοχή της Κουλούρας ανοίγει σχετική τροπολογία που
κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών από τους βουλευτές του
νομού μας Φρόσω Καρασαρλίδου, Χρήστο Αντωνίου, Γιώργο Ουρσουζίδη στην
ολομέλεια της Βουλής.
Η τροπολογία έχει θέμα: «Παραχώρηση ακινήτων εντός του χώρου της Περιφερειακής Αγοράς Κουλούρας Ημαθίας προς το Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος
κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία “Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Οπωροκηπευτικών Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Εταιρεία”».
Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου, που είχε και την πρωτοβουλία για την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας, μετά από συνεργασία που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Καλαϊτζίδη, το δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιατζίδη και τους αρμόδιους
φορείς, δήλωσε σχετικά: «Με την τροπολογία που κατατέθηκε και έγινε δεκτή
σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, δίνεται λύση στο θέμα της μεταστέγασης του
Τελωνείου Ημαθίας σε κτίριο της “Αμάλθεια ΑΕ” στην περιοχή της Κουλούρας,
που αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των επιχειρηματιών και των εξαγωγέων της περιοχής».
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Τσέρνομπιλ Όταν άνοιξαν

- Οι άγνωστοι ήρωες που έλιωσαν

Περίχωρα Κανταχάρ, Βορειοδυτικό Αφγανιστάν,
Δεκέμβριος 1985
Ο ήλιος άρχιζε να ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά και έδινε ένα
χρυσαφί χρώμα στην πόλη. Μέσα στην αεροπορική βάση και ενώ
δεν είχε καλά - καλά ξημερώσει, επικρατούσε οργασμός. Φαντάροι
μετέφεραν κιβώτια, μηχανικοί ελέγχανε τα ελικόπτερα, υπαξιωματικοί γέμιζαν καύσιμα και φόρτωναν με ρουκέτες και σφαίρες τα πολυβόλα και τα ρουκετοβόλα των θεόρατων, ταχύτατων και ευέλικτων
σοβιετικών ελικοπτέρων Mil Mi 24.
«Λοιπόν, σύντροφοι, θέλω να έχετε το
μυαλό σας στην αποστολή μας. Δεν φύγαμε ακόμη με μετάθεση. Μία και σήμερα.
Αύριο γυρνάμε στην
πατρίδα, το ξαναλέω,
όχι σήμερα. Σας θέλω
συγκεντρωμένους. Θα
προστατεύσουμε ένα
κομβόι φορτηγών με
τρόφιμα και πυρομαχικά για Καμπούλ. Θα πετάμε χαμηλά από την κοιλάδα Σαλάγκ.
Στη γνωστή σε όλους “λεωφόρο του θανάτου”. Μόλις περάσει και
το τελευταίο φορτηγό, φύγαμε. Αναλαμβάνουν άλλοι. Προσοχή, δεν
θέλω εξυπνάδες. Οι μουτζαχεντίν έχουν εφοδιαστεί με Stinger από
τους Αμερικάνους. Δεν παίζουμε με αυτά. Ό,τι κρίνουμε ύποπτο,
ακόμη και ένα κοπάδι πρόβατα, το ισοπεδώνουμε».
Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου Mil Mi 24 Λεονίντ Ιβάνοβιτς
Κρίστιτς, που μαζί με άλλα πέντε ελικόπτερα θα περιφρουρούσαν
από αέρος τα φορτηγά, μίλησε στους συναδέλφους του. Πετούσαν
μαζί περισσότερους από 17 μήνες και είχαν επιβιώσει σε άπειρες
αποστολές. Είχαν δεθεί όλοι μεταξύ τους, όπως συμβαίνει σε κάθε
πόλεμο, με δεσμούς ισχυρότερους και από συγγενικούς.
Σε λίγη ώρα όλοι βρίσκονταν στις θέσεις τους και οι δυο πανίσχυρες τουρμπίνες του ελικοπτέρου πήραν μπρος. Ο κυβερνήτης,
ο συγκυβερνήτης, ένας πολυβολητής και ο πλοηγός που εκτελούσε και χρέη μηχανικού, σύνολο τέσσερα άτομα. Η ώρα περνούσε
χωρίς προβλήματα. Τα τεράστια ελικόπτερα διέγραφαν κατά σειρά
μικρούς χαμηλούς κύκλους πάνω από τα διερχόμενα φορτηγά με
το κόκκινο αστέρι στην πόρτα, που το ένα πίσω από το άλλο σαν
μερμήγκια κατευθύνονταν στον προορισμό τους, μέσα στη γεμάτη
σκόνη από την ανομβρία «λεωφόρο του θανάτου». Μετά ανέβαιναν
ψηλότερα και επέβλεπαν όλη την περιοχή.
Το Mil Mi του Λεονίντ βρισκόταν χαμηλά, στη μέση της αργής
πομπής των φορτηγών, όταν από την ενδοσυνεννόηση ακούστηκε
η φωνή του συγκυβερνήτη: «Μουτζαχεντίν. Stinger». Πίσω από
κάτι βράχους, άρχισε να διαγράφεται η πορεία ενός φορητού αντιαεροπορικού βλήματος που έπληξε στον αέρα το ελικόπτερο που
βρισκόταν ψηλότερα. Ο Κρίστιτς βλαστήμησε: «Αύριο φεύγουμε,
σατανάδες, δεν θα πεθάνουμε σήμερα» και έστριψε το πηδάλιο. Το
ευέλικτο ελικόπτερο πήρε ύψος, ο πολυβολητής εντόπισε την ομάδα των μουτζαχεντίν που είχε καταρρίψει τους συντρόφους τους και
άδειασε επάνω τους τα πυρομαχικά. Τους εξαΰλωσε.
.Την επόμενη μέρα το πλήρωμα του ελικοπτέρου βρισκόταν στην Καμπούλ και επιβιβαζόταν σε ένα τεράστιο μεταγωγικό
Antonov, με προορισμό τη Σοβιετική Ένωση. Η πολυπόθητη μετάθεση από την κόλαση και την τρέλα του Αφγανιστάν είχε γίνει
πραγματικότητα. Κανείς τους δεν γνώριζε ότι σε λίγες εβδομάδες θα
ζούσαν μια ακόμη χειρότερη κόλαση...
Κωμόπολη Πριπριάτ, Ουκρανία, ΕΣΣΔ. Ξημερώματα
Σαββάτου 26 Απριλίου 1986. Ώρα 01:23
Η πόλη κοιμόταν. Ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους
τεράστιους δρόμους. Ακόμη λιγότεροι ήταν εκείνοι που πήγαιναν
κάπου με τα πόδια. Σε κάποια γωνία έξω από τα λιγοστά καταστήματα διασκέδασης, μπορούσε να δει κάποιος έναν μεθυσμένο να
γυρεύει λίγα ρούβλια. Τα παιδάκια ονειρεύονταν και ήταν χαρού-

μενα αφού μόλις ξημέρωνε θα πήγαιναν στην τεράστια ρόδα του
λούνα παρκ να παίξουν.
Στο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Τσέρνομπιλ «Β.Ι. Λένιν», στις παρυφές της πόλης του Πριπριάτ, 200
εργαζόμενοι, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, ντυμένοι με τις
ολόσωμες λευκές στολές τους από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, δούλευαν πυρετωδώς. Η βάρδιά τους έπρεπε να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των τεσσάρων αντιδραστήρων. Στον αντιδραστήρα
1, 2 και 3 όλα πήγαιναν μια χαρά. Στον αντιδραστήρα 4 γινόταν ένα
πρόγραμμα δοκιμών που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη μέρα, ενώ οι αντιδραστήρες 5 και 6 ήταν έτοιμοι για να λειτουργήσουν
από τον Σεπτέμβριο.
Ο αντιδραστήρας Νο 4 είχε σταματήσει να λειτουργεί για μια μέρα για έργα συντήρησης και το πρόγραμμα προέβλεπε η συντήρηση να γίνει σε συνθήκες που θα ομοίαζαν με πραγματικές συνθήκες
έκτακτης ανάγκης.
Η δοκιμή θα γινόταν στον έναν από τους δύο στροβίλους που
τροφοδοτούσε ο αντιδραστήρας 4, και προβλεπόταν να ακολουθήσει την εξής πορεία: Ο αντιδραστήρας θα ετίθετο σε χαμηλή ισχύ
και η γεννήτρια θα εργαζόταν σταθερά, σε πλήρη ταχύτητα. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, η παροχή ατμού θα διακοπτόταν, και θα ελεγχόταν κατά πόσο το σύστημα θα μπορούσε να θέσει σε λειτουργία τις αντλίες ψύξης μέχρι την εκκίνηση των εφεδρικών γεννητριών.

Οι κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή της δοκιμής επιτεύχθηκαν πριν από την πρωινή βάρδια της 25ης Απριλίου του 1986.
Οι εργαζόμενοι της βάρδιας ήταν ενημερωμένοι και είχαν εξοικειωθεί με τις διαδικασίες της δοκιμής. Μία ομάδα ηλεκτρολόγων μηχανικών βρισκόταν επί τόπου για να επιτηρήσει τη λειτουργία του νέου
συστήματος διέγερσης της γεννήτριας. Σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό, στη 01:26 ξεκίνησε η προοδευτική μείωση της ισχύος
του αντιδραστήρα, και η ισχύς έπεσε στο 50%.
Τότε ήταν που στον τεράστιο πίνακα ελέγχου, όπου βρίσκονταν
οι επιστήμονες και επέβλεπαν, άρχισαν να αναβοσβήνουν σαν
δαιμονισμένα κόκκινα κουμπιά. Λίγα στην αρχή αλλά μέσα σε λίγες
στιγμές όλος ο πίνακας έγινε κατακόκκινος. Κίνδυνος! Οι επιστή-

μονες αρχικά θεώρησαν ότι πρόκειται για μέρος της συντήρησης
και με ψυχραιμία επιχείρησαν να επαναφέρουν τις συνθήκες του
αντιδραστήρα σε φυσιολογικές τιμές. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα,
ένα ουρλιαχτό ακούστηκε στο control room. «Κάτι δεν πάει καλά.
Αυτό δεν είναι άσκηση. Θα τιναχτούμε». Υπεύθυνος της νυχτερινής
βάρδιας ήταν ο Αλεξάντερ Ακίμοφ, ενώ υπεύθυνος για τον χειρισμό
του αντιδραστήρα ήταν ο Λεονίντ Τοπτούνοφ, ένας νέος μηχανικός
με τρίμηνη εμπειρία.
Ο άπειρος μηχανικός αποφάσισε να ρίξει ψυκτικό στον αντιδραστήρα, η θερμοκρασία του οποίου άρχισε να ανεβαίνει. Το προσωπικό ξεκίνησε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, προσπαθώντας
να διορθώσει το προηγούμενο. Και σε κάθε λάθος, η αλυσιδωτή
αντίδραση ήταν ένα βήμα πιο κοντά, και μαζί με αυτήν ο θάνατος
και η καταστροφή.
Το προσωπικό δεν μιλούσε. Ήταν όλοι τους μούσκεμα στον
ιδρώτα και προσπαθούσαν να προλάβουν κάτι που φαινόταν να
έχει πάρει τον δρόμο του. Ο αντιδραστήρας έπρεπε να ψυχθεί και
σε καμία περίπτωση να μην έρθει το σχάσιμο υλικό του σε απευθείας επαφή με το νερό. Τα νετρόνια στον πυρήνα του αντιδραστήρα
άρχισαν να «χορεύουν» και να πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους
ρυθμούς.
«Κατεβάστε τις ράβδους ελέγχου» φώναξε ο Ακίμοφ και σκούπισε τα μάτια του, καθώς δεν έβλεπε από τον ιδρώτα που έσταζε
από το μέτωπό του. Οι
211 ράβδοι ελέγχου θα
μπορούσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες να «ηρεμήσουν» τον πυρήνα.
Ήταν η έσχατη προσπάθεια. Οι ράβδοι ελέγχου
μήκους 7 μέτρων ο καθένας, περιείχαν καρβίδιο του βορίου, το οποίο
απορροφά τα νετρόνια
και καταστέλλει τη σχάση του καυσίμου.
Ωστόσο, το άκρο
των ράβδων ελέγχου
ήταν από γραφίτη, ο
οποίος είναι επιβραδυντής νετρονίων. Αυτό
προκάλεσε παροδική
αύξηση της ισχύος κατά την επείγουσα απενεργοποίηση. Η δυσλειτουργία αυτή είχε διαπιστωθεί ήδη από το 1983, και οφείλεται στο
γεγονός ότι, καθώς οι ράβδοι κατεβαίνουν μαζικά, υπάρχει ένα τμήμα του αντιδραστήρα στο οποίο το νερό (που απορροφά νετρόνια)
αντικαθίσταται από γραφίτη (που επιβραδύνει τα νετρόνια).
Το ρολόι έδειχνε 01:26, όταν άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως
για ολόκληρη την Ευρώπη. Μόλις ο Ακίμοφ πάτησε το κουμπί του
συστήματος επείγουσας απενεργοποίησης, όλα μαζί τα άκρα των
ράβδων ελέγχου εισήλθαν ανάμεσα στις στήλες καυσίμου. Η ισχύς
του αντιδραστήρα Νο 4 ανέβηκε σε κλάσματα του δευτερολέπτου
κατακόρυφα. Οι θερμοκρασία πλέον μέσα στον πυρήνα είχε ξεπεράσει κάθε όριο ασφαλείας. Οι πρώτες στήλες καυσίμου άρχισαν
να σκάνε. Η πίεση του ατμού ανέβαινε ανεξέλεγκτα. Η τελευταία
ένδειξη στην αίθουσα ελέγχου έδειξε ισχύ 33.000 MW, δέκα φορές
μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ αντοχής του αντιδραστήρα.
Όλα άρχισαν να λιώνουν, σαν μια αόρατη λάβα να πέρασε από
πάνω τους με την ταχύτητα που ανοιγοκλείνει το μάτι του ανθρώπου. Μικρές εκρήξεις
άρχισαν να ακούγονται.
Το προσωπικό σε κατάσταση πανικού έτρεχε δεξιά και αριστερά.
Κάποιοι επιχείρησαν
να ανοίξουν τη βαριά
σαν χρηματοκιβωτίου
πόρτα και να βγουν για
να σωθούν. Μάταια.
Μια τρομακτική έκρηξη
διαμέλισε τους περισσότερους. Το τεράστιο
τσιμεντένιο κτήριο του
αντιδραστήρα είχε διαλυθεί σαν τσόφλι αυγού.
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οι πύλες της κολάσεως
ζωντανοί από τη ραδιενέργεια
Στην ατμόσφαιρα της Ουκρανίας άρχισε να χύνεται ανεξέλεγκτα
ραδιενέργεια. Η φύση καιγόταν, ο κόσμος πέθαινε, οι ζωντανοί οργανισμοί, άνθρωποι, ζώα, φυτά, δέντρα, δεν θα ήταν ποτέ τα ίδια.
Δύο με τρία δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μία δεύτερη, ισχυρότερη έκρηξη. Η αντίδραση του ζιρκονίου παρήγαγε υδρογόνο.
Η έκρηξη αυτή ήταν μια πραγματική πυρηνική σχάση που προκλήθηκε όταν κάποιο τμήμα του πυρήνα κατέστη υπερκρίσιμο.
Ο σκοτεινός ουρανός πάνω από το Πριπριάτ γέμισε φως. Ο
κατεστραμμένος πυρήνας του αντιδραστήρα διασκορπίστηκε, και
φλεγόμενα κομμάτια γραφίτη εκτινάχτηκαν στην ατμόσφαιρα σαν
βεγγαλικά. Όπου έπεφταν στα γύρω δάση, τα δέντρα άρπαζαν αμέσως φωτιά. Ο ίδιος ο μισοκατεστραμμένος αντιδραστήρας καιγόταν.
Από μακριά το θέαμα πάγωνε το αίμα. Φωτιές και ραδιενέργεια
παντού στον ουρανό.
Πυροσβεστικός σταθμός Πριπριάτ. Ώρα 01:40

Το τηλέφωνο χτύπησε μανιασμένα. Ο αξιωματικός βάρδιας που
φορούσε τα ακουστικά και άκουγε μουσική από ένα walkman που
του είχε φέρει ένας ξάδερφός του, απάντησε βαριεστημένα. Από το
ακουστικό άκουγε ουρλιαχτά και κραυγές. Κατάλαβε μόνο σκόρπιες
φράσεις: «Φωτιά... Ραδιενέργεια... Καιγόμαστε... Κοίτα έξω από το
παράθυρο, ηλίθιε... Θεέ μου...ειδοποίησε…». Έκλεισε το ακουστικό
νομίζοντας ότι πρόκειται για φάρσα και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Το στόμα του κρέμασε. Με το άλλο χέρι κατέβασε αργά τα ακουστικά του walkman που έπαιζαν ακόμη μουσική. Η νύχτα είχε γίνει
μέρα και το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ πετούσε στήλες φωτιάς
μέχρι τον παγωμένο ουρανό.
Σε ελάχιστα λεπτά κατάφερε να ενημερώσει και να κινητοποιήσει
τους πάντες. Τους συναδέλφους του. Την αστυνομία, τον στρατό, το
νοσοκομείο. Μισή ώρα αργότερα, μαζί με άλλους συναδέλφους του
βρισκόταν στην «πρώτη γραμμή» και με τις μάνικες προσπαθούσε
να σβήσει τις φλόγες. Κανείς δεν γνώριζε την επικινδυνότητα. Πήγαν απροστάτευτοι μέσα στην πηγή της ραδιενέργειας. Το κορμί
τους δεχόταν απίστευτη ακτινοβολία. Μέχρι που ο Σεργκέι σωριάστηκε στο έδαφος. «Σηκώστε τον, τον ηλίθιο. Ήρθε μεθυσμένος
για δουλειά» ούρλιαξε ένας αξιωματικός σε κάποιους πυροσβέστες
που έσβηναν τις φλόγες. Μόλις εκείνοι σήκωσαν τον Σεργκέι, είδαν
ότι δεν ήταν μεθυσμένος. Ήταν νεκρός και οι σάρκες στο πρόσωπό
του είχαν λιώσει.

Στις 05:00 τα ξημερώματα η φωτιά στο κτήριο είχε σβήσει. Ο
πυρήνας όμως συνέχιζε να καίει. Στην ατμόσφαιρα συνέχιζε να
χύνεται απίστευτη θανατηφόρα ποσότητα ραδιενέργειας. Νερό δεν
έπρεπε να αγγίξει τον πυρήνα. Θα γινόταν θερμική έκρηξη. Οι περισσότεροι πυροσβέστες δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν στα σπίτια
τους. Πέθαναν από τη ραδιενέργεια στη διαδρομή.
Περιοχή Στούπινο, 100 χλμ. έξω από τη Μόσχα. 07:00, Σάββατο 26 Απριλίου. Αεροπορική βάση
Η φωνή του Λεονίντ Ιβάνοβιτς Κρίστιτς, καθώς μιλούσε προς

το πλήρωμά του, έτρεμε: «Μαζί επιβιώσαμε στο Αφγανιστάν, μαζί
σώσαμε συντρόφους από βέβαιο θάνατο. Σήμερα θα πετάξουμε
μαζί σε μια αποστολή από την οποία το πιθανότερο είναι να μην
επιστρέψουμε. Η πατρίδα, η Ευρώπη όλη κινδυνεύει. Έσκασε ο πυρηνικός σταθμός του Πριπριάτ και η ραδιενέργεια ξεχύνεται ανεξέλεγκτα. Θα μεταβούμε να ρίξουμε υγρό τσιμέντο επάνω στην τρύπα
που χάσκει για να τη σταματήσουμε. Η αποστολή είναι εθελοντική.
Όποιος δεν επιθυμεί να ακολουθήσει τον καταλαβαίνω».
Το υπόλοιπο προσωπικό ξεροκατάπιε. Δίχως να το καλοσκεφτούν, όλοι συμφώνησαν και πριν επιβιβαστούν στο ελικόπτερο
Mil Mi 8 έσπευσαν να τηλεφωνήσουν στις οικογένειές τους για το
στερνό αντίο...
Από την ενδοσυνεννόηση του σκάφους ο Λεονίντ είπε: «Σήμερα
δεν είμαστε στρατιώτες. Σήμερα είμαστε εκκαθαριστές».
Το ελικόπτερο ταξίδεψε με φουλ τις μηχανές και προσγειώθηκε
στο γήπεδο της καταραμένης πόλης, δίπλα σε άλλα ελικόπτερα,
πυροσβεστικά οχήματα ασθενοφόρα και τανκς. Ήδη από ψηλά το
θέαμα που είδαν τους είχε κόψει την αναπνοή. Εκατοντάδες λεωφορεία να περιμένουν στις άκρες του δρόμου να πάρουν κόσμο.
Θα ξεκινούσε η εκκένωση της πόλης. Είδαν την τεράστια ρόδα του
λούνα παρκ, ασάλευτη, δίχως παιδάκια, και πίσω στις παρυφές
είδαν το κατεστραμμένο εργοστάσιο να συνεχίζει να ξερνάει φωτιές
και καπνό. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και σκοτεινός σαν να
περίμενε βροχή.
Αμέσως μια ομάδα στρατιωτών «έδεσε» σε έναν γάντζο στην
κοιλιά του κύτους ένα τεράστιο καλάθι σαν αυτό που χρησιμοποιεί
η Πυροσβεστική για να σβήνει δασικές φωτιές και μια άλλη ομάδα
άρχισε να τον γεμίζει.
Ο Λεονίντ κατέβηκε να ξεμουδιάσει και ο επικεφαλής τον πλησίασε, του έδωσε κάτι λευκές στολές που όλο το πλήρωμα έπρεπε να
βάλει επάνω από τα ρούχα και του φώναξε για να ακούγεται καθαρά: «Σύντροφε, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Θα πρέπει να πάτε
επάνω από την τρύπα και να αδειάσετε τον κάδο επάνω από τον
φλεγόμενο αντιδραστήρα. Ο κάδος περιέχει άμμο, μόλυβδο, πηλό
και βόριο. Μόνο έτσι θα κλείσει η τρύπα».
Σε λίγη ώρα το ελικόπτερο μαζί με το βαρύ φορτίο του απογειωνόταν με προορισμό τον θάνατο. Την ίδια στιγμή τρεις άνδρες,
με καταδυτικές στολές, βουτούσαν μέσα στον πλημμυρισμένο από
ραδιενεργό ύδωρ αντιδραστήρα για να κλείσουν τις βάνες και να
ανοίξουν τις θυρίδες αποστράγγισης του ραδιενεργού νερού, ώστε
να εμποδιστεί μια θερμική έκρηξη.
Το ελικόπτερο Mil Mi 8 με κυβερνήτη τον Λεονίντ Ιβάνοβιτς
Κρίστιτς έφτασε επάνω από την τρύπα και άρχισε να «αδειάζει».
Χαμήλωσε ακόμη περισσότερο για να έχει καλύτερο στόχο. Δεχόταν
άμεσα τη ραδιενέργεια. Οι στολές που φορούσαν, δεν μπορούσαν
να τους προστατεύσουν. Ήταν σαν να φορούσαν χάρτινο μπουφάν
σε καταιγίδα. Ύστερα από 90 δευτερόλεπτα ο αμφιβληστροειδής
του Λεονίντ κάηκε. Οδηγούσε στα τυφλά. «Τα μάτια μου καίγονται»
ούρλιαξε και άφησε το πηδάλιο στον συγκυβερνήτη. Ελάχιστες

στιγμές αργότερα, τα σώματα και των τεσσάρων μελών του πληρώματος άρχισαν κυριολεκτικά να ρευστοποιούνται. Έλιωναν σαν να
ήταν από πλαστικό.
Ο συγκυβερνήτης Βορόμπιοφ Βολοντιμίρ Κωνσταντίνοβιτς πριν
τυφλωθεί και εκείνος είδε μέσα σε φριχτούς πόνους ότι το χέρι του,
που κρατούσε το πηδάλιο, είχε χάσει τις σάρκες του και ήταν απλά
ένας σκελετός.
«Λίγο ακόμη και τελειώσαμε» φώναξε ο τυφλός μηχανικός Γιουνχκίντ Ολεξάντρ και από το πίσω μέρος της καμπίνας έσπευσε να
πιάσει το πηδάλιο. Μόλις το άγγιξε, σχεδόν και αυτός χωρίς σάρκα
επάνω του, ο τεράστιος έλικας, έτσι χαμηλά που πετούσε, μπλέχτηκε σε ένα συρματόσχοινο ενός γερανού που βρισκόταν εκεί.
Το ελικόπτερο συντρίφτηκε με ορμή στο χώμα. Κανείς από το
πλήρωμα δεν ένιωσε τον θάνατο να πλησιάζει. Ήταν ήδη νεκροί
ενώ βρίσκονταν στον αέρα...

CMYK
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Παρουσία της Βέροιας στο
συνέδριο των δημοσιογράφων
Με θέμα «Αξιοπιστία και Ελευθεροτυπία στην Ψηφιακή Εποχή» η Ένωση
Συντακτών Επαρχιακού Τύπου διοργανώνει το 52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της, το τριήμερο 11 με 13
Μαΐου 2018 στη Αιδηψό.
Στο Συνέδριο θα παραστεί και θα
χαιρετήσει η Πρύτανης του Παντείου
Πανεπιστημίου κ. Ισμήνη Κριάρη, ενώ
συμμετέχουν ως εισηγητές Πανεπιστημιακοί, Επιστήμονες – Ερευνητές από
πέντε Πανεπιστήμια (Πάντειο, ΑΠΘ, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Κύπρου). Η ομάδα
των εισηγητών συμπληρώνεται από έγκριτους δημοσιογράφους, αναλυτές και
ερευνητές. Στόχος είναι να αναπτυχθεί
ένας γόνιμος διάλογος σε θέματα και
ερωτήματα όπως:
- Η Ελευθερία έκφρασης και διάχυσης της πληροφορίας
- Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα ψηφιακά δημοσιογραφικά
περιβάλλοντα
- Ο τοπικός Τύπος όπλο κατά των
ψευδών ειδήσεων στο νέο Παγκόσμιο Χωριό μας
- Τα δεδομένα (DATA): Ρόλος, διαχείριση και συμβολή στην επικοινωνία και την
πληροφόρηση.»
- Η Ηθική των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ
- Η Αξία και η Απαξίωση της Πληροφορίας: Οικονομικές Προκλήσεις στην Ψηφιακή
Εποχή
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι και από τη Βέροια, όπως ο Κώστας
Τσιμόπουλος που είναι μέλος της διοίκησης (ταμίας) της ΕΣΕΤ, ο εκδότης της εφημερίδας μας Βύλλης Γαλαμομάτης, ο Δημήτρης Καρολίδης, η Σοφία Βέϊου και ο Νίκος
Βουδούρης.
Να υπενθυμίσουμε πως το προηγούμενο συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου έγινε τον περασμένο Οκτώβριο με απόλυτη επιτυχία στη Βέροια.
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Με καλό καιρό γιορτάστηκε η
Πρωτομαγιά
Η πρωτομαγιά στη Βέροια
και δη στην Ημαθία γιορτάστηκε και φέτος με τον καλύτερο
τρόπο, κέφι, χορό και πολύ
κόσμο που έδωσε δυναμικό
παρών στις φυσικού κάλλους
τοποθεσίες, αλλά και σε σκιασμένα σημεία σπιτιών.
Σε αυτό βοήθησε και ο αρκετά καλοκαιρινός καιρός που
συνέβαλε στο να παραμείνει ο
κόσμος μέχρι αργά το απόγευμα και να απολαύσει όσο το
δυνατόν περισσότερο στιγμές
ηρεμίας και ψυχαγωγίας.
Ωστόσο γιορτάστηκε και η εργατική πρωτομαγιά στη Βέροια με δύο συγκεντρώσεις από το Εργατικό Κέντρο Βέροιας και το ΠΑΜΕ, με την συνηθισμένη μικρή συμμετοχή των πολιτών.

Φωταγωγήθηκαν
και οι προβλήτες της
λίμνες
Πριν από λίγους μήνες γράψαμε για την σωστή απόφαση που πήρε η διοίκηση της ΔΕΗ
και φωταγώγησε (μέχρι τις 11 το βράδυ) τον παραλίμνιο δρόμο του Αλιάκμονα, όπου καθημερινά πεζοπορούν και ποδηλατούν πολλοί συμπολίτες μας, κάθε ηλικίας.
Πριν λίγες μέρες παρατηρήσαμε πως φωταγωγήθηκαν και οι δύο προβλήτες που
υπάρχουν στην λίμνη του Αλιάκμονα στις Βαρβάρες. Μία ακόμα σωστή απόφαση
της ΔΕΗ καθώς έτσι αναδεικνύει το σύνολο του έργου και δημιουργεί συνθήκες
ασφάλειας για τους πολίτες.
Τέλος καλό θα ήταν η ώρα φωταγώγησης για τους θερινούς μήνες να γίνει μέχρι τις 12 τα μεσάνυκτα.

Η Πατρίδα τιμά τους πατριώτες της
Η Πατρίδα δεν ξεχνά
τους ανθρώπους της
που για την πατρίδα εκτελέστηκαν από τους
Γερμανούς στις 17 Μαΐου του 1944.
Γι αυτό όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος θα
τους αποδώσει τιμές την
Κυριακή 13 Μαΐου στην
καθιερωμένη εκδήλωση
με τέλεση μνημόσυνου
στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης του χωριού.

CMYK
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Παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν
για την καλλιέργεια φαρμακευτικής βιομηχανικής κάνναβης στον ευρύτερο Δήμο
Νάουσας, ωστόσο η εκ Ναούσης καταγόμενη βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου ανέλαβε τον ρόλο να πείσει
τους διαμαρτυρόμενους συνδημότες της.
Για τον σκοπό αυτό ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει εκδήλωση με
θέμα «Φαρμακευτική και Βιομηχανική
Κάνναβη στην Απασχόληση και στην Ανάπτυξη» με ομιλητές εκπροσώπους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και επιστήμονες.
Με την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους και την καλλιέργεια κάνναβης, η μεταρρυθμιστική ανάπτυξη …καλπάζει!!!

Έγκαιρες ανακοινώσεις
για τα σημεία που θα γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων για την ημέρα
της Πρωτομαγιάς έκανε ο
Δήμος Βέροιας, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν έπιασε
τόπο.
Ενώ θα γινόταν αποκομιδή μόνο στο κέντρο της
πόλης, πολλοί συμπολίτες
που κατοικούν περιφερειακά κατέβασαν τα σκουπίδια
στους κάδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άσχημη εικόνα και δυσοσμία λόγω της ζέστης.
Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία μας από συνοικία της Βέροιας την ημέρα της Πρωτομαγιάς, που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά πως είμαστε ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΙ!!!
ΦΩΤΟ
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Τους απαξιώνουν με την απουσία τους
Βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε τακτά
χρονικά διαστήματα εξορμούν σε χωριά της
Ημαθίας για να εκφράσουν τις απόψεις τους
σε τοπικά και όχι μόνο
θέματα και να προβάλουν το «έργο» της Κυβέρνησης.
Ευτυχώς για τους ίδιους δεν υπάρχουν έντονες (και ενίοτε υποκινούμενες) επιθετικές
αντιδράσεις από τους
πολίτες, όπως υπήρχαν
πριν από τρία χρόνια επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως «τιμωρούνται»
με την απαξίωση της απουσίας τους από τις συγκεντρώσεις αυτές και φανταζόμαστε πως
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το πήραν το «μήνυμα».

Όλα βαίνουν καλώς στο Νοσοκομείο Βέροιας, λένε οι επικεφαλής, αλλά κουβέντα δεν κάνουν για την κατάντια που υπάρχει σε βασικά, απλά,
προβλήματα που υπάρχουν.
Για ένα σύγχρονο, ας πούμε, νοσοκομείο, είναι αδιανόητο να υπάρχουν καρότσια που μεταφέρουν τους
ασθενείς με τα πατητήρια να μην
λειτουργούν και τα «μπράτσα» να
είναι σχισμένα και μπαλωμένα με γάζες, επιδέσμους και ότι άλλο κρίνεται
«χρήσιμο» για την «επούλωση των
πληγών» της δερματίνης.
Μάλλον θα περιμένουν οι ταγοί
καμιά δωρεά από πολίτη για να
βγουν και καμιά φωτογραφία για την
…επιτυχία τους!!!

Επικίνδυνος ο παραποτάμιος δρόμος της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ στην οποία ανήκει ο παραποτάμιος δρόμος του Αλιάκμονα για τα χωριά των
Πιερίων θα πρέπει να δώσει λύση στο πρόβλημα με τις κατολισθήσεις.
Μπορεί μέχρι σήμερα να μην υπήρξε κάποιο σοβαρό περιστατικό με διερχόμενο αυτοκίνητο, αλλά μια φορά γίνεται το κακό, όπως για παράδειγμα με το δένδρο που έπεσε
στην Εγνατία οδό και σκοτώθηκε ο Δημήτρης Λαϊδης.
Ο συγκεκριμένος παραποτάμιος δρόμος, πραγματικά εξυπηρετεί τους εργαζόμενους
στα δύο υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ, όπως επίσης και για την ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών προς τα χωριά των Πιερίων.
Ωστόσο όμως μια απλή προειδοποιητική πινακίδα δεν αρκεί. Θα πρέπει να γίνουν
σοβαρές γεωλογικές έρευνες και ανάλογα με τα αποτελέσματα να προβούν σε ριζικές
παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν ασφάλεια στους περαστικούς πεζοπόρους, ποδηλάτες και εποχούμενους.

Έντονα τα προβλήματα της
καθημερινότητας

«Φωλιά»
για την δόση τ
ου
πεζογέφυρα τ ς στην
ης λαϊκής
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Σε συζήτηση που έγινε στο
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροια
ς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και
ϊστάμενος της Δημοτικής Ασ
πολιτικός προτυνομίας, εξέφρασε την δια
πίσ
τωση πως ούτε με τα πρόστιμ
πρόβλημα με την παράνομη
α λύνεται το
χρήση τραπεζοκαθισμάτων
στα πεζοδρόμια, αφού κάθε
ζεται το ίδιο φαινόμενο.
χρόνο παρουσιάΈτσι τα προβλήματα με τα
αδέσποτα και τα τραπεζοκα
θίσματα δεν λύνονται, το πρό
καθαριότητα όταν δεν υπάρχε
βλημα με την
ι προσωπικό με 8μηνη Κοινω
φελή εργασία είναι υπαρκτό
υπάρχει σοβαρότατο πρόβλη
και έντονο, ΑΡΑ
μα με ζητήματα της καθημεριν
ότητας στον Δήμο Βέροιας.

Παγκόσμιες Ημέρες
για …γέλια!!!
Καλά άρχισε να γελοιοποιείται και να χάνει την αξία της ο όρος Παγκόσμια Ημέρα. Για παράδειγμα τον μήνα Μάιο έχουμε 25 Παγκόσμιες Ημέρες. Η Παγκόσμια Ημέρα Εργατών (Πρωτομαγιά), η Παγκόσμια Ημέρα της Ευρώπης, η Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καπνίσματος, η παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, έχουν την ίδια «αξία» με την
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφυλοφοβίας, την Παγκόσμια Ημέρα Κυανοκράνων, την Παγκόσμια Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης και πολλές άλλες…
Και εκεί που είμαστε έτοιμοι να πούμε πως αυτά είναι για γέλια, να΄σου και η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου που γιορτάστηκε στις 2
Μαΐου!!!
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εκδηλώσεις
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

«Τα ραδίκια ανάποδα»,
σε σκηνοθεσία
Βλαδίμηρου Κυριακίδη
Η Εταιρεία παραγωγής
«TEXNIS» παρουσιάζει τον
ξεκαρδιστικό μονόλογο του
Γιώργου Γαλίτη, που δε λέει
να μας αφήσει χρόνους, να
μείνει στον τόπο και να τινάξει
τα πέταλα. Τώρα πια δεν τον
πάνε τέσσερις αλλά επτά. Επτά χρόνια επικηδείας, Έβδομη φορά θανατερά!
Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να
δείτε «Τα ραδίκια ανάποδα»,
σε νέο τόπο, εν τόπω χλοερώ
και αναψύξεως!!!
Λίγα λόγια για το έργο:
Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια,
ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο.
Ένα one dead man show, ένα black total κωμικό
μονόλογο με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!
Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος
Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό
ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
Δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα» και ελπίζουμε να
κλάψετε (απ’ τα γέλια). Μια παράσταση που θα
ζείτε να τη θυμόσαστε.
Συντελεστές:
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση: Τόλης Κετσελίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία Σχοινά
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών,
ώρα 9.00μ.μ
Είσοδος 12€
Προπώληση εισιτηρίων: (Έναρξη προπώλησης Tρίτη 20/03 )
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, Π.Μελά
& Μπιζανίου γωνία, τηλ 2331078100 γραμματεία
ΚΕΠΑ & γραμματεία ΔΗΠΕΘΕ, 2331078140
Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ, Βενιζέλου 36,
τηλ.2331024612
Καφέ ΜΠΡΙΚΙ, Μητροπόλεως 44, τηλ.
2331020201
Ουζερί ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ, Μητροπόλεως 12
τηλ. 2331120327
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : TEXNIS -Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας

Ένας μοναδικός Περίπατος Βιβλίου
για τους μαθητές του Μουσικού
Σχολείου Βέροιας!
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου,
σε συνεργασία με την Εταιρεία
Συγγραφέων και τοΕλληνικό Τμήμα
της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου, γιορτάζει και φέτος - με πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις με άξονα το βιβλίο και τη
φιλαναγνωσία- την 23η Απριλίου
ως Ημέρα Βιβλίου, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς από την UNESCO.
Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές του
προγράμματος Φιλαναγνωσίας του
Μουσικού Σχολείου «Διαβάζω, Εμπνέεσαι, Δημιουργούμε και Ραδιοεπικοινωνούμε» συνοδευόμενοι
από την υπεύθυνη του προγράμματος, Κική Ιντζεβίδου και τις καθηγήτριες, Χαρά Σκουμποπούλου
και Μαριάννα Λούκα, συμμετείχαν
σε έναν ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ την 23η Απριλίου στο κέντρο της Βέροιας, μια βόλτα με οδηγό το
βιβλίο και σταθμούς, τον Ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της και τον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους, η οποία χάρισε μια διαφορετική εμπειρία στους μικρούς μαθητές.
Πρώτη στάση έκαναν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Βέροιας, ΑΚΟΥ 99.6 όπου οι μαθητές βγήκαν
ζωντανά στον αέρα στην εκπομπή Πρωινές Σημειώσεις με τη Σοφία Γκαγκούση, συνομίλησαν μαζί
της και έδωσαν τα δικό τους μήνυμα για την ημέρα: «Κλείσε το κινητό και άνοιξε ένα βιβλίο».
Δεύτερο σταθμό τους αποτέλεσε η Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης, ο χώρος όπουζει και αναπνέει το βιβλίο. Εκεί συζήτησαν με τους επισκέπτες της, άκουσαν τις προτιμήσεις τους και τους έδειξαν
αγαπημένα τους βιβλία με τη βοήθεια της κ. Ασπασίας Τασιοπούλου, η οποία τους οδηγούσε στα
ράφια όπου ήταν τοποθετημένα. Έκαναν έτσι μια προσπάθεια για την προώθηση της ανάγνωσης
με σκοπό όχι μόνο να δημιουργηθούν νέοι, αλλά και να κινητοποιηθούν οι παλιοί αναγνώστες.
Στη συνέχεια οι μαθητές κατευθύνθηκαν στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους, όπου συνάντησαν μαθητές άλλων σχολείων, του 1ου και 2ου Δημοτικού, και ταξίδεψαν μαζί τους στον κόσμο
του βιβλίου μέσα από δράσεις που ετοίμασαν θεατρικές, μουσικές και εικαστικές με τη βοήθεια
των καθηγητριών τους, της μουσικού Γεωργίας Ιωαννίδου και της εικαστικού Φωτεινής Χαμιδιελή.
Παράλληλα μοίρασαν σελιδοδείκτες στους περαστικούς και μπαλόνια με μηνύματα στους μικρούς
αναγνώστες. Τέλος οι μαθητές συμβολικά πέταξαν τα κινητά τους και μοίρασαν βιβλία στο κοινό.
Μαζί τους βρέθηκε η υπεύθυνη της ΙΒΒΥ- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου - για τη βόρεια
Ελλάδα, κα Πάττυ Παπαδήμου, η οποία υλοποίησε ένα εργαστήριο φιλαναγνωσίας.
Ευχαριστούμε την κα Γκαγκούση για την εγκάρδια φιλοξενία, την κα Τασιοπούλου για τη συμβολή της στην επιτυχία της δράσης μας, τον κ. Κεβρεκίδη, καθηγητή του 1ου Γυμνασίου για την τεχνική υποστήριξη και την κα Παπαδήμου, που πάντα είναι στο πλευρό της ομάδας μας και ενισχύει
τις εκδηλώσεις μας.

100 χρόνια από την πυρκαγιά που κατέστρεψε και
μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη
Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, οργανώνουν
την προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ του κ. Γρηγ. Βαρδαρινού
«Θεσσαλονίκη 1917: η φωτιά που γέννησε μια πόλη». Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και
ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, Έλλης 8, Βέροια.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί
και θα προλογίσει ο σκηνοθέτης.
Το μεσημέρι της 18ης Αυγούστου 1917 από το μαγείρεμα δύο Ελληνίδων προσφύγων στην αυλή ενός
φτωχόσπιτου, που νοίκιαζαν
οι οικογένειές τους στην οδό
Ολυμπιάδος 3, στα σύνορα με
την Άνω Πόλη, στην τότε μουσουλμανική συνοικία Μεβλανέ, ξεκίνησε η καταστροφική
πυρκαγιά. Η φωτιά επεκτάθηκε, πέρασε την Εγνατία οδό, έφθασε στην παραλία και μέσα σε
32 ώρες αφάνισε κυριολεκτικά το ιστορικό κέντρο της εντός των
τειχών πόλης. 9.500 κτίρια καταστράφηκαν και περισσότεροι από
70.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
- Πού διέφερε η πυρκαγιά του 1917 από τις συνήθεις πυρκαγιές του 19ου αι., που εκδηλώνονταν σε όλες τις πόλεις (στη Θεσ-

σαλονίκη το 1890 είχαμε επίσης μεγάλη πυρκαγιά) ;
- Ήταν επαρκή τα μέσα πυρόσβεσης της περιόδου εκείνης (ο Α’
Παγκόσμιος Πόλεμος είναι σε εξέλιξη);
- Ποιές ήταν οι πολεοδομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς;
- Πόσο επηρέασε η πυρκαγιά τη μεταβολή της σύνθεσης του
πληθυσμού της πόλης;
- Ποιο ήταν το έργο της Διεθνούς Επιτροπής
Νέου Σχεδίου Θεσ/νίκης, που συγκρότησε η
κυβέρνηση Βενιζέλου υπό την καθοδήγηση του
Γάλλου αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ (τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ήταν οι αρχιτέκτονες
Αριστ. Ζάχος, Κων/νος Κιτσίκης, Τόμας Μόσον,
οι μηχανικοί Άγγελος Γκίνης, Ζαν Πλεϊμπέρ και ο
τότε δήμαρχος Κωνσταντίνος Αγγελάκης).
- Τι τύχη είχε ο νόμος Παπαναστασίου για
τα «κτηματόγραφα», που προστάτευαν τους
αρχικούς ιδιοκτήτες ακινήτων της πυρίκαυστης
ζώνης;
- Πόσο μοιάζει η Θεσσαλονίκη του 1912 με
εκείνη του 1930 και του 1970;
Η ταινία πραγματεύεται τα γεγονότα
που οδήγησαν στην καταστροφική πυρκαγιά και
η οποία έγινε ο καταλύτης της μεταμόρφωσης
της Θεσσαλονίκης από μια οθωμανική μεσαιωνική σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη. Επίσης αξιοποιείται σε
υψηλή ευκρίνεια σημαντικό αρχειακό υλικό, που βρήκαν οι συντελεστές της ταινίας μετά από πολύμηνες έρευνες.
Το ιστορικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 62’ πρωτοπαρουσιάστηκε
στο πλαίσιο της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο 2017, ξεκίνησε το Νοέμβριο
2017 τη φεστιβαλική του πορεία από το 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού

Ντοκιμαντέρ DocFest της Χαλκίδας, όπου και έλαβε τιμητική διάκριση. Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσ/νίκης, ενώ στο
Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου στη Καλαμάτα τιμήθηκε με το βραβείο κοινού.
Ο κ. Βαρδαρινός σπούδασε κινηματογράφο και τηλεόραση
στο New York College, απ’ όπου αποφοίτησε το 2006 με άριστα.
Το 2010 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη σκηνοθεσία κινηματογράφου, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Edinburgh College of Art,
University of Edinburgh με υποτροφία του ιδρύματος «Αλ. Ωνάσης».
Εργάζεται ως παραγωγός. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν
δύο ταινίες μικρού μήκους, τα «Talking Piranhas» και το «The Νoir
Project». Η δεύτερη έχει λάβει οκτώ βραβεία σε μια σειρά από
φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα. Ταξίδεψε σε κινηματογραφικά φεστιβάλ στο εξωτερικό και προβλήθηκε σε περισσότερες
από σαράντα ειδικές προβολές σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο
εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, θέμα που πραγματεύεται η ταινία με έξυπνο
και αναπάντεχο τρόπο.
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εκδηλώσεις
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βέροιας

Λίγο πριν πέσει η αυλαία… και πάμε!!!
Στ ο π λ α ί σ ι ο
του Πολιτιστικού
Προγράμματος
Κινηματογραφική
Λέσχη «Αυλαία
κα ι Π ά μ ε » τ η ν
Παρασκευή 27
Απριλίου 2018
οι μαθητές και οι
μαθήτριες του Ενιαίου Ειδικού
Επαγγελματικού
Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας πραγματοποίησαν ακόμη μία συνέντευξη
με τον γνωστό
ηθοποιό κ. Γιάννη Τσιμιτσέλη. Το
πρόγραμμα υλοποιείται υπό την
καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών:
Λαφάρα Ανθίας,
Μάκου Ιφιγένειας,
Παπαγεωργίου Ελένης και Σπυροπούλου Μαρίας.
Κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης
μέσω τηλεδιάσκεψης οι μαθητές,
απόλυτα εξοικειωμένοι με την γνώριμη πλέον γι’ αυτούς, αλλά πάντα
μοναδική εμπειρία
που τους παρέχει κάθε συνέντευξη, είχαν το χρόνο να θέσουν ερωτήματα για το επάγγελμα του
ηθοποιού και για το χώρο της τηλεόρασης και του
κινηματογράφου.
Ο γνωστός ηθοποιός πρόθυμος, ευ-

γενικός και χαμογελαστός, απάντησε σε όλες τις
ερωτήσεις των μαθητών και των μαθητριών, ενώ
δήλωσε ότι ήταν γι’ αυτόν κάτι πρωτότυπο αλλά
ταυτόχρονα και τόσο ενδιαφέρον να βρίσκεται στο
στούντιο και στο διάλειμμα να παραχωρεί συνέντευξη στους μικρούς και τις μικρές δημοσιογράφους.

ΠΩΣ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙΣ

Ομιλία του κ. Στέφανου Ξενάκη στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στις 5.30 το
απόγευμα, σας προσκαλούμε στη διάλεξη
του κ. Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Πως
πετυχαίνεις»
Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών σεμιναρίων με
τίτλο «Ναι μπορώ» και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας (Έλλης 8)
ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ
Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ είναι ένα μάθημα αξιών. Θα ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και
θα μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά. Αφορά
στην τέχνη της ζωής. Γιατί η ζωή έχει τη δική της
τέχνη. Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ είναι μια νέα πρακτική
φιλοσοφία ζωής.
Πολλοί συνάνθρωποί μας δε ζουν αυτό που
λαχταράνε. Σκορπάνε τη ζωή. Άλλοι είναι θυμωμένοι κι άλλοι ακινητοποιημένοι. Βλέπουν τα
προβλήματα κι όχι τις λύσεις. Τους επιλέγει η
ζωή αντί να την επιλέγουν.
Οφείλουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Τους οφείλουμε τις βασικές δεξιότητες κι
αξίες της ζωής, καθώς και τα εργαλεία για να
την πάνε μπροστά.
Για να πιστέψουν από νωρίς στον εαυτό
τους. Για να πατήσουν γερά στα πόδια τους. Για
να πουν με σιγουριά τα δικά τους ΝΑΙ και ΟΧΙ.
Για να κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη
και να του χαμογελάνε. Για να τολμήσουν να
κάνουν τα δικά τους λάθη. Για να τολμήσουν την
ευτυχία. Για να να μάθουν ότι εκείνα ορίζουν τη
ζωή τους. Για ν’ αποδεχτούν τον εαυτό σου και
να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να τον αλλάξουν. Μόνο να τον εξελίξουν.
Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ είναι ένα παιχνίδι αυτογνωσίας. Θα πραγματοποιείται με ιστορίες. Κάθε
μάθημα θα είναι και μια ιστορία με πολύτιμα

μαθήματα ζωής. Θα υπάρξουν 10άδες τέτοιες
ιστορίες.
Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ φιλοδοξεί να μπει σε όλα τα
σχολεία της χώρας μας. Ιδιωτικά και Δημόσια.
Ο κ.Στέφανος Ξενάκης, σπούδασε Διοίκηση
Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών κι Εμπορικών επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο) και MBA στο Manchester
Business School. Εργάστηκε με επιτυχία ως
στέλεχος κι επιχειρηματίας στο χώρο της διαφήμισης από το 1993 έως το 2015. Έκτοτε
ασχολείται με το πάθος του, την αυτοβελτίωση
και την προσωπική εξέλιξη τις οποίες υπηρετεί
παθιασμένα με τα κείμενα και τις ομιλίες του. Το
πρώτο βιβλίο του κυκλοφορεί μέσα στον Μάιο
του 2018. Αυτή την εποχή εργάζεται εντατικά για
το όνειρό του το μάθημα ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ, ένα μάθημα αξιών κι αυτογνωσίας, το οποίο φιλοδοξεί
να μπει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας από την
πρώτη κιόλας δημοτικού. Το ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ έχει
ήδη ξεκινήσει να διδάσκεται ερευνητικά σε αρκετά σχολεία της ελληνικής περιφέρειας. Περήφανος πατέρας 2 κοριτσιών ηλικίας 6 και 9 ετών.
https://naiboro.gr/
http://www.libver.gr

Ημερίδα του ΣΟΦΨΥ για την ψυχική υγεία
και την κοινωνική επανένταξη
Ημερίδα με θέμα «ψυχική υγειά και την
κοινωνική επανένταξη : Προκλήσεις – Δικτύωση – Συνεργασία» διοργανώνει ο ΣΟΦΨΥ με τη
συνεργασία του Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», το
Σάββατο 12 Μαϊου 2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας. Η Μ Ε Ρ
Ι Δ Α : « ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ :
Προκλήσεις – Δικτύωση – Συνεργασία»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- 09.00΄–09.30΄ : Προσέλευση - Εγγραφές (Για
όσους επιθυμούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής)
- 09.30΄- 10.00΄ : Εναρξη – Χαιρετισμοί
- 10.00΄- 10.45΄
Α΄ Κύκλος : « Ψυχική Υγεία – Πολιτεία – Εκκλησία»
Προεδρείο : Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος
Παπαδημητρίου Στέργιος, Ιατρός Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Ημαθίας
- Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Λεμοντζής. εκπρ.
Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας
- Αναστασία Δούκα, Νοσηλεύτρια , Προϊστ/νη
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού Δήμου Βέροιας
-Τσέκας Δημήτρης, εκπρ. ΟΚΑΝΑ
- 10.45΄- 11.00΄ Συζήτηση
- 11.00΄- 11.45΄
Β’ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Νομικό Σύστημα»
Προεδρείο : Γιώργος Σαλιάγκας, Πρόεδρος
ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
Βασίλης Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικού

Συλλόγου Ημαθίας
- Νομίδου Αικατερίνη, Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Συλλόγων Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας (Π.Ο.
Σ.Ο.Ψ.Υ.)
- Θωμάς Μοσχόπουλος, Αστυνόμος Α΄, εκπρ.
Αστυνομικής Δ/νσης Ημαθίας
- Κουμπουλίδης Λάζαρος, Δικηγόρος, εκπρ.
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας
-11.45΄- 12.00΄ Συζήτηση
12.00΄- 12.15΄ Διάλειμμα – Καφές
-12.15΄- 13.15΄
Γ΄ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη»
Προεδρείο :
Μαρία Ντέντου, Γ.Γ. ΣΟΦΨΥ
Ημαθίας
Μαρία Νάτσιου, Ψυχολόγος
- Κυβέλη Καλαϊτζή, Ψυχολόγος, εκπρ. ΣΟΦΨΥ Ημαθίας
- Κυριακίδου Ελένη, Ψυχολόγος, Σύλλογος
«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ»
- Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγος, εκπρ. Συλλόγου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»
- Χρύσα Μπέκα, Ψυχολόγος, εκπρ. Συλλόγου
Καρκινοπαθών Ν. Ημαθίας
- Εφη Τσαπαροπούλου, Ψυχολόγος, Κέντρο
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων
Γυναικών Δήμου Βέροιας
-13.15΄- 13.30΄ Συζήτηση
-13.30΄- 14.15 ΄
Δ΄ Κύκλος : «Ψυχική Υγεία και Εργασία»
Προεδρείο : Μαρία Παπαϊωάννου, Προϊστ/νη
Δ/νσης Νοσηλευτικής
Γ.Ν. Βέροιας

Σωτήρης Κουπίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.
- Εκπρ. Υπουργείου Υγείας
- Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος, Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε.
«Δεσμός» Ημαθίας
- Μαρία Δημοπούλου, Πρόεδρος
Κοι.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες»
- Σωτήρης Κουπίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοι.Σ.Π.Ε.
-14.15΄- 14.30΄ Συζήτηση
- Κλείσιμο Ημερίδας – Χορήγηση
Βεβαιώσεων - Μπουφές
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-Πρόεδρος : Γιώργος Σαλιάγκας,
Πρόεδρος Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
-Αντιπρόεδρος : Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος,
Πρόεδρος Κοι.Σ.Π.Ε. «Δεσμός» Ημαθίας
-Μαρία Ντέντου, Γ. Γραμματέας
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
-Ελευθερία Βενετσανάκου, Ταμίας
Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας
-Μαρία Νάτσιου, Ψυχολόγος
-Κυβέλη Καλαϊτζή, Ψυχολόγος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-Ηλίας Γραμματικόπουλος, Ψυχίατρος
-Ειρήνη Τσίρκα, Ψυχίατρος
-Βλαβογελάκης Αντώνης, Ψυχίατρος
-Σιδηρόπουλος Γιώργος, Ψυχίατρος
-Παπαδημητρίου Στέργιος, Ιατρός Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Ημαθίας

-Μαρία Νάτσιου, Ψυχολόγος
-Κυβέλη Καλαϊτζή, Ψυχολόγος
-Μαρία Βαρβέρη, Ψυχολόγος
-Εφη Τσαπαροπούλου, Ψυχολόγος
-Αντώνης Τσιτλακίδης, Ψυχολόγος
-Καλλιόπη Γραμματικοπούλου, Ψυχολόγος
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
9 έως 12 Μαϊου 2018 : Εκθεση Ζωγραφικής
της Ομάδας Ζωγραφικής των ληπτών του Σ.Ο.Φ.
Ψ.Υ. Ημαθίας στο φουαγιέ.
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Δίπλωμα οδήγησης από τα 17 με αμερικανικό σύστημα
- Όλες οι αλλαγές
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση. Από 17 ετών θα μπορούν πλέον να οδηγούν και ανήλικοι υπό κάποιες προϋποθέσεις, αφού στο νομοσχέδιο υπάρχει
η πρόβλεψη να μπορούν να βρίσκονται στο τιμόνι, παρουσία
ενός ενηλίκου.Οι 17χρονοι οδηγοί για να έχουν το δικαίωμα να
καθίσουν στο τιμόνι θα πρέπει να περάσουν πρώτα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ το κανονικό δίπλωμα θα εκδίδεται όταν κλείσουν τα 18 και πάλι μετά από πρακτική εξέταση.
Η συνοδευόμενη οδήγηση
Ο ανήλικος θα έχει τη δυνατότητα πριν τα 18 έτη να οδηγεί
για διάστημα έξι μηνών ή 100 ωρών, εκ των οποίων οι 10 μπορούν να πραγματοποιηθούν μια ώρα μετά τη δύση του Ηλίου.
Το λεγόμενο σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης προβλέπει
για άτομα 17 ετών εκπαίδευση από ειδικό εκπαιδευτή, διεξαγωγή θεωρητικής εκπαίδευσης και βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών.
Αμερικανικό μοντέλο
Θεσμοθετείται λοιπόν, το ολοκληρωμένο σύστημα της συνοδευόμενης οδήγησης, το οποίο θα στηρίζεται στο αμερικανικό
μοντέλο.
Οι λεπτομέρειες του νέου συστήματος θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη.
Αναλυτικα οι αλλαγές που προβλέπονται
Συγκεκριμένα με κάμερες και μικρόφωνα τα οποία θα είναι
διασυνδεδεμένα στο ίντερνετ ώστε τα οχήματα να είναι on line
με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου Υποδομών θα είναι το
επόμενο διάστημα, τα οχήματα εξέτασης νέων οδηγών. Το σχέδιο νόμου δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για 10 μέρες, σε μια
προσπάθεια να μπουν νέοι κανόνες και να παταχθεί η παραβατικότητα και η συναλλαγή μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου.
Βάσει του σχεδίου νόμου, καθιερώνονται δοκιμασίες προσόντων
και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, μπαίνει σε εφαρμογή σύστημα εποπτείας και ελέγχου εξεταστών και εκπαιδευτών
ενώ προβλέπεται ότι η οδήγηση σε άτομα έως 17 ετών, θα γίνε-

ται συνοδεία έμπειρου οδηγού μέχρι την συμπλήρωση των 18
ετών.
Μεγάλες καμπάνες επιβάλλουν οι νέες ρυθμίσεις και για
όσους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των
εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφαιρούνται –μεταξύ
άλλων - από τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών οι σχετικές
άδειες.
Οι νέοι οδηγοί θα εξετάζονται όπως ισχύει μέχρι σήμερα
πρώτα στα θεωρητικά μαθήματα της οδήγησης (σήματα) και
εφόσον περάσουν και στην οδήγηση. Σε περίπτωση που κοπούν κατά το δεύτερο στάδιο, τότε εξετάσεις θα δίνουν από την
αρχή. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς θα γίνεται σε
δύο στάδια, τα οποία θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικές
ημέρες.
Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας θα εξετάζονται οι γνώσεις
και οι δεξιότητες οδήγησης (πορεία). Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί
με επιτυχία, θα εξετάζονται στο δεύτερο που είναι οι ειδικές δοκιμασίες (π.χ κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα, ελικοειδής διαδρομή, πέδηση εκτάκτου ανάγκης,
οπισθοπορεία με στροφή κ.α). Οι δοκιμασίες διενεργούνται
χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή, μέσα σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης
Υποψηφίων Οδηγών, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη
Περιφερειακή Ενότητα.
Τα στάδια
Συστηματική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
Επιτυχή θεωρητική εξέταση.
Χορήγηση βεβαίωσης από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου
κατοικίας του ενδιαφερομένου για συνοδευόμενη οδήγηση με
συνοδεία ενήλικα-έμπειρου οδηγού που δεν έχει κανένα βαθμό
ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Σ.Ε.Σ.Ο.) για διάστημα

τουλάχιστον έξι (6) μηνών και επιβεβαιωμένο χρόνο συνοδευόμενης οδήγησης τουλάχιστον εκατό (100) ωρών, εκ των οποίων
οι δέκα (10) αφορούν οδήγηση μία ώρα μετά τη δύση του ηλίου.
Επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον
έχει συμπληρωθεί η ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, προκειμένου να του χορηγηθεί το δικαίωμα άδειας ανεξάρτητης οδήγησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.51/2012
Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται με
όχημα κατηγορίας Β που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό
στον ενδιαφερόμενο.
Μέσα στο Μάιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, εντός
του επόμενου 10ημέρου θα κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να
διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειμένου εντός του Μαΐου
να προχωρήσει η ψήφιση του Νομοσχεδίου με την εφαρμογή
ταυτόχρονα και των απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων που
απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο Νέο Σύστημα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών.

Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε: «Η Κυβέρνηση ομολογεί τις πραγματικές της προθέσεις.
Αφού δεν μπορούν να ελέγξουν τους Δήμους, θέλουν να τους διαλύσουν»
Αφού ήθελαν μόνο να αλλάξουν το εκλογικό σύστημα, γιατί
έπρεπε να χάσουν η Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση δύο χρόνια σε
αδιέξοδες συζητήσεις;
Με τη συνέντευξη του στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ, ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης
ομολογεί αυτό που από την πρώτη στιγμή υποστήριζε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
Ότι ο υποτιθέμενος διάλογος για την αλλαγή του Καλλικράτη, που διαρκεί πάνω από
δύο χρόνια, ήταν απλώς η δικαιολογία για να
υλοποιήσει η Κυβέρνηση τις πραγματικές της
προθέσεις.
Θέλουν μόνο την αλλαγή του εκλογικού συστήματος.
Η μόνη αλλαγή που επιθυμούσε πραγματικά
η Κυβέρνηση, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τις μικροκομματικές της επιδιώξεις, ήταν να αλλάξει
το εκλογικό σύστημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τίποτε άλλο.
Ο Π. Σκουρλέτης ομολόγησε ότι δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, αφού αυτό που
θέλουν είναι να το ελέγχουν.
Δεν επιθυμούν την αποκέντρωση πόρων, αρμοδιοτήτων κι
ευθυνών, όπως γίνεται παντού στον ανεπτυγμένο κόσμο. Θέλουν να ελέγχουν ασφυκτικά κάθε δραστηριότητα.
Κι επειδή γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τους Δήμους, προτιμούν να τους διαλύσουν. Να διαλύσουν το μόνο
θεσμό του Κράτους που πέτυχε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης,
να στηρίξει τους πολίτες που δοκιμάστηκαν από αυτήν.
Ο «Κλεισθένης 1» δε φέρνει μεταρρύθμιση. Προκαλεί απορρύθμιση.
Η εφαρμογή της απλής αναλογικής δεν είναι μεταρρύθμιση.
Είναι απορρύθμιση.
Σε καμία ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου δεν αποτελεί μεταρρύθμιση η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Δεν αλλάζει το
Κράτος, αλλάζοντας απλώς τον εκλογικό νόμο.
Η απλή αναλογική θα προξενήσει στη λειτουργία των Δήμων
συνθήκες χάους, ακυβερνησίας και αδιαφάνειας, ενώ θα διευκολύνει να εισέλθουν στα Δημοτικά Συμβούλια, σε ακόμη μεγαλύ-

τερο βαθμό, οι δυνάμεις των άκρων.
Θα διαλύσει λειτουργικά τις δημοτικές υπηρεσίες, αφού θα
δημιουργήσει ακυβερνησία.
Θα ευνοήσει την αδιαφάνεια και τη
«συναλλαγή κάτω από το τραπέζι», όχι
μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής,
αλλά για όλη τη διάρκεια της δημοτικής
θητείας.
Οι πολίτες άλλο πρόγραμμα θα ψηφίζουν προεκλογικά και θα βλέπουν άλλο
πρόγραμμα να εφαρμόζεται στη συνέχεια.
Θέλουμε αλλαγή του Κράτους, όχι άλλον εκλογικό νόμο.
Οι Δήμοι δεν χρειάζονται απλή αναλογική για να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Χρειάζονται απλή λογική.
Διεκδικούμε ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, για
να μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι και πιο αποτελεσματικοί
στην καθημερινή μας λειτουργία, προς όφελος των πολιτών.
Ο Κλεισθένης 1 δεν είναι μεταρρύθμιση
Ο «Κλεισθένης 1» δε δίνει λύση σε κανένα από τα μεγάλα
προβλήματα της Αυτοδιοίκησης. Και δεν λαμβάνει υπόψη του
καμία από τις προτάσεις που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο η Κ.Ε.Δ.Ε.
• Δεν λύνει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης. Το μεταθέτει στο μακρινό μέλλον, όταν και αν βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ο κ. Σκουρλέτης
ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν πόροι. Εμείς λέμε ότι οι πόροι
υπάρχουν και πάνε μαζί με τις αρμοδιότητες. Να μας μεταφέρον
τις αρμοδιότητες, μαζί με τους πόρους. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε
συνταγματική αναθεώρηση, ούτε βελτίωση της δημοσιονομικής
κατάστασης της χώρας.
• Δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών του θεσμού μας. Αντίθετα, μέσα από
τη διάλυση των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που θα
επιφέρει η ακυβερνησία στους Δήμους, θα επιχειρήσουν τον ασφυκτικό μας έλεγχο σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, μέσα από τη

θεσμοθέτηση του εκτελεστικού γραμματέα, που θα ορίζεται από
την γραφειοκρατία του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Δεν προωθεί την αποκέντρωση και δεν προβλέπει τη μεταφορά πόρων κι αρμοδιοτήτων στους Δήμους. Έπρεπε να
περιμένουμε δύο χρόνια για να ενταχθεί το πράσινο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες; Η νέα κατηγοριοποίηση των Δήμων είναι
μεταρρύθμιση; Γιατί συνιστά μεταρρύθμιση η παροχή δυνατότητας στους Δήμους για σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού στον
τομέα της κοινής ωφέλειας; Δεν αρκούσε μια απλή νομοθετική
ρύθμιση, όπως αυτή που προώθησε η Κυβέρνηση με την οποία
απάλλασσε τους παραχωρησιούχους από την καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους, στερώντας μας πολύτιμα έσοδα; Όταν θέλει η Κυβέρνηση να μας πάρει «με τον τσαμπουκά
τα χρήματα μας», νομοθετεί με ευκολία. Και όταν είναι να δώσει,
επικαλείται το Σύνταγμα. Και αναρωτιόμαστε, ήταν συνταγματικά ορθή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία επιχείρησε να μας δεσμεύσει τα ταμειακά διαθέσιμα το 2015; Τότε
δεν ίσχυε το Σύνταγμα;
Είναι λοιπόν προφανές ότι πολύ καθυστερημένα ανακάλυψε
ο κ. Σκουρλέτης τα εμπόδια του Συντάγματος και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Αφού ήθελαν μόνο να αλλάξουν το εκλογικό σύστημα, γιατί
έπρεπε να χάσουν η Ελλάδα και η Αυτοδιοίκηση δύο χρόνια σε
αδιέξοδες συζητήσεις;
«Ειρηνική επανάσταση» για την επικράτηση της απλής
λογικής
Η Κ.ΕΔ.Ε. θα απαντήσει δυναμικά στην προσπάθεια της
Κυβέρνησης να διαλύσει τους Δήμους, να διαλύσει τις ζωές των
πολιτών. Δεν θα τους επιτρέψουμε να διαλύσουν το μόνο θεσμό
του Κράτους που στα δύσκολα κατάφερε να στηρίξει τις τοπικές
μας κοινωνίες.
Η Κυβέρνηση έχει πρόσκαιρα την πλειοψηφία στη Βουλή, η
Αυτοδιοίκηση όμως έχει μαζί την συντριπτική πλειοψηφία της
κοινωνίας.
Μαζί με τους πολίτες, μαζί με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ,
ξεκινάμε τη δική μας ειρηνική επανάσταση για να επικρατήσει
επιτέλους στη χώρα μας η απλή λογική.
Η ειρηνική επανάσταση της απλής λογικής τώρα ξεκινά.
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Απαγόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο και στα Δάση
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας
υπενθυμίζει στους κατοίκους της περιοχής την απαγόρευση έναρξης και διατήρησης φωτιάς στην ύπαιθρο και στα
Δάση. Επίσης υπενθυμίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις Καύσης σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο (από
1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου).
Απο 1 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου
και από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31
Οκτωβρίου κάθε έτους, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική,
που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό την επίβλεψη του
ενδιαφερομένου, κατά τις πρωινές ώρες
και μέχρι τη 12 μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, που
εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης “1” (χαμηλή) ή
“2” (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:
α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα, πλάτους
τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή,
όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση
ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον
τριών (3) μέτρων.
β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει
λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του
δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή απέχει λιγότερο από
τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα
(50) μέτρα από δεντροστοιχία.
δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων (υδροφόρων
— γεωργικών ελκυστήρων — πτυοσκάπανων κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια, καθώς
και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και μόνο σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
ε.Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν.

2. . Από 1 Ιουλίου έως και
20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους
επιτρέπεται ύστερα από άδεια
η καύση αγροτικών εκτάσεων, μόνο για δεύτερη καλλιέργεια εφόσον ο γεωργός-αγρότης προσκομίσει άδεια από
την οικεία Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
και εφόσον ισχύουν όλοι οι
όροι και προϋποθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου.
3. Επιτρέπεται κατά το
χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου
του επόμενου έτους, η καύση
αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από Τριακόσια (300)μέτρα από
αυτές και πενήντα (50) μέτρα από δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.
4. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ’
αρίθμ 2132/17-3-2017 Εγκ. ΓΓΠΠ, οι κατά τόπους Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες και για πυρκαγιές οφειλόμενες στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την ΠΥ (Πυροσβεστικές Διατάξεις 9/2000 και 9 Α /2005), ενημερώνουν εγγράφως τις περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με
υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των αγροτεμαχίων στα οποία
σημειώθηκε, σύμφωνα με την 87834/31-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΔΒ46ΨΧΞΧ-Ε04) εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Πολλαπλή Συμμόρφωση 2015
Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου», όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 133657/17.12.2015 (ΑΔΑ:7ΩΡΞ46ΨΧΞΧ-ΤΑΠ)
έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 223/Φ.109.1/25-02-2016 έγγραφο
της ΔΑΕΕ/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με την καύση
υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΔΑΣΩΝ
Η Π.Υ. Βέροιας κρίνει επίσης σκόπιμο να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής ότι ο εμπρησμός σε δάση ή δασικές εκτάσεις
αποτελεί κακούργημα . Ειδικότερα σι κτηνοτρόφοι της περιοχής
πρέπει να γνωρίζουν ότι το κάψιμο δασικών εκτάσεων για βελτίωση
των βοσκότοπων αποτελεί σοβαρότατο αδίκημα (κακούργημα) και
τιμωρούνται με το άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα το οποίο αναφέρει:
1. Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική
έκταση ή σε έκταση η οποία έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή από
15000 Ευρώ μέχρι 150000 Ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή
αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει
την εκτέλεση της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η
φωτιά σε μεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη.
2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση
που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον
10 ετών.

αγροτικά

Έρχεται η ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη σε δημόσιο - τράπεζες
ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ρύθμιση για τα αγροτικά χρέηπρος το Δημόσιο και τις τράπεζες,
με το «κούρεμα» του κεφαλαίου να φτάνει μέχρι και 60% και η αποπληρωμή τις 120 δόσεις.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης, έχει ζητήσει εντός του Μαΐου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών προς εφορία για εισόδημα,
ΦΠΑ κλπ, για ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ και για τα αγροτικά
δάνεια προς τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank,
Proton κλπ).
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, η ρύθμιση οφειλών δύναται να περιλαμβάνει:
- 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα
διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και
οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Εννοείται ότι εφόσον ο
αγρότης το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε πώληση ακινήτων του σε τρίτους, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος
χρέους
- Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της
ακίνητης περιουσίας
- Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Όφελος
Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων τα οφέλη είναι τα
εξής:

- Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της
ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η
διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα
και το 60%.
- Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του
εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω
διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η
διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.
Σε ποιούς απευθύνεται η ρύθμιση
Η ρύθμιση απευθύνεται σε:
- αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δανειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάνειο,
δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) από την πρώην
ΑΤΕ και τις λοιπές ανωτέρω τράπεζες υπό
εκκαθάριση
- εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής
πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αγρότης δεν ενταχθεί στην
ανωτέρω διαδικασία, τότε ο εκκαθαριστής προειδοποιεί ότι υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των
συγκεκριμένων δανείων σε fund
Όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα «Αυγή», οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ.
κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κλπ) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ακόμη ότι η ρύθμιση δεν παρέχεται σε αγρότες, οι
οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (κατόπιν ελέγχου).
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα
κατά τόπους Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30 και στα σημεία
τοπικής παρουσίας του ειδικού εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και στο τηλ.
213.088.700.
Αιτήσεις ρύθμισης θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr
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Το μηχάνημα
αναψυκτικών
Ήταν ο Δημήτρης τύφλα στο μεθύσι και πήγαινε σπίτι του με τα πόδια. Στο δρόμο δίψασε και τυχαία
μπροστά του βλέπει ένα μηχάνημα
αναψυκτικών.
Πάει λοιπόν κοντά του, το κοιτάει
καλά καλά και του βάζει ένα κέρμα,
πατάει το κουμπί και «κλαπ» πέφτει
ένα αναψυκτικό. Τινάζετε πάνω ο Δημήτρης αλλά του άρεσε η ιδέα και ξαναβάζει ένα κέρμα «κλαπ» ξαναπέφτει ένα αναψυκτικό και ανατινάζετε
πάνω ο Δημήτρης. Αυτό γινόταν συνέχεια μέχρι που μαζεύτηκε κόσμος
που περίμενε να πάρει κάτι να πιει.
Ο Δημήτρης εκεί.. έβαζε κέρμα
πατούσε το κουμπί και «κλαπ» το αναψυκτικό έπεφτε.... ως που κάποιος
από κει δεν αντέχει και του λέει: -Εεε
ρε κολλητέ τελείωνε να πάρουμε και
εμείς!
και ο Δημήτρης του απαντάει:
-ΠΑΙΔΙΑ ΟΣΟ ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΩ... ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΩ!

Πρασόσουπα...
εύκολη και γρήγορη

OΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1.Αρρώστια του συκωτιού των προβάτων και άλλων μηρυκαστικών – Αιτιολογικό της αρχαίας.
2.Πόλη της αρχαίας Μακεδονίας στη θέση της αρχαίας Έδεσσας – Η πρωτεύουσα της Κίνας.
3.Γκιζέλα…: ερμηνεύτρια του Μπρεχτ – Ο αόριστος
του «Βάλλω» - Βιομηχανική πόλη του Βελγίου.
4.Αρχαίο μικρό τετράποδο – Αμμώδης παραλία.
5.Ξεκινάει την… γοητεία – «… δύο πόλεων»: μυθιστόρημα του Καρόλου Ντίκενς.
6.Τα τελευταία, τα χειρότερα, τα τιποτένια –Μέτριοι,
κοινοί, συνηθισμένοι.
7.Τα αλήτικα τα μόρτικα.
8.Κλεμέντ…: παλιός Βρετανός πρωθυπουργός (18831967) – Το 15 με γράμματα – Χρήσιμο σε παρομοιώσεις.
9.Άξεστος και αμόρφωτος στρατιωτικός – Αιγυπτιακή μυθική θεότητα.
10.Διπλό… γίνεται κρέας νηπίων – Κλωστίτσα
(καθ.) – Δημοκρατική Κίνηση Ιατρών (αρχικά).
11.Η θυσία από 100 βόδια ή ταύρους, κάθε δημόσια ή μεγαλοπρεπής θυσία – Έργο του και το μυθιστόρημα «Ο Αρχισιδηρουγός».
12.Το όνομα του ηθοποιού και θεατρικού συγγραφέα Γκιτρί – Πόλη της Νότιας Αιγύπτου κοντά στο Νείλο όπου βρίσκεται το ομώνυμο φράγμα.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Πρόσχαρες αυτές.
2.Ισχνός, αδύνατος κι αυτός – Παλιός Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα.
3. «Κουτσοί, στραβοί στην… Παρασκευή», γνωστή
παροιμία – Λάκης…: λαϊκός μας τραγουδιστής.
4.Τα πρώτα από τα… πέντε – Παλιά ισπανικά νομίσματα – Πληθυντικός άρθρου.
5.Ασάλευτα, ακούνητα - … Μάρε: μάρκα κονσερβαρισμένου τόνου.
6.Η αφαίρεση ζιζανίων από καλλιεργημένο χωράφι.
7.Κοινά λέγεται άτριχο – Αρχικά που αφορούν
σπουδαστές – Σιωπηλός… άβας.
8.Αρχικά ομάδας ποδοσφαίρου στη Θεσσαλία – Το
141 με γράμματα – Ο Θεός του Κάτω Κόσμου.
9.Η θέσπιση, η κοινή αναγνώριση, η επισημοποίηση.
10.Μισή… γίδα – Επιθυμητή έκβαση κατάστασης
(καθ.) - … Κλουξ Κλαν: ρατσιστική οργάνωση των
ΗΠΑ.
11.Κόφι… Γκανέζος πολιτικός – Πνευστό μουσικό
όργανο.
12.Αυτά που έχουν σχέση, ανήκουν ή αναφέρονται
στην οργάνωση ρόταρι – Ο αριθμός «Ένα» για τους
αρχαίους.

stayrolexakias.gr

Υλικά
4-5 μεγάλα πράσα
(περίπου 500γρ.)
2 μεγάλες πατάτες
(περίπου 500γρ.)
1 μέτριο κρεμμύδι ξανθό
1 σκελίδα σκόρδο
50-70 γρ. βούτυρο
αγελάδος
1 αυγό
1-2 λεμόνια
λίγο ελαιόλαδο
(μην καεί το βούτυρο)
αλάτι - πιπέρι
λίγο κύμινο
1 κύβο λαχανικών
νερό (περίπου 4-5 λίτρα)
Οδηγίες
Κόβουμε τις πράσες σε
ροδέλες και το κρεμμύδι με το
σκόρδο σε μικρά κομματάκια.
Στην κατσαρόλα βάζουμε
το βούτυρο με το ελαιόλαδο και
τσιγαρίζουμε λίγο το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο και το
πιπέρι.
Μετά απο λίγο προσθέτουμε το νερό, το αλάτι, το κύμινο
και το κύβο. Τα βράζουμε για
10 λεπτά και προσθέτουμε την
λεπτοτριμμένη πατάτα. Το ξαναβράζουμε πάλι για άλλα 10
λεπτα. Στο τέλος το αυγοκόβουμε με το λεμόνι.

Ούλα που ματώνουν:
Γιατί και πότε
συμβαίνει – Τι λύσεις
υπάρχουν

Ούλα που ματώνουν: Γιατί συμβαίνει
Η κύρια αιτία της αιμορραγίας των ούλων είναι η συσσώρευση πλάκας στη γραμμή των ούλων. Αυτό οδηγεί
σε μια κατάσταση που ονομάζεται ουλίτιδα, ή φλεγμονή
των ούλων.
Η πλάκα που δεν αφαιρείται εγκαίρως, σκληραίνει και
γίνεται «πέτρα» στα ούλα. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αυξημένη αιμορραγία και μια πιο προηγμένη
μορφή ασθένειας των ούλων και της κάτω γνάθου, γνωστής ως περιοδοντίτιδα.
Αλλες αιτίες για τα ούλα που ματώνουν:
> Κάθε αιμορραγική διαταραχή
> Πολύ σκληρό βούρτσισμα
> Ορμονικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
> Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
> Κακή τοποθέτηση οδοντοστοιχιών ή άλλες συσκευών οδοντικής επιδιόρθωσης
> Ακατάλληλη χρήση οδοντικού νήματος
> Μόλυνση, η οποία μπορεί να είναι είτε στα δόντια,
είτε στα ούλα
> Λευχαιμία
> Σκορβούτο
> Ακατάλληλη χρήση αντιπηκτικών για το αίμα
> Ελλειψη βιταμίνης Κ
Τι μπορείτε να κάνετε για τα ούλα που ματώνουν
Επισκεφτείτε τον οδοντίατρο τουλάχιστον μία φορά
κάθε 6 μήνες για την αφαίρεση της πλάκας. Ακολουθήστε
τις οδηγίες που θα σας δώσει για τη φροντίδα των δοντιών στο σπίτι.
Θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας απαλά με
μια οδοντόβουρτσα με μαλακή τρίχα, τουλάχιστον δύο
φορές την ημέρα. Είναι καλύτερα αν μπορείτε να βουρτσίζετε μετά από κάθε γεύμα. Ο οδοντίατρός σας μπορεί
να σας πει να κάνετε πλύσεις με αλατόνερο ή με υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) και νερό. Μην χρησιμοποιείτε στοματικά διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα,
επειδή μπορεί να κάνουν το πρόβλημα χειρότερο. Εφαρμόστε οδοντικό νήμα στα δόντια δύο φορές την ημέρα
για να εμποδίσετε τον σχηματισμό πλάκας. Τέλος, προσπαθήστε να αποφύγετε τα σνακ ανάμεσα στα γεύματα
για να μειωθούν οι υδατάνθρακες που καταναλώνετε.
Αλλες συμβουλές:
Περιορίστε την αιμορραγία με την εφαρμογή πίεσης
απευθείας στα ούλα που ματώνουν με ένα επίθεμα
γάζας εμποτισμένο με παγωμένο νερό. Εάν έχετε διαγνωσθεί με ανεπάρκεια βιταμίνης, να λαμβάνετε τα
απαραίτητα συμπληρώματα βιταμινών. Αποφύγετε όσο
είναι δυνατόν τη λήψη ασπιρίνης, πάντα σε συνεννόηση
με τον γιατρό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδοντιάτρου σας για το πώς να βουρτσίζετε και να χρησιμοποιείτε το οδοντικό νήμα, ώστε να αποφύγετε να πληγώνετε
ασκόπως τα ούλα που ματώνουν.
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Να, γιατί μπορεί να τρώγαμε έντομα όλη μας
τη ζωή και απλώς δεν το γνωρίζαμε

“Moon”
Δράμα,
μυστηρίου, sci-fi

Βρισκόμαστε στο εγγύς μέλλον. Ο
αστροναύτης Σαμ Μπελ κατοικεί στη
σκοτεινή πλευρά της Σελήνης και το
τριετές συμβόλαιο του με την εταιρεία
Lunar Α.Ε. φτάνει στο τέλος του. Αποστολή του είναι να εξορύξει Ήλιο-3, το
στοιχείο που αποτελεί πλέον τη βασική πηγή ενέργειας της Γης. Είναι μια
μοναχική δουλειά, που γίνεται ακόμα
δυσκολότερη λόγω ενός ελαττωματικού
δορυφόρου που δεν του επιτρέπει την
επικοινωνία με την πατρίδα, παρά μόνο
με μαγνητοσκοπημένα μηνύματα. Ευτυχώς γι’ αυτόν, ο χρόνος του στο φεγγάρι τελειώνει και ο Σαμ είναι έτοιμος
επιστρέψει σε τρεις μόλις βδομάδες στη
γυναίκα του, Τες, και την τρίχρονη κόρη
τους, Ιβ. Επιτέλους θα εγκαταλείψει
την απομόνωση του «Σάρανγκ», της
διαστημικής βάσης που ήταν το σπίτι
του για τόσο καιρό, και θα μπορέσει να
μιλήσει με κάποιον άλλον εκτός από το
«Γκέρτι», το καλοκάγαθο αλλά απλοϊκό
κομπιούτερ της βάσης.

- Ο δείκτης είναι
το πιο ευαίσθητο
δάχτυλο του
ανθρώπου
- Οι άσπρες γάτες
με μπλε μάτια είναι
συνήθως κουφές
- Το παράξενο με
το αναπαραγωγικό
σύστημα του
αρμαντίλλου είναι
πως το θηλυκό
γεννά τέσσερα
πανομοιότυπα
τετράδυμα του ιδίου
φύλου

Αν ένας από τους μεγαλύτερους φόβους σας ως καταναλωτής ήταν ότι μπορεί
κατά λάθος να φάτε κάποιο
έντομο ή ότι κάτι μπορεί να
έχει πάει στραβά στη συσκευασία ενός τροφίμου και
να βρεθείτε αντιμέτωποι με
ένα σκαθάρι, τα άσχημα νέα
είναι ότι εδώ και χρόνια ίσως
καταναλώνετε έντομα και απλώς δεν το γνωρίζετε. Πώς;
Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως, μία ευρέως
διαδεδομένη χρωστική -και
συγκεκριμένα η καρμίνη, γνωστή και ως κοχενίλλη- είναι μεν φυσική, αλλά παράγεται
από πολτοποιημένα έντομα..! Πρόκειται για έντομα που εντοπίζονται συνήθως σε κακτοειδή φυτά της Λατινικής Αμερικής, ενώ στο Περού εδρεύει μία μεγάλη βιομηχανία
επεξεργασίας τους. Και τώρα ας δούμε πού μπαίνει αυτή η χρωστική: σε γιαούρτια,
παγωτά, πίτες από φρούτα, αναψυκτικά, cupcakes, ντόνατς. Επίσης, χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία καλλυντικών καθώς αποτελεί πρώτη ύλη της σύνθεσης
πολλών κραγιόν. Γιατί, όμως, είναι τόσο διαδεδομένη; Η καρμίνη εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται ευρέως επειδή είναι ένα σταθερό, ασφαλές και πρόσθετο με διάρκεια,
του οποίου το χρώμα επηρεάζεται ελάχιστα από τη θερμότητα ή το φως. Όσοι υποστηρίζουν τη χρήση του επισημαίνουν ότι είναι ένα φυσικό προϊόν που ανακαλύφθηκε
για πρώτη φορά από τους Μάγια και θεωρείται από τις πλέον υγιεινές εναλλακτικές
λύσεις, σε ό,τι αφορά τις χρωστικές τροφίμων, ειδικά όταν η άλλη επιλογή που έχουν
αυτές οι βιομηχανίες είναι η χρήση παραγώγων του πετρελαίου. Πού το πρόβλημα,
λοιπόν, αν εξαιρέσει κανείς την αηδία που προκαλείται στον καταναλωτή, όταν μαθαίνει από τι ακριβώς προέρχεται το κόκκινο χρώμα ενός προϊόντος που καταναλώνει;
Στο ότι ακόμη και οι υποστηρικτές αυτής της χρωστικής, συμφωνούν ότι πρέπει να
γίνεται σαφές στις συσκευασίες των εκάστοτε προϊόντων η χρήση της εν λόγω χρωστικής. Κάντε κι εσείς το πείραμα και αναζητήστε στα συστατικά ενός προϊόντος τη λέξη
«καρμίνη». Σπάνια, αναγράφεται. Αντιθέτως, ο καταναλωτής θα βρει τον χαρακτηρισμό E120. Η Amy Butler Greenfield, συγγραφέας του βιβλίου «A Perfect Red» (μτφρ:
«Ένα τέλειο κόκκινο»), στο οποίο ουσιαστικά καταγράφει την ιστορία της καρμίνης,
εξηγεί ότι ενώ πρέπει πάντα να επισημαίνεται στα συστατικά περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα φυσικό προϊόν που έχει αντέξει στον χρόνο. «Η
καρμίνη είναι μια απίστευτα σταθερή και αξιόπιστη φυσική χρωστική ουσία για τα τρόφιμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ευρείας γκάμας χρωμάτων
- ροζ, πορτοκαλί, μοβ, καθώς και κόκκινου. Λίγοι άνθρωποι έχουν σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις στην καρμίνη, αλλά συνολικά έχει ένα μεγάλο, μακροχρόνιο ιστορικό
ασφαλούς χρήσης», εξηγεί η ίδια. Στις μέρες μας, το Περού ηγείται στην παραγωγή
καρμίνης και σύμφωνα με την Πρεσβεία του Περού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα έχει μερίδιο 95% στη διεθνή αγορά, κάτι που σημαίνει ότι προσφέρει εργασία σε 32.600
ανθρώπους. Όσο για τα έντομα; Αυτά είναι περίπου και είναι κυρίως τα θηλυκά που
συλλέγονται από τους κάκτους. Το κόκκινο χρώμα τους το οφείλουν στο καρμινικό οξύ,
που αποτελεί σχεδόν το ένα τέταρτο του βάρους τους. Μετά τη συγκομιδή τα έντομα
αποξηραίνονται και συνθλίβονται προκειμένου να απομείνει μόνο το χρώμα τους. Για
την ιστορία, πέρσι το Περού έκανε εξαγωγή περίπου τους 647 τόνους καρμίνης, συνολικής αξίας 46.4 εκ. δολαρίων.

Η Άιοβα υιοθετεί την πιο αυστηρή νομοθεσία
για τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ
Η Πολιτεία της Άιοβα στις ΗΠΑ υιοθέτησε την Τετάρτη την
πιο αυστηρή νομοθεσία αναφορικά με τις
αμβλώσεις, βάσει της
οποίας απαγορεύεται ο
τερματισμός μιας κύησης από τη στιγμή που
μπορεί να εντοπιστεί ο
καρδιακός παλμός του
εμβρύου. Το κοινοβούλιο της συγκεκριμένης
Πολιτείας, στο οποίο
την πλειοψηφία έχουν
οι Ρεπουμπλικάνοι,
ψήφισε το νομοσχέδιο
και πλέον μένει να επικυρωθεί από την κυβερνήτη της Άιοβα. Μόλις τεθεί σε εφαρμογή, θα απαγορεύονται οι αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης με εξαίρεση
τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Οι επικριτές του νομοσχεδίου επισημαίνουν ότι
καθιστά παράνομη την έκτρωση προτού καν οι περισσότερες γυναίκες συνειδητοποιήσουν ότι είναι έγκυες. Πέρυσι οι Ρεπουμπλικάνοι στην ίδια Πολιτεία απαγόρευσαν τις
αμβλώσεις μετά την 20η εβδομάδα κύησης. Η κυβερνήτης της Άιοβα, η Ρεπουμπλικάνα Κιμ Ρέινολντς, που είναι αντίθετη στις αμβλώσεις, δεν έχει ακόμη δηλώσει αν θα
επικυρώσει το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση επικύρωσής του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
υπάρξουν προσφυγές εναντίον του στα δικαστήρια έως και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Βάσει του λεγόμενου νομοσχεδίου «του καρδιακού παλμού» όποια γυναίκα επιθυμεί
να κάνει έκτρωση θα πρέπει να υποβάλλεται σε υπερηχογράφημα. Στην περίπτωση
που εντοπιστεί καρδιακός παλμός στο έμβρυο, δεν θα της επιτρέπεται. Οι εξαιρέσεις
αφορούν τους βιασμούς ή τις περιπτώσεις αιμομιξίας, οι οποίες έχουν καταγγελθεί
στις αρχές, ή όταν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της γυναίκας. «Είμαστε ζωντανοί από
τη στιγμή που η καρδιά μας αρχίζει να χτυπά και η ζωή μας τελειώνει όταν σταματά»,
σχολίασε η Ντον Πέτενγκιλ, μια άλλη βουλευτής μιλώντας στο CBS News. Οι επικριτές

των αμβλώσεων θεωρούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σύμμαχό τους καθώς ήταν
ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που μίλησε από τον Λευκό Οίκο κατά την ετήσια
«Πορεία για τη ζωή» που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στην Ουάσινγκτον. Οι
επικριτές των αμβλώσεων ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα έχει κάποια στιγμή την ευκαιρία
να διορίσει τουλάχιστον έναν επιπλέον συντηρητικό δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο,
αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο την ισορροπία στο δικαστήριο κατά των αμβλώσεων.
Το 2016 το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει τις προσφυγές της Βόρειας Ντακότα
και του Άρκανσο μετά την ακύρωση από τοπικά δικαστήρια νομοθεσιών αντίστοιχων
με αυτού της Άιοβα.

Γιατί ο κόσμος έχει εμμονή με τη βασιλική
οικογένεια, τις Καρντάσιαν και γενικά τις ζωές
των διάσημων
Μέχρι στιγμής είναι πιθανό να γνωρίζετε πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η
Κέιτ Μίντλετον έκαναν τρίτο παιδί, πως
το ονόμασαν Louis, πως ο πρίγκιπας
Χάρι παντρεύεται την Μέγκαν Μάρκλ
μέσα στον Μάιο, πως ο γάμος θα γίνει στο Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου, θα
πάνε εκεί με άμαξα και θα σερβίρουν
κέικ λεμονιού. Με λίγα λόγια: η βασιλική
οικογένεια έχει τρόπον τινά εισχωρήσει στη συλλογική μας συνείδηση. Στη
Βρετανία επικρατεί πανδαιμόνιο για το
βασιλικό γάμο, αλλά το ενδιαφέρον είναι
μάλλον παγκόσμιο και οι σχετικές ειδήσεις είναι εκτός από δημοφιλείς εξαιρετικά ευπώλητες. Η ερώτηση είναι, γιατί;
Ποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ και ποιο
είναι τα όρια μεταξύ lifestyle γκόσιπ και
εμμονής; Το ΤIME επιχειρεί να σκιαγραφήσει το προφίλ του κοινού που αδηφάγα καταναλώνει την κάθε λεπτομέρεια. «Είμαστε «κοινωνικά ζώα». Συχνά ζούμε μέρος της
ζωής μας μέσα από διασήμους των μίντια, κόσμο για τον οποίο μαθαίνουμε πράγματα, celebrities κλπ.», εξηγεί ο Dr. Frank Farley, καθηγητής και ψυχολόγος του Temple
University και πρώην πρόεδρος της American Psychological Association. Σύμφωνα
με τον ίδιο, αυτό εμπίπτει στην λεγόμενη -κατά την επιστημονική ορολογία- «παρακοινωνική συμπεριφορά» (parasocial behavior), που μπορεί να δημιουργήσει μια μονόπλευρη σχέση κατά την οποία το άτομο συνδέεται συναισθηματικά με κάποιο άλλο
χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ουσιαστική διάδραση μαζί του. Ή θα μπορούσε να
περιλαμβάνει το να επενδύουμε συναισθηματικά στο αγαπημένο μας τηλεοπτικό σόου
ή αθλητική ομάδα ή, στην προκειμένη περίπτωση, τις ζωές και τα πάθη της βασιλικής
οικογένειας. Ένας λόγος που ειδικά οι ζωές των διάσημων προσελκύουν τόσο έντονο
ενδιαφέρον είναι επειδή «μοστράρουν» πράγματα τα οποία έχουμε διδαχθεί να λαχταρούμε, ωστόσο υποσυνείδητα. «Όλοι έχουμε όνειρα για πλούτη, δόξα, ευτυχία, κοινωνική επιρροή και πάει λέγοντας, τα οποία ξεκινούν νωρίς με τα παραμύθια και τον
τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αυτό παραμένει μέσα μας, σε κάποιο βαθμό,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η βασιλική οικογένεια και άτομα, όπως οι διάσημοι του Χόλυγουντ και οι Καρντάσιαν, κρατούν το φαινόμενο ζωντανό», σημειώνει ο
Dr. Frank Farley. Η συνεχής έκθεση στα μέσα ενημέρωσης δημιουργεί επίσης έναν
φαύλο κύκλο. Επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται για τους celebrities, τα μέσα ενημέρωσης
συνεχίζουν να αναμεταδίδουν πληροφορίες για τις ζωές τους. Κι επειδή οι celebrities
είναι συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης, ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτούς. Κι ο κύκλος
επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. «Ζούμε στην εποχή των μίντια και κατά μία έννοια
δεν υπάρχει διαφυγή», λέει ο Farley. Κι ενώ τα social media πιθανώς γιγάντωσαν το
φαινόμενο, η λατρεία για τους διάσημους οπωσδήποτε δεν είναι καθόλου καινούργια.
Η Lynn McCutcheon, εκδότρια του επιστημονικού περιοδικού North American Journal
of Psychology ξεκίνησε να το ερευνά το 2001 και έκτοτε έχουν αφιερωθεί στο ζήτημα
περισσότερες από 50 μελέτες. Σύμφωνα με μελέτες ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι λάτρεις των celebrities επιλέγουν κυρίως το να μοιράζονται τα νέα που
μαθαίνουν, συμπεριφορά ακίνδυνη, υπάρχουν και άτομα που ξεπερνούν τα όρια.
Εδώ πρόκειται για ανθρώπους που παθαίνουν εμμονή με ένα συγκεκριμένο άτομο ή
αρχίζουν να πιστεύουν ότι είναι αδελφές- ψυχές ή πως έχουν μια στενή, προσωπική
σχέση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ακόμη και να επιδείξουν ακραίες συμπεριφορές όπως η παρακολούθηση, λέει η McCutcheon. Χαρακτηριστικά επίσης όπως
άγχος, στρες, γενική ανευθυνότητα και δυσκολία σύναψης στενών διαπροσωπικών
σχέσεων μπορεί επίσης οδηγήσουν το άτομο σε έντονη λατρεία προς κάποιον διάσημο. Σε αυτά προστίθενται η μοναχικότητα και η χαμηλή νοημοσύνη, αλλά σε μικρότερο
βαθμό. Επιπλέον έχει αποδειχθεί πως οι τζογαδόροι είναι πιθανότερο να εξελιχθούν
σε «celebrity worshippers», όπως αποκαλούνται αυτά τα άτομα. Τα μέσα ενημέρωσης
παίζουν επίσης πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς τροφοδοτούν συνεχώς όλη αυτή τη λατρεία.
«Το κάνουν πιο εύκολο στον κόσμο να νιώθει πως όντως συνδέεται με κάποιον», σχολιάζει η McCutcheon. Γιατί όμως ειδικά η βασιλική οικογένεια έχει τόσο μεγάλη απήχηση στο κοινό, και όχι απαραιτήτως αποκλειστικά το βρετανικό; Αυτό οφείλεται κυρίως
στο ότι η μοναρχία, που έχει συνεχιστεί στη Βρετανία, αποτελεί παρελθόν για άλλες
χώρες, οπότε οι πολίτες μπορούν να την παρακολουθούν ως μορφή διασκέδασης
πλέον, χωρίς ενοχές. «Ο κόσμος μπορεί να κοιτάζει πλέον αυτό το κομμάτι ιστορίας
απλώς και μόνο από περιέργεια. Το βλέπει σαν διασκέδαση, σαν μια ενδιαφέρουσα
ιστορία που συνεχώς εξελίσσεται. Η ζωή είναι δύσκολη και η επιτυχία ακόμη περισσότερο. Δείτε αυτούς τους ανθρώπους: κληρονόμησαν πλούτη, κοινωνική επιρροή, στιλ,
δόξα και κάνουν μια παραμυθένια ζωή σε ένα κάστρο- πράγματα με τα οποία μεγαλώσαμε», λέει ο Dr. Frank Farley. Σε κάθε περίπτωση, η Lynn McCutcheon σπεύδει
ωστόσο να διευκρινίσει πως δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να ενδιαφερόμαστε για τις
λεπτομέρειες ενός γάμου στον οποίο δεν πρόκειται καν να πάμε ή να ασχολούμαστε
με τις φωτογραφίες του νέου βασιλικού μωρού, αρκεί να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Τρίτη 1 Μαΐου
2018 στις 11.30
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ο Παναγιώτης Πέτρου
Κηρυττόπουλος
σε ηλικία 75 ετών.

Κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 7
Μαΐου 2018 στις
11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Βέροιας ο
Χρήστος Λαπατούρας του Νικολάου σε ηλικία 42
ετών.

Κηδεύτηκε την
Tρίτη 1 Μαΐου
2018 στις 10.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας η Ρόζα Τζημογιάννη
σε ηλικία 74 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τετάρτη 2 Μαΐου
2018 από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής στη Βέροια
ο Πέτρος Σαββίδης του Κυριάκου σε ηλικία 88
ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 1 Μαΐου
2018 από τον Ιερό Αγίου Νικολάου Φυτειάς η
Κατίνα Κατσαμάκα σε ηλικία
73 ετών.

Κηδεύτηκε
την Τρίτη 1 Μαΐου 2018 από
τον Ιερό Ναό
Αγ ί ο υ Σ ά β β α
Κυριωτίσσης
Βέροιας η Αρετή Δήμου σε ηλικία 85 ετών.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κηρυττόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος υπήρξε μέλος και πρόεδρος της Ε.Λ.Β.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δίνει κουράγιο στην οικογένειά του.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σαρημιχαηλίδης Παύλος Τουμπουλίδης Νικόλαος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

-Τραπεζαρία με έξι καρέκλες από ξύλο οξυάς, χρώμα
κερασί, τιμή 250.
-Τριθέσιος και διθέσιος καναπές χρώμα μωβ τιμή 150.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα 100.
Τιμή ευκαιρίας για όλα 400 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 6973 777747
ENOIKIAZETAI
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑ
Πληροφορίες κ. Σιουκιούρογλου Μπάμπης. Τηλ. επικοινωνίας 6947150807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 02 -05-2018
Aριθμ.πρωτ.:1436

Η κίνηση του
Μητροπολίτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται η 10η Μαΐου 2018
και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η Mαΐου 2018.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται βρέφη ηλικίας 6 μηνών
έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους
στο Νηπιαγωγείο. Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019 o Β΄
Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά
ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών -1,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/
κός Σταθμός (Aσώματα) ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ετών-2,5 ετών και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών- 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178
καθώς και στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας :1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310
61723), 2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310
26093), 3.Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888),
4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698),
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792),
6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188) 7.
Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661), 8. Παιδικός
Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,9. Παιδικός Σταθμός
Παλατιτσίων (23310 92790), 10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων
(23310 92790).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Δευτέρα 7 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. θα
χοροστατήσει στον πανηγυρικό εσπερινό επί
τη εορτή του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου στο πανηγυρίζον Ιερό Εξωκκλήσιο
Ναούσης.
Την Τρίτη 8 Μαΐου το
πρωί θα ιερουργήσει στον
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό ΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών
γίου Ιωάννου του Θεολόγου
Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
Νησελίου.
1) Τον κ. Καλλιγά Νικόλαο για τα 120 ΕΥΡΩ για τις ανάγκες του συσσιτίου.
Την Τρίτη 8 Μαΐου στις
2) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
6:30 μ.μ. στον Ι. Ν. Αγίου
3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου της.
4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 30 ΕΥΡΩ, υπέρ υγείας.
Χριστοφόρου Πολυπλα5) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών
τάνου θα μεταφέρει ιερό
νεκρών.
λείψανο του Αγίου Χριστο6) Την οικ. Γρηγορίου Κοτσίδη, για ένα γεύμα στη μνήμη των γονέων τους Αλεφόρου και εν συνεχεία θα
ξάνδρας και Βασιλείου Κοτσίδη.
χοροστατήσει στον Πανηγυ7) Ανώνυμη κυρία για τις εβδομήντα πέντε μερίδες κρέας, κριθαράκι, λάδι, τυρί,
ρικό Εσπερινό.
σάλτσες κ.τ.λ για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη του συζύγου της.

Ευχαριστήρια της Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Κυριών Βέροιας

8) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Ανώνυμο κύριο για τα τέσσερα
τσουβαλάκια πατάτες.
10) Τους Γ.Κουκουτέγο- Σ. Γκόσκινο, για το ένα μεγάλο δοχείο τυρί.

ΜΝΗΜΗ
ΠΟΠΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

Το Σάββατο 19 Μαΐου το Δημοτικό Ωδείο της πόλης θα οργανώσει συναυλία – εκδήλωση μνήμης
αφιερωμένη στην πρώτη καθηγήτρια πιάνου του Δημοτικού Ωδείου
Βέροιας, Πόπη Χατζηδήμου (1918
- 1997). Το Δημοτικό Ωδείο καλεί
όλους όσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στην εκδήλωση με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. γράφοντας, παίζοντας, διαβάζοντας, προσφέροντας
φωτογραφικό ή άλλο υλικό) να το
δηλώσουν καλώντας στο τηλέφωνο
2331078120.

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Κρυφές ελπίδες…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ» ΟΙ ΑΦΟΙ ΜΠΙΚΑ
Στην φάση του ορισμού
προσωρινής διοίκησης βρίσκεται ο ΓΑΣ Βέροια, ο οποίος αναμένεται να «τρέξει», εκτός απρόοπτου, τις εξελίξεις
για την ιστορική ομάδα της
«βασίλισσας» του βορρά.
Την Τετάρτη 16 Μαΐου
ορίστηκε να εκδικαστεί η υποβολή αιτήματος ορισμού
προσωρινής διοίκησης από
το Πρωτοδικείο Βέροιας,
σύμφωνα με την εισηγητική
απόφαση της συγκέντρωσης
παλαιών μελών του ΓΑΣ που
έγινε πριν από είκοσι μέρες
περίπου.
Όπως αναφέραμε και σε
προηγούμενα δημοσιεύματα,
η προσωρινή διοίκηση έχει
μοναδικό ρόλο την σύγκληση
γενικής συνέλευσης για την
εκλογή αιρετού διοικητικού
συμβουλίου το οποίο θα έχει,
πλέον, τις τύχες της ομάδας
στα χέρια του. Αυτό θα είναι
που θα αποφασίσει για την
κατηγορία που θα πάρει μέρος η Βέροια.
Ωστόσο μπορεί να προ-

κύψουν και τα απρόοπτα
που μπορούν να προκαλέσουν εμπλοκή στον ορισμό
προσωρινής διοίκησης από
το Πρωτοδικείο, αν εμφανιστεί «διοίκηση» των τελευταίων χρόνων από το σημερινό
ιδιοκτησιακό καθεστώς της
ΠΑΕ Βέροια. Θα πρέπει, δηλαδή να πάρουν μέρος στην
εκδίκαση, μιας και θυροκολλήθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ
το αίτημα, και να αποδείξουν
πως υπάρχει διοίκηση η οποία, προφανώς είναι ελεγχόμενη από την ιδιοκτησία.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε
σημαίνει πως υπάρχει επιθυμία το σημερινό καθεστώς να
«τρέξει» την ομάδα, άγνωστο
με ποιες προδιαγραφές και
κάτω από ποιες συνθήκες,
μιας και αυτοί θα είναι οι παράγοντες που οδήγησαν την
ιστορική «βασίλισσα» του
Βορρά στην καταστροφή, η
οποία ήταν άνευ προηγουμένου, σε ότι έχει να κάνει με το
μέγεθος.
Οι φήμες και οι αλήθειες

Το τελευταίο διάστημα
ακούστηκαν πολλά σχετικά
για το ενδιαφέρον της ανάληψης της ομάδας. Για παράδειγμα δεχθήκαμε μηνύματα από την Μυτιλήνη πως
ο μεγαλομέτοχος της Καλλονής Νικόλαος Μιχαλάκης
από το Σκουτάρο Λέσβου,
πρώην καπετάνιος και υπάλληλος στην εταιρεία «Silver
Company» έδειξε ενδιαφέρον
να αναλάβει την ομάδα της
Βέροιας. Βέβαια οι πληροφορίες αυτές είναι ανυπόστατες
καθώς ένας αθλητικός παράγοντας ο οποίος κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο καυσίμων, που είχε μια ομάδα η
οποία με μικρότερα οικονομικά βάρη «διαλύθηκε», να
αναλάβει τη Βέροια η οποία
είναι έξω από τα «νερά» του
και με περισσότερες οικονομικές υποχρεώσεις.
Ωστόσο υπάρχουν κι οι
οικονομικοί παράγοντες από
τον τόπο μας οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τη Βέροια.
Όπως πληροφορηθήκαμε

έγινε επαφή με πρώην μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ο οποίος
δεν έκρυψε την αγάπη του
για την ομάδα, όμως κράτησε απόσταση από την επανεμπλοκή του.
Μάλιστα ο συγκεκριμένος
οικονομικός παράγοντας εκτίμησε πως η ιδανικότερη
λύση αυτήν την στιγμή για
την ομάδα της Βέροιας, έτσι
ώστε να ξεκινήσει μια ανοδική πορεία και να ξαναεπιστρέψει στα «σαλόνια» του
ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι οι αδελφοί Γιώργος και
Χρήστος Μπίκας.
Όπως είναι λογικό οι προσπάθειες στρέφονται προς
τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είπαν
ούτε ναι, ούτε όχι. Περιμένουν τις εξελίξεις τόσο με τον
ορισμό προσωρινής διοίκησης και τις ζυμώσεις για αιρετή, όσο και την λήξη όλων
των πρωταθλημάτων για να
εκτιμήσουν τα δεδομένα αναζήτησης νέου ΑΦΜ.

Έκαναν το 1-0 οι Αετοί Βέροιας
ΘΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ Β΄ ΕΚΑΣΚΕΜ
Συνέχισαν το σερί νικών (25x25 σε κανονική διάρκεια και play off) οι Αετοί Βέροιας, που επικράτησαν του Φίλιππου Νέας
Πέλλας με σκορ 68-46 και ξεκίνησαν με το
δεξί την τελική φάση για την ανάδειξη του
πρωταθλητή της Β ΕΚΑΣΚΕΜ.
Η ομάδα του Ντάνη Τυριακίδη χρειάστη-

κε ένα ημίχρονο για να εδραιώσει την αγωνιστική της κυριαρχία, διάστημα στο οποίο
προηγήθηκε με 48-21.
Κύρια χαρακτηριστικά στα πρώτα 20
λεπτά, η εξαιρετική άμυνα κόντρα στους
“κίτρινους” της Πέλλας αλλά και η μεγάλη
ευστοχία από τα 6.75 με “πρωτεργάτη” τον

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΣΕ 1-1

χησε, ο Σαζακλίδης όμως ως από μηχανής θεός βρέθηκε στην κατάλληλη θέση,
πήρε το επιθετικό ριμπάουντ σκόραρε
και έγραψε το 65-66, 5,5’’ για το φινάλε.
Στην τελευταία επίθεση του ματς οι
γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν
στόχο με αποτέλεσμα οι παίκτες της Μελίκης να πανηγυρίσουν την πρόκριση
τους στον τελικό. Στην Αλεξάνδρεια η τοπική ομάδα αποδείχθηκε σκληρό καρύδι
για την Αριδαία, την κέρδισε με 78-72,
ισοφάρισε την σειρά σε 1-1 και έστειλε
την πρόκριση σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο στην Αριδαία.
Οι παίκτες του Γκένογλου πείσμωσαν μετά την εύκολη ήττα τους στο πρώτο ματς
και εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι προς
το καλύτερο αυτή τη φορά. Με τις επιθετικές γραμμές να έχουν τον πρώτο λόγο
οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με βραχεία
κεφαλή 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι
παίκτες της Αριδαίας αντέδρασαν στη
συνέχεια και παίρνοντας τον έλεγχο απέκτησαν ένα μικρό προβάδισμα 5 πόντων,
40-45 στο ημίχρονο. Στην επανάληψη
οι παίκτες της Αλεξάνδρειας έκλεισαν
τους χώρους, περιόρισαν επιθετικά τους
φιλοξενούμενους και πέρασαν και πάλι
μπροστά 61-60 στο φινάλε της τρίτης
περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι
παίκτες του Γκένογλου δεν άφησαν την
ευκαιρία να πάει χαμένη, με σωστές επιλογές και καθαρό μυαλό έφτασαν στη
νίκη με 78-72, ισοφάρισαν σε 1-1 και
έστειλαν τη σειρά σε τρίτο και τελευταίο
παιχνίδι στην Αριδαία.

ΣΤΟΝ 3ο ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΔΑΚ 71-55 ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Με απίστευτο μπασκετικό τσαμπουκά,
με τρομερή πίστη στις δυνατότητες της η
ομάδα του Φιλίππου Βέροιας κέρδισε άνετα στο γεμάτο Δ.Α.Κ “Δημήτριος Βικέλας”
την αντίστοιχη ομάδα του Φαίακα Κέρκυρας για την 24η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής
κατηγορίας (3ος όμιλος) εξασφαλίζοντας
έτσι όχι μόνο την άνοδο της στην Β’ Εθνική
αλλά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι φίλαθλοι του Φιλίππου στο τέλος
του αγώνα αποθέωσαν τους παίκτες των
Γκίμα - Μπλατσιώτη φωνάζοντας «Να’τοι
να’τοι οι πρωταθλητές!» ενώ οι σαμπάνιες
άνοιγαν η μια μετά την άλλη.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι δυο ομάδες
ξεκίνησαν νευρικά με τον Φίλιππο να παρουσιάζεται καλύτερος στην άμυνα αλλά
άστοχος στην επίθεση χωρίς να σκοράρει
άνετα ειδικά από την περιφέρεια (ένα στα
έξι τρίποντα). Στο 5’ η ομάδα της Βέροιας
προηγήθηκε με 10-5 και στο 7’ 10-9. Οι
φιλοξενούμενοι κατάφεραν και έφεραν το
παιχνίδι στα ίσα στο 9’ (13-13). Ο Φίλιππος τελείωσε το δεκάλεπτο προηγούμενος
με 17-13.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το συγκρότημα
του Δημήτρη Γκίμα βρήκε τα «πατήματα»
του και με πραγματικό ηγέτη τον Ευθύμη
Κοθρά πήρε διαφορά +15 πόντων στο 16’
(30-15). Το σκορ πήρε διαστάσεις θριάμβου για την ομάδα της Βέροιας στο 18’
αφού ο πίνακας έδειξε 39-19 και το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 42-21.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι
κάνοντας ένα εντυπωσιακό σερί 0-10 μείωσαν στο 24’ σε 42-31 αναγκάζοντας τον

Μάκη Ιωσηφίδη που σημείωσε 5 τρίποντα.
Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η αστοχία
σε ελεύθερα σουτ, η καλή άμυνα των φιλοξενούμενων αλλά και τα 4 φάουλ που “φορτώθηκαν” οι Γκεκόπουλος, Ιατρού έδωσαν
τη δυνατότητα στον Φίλιππο να μειώσει το
σκορ.

Ο Σαζακλίδης «πάγωσε» το Αιγίνιο
και έστειλε την Μελίκη στον τελικό
Με ήρωα τον Βασίλη Σαζακλίδη που
σκόραρε 5,5 δευτερόλεπτα πριν από το
φινάλε η Μελίκη επικράτησε με 65-66 εκτός έδρας του Αιγινιακού και με 2-0 στις
νίκες προκρίθηκε στους τελικούς της Α’
κατηγορίας της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Για πρώτη φορά φέτος η ομάδα της
Ημαθίας βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει
στο σκορ, με την απόδοση των περισσότερων παικτών να κυμαίνεται σε μέτρια
επίπεδα, βρήκε όμως τον τρόπο στο φινάλε να φτάσει στην κατάκτηση του ροζ
φύλλου του αγώνα και μαζί να πάρει την
πρόκριση για τον τελικό του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι στο παρκέ να παλέψουν και περιορίζοντας επιθετικά τους αντιπάλους τους
προηγήθηκαν με 17-12 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην
δεύτερη περίοδο με τους παίκτες του Λοτζανιώτη να πηγαίνουν στα αποδυτήρια
για το ημίχρονο στο +7 (35-28).
Στις αρχές της επανάληψης οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, άρχισαν να βρίσκουν
ευκολότερα τον δρόμο προς το καλάθι,
με αποτέλεσμα να εξανεμίσουν την διαφορά και τις δυο ομάδες να είναι ισόπαλες 48-48 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Στην τελευταία περίοδο ο αγώνας
ήταν πραγματικό ντέρμπι με τους δυο
αντιπάλους να συμβαδίζουν στο σκορ.
Με το ταμπλό να δείχνει 65-64 και τους
παίκτες του Ασλανίδη να έχουν την τελευταία τους ευκαιρία, ο Μαυρίδης αστό-

Πρωταθλητής ο Φίλιππος

Αιγινιακός-Μελίκη ....................65-66
Δεκάλεπτα: 17-12, 35-28, 48-48, 65-66
Διαιτητές: Παπαδόπουλος-Παπαγερίδης
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Λοτζανιώτης): Πιπιλίκας 6, Κατσιάνος 8(1), Αργυρόπουλος
14(2), Κοίλιας, Στογιαννόπουλος 7(1),
Βουλτσίδης 24(1), Εξαρχόπουλος, Μελίδης, Στάμου 2, Δεμερτζής, Κιρκιντζώτης,
Παπαμιχαήλ 4.
ΜΕΛΙΚΗ (Ασλανίδης): Λιόλιος 11,
Μαυρίδης 18(3), Κυριακού 6(1), Σαζακλίδης 10, Μαγαλιός, Στακτάρης, Παπαρόσης, Σταυρουλάκης 10, Μπούθας,
Κοτζαμπάσης 9(1), Παπαδόπουλος, Ρογγότης 2.
Αλεξάνδρεια-Αριδαία ...............78-72
Δεκάλεπτα: 22-21, 40-45, 61-60, 78-72
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Ταρενίδης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Γκένογλου): Πουρλιοτόπουλος 8(2), Κατσανεβάκης 7, Τερζίδης, Γιοβανόπουλος 13(1), Παντοφλίδης 8, Σιτσάνης 10(1), Παπαγερίδης 10,
Καρκάρας 16, Πρόιος, Καραγιάννης 6.
ΑΡΙΔΑΙΑ (Βάτσης): Τριανταφύλλου,
Βασίλογλου, Μπίνος, Τοπαλίδης 14, Αργυρός, Μπεγλόπουλος 7, Παπαβραάμ
5(1), Αβραμίδης 9(1), Τόσκας, Μακρόπουλος 25(2), Υποδηματόπουλος, Καρνάβας 12.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αιγινιακός-Μελίκη ........... 65-66 (0-2)
Αλεξάνδρεια-Αριδαία...... 78-72 (1-1)
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σάββατο 12/05
Αριδαία-Αλεξάνδρεια

Στα τελευταία λεπτά όμως “μίλησε” η
εμπειρία του Κώστα Κασάπη, ο οποίος
σημείωσε 8 καθοριστικούς πόντους με δύο
τρίποντα και έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα του να “ανασάνει” επιθετικά, με τελικό
αποτέλεσμα το 68-46.
Οι “ασπρόμαυροι” (που αγωνίστηκαν
χωρίς τον τραυματία Χρυσάφη και τον
Πάππου, που προσβλήθηκε από ίωση)
έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών και
χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να πανηγυρίσουν τον τίτλο. Αν όμως η ομάδα της
Πέλλας επικρατήσει στα Γιαννιτσά το ερχό-

Δημήτρη Γκίμα να πάρει το πρώτο του ταιμ
στον αγώνα. Στην συνέχεια ο Φίλιππος
έπαιξε πιο συγκεντρωμένα και παρόλο τα
αντίθετα σφυρίγματα των διαιτητών και τις
τεχνικές ποινές που χρέωσαν παίκτες και
πάγκο το δεκάλεπτο τελείωσε με 54-39.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παραπούρας με σουτ τριών πόντων έκανε το 57-39.
Η εξέλιξη του παιχνιδιού στην συνέχεια
είχε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Φίλιππο να διατηρεί την διαφορά ενώ ο τεχνικός
του Φιλίππου στα τελευταία λεπτά χρησιμοποίησε τους μικρούς της ομάδας. Το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών βρήκε παράγοντες, παίκτες και φιλάθλους αγκαλιά
πανηγυρίζοντας την άνοδο στην κατηγορία
και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Παρόν στον αγώνα και ο Δήμαρχος Βέροιας κος Βοργιαζίδης Κωσταντίνος και ο
πρόεδρος του ΚΑΠΑ Δήμους Βέροιας κος
Στέργιος Διαμάντης οι οποίοι και βρέθηκαν
εντός του γηπέδου δίνοντας τα συγχαρητήρια τους σε παίκτες, προπονητές και
παράγοντες.
Διαιτητές : Φουτζήλας και Παπαδόπουλος Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας): Μόρας
, Βάλλιος, Τσιακλάγκανος, Κοθράς, Παραπούρας, Σουτζόπουλος, Καντάρκος, Καβαργύρης, Μαρκόπουλος.
Φαίακας Κέρκυρας: (Κοντογιάννης –
Αργαλιάς): Ματενίδης, Νεδέλκος, Χατζόπουλος, Σπιτιέρης, Μακρίδης, Μαγκανάς,
Βογιατζής, Α. Περούλης, Πάλλης, Ούστογλου, Αγάθος, Σκούρτης.

μενο Σάββατο, τότε θα δώσουν αμφότερες
και τρίτο ραντεβού, το Σάββατο 19/5 στο
ΔΑΚ “Βικέλας”.
Τα δεκάλεπτα : 25-8, 48-21, 53-28,
68-46
Αετοί Βέροιας : Τσιμτσιρίδης 9, Ιωσηφίδης 29 (5), Παπαδόπουλος 9 (2), Ιατρού
7, Βλαχάκης 2, Γκεκόπουλος 2, Κασάπης
10 (2), Κλωνάρας, Ουζούνης
Φίλιππος Νέας Πέλλας : Περπερίδης
14, Μπαλιάκας 13, Βουζίνας 11, Χερκελετζής 6, Καφετζάκης 2

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

Ευχαριστήριο της
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των εγκαινίων του νέου Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και της νέας «Πτέρυγας Αθανασίου Λασκαρίδη-Εύης
Λαζού» του Σπιτιού της Βεργίνας και συγκεκριμένα:
1.Τα παιδιά από το Αιγίνιο και ιδιαίτερα τον Μανόλη,
για την προσφορά τυρόπιτας, σπανακόπιτας, εκλέρ, κέϊκ
κλπ.
2.Την κυρία Γεωργία, από τον Π. Πρόδρομο, για την
προσφορά πιτών.
3. Το ζαχαροπλαστείο LIDO για την προσφορά τυλιχτών γλυκισμάτων.
4. Το ζαχαροπλαστείο ΣΠΕΣΙΑΛ για την προσφορά
λουκουμάδων και άλλων γλυκών.
5. Τον φούρνο Θανασούλη της Νάουσας, για την προσφορά εδώδιμων.
6. Την επιχείρηση ΚΡΙΑΡΑΣ, για την προσφορά κοκ,
και εκλέρ.
7. Το κατάστημα ΑΣΣΟΣ Ηλιάδη για την προσφορά
τυλιχτών γλυκών.
8. Το εστιατόριο ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ της Βεργίνας, για την
προσφορά φαγώσιμων.
9. Τον φούρνο Φυτίκα, για την προσφορά πιτών.
10. Την ταβέρνα ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ της Μελίκης, για την
προσφορά φαγώσιμων.
11. Την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου, για τη φωτογραφική κάλυψη.
Το ΔΣ ευχαριστεί ακόμη:
1.Τον Στρατηγό-Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού
για την επίσκεψή του στο Σπίτι της Βεργίνας και την προσφορά τροφίμων.
2.Τους εργαζομένους στο Κέντρο Υγείας Βέροιας, για
τη δωρεά ποσού 481€, που συγκέντρωσαν από το Πασχαλιάτικο Bazaar τους.
3. Την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας και το «ΜΑΖΙ-market»
για την προσφορά τροφίμων.
4. Την κυρία Σοφία Κυριλίδου και την VODAFONE για
την προσφορά οικιακών μικροσυσκευών.
5. Το Σωματείο εργαζομένων στην ΔΕΥΑΒ για τη δωρεά ποσού 100€.
6. Τον Σύλλογο καθηγητών του 6ου Γυμνασίου Βεροίας για τη δωρεά ποσού 42€ στη μνήμη του πατέρα της
συναδέλφου τους Βενετίας Λιότσιου.
7.Το Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου (Β’ Τάξη) για την
επίσκεψή του στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και την
προσφορά ρούχων και παπουτσιών.
8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Ευχαριστήριο του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού ευχαριστεί θερμά:
1. Τον κ. Ορδουλιδη Νικόλαο για την προσφορά κουστουμιών και μπουφάν. 2. Τον κ. Οικονομίδη Στέλιο για
την προσφορά σε φόρμες και διάφορα άλλα είδη ρουχισμού.3. Ανώνυμη κυρία, για την προσφορά των 1.000
ευρώ, η οποία συμπαραστέκεται και στηρίζει συνεχώς το
έργο του Ομίλου. 4. Το 3ο Σύστημα Δασοπροσκόπων για
τη μεγάλη προσφορά σε τρόφιμα. 5. Ανώνυμη κυρία για
τη δωρεά 100 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.
Το Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(Κ.Ε.Δ.Α.)

Αλεξάνδρεια 30.04.2018
Αριθ.πρωτ.:935

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.
Α΄/3-3-1994), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-3-2012).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-32014).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ. Α΄/23-12-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
7. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017 - 2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
1719/τ. Β΄/18-5-2017).
8. Την υπ’ αριθμ. 4359/5-5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προς τους Φορείς/Δομές
για την κατάρτιση ενδεικτικού και μη εξαντλητικού καταλόγου Φορέων/Δομών στο
πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους
2017-2018.
9. Την υπ’ αριθμ. 5122/23-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6-6-2017) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, προς τους
Ωφελούμενους της εν λόγω Δράσης.
10. Την υπ΄αριθμ. 182/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΩΗΒΟΛΣΓ-9ΘΜ) με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη λειτουργία της δομής ‘’Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)’’».
11. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4359/55-2017 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για το Δήμο Δομής: Δήμος Αλεξάνδρειας, Φορέας:
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.), Νομός Ημαθίας, Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Την υπ΄ αριθμ. 3362/23-06-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ387ΛΛ-ΠΛ1) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: Ένταξη της πράξης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2017-2018 (ΑΜΕΑ)», με Κωδικό ΟΠΣ 5008896
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”».
13. Την υπ’ αριθμ. 12829/03-07-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΡΞ4465ΧΙ8-ΘΔΗ) του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2017 – 2018” με Κωδικό ΟΠΣ 5007969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020”».
14. Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο
αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Ε., προς τους Ωφελούμενους, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, για το
Δήμο Αλεξάνδρειας.
15. Την υπ΄ αριθ. 98/7-4-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί
συγχώνευσης σε μια Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση υπό την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.ΑΛ.) (ΦΕΚ 757/τ. Β΄/6-5-2011).
16. Την υπ’ αριθμ. 933/30-04-2018 βεβαίωση του Προέδρου της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας,
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ο επιλεχθείς ως προσληπτέος στην ανωτέρω ειδικότητα (κωδ. θέσης 108)
οφείλει να προσκομίσει κατά την πρόσληψη στο Φορέα Πιστοποιητικό υγείας
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ. Β΄/25-10-2017)
Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω Πιστοποιητικού η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται και ο επιλεχθείς ή προσληπτέος υποψήφιος αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και
διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά σειρά εγγραφής τους σε
αυτόν, που διαθέτουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό υγείας.
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως
65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 η οποία να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ανακοίνωσης και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300
Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας,
υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053441 - 53442).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.
gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες
 Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και
τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις
ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής
που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων
 Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

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

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 07/05/2018
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
19:00-01:00 + διαν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής
69) 23310-24534
Τρίτη 08/05/2018
13:30-17:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
21:00-01:00 + διαν. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

Τετάρτη 09/05/2018
14:30-21:00 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
19:00-01:00 + διαν. ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ) 23310-64102
Πέμπτη 10/05/2018
13:30-17:30 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί)
23310-72677
21:00-01:00 + διαν. ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

Παρασκευή 11/05/2018
13:30-17:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
21:00-01:00 + διαν. ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ
ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
Σάββατο 12/05/2018
08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6 (πλατεία αστικών,διπλ. Στα ΚΤΕΛ) 23310-63620
08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο
Γαλάνη) 23310-73324

08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-60279
14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
19:00-01:00 + διαν. ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340
Κυριακή 13/05/2018
08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 2331066649
14:30-21:00 ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6 23310-22017
19:00-01:00 + διαν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551
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Tekiya Sulaimaniya, Δαμασκός

Ακρόπολη Salah Ed din

Ακρόπολη Al hosn

Ακρόπολη Τζαμπάρ

Δαμασκός

Λαττάκεια, Slenfeh

Δαμασκός
Τζαμί Khalid ibn
al-Walid Χομς

Serjilla, Ίντλιμπ

Παλμύρα

Σουκ Χαλέπι
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Άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες
για το φυσικό αέριο στην Βέροια
PΧαμένη ευκαιρία το σχέδιο «Κλεισθένης» PΑνοιχτές σχολικές αυλές και το απόγευμα
PΕργασίες ασφαλτόστρωσης οδών PΤο Σέλι ζητά να χαρακτηριστεί ως Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βέροιας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δωρεά ποδηλάτων από τον ΤΟΒ
στο Τμήμα Τροχαίας Βέροιας
ΣΕΛ. 6

ΘΥΜΗΣΕΣ

Αναμνήσεις από τις παιδικές
κατασκηνώσεις της Ιεράς
Μητροπόλεως στη Μονή Τιμίου
ΣΕΛ. 14
Προδρόμου Βεροίας

Σελ. 7

Κυκλικούς κόμβους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

8 Χρόνια Μνημόνιο

Καθημερινές ιστορίες ανθρώπων
ΣΕΛ. 10-11
που στάθηκαν όρθιοι
LEADER

Μέχρι τις 16 Ιουλίου

Υποβολή προτάσεων για το Leader
στην Αναπτυξιακή Ημαθίας
Αφορά Δήμους, Αντιπεριφέρεια, φορείς,
συλλόγους κ.α.
3
.
ΣΕΛ

ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ιδιαίτερα πετυχημένη η
εκδήλωση της Π.Ε Ημαθίας
ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΝΤΟΜΑ ΣΤΙΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Σελ. 3

Σελ. 4,5
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ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διεθνής Ημέρα Μουσείων
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ (ΔΙΑ)ΔΙΚΤΥΑ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2018
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, συνεπής στο πρόγραμμα της εξωστρεφούς δράσης
της, συμμετέχει και φέτος στον
εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας
Μουσείων. Την Παρασκευή, 18
Μαΐου 2018, οι υπεύθυνοι αρχαιολόγοι Αιγών, Βέροιας και Μίεζας
θα υποδεχτούν με χαρά και θα
ξεναγήσουν τους επισκέπτες του
Δικτύου των Μουσείων Ημαθίας.
Πρόγραμμα Ξεναγήσεων:
• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τους επισκέπτες θα υποδεχτεί
και θα ξεναγήσει ο αρχαιολόγος Ιωάννης Γραικός στις ώρες: 10:0011:00 και 17:00-18:00.
• Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.
Τους επισκέπτες θα υποδεχτεί και
θα ξεναγήσει η αρχαιολόγος Μαρία Χειμωνοπούλου στις ώρες:
12:00-13:00 και 19:00-20:00.
• Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας-Μακεδονικοί Τάφοι. Τους
επισκέπτες θα υποδεχτεί και θα ξεναγήσει ο αρχαιολόγος
Αλέξανδρος Χατζηιωαννίδης στις ώρες: 11:00-13:00 και
17:00-19:00.
• Αρχαιολογικός Χώρος Αιγών. Τους επισκέπτες θα υποδεχτεί και θα ξεναγήσει στο αίθριο του Ανακτόρου των Αιγών (Νέο Κτήριο του Πολυκεντρικού Μουσείου των Αιγών) η
αρχαιολόγος Εύα Κοντογουλίδου, στις 12:00.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με συνεπή και πρωτοπόρα παρουσία και στο διαδίκτυο, υλοποιεί μεγάλες

ψηφιακές δράσεις, όπως το εικονικό μουσείο ‘’Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη’’. Συμμετέχει,
επίσης, ως εταίρος μεταξύ των: The Research Executive
Agency by the European Commission, Liverpool/John
Morres University, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, Centre National de la Recherche Scientique
(CNRS), Pix 4D, Archeologie Andennaise (Scladina Cave
Archaeological Center), Vulcan UAV Ltd). στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Horizon/DigiArt Project. Στο πλαίσιο αυτού του
έργου και με αφορμή το θέμα της φετινής Διεθνούς Ημέρας Μουσείων θα γίνει η πρώτη πανηγυρική παρουσίαση
του ψηφιακού παιχνιδιού ‘’Γίνε αναστηλωτής του
Ανακτόρου των Αιγών’’, στο οποίο θα συμμετέχουν
πιλοτικά εκπαιδευτικοί της α’ βάθμιας και β’ βάθμιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι, αφού ξεναγηθούν στο αίθριο
του Ανακτόρου των Αιγών, θα δοκιμάσουν την νέα
ψηφιακή εφαρμογή, με στόχο την ανατροφοδότηση
και την ευρύτερη διασπορά του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προϊόντος.
Η είσοδος στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς
Χώρους, την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 είναι ελεύθερη για το κοινό.
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16 -18, Τ.Κ. 59132 Βέροια.
Τηλ.23310 29737, Fax 23310 71725, E-mail:
Σύμβαση έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
efahma@culture.gr

Σύμβαση για την
αξιοποίηση δημοτικού
οικοπέδου κάτω από την
πλατεία Εληάς

ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
Ο.Τ. 316» υπογράφτηκε, την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018,
μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών του Δήμου Βέροιας,
Αθανάσιου Σιδηρόπουλου, και του εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρίας «Αφοί Σιουραντάνη ΟΤΕ».
Το έργο αφορά εργασίες που κρίνονται αναγκαίες
για την ασφαλή χρήση του Δημοτικού Οικοπέδου αλλά
και τον έλεγχο στην προσβασιμότητα σε αυτό. Το δημοτικό οικόπεδο Ο.Τ. 316 βρίσκεται στη λεωφόρο Στρατού κάτω από την πλατεία της Εληάς και ένα τμήμα του
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης.

4 άτομα θα
προσλάβει η
Αναπτυξιακή Εταιρία
του Επιμελητηρίου
Ημαθίας

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από
1/6/2018 έως 30/4/2018, ανακοίνωσε η
Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου
Ημαθίας, ΕΠΑΝΕΤ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία).
Υποβολή αιτήσεων από 21 έως 23 Μαΐου 2018.

Αρμονική συνεργασία
όλων των εμπλεκομένων

ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η Δημοτική Αστυνομία Βέροιας, σε συνέχεια
επίσκεψης κατοίκων του
εμπορικού κέντρου στην
Υπηρεσία προ ολίγων ημερών, πραγματοποίησε
προγραμματισμένη συνάντηση, την περασμένη
Τετάρτη 09-05-2018, στην
οποία συμμετείχαν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και κάτοικοι του εμπορικού
κέντρου.
Την συνάντηση και την
συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισε ο πολιτικός προϊστάμενος της
Υπηρεσίας κ. Λεωνίδας
Ακριβόπουλος, ο οποίος
εξέφρασε την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των
διατάξεων που ορίζουν τα
της χρήσεως των κοινόχρηστων χώρων καθώς
και την επιθυμία να υπάρξει έμπρακτη συνεργασία
όλων των μερών προς τον
επιδιωκόμενο σκοπό της περαιτέρω βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.
Οι προϊστάμενοι της υπηρεσίας, κ. Χαράλαμπος Καπουρτίδης και κ. Ελένη
Σακιαβάρα, ενημέρωσαν λεπτομερώς τους παρευρισκόμενους για το νέο και αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την χρήση κοινοχρήστων χώρων
(πεζοδρομίων-πεζοδρόμων). Κατέστη σαφές ότι η κείμενη νομοθεσία πρέπει να
εφαρμοσθεί ώστε τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι να είναι αδιαλείπτως προσπελάσιμοι από τους διερχόμενους πολίτες, τα αυτοκίνητα άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα,
πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά) καθώς και τα οχήματα που διαθέτουν ειδική
κάρτα εισόδου-διέλευσης (κατοίκων και φορτηγά τροφοδοσίας) κατά τις ώρες που το
δικαιούνται.
Ακολούθησε τοποθέτηση επί του θέματος του προέδρου του σωματείου των
ΚΥΕ, κ. Κώστα Σαμανίδη και συζήτηση – διατύπωση προβληματισμών, όπου καθένας από τους παρόντες κατέθεσε την άποψη του ενώ τέθηκαν ερωτήματα τα οποία
απαντήθηκαν. Προέκυψε δε από το σύνολο των τοποθετήσεων των παρευρισκομένων ότι είναι επιθυμητή η αρμονική συνεργασία όλων των πολιτών, καταστηματαρχών, επαγγελματιών κλπ, ώστε τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν εν
τοις πράγμασι να επιλύονται άμεσα και με τον πλέον δόκιμο τρόπο.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Υπηρεσία είναι το 2331350610, διαθέσιμο
προς τους δημότες για οποιαδήποτε διευκρίνιση – επισήμανση επί του θέματος.

Eναρξη παροχής υπηρεσιών
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
(Τ.ΟΜ.Υ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η 8η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας συγκροτείται στην πόλη της Βέροιας και ξεκινά την παροχή υπηρεσιών της προς τους πολίτες από την Πέμπτη 03/05/2018.
Η Τ.ΟΜ.Υ. θα λειτουργεί ως ομάδα οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης παρέχοντας τις υπηρεσίες της δωρεάν. Οι γιατροί της Τ.ΟΜ.Υ. (γενικοί ιατροί και παιδίατρος) θα είναι οικογενειακοί ιατροί των εγγεγραμμένων πολιτών,
θα τους εξετάζουν δωρεάν, θα κρατούν ιατρικό φάκελο – ιστορικό, θα συνταγογραφούν, θα παραπέμπουν για εξετάσεις ή σε γιατρό ειδικότητας και θα υλοποιούν δράσεις στην κοινότητα (εμβολιασμούς κ.λπ).
Η Τ.ΟΜ.Υ στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού Μοράβα 2 στο ισόγειο, με δυνατότητα πρόσβασης και για ΑμεΑ.
Η συγκρότηση της Τ.ΟΜ.Υ. έγινε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης
που αφορά τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός ΟΠΣ
5008035, κωδικός υποέργου 2).
Η ανάπτυξη των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελεί τομή για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, καθώς αναβαθμίζει θεσμικά το ρόλο των οικογενειακών ιατρών στο σύνολο του πληθυσμού, προβλέπει τη συνεχή και ολιστική
παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού με έμφαση στην πρόληψη της νόσου
και την προαγωγή της υγείας και εξορθολογίζει τη λειτουργία των νοσοκομείων, στο
βαθμό που τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αυτών θα αποσυμφορηθούν σημαντικά
από περιστατικά που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται απ’ τις δημόσιες μονάδες της ΠΦΥ.
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Ιδιαίτερα πετυχημένη η εκδήλωση της Π.Ε Ημαθίας για το «Κομφούζιο», την
βιολογική δράση ενάντια σε επιβλαβή έντομα στις δενδροκαλλιέργειες

Ιδιαίτερα πετυχημένη υπήρξε η εκδήλωση της Π.Ε Ημαθίας για
το «Κομφούζιο», την βιολογική παγίδευση επικίνδυνων εντόμων για
τις δενδροκαλλιέργειες, με επίκεντρο την ροδακινοπαραγωγή, η οποία έγινε, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα
Καλαϊτζίδη, το βράδυ της Πέμπτης 10ης Μαΐου, στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου Ημαθίας.
Στην ομιλία του ο κ. Καλαϊτζίδης, αφού ευχαρίστησε, δια του
Στέφανου Αποστολίδη, το Επιμελητήριο για την άψογη συνεργασία,
με γνώμονα το καλό της Ημαθίας, έκανε μια σύντομη αναφορά στην
δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης
των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014-2020, η
οποία καταπολεμά, αποπροσανατολίζοντας, μέσω της αναπαραγωγικής σύγχυσης, τα επιβλαβή έντομα των δενδροκαλλιεργειών,
περιορίζοντας τις γενιές τους, με αποτέλεσμα την λιγότερη χρήση
φυτοφαρμάκων, με ότι αυτό συνεπάγεται στο κόστος, αλλά και στην
βιολογική καλλιέργεια του ροδάκινου και φρούτων, όπως το βερίκοκο, το μήλο, το δαμάσκηνο κ.α.
Ο κ. αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η ΠΚΜ βρίσκεται στην κορυφή της απορροφητικότητας ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην χώρα
μας, αλλά και κατέχει την τρίτη θέση στις περιφέρειες της Ευρώπης,
με την καθοριστική συμβολή του περιφερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Ακολούθησε η παράθεση εκ μέρους του μιας σειράς στοιχείων
για το πρόγραμμα, τα οποία καταδεικνύουν ότι η Π.Ε Ημαθίας πρωτοπορεί σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέας παραγωγής, παρά
την σημαντική έλλειψη προσωπικού και γεωπόνων στην Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, η οποία αγγίζει το 80% του
οργανογράμματος της!
«Η 1η πρόσκληση του προγράμματος για το 2017, συνολικού
προϋπολογισμού περίπου 9.500.000 ευρώ για την πενταετία, είχε
πανελλαδικά 1.876 αιτήσεις, από τις οποίες οι 1.220 ήταν από την
Περιφερειακή μας Ενότητα. Από το ποσό του 1.130.000 ευρώ περίπου της περασμένης χρονιάς , το 70% των παραγωγών έχει ήδη
εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον περασμένο Δεκέμβρη και το υπόλοιπο 30% βρίσκεται στην τελική φάση της εκκαθάρισης αυτές τις
μέρες. Όλα τα παραπάνω, τη στιγμή που οι υπηρεσίες μας πάσχουν
από σοβαρή έλλειψη προσωπικού και κλήθηκαν τελευταία στιγμή να
αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο, φέρνοντάς το εις πέρας με τεράστια επιτυχία. Από τις 8 Μαρτίου , έχει δημοσιευτεί η 2η πρόσκληση του προγράμματος, που αναμένεται σύμφωνα με το υπουργείο
να ανοίξει εντός του Μαΐου, με εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 20.000.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση, συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς
μειώνεται η χρήση φυτοφαρμάκων, ο αγρότης μειώνει το κόστος

Ποιμαντική επίσκεψη
ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

παραγωγής του και προστίθεται ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στα αγροτικά μας προϊόντα, αναδεικνύοντας την ποιότητά τους.
Το έχει πολλές φορές, ο πρωτογενής μας τομέας και η μεταποίηση
του, είναι το μοναδικό παραγωγικό κλαδί του δένδρου της ελληνικής
οικονομίας. Η προσπάθεια μας για λιγότερα φάρμακα και καλύτερα,
πιστοποιημένα, αγροτικά προϊόντα, θα συνεχιστεί. Προς όφελος των
παραγωγών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές στην
Ημαθία» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. αντιπεριφερειάρχης.
Ακολούθησε ενημέρωση των παρευρισκομένων στην εκδήλωση,
στην οποία παρέστη ο αντιδήμαρχος Βέροιας κ. Θανάσης Σιδηρόπουλος, από την γεωπόνο της ΔΑΟΚ της Π.Ε Ημαθίας, Καλλιόπη
Παπαοικονόμου και τον γεωπόνο- σύμβουλο ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας, Δημήτρη Βακάμη, καθώς και διάλογος για την
δράση, η οποία μπορεί να αποδώσει σημαντικά οφέλη στους παραγωγούς μας, αφού επιδοτείται στην εφαρμογή της κατά 85%, ενώ
στην ολοκληρωμένη της διαχείριση, με την ένταξη 85.000 στρεμμάτων στην Ημαθία, θα μειώσει αρχικά και στο τέλος θα εκμηδενίσει
την χρήση εντομοκτόνων, με ότι αυτό συνεπάγεται, στο κόστος
παραγωγής, αλλά και την δυνατότητα διάθεσης της σε ευρωπαϊκές
χώρες, που αυστηροποιούν τους κανόνες για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Μέχρι τις 16 Ιουλίου

Υποβολή προτάσεων για το Leader
στην Αναπτυξιακή Ημαθίας

Αφορά Δήμους, Αντιπεριφέρεια, φορείς, συλλόγους κ.α.

Την Τρίτη 08-05-2018 πραγματοποιήθηκε ποιμαντική επίσκεψη στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Ημαθίας από τον προϊστάμενο Υπηρεσίας Θρησκευτικού της Ελληνικής
Αστυνομίας Ταξίαρχο - Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συζήτησε με τον Διευθυντή της Δ.Α. Ημαθίας, Αστυνομικό Διευθυντή ΣΙΜΟΥΛΗ Χρήστο αλλά και με όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης. Εν συνεχεία τελέστηκε
αγιασμός στο κτίριο της Δ.Α. Ημαθίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER
Ν. Ημαθίας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), Μέτρο 19:
Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER,
Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4., η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της
Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., δημοσιοποίησε την 1η
πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΠΟΜΕΤΡΟ
19.2) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
και καλεί (ανάλογα με τη δράση) τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• ΟΤΑ Α & Β βαθμού, και φορείς τους.
• Ιδιωτικοί συλλογικοί φορείς ή/και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται στο τοπικό πρόγραμμα της
Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας - όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης - είναι το σύνολο των Δημοτικών –
Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός από τα πολεοδομικά συγκροτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλεξάνδρειας, Βέροιας
και Νάουσας, οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τις 15.000 κατοίκους. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.520.000,00€ (συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Εθνικών Πόρων).
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες
από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 30/4/2018, ημέρα Δευτέρα.
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 16/7/2018, ημέρα Δευτέρα
Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα
ποσοστά επιχορήγησης, του όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και σχετικό ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. www.anhma.gr.

4

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ:
-Η επιτυχής μείωση των ατυχημάτων
- Η αύξηση της κυκλοφοριακής
ικανότητας
- Ο περιορισμός των καθυστερήσεων
- Μικρότερες ουρές
- Καλύτερη διαχείριση της ταχύτητας
των οχημάτων
- Η αύξηση της ασφάλειας των πεζών
- Η βελτίωση των χαρακτηριστικών
των οδών που συμβάλουν
- Η αποφυγή ή ελάττωση δαπανηρών
έργων σηματοδότησης
-Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων
κ.λ.π.

Κυκλικούς Κόμβους

ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι έρευνες στην Ελλάδα αλλά και σ΄ όλες τις προηγμένες χώρες έδειξαν αύξηση των τροχαίων περιστατικών σε διασταυρώσεις. Για το λόγο αυτών αναζητήθηκαν αλλαγές και λύσεις με βελτιώσεις των οδικών
υποδομών.
Η κυριότερη αλλαγή φαίνεται ως η καταλληλότερη,
είναι η υλοποίηση κυκλικών κόμβων, καθώς η μετατροπή των παραδοσιακών διασταυρώσεων σε κυκλικούς
κόμβους καλύπτει το 30% των μειώσεων θανάτων και
τραυματισμών. Με τα roundabouts (όπως ονομάζονται
διεθνώς) περιορίζεται δραστικά ο αριθμός των τρόπων
που τα αυτοκίνητα μπορούν να συγκρουστούν με άλλα
αυτοκίνητα ή πεζούς.
Τα πλεονεκτήματα των κυκλικών κόμβων
Οι κυκλικοί κόμβοι, όπως προαναφέραμε, υιοθετήθη-

καν διεθνώς σαν ένα αποτελεσματικό μέτρο
σαν ένα αποτελεσματικό μέσο για τη γενική
βελτίωση της κυκλοφορίας από πλευράς τόσο οδικής, όσο και κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης σε περιοχές ισόπεδων κόμβων με ή
χωρίς φανάρια.
Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται:
-Η επιτυχής μείωση των ατυχημάτων
- Η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας
- Ο περιορισμός των καθυστερήσεων
- Μικρότερες ουρές
- Καλύτερη διαχείριση της ταχύτητας των
οχημάτων
- Η αύξηση της ασφάλειας των πεζών
- Η βελτίωση των χαρακτηριστικών των οδών που
συμβάλουν
- Η αποφυγή ή ελάττωση δαπανηρών έργων σηματοδότησης
-Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων κ.λ.π.
Κυκλικοί κόμβοι σε Βέροια και Μακροχώρι
Τρεις κυκλικούς κόμβους σε υφιστάμενες διασταυρώσεις εντός οικιστικής ζώνης στη Βέροια και
το Μακροχώρι πρόκειται
να κατασκευάσει ο Δήμος
Βέροιας, διευκολύνοντας
την κυκλοφορία στα ση-

κυκλικός κόμβος Εβραίικα
μεία αυτά με παράλληλη μείωση της αναμονής των
οδηγών λόγω της ταχείας κυκλοφορίας και κινδύνων
ορατότητας.
Έτσι στα πλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος για
το τρέχον έτος, ο Δήμος Βέροιας προγραμματίζει την
εκπόνηση μελετών για την κατασκευή τριών κυκλοφοριακών κόμβων. Για την πόλη της Βέροιας επιλέχθηκε
η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στην συμβολή των
οδών Ακροπόλεως και Θερμοπυλών (Εβραίικα) και
ενός δεύτερου στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως
με τις οδούς Φιλήμονος και 25ης Μαρτίου (Δυτική Παράκαμψη, κοντά στο σημείο που ρίπτεται ο Σταυρός
τα Θεοφάνεια). Ο τρίτος κόμβος προγραμματίζεται να
γίνει στο Μακροχώρι και συγκεκριμένα στην συμβολή
των οδών Β. Γεωργίου-Μ. Αλεξάνδρου και Ι. Σωτηρίου,
μπροστά στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου (για Διαβατό).
Να συμπληρώσουμε πως υπήρξε προϋπόθεση αναζήτησης κυκλικού κόμβου και στο τρίδρομο Μητροπό-
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Κυκλικός
κόμβος
Μακροχώρι
(διασταύρωση
Διαβατού)

Κυκλικός
κόμβος ΔΕΗ

λεως-Βενιζέλου και Ελιάς, αλλά οι αποστάσεις δεν επιτρέπουν δημιουργία κυκλικού κόμβου, ιδιαίτερα όταν
διέρχονται από το σημείο αυτό μεγάλα οχήματα όπως
τα αστικά και τα υπεραστικά λεωφορεία.
Θα διαθέτουν πλήρη ηλεκτροφωτισμό
«Για το συγκεκριμένο έργο του Δήμου μας επιλέχθηκε κυκλικός δακτύλιος με ακτίνα 6,0 μέτρων με
περιμετρική ζώνη ασφαλείας εν είδει πεζοδρομίου
πλάτους 2,0 μέτρων, κυκλική λωρίδα κυκλοφορίας 5,50
μέτρων» μας αποκάλυψε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Θα-

νάσης Σιδηρόπουλος και πρόσθεσε:
«Εξυπακούεται ότι θα γίνει διαχωρισμός
των νησίδων ασφαλείας για την κατασκευή
πεζοδιαβάσεων. Η κεντρική νησίδα θα είναι
φυτεμένη με πράσινο χαμηλού ύψους. Τέλος θα γίνει
πλήρης ηλεκτροφωτισμός των τριών κόμβων με κατάλληλη αναδιάταξης του δημοτικού φωτισμού. Η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου μας βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης των μελετών-τεχνική και οικονομική, ελπίζοντας
στην ολοκλήρωση του έργου κατά το τρέχον έτος, ώστε
να μπορέσουν να δημοπρατηθούν».
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Απ. Βεσυρόπουλος: «H αύξηση των φόρων,
των χρεών προς την εφορία και των
κατασχέσεων συνεχίζεται»

Θετική ψήφος και από τον
Γιώργο Ουρσουζίδη μετά την
τροποποίηση του άρθρου 8

Ο Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μόνο το
Μάρτιο, οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 21.275.
Μόνο το Μάρτιο -μήνα κατά τον οποίο δεν υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσειςοι οφειλές των πολιτών προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 776 εκ. ευρώ. Συνολικά
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 δημιουργήθηκαν νέα χρέη προς την εφορία ύψους
3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η απάντηση της ‘’ευαίσθητης’’ Κυβέρνησης του κ. Τσίπρα είναι οι κατασχέσεις. Ήδη έχουν γίνει κατασχέσεις σε 1.109.971 φορολογούμενους πολίτες, ενώ ο συνολικός
αριθμός των πολιτών που έχει υποστεί ή κινδυνεύει να υποστεί κατασχέσεις ανέρχεται σε 1.720.690 πολίτες. Μάλιστα, εδώ και λίγες μέρες, απειλούνται και με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων
για τις οφειλές τους προς την εφορία.
Η καθαρή έξοδος από το μνημόνιο που υπόσχεται ο Πρωθυπουργός των φόρων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών είναι ένα ακόμα από τα πιο βρώμικα ψέματά του».

Πέρασε κατά πλειοψηφία με 161 «ναι»
η διάταξη για την αναδοχή παιδιών και από
ομόφυλα ζευγάρια και έχει ενδιαφέρον να
δούμε πώς ψήφισαν οι 10 «αντάρτες» της
κυβέρνησης που διαφωνούσαν με κάποια
άρθρα του νομοσχεδίου.
Από τους πρωτεργάτες ήταν και ο ημαθιώτης βουλευτής Γιώργος Ουρσουζίδης, ο
οποίος ωστόσο, με τις τροποποιήσεις που
έγιναν στο άρθρο 8, ικανοποιήθηκε από το
περιεχόμενο και τη νέα προσέγγιση του θέματος και ψήφισε θετικά, μαζί με άλλους 4
από τους διαφωνούντες. Αρνητικά ψήφισαν
Παρατσατίδης και Μιχελογιαννάκης του ΣΥΡΙΖΑ και απήχαν οι: Μπόλαρης,
Καραγιάννης και Γιαννιά.
«Ψήφισα θετικά διότι, αυτό που έλεγα και πίστευα από την αρχή, ελήφθη
υπόψιν, τροποποιήθηκε και δεν έχει καμία σχέση με την αρχική διάταξη. Μάλιστα, στάθηκε στο κομμάτι αυτό, το οποίο τόνισε ιδιαίτερα, σε συνομιλία που
είχαμε χθες βράδυ μαζί του. Και αυτό που τον έπεισε αναφέρει:
«Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα ή σε χηρεία με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος
οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ
περισσοτέρων καταλλήλων υποψηφίων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται
υποχρεωτικά σύμφωνα με τη σειρά αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου. Η
συγγενική αναδοχή προτιμάται.»
Πηγαίνουμε πλέον με βάση το πώς θα κρίνουν κατά περίπτωση ( ad hoc
- επί συγκεκριμένου σκοπού) οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι εποπτεύουσες
αρχές, ενώ τίθεται ως κυρίαρχο στοιχείο κρίσης στην επιλογή αναδόχου για
τη βέλτιστη ανάδοχη κατάσταση του παιδιού η «Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού» που αποτελεί νόμο του κράτους μας από το 1992
(ν.2101/92).
«μεταξύ περισσοτέρων καταλλήλων υποψηφίων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου υπό το πρίσμα
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κυρώθηκε με το
ν. 2101/1992 (Α΄ 92)».
Καταργείται λοιπόν η αυστηρή σειρά υποψήφιων αναδόχων, όπως αρχικά
προβλέπονταν, όπου δίδονταν προτεραιότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα ζευγάρια (ετερόφυλα και ομόφυλα), έναντι όλων των άλλων ομάδων υποψήφιων
αναδόχων – αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού.

Δωρεά ποδηλάτων από τον ΤΟΒ στο
Τμήμα Τροχαίας Βέροιας
Όταν ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας
ζήτησε την υποστήριξη του Τμήματος
Τροχαίας Βέροιας για την ομαλή διεξαγωγή της Ποδηλατάδας στις Ανθισμένες Ροδακινιές, αλλά και τη συνδιοργάνωση του
Πάρκου Ποδηλατικής Αγωγής, ο επαγγελματισμός των στελεχών της Τροχαίας
και το ειλικρινές τους ενδιαφέρον για την
αξία της διαπαιδαγώγησης των παιδιών
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, μας
εξέπληξαν ευχάριστα.
Μάλιστα, το Πάρκο Ποδηλατικής Αγωγής του ΤΟΒ αποτέλεσε αφορμή για να
κατασκευαστούν πινακίδες του ΚΟΚ προσαρμοσμένες στο ύψος των μαθητών,
ώστε να χρησιμοποιούνται μελλοντικά
σε ειδικά μαθήματα στα σχολεία, ελλείψει
κανονικού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην πόλη μας.
Ως ελάχιστη ένδειξη ευχαριστίας, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας αποφάσισε να δωρίσει στην Τροχαία δύο ποδήλατα
για τις ανάγκες των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ποδήλατα παραδόθηκαν την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018,
παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ημαθίας κ. Σιμούλη Χρήστου και του Διοικητή Τμήματος Τροχαίας κ. Καλογερόπουλο Ανδρέα. Τους ευχαριστούμε θερμά για την άριστη συνεργασία και ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για
το «χαράτσι» του 2%
Όπως έχουμε επισημάνει
σε προηγούμενα Δελτία Τύπου, η κυβέρνηση αποφάσισε
να προχωρήσει στην επιβολή
ενός ακόμη φόρου (2% επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων ΜΜΕ, ν. 4498/2017) κάτι, που σε συνδυασμό με
αυξημένες εργοδοτικές εισφορές και την αδιανόητη και
καταστροφική φορολογία, οδηγεί τον Περιφερειακό Τύπο
στο γκρεμό.
Κι αυτό, προκειμένου να «διασωθεί» -ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ!ο ΕΔΟΕΑΠ, δηλαδή το Ταμείο των δημοσιογράφων Αθηνών και Μακεδονίας (!), γνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτό
είναι αδύνατον να γίνει.
Ποιος πιστεύει άραγε ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, που δεν κατάφερε να διασωθεί την εποχή που απολάμβανε πακτωλό
εκατομμυρίων από το αγγελιόσημο, θα επιβιώσει τώρα
εισπράττοντας το 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων
Τύπου που, ούτως ή άλλως, αντιμετωπίζουν τεράστια
προβλήματα βιωσιμότητας;
Παρά τις προειδοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες όλων
των Ενώσεων των επιχειρήσεων ΜΜΕ της χώρας, όλων
των κατηγοριών, εθνικών ή περιφερειακών, έντυπου ή
ηλεκτρονικού τύπου, διαδικτύου κλπ., αλλά ακόμη και
των Ενώσεων εργαζομένων στον τύπο, που -ορθώς!θεωρούν ότι ο ΕΔΟΕΑΠ δεν θα μακροημερεύσει με τον
τρόπο αυτό, η περιβόητη εγκύκλιος που «μαγειρεύονταν»
εδώ και μήνες στο Υπουργείο Εργασίας με στόχο να
καμφθούν οι αντιδράσεις των Ενώσεων ιδιοκτητών και
εργαζομένων, πέρασε την Παρασκευή 28 Απριλίου, όλως

τυχαίως λίγες ώρες πριν την προκήρυξη των εκλογών
στον ΕΔΟΕΑΠ.
(Εδώ να σημειώσουμε ότι στις «ενημερωτικές» συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τις Ενώσεις, δεν προσκλήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2017
οι Ενώσεις ιδιοκτητών, τις οποίες έβαλε ο υφυπουργός κ.
Πετρόπουλος στο περιθώριο για αυτονόητους λόγους).
Κατά συνέπεια, η επιβολή αυτής της 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 επιχειρήσεων.Παράλληλα, ο ΕΔΟΕΑΠ, με τον
οποίο ο Περιφερειακός Τύπος ουδεμία σχέση είχε κατά
το παρελθόν, καλεί τους ιδιοκτήτες εβδομαδιαίων εφημερίδων της χώρας (με... ευγενικά mail!) να απογραφούν
(!!!) και εν συνεχεία να καταβάλουν το 2% του τζίρου τους
στο... βαρέλι δίχως πάτο που κατασκεύασαν εν κρυπτώ
στα ερμητικά κλειστά γραφεία του Υπουργείου Εργασίας.
Όσοι «μαγείρεψαν» αυτήν την άδικη, ΠΑΡΑΝΟΜΗ και
αδικαιολόγητη εισφορά («χαράτσι»), με στόχο να πλήξουν για μια ακόμη φορά τον Περιφερειακό Τύπο, αγνοώντας προκλητικά τις απόλυτα δικαιολογημένες παρεμβάσεις των Ενώσεων ιδιοκτητών, θα πάρουν πολύ σύντομα
τις απαντήσεις τους.
Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η προσφυγή μας στη δικαιοσύνη καθίσταται μονόδρομος.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
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Άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν οι
εργασίες για το φυσικό αέριο στην Βέροια
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PΕργασίες ασφαλτόστρωσης οδών PΤο Σέλι ζητά να χαρακτηριστεί ως Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βέροιας
Άγνωστο το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες
για το φυσικό αέριο στην Βέροια
Σύσκεψη, παρουσία των Υπουργών
Σωκράτη Φάμελλου,
Γιώργου Σταθάκη,
με θέμα το φυσικό
αέριο σε περιοχές
της Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Ενημερώνοντας τους
Δημοτικούς Συμβούλους, ο δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης είπε ότι δεν ξεκαθαρίστηκε στην
σύσκεψη πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στην πρωτεύουσα της
Ημαθίας.
Χαμένη ευκαιρία το σχέδιο «Κλεισθένης»

Το σχέδιο «Κλεισθένης» που τέθηκε σε διαβούλευση και αφορά
αλλαγές στην Τοπική Αυδιοίκηση, συζητήθηκε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως
γύρω από την απλή αναλογική, που είναι ουσιαστικά και η μεγάλη
τομή που θα φέρει.Οι μεγάλοι συνδυασμοί εξέφρασαν τον προβληματισμό τους γύρω από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στην λήψη αποφάσεων ενώ για οι μικρότεροι δέχθηκαν την
απλή αναλογική θετικά.
Η ουσία όμως είναι άλλη. Το σχέδιο «Κλεισθένης» δεν πρόκειται
να βελτιώσει σε τίποτα την καθημερινότητα των πολιτών ούτε να
κάνει ευκολότερη την λειτουργία των δήμων. Τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε το Σχέδιο «Καλλικράτης» του Ραγκούση
δεν αντιμετωπίζονται, κυρίως για τους μικρούς δήμους που έγιναν
τμήματα μεγαλύτερων. Η παρέμβαση αυτή στην τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μια ευκαιρία να βελτιώσει λειτουργικά ζητήματα αλλά όπως
όλα δείχνουν μάλλον περνάει ανεκμετάλλευτη αφού το ζητούμενο
για τους έχοντες την ευθύνη του «Κλεισθένη» είναι μόνο η απλή
αναλογική και πόσους συμβούλους θα βγάζει η κάθε παράταξη.

ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να είναι ανοιχτές.
«Ας πάρουμε εμείς μια απόφαση να τις κρατήσουμε ανοιχτές αλλά θα πάρουμε και την ευθύνη» πρόσθεσε ο δήμαρχος.
Στην συζήτηση παρέμβαση έκανε και ο Βασίλης Παπαδόπουλος,
σημειώνοντας ότι παρά την άποψη της υπηρεσίας για κλείσιμο των
παιδικών χαρών που δεν είναι πιστοποιημένες, ο δήμος τις κρατά
ανοιχτές.
Εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών

Ανοιχτές σχολικές αυλές και το απόγευμα
Ανοιχτές σχολικές αυλές τα απογεύματα ζήτησε
στην προ ημερησίας συζήτηση του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ο
Ζήσης Πατσίκας.
Με αφορμή θέμα
που του τέθηκε
για το 6ο Δημοτικό
Σχολείο, έθεσε το
θέμα λέγοντας ότι
θα πρέπει να είναι ανοιχτές οι αυλές για να παίζουν τα παιδιά.
Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Σοφιανίδης είπε

Σύμβαση με τίτλο «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας
Βέροιας» υπογράφτηκε, την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών του Δήμου Βέροιας, Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, και
τον ανάδοχο εργολάβο, κ. Δημήτρη Καιρίδη.
Η σύμβαση περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών συντήρησης και
αναβάθμισης του αστικού οδικού δικτύου της Βέροιας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση τμημάτων των οδών
Αναξαγόρα, Υακίνθου, Κλαζομενών, Κολοφώνα, Εγνατίας και Ολυμπιάδος. Επιπλέον, προβλέπεται κατασκευή σκάλας στην οδό
Ψαθά, από τη συμβολή της με την οδό Καζαντζάκη έως τη συμβολή
της με την οδό Φίλωνος, καθώς επίσης και διάνοιξη της οδού Καππαδοκίας.

Το Σέλι ζητά να χαρακτηριστεί ως Δημοτική Ενότητα
του Δήμου Βέροιας
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, που ως
πρώτο τακτικό θέμα είχε μια πρώτη έκφραση απόψεων για τις
αυτοδιοικητικές αλλαγές που έρχονται με το Πρόγραμμα «Κλεισθένης», παρενέβησαν εκπρόσωποι των μόνιμων κατοίκων Σελίου,
του Πολιτιστικού – Τουριστικού Ομίλου Σελίου και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χωριό (συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που υπάρχουν στο χιονοδρομικό κέντρο του χωριού).
Οι εκπρόσωποι του Σελίου αφού πήραν το λόγο ενώπιον του
Σώματος, ζήτησαν να χαρακτηριστεί η τοπική κοινότητα Κάτω
Βερμίου (Σέλι), ως Δημοτική Ενότητα Κάτω Βερμίου (υποενότητα
πάντα του Δήμου Βέροιας). Να αποκτήσει δηλαδή ο Δήμος Βέροιας μια ακόμη Δημοτική Ενότητα πέρα από τις υπάρχουσες σήμερα
πέντε.
Ο λόγος που οι κάτοικοι ζητούν αυτό, είναι γιατί στο πόρισμα
της επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (επιτροπή του άρθρου 5 του Υπουργείου
Εσωτερικών) και ειδικότερα στις σελίδες 65-66, αναφέρεται ρητά
το παράδειγμα των 7 ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων που υπάγονται στο Δήμο Γρεβενών.
Αυτές οι μικρές ορεινές Δημοτικές Ενότητες (Σαμαρίνα – Περιβόλι – Σμίξη.. κτλ) προτείνεται να διατηρηθούν ως Δημοτικές Ενότητες, λόγω της ορεινότητάς τους, και με τον «Κλεισθένη». Αυτό
συνεπάγεται ότι θα έχουν αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες
– πόρους – όργανα και ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινότητας που έχει μια ορεινή κοινότητα.
Με βάση λοιπόν την αρχή της ισονομίας και της αναλογικότητας, οι κάτοικοι και φορείς του Σελίου ζητάμε να ισχύσουν για το
Σέλι ακριβώς τα ίδια που θα ισχύσουν με αυτές τις ορεινές τοπικές
κοινότητες των Γρεβενών.
Το Σέλι με υψόμετρο από 1400 μέτρα (νότια είσοδος πάρκινγκ
πλατείας) έως 1550 μέτρα (πάνω συνοικία χιονοδρομικού κέ-

ντρου), αποτελεί την ορεινότερη τοπική
κοινότητα της Ελλάδας. Το Σέλι με βάση
την χειμερινή απογραφή του 2011 έχει
236 απογραφέντες (με 75 άτομα να δηλώνουν ως μόνιμοι κάτοικοι – 135 δήλωσαν μόνιμοι στην ανοιξιάτικη απογραφή
του 2011). Απογραφή που έγινε μήνα
Φεβρουάριο χωρίς καμία κινητοποίηση
και ενημέρωση των κατοίκων για την σημασία της απογραφής στο Σέλι. Με βάση
την απογραφή του 2011, το Σέλι έχει
735 κτίρια που αντιστοιχούν σε περίπου
1250 ατομικές κατοικίες, πράγμα που το
καθιστά ως τη μεγαλύτερη Βλάχικη Τοπική Κοινότητα (μαζί με την Σαμαρίνα). Το
Σέλι έχει εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιό του 2200 δημότες. Αποτελεί με βάση
αυτό, την μεγαλύτερη βλάχικη Τοπική
Κοινότητα.
Το Σέλι έχει μέσα στα όρια του χωριού το Χιονοδρομικό του
Κέντρο αποτελώντας το μαλακό υπογάστριο για την ύπαρξη και
ανάπτυξη του κορυφαίου χειμερινού και καλοκαιρινού τουριστικού
προορισμού στον Δήμο και το Νομό μας.
Το Σέλι έχει ένα πολιτιστικό – τουριστικό όμιλο που πλησιάζει τα
500 ενεργά μέλη μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ανασύστασή
του (με στόχο πάντα να φτάσει μέσα σε ένα χρόνο τα 2200 μέλη,
όσοι και οι δημότες του περίπου).
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε από τον Δήμο Βέροιας ως Σώμα αλλά και από όλους τους αρμόδιους φορείς, το Σέλι
να χαρακτηριστεί ως Δημοτική Ενότητα, όπως ακριβώς γίνεται με
το παράδειγμα που αναφέρθηκε για τις Δημοτικές Ενόττηες των

ορεινών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών.
Μόνο έτσι το χωριό θα αποκτήσει ευελιξία και αποφασιστικές
αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας αλλά και δυνατότητες αποφασιστικές για την διενέργεια νέων
έργων στο χωριό. Προβλήματα και αδράνειες που ταλανίζουν το
χωριό δεκαετίες.
Αυτό θα βοηθήσει και τον μητροπολιτικό Δήμο Βέροιας να διατηρίσει και τον χαρακτηρισμό του ως ορεινού Δήμου αφού θα έχει
και την ορεινότερη κοινότητα της Ελλάδας μέσα στα όρια του και
μάλιστα ως προσωποπαγή Δημοτική Ενότητα πλέον.
Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες Σελίου
(Φαρσαρώτος Γιώργος, κάτοικος Σελίου)
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Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Ακριβολογία για όλους

- Δυστυχώς από την στιγμή που η πολιτική υποτάχθηκε στους κανόνες και στην λογική της επικοινωνίας η αλλοτρίωση της, ακόμα και σε τοπικό
επίπεδο σαν εξάρτημα της οικονομικής εξουσίας
Γράφει ο Αλέξανδρος Τρομπούκης
ήταν κάτι το αναπόφευκτο.
- Προφανώς αυτό έγινε επειδή η άσκηση της
πολιτικής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό
Άντε να δούμε μέχρι που θα φτάσει η υποκριέχει μεταφερθεί στο στίβο των εντυπώσεων.
σία τους. Άντε να δούμε μέχρι πότε θα φοράνε
- Αυτό όμως σημαίνει – για να κερδηθούν δητης μάσκες του διπρόσωπου. Άντε να δούμε
λαδή οι εντυπώσεις- όλο και πιο δαπανηρούς μηπόση τελικώς ξεφτίλα μπορούν να αντέξουν. Και
χανισμούς προβολής, διαφημιστικής αποτελεσμααναφέρομαι βέβαια στα κανάλια της συμφοράς,
τικότητας και προσπάθεια πλύσης εγκεφάλου των
που ακόμη προβάλουν τουρκικά σίριαλ ή τουρκικές παραγωγές.
δημοτών.
Και στις 19 Μαΐου θα αναφερθούν με περίσ- Προφανώς έτσι το κόστος ανεβαίνει σε μεγάλα
σια υποκρισία, στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των αδελφών μας
ύψη και είναι αδύνατο να καλυφτεί χωρίς την προΠοντίων. Από ποιούς; Μα από τους Τούρκους. Των γειτόνων, που σήσφυγή σε απροσδιόριστες ή και παράνομες, κάποια
μερα μας διοχετεύουν έντεχνα τα Τούρκικα σήριαλ!!
φορά, πηγές χρηματοδότησης.
Και εμείς τα δεχόμαστε στα σπίτια μας από την κακιά μάγισσα που
- Οι πάσης φύσης υποψήφιοι είναι σχεδόν πάντοτε
λέγεται τηλεόραση.
αναγκασμένοι να συναγωνιστούν αλλήλους για να
«Μα» θα πει η κυρούλα που ηδονίζεται με τις περιπέτειες της κάθε
διεκδικήσουν μερίδιο της γοητείας και της προτίμησής
χανούμισσας και του κάθε πασά «αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Αυτοί
του πολίτη- καταναλωτή πράγμα που το κάνουν καείναι σαν εμάς». Αλλά και ο σκεπτόμενος θα σε κεραυνοβολήσει: «Έλα
θημερινά τα απορρυπαντικά ή οι σερβιέτες.
μωρέ τι άξεστοι και βάρβαροι οι Τούρκοι.
- Είναι όμως έτσι;
Ο λαός δεν φταίει σε τίποτα. Οι μεγάλοι τα κάνουν όλα». Εγώ βέ- Πολλοί φοβούνται τις λέξεις.
βαια διάβαζα ότι ο τουρκικός λαός έσφαξε με την ψυχή του στην Σμύρ- Αλήθεια τί προβολή μπορεί να σε προσφέρει μια
νη και στον Πόντο. Ίσως κάνω λάθος. Ίσως τους έσφαξε όλους με το
φυλλάδα πανελλήνιας κυκλοφορίας που δεν ξεπερχέρι του ο Κεμάλ. Όμως αυτή η θέση, που μόλις διαβάσατε, περνάει
νάει σε κυκλοφορία καμιά εκατοντάδα φύλλα ή μια
στο υποσυνείδητο των ανεγκέφαλων, που παρακολουθούν τουρκικά
τοπική που χωρίς να πουλάει ούτε ένα φύλλο κυκλοσίριαλ και όταν τους ρωτήσεις «πόσες Ελληνικές σειρές προβάλλονται
φορεί σε κανα-δύο κουρεία ή κρέμεται στο περίπτερο
από την τουρκική τηλεόραση», θα σε κοιτάζουν σαν να βλέπουν τον
κιτρινισμένο φύλλο επί εβδομάδες;
Φίλη με…φουρό.
- Το κράτος σήμερα προωθεί την κοινωνική διαΚαι μόλις τελειώσει το τούρκικο η καλή νοικοκυρούλα θα παρακοφθορά, νομιμοποιεί τις εκβιαστικές μεθόδους και κάθε
λουθήσει εκστασιασμένη το Survivor, το οποίο βέβαια δεν προπαγαναντικοινωνική πρακτική, υποβαθμίζει συστηματικά το
δίζει τις «καλές τουρκικές οικογένειες», αλλά είναι εξ’ ίσου αποβλακωγλωσσικό αισθητήριο, την σκέψη και την κρίση των
τικό. Και η ειρωνεία είναι ότι το κανάλι που το προβάλει, στην πρωινή
πολιτών προωθώντας τον ανάπηρο λόγο με ανεπαρτου ζώνη, κάνει δήθεν μάχη για τα «Εθνικά θέματα». Ποιόν δουλεύουν
κή έντυπα της κάθε εξουσίας κεντρικής ή τοπικής.
άραγε;
Επιτέλους ή κλείστε τα χαζοκούτια όταν δείχνουν τούρκικα ή σταμα- Το κράτος σήμερα επιβραβεύει τον μεγάλο φοροτήστε να κλαίτε υποκριτικά για τη γενοκτονία των Ποντίων.
φυγάδα γδέρνοντας τον φτωχό συνταξιούχο και προΗ Σαουδική Αραβία τα έκοψε. Εμείς δεν μπορούμε; Τόσο πια εξαρωθεί τον χρηματιζόμενο κρατικό λειτουργό θέτοντας
τημένοι από το Ισλάμ είμαστε;
στην υπηρεσία του, κάθε επικοινωνιακή δυνατότητα.
- Αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε είναι βέβαιο ότι η
καλλιέργεια του δημότη και η ποιότητα της ζωής του έχουν αντίπαλο την
κεντρική αλλά ενίοτε και την τοπική
εξουσία.
- Η παραπάνω διαπίστωση σημαχρεοκοπημένο κράτος. Είναι η εφαρμογή μιας
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
τοδοτεί το τέλος των οραμάτων μιας
πολιτικής αφού έχουν αφαιρεθεί όλες οι μεταρτοπικής κοινωνίας όταν ο κάθε άσχερυθμιστικές της καινοτομίες, μετατρέποντάς
τος, ο οποιοδήποτε ατάλαντος περΗ ανάπτυξη είναι το κλειδί» τόνισε ο πρό- τη σε μια επιπλέον παροχή. Ο κ. Μητσοτάκης
νάει τον εαυτό του για διαμορφωτή
εδρος της Ν.Δ., ενώ υπογράμμισε ότι το πρό- θέλει να προσθέσει μια νέα παροχή σε μια ήδη
γραμμα περιλαμβάνει «καθιέρωση του ελάχι- υπερφορολογημένη οικονομία. Τα τελευταία
της τοπικής γνώμης και ο κάθε αποστου εγγυημένου εισοδήματος για 800.000 ά- οχτώ χρόνια μόνο οι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν
νήρευτος (;) πολιτευτής τα ακουμπάει
τομα και 1 δισ. ευρώ ετησίως». Η παραπάνω κατά 94%. «Επίσης, οι φόροι στην παραγωαδρά στην ασχετοσύνη των κατακτήπρόταση είναι τυπική της σύγχρονης πολιτικής γή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από
σεων της πολιτικής νεωτερικότητας.
ρητορικής. Συνδυάζει έναν γενικώς αποδεκτό 12,7% και η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα
- Εξαιρέσεις πάντα υπήρχαν, όστόχο με μια πολιτική η οποία είναι αντίθετη με κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τις υψηλότερες ασφαλιπως υπάρχουν και στις τοπικές κοιτον συγκεκριμένο στόχο. Το ότι δύο αντικρουό- στικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους
μενα στοιχεία συνδυάζονται στην ίδια πρόταση υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές».
νωνίες.

Ελάχιστος εγγυημένος κρατισμός

σημαίνει για τον πολιτικό που την εκστομίζει ότι
οι όποιες αντιφάσεις έχουν απαλειφθεί.
Η ιδέα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος άρχισε ως ένας πολιτικός συμβιβασμός.
Η αναδιανομή του πλούτου και το κράτος πρόνοιας θεωρήθηκαν μια αμετάβλητη πολιτική
πραγματικότητα και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ήταν ένας τρόπος να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθούν όλες οι αρνητικές
συνέπειες. Υποτίθεται ότι το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα θα αντικαθιστούσε όλες τις ενισχύσεις
του κράτους, έμμεσες και άμεσες, σε όλους τους
τομείς. Θα είχαμε, δηλαδή, την αναδιανομή του
πλούτου και το κράτος πρόνοιας, αλλά χωρίς τη
γραφειοκρατία και τον κρατικό πατερναλισμό.
Βέβαια, η πρόταση του κ. Μητσοτάκη δεν
έχει καμία σχέση με τη βασική αρχή και την ιδέα
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εδώ
έχουμε να κάνουμε με την απλή πρόσθεση μιας
νέας κρατικής δαπάνης σε ένα ήδη ογκώδες και

Την εβδομάδα που ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παραπάνω πολιτική η Φινλανδία
γνωστοποίησε ότι τερματίζει τον πειραματισμό
της με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το
πρόβλημα για τους Φινλανδούς ήταν ότι αυτή η
πολιτική δημιουργούσε ένα ισχυρό αντικίνητρο
για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Στην Ελλάδα, στην οποία ο κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα συντηρεί 2,8 άτομα,
«που είτε δεν εργάζονται είτε απασχολούνται
στο Δημόσιο», ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να προσθέσει ένα νέο σημαντικό αντικίνητρο για τη
συμμετοχή στην παραγωγή. Ως αν το ερώτημα
στην Ελλάδα του 2018 να ήταν πώς να βρούμε
νέους τρόπους για να αυξήσουμε τους φόρους
στον ιδιωτικό τομέα και να δημιουργήσουμε
μια καινούργια εξάρτηση στο κράτος για όσα
τμήματα του πληθυσμού δεν είναι ακόμα κρατικοδίαιτα.

- Γιατί η καλλιέργεια δεν είναι μόνον πλούτος γνώσεων ή διάφορες αληθινές ή ψεύτικες σπουδές αλλά
είναι η εγρήγορση της σκέψης, για όσους γράφουν,
η αφομοίωση κριτηρίων αξιολόγησης για όσους διοικούν, η ακριβολογία για όλους και κυρίως δραστικός
περιορισμός της εγωκεντρικής αυτάρκειας για όσους
επιθυμούν να χριστούν ή χρίστηκαν πρόωρα υποψήφιοι τοπικοί άρχοντες.
ΥΓ1. Το υπό διαμόρφωση νομοθετικό κατασκεύασμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κυβέρνησης
προφανώς και είναι ανάξιο κάθε αναφοράς, καθώς
απευθύνεται σε ορμέμφυτα υφαρπαγής κανά δυο
εδρών πανελληνίως.
- Η καταστροφή που θα επιφέρει δια της κάτω από
το τραπέζι συναλλαγής, η πανελλήνια ακυβερνησία
των ΟΤΑ και οι πάσης φύσης εκβιασμοί θα καταρρίψουν κάθε ψευδαίσθηση. Δυστυχώς μετεκλογικά,
όταν θα είναι πια αργά.
ΥΓ2. Στον διαφωνούντα Τοπικό αξιωματούχο του
ΣΥΡΙΖΑ -και όχι μόνον με κομματικά αξιώματα- είναι
καλλίτερα να μην ξύνεται στην γκλίτσα του τσομπάνη.
- Ναι, “οι ζημιάρηδες αξιωματούχοι του ΠΑΣΟΚ με
τους συν αυτώ” κοντά το 80% μετακόμισαν στην σημερινή συγκυβέρνηση με τον σοσιαλιστή ΚΑΜΜΕΝΟ
και είναι τα πρωτοπαλίκαρα του από το ΠΑΣΟΚ παραπεμφέντος και εν τέλει καταδικασθέντος ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, υπουργοί, αιρετοί, και λοιποί αξιωματούχοι, με προεξάρχοντα τον θεωρητικό της γνωστής
στο όλον ΠΑΣΟΚ ομάδας, Αντώνη Κοτσακά.
ΥΓ3. Στην Α.Ε. της Κεντροαριστεράς που έχασε
την ευκαιρία να γίνει ενιαίο κόμμα με την εκλογή Ανδρουλάκη, ένας ακόμα εξευτελισμός ακολουθεί τους
απρεπείς ορισμούς στα όργανα του κόμματος στο
κατ’ επίφαση λεγόμενο συνέδριο.
- Διορίζονται με ποσοστά (!!!) τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών.
- Αν είναι δυνατόν. Είναι απορίας άξιο πως η ΓΕΝΗΜΑΤΑ ενώ η ίδια διορίζει αράδα ζητάει εκλογές και
όχι διορισμό κυβέρνησης.
- Ντροπή και Αίσχος.
- Ντροπή και αίσχος και στον εμπνευστή του καταστροφικού “ΚΑΛΛΙΚΑΡΑΤΗ” και αμετανόητου δούρειου ίππου, Ραγκούση, με το υπουργικό κοστούμι
αντικατάστασης του Σπίρτζη να το έχει στην ντουλάπα του.
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«Κλεισθένης» η ταφόπλακα της
Δημαρχιακής ασυδοσίας !!!
Του Γιώργου Κάκαρη
Δημοτικού Συμβούλου
Βέροιας
Ο αποκλεισμός ανθρώπων με προσόντα, κύρος και ικανότητες που θα προσέφεραν στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου
είναι η θλιβερή διαρκής πραγματικότητα στη
χώρα μας.
Αυτό μπορεί να το λύσει ο Κλεισθένης ;
Θεωρώ πως σίγουρα θα συμβάλλει πολύ
θετικά.
Ο Αριστοτέλης αναφέρει για τον Κλεισθένη πως «έδωσε την πολιτεία στον λαό»,
με τη συμβολή του γεννήθηκε στην Αθήνα
η δημοκρατία, δίνοντας σε όλους το δικαίωμα αλλά και το
καθήκον να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του κράτους.
Αυτός είναι ο στόχος του νομοσχεδίου.
-Η μεγάλη ανατροπή στην λειτουργία της Τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Με
δικαιοσύνη και ρεαλισμό θα σχηματίζει τους πραγματικούς
συσχετισμούς μεταξύ πολιτών και των αντιπροσώπων τους,
θα προωθεί την πρακτική συνεργασιών, συγκλίσεων και
σύνθεσης στην εξεύρεση λύσεων απέναντι στα προβλήματα
του τόπου.
-Η καθιέρωση ενιαίου ψηφοδελτίου για τις μικρές κοινότητες έως 500 κατοίκους. Τομή που αποτελεί τον πρόδρομο
σε επόμενη φάση να εξελιχθεί και να επεκταθεί γενικότερα,
όπως βέβαια και να υπάρξει και διαχωρισμός ψηφοδελτίου
συμβούλων και δημάρχων.
-Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων,
όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των οργάνων του Δήμου,
αλλά και κατόπιν λαϊκής πρωτοβουλίας. Ο θεσμός του
δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής
Ενότητας.
-Υποχρεωτικότητα της επιτροπής διαβούλευσης, μια επιτροπή με συμμετοχή πολιτών και εκπροσώπων φορέων που

μόνο θετική συμβολή μπορεί να έχει στην λειτουργία του δήμου. Πλέον είτε το θέλει είτε όχι
ο εκάστοτε δήμαρχος θα πρέπει να φροντίσει
να λειτουργεί απρόσκοπτα αυτή η επιτροπή.
-Αναλογικότητα και στην χρηματοδότηση.
Μια σημαντική αλλαγή η τροποποίηση στην
κατηγοριοποίηση των δήμων στη βάση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η οποία θα
καθορίσει και τη χρηματοδότησής τους με έναν
δικαιότερο τρόπο κατανομής των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων.
-Η ελάφρυνση των δημοτικών συμβουλίων
στο να συζητούν ζητήματα ρουτίνας και η επίλυσή τους από τις αρμόδιες επιτροπές έρχεται
να συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση διάχυσης της εξουσίας.
Εκτός των τόσων άλλων που ρυθμίζει και αλλάζει ο
«Κλεισθένης» θα πρότεινα τα εξής:
1) Την υποχρεωτική παρουσία των βουλευτών του νομού
σε κάποιες συνεδριάσεις.
2) Τον υποχρεωτικό δημόσιο ανοιχτό απολογισμό σε κάθε κοινότητα.
3) Καθορισμός πλαφόν θητειών για δήμαρχο και Δ.Συμβούλους.
4) Υποχρεωτική 1 θητεία Δ.Συμβούλου ως προϋπόθεση
για υποψηφιότητα δημάρχου.
Το νομοσχέδιο κινείται στην πολύ δημοκρατικότερη λειτουργία ενός δήμου με την ενίσχυση της συμμετοχής πολιτών, κάποιοι θα κατανοήσουν ότι τέλος στη λογική να θεωρούν το δήμο τσιφλίκι τους και θα νοιώσουν την ταφόπλακα
της ασυδοσίας και του δημαρχιακού τσαμπουκά να τους
πλακώνει.
Στις επόμενες εκλογές για πρώτη φορά στη χώρα μας θα
ψηφίσουν οι νέοι 17 ετών, πρέπει να φύγει από το μυαλό
τους, ότι τουλάχιστον στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι φελλοί
δεν επιπλέουν !!!

“χαμένη γενιά”, στο έλεος της
ανεργίας και των χαμένων ονείρων
Γράφει ο Δημήτρης Καμπουράκης, Δημοσιογράφος
“Η κόρη μου είναι 26 χρονών. Έβγαλε δημόσιο
σχολείο, σπούδασε λογιστικά στο Ηράκλειο, αρνήθηκε
να φύγει στο εξωτερικό. Ένα μέσο παιδί μιας μέσης
οικογένειας. Βρήκε με τα χίλια ζόρια μια απλή δουλειά
στην ειδικότητα της στον ιδιωτικό τομέα. Δουλεύει πολύ,
πληρώνεται στοιχειωδώς αλλά τουλάχιστον με πλήρη
ασφάλιση.
Απ’ την παρέα της, είναι η μόνη που δουλεύει. Δυστυχώς. Η παρέα της αποτελείται από καμιά δεκαριά
συνήλικους και συνήλικες της, όλα παιδιά της γειτονιάς
και παλιοί συμμαθητές, σπουδαγμένα και με μυαλό.
Πολυτεχνεία, οικονομικές σχολές, φυσικομαθηματικές,
παιδαγωγικά. Από τους δέκα, μόνο η κόρη μου δουλεύει
σε κανονική δουλειά, όλοι οι υπόλοιποι είναι είτε εντελώς
άνεργοι, είτε ψευτοαπασχολούνται ως σερβιτόροι σε
καφετέριες και ως πωλητές σε supermarkets με εργασία
part time.
Κοιτάζω καμιά φορά αυτή την παρέα και με πιάνει η
ψυχή μου. Βλέπω παιδιά με σοβαρά προσόντα και με
όρεξη να κάνουν πράγματα, να κάθονται γύρω-γύρω απ’
το τραπεζάκι του σαλονιού και να μετράνε τα φραγκοδίφραγκα για να πάρουν μια πίτσα στο σπίτι που μαζεύονται. Το έξω κοστίζει βλέπετε.
Αν ποτέ πέσετε πάνω τους, καλύτερα να μην τα ρωτήσετε που μένουν. Θα στεναχωρηθείτε. Και τα δέκα μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Αγόρια θηρία μέχρι εκεί
πάνω και κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, αντί ν’ ανοίξουν
τα φτερά τους στην προσωπική και επαγγελματική τους
ζωή, αγκαλιάζουν το παιδικό τους μαξιλαράκι το βράδυ
που κοιμούνται.
Έχουν ήδη ψάξει όλα για δουλειά επί χρόνια. Έστειλαν βιογραφικά με το τσουβάλι, σε όποια δουλειά μπορεί
κανείς να φανταστεί. Τίποτα. Έδωσαν δεκάδες συνεντεύξεις, καμιά δεν καρποφόρησε. Τώρα πια αμφισβητούν
και την αξία του βιογραφικού και την σημασία της συνέντευξης.
Όταν ήταν φοιτητές (γιατί τα γνωρίζω από μικρά) και
λίγο μετά το πτυχίο, τα άκουγες να κάνουν όνειρα για το
μέλλον. Τώρα οι συζητήσεις αυτές έχουν κοπεί. Ζουν με

το ‘’μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει’’. Η έννοια της καριέρας
όλο και σβήνει απ’ το μυαλό τους. Βλέπουν παλιότερους
τους να βρίσκονται στην ίδια μοίρα μ’ αυτά και νεότερους
να έρχονται να συνωστίζονται από πίσω τους. Δεν βλέπουν φως.
Τα περισσότερα απ’ αυτά έχουν πια τις σχέσεις τους.
Παλιότερα σ’ αυτές τις ηλικίες άρχιζαν σιγά-σιγά τα σχέδια για να φτιάξουν οικογένειες. Τώρα αυτό δεν υπάρχει
καν στον ορίζοντα. Αν κάτι ονειρεύονται για το μακρινό
μέλλον, δεν είναι πια ο γάμος και τα παιδιά, αλλά η δυνατότητα τους να φύγουν κάποτε από το πατρικό τους
για έναν δικό τους χώρο. Κι όλο σχεδιάζουν να μαζέψουν
τίποτα λεφτά για να ζήσουν –έστω- μονάχα τους και στο
τέλος του μήνα πάντα καταλήγουν στην μαμά και στην
γιαγιά για να συμπληρώσουν το φραγκοδίφραγκο για την
πίτσα στο σπίτι.
Η πολιτική γι αυτά δεν υπάρχει. Είναι κάτι χειρότερο
απ’ την χολέρα, κάτι μακρινό, βρώμικο και συλλήβδην
ανήθικο. Δυο δεκαετίες που τα παρακολουθώ τώρα (μερικά από το νηπιαγωγείο) μόνο μια φορά τα είδα να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική: Την περίοδο
του δημοψηφίσματος. Κάποια ψιλοτσακώθηκαν κιόλας
τότε. Η αναλογία τους ήταν ακριβώς 60-40 τότε. Μετά,
όχι μόνο δεν ξαναμίλησαν για πολιτική, αλλά την σιχάθηκαν χειρότερα. Πλέον, δεν ελπίζουν τίποτα απ’ αυτήν και
δεν θέλουν να έχουν σχέση μαζί της.
Στις επόμενες εκλογές δεν ξέρω ούτε αν θα πάνε να
ψηφίσουν, ούτε τι θα ψηφίσουν. Είναι παιδιά που βλέπουν την ζωή να περνά δίπλα τους δίχως να τα ακουμπά, είναι μια γενιά που βλέπει τα χρόνια να περνούν
ερήμην της. Τη μνημονεύω την γενιά αυτή στο σημερινό
μου σημείωμα, διότι είδα το αναιμικό 1,4% ανάπτυξη, καθώς και μια έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ με ζοφερά στοιχεία.
Σκέφτηκα να προσωποποιήσω αυτά τα δυο δεδομένα
στον μικρό μου κοινωνικό κύκλο. Αν κάποιος πολιτικός
θέλει να κάνει κάτι καλό για τούτο τον τόπο, ας δώσει
λίγη έμπνευση και μία κάποια προοπτική σ’ αυτά τα άξια
και άτυχα παιδιά…”

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι - ΕΝΑ
ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Μια ενδιαφέρουσα
συζήτηση εξελίχθηκε
χθές στο Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας
για τον Κλεισθένη 1,
σ/ν που αφορά την
μεταρρύθμιση στον
χώρο της ΤΑ, όπου η
συντριπτική πλειοψηφία των ομιλητών με
ωριμότητα αλλά και
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στάθηκαν
θετικά στο πνεύμα
του νόμου και ιδιαίτερα στο εκλογικό
σύστημα της απλής αναλογικής που
εισάγει το νομοσχέδιο.
Το νομοσχέδιο αυτό δεν φιλοδοξεί
να αποτελέσει μια ολική μεταρρυθμιστική πρόταση αλλά είναι το πρώτο
βήμα μιας νέας μεταρρυθμιστικής φάσης ,ένα ταξίδι που ξεκινά,
και καλούμαστε να το πιστέψουμε
και να το βοηθήσουμε να συνεχιστεί.
Η έξοδος από την οικονομική επιτροπεία, η συνταγματική αναθεώρηση
και η δημιουργία ενός καινούργιου
παραγωγικού μοντέλου είναι οι προυποθέσεις για το δεύτερο μεγάλο βήμα
της αποκέντρωσης των εξουσιών και
των πόρων, που όμως χρειάζεται μια
ΤΑ με Δημοκρατία, συγκλίσεις και συνέργειες.
Από την ανάγνωση του σ/ν προκύπτουν μια σειρά ενδιαφέρουσες διατάξεις όπως
- η κατηγοριοποίηση των Δήμων
με σκοπό την καλύτερη κατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων αλλά και η ανάδειξη των κοινοτήτων σαν διακριτές
πολιτικές οντότητες
- η αναβάθμιση του αναπτυξιακού
ρόλου των ΟΤΑ με θεσμοθετημένη
δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρείες
διαχείρησης και παραγωγής ενέργειας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
κ.λ.π
- ο δημοκρατικός έλεγχος με την
αναβάθμιση των συλλογικών οργάνων, τα τοπικά Δημοψηφίσματα χωρίς
την προυπόθεση ΠΔ κλπ
- Η διεύρυνση των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ που δεν θα γίνεται
μόνο με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα αλλά θα λαμβάνει υπ΄ όψιν την
έκταση, την κοινωνική κατάσταση και
το ΑΕΠ. Επίσης εξασφαλίζει στις κοι-

νότητες την κατανομή ΣΑΤΑ από τυχόν
αυθαιρεσίες.
Η πιο σημαντική
όμως τομή που εισάγει το σ/ν είναι το
σύστημα της απλής
αναλογικής που ουσιαστικά καθορίζει το
μέλλον του θεσμού
της ΤΑ σε μια διαφορετική λογική διακυβέρνησης.
Σε μία εποχή που
στην χώρα μας απαιτούνται προγραμματικές συγκλίσεις και συνθέσεις για την πολιτική και παραγωγική
ανάταξη η θεσμική τομή της απλής
αναλογικής καθίσταται αναγκαία για
την αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφοράς διοίκησης.
Με την απλή αναλογική
Επιδιώκεται ο εκδημοκρατισμός του τρόπου εκλογής των αιρετών ώστε να γίνεται πιο αντιπροσωπευτικός
Δημιουργείται το δεδομένο
της αξιοκρατίας με την συμμετοχή
στην διοίκηση του Δήμου και δημοτικών συμβούλων από άλλες παρατάξεις.
Προάγεται η συναίνεση, η
σύγκλιση και οι συνεργασίες που έχει
ανάγκη η τοπική κοινωνία
Αναδεικνύεται Δήμαρχος με
ουσιαστική δημοφιλία που θα πρέπει
να διαθέτει την ικανότητα της ευελιξίας και της σύνθεσης διαφορετικών
απόψεων
Και τέλος η απλή αναλογική
προάγει την Δημοκρατία, τον πολιτικό
πολιτισμό και την μεγαλύτερη και πιο
ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών
στα κοινά.
Πρέπει όμως το σύστημα αυτό να
το περιφρουρήσουμε με σοβαρές δικλείδες ασφαλείας λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις υπαρκτές κοινωνικές- πολιτικές δυνάμεις αλλά κυρίως την ανάγκη
να διοικείται αποτελεσματικά ο τόπος.
Και τίθεται το ερώτημα
Αν σε επίπεδο Δήμου δεν μπορούμε να σχηματίσουμε πλειοψηφία με
βάση τα προγράμματα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών τότε που
μπορούμε?
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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8 Χρόνια Μνημόνιο
Καθημερινές ιστορίες ανθρώπων που στάθηκαν όρθιοι

News247
To «αποτύπωμα» της κρίσης
Στις 3 Μαΐου 2010, η ελληνική κυβέρνηση έκανε το πρώτο αίτημα
στις υπόλοιπες 15 χώρες του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
για οικονομική ενίσχυση. Την αίτηση συνόδευαν τρία συνημμένα έγγραφα. Όλα εμπεριείχαν μια λέξη, που μπήκε στη ζωή μας και έκτοτε
δεν έχει βγει από το καθημερινό μας λεξιλόγιο, μέχρι και σήμερα...
“Μνημόνιο”.
Οκτώ χρόνια μετά, το “αποτύπωμα” της κρίσης ξετυλίγεται μέσα
από 8 ιστορίες. Ένας άνθρωπος που έμεινε άστεγος από τη μια μέρα
στην άλλη, μια νοσηλεύτρια που περιγράφει την κατάσταση στα νοσοκομεία και τη ζωή της, ένας ηθοποιός κι ένας εργατολόγος, μιλούν στην
κάμερα του News 24/7 για τον αντίκτυπο του μνημονίου στη ζωή τους.
Ένα επάγγελμα που άνθισε κόντρα στο κλίμα της εποχής. Δομές αλληλεγγύης που ξεπήδησαν την τελευταία οκταετία. Η ιδιωτική
τηλεόραση, η εικόνα της οποίας άλλαξε ολοκληρωτικά. Η αφήγηση
μιας πρώην υπαλλήλου πολυεθνικής εταιρείας, που έκανε στροφή
στον επαγγελματικό της προσανατολισμό, αναζητώντας ένα βιώσιμο
concept.
Ακόμη, 8 χαρακτηριστικές φωτογραφίες και 8 βίντεο, μας θυμίζουν
στιγμές που σημάδεψαν τα 8 χρόνια που πέρασαν. Ήταν δύσκολα και
φορτισμένα. Με θυελλώδεις κοινωνικές αντιδράσεις, σκληρές πολιτικές
συγκρούσεις αλλά και χιούμορ που μας βοήθησε να αντέξουμε.
Ιστορίες ανθρώπων για την κρίση
Μιλώντας για τις συνέπειες της κρίσης, δεν μπορεί κανείς παρά να
στρέψει το βλέμμα του στους ανθρώπους και το πώς εκείνοι αντιμετώπισαν τις αλλαγές στη ζωή τους. Για όσους μίλησαν στην κάμερα
του News 24/7, το σημείο μηδέν προσδιορίζεται στο διάγγελμα του
Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Από εκείνη τη στιγμή, άλλοι
είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Στις
περιγραφές τους βρίσκει κανείς φράσεις όπως “μαύρη κουρτίνα”, αγωνία για τις επόμενες γενιές, αλλά ταυτόχρονα και μια αξιοπρέπεια, μια
άρνηση να εγκαταλείψουν την προσπάθεια και ίσως μια συγκρατημένη
αισιοδοξία για το μέλλον.
Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μάνος Φραγκιουδάκης, Παραγωγή: Ιωάννα Μπρατσιάκου, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Γάκης
“Η καλημέρα που μου έσωσε τη ζωή”
Ο Νίκος Θεοδωρίδης ήταν από αυτούς που είδαν τη ζωή τους να
αλλάζει πλήρως στην οκταετία του μνημονίου. Για περίπου τριάντα
χρόνια ήταν εργοδηγός-μηχανοδηγός σε λιμενικά έργα. Καλοπληρωμένος και χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ποτέ την ανεργία. Με την έναρξη
του μνημονίου η εταιρεία στην οποία εργαζόταν απέλυσε το 90% του
προσωπικού της και ο κ. Θεοδωρίδης, από τη Βάρκιζα όπου έμενε,
βρέθηκε να κοιμάται σε ένα παγκάκι πίσω από την Αίγλη του Ζαππείου. Ο εγωισμός του τον οδήγησε να κρατήσει κρυφή την αστεγία του
από τον γιό του, την αδερφή του και όλους τους συγγενείς του. Μια
γυναίκα στην οποία συνήθιζε να λέει καλημέρα του έσωσε τη ζωή, όταν
μια μέρα αντιλήφθηκε πως εκείνος δεν ανταποκρίθηκε στον χαιρετισμό. Σήμερα, έχει καταφέρει να νοικιάσει και πάλι ένα σπίτι, πουλώντας το περιοδικό δρόμου Σχεδία.
“Βρεθήκαμε κρεμασμένα ρούχα στην μπουγάδα”
Όταν ο Νίκος Σταυρακούδης αποφάσιζε να κατηφορήσει από την
γεννέτειρά του, την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα, σκεφτόταν πως
το ταλέντο του στην υποκριτική σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά
θα του εξασφάλιζαν μια άνετη ζωή. Μετά τις σπουδές του άρχισε να
δουλεύει στο θέατρο και παράλληλα έγραψε το πρώτο του σενάριο για
μια σειρά της ΕΡΤ. Μέχρι που ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση. Χορηγοί,
χρήματα που επενδύονταν στη μυθοπλασία και πολλές θέσεις εργασίας. Η ποιότητα της ζωής του είχε εκτοξευθεί. Μέχρι που ήρθε “το Καστελόριζο” όπως λέει και η αλλαγή έγινε άμεσα αισθητή. Τα τηλέφωνα
σταμάτησαν να χτυπούν, οι παραγωγοί ακύρωσαν δουλειές και ο Νίκος Σταυρακούδης, όπως και πολλοί συνάδελφοί του αναγκάστηκε να
δουλεύει για 5 και 10 ευρώ την ημέρα. Στα χρόνια του μνημονίου άλλαξε τον τρόπο ζωής του και είδε φίλους να αλλάζουν επάγγελμα. “Είναι
αυτό που είχε πει ο Μπρεχτ. Πρώτα μας πήραν τα βιβλία και τώρα μας
λένε αγράμματους” λέει.
“Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν τα βασικά για να να κάνουμε
τη δουλειά μας”
Τα νοσοκομεία ήταν από τις δομές στις οποίες, από τις πρώτες
κιόλας μνημονιακές ημέρες, εφαρμόστηκαν περικοπές στις δαπάνες. Η

Μαρία Κατσούπη, νοσηλεύτρια στο Λαϊκό Νοσοκομείο, αρχικά το 2010,
είδε τον μισθό της να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται,
να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του σπιτιού. Στο νοσοκομείο που εργάζεται, οι ελλείψεις σε υλικά και προσωπικό ανάγκασαν νοσηλευτικό και
ιατρικό προσωπικό να δίνει έναν καθημερινό αγώνα δρόμου για να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασθενών. “Πρωταρχικός μου στόχος
είναι να μπορέσω να στηρίξω τα παιδιά μου”, λέει στο Νews 24/7 η κα.
Κατσούπη.
“Είναι πιο δύσκολο για εμάς που δεν μπορούμε να φύγουμε”
Ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος, μιλώντας στο News 24/7 εξηγεί
πώς η οκταετία των μνημονίων έφερε στην πόρτα του γραφείου του
ανθρώπους που διεκδικούν τα χρήματα τα οποία δικαιούνταν από
εργοδότες που αρνούνταν να τους πληρώσουν. Η εκμετάλλευση των
εργαζομένων από τους εργοδότες, τα “κανόνια” που άφησαν χιλιάδες
ανθρώπους στον δρόμο αλλά και οι περικοπές στις συντάξεις είναι οι
υποθέσεις που απασχόλησαν και απασχολούν τον 35χρονο εργατολόγο. Ταυτόχρονα όμως, απόρροια της οικονομικής κατάστασης ήταν και
η σημαντική μείωση στις αμοιβές του για τις υποθέσεις που χειρίζεται.
Όπως λέει άλλωστε “Όλοι οι άλλοι επιστημονικοί κλάδοι έχουν φυλλοροήσει προς το εξωτερικό” όμως για έναν δικηγόρο κάτι τέτοιο είναι
εξαιρετικά δύσκολο.
Η τηλεόραση «καθρέφτης» της κοινωνίας
Αν ισχύει η έκφραση, ότι η τηλεόραση είναι ο «καθρέφτης» της κοινωνίας, τότε εξηγείται εύκολα η βαθιά κρίση στην ελληνική τηλεόραση,
που δεν συγκρίνεται σχεδόν σε τίποτα με εκείνη που γνωρίζαμε πριν
από τα οκτώ χρόνια του Μνημονίου.
Του Λευτέρη Σαββίδη
Πολλές φορές περνά από το μυαλό η τρομακτική σκέψη. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένας οργανισμός για να συνηθίσει σε μια νέα κατάσταση;
Σε νέες συνθήκες ζωής, ίσως άρδην διαφορετικές από αυτές στις οποίες αναπτυσσόταν προηγουμένως; Και κυρίως, αν η εξελικτική θεωρία
είναι σωστή, πόσο όμοιος θα βγει ένας τέτοιος οργανισμός έπειτα
από την έκθεσή του σε νέες συνθήκες ζωής; Οκτώ χρόνια, από όποια
σκοπιά και ιδωθεί το ζήτημα, είναι υπεραρκετός χρόνος, ώστε να
εισχωρήσει η κρίση ακόμη και στο ίδιο το DNA. Κάντε το εικόνα, σαν
χολιγουντιανό blockbuster. Εσείς που βρισκόσασταν όταν το τσουνάμι
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών ανακάτευε την
Ελλάδα σε ένα καζάνι που βράζει; Μπορεί να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, όμως την επέλαση των μνημονίων την ζήσαμε όλοι, πριν την
βιώσουμε στο πετσί μας, μέσα από το “χαζοκούτι”.
Από εκεί παρακολουθήσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου να ανακοινώνει το πρώτο μνημόνιο, βάζοντας ορίζοντα εξόδου στην επιφάνεια, το
2011. Κι ύστερα ήρθαν τα Ζάππεια, οι τριμερείς κυβερνήσεις, η κατάρρευση του δικομματισμού (as we know it), το σλόγκαν της ελπίδας που
ήρθε (;), ο πανζουρλισμός των ημερών που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος και η φρενίτιδα όσων ακολούθησαν. Κάθε Έλληνας μπορεί να σχηματοποιήσει στο μυαλό του, να ενώσει εικόνες όλων αυτών
των ετών, εν μέρει και χάρη στην τηλεόραση. Μια τηλεόραση που όταν
το παλιρροϊκό κύμα της κρίσης τραβήχτηκε έμεινε τουλάχιστον κουτσή
και ακόμη κάνει προσπάθειες να σταθεί στο μπαστούνι της.
Φτωχή μου ιδιωτική τηλεόραση
Το 2008, όταν τα πιο επίσημα χείλη διαβεβαίωναν πως τίποτα δεν
πρόκειται να ανακόψει την πορεία της ελληνικής κοινωνίας προς την
ευδαιμονία, μόνο το μεγάλο κανάλι μετέδιδε σε εβδομαδιαία βάση διψήφιο αριθμό τηλεοπτικών σειρών (11 για την ακρίβεια) για να φτάσει
η ιδιωτική τηλεόραση μόλις τρία – τέσσερα χρόνια αργότερα να έχει να
παρουσιάσει στο σύνολό της (όλα δηλαδή τα ιδιωτικά κανάλια από κοινού) μόλις 5-6 από δαύτες.
Ήταν το πρώτο που αναζήτησα ως μέτρο σύγκρισης από τα χρόνια πριν και μετά το μνημόνιο. Η μυθοπλασία, οι τηλεοπτικές σειρές,
αποτελούν το πιο δυνατό “χαρτί” της ελληνικής τηλεόρασης, από την
γέννησή της ως σήμερα. Αν ζητηθεί σε κάποιον να κατονομάσει το
αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα από την ιστορία της ιδιωτικής
τουλάχιστον τηλεόρασης, είναι σχεδόν βέβαιο, πως θα αναφέρει κάποιο σίριαλ και σχεδόν αδύνατο αυτό να μην τοποθετείται τουλάχιστον
μια δεκαετία πίσω στο χρόνο.
Ποιος θα φανταζόταν τότε, πως το μεγαλύτερο ιδιωτικό κανάλι της
χώρας, ο τηλεοπτικός σταθμός με την υψηλότερη τηλεθέαση διαχρονικά και τις περισσότερες παραγωγές που παραμένουν αναγνωρίσιμα
brand name στη συνείδηση του Έλληνα, θα έμοιαζε με βομβαρδισμέ-

νο τοπίο. Πλέον, το MEGA της τελευταίας διετίας, θυμίζει έναν ρωσικό
ραδιοφωνικό σταθμό, ονόματι MDZhB, που από “μιντιακή αδράνεια”
εξακολουθεί να εκπέμπει ασταμάτητα, χωρίς να έχει ζωή, από το 1982.
Καταιγισμός προγραμμάτων σε επανάληψη, που έρχονται να επιτείνουν τη νοσταλγία μιας άλλης εποχής, που για αρκετούς από εμάς
ανεξάρτητα από την κρίση, συνδέεται με τα χρόνιας της αθωότητας και
εκείνα της εφηβείας.
Κι όμως το MEGA δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Μην
πάτε πολύ μακριά, μόλις στο 2011 και στο κουμπί νο. 5. Ήταν επικρατέστερο για το ALTER που στα μικράτα του ονομαζόταν Channel 5. Ο
τηλεοπτικός σταθμός είχε συγκεντρώσει μια σειρά από αναγνωρίσιμους τηλεαστέρες, τόσο από το χώρο της ψυχαγωγίας, όσο και από
εκείνον της ενημέρωσης και απασχολούσε σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής 700 εργαζόμενους. Ο σταθμός μπήκε σε περιπέτειες
το 2011, παρέμεινε σε λειτουργία έπειτα από επίσχεση εργασίας των
ανθρώπων που δούλευαν σε αυτόν και τελικά πέρασε στην ανυπαρξία. Άλλη μια περίπτωση, μια ακόμη σταθερά που υπέκυψε στην πίεση
της οικονομικής κρίσης.
Μαυρισμένη και πάντα δημόσια
Και ύστερα ήρθε η περιπέτεια της δημόσιας τηλεόρασης στο σύνολό της. Η απόφαση της τριμερούς κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και
ΔΗΜΑΡ να τραβήξει την πρίζα μέσα σε μια νύχτα στην ΕΡΤ ενέτεινε
το ζοφερό πλαίσιο στο οποίο κινούνταν πλέον το μιντιακό τοπίο της
Ελλάδας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην καρδιά της κρίσης, το 2013, με
την κοινωνία “καζάνι που βράζει” και το ενδεχόμενο επιστροφής στην
κανονικότητα – όπου κανονικότητα βάλτε την ελπίδα πολλών πως θα
επιστρέφαμε στην πρότερη κατάσταση – να μοιάζει ολοένα και πιο
απίθανο.
Πολλοί είδαν πολιτική σκοπιμότητα σε εκείνη την ενέργεια. Άλλωστε, την ΕΡΤ μπορεί κανείς να την ψέξει για πολλά, όμως ως το βράδυ
που βυθίστηκε στο σκοτάδι δεν ανήκε στις δημόσιες εκείνες επιχειρήσεις που έβαζαν “μέσα” τον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιστροφή της
δημόσιας τηλεόρασης στην ζωή, μια από τις εξαγγελίες που έφερε εις
πέρας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, βρίσκει την ΕΡΤ να επιχειρεί να
βρει ξανά τους δεσμούς με τον τηλεθεατή.
Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν αναδύθηκαν άλλες τηλεοπτικές
συχνότητες, δυνάμωσαν, κάλυψαν το κενό που έμεινε, αντιγράφοντας
λίγο πολύ την ίδια τη ζωή, στην οποία δεν αρέσουν τα κενά.
Τα τελευταία δύο χρόνια, τα κανάλια δείχνουν να επιθυμούν την
επιστροφή στην κανονικότητα. Επιχειρήθηκαν νέες τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο από πλευράς σίριαλ, όσο και σε ψυχαγωγικά show (λιγότερο στον ενημερωτικό τομέα) και δόθηκε η εντύπωση πως η τηλεόραση (όχι στο σύνολό της) βγήκε από το μαύρο τούνελ. Κατά πόσο αυτό
αληθεύει, μένει να αποδειχτεί στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον.
Η κρίση δεν είναι οικονομική, είναι εμπιστοσύνης
Πέρα και πάνω όμως από όλα, εκείνο που θα πρέπει να απασχολεί
τους τηλεοπτικούς σταθμούς και κατ’ επέκταση όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι το γεγονός πως έχει προσβληθεί ο πυρήνας της ύπαρξής
τους, έχει διαρραγεί μια ιδιαίτερα σημαντική σταθερά στη σχέση τους
με τους πολίτες. Και αυτή δεν είναι άλλη από την εμπιστοσύνη. Μέσα
στη λαίλαπα της κοινωνικής αναταραχής, ο φορέας της είδησης, ο
δίαυλος των κακών μαντάτων, το μιντιακό σύστημα ενημέρωσης που
είχε κι εκείνο τις βάσεις του στερεωμένες σε ένα κόσμο που άλλαζε εκ
βάθρων χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.
Κι όμως, το φαινόμενο αυτό δεν σάρωσε, ούτε διαπερνά ακόμη
τώρα που μιλάμε μόνο την ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα. Το
είδαμε να συμβαίνει διαδοχικά σε μια σειρά από χώρες του λεγόμενου
δυτικού κόσμου, με τους πολιτικούς αναλυτές να τονίζουν εδώ και
χρόνια πως αποτελεί τη βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως τη γνωρίσαμε τον τελευταίο αιώνα.
Όταν μια κοινωνία φτάσει στο σημείο να αμφισβητεί ευθέως, να μην
εμπιστεύεται κατ’ αρχήν την πολιτική, τότε αποσταθεροποιούνται τόσο
οι θεσμοί, όσο και οι πυλώνες που τη στηρίζουν, σημειώνει σε έρευνά
του ο Ολλανδός καθηγητής πολιτικών επιστημών Tom W. G. van der
Meer.
Ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας λοιπόν είναι χωρίς δεύτερη σκέψη ο Τύπος, η λεγόμενη τέταρτη εξουσία, που θεωρητικά και
ιδανικά ελέγχει και ασκεί κριτική στην εξουσία. Μοιραία λοιπόν, σε ένα
σύστημα που βυθίζεται εν τω συνόλω, τα media δεν θα μπορούσαν να
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αποτελέσουν εξαίρεση. Τουναντίον, αποτελούν τον θεσμό του οποίου η
εικόνα έχει ραγίσει περισσότερο από κάθε άλλον.
Σε έρευνα της εταιρίας δημοσίων σχέσεων Edelman σε 28 χώρες
σε όλο τον κόσμο, φαίνεται πως οι πολίτες δείχνουν να εμπιστεύονται
λιγότερο τα media (με ποσοστό 43%), σε σύγκριση με τις ΜΚΟ, τις
κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. Γενικότερα, το 2018, ο βαθμός εμπιστοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κάτω από τη βάση (στο 48%),
με απογοητευτικούς δείκτες για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης,
την Αμερική, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Είναι ενδεικτικό πως στις
ΗΠΑ μόνο, η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέσα ενημέρωσης κατέρρευσε τα τελευταία χρόνια, με τη χώρα να κατρακυλά 10 θέσεις μεταξύ
των 28 από το 2016 ως και σήμερα.
Παράλληλα, σχεδόν 7 στους 10 πολίτες ανησυχούν πως βομβαρδίζονται από Fake News, τα οποία και γίνονται όπλο στα χέρια ορισμένων, προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη προς τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση.
Στην Ελλάδα των οκτώ χρόνων μνημονίου, αυτό το φαινόμενο
μοιάζει να πολλαπλασιάζεται δραματικά και μεγαλύτερος ηττημένος
από αυτή την καχυποψία είναι η τηλεόραση την οποία μόλις 3,6% των
πολιτών δηλώνει πως εμπιστεύεται πολύ. Ο ίδιος δείκτης, στην πρόσφατη έρευνα της ΔιαΝεοΣις, για τα πολιτικά κόμματα είναι στο 8,1%
και αναφορικά με τον πρωθυπουργό αγγίζει το 20,3%.
Ο απερίσκεπτος τηλεθεατής
Κι όμως, όσο κι αν βάλουμε κατά των τηλεοπτικών σταθμών, όσο
κι αν αναθεματίζουμε για την χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων, τα
στοιχεία δείχνουν πως δεν μειώνεται ο χρόνος που περνάμε μπροστά
από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Επιπλέον, από την είσοδο του MEGA
στην εντατική και έπειτα, παρατηρούμε μια επιστροφή σε προγράμματα φτηνού άρτου και θεάματος με μια επιμονή στα φορμάτ των reality.
Το ερώτημα που πρέπει να θέσει κανείς στον εαυτό του είναι αν ο
εκάστοτε τηλεοπτικός σταθμός θα επέμενε σε ένα πρόγραμμα, όποιο
και αν ήταν αυτό, αν ο τηλεθεατής επεδείκνυε την αποστροφή του σε
αυτό. Γιατί συμβαίνει το παράδοξο, όλοι να στηλιτεύουμε το περιεχόμενο της ελληνικής τηλεόρασης, ως την επομένη το πρωί, όταν και το
ραβασάκι της Nielsen, έρχεται να αποδείξει την ανακολουθία λόγου και
πράξεων και εμάς των ίδιων, ως τηλεθεατών.
Ο πρώτος που πρέπει, μπορεί και έχει τη δύναμη να φτιάξει μια
καλύτερη τηλεόραση είναι ο ίδιος ο τηλεθεατής με την επιλογή που θα
κάνει από το τηλεκοντρόλ του και αυτό μπορεί να ακούγεται ουτοπικό,
αποτελεί όμως μια πραγματικότητα.
Η τηλεόραση στην Ελλάδα έπειτα από οκτώ χρόνια στο χορό της
οικονομικής κρίσης δεν είναι, ούτε θα μπορέσει να γίνει όπως πριν. Ως
μέρος και αυτή της κοινωνίας που ζυμώνεται στα ζόρικα του μνημονίου, έχει λόγο ύπαρξης με άλλη εικόνα και διαφορετικό μήνυμα. Απλά
θυμηθείτε πως αυτή την εικόνα, πίξελ, το πίξελ, θα μπορούσαμε να την
διαμορφώσουμε εμείς ως τηλεθεατές.
Η στροφή στο τατουάζ ως διέξοδος
“Ο κόσμος ήθελε κάπου να ξεσπάσει, να κάνει κάτι για τον εαυτό του, να αποτινάξει την καταπίεση και έκανε tattoos”
Της Νίκης Μπάκουλη
O Λεωνίδας είναι ζωγράφος. Κάνει ατομικές εκθέσεις. Μάλιστα,
αυτήν την περίοδο προετοιμάζει μία. Απέκτησε το δικό του studio το
2009, έπειτα από 10 χρόνια προϋπηρεσίας ως επαγγελματίας του
είδους, σε εξόχως δημοφιλή tattoos shops του κέντρου και των βορίων
προαστίων. Οι συνθήκες ή για την ακρίβεια, η φιλοσοφία των studios
με τα οποία συνεργαζόταν δεν “κούμπωνε” απόλυτα στη δική του και
κάπως έτσι πέρασε την ιστορία στο επόμενο βήμα.
Επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή όπου είχε μεγαλώσει,
κυρίως γιατί ήθελε να τη στηρίξει: τον Άγιο Δημήτριο. “Επιπροσθέτως,
το 2009 δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, στην περιοχή”. Με το mall, το
μετρό και τη Βουλιαγμένης σε απόσταση αναπνοής (δυο στενών) η
περιοχή δεν είχε ιδιαιτέρως φθηνά ενοίκια “σίγουρα όμως, οι τιμές ήταν
λίγο καλύτερες από αυτές του κέντρου”.
Ο χώρος του Lonis Tattoo δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί “όταν άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι που με εμπιστεύονταν τα προηγούμενα
χρόνια και ζητούσαν το επόμενο tattoo. Δεν είχαμε καν τοποθετήσει
τον υπολογιστή ή το σαλόνι και αρχίσαμε τη δουλειά” πριν την πρώτη επίσημη μέρα. Το πελατολόγιο του “μαζί με την πίστη στον εαυτό
μου και τις δυνατότητες μου ήταν ο λόγος που πήρα το ρίσκο, σε
δύσκολους καιρούς, αφού πια είχαμε μπει στην κρίση. Αν υπάρχουν
οι ικανότητες και είσαι ειλικρινής και τίμιος με τους ανθρώπους που σε

εμπιστεύονται, δεν φοβάσαι”.
Στα χρόνια που ακολούθησαν παρατηρήθηκε μια κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση του κοινού. Θα έχετε πρόχειρα τα πέντε στάδια της
θλίψης (άρνηση, θυμό, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή), όπως και το γυναικείο φαινόμενο μιας μεγάλης αλλαγής στην εμφάνιση,
έπειτα από χωρισμό. Το ψυχολογικό κομμάτι ήταν ο κύριος λόγος που
πλέον χρειάζεται να ψάξουμε για να βρούμε κάποιον, στο χώρο, χωρίς
δεματοστιξία. “Ένας άλλος λόγος είναι πως το tattoo απενοχοποιήθηκε, μέσω της τηλεόρασης. Τα βλέπαμε κάθε μέρα, παντού. Από διαγωνισμούς μαγειρικής έως διαφημίσεις -μέχρι και σε πιο λαϊκά μέρη,
όπως είναι τα μπουζούκια. Έπαψε να είναι ίδιον των απόκληρων και
να συνδέεται με φυλακισμένους ή ναρκομανείς”. Η αλήθεια είναι πως
όταν απέκτησα το πρώτο tattoo, το 1998, το πρώτο πράγμα που με
είχαν ρωτήσει οι οικείοι μου ήταν... αν άρχισα τα ναρκωτικά. Η τωρινή
εποχή απέχει παρασάγγας από αυτό, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο
Λεωνίδας.
“Έχουμε πελάτισσες που είναι 75 χρόνων. Αρκετός κόσμος που
έρχεται είναι μεταξύ 60 και 75 χρόνων. Άνθρωποι που πάντα ήθελαν
να κάνουν ένα tattoo, αλλά δεν είχαν το θάρρος. Ήταν καταπιεσμένοι.
Λίγο η κρίση, λίγο όσα ήλθαν μαζί της, η καταπίεση, η απομόνωση, η
αδυναμία να νιώσεις πως ελέγχεις τη ζωή σου, έψαχναν να ξεσπάσουν
σε κάτι πολύ προσωπικό. Το tattoo, βλέπετε, είμαι μια πολύ προσωπική υπόθεση. Κάποιοι δεν είχαν χρήματα να καλύψουν τις βασικές
ανάγκες, αλλά είχαν τεράστια ανάγκη να κάνουν κάτι για τον εαυτό
τους, για να “σβήσουν” ένα απωθημένο. Αναζητούσαν μια διέξοδο” και
το tattoo έγινε αυτό ακριβώς -για τη ψυχολογία τους.
Οποία έκπληξις, οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι δεν επιλέγουν
ονόματα των εγγονών ή των παιδιών τους. “Συνήθως προτιμούν κάτι
στιλιζαρισμένο: λουλουδάκια, κοριτσάκια, πιο γραμμικά σχέδια, πιο
καρτούν. Επίσης, όσοι έχουν ταξιδέψει ζητούν κάτι που να τους θυμίζει
το αγαπημένο τους ταξίδι (πχ τον Βούδα). Πέραση έχουν τα ρεαλιστικά
“που είναι οι προσωπογραφίες ή η ακριβής αποτύπωση εικόνας, σαν
να είναι “ζωντανή”.
Ζήτησε κάποιος το logo του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ; “Παλαιότερα υπήρχαν και αυτά. Στο studio αυτό έχουμε συγκεκριμένη
πολιτική σε σήματα κομμάτων, σε οπαδικά και φασιστικά σύμβολα. Δεν
τα κάνουμε”.
Πόσα cover ups έχουν αναλάβει οι άνθρωποι του -πολυβραβευμένου σε διεθνή tattoos conventions- Lonis Tattoo, δεδομένου ότι σε
καιρό κρίσης ο ενδιαφερόμενος θα ψάξει και την καλή τιμή -κάνοντας
έκπτωση στην ποιότητα ή το αποτέλεσμα; “Οι επιδιορθώσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολλές και συνεχίζονται ακόμα. Έχει βοηθήσει η
διαφήμιση από στόμα σε στόμα και το γεγονός ότι όσοι ψάχνουν πού
να κάνουν cover up -έχοντας πια, και το φόβο της νέας αποτυχίαςβλέπουν ένα σχέδιο που τους αρέσει και εμπιστεύονται τον συγκεκριμένο tattoo artist. Κάποιες φορές ωστόσο, το αποτέλεσμα της πρώτης
δουλειάς είναι τόσο κακό που δεν γίνεται cover up”. Για όσους τυχόν
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά, ο Λεωνίδας εξηγεί
πως “είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλλιτεχνική αντίληψη στο σχέδιο
και στο σχεδιασμό, γιατί δεν αρκεί να βρίσκεις ένα σχέδιο και να το
κάνεις στάμπα”. Βάζεις και ψυχή, για να είναι ιδανικό το αποτέλεσμα.
Αλληλεγγύη στα χρόνια του μνημονίου
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, η Κοινωνική
Κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος και το Αλληλέγγυο Σχολείο της Μεσοποταμίας δίδαξαν αλληλεγγύη και ανθρωπιά στα χρόνια της
κρίσης
Της Γεωργίας Σάκκουλα
Αν υπάρχει ένα πράγμα που γιγαντώθηκε, μαζί με τα προβλήματα
που απέκτησαν εκατομμύρια Έλληνες, με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και τα μνημόνια που τη συνόδευσαν, αυτό είναι σίγουρα το
κίνημα αλληλεγγύης. Τα προηγούμενα χρόνια η εμφανής τουλάχιστον
αλληλεγγύη περιοριζόταν στα...κέρματα, για ανθρώπους που μας πλησίαζαν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα αντανακλαστικά που επέδειξε
η κοινωνία μετά τα μνημόνια αποδείχθηκαν εξαιρετικά.
Κοινωνικά ιατρεία και φροντιστήρια, συλλογικές κουζίνες, αλληλέγγυα σχολεία, παζάρια ανταλλακτικής οικονομίας, δράσεις συλλογής
φαρμάκων, ρούχων και τροφίμων, τράπεζες χρόνου μέχρι εκδηλώσεις
πολιτιστικού χαρακτήρα και γενικές συνελεύσεις, που έγιναν κυρίως
τάση μετά το κίνημα των Αγανακτισμένων. Είναι πολλές οι κοινωνικές
δομές, κινήσεις πολιτών και συλλογικά στέκια που ξεπήδησαν μέσα
απ’ την κρίση ή ενισχύθηκαν μέσα σ’ αυτή.

Επισκεφθήκαμε το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, την
Κίνηση Πολιτών Μεσοποταμία στο Μοσχάτο και την Συλλογική Κουζίνα
Άλλος Άνθρωπος.
Κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος: Το φαγητό πάντα
μας φέρνει πιο κοντά
Ένα μεσημέρι ακολουθήσαμε την ομάδα της κουζίνας ο Άλλος
Άνθρωπος μέχρι το εκκλησάκι του Άι Γιώργη, στη συμβολή των οδών
Πειραιώς και Θερμοπυλών. Ο ήλιος βάραγε κατακούτελα, αλλά για
τον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο και τα άλλα παιδιά δεν είχε σημασία.
Έστησαν τον πάγκο τους πάνω στο πεζοδρόμιο, άναψαν το γκάζι και
ο Δημήτρης έριξε μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα τα αποξηραμένα
μανιτάρια που είχε φέρει, μπόλικα μπαχαρικά και λίγο λάδι και άρχισε
να τα σοτάρει. Έπειτα πρόσθεσε τις φρεσκοκομμένες πιπεριές που
έκοψε εκείνη την ώρα κάτω απ’ τον ήλιο και μπόλικη σάλτσα ντομάτας.
«Σε μια ώρα θα τρώμε», είπε. Το μενού της ημέρας ήταν κριθαράκι με
μανιτάρια και πιπεριές.
Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν οι πρώτοι συνδαιτυμόνες, αν και το
ραντεβού συνήθως είναι γύρω στις 15:30. «Μοσχοβόλισε» είπε ένας
κύριος που έφτασε την ώρα που μόλις είχαν αρχίσει να αναδύονται οι
μυρωδιές. Εκεί, σε ένα απ’ τα πιο κεντρικά σημεία της Πειραιώς.
Κι αυτός, όπως και εκατοντάδες άλλοι τρώνε καθημερινά μαζί με
τον Άλλο Άνθρωπο, τον οποιονδήποτε άλλο. Η προσπάθεια που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011 ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, όταν με
τέσσερα ευρώ στην τσέπη και όσα λαχανικά μάζεψε απ’ τους αρχικά
δύσπιστους παραγωγούς που συνάντησε στην λαϊκή της Καλλιδρομίου, έχει πια ριζώσει και έχει γίνει «σπίτι» για πολλούς. Όχι μόνο για
όλους εκείνους που πηγαίνουν στο χώρο της Κουζίνας στο Μεταξουργείο για να φάνε κάθε μέρα πρωινό, να πιουν ένα καφέ με τους φίλους
που απέκτησαν εκεί, να κάνουν μπάνιο ή να πλύνουν τα ρούχα τους,
αλλά και για πολλούς άλλους. Ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη το
φαγητό αλλά απολαμβάνουν την παρέα ή θέλουν να βοηθήσουν.
Με συνολικά περίπου 20 κουζίνες στην Αττική αλλά και σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας (Λέσβο, Χίο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα
κ.ά), καθώς και δύο κουζίνες σε Βαρκελώνη και Μπόντρουμ μαγειρεύουν καθημερινά περίπου 1.000 με 1.200 μερίδες φαγητό.
«Είναι αυτοοργανωμένες και αυτοδιαχειριζόμενες πλέον οι κουζίνες, δεν κάνω ούτε εγώ κουμάντο ούτε κανένας», λέει ο Κώστας καθώς
μας ξεναγεί στο χώρο της κουζίνας και στην αποθήκη τροφίμων στο
Μεταξουργείο.
Όσο για το πώς τα καταφέρνουν: «Η Κοινωνική Κουζίνα ο Άλλος
Άνθρωπος στηρίζεται αποκλειστικά στον άλλο άνθρωπο, δεν έχει νομική μορφή. Έρχεται κάποιος τρώει μαζί μας και από εκεί και πέρα, είτε
θέλει να συνεισφέρει, ή οικονομικά, ή να φέρει τρόφιμα, ή με εθελοντική εργασία, το κάνει εκείνη την ώρα.
Αυτό αντικατοπτρίζεται και στο τσουκάλι. «Φτιάχνουμε οτιδήποτε
μπορεί να μαγειρευτεί και στο σπίτι, αρκεί να έχουμε τα υλικά», λέει ο
Δημήτρης καθώς ανακατεύει το κριθαράκι με τη μεγάλη ξύλινη κουτάλα
που κουβάλησαν μαζί με τον άλλο εξοπλισμό. Έτσι, όπως εξηγεί, μπορεί να έχουν κρέας (κυρίως κοτόπουλο) για 20 μέρες συνεχώς, αλλά
μετά όχι. Οπότε συνήθως υπάρχουν όσπρια, ζυμαρικά και ρύζι.
«Η ανταπόκριση του κόσμου μπορώ να πω ότι είναι συγκινητική.
Την περίοδο ‘15-’16 μαγειρεύαμε μέσο όρο 9.000 μερίδες την ημέρα,
αφού πηγαίναμε και σε περιοχές με πρόσφυγες. Αν σκεφτείς το κόστος
για όλα αυτά βγαίνει ένα υπέρογκο ποσό. Συνολικά έχουμε μοιράσει
γύρω στα 8 εκατομμύρια μερίδες. Αν η μια κοστίζει έστω ένα ευρώ, φαντάσου πόσο συγκινητική είναι η προσφορά του κόσμου».
«Δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από οποιονδήποτε. Ούτε μπορώ
να δεχθώ χρήματα απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επιβάλει αυτό
που κάνουμε τώρα εδώ. Γι’ αυτό και δεν έχω δεχθεί κανένα βραβείο
απ’ αυτά που μου έχουν προσφέρει. Το 2015 μας δώσανε το βραβείο
του Ευρωπαίου πολίτη. Φυσικά δεν το δεχθήκαμε. Πήγα στις Βρυξέλλες και τους το είπα», σημειώνει εξάλλου ο Κώστας.
Αυτό όμως που κάνει διαφορετικό τον Άλλο Άνθρωπο απ’ οποιοδήποτε συσσίτιο είναι η φιλοσοφία που τον διέπει. «Άλλο η λύπηση
κι άλλο η αλληλεγγύη, άλλο η φιλανθρωπία κι άλλο ο σεβασμός. Έχει
μεγάλη διαφορά. Εμείς δεν κάνουμε ούτε φιλανθρωπία ούτε συσσίτια
με την έννοια που έχουν σήμερα», λέει ο Κώστας και καταλήγει: «Ο
άστεγος δεν έχει ανάγκη τόσο το φαγητό μου, αλλά αυτό που κάνω με
τον διαφορετικό τρόπο. Έχει ανάγκη ανθρώπους να τον κοιτάνε στα
μάτια».
Συνεχίζεται
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Προστάτευσαν γόνους άγριας πέστροφας
Να σταματήσουν τις εργασίες
ενίσχυσης (με επιπλέον ικριώματα)
της γέφυρας που
βρίσκεται μεταξύ
Ραχιάς και Γεωργιανών κατάφεραν
πολίτες που αναπτύσσουν δράσεις
για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα από
την γέφυρα αυτή θα
διέρχονταν μεγάλο
φορτηγό-νταλίκα που θα μετέφερε υπέρβαρο υλικό (γεννήτρια) της ΤΕΡΝΑ μέσω Καστανιάς.
Όμως οι οικολόγοι πιστεύουν πως οι ενισχύσεις αυτές στην συγκεκριμένη γέφυρα
θα διατάρασσε το οικοσύστημα του ποταμιού, καθώς μέσα σ΄ αυτό ζουν και αναπτύσσονται άγριες πέστροφες, με γόνους.

Ο χολυγουντιανός ηθοποιός Manu Bennett
συμμετείχε στον 2ο Δρόμο Ανακτόρων της
Βεργίνας
Άρωμα από Χόλιγουντ είχουμε αυτές
τις ημέρες στη Βεργίνα καθώς ένας από
τους πρωταγωνιστές
της τελευταίας, επιτυχημένης, αμερικάνικης
τηλεοπτικής σειράς
“Spartacus”, ο Μάνου Μπένετ (Manu
Bennett) πήρε μέρος
στον 2ο Δρόμο Ανακτόρων.
Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός έδειξε πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι άλλωστε που απαιτεί το
επάγγελμά του.

Πρέσβεις πηγαινοέρχονται στ
η

Βεργίνα

Του ς βα σιλ ικο ύς τάφους των Αιγών στη Βεργίν α επι σκέ πτο ντα ι τακτικά διάφοροι Πρέσβεις
άλλων χωρών στην Ελλάδ α. Πρ ιν λίγ ες μέρ ες
ήρθε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι
Πά ιατ και την Τετ άρτ η
ο Πρ έσβ ης της Νότια ς
Αφρικής Marthinus Van
Schalkwyk.
Όλοι τους δηλώνουν ενθουσ
ιασμένοι
για τα σημαντικά ευρήματα
της Μακεδονίας μας, αλλά
λένε στους ανωτέρους τους
ποια είναι η αληθινή Μακεδονί
α και που βρίσκεται;

Άλλαξε στάση και δέχεται τα

βέλη ο Ουρσουζίδης

Κατά του Γιώργου Ουρσουζίδ
η στράφηκαν τις τελευταίες
μέρες τα
βέλη πολιτών σχετικά με την
απόφασή του να ψηφίσει το
νομοσχέδιο
για την υιοθεσία (αναδοχή)
παιδιών από ομοφυλόφιλα
ζευγάρια. Ένα
νομοσχέδιο το οποίο ψήφισα
ν και οι άλλοι δύο βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ
στην Ημαθία Φρόσω Καρασα
ρλίδου και Χρήστος Αντωνίου
, όσο και ο
βουλευτής της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Θανάσης Θεο
χαρόπουλος.

Ο λόγος για τον οποίο δέχθηκ
ε τα βέλη με σχόλια στον έντ
υπο και
ηλεκτρονικό τύπο ο Γιώργο
ς Ουρσουζίδης είναι για την
στάση που
κράτησε τις τελευταίες μέρ
ες. Ενώ φαίνονταν και ως
των άτακτων» βουλευτών του
ο «αρχηγός
ΣΥΡΙΖΑ που εναντιώθηκαν
στο νομοσχέδιο για την ανα
παιδιών από ομοφυλόφιλα
δοχή
ζευγάρια, τελικά φαίνεται πω
ς μεταπείστηκε και παρέμε
«κομματικό μαντρί».
ινε στο

Καθαρίζονται τα ποτάμια της Ημαθίας
Ένα από τα ποτάμια της
Ημαθίας που προκάλεσαν
ζημίες από πλημμύρες είναι
ο Κρασοπούλης της Μελίκης.
Τα τελευταία χρόνια από τις
έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισε αρκετές φορές προκαλώντας ζημιές στα αγροκτήματα της Μελίκης και του
Π. Προδρόμου.
Για την αποφυγή στο μέλλον αντίστοιχων ζημιών, ξεκίνησαν εργασίες ενίσχυσης
των αναχωμάτων και τον
καθαρισμό από διάφορα δέντρα, θάμνους και ξένα αντικείμενα. Μάλιστα η σημαντική προσπάθεια αυτή από την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας γίνεται σε
όλα τα ποτάμια της Ημαθίας τα οποία είχαν δεκαετίες να καθαριστούν ανάλογα.

Ποια
ανεξάρτητη δικαιοσύνη
επιθυμούν;
Εκτός από υπουργούς και υφυπουργούς που κατά καιρούς κριτικάρουν και αμφισβητούν τις
αποφάσεις των δικαστηρίων, τώρα βλέπουμε πως το πρόβλημα «άνοιξε» και για τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία κριτικάρουν αποφάσεις ακόμη κι αυτές που αφορούν ιδιώτες.
Δυστυχώς η …πρώτη φορά αριστερά καθιερώνει «δεδομένα» που πλήττουν
την ανεξάρτητη δικαιοσύνη που διαλαλούν όλοι. Μια δικαιοσύνη αλλά
…Ερντογάν;

Πότε θα ξυπνήσουμε εμείς οι

πολίτες;

Οι βουλευτές του ελληνικού
κοινοβουλίου πληρώνουν 40
φορές λιγότερο φόρο από του
ς υπόλοιπους φορολογούμεν
ους
πολίτες αυτής της χώρας.
Συγκεκριμένα βλέπουμε στη
παρακάτω φωτογραφία σε
ένα εισόδημα 109.458 € το
χρόνο ο φόρος που καλείτα
ι να
πληρώσει ο βουλευτής ανέ
ρχεται σε 1.212,00 €, ήτο
ι ποσοστό 1,11%, ενώ ένας μισ
θωτός θα πρέπει να καταβά
λλει
41.232,00 € φόρο, ήτοι ποσ
οστό 37,67%… και ο “ελεύθε
ρος”
επαγγελματίας υποχρεούται
να πληρώσει 47.935,00 €
στην
εφορία, δηλαδή ένα ποσοστ
ό που ανέρχεται στο 43,79%
.
Τι λέει η “δικαιοσύνη” γι’ αυτ
ό; Είναι όπως το φίδι εκείνο
που δαγ

κώνει μόνο τους ξυπόλητου

ς!

Τώρα δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Πριν από λίγες μέρες ένας 42χρονος άνδρας από τη Βέροια, αποφάσισε να βάλει τέλος στην
ζωή του. Και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, η αυτοχειρία του έχει και οικονομικές
προεκτάσεις.
Σε ανάλογες περιπτώσεις όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δημοκρατία γιατί με την πολιτική τους οδηγούσαν σε αδιέξοδο τους πολίτες. Τώρα
που συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά, δεν φταίει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που ακολουθεί;
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ρησία;

ατιμω
Με άνωθεν εντολή η

Για τα 100 χρόνια της Βέροιας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «ΒΕΡΟΙΑΣ»

Με αφορμή δημοσιεύματός μας σχετικά
με τους έξη Σύριους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο camp της Αγ. Βαρβάρας, τους
οποίους έπιασαν αγρότες να κλέβουν κεράσια και μάλιστα να προκαλούν ζημιές σπάζοντας και κλαδιά, οι οποίοι οδηγήθηκαν
στην Αστυνομία, αναγνώστες μας ρωτούν
για ποιον λόγο υπάρχει ατιμωρησία;
Αν ήταν Έλληνες γιατί θα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση; Μήπως υπάρχει κάποια
άνωθεν εντολή να δίνεται συγχωροχάρτι
στους πρόσφυγες;
Είναι εύλογα τα ερωτήματα αυτά, ιδιαίτερα για τους αγρότες που η παραγωγή τους υφίστανται ζημίες.

Γράφει ο Γιώργος Καλογήρου
Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όσο και αξιέπαινη η πρωτοβουλία της τοπικής εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΒΕΡΟΙΑ», να
αφιερώσει το φύλλο της, της 7ης Μαίου 2018, στα 100 χρόνια
του Δήμου Βέροιας από την ίδρυσή του, δημοσιεύοντας πολύτιμα ιστορικά στοιχεία, έγκυρα, συμπυκνωμένα και με άριστη
δημοσιογραφική μεθοδολογία.
Αναφέρονται στο αφιέρωμα, όλοι οι διατελέσαντες Δήμαρχοι
Βέροιας, αιρετοί η διορισμένοι, από τότε που Ιδρύθηκε ο Δήμος
(1918) και μέχρι σήμερα, ενώ δημοσιεύονται φωτογραφίες Δημάρχων, μερικές από τις οποίες είναι σπάνιες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σύνδεση της θητείας του κάθε Δημάρχου με την πολιτική
κατάσταση που επικρατούσε στην κεντρική πολιτική σκηνή της Χώρας. Δεν έχω αντιληφθεί
να έγινε στο παρελθόν τέτοια ολοκληρωμένη σπουδαία εργασία, η οποία όχι μόνο να ενημερώνει τους αναγνώστες της εφημερίδας για την ιστορική πορεία του Δήμου της Βέροιας,
όσον αφορά τους διατελέσαντες Δημάρχους, αλλά να αποτελεί και χρησιμότατο στοιχείο για
τους επιστημονικούς ερευνητές και όχι μόνο.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη, εκδότη και διευθυντή της «Βέροιας» Γαβριήλ
Γαλανομάτη του Γεωργίου, για την πολύπλευρα χρήσιμη πρωτοβουλία του, την συγκέντρωση του πολύτιμου ιστορικού υλικού και το ολοκληρωμένο δημοσίευμα-αφιέρωμα.
Επίσης συγχαρητήρια αξίζουν και στους συνεργάτες της εφημερίδας οι οποίοι συνέβαλαν
στην συγγραφή του κειμένου.

Προκαλούν
ζημιές σε εκκλ
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ε πως τρία εκ

Βαρβάρας, έχ
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Το θέμα με τις συχνές μαθητικές εκπαιδευτικές εκδρομές που επιβαρύνουν τους γονείς θέτει αναγνώστης και επαυξάνουμε τις απόψεις που θέτει παρακάτω:
«Μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση αυτό που έμαθα σήμερα, για μαθητή που δεν
πήγε στην πολυήμερη εκδρομή του σχολείου του, επειδή o φίλος του δεν θα πήγαινε, αφού
δεν μπορούσε να διαθέσει το απαιτούμενο ποσό! Πέρα από τις προσωπικές μου διαφωνίες
γι’ αυτές τις πολυήμερες «εκπαιδευτικές» εκδρομές στην Κέρκυρα και στο Βόλο των μαθητών
από 1η Δημοτικού μέχρι 2α λυκείου, που, κατ’ εμέ, ως μόνο σκοπό έχουν την απώλεια μαθημάτων και την αρρωστημένη τόνωση τοπικών οικονομιών μέσω του αίσχους του τυφλού
μαθητικού τουρισμού, επικροτώ πλήρως την ιδέα που άκουσα από συμπολίτη ότι σε αυτές τις
εκδρομές κανένας μαθητής δεν πρέπει να πληρώνει τίποτε! Τα έξοδα θα πρέπει να αναλαμβάνονται από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ή και το υπουργείο, αφού πρόκειται για
«εκπαιδευτικές εκδρομές», ώστε να μην νοιώθει το σχετικό οικονομικό αποκλεισμό κανένα
παιδί, σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες! Ή όλοι, ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση ή κανένας.

Κάλιο αργά παρά ποτέ για το Μουσικό Σχολείο Βέροιας
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι
εργασίες της πρώην πανεπιστημιακής σχολής στην Αγία
Βαρβάρα, όπου πρόκειται να
μετεγκατασταθεί το Μουσικό
Σχολείο Βέροιας. Οι εργασίες
ήδη θα είχαν ολοκληρωθεί,
αλλά λόγω καθυστερήσεων
στις υλικοτεχνικές υποδομές
που προέρχονται από την Αθήνα, το κτήριο θα είναι έτοιμο τον Α΄θγοθστο.
Κάλιο αργά παρά ποτέ
που λέει και ο λαός μας…

Αισθητή η απουσία τους για

Έχει αποδειχθεί από την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πως το προαιρετικό άνοιγμα
των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, είναι αποτυχημένο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και την
πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό στις μικρές εμπορικές αγορές των μικρών πόλεων
της περιφέρειας, όπως είναι η Βέροια, όπου η αγοραστική κίνηση είναι υποτονική. Άλλωστε
η διαπίστωση αυτή είναι εμφανείς από την στάση των καταστηματαρχών να μην ανοίγουν τα
μαγαζιά τους, εκτός από λίγους και τα πολυκαταστήματα.

Άτυχη
χρονιά για τα πρώιμα
κεράσια

τα 100χρονα

Στις επετειακές εκδηλώσεις
για τα 100 χρόνια από την
ίδρυση του Δήμου Βέροιας,
με κάθε επισημότητα, δεν είδα
οι οποίες έγιναν
με τους Βουλευτές Απόστολο
Βεσυρόπουλο και Θανάση Θεο
Φανταζόμαστε πως η απουσί
χαρόπουλο.
α τους έχει να κάνει με ανε
ιλημμένες υποχρεώσεις και
ποιος άλλος λόγος ή παράλε
δεν υπήρξε κάιψη…

Με την τύχη τους τα έχουν οι κερασοπαραγωγοί. Ενώ οι περισσότεροι που έχουν
πρώιμες ποικιλίες είχαν προγραμματίσει να μαζέψουν κεράσια την Τρίτη, ήρθαν οι
βροχοπτώσεις του διημέρου της Κυριακής και της Δευτέρας οι οποίες προκάλεσαν
ζημιές.
Βέβαια ξεκίνησαν το μάζεμα, αλλά με πολύ στεναχώρια, καθώς είδαν …
σκισμένους τους καρπούς τους που μια σοβαρή ποσότητα θα
οδηγηθεί στην χυμοποίηση με τιμές κάτω του κόστους.
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«Ο μικρός τουρίστας-Μια
βαλίτσα ταξιδεύει… στη Βέροια»
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Σάββατο 5 Μαΐου
2018 το διήμερο εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημαθίας και τη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με τίτλο: «Ο μικρός
τουρίστας-Μια βαλίτσα ταξιδεύει… στη Βέροια».
Οι δράσεις αφορούσαν
την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης των
μαθητών και της τοπικής
κοινωνίας και διεξήχθησαν
από την κυρία Ελευθερία
Γκρίμπα, Διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και
στέλεχος του Υπουργείου Τουρισμού. «Ο μικρός
τουρίστας-Μια βαλίτσα
ταξιδεύει…» αφορά μια
δωρεάν πολυβραβευμένη καινοτόμα διαθεματική
δράση υπό τη στήριξη του
Υπουργείου Τουρισμού,
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και πολλών άλλων φορέων.
Το πρόγραμμα των δράσεων περιλάμβανε βιωματικά εργαστήρια για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και διαδραστικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, μαθητές και κατοίκους. Οι μαθητές αλλά και
οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις
σχετικά με το ζήτημα του τουρισμού και της φιλοξενίας.
Η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Βέροιας και ο Αντιδήμαρχος, Βασίλης Λυκοστράτης, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν για την άψογη συνεργασία και υλοποίηση του προγράμματος τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Βέροιας, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη σχολική χρονιά, με περισσότερες δράσεις
και συμμετοχές, μιας και η ανατροφοδότηση από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υπήρξε
ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την επανάληψη της εκπαιδευτικής αυτής δράσης. Τέλος, ένα μεγάλο
ευχαριστώ στην κα. Γκρίμπα για την εθελοντική της πρωτοβουλία τόσο για την έμπνευση του συγκεκριμένου προγράμματος όσο και για την διεξαγωγή του στη Βέροια.

’Εντυπωσιακά κοσμήματα πάνω
σε νέες τεχνικές αργυροχοΐας
Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
και η καθηγήτρια του τμήματος αργυροχρυσοχοΐας Μάρα
Κοκκίνου διοργάνωσαν σεμινάριο με θέμα: Η ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ, με εισηγητή τον Νίκο Ξανθόπουλο, το
Σάββατο 5/5/2018 στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών.
Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές του τμήματος παρακολούθησαν την τεχνική του
σμάλτου με την μέθοδο του
φλόγιστρου χωρίς κόστος
συμμετοχής.
Την ίδια μέρα με εισηγήτρια
την Μάρα Κοκκίνου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για το
χυτό κόσμημα. Κατασκευή δακτυλιδιών από ράβδους σκληρού (πράσινου κεριού).
Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 30 μαθητές
οι οποίοι ενθουσιάστηκαν από
την παρουσίαση των νέων τεχνικών.

Αναμνήσεις από τις παιδικές
κατασκηνώσεις της Ιεράς
Μητροπόλεως στη Μονή
Τιμίου Προδρόμου Βεροίας
Ο παλαιός κατασκηνωτής
και νυν Καθηγούμενος
της Μονής
Προδρόμου
Βεροίας, αρχιμανδρίτης
π. Πορφύριος
σκέφτηκε να
μάς καλέσει
όλο υ ς το υ ς
παλαιούς κατασκηνωτές
και κατασκηνώτριες του
Προδρόμου,
κα ι έ τσ ι μ ε
την Ευλογία
του Ποιμενάρχη μας Κυρίου κ. Παντελεήμονος το Σάββατο, στις 19 Μαΐου 2018, θα
συναντηθούμε στο Μοναστήρι. Ήδη εξάλλου
συμπληρώνονται εφέτος 50 χρόνια από το ξεκίνημα των κατασκηνώσεων. Σήμερα κάποιοι
από τους τότε κατασκηνωτές και ομαδάρχες,
αποφασίσαμε
να θυμηθούμε τις μέρες εκείνες (1968-1980) και να συμμετάσχουμε σε πρωινή Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, Μνημόσυνο και στη συνέχεια σε ‘’αναμοχλεύσεις’’ αναμνήσεων από τις παλιές όμορφες
κατασκηνωτικές ημέρες. Η επετειακή αυτή συγκυρία
θα μάς δώσει την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τα
παιδικά μας χρόνια.
Όλοι και όλες που συμμετείχατε σ’ αυτές τις κατασκηνώσεις είστε καλεσμένοι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Μονή Τιμίου Προδρόμου: 23317.72.796 (Ώρες
επικοινωνίας καθημερινά 12:00 εως 14:00, εκτός
Κυριακής),
Αλέξανδρος Τρομπούκης:6974803029

Δωρεάν μαθήματα στην Βέροια και
από το Tech Talent School
Δωρεάν μαθήματα στην Βέροια και από το Tech
Talent School, τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ,
αλλά και σε αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft και
του Found.ation και συνεισφέρει στην ανάπτυξη
των ευκαιριών απασχόλησης και την διαρκής αναβάθμιση της τεχνογνωσίας στην Ελληνική αγορά
εργασίας.
Δείτε όλα τα μαθήματα του Tech Talent School
που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας.
http://techtalentschool.gr/μαθήματα/veroia/
Tα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο (MakerSpace)
του Veria Tech Lab στον 1ο όροφο της βιβλιοθήκης.

Μονοήμερη εκδρομή του ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ διοργανώνει την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 μονοήμερη εκδρομή με προορισμούς Πέλλα - Γιαννιτσά - Εδεσσα.
Αναχώρηση 9.00 π.μ. (σημείο συγκέντρωσης Εληά). Τιμή εισιτηρίου 7€ ΕΥΡΩ
Τα μέλη που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
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Η άγρια πέστροφα κινδυνεύει
ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
Ο Υδροβιολογικός Σταθμός Πέλλας σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας ΔΑΟΚ, Περιφερειακή
Ενότητα Ημαθίας, το Δήμο Βέροιας και το σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας
θα πραγματοποιήσει ημερίδα στις 17/05/2018,
ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Βέροιας, με θέμα:
«Η άγρια πέστροφα κινδυνεύει…
Γίνε και εσύ μέρος της λύσης!»
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο:
18:00 Υποδοχή- μπουφές
18:20 Χαιρετισμοί
18:30 «Άγρια πέστροφα, ένας μοναδικός
πλούτος της Ελλάδας-Η περίπτωση του ποταμού Τριπόταμου». Απόστολος Αποστολίδης
Καθηγητής Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή
Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.
18:50 «Ρόλοι Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας - Παρακολούθηση και στήριξη πληθυσμών
άγριας πέστροφας » Χειμωνοπούλου Θ. Μαρία,
Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Υδροβιολογικός Σταθμός
Πέλλας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας».
19:10 «Τριπόταμος, ένα ακόμα χρυσό νόμισμα με δύο όψεις…» Ασλάνογλου Νίκος, εικονολήπτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου : 1) του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, 2) της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας, 3) του Συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου
Βέροιας».
19:30 «Προστασία και νομοθετικό πλαίσιο στα γλυκά νερά» Δέσποινα Σπορέλα-Δαμασιώτη,
Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας, ΔΑΟΚ, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
19:30 Ερωτήσεις-Συζήτηση
Την εκδήλωση θα συντονίσουν η κ. Γαζέα Αλεξία Βιολόγος-Ιχθυολόγος, υπεύθυνη Γραφείου
Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας και ο κ. Μπιτέρνας Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας.

Εκδρομή στα Πιέρια
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΒΟΤΑΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ
ΕΥΜΟΡΦΑΔΑ!
«Παίρνουμε τα βουνά»
με το VERIA-VOLTA!
Την Κυριακή 20 Μαΐου, φοράμε άνετα παπούτσια και ρούχα και….
• Στις 9.15 ανταμώνουμε στα πευκάκια της
Ελιάς. Εκεί μας περιμένει το λεωφορείο μας.
Επιβιβαζόμαστε και ξεκινάμε στις 9.30 για τα
Πιέρια από την παραποτάμια διαδρομή.
• Πρώτη στάση στη Μουτσιάλη. Στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας και απολαμβάνουμε την πανέμορφη , μοναδική θέα του Αλιάκμονα και το λιτό μοναστηριακό κέρασμα..
Φωτογραφίζουμε και συνεχίζουμε
• Τελικός Προορισμός το Δάσκιο. Εκεί μας
περιμένει η Κρίστη. Έχει μελετήσει τα βότανα
όσο καμιά άλλη.
• Μας συνοδεύει στο χαλαρό περίπατό μας
σε βατά δρομάκια του βουνού και μας υποδεικνύει πώς να βρούμε και πώς να μαζέψουμε
θυμάρι και σαμπούκο που είναι η εποχή τους.
Μας αναλύει τις θεραπευτικές τους ιδιότητες
και μας εμπιστεύεται και μια συνταγή ομορφιάς.
• Η σπιτική φρεσκοψημένη πίτα είναι ότι
χρειαζόμαστε μετά απ αυτό. Προμηθευόμαστε
αν θέλουμε κι άλλα βότανα εκτός εποχής και
μαθαίν ουμε γι αυτά.
• Στις 14.00 μμ ξεκινάμε για την επιστροφή,
αφού κάνουμε μια παράκαμψη στους Αηλιάδες , πάνω απ’ τα Ριζώματα, για ν’ απολαύσουμε ένα τσιπουράκι με ντόπιους νόστιμους

μεζέδες.
• Στις 16.00 μμ κατηφορίζουμε με το πούλμαν μας για Βέροια, ακολουθώντας την άλλη
διαδρομή μέσω Πολυδενδρίου. Φωτογραφίζουμε την απαράμιλλη ομορφιά της ανοιξιάτικης φύσης κατά τη διαδρομή μας μέσα από
τον πανέμορφο ορεινό όγκο των Πιερίων.
• Καταλήγουμε στην Ελιά. Αποχαιρετιζόμαστε και δίνουμε ραντεβού για νέα απόδραση.
Το κόστος της «Βοτανο-Βόλτας» είναι 17
ευρώ /άτομο.
Περιλαμβάνει τη μεταφορά και τη φιλοξενία
στο Μοναστήρι και στο Δάσκιο και το «μάθημα» βοτανολογίας.
Δεν περιλαμβάνει το τσίπουρο στους ΑηΛιάδες.
Για πληροφορίες:
6972440721 Μαίρη Ναζλίδου και
6944336791 Χαρούλα Ουσουλτζόγλου
VERIA – VOLTA
Θεσσαλονίκης 67 / Βέροια 591 31
www.veria-volta.gr mail: veria.volta@gmail.
com
fb: VERIA VOLTA

Στη Βέροια η ποίηση του
Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη
ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
14 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 8 μ.μ.
Αν θέλεις να διαβάσεις το Σύμπαν,
ν` ακούσεις τη φωνή του, τα νταούλια του,
πρέπει πρώτα - πρώτα να πλένεις καλά-καλά καλά την ενηλικίωσή
σου
τις εικοσιτετράτονες εγκυκλοπαίδειές σου
κι έπειτα να τραγουδήσεις τρεις
φορές το χάρτινο το φεγγαράκι.
Κάτι τέτοιο κάνει ο Κακατσάκης
Κοιτώντας τον Ψηλορείτη σιγομουρμουρίζοντας…
… άστρα μη με μαλώνετε που
τραγουδώ στη νύχτα…
Μετά την Κίσαμο και τα Χανιά,
στη Βέροια… Στην πρωτεύουσα
της Ημαθίας, και στο Εκκοκκιστήριο
Ιδεών, τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και
ώρα 8 μ. μ., θα γίνει η παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής
του Χανιώτη δασκάλου – λογοτέχνη
Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη με τίτλο «Όπως το ψωμί» καθώς και το σύνολο
του ποιητικού του έργου.
Διοργανωτές της Εκδήλωσης είναι το Εκκοκκιστήριο Ιδεών, ο Σύλλογος Κρητικών
Ημαθίας και οι Εκδόσεις «Πυξίδα της Πόλης»,
με τη στήριξη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Για την ποίηση του Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη
θα μιλήσουν ο ποιητής Ηλίας Τσέχος και ο
Γιάννης Ναζλίδης, ενώ θα χαιρετίσουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών Ημαθίας Στέλιος Αλιγιζάκης και η πρόεδρος του Συλλόγου
Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Αργυρώ
Χανιωτάκη – Σμυρλάκη. Η εκδήλωση, που θα
πλαισιωθεί με κρητικούς χορούς από μἐλη
του Συλλόγου Κρητικών Ημαθίας θα κλείσει
με αντιφώνηση του Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη.
Για πληροφορίες: 6972440721 υπεύθυνη
Μαίρη Ναζλίδου
Η ποιητική συλλογή «Όπως το ψωμί»,
που περιλαμβάνει 55 από τα ποιήματα, που
γράφτηκαν από τον Βαγγέλη Θ. Κακατσάκη
την τελευταία διετία, έχει ως κυρίαρχο πρόσωπο τον ποιητή. Τον ποιητή που «σε ρόλο
Σίμωνος Κυρηναίου» σηκώνει «την οδύνη
του σύμπαντος κόσμου», τον ποιητή που έχει
«πατρίδες τις αισθήσεις του» και «πατρίδα
την καρδιά του», τον ποιητή που επιμένει να

επιστρέφει «στον ίσκιο του κυπαρισσιού» του
για να σταυροδένουν μαζί «τις μνήμες με τις
ρίζες»… Οι προηγούμενες ποιητικές του συλλογές «Τα άλογα του χρόνου», «ΚΑΖΟΒΑΡ»
και «Όταν γίνεις ποίημα»...
Ο Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης γεννήθηκε στο Νίππος Χανίων από γονείς αγρότες
το 1948. Είναι απόφοιτος της Μαρασλείου
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, σπούδασε στην
Πάντειο Σχολή και μετεκπαιδεύτηκε στις Επιστήμες της Αγωγής. Εργάστηκε 3 χρόνια
στα Ιδρύματα του μακαριστού μητροπολίτη
Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη
και 36 χρόνια ως δάσκαλος και διευθυντής
σχολείου. Από τα μέσα της 10ετίας του 1970,
είναι συνεργάτης της εφημερίδας «Χανιώτικα
Nέα». Έχει ασχοληθεί, για μια 20ετία με τον
συνδικαλισμό και εξακολουθεί ν’ ασχολείται
εδώ και 45 χρόνια με θέματα πολιτισμού και
παράδοσης. Η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία άρχισε στα πρώτα γυμνασιακά του
χρόνια…
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Θεσσαλονίκης 67 / ΒΕΡΟΙΑ 591 31
www.ekkokkistirio.gr
mail: ekkokkistirioideon@gmail.com
fb: Εκκοκκιστηριο ΙΔΕΩΝ

Μουσική
Παράσταση
του Ομίλου
Προστασίας
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας σας προσκαλέι στη Μουσική Παράσταση που πραγματοποιεί με το
φωνητικό – οργανικό σύνολο «Μονόγραμμα» με τίτλο
«Τραγουδάμε για τα παιδιά μας» στο Χώρο Τεχνών Βέροιας την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ.
τιμή 10 ευρώ
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εκδηλώσεις
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 2018
To πρόγραμμα των εκδηλώσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 19-05-2018
09.00 π. μ. – 13.00 μ. μ.
- Περίπτερο ενημέρωσης από την Ε.Λ.Β.
στην Πλ. Δημαρχείου - Βέροια
- Αιμοδοσία από την Ε.Λ.Β στον 1ο όροφο
του Δημαρχείου σε συνεργασία με το Γ. Ν.
Βέροιας.
« δώσε αίμα για το αίμα που χάθηκε»
07.00 μ. μ. Κεντρική Εκδήλωση στην Πλ.
Αγ. Σοφίας – Θεσσαλονίκη.
Κατάθεση στεφάνου – Ομιλία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20-05-2018
Κεντρικές Εκδηλώσεις Ν. Ημαθίας για την
Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από την Εύξεινο Λέσχη Επισκοπής
Νάουσας.
Η Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας,
ανέλαβε για το έτος 2018 μετά από πρόταση
της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, να πραγματοποιήσει τις
Κεντρικές Εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, με αφορμή τα
αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας του
Συλλόγου.
07:30 π. μ.
Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Επισκοπής Νάουσας
Θεία Λειτουργία - Επιμνημόσυνη δέηση για
τους 353.000 άταφους νεκρούς - Επιμνημόσυνη ομιλία από τον κ. Δημητριάδη Βασίλη.
11:00 π. μ.
Κοινότητα Επισκοπής Νάουσας

Πορεία προς το Μνημείο της Γενοκτονίας
– Αποκαλυπτήρια Μνημείου Γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού – Επιμνημόσυνη Δέηση
- Κατάθεση Στεφάνων - Εθνικός Ύμνος – Χαιρετισμοί επισήμων.
Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Λέσχης για την μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις
εν όψει της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δύο προπτυχιακά ρεσιτάλ
τμήματος
βιολιού
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας και η
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας σας προσκαλούν
σε δύο προπτυχιακά ρεσιτάλ , μαθητών
τμήματος Βιολιού του Δ.Ω.Β.
Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 , ώρα 20.00,
προπτυχιακό ρεσιτάλ Σταυρούλας Πουσίνη
. Συνοδεία πιάνου : Θανάσης Γοβατζιδάκης
Τρίτη 15 Μαΐου, ώρα 20.00, προπτυχιακό ρεσιτάλ Χαρίκλειας Ουρσουζίδου .
Συνοδεία πιάνου : Πόπη Φιρτινίδου
Καθηγητής : Γιάννης Στέφανος Βλάχος
Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών , είσοδος ελεύθερη .

Κραταιά ως θάνατος αγάπη
Στην αγαπημένη μνήμη της πρώτης δασκάλας του Δημοτικού Ωδείου της πόλης, της Πόπης Χατζηδήμου, μιας
δασκάλας που ενέπνευσε όχι μόνο με τις γνώσεις που
μετέδωσε, αλλά και με το ήθος και την σεμνότητα με τα
οποία το έκανε, είναι αφιερωμένη η 13η χρονιά της πιανιστικής διοργάνωσης Το πιάνο, μακρινός φίλος, οικείος
ξένος. Αφορμή για την φετινή συναυλία αποτέλεσε η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της, και για τον
λόγο αυτό θα ερμηνευτούν μόνο έργα που η ίδια δίδασκε
συχνά στους μαθητές και τις μαθήτριες της, αλλά και
κάποια έργα που αγαπούσε και έπαιζε συχνά η ίδια. Η
οργάνωση της βραδιάς έγινε από την καθηγήτρια πιάνου
του Δημοτικού Ωδείου Πόπη Φιρτινίδου.
Η συναυλία μνήμης για την εξαιρετική αυτή γυναίκα θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου, στις 8:30 μμ, η
είσοδος θα είναι 5 ευρώ, ενώ, όπως κάθε χρόνο, τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν υπέρ των σκοπών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ν. Ημαθίας «ο Άγιος Παρθένιος».

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΙΛΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Βιωματική παρουσίαση
παιδικών βιβλίων
Το πρωί της Κυριακής 29 Απριλίου
2018 ο Σύλλογος
Σπουδαστών Γονέων και Φίλων
του Ωδείου της Ι.Μ.
Βεροίας & Ναούσης φιλοξένησε την
συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Κοινωνική Λειτουργό
Σωτηρία Κυρμανίδου από τις Σέρρες,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στα πλαίσια της
παιδαγωγικής προσέγγισης και ευαισθητοποίησης των
μικρών παιδιών σε ιδιαίτερα θέματα με τα οποία
ασχολείται στη βιβλιογραφία της η συγγραφέας.
«Η Σταλαχτή και ο Ντόζυ» , «Ο κυρ δρόμος,
οι οδηγοί και όλοι εμείς», «Ο Καπνούλης στην
Αστραφτοχώρα», ταξίδεψαν τους παρευρισκόμενους με μία ιδιαίτερη προσέγγιση για τη διαφορετικότητα, την αγάπη και την προσφορά
μέσα από την παιδική ματιά στον ιδιαίτερο χώρο
εκείνο της θεραπευτικής ιππασίας. Στη συνέχεια
ασχολήθηκαν με μαθήματα σωστής συμπεριφοράς στο δρόμο, στο αυτοκίνητο μέσα από
μια αληθινή ιστορία , ευαισθητοποιώντας τους
με τον «Καπνούλη» γύρω και από το θέμα του
καπνίσματος μέσα από τα βιώματα ενός μικρού
παιδιού.
Με μια βιωματική δράση υπό την καθοδήγηση της κ. Κατερίνας Τόμτση με στόχο την αποδοχή στην διαφορετικότητα οι μικροί και μεγάλοι
μας φίλοι βίωσαν μέσω του παιχνιδιού πόσο ιδιαίτερο είναι να είσαι ξεχωριστός και ταυτόχρονα
αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο.
Την παρουσίαση των παραμυθιών επιμελή-

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΌ

«Δίνω αίμα
για το αίμα
που χάθηκε»
Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 από τις
9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εθελοντική Αιμοδοσία στα
πλαίσια των Εκδηλώσεων Μνήμης,
ως φόρος τιμής για την ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
των προγόνων μας.Από τις 9 το πρωί
η κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γ. Ν.
Βέροιας θα βρίσκεται στον 1ο όροφο
του Δημαρχείου Βέροιας, ενώ στην
πλατεία του Δημαρχείου θα βρίσκεται
το περίπτερο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας με το ανάλογο έντυπο υλικό για
την αιμοδοσία και την ημέρα Μνήμης.
Υπεύθυνη Αιμοδοσίας : Κα Χατζίδη
Κατερίνα, Α΄ Αντιπρόεδρος.Πληροφορίες στη Γραμματεία της Λέσχης τηλ
23310-72060
από Κυριακή έως Πέμπτη από 5:30
μ.μ- 9:00 μ.μ.

θηκαν η κ.Τόμτση Κατερίνα Θεατρολόγος - Εκπαιδευτικός & η κ.Νικολάου Αντωνία καθηγήτρια
Αγγλικής Φιλολογίας καθώς την παρουσίαση της
Συγγραφέως έκανε η η κ.Ξανθή Χονδρού - Χιλλ
καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας.
(φωτο: Ιορδάνης Ιορδανίδης)
Ευχαριστίες
«Νιώθω λίγο σαν το Οδυσσέα.
Πάντα θα βρίσκω μια Ιθάκη κι αυτό επιτυγχάνεται όταν η αγάπη, η αλληλεγγύη υπηρετεί μακρόθυμα τον συν-άνθρωπο. Πραγματοποιήθηκε
λοιπόν στη Νάουσα σήμερα η παρουσίαση των
βιβλίων μου.
Ευχαριστίες στον κ. Γιώργο , στην Αντωνία,
την Ξανθή την Κατερίνα.
Ευγνώμων νιώθω.
Πάντα να προσφέρετε στιγμές προβληματισμού, ενημέρωσης, υποστήριξης στο κομμάτι
του πολιτισμού.
Και για την υπέροχη φιλοξενία καθ’ όλα νιώθω συγκινημένη.»
Σωτηρία Κυρμανίδου
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Ο ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ
Τα σημεία στίξης αποφάσισαν να
κάνουν πάρτι και έξω από το πάρτι
η ταμπέλα έγραφε <ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ
ΟΙ ΤΕΛΕΙΕΣ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΑ> το πάρτι ξεκίνησε και
χτύπησε το κουδούνι
Ανοίγει ο οικοδεσπότης και βλέπει
μια τελεία και του λέει ότι δεν είδε την
ταμπέλα και λέει ο καλεσμένος τι λες
ρε δεν με βλέπεις ο αστερίσκος είμαι
απλά έχω βάλει ζελέ.

Υγεία: Η χοληστερίνη του
εγκεφάλου μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ,
σύμφωνα με νέα έρευνα

Ο ΠΟΝΤΙΟΣ
Ένας πόντιος αποφασίζει να ανοίξει ένα αναψυκτήριο στη μέση
της ερήμου. σε λίγο υποδέχεται τον
πρώτο άραβα πελάτη. τι θα πάρετε
φίλτατε βεδουίνε, ρωτάει ευγενικά τον
διψασμένο μουσουλμάνο. Αμχα αμπεχου α coca cola. Και ξαναρωτάει
ο πόντιος, είπατε μια παγωμένη τι?

«Αλλιώτικος» Αρακάς με
Ρύζι και Λαχανικά

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Αυτά που έχουν σχέση, ανήκουν ή αναφέρονται
στο χρηματιστή.
2.Ευοίωνες, καλότυχες – Ο βασιλιάς του Μαρόκου.
3. … βουαγιάζ: ταξιδιωτικός σάκος (ξεν.) – Χαρούν
Αλ…: έμεινε στην ιστορία σαν τον πιο γνωστό χαλίφη
της Περσίας.
4.Λίγες φορές, σπάνια (επίρρ.) – «… γλύκα έχουνε
τα χείλη σου» παλιό τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα με τον Στέλιο Καζαντζίδη.
5.Κι έτσι ο εξογκωμένος.
6.Ισοδυναμία Αγοραστικής Δύναμης – Ποταμός της
Γερμανίας και Τσεχίας – Ο αριθμός 28 με γράμματα.
7. «Δε ρωτώ ποια…»: γνωστό τραγούδι του Βασίλη
Τσιτσάνη – Μάρκα απορρυπαντικού.
8.Σειρά στρατευσίμων (αρχικά) – Το περίβλημα των
οστρακοφόρων.
9.Ιταλική κατάφαση - … Στέφανο: παλιός θρύλος
της Ρεάλ – Λεγόταν ο Φεραίος.
10.Αρχαίος αττικός δήμος κοντά στο σημ. Κολωνό
– Παλιά γνωστή αναπροσαρμογή.
11.Ήρωας του ο «Ισοβίτης» - Εκεί ακριβώς (τοπ.
επίρρημα).
12.Επιφώνημα αρχαίας τραγωδίας – Ο αόριστος
του «τηγανίζω».

ΚΑΘΕΤΑ
1.Δικηγόροι που δεν είναι άξιοι… εμπιστοσύνης Άγιος… χωριού.
2.Παλιά ισπανικά νομίσματα –«Ο θησαυρός της…
Μάντρε»: ταινία με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.
3.Πρόχειρα κτίσματα για προφύλαξη από τον ήλιο ή
την βροχή, κιόσκια – Σπορ για όλες τις εποχές.
4.Μουσική νότα – Έπεται του… Πανελληνίου – Ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια.
5.Εχουν… χάρη στις κινήσεις τους αυτές – Το 316
με γράμματα.
6.Τα μικρά αγρίων σαρκοφάγων ζώων.
7. …Μπερλουσκόνι: Ιταλός μεγαλοεκδότης και
πρωθυπουργός – Η Λιέγη χωρίς… άκρα.
8.Ο χωρισμός μιας ομάδας πιστών από εκκλησιαστικό σώμα για δογματικούς ή διοικητικούς λόγους –
Βαθμοί πυκνότητας υγρών.
9.Δωρικό «την» - Βαθούλωμα, κοιλότητα – Ο αριθμός «Ένα» για τους αρχαίους.
10.Τσάρλτον…: διάσημος Αμερικανός ηθοποιός –
Κατ’ επέκταση κάθε μικρό ιπτάμενο έντομο.
11.Κυρία… Επιστολής – Τις βρίσκουμε στα περίπτερα.
12.Το λουλούδιασμα, η εποχή της ανθοφορίας –
«… μη χορεύεις»: ταινία με τον Λάμπρο Κωσταντάρα.

stayrolexakias.gr

Υλικά
450 γραμμαρια αρακάς
1 πράσο σε κομματάκια
2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια σε
κομματάκια
2 καρότα στον τρίφτη
2 σκελιδες σκόρδο
150 γραμ. φρεσκα μανιτάρια
2 κουτ. σούπας καλαμπόκι
2-3 χούφτες ρύζι μακρύκοκκο λίγο άνηθο και σέλερι
1/2 κουτ.ι του γλυκού κάρυ
αλάτι, πιπέρι
1/2 κουτ.του γλυκού καγιέν
2-3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
Για να γίνει πιο πηχτό: Προσθέτουμε σ ενα μπολ 2 κουταλιές της σούπας κορν φλαουρ,
το χυμό από ένα λεμόνι και 2
κουταλιές της σούπας από το
ζουμί του φαγητού
Οδηγίες
Σε μία κατσαρόλα σωτάρουμε τα λαχανικά μας. Αφού γίνουν, ρίχνουμε τον αρακά και
προσθέτουμε νερό όσο πάρει.
Έπειτα προσθέτουμε το ρύζι, το
σέλερι, τον άνηθο και τα μπαχαρικά μας.
Αφήνουμε να βράσουν σε
μέτρια φωτιά περίπου 30 λεπτά.
Όταν αφαιρέσουμε το φαγητό από τη φωτιά, ρίχνουμε το μείγμα
που ετοιμάσαμε στο μπολ με το
κορν φλαουρ και ανακατεύουμε
μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Για πρώτη φορά οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χοληστερίνη, που συνήθως συνδέεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μπορεί να παίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ.
Μια βρετανο-σουηδική ερευνητική ομάδα βρήκε ότι το
μόριο της χοληστερίνης δρα στον εγκέφαλο ως καταλύτης
που πυροδοτεί το σχηματισμών των τοξικών συσσωματώσεων της πρωτεΐνης βήτα αμυλοειδούς, που είναι το «σήμα
κατατεθέν» της νόσου.
Η διαπίστωση αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε μια
νέα θεραπευτική προσέγγιση για το Αλτσχάιμερ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μικέλε Βεντρουσκόλο του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου του
Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό
χημείας «Nature Chemistry», ανέφεραν ότι προς το παρόν
δεν είναι σαφές αν τα νέα ευρήματα αφορούν και τη χοληστερίνη που παίρνει κανείς με τη διατροφή του, καθώς η
εισαγόμενη χοληστερίνη δεν μπορεί να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η χοληστερίνη, που είναι
ένα από τα βασικά συστατικά της εξωτερικής επιφάνειας
των εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνων), μπορεί να λειτουργήσει ως «μαγνήτης» για την προσκόλληση των μορίων της
τοξικής πρωτεΐνης βήτα αμυλοειδούς. Η προσκόλληση αυτή
οδηγεί σταδιακά στο σχηματισμό διάσπαρτων πλακών μέσα
στον εγκέφαλο και τελικά στο θάνατο ολοένα περισσότερων
εγκεφαλικών κυττάρων, με συνέπεια την απώλεια μνήμης
και άλλων λειτουργιών.
Μέχρι σήμερα έχει πολλαπλώς επιβεβαιωθεί η σχέση
ανάμεσα στη βήτα αμυλοειδή πρωτεΐνη και στο Αλτσχάιμερ.
Όμως παραμένει ασαφές πώς και γιατί ξεκινά η συσσωμάτωση των μορίων της πρωτεΐνης και έτσι πυροδοτείται
η όλη διαδικασία, από τη στιγμή που τα επίπεδα της βήτα
αμυλοειδούς στον εγκέφαλο είναι πολύ χαμηλά. Η νέα μελέτη δείχνει ότι ο «ένοχος» ή τουλάχιστον ένας από τους
«ενόχους» είναι η χοληστερίνη που υπάρχει φυσιολογικά
στα εγκεφαλικά κύτταρα.
Από μόνα τους τα μόρια της βήτα αμυλοειδούς πρωτεΐνης είναι πολύ δύσκολο να βρουν το ένα το άλλο και να
προσκολληθούν μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες στον εγκέφαλο. Όμως αυτό μπορεί να συμβεί με τη μεσολάβηση της χοληστερίνης που υπάρχει στις
λιπώδεις κυτταρικές μεμβράνες των νευρώνων. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, η εγκεφαλική χοληστερίνη
επιταχύνει κατά 20 φορές τη συγκόλληση των μορίων της
βήτα αμυλοειδούς και το σχηματισμό τοξικών πλακών.
Όπως είπε ο Βεντρουσκόλο, «το θέμα δεν είναι να εξαλείψει κανείς την χοληστερίνη από τον εγκέφαλο, αλλά να
ελέγξει το ρόλο της στη νόσο Αλτσχάιμερ, ρυθμίζοντας την
αλληλεπίδρασή της με τη βήτα αμυλοειδή. Δεν υποστηρίζουμε ότι η χοληστερίνη είναι η μοναδική αιτία που πυροδοτεί
τη νόσο, αλλά σίγουρα είναι μία από τις αιτίες. Χρειάζεται να
κατανοήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς διατηρείται
η ισορροπία της χοληστερίνης στον εγκέφαλο, προκειμένου
να βρούμε τρόπους να απενεργοποιήσουμε τον καταλυτικό
ρόλο της στην πυροδότηση της συσσώρευσης της βήτα αμυλοειδούς πρωτεΐνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καταδικάστηκε σε θάνατο έφηβη στο Σουδάν
που σκότωσε τον βιαστή της - Έντονες
αντιδράσεις από τη Διεθνή Αμνηστία

“Dark”
Μυστηρίου,
δράμα

Ένα εξαφανισμένο αγόρι, ένα
νεκρό αγόρι που κανείς δεν γνωρίζει τα στοιχεία του, ένα τρομακτικό
δάσος, οικογενειακές ιστορίες που
κρύβουν μυστικά, και μία σπηλιά,
που μέσα της ζει το πριν και το
μετά, με ένα μόνο πέρασμα. Στο
DARK οι άνθρωποι έρχονται σε
επαφή με μια σειρά γεγονότων που
τους αναγκάζουν να δεχτούν τη
μοίρα τους. Εκεί που το παρελθόν
συνδέεται αιτιακά με το μέλλον, κάποιος θα πρέπει να θυσιαστεί, να
αφήσει την ιστορία να εξελιχθεί όπως πρέπει.

Η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε
έντονα το γεγονός ότι δικαστήριο
του Σουδάν επέβαλε τη θανατική
ποινή σε έφηβη που κατηγορείται ότι σκότωσε, αμυνόμενη, τον
σύζυγο και βιαστή της. Η Νούρα
Χουσέιν Χάμαντ, 19 χρονών, είναι «θύμα» και «η ποινή η οποία
της επιβλήθηκε είναι ανυπόφορα απάνθρωπη», τόνισε ο Σέιφ
Μαγκάνγκο, υποδιευθυντής του
τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας
που είναι αρμόδιο για την Ανατολική Αφρική, το Κέρας της Αφρικής
και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. «Η ποινή του θανάτου είναι η πιο σκληρή,
απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία. Η επιβολή της σε ένα θύμα βιασμού δεν κάνει
τίποτε άλλο πέρα από το να υπογραμμίζει το ότι οι σουδανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν τη βία την οποία υπέστη» η νέα, πρόσθεσε ο Μαγκάνγκο. Η Νούρα Χουσέιν
καταδικάστηκε σε θάνατο διότι σκότωσε τον Αμπντουλραχμάν Χαμάντ, τον άνδρα τον
οποίο την υποχρέωσε να παντρευτεί ο πατέρας της όταν έκλεισε τα 16 της χρόνια. Ο
νόμος στο Σουδάν επιτρέπει να παντρεύονται παιδιά από την ηλικία των 10 ετών και
πάνω. «Οι σουδανικές αρχές θα όφειλαν να ακυρώσουν αυτήν τη χονδροειδώς άδικη
καταδίκη και να εγγυηθούν το δικαίωμα της Νούρα σε μια δίκαιη (επαναληπτική) δίκη,
η οποία θα πάρει υπόψη τα ελαφρυντικά» στοιχεία όσον αφορά τις περιστάσεις της
ανθρωποκτονίας, έκρινε η ΜΚΟ. Τον Απρίλιο του 2017, η νεαρή αναγκάστηκε, αφού
ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο γυμνάσιο, να μετακομίσει στο σπίτι του συζύγου
της. Όταν η Νούρα Χουσέιν αρνήθηκε να εκπληρώσει τα συζυγικά της καθήκοντα, ο
άνδρας κάλεσε δύο αδελφούς του κι έναν εξάδελφό του για να τον βοηθήσουν να τη
βιάσει, ανέφερε η Αμνηστία. «Τη 2α Μαΐου 2017, οι τρεις άνδρες κράταγαν τη Νούρα
Χουσέιν ενώ ο Αμπντουλραχμάν τη βίαζε. Την επομένη, προσπάθησε εκ νέου να τη
βιάσει, αλλά μπόρεσε να ξεφύγει στην κουζίνα, όπου άρπαξε ένα μαχαίρι. Στην αψιμαχία που ακολούθησε, ο Αμπντουλραχμάν υπέκυψε στις μαχαιριές» που του κατάφερε,
εξήγησε η ΜΚΟ. Η Νούρα Χουσέιν πήγε κατόπιν στο σπίτι της οικογένειάς της κι ο
πατέρας της την παρέδωσε στην αστυνομία. Στη δίκη της, τον Ιούλιο του 2017, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη της κατηγορίας για «ανθρωποκτονία από πρόθεση», εφαρμόζοντας έναν παλιό νόμο στο Σουδάν που δεν αναγνωρίζει τον βιασμό εντός γάμου.
Η Νούρα Χουσέιν Χάμαντ, το όνειρο της οποίας ήταν να γίνει δασκάλα, είναι έγκλειστη
σε φυλακή γυναικών από τον Μάιο του 2017.
`Τα τελευταία χρόνια, ΜΚΟ και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών εντείνουν τις εκστρατείες
τους εναντίον των καταναγκαστικών γάμων, ιδίως παιδιών, που αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο Σουδάν.

Χαβάη: Οι αρχές απομακρύνουν χιλιάδες λίτρα
καυσίμων από το μονοπάτι της λάβας
Οι αρχές ασφαλείας της Χαβάη απομακρύνουν χιλιάδες λίτρα καυσίμων από ένα
γεωθερμικό εργοστάσιο, καθώς φοβούνται ότι τα εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά μπορεί
βρεθούν στο «μονοπάτι» της λάβας.Ο κυβερνήτης της πολιτεία Ντέιβιντ Άιγκε προειδοποίησε σήμερα ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσουν επιπλέον μαζικές εκκενώσεις περιοχών, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα δίνει πολύ ισχυρές εκρήξεις. Μια
νέα ρωγμή στο έδαφος άνοιξε σε απόσταση 800 μέτρων από το γεωθερμικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αμέσως συγκροτήθηκε μία ομάδα ειδικών

Το μυστικό του πύργου της Πίζας αποκάλυψαν
Βρετανοί και Ιταλοί μηχανικοί
Ομάδα επιστημόνων μηχανικών από την
Βρετανία και την Ιταλία, ανακοίνωσε ότι βρήκε
την απάντηση στο ερώτημα, γιατί δεν πέφτει ο
ύψους 58 μέτρων πύργος της Πίζας. Σημειώνεται ότι ο Πύργος χρονολογείται από το 1280
καθώς παρουσιάζει μια κλίση 3-4 μοιρών και
εξακολουθεί να παραμένει όρθιος παρά τους
τέσσερις ισχυρούς σεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή στα 500 χρόνια της ύπαρξης
του. Οι ερευνητές αποδίδουν την σταθερότητα
του πύργου της Πίζας στο μαλακό έδαφος πάνω στο οποίο έχει χτιστεί. «Η ειρωνεία βρίσκεται στο ότι, το ίδιο αυτό μαλακό έδαφος που
προκάλεσε την κλίση και έφερε τον Πύργο στα
όρια της κατάρρευσης, ήταν αυτό που συνέβαλε στο να αντέξει στις σεισμικές επιδράσεις»,
δηλώνει ένας από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, ο καθηγητής Τζώρτζ
Μυλωνάκης. Σύμφωνα με τους μηχανικούς, ο συνδυασμός της ανθεκτικής κατασκευής του Πύργου και του μαλακού εδάφους
κατά την διάρκεια των σεισμού δεν δημιουργεί ταλαντώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατασκευή αυτή να έχει σχεδόν τον
καλύτερο δείκτη της λεγόμενης δυναμικής αλληλεπίδρασης κτίσματος και εδάφους, με τον οποίο οι μηχανικοί αξιολογούν την
σταθερότητα ενός κτιρίου κατά την διάρκεια σεισμού. Ο καθηγητής Τζώρτζ Μυλωνάκης από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
του πανεπιστημίου του Μπρίστολ, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην ομάδα 16 ερευνητών υπό την εποπτεία του Καθηγητή
Camillo Nuti του Πανεπιστήμιου της Ρώμης 3 (Roma Tre University), για να μελετήσουν το μυστήριο της Κλίσης του Πύργου
της Πίζας, που προβληματίζει τους μηχανικούς επί χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης των 16 Βρετανών και Ιταλών μηχανικών έχουν ήδη παρουσιασθεί σε διεθνή ομάδα εργασίας και τυπικά θα ανακοινωθούν στο 16η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Σεισμών
και Μηχανικής (16th European Conference in Earthquake Engineering) που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, στο διάστημα 18-21 Ιουνίου.

προκειμένου να απομακρυνθεί
το επικίνδυνο πεντάνιο που χρησιμοποιείται για τις τουρμπίνες
του εργοστασίου. Εάν το υγρό
καύσιμο αναφλεγεί, η έκρηξη θα
μπορούσε προκαλέσει ζημιές
και προβλήματα σε μία ακτίνα
1,6 χιλιομέτρων, σύμφωνα με
τον κυβερνήτη.Το γεωθερμικό
εργοστάσιο Puna Geothermal
Venture βρίσκεται στα όρια της
κατοικημένης περιοχής Λεϊλάνι,
στο Μπιγκ Άιλαντ, όπου η λάβα
αναβρύζει από 15 διαφορετικές
ρωγμές έχοντας καταστρέψει 36 κτίρια. Συνολικά, περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους χωρίς να γνωρίζουν πότε ή αν θα
επιστρέψουν ποτέ σε αυτές.

Η Βρετανία βάζει τέλος στα υγρά
μαντηλάκια καθαρισμού
Τα υγρά μαντηλάκια, τα οποία
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό
των χεριών και άλλων σημείων του
σώματος, για ντεμακιγιάζ ή ως μωρομάντηλα, θα καταργηθούν μέσα
στην επόμενη εικοσαετία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το σχέδιό της
να καταργήσει σταδιακά τα προϊόντα
καθημερινής χρήσης από πλαστικό
«περιλαμβάνει και τα προϊόντα μιας
χρήσης όπως τα υγρά μαντηλάκια».
Τα μαντηλάκια περιέχουν μη βιοδιασπώμενο πλαστικό. Έτσι είτε θα πρέπει οι κατασκευαστές να κατασκευάζουν μαντηλάκια που δεν θα περιέχουν πλαστικό, είτε οι καταναλωτές θα πρέπει να μάθουν να ζουν
χωρίς αυτά. Τα υγρά μαντηλάκια ευθύνονται για το 93% των περιπτώσεων φραγής
υπονόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC, και για τον λόγο αυτόν η κυβέρνηση και η βιομηχανία καλούν τους καταναλωτές να μην τα πετούν στις τουαλέτες.
«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους κατασκευαστές και τους λιανέμπορους των
υγρομάντηλων ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι εμφανής η προειδοποίηση στη συσκευασία των προϊόντων και ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πού να τα πετούν», δήλωσε
ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra). Ωστόσο, το υπουργείο υποστηρίζει ότι «ενθαρρύνουμε την καινοτομία
ώστε όλο και περισσότερα από αυτά τα προϊόντα να μπορούν να ανακυκλώνονται και
συνεργαζόμαστε με τη βιομηχανία ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, όπως ένα υγρό μαντηλάκι που δεν θα περιέχει πλαστικό και επομένως
θα μπορούμε να το πετάμε στις τουαλέτες». Η βιομηχανία των υγρομάντηλων έχει ανθίσει την τελευταία δεκαετία με τους κατασκευαστές να προσφέρουν μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων: για ευαίσθητο δέρμα, για τον καθαρισμό των μωρών, για ντεμακιγιάζ,
για τα τσιμπήματα των κουνουπιών, για προστασία από τον ήλιο ή για αποσμητικό.
Ωστόσο, τα περισσότερα είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα και άλλα μη βιοδιασπώμενα υλικά. Η πρωθυπουργός της χώρας Τερέζα Μέι δεσμεύτηκε τον Ιανουάριο
να καταργήσει όλα τα «πλαστικά απορρίμματα που μπορούν να αποφεύγονται» μέχρι
το 2042. Η κυβέρνηση έχει ακόμη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε διαβουλεύσεις
για το αν θα καταργήσει ή όχι τα πλαστικά καλαμάκια, τις μπατονέτες και τους αναδευτήρες.

Έκλεψαν την αυθεντική στολή του Iron
Man στο Λος Άντζελες
Η αστυνομία του Λος Άντζελες
έκανε γνωστό ότι η χρυσοκόκκινη
πανοπλία-στολή που φορούσε ο
Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ υποδυόμενος τον ήρωα της Marvel «Iron
Man» στην πρώτη ταινία της πετυχημένης κινηματογραφικής σειράς το 2008 εξαφανίστηκε από την
αποθήκη όπου φυλασσόταν. Οι
ιδιοκτήτες της αποθήκης ειδοποίησαν την αστυνομία και είπαν ότι πιστεύουν πως η πανοπλία του
φορούσε ο Τόνι Σταρκ, ο επιχειρηματίας που μεταμορφώνεται σε σιδερένιο άνδρα,
εκλάπη μεταξύ Φεβρουαρίου και 25ης Απριλίου από τους χώρους αποθήκευσης αξεσουάρ του κινηματογράφου που διατηρούν στο προάστιο Πακόιμα του Λος Άντζελες.
Η αστυνομία βεβαιώνει ότι αυτή η «ασυνήθιστη» κλοπή εξετάζεται ως «προτεραιότητα
αλλά ότι οι ερευνητές δεν έχουν κανένα στοιχείο επί του παρόντος για να εντοπίσουν
την πανοπλία, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 325.000 δολάρια (274.000 ευρώ). Ο
πρώτος «Iron Man», διασκευή κόμικς της Marvel στη μεγάλη οθόνη, είχε παγκόσμιες
εισπράξεις ύψους 585 εκατομμυρίων δολαρίων και η σειρά με τους σούπερ-ήρωες
«Avengers» (Εκδικητές), των οποίων ο Τόνι Σταρκ είναι ένας από τους αρχηγούς, έχει
αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στα ταμεία από τις πωλήσεις εισιτηρίων παγκοσμίως.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Π α ρ α σ κ ε υ ή 11
Μαΐου 2018 στις
6.30 μ.μ. από τον
Ιερό Αγ. Πέτρου
και Παύλου Μητρόπολη Βέροιας
ο Α λ έ ξα ν δ ρο ς
Βοργιατζίδης σε
ηλικία 60 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 8 Μαΐου
2018 στις 5.30
μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας η Σοφία Κυρμανίδου
σε ηλικία 70 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 8 Μαΐου
2018 στις 11.00
π.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας ο Αθανάσιος Γεωρ. Μανωλάς σε ηλικία
86 ετών.

Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 7 Μαΐου
2018 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Βεργίνας η Ελεονώρα
Σωτ. Γιαννούλη
σε ηλικία 94 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 10 Μαΐου
2018 από τον Ιερό
Ναό Αγ. Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου Τριποτάμου Βέροιας ο Ξενοφών Σαραφίδης σε ηλικία 84
ετών.

Κηδεύτηκε
την Πέμπτη 10
Μαΐου 2018 από τον Ιερό Ναό
Αγ. Δημητρίου
Κα β α σ ί λω ν ο
Θεόδωρος Σωτηριάδης σε ηλικία 85 ετών.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ
Από ανεμοθύελλα-βροχόπτωση
Την Κυριακή 6 Μαΐου 2018 σημειώθηκε ανεμοθύελλα και βροχόπτωση που έπληξαν
δενδρώδεις καλλιέργειες, κυρίως υπέρ-πρώιμες κερασιές και ακτινίδια, στην ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Βέροιας.
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις
στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο, μέχρι την Παρασκευή
25 Μαΐου 2018.
Ο ανταποκριτής
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

-Τραπεζαρία με έξι καρέκλες από ξύλο οξυάς, χρώμα
κερασί, τιμή 250.
-Τριθέσιος και διθέσιος καναπές χρώμα μωβ τιμή 150.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα 100.
Τιμή ευκαιρίας για όλα 400 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 6973 777747
ENOIKIAZETAI ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑ
Πληροφορίες κ. Σιουκιούρογλου Μπάμπης. Τηλ. επικοινωνίας 6947150807

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 02 -05-2018
Aριθμ.πρωτ.:1436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται η 10η Μαΐου 2018
και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η Mαΐου 2018.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται βρέφη ηλικίας 6 μηνών
έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους
στο Νηπιαγωγείο. Κατά την σχολική χρονιά 2018-2019 o Β΄
Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά
ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών -1,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/
κός Σταθμός (Aσώματα) ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ετών-2,5 ετών και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών- 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178
καθώς και στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας :1.Α΄Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310
61723), 2.Β΄Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310
26093), 3.Γ΄Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888),
4.Δ΄Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΑ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.2331064698),
5.Β΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792),
6. Δ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188) 7.
Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661), 8. Παιδικός
Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,9. Παιδικός Σταθμός
Παλατιτσίων (23310 92790), 10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων
(23310 92790).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ανακοίνωση
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στα
Καλά Νερά Βόλου.
• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
2018 και
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
2018.
Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
•ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην
Ευρωπαϊκή κατασκήνωση« Αλεξάνδρα»
στην περιοχή Κάριανη N. Καβάλας.
ΑΠΟ:
• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018 και
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ
W.C. KAI NTOYZ
•ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά τόπους ΚΑΠΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:10/18
CPV: 45233222-1

Βέροια 10-05-2018
Αρ. Πρωτ. 12991

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ
ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται
από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45233222-1, Κωδικός
NUTS: EL 521
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και
μέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με
αναζήτηση στον αρ συστήματος 72929
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 05.06.18
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών
09:00 π.μ. Μετά τη λήξη της υποβολής των προσφορών και
ώρα 11:00π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής
της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί
τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για
την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας.
Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ € (4032,00€) και θα απευθύνεται στον
Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των εννιά
(9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α του Ν.
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
την 04-04-2019.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ
30/7333.005 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου
και προέρχεται από ΣΑΤΑ
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης
του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3
του Ν.4412/16).
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος

ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Ι.Ε.Τ.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) συνήλθε έκτακτα σήμερα Τετάρτη 9 Μαΐου, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του εκλεκτού μέλους της
ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΪΡΗ (83 ετών),
ιδιοκτήτη της εφημερίδας «ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΗ», που εκδίδεται στην Κάλυμνο, 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 και να
αναρτηθεί σε όλα τα ειδησεογραφικά site των εφημερίδων.
Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Βγάζει διοίκηση ο Ερασιτέχνης
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ «ΤΡΕΧΕΙ» ΟΛΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μεθαύριο Τετάρτη 16/5 θα εκδικαστεί
στο Πρωτοδικείο Βέροιας η αίτηση των
δύο παλαιοτέρων μελών του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, του Δάνου Φιλιππίδη, πρώην μέλους του ΔΣ του ΓΑΣ και προέδρου του
ιστορικού ΣΦΒ και του Φιλάρετου Καζαντζίδη, επίσης πρώην μέλους του ΔΣ του
ΓΑΣ και προέδρου της ΓΕΒ.
Η αίτηση κατατέθηκε πριν 20 ημέρες από τον Βεροιώτη δικηγόρο Κώστα
Πουλασουχίδη, που ανέλαβε να στηρίξει
νομικά την προσπάθεια της επαναδραστηριοποίησης του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ.
ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η συγκέντρωση της 18/4 στην Ελιά,
με την πρωτοβουλία των παλαιμάχων
ποδοσφαιριστών της «Βασίλισσας», έγινε προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, ώστε το καλοκαίρι ο ΓΑΣ, ο οποίος
να θυμίσουμε πως είναι αδρανοποιημένος μέχρι και σήμερα εδώ και μία δεκαετία, να έχει τακτική διοίκηση, που θα εξασφαλίσει την συνέχεια της ομάδας και θα
διασφαλίσει τα περιουσιακά της στοιχεία.
Ένα από αυτά είναι το προπονητικό

κέντρο στο Ταγαροχώρι, που ήδη φροντίζεται από εθελοντές, πρώην υπαλλήλους
και συνεργάτες της ΠΑΕ, με την βοήθεια,
κυρίως υλικοτεχνική, του Δήμου Βέροιας,
οι οποίοι συντηρούν τα δύο γήπεδα.
Επίσης πρώτο μέλημα της διορισμένης από το Πρωτοδικείο διοίκησης θα
πρέπει να είναι οι επαφές της με ομάδες
που θα ανέλθουν στην Γ΄ Εθνική και ενδεχομένως δεν θα δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό, προκειμένου να πάρουν το
ΑΦΜ και με το όνομα και τα χρώματα της
«Βασίλισσας» να λάβει μέρος σε αυτό,
κάνοντας μία νέα αρχή, απαλλαγμένη
εξολοκλήρου από τα χρέη.
Έχουμε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας, ότι η ομάδα που θα κάνει
συγχώνευση με την ΒΕΡΟΙΑ και μιλάμε
για τον ΓΑΣ, έχει βρεθεί, απλά οι ενέργειες θα ξεκινήσουν μόλις αυτή εξασφαλίσει
την άνοδό της.
Αν τώρα η ΠΑΕ αποφασίσει (αλήθεια
ποιος), να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα
της Γ΄ Εθνικής, τότε ο ΓΑΣ δεν μπορεί
να δηλώσει ομάδα σε άλλη κατηγορία.
Όμως οφείλει να είναι ενεργός, διότι αν

για παράδειγμα η ΠΑΕ δεν δηλώσει συμμετοχή, θα πρέπει να είναι έτοιμος για να
τρέξει τις εξελίξεις και φυσικά να αναζητήσει οικονομικούς παράγοντες, όπως επίσης, όπως προαναφέραμε, να αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα πάρει μέρος.
Υπάρχει όμως και η εκδοχή, αν η σημερινή διοίκησή της ΠΑΕ δεν δηλώσει
την ομάδα στην Γ’ Εθνική, τότε θα πέσει
στο τοπικό και αυτόματα μπαίνει σε εκκαθάριση.
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι Δάνος Φιλιππίδης, Φιλάρετος Καζαντζίδης πρότειναν για πρόεδρο της
νέας διοίκησης, τον πρώην πρόεδρο του
ΓΑΣ και ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Κώστα Γκαβαισέ και το πρώην μέλος του Δ.Σ. του
ΣΦΒ Μιχάλη Σακαλή για αντιπρόεδρο,
για Γενικό Γραμματέα τον δημοσιογράφο Κώστα Τσιμόπουλο, ταμία και έφορο
ποδοσφαίρου τα δύο πρώην μέλη του
ΔΣ του ΓΑΣ Γιώργο Κουτσιώνη και Βύλλη
Γαλανομάτη αντίστοιχα.
Τα άλλα μέλη του ΔΣ είναι ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας
Στέργιος Διαμάντης, ο δημοσιογράφος
Κώστας Ασλάνογλου, ο πρώην

δ/ντής των γραφείων της ΠΑΕ επι εποχής Τσαμήτρου Βασίλης Αράβας και το
πρώην μέλος του ΔΣ του ΓΑΣ Γιώργος
Αράβας
Από την δικάσιμο, που αναμένεται να

γίνει σε δύο με τρεις περίπου εβδομάδες
και από την οποία θα προκύψει η νέα
διοίκηση, αυτή θα έχει να τρέξει πολλά
θέματα, τα οποία χρίζουν λύσης.

Εξασφάλισε την παραμονή Ήττα χωρίς συνέπειες
στην Γ’ εθνική ο ΑΟΚ
για το Φίλιππο
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η αγωνιστική
Νικόπολη Πρ. – Φίλιππος Β. ...... 66-60
Πρωτέας Γρ. – Νίκη Βόλου.......... 83-67
Ιωνικός Ιων. – Ίκαροι Τρ. ........... 69-82
Ζέφυρος – Εύαθλος.................... 62-67
ΑΟΚ Β. – Αγρίνιο......................... 83-64
Πτολεμαΐδα – Γιάννινα................. 61-78
Ρεπό: Φαίακας Κέρκυρας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Φίλιππος Β....................................42
2. Φαίακας Κέρκ................................40
3. Νίκη Βόλου....................................38
4. Πρωτέας Γρ...................................37
5. Ζέφυρος........................................35
6. Εύαθλος Πολ.................................35
7. Νικόπολη Πρ.................................35
8. Γιάννινα.........................................35
9. ΑΟΚ Β...........................................34
10. Ίκαροι Τρ.....................................34
11. Ιωνικός Ιων..................................32
12. Αγρίνιο.........................................27
13. Πτολεμαΐδα..................................26
Η επόμενη αγωνιστική (20/5)
Φαίακας Κέρκ. – Νικόπολη Πρ.
Φίλιππος Β. – Πρωτέας Γρ.
Νίκη Βόλου – Ιωνικός Ιων.
Ίκαροι Τρ. – Ζέφυρος
Εύαθλος – ΑΟΚ Β.
Αγρίνιο – Πτολεμαΐδα
Ρεπό: Γιάννινα

Στην Γ’ Εθνική θα αγωνίζεται και τη νέα περίοδο ο
ΑΟΚ. Στο τελευταίο εντός έδρας ματς, οι Βεροιώτες κέρδισαν εύκολα την ΓΕ Αγρινίου με 83-64 και
εξασφάλισαν την παραμονή, μια αγωνιστική πριν
το τέλος της σεζόν.
Στα αξιοσημείωτα του ματς είναι η επιλογή του
προπονητή του ΑΟΚ Κώστα Ηλιάδη να δώσει σε
όλη την διάρκεια του ματς ρόλους σε νεαρά παιδιά
όπως ο Ιωννίδης, ο Καραθανάσης, ο Ορφανίδης
και ο Βοργιαζίδης.
Αγωνιστικά, ο ΑΟΚ μετά από ένα ισορροπημένο
πρώτο δεκάλεπτο, πήρε το πάνω χέρι και ξέφυγε
στο σκορ. Με τρίποντες βόμβες του νεαρού Ιωννίδη, ο ΑΟΚ προηγήθηκε με 26-17 στο 12’ και 48-31
στο 18’.
Η ΓΕ Αγρινίου δεν βρήκε λύσεις και με τον ΑΟΚ
να παίζει όμορφο μπάσκετ, η διαφορά ανέβηκε
ακόμη περισσότερο στο δεύτερο μέρος. Στο 24’ οι
Βεροιώτες πέρασαν με 56-33 και στο 32’ έγραψαν
το 71-46. Παρά τις πολλές παρουσίες νεαρών
παικτών στην πεντάδα, η διαφορά παρέμεινε σε
υψηλά επίπεδα και η νίκη ήρθε άνετα. Μεταξύ των
θεατών του ματς ήταν και ο δήμαρχος Βέροιας
Κώστας Βοργιαζίδης.
Δεκάλεπτα: 21-17, 48-31, 67-46, 83-64.

ΕΧΑΣΕ 66-60 ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Με σκορ 66-60 ηττήθηκε η ανδρική ομάδα του Φιλίππου
Βέροιας στην προ-τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Δημήτρη Γκίμα προηγήθηκε στο 10’ με
15-21 στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήγαν
στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 32-29.
Στο 30’ η ομάδα της Βέροιας πήρε και πάλι κεφάλι στο
σκορ 47-51 αλλά τον τελευταίο λόγο είχαν οι παίκτες του
Μυριούνη που κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς της
νίκης με τελικό σκορ 66-60.
Διαιτητές: Λελούδας – Κοντογιάννης
Τα δεκάλεπτα: 15-21, 32-29, 47-51, 66-60
Νικόπολη (Μυριούνης):
Βαγενάς 10, Αργυρός 2,
Σουλιώτης, Τσιτσώνης 6,
Σταμούλης, Κακιούζης 15,
Παπαμιχαήλ, Γεωργάκης 2,
Νίκας 7, Μακρόπουλος 9,
Μπέλλος, Μπάλλας 15.
Φίλιππος Βέροιας (Γκίμας):
Τόκας Α., Τσεσμετζίδης, Τόκας Π., Βάλλιος 7, Τσιακλαγκάνος 5, Μαρκόπουλος
5, Καβαργύρης, Κοθράς,
Παραπούρας 16, Σουτζό-

Δύο αθλητικά
έργα στον Δήμο
Βέροιας
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

θίας Χρήστου Αντωνίου, Φρόσω Καρασαρλίδου και
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργου Ουρσουζίδη.
Γιώργος Βασιλειάδης υπέγραψε σήμερα δύο προΠρόκειται για δύο έργα, την ανακατασκευή του
γραμματικές συμβάσεις με τον Δήμαρχο Βέροιας, δαπέδου του γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης και τη
Κώστα Βοργιαζίδη παρουσία των βουλευτών Ημα- βελτίωση του γηπέδου Αγίας Βαρβάρας Βέροιας.
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Η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας στην
Πατρίδα Βέροιας (19 – 21 Μαΐου 2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 2795/2018 διακήρυξης

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συµβάσεων µε
προϋπολογισµό κατώτερο του ορίου της ενωσιακής νοµοθεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιµής, για την επιλογή αναδόχου για την Προµήθεια σκυροδέµατος και οπλισµού, εργασίες αντιστήριξης και θεµελίωσης στεγάστρου, (cpv 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες) - (CPV: 45112000-5 Εργασίες
εκσκαφών και µετακίνησης γαιών), (CPV: 44114200-4 Προϊόντα σκυροδέµατος).
Ο προϋπολογισµός είναι 127.822,58 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Βαθμός Ασφάλειας – Προτεραιότητας
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: 726

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας, του άρθρου 5 του
Ν.3669/2008 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85, καθώς και με
τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης και όρων
δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου:
«Συντήρηση τμημάτων αρδευτικού, στραγγιστικού και
αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. – Τομέων
Αξιού, Αλιάκμονα και Γιαννιτσών (ΦΑΣΗ Β΄-2018)»
Προϋπολογισμός μελέτης: 500.000,00 ΕΥΡΩ
Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις είκοσι
εννέα ( 29 ) Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
επίδοσης προσφορών) στα Κεντρικά Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β.,
26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 27.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ.
Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και
άνω ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Υδραυλικών.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, εκτός Φ.Π.Α., δηλ. 8.065,00 ΕΥΡΩ. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ.
Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από το ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ του Γ.Ο.Ε.Β., 26ης
Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
(τηλ. επικοινωνίας 2310 520-681), εφόσον ζητηθούν μέχρι και
την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Β. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

Την Θαυματουργή και Μυροβλύζουσα εικόνα
της Παναγίας Οδηγήτριας θα υποδεχτεί το Σάββατο
19/5/2018 η Πατρίδα Βέροιας.
Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερες
τιμές στα προπύλαια του Ι. Ναού της Υπαπαντής
του Χριστού στην Πατρίδα, από τον Ι. Κλήρο και τον
πιστό λαό, στις 18:00 το απόγευμα.
Η θαυματουργή εικόνα θα αναχωρήσει από την
Πατρίδα την Δευτέρα 21/5/2018 το απόγευμα, ημέρα
μνήμης των Αγίων Κων/νου και Ελένης, μετά την Ι.
Παράκληση.
Πρόγραμμα καθημερινών ι. ακολουθιών:
Πρωί Όρθρος Θ. Λειτουργία και
Απόγευμα (18:00-19:00): Εσπερινός και Ι. Παράκληση της Παναγίας Οδηγήτριας.
Ο Ι. Ν. Υπαπαντής θα παραμένει ανοικτός κάθε
μέρα από 07:30-22:30 το βράδυ.
Την Δευτέρα πριν την αναχώρηση θα τελεσθεί η
ενθρόνιση πιστου αντίγραφου της Ι. Εικόνος στον Ι.
Ν. της Υπαπαντής ώστε να αγιάζονται οι πιστοί από
την Χάρι της Παναγίας μας.

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.
Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και
µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας
αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Η ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει τµηµατικά και θα ολοκληρωθεί εντός επτά (7) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων – «Στερέωση πρανούς και δηµιουργία υπαίθριας – ηµιυπαίθριας έκθεσης γλυπτών στη νότια αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας». κωδ.:
2017ΣΕ01400017
Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ∆Η.Σ στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα : www.
yppoa.gr και www.aigai.gr την 09-05-2018
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα
τηλ.2331022145-2331029737 , Fax 2331071725, αρµόδιοι υπάλληλοι Χατζηµιχάλη Μερόπη,, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.
ΒEΡΟΙΑ, 09-05-2018
Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας

Ευχαριστήριο της Πρωτοβουλίας
για το Παιδί

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε να πραγματοποιήσει επταήμερη εκδρομή στο γύρο της Ιταλίας.
Η διαδρομή Βέροια- Ηγουμενίτσα- Ανκόνα- ΒενετίαΦλωρεντία-Ρώμη- Περούτζια- Ασίζη- Ανκόνα.
Αναχώρηση από «ΕΛΙΑ» Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ώρα
5:00 το απόγευμα. Επιστροφή Τρίτη 7 Ιουνίου 2018. Δύο
διανυκτερεύσεις στο πλοίο και τέσσερες στην Ιταλία.
Λεπτομερές πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες στο
Γραφείο του Συνδέσμου ή στα τηλέφωνα των μελών του
Δ.Σ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12 Μαΐου 2018, διότι υπάρχει δέσμευση στην κράτηση του πλοίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί
θερμά:
1.Την κυρία Βίκυ Τριάμπελα, για τη δωρεά ποσού 1.000€ στη μνήμη
του συζύγου της Μιχάλη Τριάμπελα.
2.Το εστιατόριο «Κήπος» του Μονάχου για τη δράση υπέρ των σκοπών του Συλλόγου μας, που απέφερε ένα σημαντικό ποσό, ως δωρεά.
3.Την κυρία Σόνια Σιδηροπούλου, για τη δωρεά ποσού 100€ στη
μνήμη Ελεωνόρας Γιαννούλη.
4.Ανώνυμη κυρία, για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη των γονέων
της.
5.Το κατάστημα ωρολογίων του κυρίου Φιλόσογλου, για τη δωρεά
ωρολογίων τοίχου για τα Σπίτια μας.
6.Τον κύριο Γεώργιο Μαραντίδη, για την παροχή κρασιών, για τη
δεξίωση των εγκαινίων.
7.Την εταιρεία Eurofarm για την δωρεά δικτύων σκίασης (αυλή Σπιτιού της Βεργίνας).
8.Το Super Market Μητρόπουλου στη Βεργίνα, για τη χορήγηση
αναψυκτικών (εγκαίνια Βεργίνας).
9.Το ΜΑΖΙ Market για τη χορήγηση αναψυκτικών (εγκαίνια Βεργίνας).
10.Τον κύριο Αλέκο Ψώνη για τη χορήγηση κρασιών (εγκαίνια Βεργίνας).
11.Το οινοποιείο Μπουτάρη, για τη χορήγηση κρασιών (εγκαίνια).
12.Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 30€ στη μνήμη του συζύγου
της.
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

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

Δευτέρα 14/05/2018
14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023
14:30-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491
19:00-01:00 + διαν. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200
Τρίτη 15/05/2018
13:30-17:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
21:00-01:00 + διαν. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ)
23310-62989
Τετάρτη 16/05/2018
14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770
14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-66755
19:00-01:00 + διαν. ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000
Πέμπτη 17/05/2018
13:30-17:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
21:00-01:00 + διαν. ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι
ΙΚΑ) 23310-64102

Παρασκευή 18/05/2018
13:30-17:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-71601
21:00-01:00 + διαν. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ
23310-65931
Σάββατο 19/05/2018
08:00-14:30 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
08:00-14:30 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 21 (κοντά στο ΙΚΑ) 2331074374
08:00-14:30 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 2331066649
14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123
19:00-01:00 + διαν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669
Κυριακή 20/05/2018
08:00-14:30 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό
σχολείο) 23310-66755
14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69)
23310-24534
19:00-01:00 + διαν. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

CMYK
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Τα 10 κορυφαία value for money ξενοδοχεία στην Ελλάδα
Η trivago αναγνωρίζει τα ξενοδοχεία με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής της Ελλάδας και βραβεύει τα 10 καλύτερα για το 2017. Αν αυτό που ζητάτε είναι οικονομική αλλά και
ποιοτική διαμονή, χωρίς ιδιαίτερες πολυτέλειες αλλά σε καλή
τοποθεσία για να απολαύσετε στο έπαρκο το μέρος που επισκέπτεστε, τοτε αυτή η λίστα ειναι το απόλυτο εργαλείο για
εσάς! Ανακαλύψτε τα 10 κορυφαία value for money ξενοδοχεία σε πολύ δημοφιλή μέρη στην Ελλάδα.
Τα trivago awards 2017 χωρίζονται σε οκτώ κατηγορίες
στην κάθε μια εκ των οποίων βραβεύθηκαν δέκα ξενοδοχεία.

#1. Stelios Place, Σαντορίνη
Το ξενοδοχείο Stelios Place είναι ένα κατάλυμα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους επισκέπτες του και συγκεντρώνει υψηλές
βαθμολογίες στις κριτικές τους, κυρίως λόγω της σχέσης ποιότητας-τιμής, τοποθεσίας και ποιοτικών υπηρεσιών.
Θα το βρείτε στη Σαντορίνη, στη μαγευτική παραλία της Περίσσας, και θα σας κερδίσει η απλότητα και το όμορφο περιβάλλον
του. Με εξαιρετικές τιμές -που κυμαίνονται από 35 έως 88 ευρώ
(το δίκλινο)- και ποιοτικές υπηρεσίες το ξενοδοχείο Stelios Place
δικαίως κερδίζει τη διάκριση ανάμεσα στα καταλύματα του πιο
διάσημου ελληνικού νησιού.

#2. Ios Resort, Ίος
Το Ios Resort είναι ένα
νεόκτιστο ξενοδοχείο που
βρίσκεται στη Χώρα της
Ίου, μόλις λίγα λεπτά μακριά από τα κλαμπ και τα
εστιατόρια. Τα δωμάτια
του ξενοδοχείου resort
Ίου είναι άνετα και παραδοσιακά διακοσμημένα.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, θυρίδα
ασφαλείας, πιστολάκι
για τα μαλλιά, ντους,
τηλέφωνο και ιδιωτικό
μπαλκόνι. Το ξενοδοχείο διαθέτει δίκλινα
δωμάτια, τρίκλινα δωμάτια και δωμάτια για
τέσσερα άτομα.

#3. Pension Sofi, Νάξος
Η Pension Sofi Studios βρίσκεται στο νησί της Νάξου, σε απόσταση 300 μέτρα από τη Χώρα, 500 μέτρα από το λιμάνι, 200 μέτρα από την παραλία Γκρόττα και 1000 μέτρα από το αεροδρόμιο του
νησιού.
Τα δωμάτια της πανσιόν είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, μπάνιο
με ντουζιέρα και μπανιέρα, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο internet με ασύρματη δικτύωση, ανεμιστήρα, ραδιόφωνο,
χρηματοκιβώτιο και εξοπλισμό κουζίνας. Στις παροχές του προσφέρει ενοικίαση
αυτοκινήτου και μηχανής, αίθριο, υπηρεσίες καθαριστηρίου, μεταφορά από και
προς το λιμάνι, non-smoking δωμάτια, χρηματοκιβώτιο και δυνατότητα επιπρόσθετου κρεβατιού στα δωμάτια. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν αίθουσα
υποδοχής, ιδιωτικό χώρο παρκινγκ και κήπο.

#4. Manos Studios,
Ηράκλειο
Το δύο αστέρων Manos Studios βρίσκεται στην περιοχή της Αμμουδάρας, πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Σε απόσταση μόλις 250 μέτρων θα βρείτε τη μεγάλη
παραλία της Αμμουδάρας που είναι οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η περιοχή παρέχει μία μεγάλη
ποικιλία
από σημεία διασκέδασης και
πολλές
επιλογές για
φαγητό
και αγορές. Η πόλη του Ηρακλείου, με
αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος απέχει μόλις δύο
χιλιόμετρα.
Σε απόσταση 100 μέτρων υπάρχει στάση λεωφορείου
διευκολύνοντας έτσι τις μετακινήσεις. Στους χώρους του
Manos Studios οι επισκέπτες θα βρουν εξωτερική πισίνα
για στιγμές χαλάρωσης. Από το ξενοδοχείο προσφέρεται
δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και παρέχονται τουριστικές πληροφορίες για αξιοθέατα και εκδρομές
στην περιοχή και το νησί. Τα δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια
του συγκροτήματος εξυπηρετούνται με ανελκυστήρα και
διαθέτουν κουζινάκι, ανεξάρτητο κλιματισμό, ψυγειάκι, τηλεόραση και θυρίδα ασφαλείας.

#5. Renieris, Χανιά
Το νεόδμητο ξενοδοχείο Renieris είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, προσφέροντας άπλετη θέα σε όλον τον
ορίζοντα. Τα 21 δωμάτια έχουν όλα μπαλκόνι με θέα στα
μοναδικά ηλιοβασιλέματα και είναι επιπλωμένα με λιτό,
μοντέρνο και αναπαυτικό στυλ, προσφέροντας χαλάρωση και ηρεμία. Όλα έχουν ατομικό μπάνιο με ντουζιέρα,
κλιματισμό, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο και στεγνωτήρα
μαλλιών.
Το συγκρότημα διαθέτει μια μεγάλη πισίνα, με ξαπλώστρες, ομπρέλες και μπαρ πισίνας, φροντισμένους
κήπους, πρόσβαση στο ίντερνετ, που είναι δωρεάν
ασύρματη στους κοινόχρηστους χώρους, αίθουσα
τηλεόρασης, υπηρεσία πλυντηρίου, ενώ απαγορεύεται το κάπνισμα
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Η παραλία εμπρός από το ξενοδοχείο, είναι αμμώδης
και κατακάθαρη. Έχει ομπρέλες και ξαπλώστρες,
όπως και παρέχει δυνατότητα στους λουομένους
να επιδοθούν σε διάφορα
θαλάσσια σπορ, όπως σέρφινγκ και καταδύσεις. Στην
ευρύτερη περιοχή υπάρχει
δυνατότητα ιππασίας.

Τα υπόλοιπα 5 κορυφαία value for money ξενοδοχεία σε πολύ δημοφιλή μέρη στην Ελλάδα στο επόμενο φύλλο μας
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Η κυβέρνηση βάζει φόρο 2% στον τζίρο των εφημερίδων, ενώ κόβει 15% από το τέλος των
τηλεδιαφημίσεων. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη από την ΕΙΕΤ και άλλες Ενώσεις Ιδιοκτητών

“Χαράτσι” στον Περιφερειακό Τύπο, δώρο στους καναλάρχες
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα μέλη της Ν.Ε. ΝΟΔΕ
Ημαθίας, μετά τις εσωκομματικές
ΣΕΛ. 6
εκλογές της Κυριακής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νέο ωράριο λειτουργίας ΕΛ. 2
Σ
Αρχαιολογικών Χώρων,
Μνημείων και Μακεδοικών
Τάφων
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ανοιχτές Πόρτες 2018 στο
ΣΕΛ. 3
Vaeni Naoussa
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στις 22 Αυγούστου το 3ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
-ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

.3
ΣΕΛ

Ο «γίγαντας ξυπνάει»

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ - Η ΒΕΡΟΙΑ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ»

Σύσταση Δημοτικής Ενότητας
Κ.Βερμίου ζήτησαν από
τον Δήμαρχο, εκπρόσωποι
κατοίκων και επιχειρηματιών
του Σελίου
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Νέο ωράριο λειτουργίας
Αρχαιολογικών
Χώρων, Μνημείων και
Μακεδοικών Τάφων

Tο ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Χώρου Αγίου
Παταπίου, των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Βέροιας και των Μακεδονικών Τάφων των Λευκαδίων διαμορφώνεται ως εξής:
Αρχαιολογικός Χώρος Αγίου Παταπίου στη Βέροια: Τρίτη
έως Κυριακή 10:00 - 18:00, Δευτέρα κλειστά
Επισκέψιμα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Βέροιας (Ι.Ν. Αναστάσεως Χριστού, Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης,
Παναγίας Ευαγγελίστριας, Αγίου Νικολάου Μακαριωτίσσης,
Αγίου Γεωργίου Μικρού, Αγίου Βλασίου και Αγίου Νικολάου
Μοναχού Ανθίμου): Τρίτη έως Κυριακή 10:00 - 18:00, Δευτέρα
κλειστά.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας (αριθ. τηλ.2331021718)
Μακεδονικοί Τάφοι Λευκαδίων (Τάφος Ανθεμίων και Κρίσεως) εντός του αρχαιολογικού χώρου της Μίεζας: Τρίτη έως
Κυριακή 10:00 - 18:00, Δευτέρα κλειστά

4 προσλήψεις από το
Επιμελητήριο Ημαθίας
Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου
Ημαθίας, ΕΠΑΝΕΤ (Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρία), προτίθεται να
απασχολήσει τέσσερα
(4) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να υποβάλουν
αίτηση με βιογραφικό,
τους τίτλους σπουδών και τυχόν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από
21 έως 23 Μαΐου 2018 αυτοπροσώπως στην γραμματεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (2ος όροφος, Κεντρικής 3, Βέροια) από τις
08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.
Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο Ημαθίας. (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331024734, υπεύθυνη
κα.Μαυροπούλου Αλίνα).

Η κυβέρνηση βάζει φόρο 2% στον τζίρο των εφημερίδων, ενώ κόβει
15% από το τέλος των τηλεδιαφημίσεων. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
από την ΕΙΕΤ και άλλες Ενώσεις Ιδιοκτητών

“Χαράτσι” στον Περιφερειακό Τύπο,
δώρο στους καναλάρχες
Την ώρα που η κυβέρνηση στραγγαλίζει τις εφημερίδες και δη της
Περιφέρειας επιβάλλοντας, με πρόσχημα τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ,
φόρο 2% στον τζίρο τους, κάνει ακόμη ένα δώρο στους καναλάρχες.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, οι Ελληνες και οι Ελληνίδες θα πληρώσουν (για άλλη μία φορά) τους καναλάρχες για να κάνουν τα παιχνίδια τους, μια και προχωρεί στη μείωση σε 5% από 20% του ειδικού
φόρου επί των διαφημίσεων που θα προβάλλονται σε τηλεοπτικούς
σταθμούς.Τις αλλαγές, που ισχύουν από την 1η Απριλίου, στον φόρο
τηλεοπτικών διαφημίσεων περιλαμβάνει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εστάλη σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
για άμεση εφαρμογή. Σύμφωνα με τις διατάξεις που κοινοποιούνται με
την εγκύκλιο:
• Ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μειώνεται από 20% σε 5%.
• Ο φόρος υπολογίζεται επί του 80% της αξίας του τιμολογίου της
τηλεοπτικής διαφήμισης, αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις (η αλλαγή αυτή ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 2018).
Αντιστάθμισμα
Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του συντελεστή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων δόθηκε ως αντιστάθμισμα για την επιβολή του
τέλους 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που
επιβλήθηκε υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επικούρησης των εργαζομένων στον Τύπο (ΕΔΟΕΑΠ). Να
σημειωθεί, ωστόσο, ότι, ενώ υπήρξε αντιστάθμιση του κόστους
για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης (περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο
κ.λπ.) η επιβολή του τέλους 2% ήταν καθαρή επιβάρυνση.
Την ίδια ώρα τα θύματα της κρίσης, οι Ελληνες φορολογούμενοι,
συνεχίζουν να πληρώνουν μήνα με τον μήνα τους φόρους και τα χαράτσια (που δεν έχουν καμία σχέση με το εισόδημα), που σκαρφίζονται Ελληνες και ξένοι φορομπήχτες.
Προσφυγή στη δικαιοσύνη
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

για το «χαράτσι» του 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, κάνει λόγο για προσφυγή στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι είναι άδικο, παράνομο και
αδικαιολόγητο. Στην ανακοίνωσή της η ΕΙΕΤ αναφέρει τα εξής:
«Επί της επιβληθείσας -με το άρθρο 24 του ν. 4498/2017- εργοδοτικής εισφοράς 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, η οποία τυγχάνει παράνομη,
αντισυνταγματική και καταχρηστική, αφού τα μέλη της Ένωσης μας
ουδεμία σχέση είχαν με τον εν λόγω οργανισμό και τις κακοδαιμονίες
του, σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε όλες τις νομικές και δικαστικές ενέργειες για την κατάργηση της.
Όσοι «μαγείρεψαν» αυτήν την άδικη, ΠΑΡΑΝΟΜΗ και αδικαιολόγητη εισφορά («χαράτσι»), με στόχο να πλήξουν για μια ακόμη φορά
τον Περιφερειακό Τύπο, αγνοώντας προκλητικά τις απόλυτα δικαιολογημένες παρεμβάσεις των Ενώσεων ιδιοκτητών, θα πάρουν πολύ
σύντομα τις απαντήσεις τους.
Ήδη, οι Ενώσεις Τύπου, έχουν ξεκινήσει τις -από κοινού- διαδικασίες για προσφυγή στη δικαιοσύνη.»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Εθνικό
και Επαρχιακό
οδικό Δίκτυο της Π.Ε
Ημαθίας
Σήμερα Δευτέρα 21/05/2018 έως και την Τρίτη 07/08/2018,
θα υπάρχει αποκλεισμός της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Βέροιας - Κοζάνης, από τη χ/θ 17,700 (διασταύρωση «ΓΡΑ-ΓΡΟΥ») έως τη χ/θ
20,750 (διασταύρωση «ΓΚΕΚΑ»). Η κυκλοφορία των οχημάτων
θα διεξάγεται διαμέσου της τοπικής κοινότητας Καστανιάς και
της οδού Παναγίας Σουμελά. Λόγω των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών στους ανωτέρω δρόμους που θα εκτρέπεται
– διεξάγεται η κυκλοφορία, απαγορεύεται η κυκλοφορία των
φορτηγών οχημάτων, που το συνολικό τους βάρος είναι ίσο ή
άνω των 19 τόνων.

Συνάντηση παραδοσιακών γεύσεων της
Κρήτης και του Πόντου
Ο Σύλλογος Γευσιγνωσίας, Γαστρονομίας, Οίνου και Τουρισμού «Ο Κάρανος», ο Δήμος Βέροιας και ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» θα διοργανώσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 8.00
μ.μ. στο οικογενειακό κέντρο Σείριος στο Μακροχώρι, μια συνάντηση Κρήτης
και Πόντου, μια γιορτή πολιτισμού και παραδοσιακών γεύσεων που θα δημιουργήσουν οι Chefs Σεβαστή Κρασανάκη (Δια χειρός Σεβαστής), Πρόεδρος
του Συλλόγου Γυναικών «ΕΡΓΑΝΗ» Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης και Γιάννα Μακρογιαννάκη καθώς και οι: Παλησίδης Γιώργος, Σαμούκας Γιάννης
(12 Γράδα), Μαλλιάρας Νίκος (Βεργιώτικο), Ψώνης Αλέξανδρος (Μεράκι),
Λαφάρας Στέφανος (Χάραμα), Μεταξάς Γιώργος (Τσαγκαράδικο), Μαργαρίτου - Γερπερίδου Πελαγία (Εκείμερος), Βασιλειάδου Ελένη. Θα συμμετάσχει
ο Σύλλογος Κρητών Βρακοφόρων Μακεδονίας.
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Ανοιχτές Πόρτες 2018 στο Vaeni Naoussa
Και φέτος, παρέα με την οικογένειά
και τους φίλους, σας προσκαλούμε
στην καθιερωμένη εκδήλωση « Ανοικτές Πόρτες
Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα, μετά την ξενάγηση στους χώρους μας, να
δοκιμάσετε τον κορυφαίο ερυθρό ξηρό
οίνο για το 2018 « Δαμασκηνός ‘15 «
με βάση τα αποτελέσματα του Διεθνούς
Διαγωνισμού Οίνου Θεσσαλονίκης όπως επίσης και την ανανεωμένη σειρά
του Ίμερου λευκού και ερυθρού, που
έχει πλέον αποκτήσει μοντέρνο design.
Την Κυριακή μάλιστα, διατίθεται ο υπαίθριος χώρος μας για barbecue και η πρώτη φιάλη κρασί
που θα συνοδεύσει το φαγητό σας είναι δώρο από το οινοποιείο μας.
Μην χάσετε την ευκαιρία αγοράς οίνων σε εκπτωτικές τιμές από το πρατήριό μας.

Σύσταση Δημοτικής Ενότητας Κ.Βερμίου ζήτησαν
από τον Δήμαρχο, εκπρόσωποι κατοίκων και
επιχειρηματιών του Σελίου
Με το Δημαρχο της Βεροιας κ.Κωστα Βοργιαζίδη, συναντήθηκαν εκπροσωποι των κατοικων
και επιχειρηματιων του Σελιου κ.κ.Γιωργος Φαρσαρωτος και Ελενα Καραφωλα. Όπως ενημερώνουν οι εκπρόσωποι, με δελτίο Τύπου στα τοπικά
ΜΜΕ, «στη συζητηση ανεπτυξαν στον Δημαρχο
το καιριο για το χωριο ζητημα της συστασης Δημοτικης Ενοτητας Κ.Βερμιου με όλα τα ευεργετικα
οφελη που θα προκυψουν για το χωριο, αλλα και
τον Δημο( χαρακτηρισμος ορεινοτητας κτλ).
Επίσης ζητηθηκε αμεσα να αποφασισθει από
το Δημοτικο Συμβούλιο, ολες πλεον οι εκλογες (
Δημοτικες/Νομαρχιακες/Βουλευτικες/Ευρωκοινοβουλιου) να διενεργουνται πανω στο Σελι και όχι
στην πολη της Βεροιας ,σε κτιρια διαθεσιμα που
υπαρχουν στο χωριο (γραφεια τοπικης κοινουητας Κ.Βερμιου,Κτιριο ΠΤΟ Σελιου ).Αυτο συμβαινει σε ολες τις ορεινες τοπικες κοινοτητες της Χωρας και θα αποτελεσει παραγοντα δημιουργιας
αυτοδιοικητικης συνειδησης για τους
2000 και πλεον Δημοτες αλλα θα βοηθησει
και στην τονωση των επιχειρησεων του χωριου
με ολο αυτόν τον κοσμο πανω στο χωριο για τις
εκλογες.
Ζητηθηκε επισης από τον Δημαρχο η λειτουργια ,τουλαχιστον τους θερινους μηνες, του
γραφειου της τοπικης κοινοτητας που βρισκεται
στο πολύ ωραιο κτιριο στην εισοδο του χωριου.
Πρακτικη που ακολουθειται απ’ολες τις ορεινες
τοπικες κοινοτητες.
Γραφειο που θα εχει τηλεφωνικη γραμμη,υπολογιστη και στον οποιο οι κατοικοι θα μπορουν
τους καλοκαιρινους μηνες να απευθυνονται στον
τοπικο εκπροσωπο για θεματα καθημερινοτητας.

Ενδεχομενως να μπορουσε να αποσπασθει σε
συνεργασια με τον Δημο και την Περιφερεια καποιος αγροτικος Ιατρος δυο φορες την εβδομαδα
για την παροχη πρωτοβαθμιας ιατρικης φροντιδας στους ηλικιωμενους κατοικους και στα παιδια
που κατακλυζουν το χωριο.
Μην ξεχναμε ότι ο μεσος πληθυσμος του Σελιου το καλοκαιρι εκτοξευεται στους 3000-5000
κατοικους.Ολα αυτά στο κτιριο της τοπικης κοινοτητας Σελιου στην πλατεια του χωριου.
Ο Δημαρχος υποσχεθηκε να εξετασει,με θετικη σκοπια, το θεμα της Δημοτικης Ενοτητας και
να τοποθετηθει συντομα.
Στα θεματα της διενεργειας ολων των εκλογων
,σε εκλογικα τμηματα, πανω στο Σελι πλεον και
της λειτουργιας του κοινοτικου γραφειου τους
θερινους μηνες πανω στο Σελι ηταν θετικος και
συντομοτατα θα δρομολογησει της αναλογες
ενεργειες.
Παρεμβαση για τα ζητηματα αυτά αναμενεται
και από τον ΠΤ Ομιλο Σελιου μολις συγκροτηθει
σε σωμα αλλα και από την γενικη συνελευση των
κατοικων της τοπικης Κοινοτητας που αναμενεται
να ορισθει σε λιγες μερες».

Αρκούδα σε μελισσοκομείο
στην Χαράδρα
Μπροστά
από λίγες ημέρες, στην αγροτική περιοχή της
Χαράδρας Ημαθ ί α ς α ρ κο ύ δ α
<επισκέφθηκε>
μελισσοκομείο
μέλους του συλλόγου της Ημαθίας..
Αποτέλεσμα
αυτής της απρόσμενης <επίσκεψης> ήταν η καταστροφή έξι (6)
κυψελών.
Για αυτό τον
λόγο ο σύλλογος
μελισσοκόμων ενημερώνει τους μελισσοκόμους της περιοχής και όχι μόνο, που προτίθενται
να μετακινήσουν τα μελίσσια τους στην εν λόγω περιοχή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή
των Πιερίων, να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους ιδίους όσο
και για τα μελισσοσμήνη τους.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στις 22 Αυγούστου το 3ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
-ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Συνάντηση της ΔΕΥΑΒ με μαθητές και δασκάλους
ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημέρωση-παρουσίαση της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ),
του έργου, των παρεχόμενων υπηρεσιών και
του τρόπου με τον οποίο υδροδοτείται η πόλη
μας, στους μαθητές της τάξης Δ2΄ του 3ου Δημοτικού σχολείου της Βέροιας, έπειτα από πρόσκληση της Δ/ντριας κ. Ευγενίας Μιχαηλίδου.
Η ενημέρωση-παρουσίαση έγινε στο χώρο
του σχολείου, στο πλαίσιο του μαθήματος Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «Νερό, πηγή ζωής», με
τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Με τους
μαθητές και τη δασκάλα τους, συνομίλησαν
ο Προϊστάμενος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης κ. Γεώργιος Μαυρίδης και ο
Προϊστάμενος του Γρ. Ποιοτικού Ελέγχου κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, ο οποίος και ενημέρωσε τους
μικρούς μαθητές για τα θέματα ποιότητα του νερού της ΔΕΥΑΒ και των εμφιαλωμένων νερών, μετά
από σχετικές ερωτήσεις τους.
Η δράση ολοκληρώθηκε στις βρύσες της αυλής του σχολείου, όπου τα παιδιά με τη δασκάλα τους
είδαν από κοντά την αρχική διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου του νερού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικροί μαθητές, οι μαθήτριες και η δασκάλα τους, φάνηκαν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα θέματα του νερού και του περιβάλλοντος, με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΥΑΒ, εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια ένα
πρόγραμμα γνωριμίας, των μαθητών (και όχι μόνο) του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με την επιχείρηση με σκοπό την ενημέρωσή τους για το έργο της, το νερό και το περιβάλλον.

Στο στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον δήμο
Βέροιας.
Για το φεστιβάλ δόθηκε συνέντευξη τύπου στο
δημαρχείο με την παρουσία των προέδρων των
συλλόγων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Ο
δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης σημείωσε πως τα δύο
προηγούμενα φεστιβάλ ήταν επιτυχημένα και θα
συνεχίσει να υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή
και ο ίδιος αλλά και όλοι οι τοπικοί σύλλογοι. Έπειτα, ευχαρίστησε τα Μ.Μ.Ε. για την προβολή
του φεστιβάλ και τους ζήτησε να συνεχίσουν να
υποστηρίζουν την προσπάθεια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Ο αντιδήμαρχος τουρισμού κ. Λυκοστράτης
δήλωσε την επιθυμία, το φεστιβάλ να γίνει θεσμός που θα διατηρηθεί στη διάρκεια των ετών.
Υπογράμμισε πως φέτος υπάρχει μεγαλύτερη
ανάγκη εθελοντών με την παρουσία ξένων συλλόγων στη πόλη, οι οποίοι εκτός από τη φιλοξενία θα ξεναγηθούν στα αξιοθέατα του νομού. Οι
πρόεδροι των συλλόγων εξέφρασαν την χαρά

τους για την επιτυχία των δύο προηγούμενων
ετών του φεστιβάλ και υποσχέθηκαν να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καθιερωθεί
και να αποτελέσει ένα από τα καλύτερα την Ελλάδα.
Στο τρίτο φεστιβάλ οι υπεύθυνοι προχώρησαν
ένα σκαλοπάτι παραπάνω καλώντας και συλλόγους από το εξωτερικό με την ελπίδα προβολής
και διαφήμισης της πόλης. Συνολικά στο φεστιβάλ συμμετέχουν 4 σύλλογοι από το εξωτερικό ,
4 σύλλογοι εκτός Ημαθίας και φυσικά οι τοπικοί
σύλλογοι του νομού. Στις 22 Αυγούστου αναμένεται η έναρξή του με την παρέλαση όλων των συλλόγων, η πορεία της οποίας θα καταλήξει στην
πλατεία του δημαρχείου. Τη φετινή χρονιά μπαίνουν στις εκδηλώσεις, ο Άγιος Γεώργιος και η
Πατρίδα, δύο χωριά της περιοχής μας, με σκοπό
την ανάδειξή τους και τη ενεργή συμμετοχή των
κατοίκων. Ο δήμαρχος κ. Βοργιαζίδης έκλεισε
την συνέντευξη λέγοντας πως ο κύριος στόχος
του φεστιβάλ είναι η προβολή της πόλης και αυτό
θα είναι το κύριο μέλημα τα επόμενα χρόνια.
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Ο «γίγαντας ξυπνάει»

ΣΕ ΑΝΟΔΟ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ – Η ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ»
Ο Αθλητικός Τουρισμός ανήκει στις ειδικές μορφές τουρισμού, καθώς απευθύνεται σε ειδική κατηγορία τουριστών και
αναφέρεται στην πραγματοποίηση και στην εμπειρία ενός
ταξιδιού προκειμένου να συμμετέχει ενεργά ή να παρακολουθήσει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό.
Τα τελευταία 15 χρόνια, περίπου, χρόνια το sports tourism
event στην χώρα μας, αλλά και στη Βέροια έχει αναπτυχθεί
πολύ με σημαντικές διοργανώσεις. Έτσι ένας «κοιμώμενος
γίγαντας» του τουρισμού ξυπνάει και πλέον καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο, στην πυροδότηση μιας νέας
επανάστασης του τουρισμού.
Άλλωστε ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει να κάνει μόνο
με την περιοχή μας και της χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήσαμε από
το διαδίκτυο, ο αθλητικός τουρισμός κατέχει ήδη το 12,12%
της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, ενώ στις περισσότερες
αναπτυγμένες χώρες αντιστοιχεί στο 20% του τουρισμού.

Ο Δήμος Βέροιας των τεσσάρων εποχών
Η φυσική θέση της Βέροιας και των υπόλοιπων
διαμερισμάτων που ανήκουν στον οικείο Δήμο,
έχει τεράστια ιστορική κληρονομιά και φυσικό
πλούτο. Χώροι και διαδρομές που συνθέτουν μια
περιοχή όπου μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός
και στις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Η επαφή με το φυσικό μας περιβάλλον γίνεται
μέσα από πάμπολες αθλητικές δραστηριότητες.
Εξορμήσεις στην φύση με τα γνωστά μας αθλήματα όπως το ορεινό τρέξιμο, η ορεινή ποδηλασία,
η ορειβασία, η αναρρίχηση, το ορειβατικό και το
αγωνιστικό σκι κ.λ.π. οι οποίες δεν έχουν, απαραίτητα, ανταγωνιστικό χαρακτήρα και βάση τους
έχουν την αναψυχή μέσα από την άθληση. Κι όλα αυτά με
μια περιήγηση στα σπουδαιότερα μακεδονικά, θρησκευτικά
και ιστορικά μνημεία της χώρας μας.
«Εκδηλώσεις που παράγουν εξωστρέφεια και έχουν
να κάνουν και με άλλες περιοχές, φέρνουν κόσμο» μας
είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Λυκοστράτης και τονίζει πως «από κει
και πέρα θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους έτσι ώστε να τις στηρίξουμε και να
τις εμπλουτίσουμε μέσα από συνεργασίες, έτσι ώστε
να προσφέρουν μεγαλύτερη
ωφέλεια στην τοπική κοινωνία».

Μεγάλο πλήγμα
η διάλυση της ΠΑΕ Βέροια
Ξεκινώντας από τα αρνητικά
γεγονότα που επηρέασαν και θα
επηρεάσουν τον αθλητικό τουρισμό στη Βέροια, είναι ο υποβιβασμός της ποδοσφαιρικής ομάδας
της πόλης από την Superleague
και στην συνέχεια την διάλυσή της,
μέχρι την επόμενη μέρα…
«Ήταν πράγματι πλήγμα για την
πόλη η απουσία της Βέροιας από
το κορυφαίο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας μας» μας είπε ο
Βασίλης Λυκοστράτης και τόνισε
πως «κάθε δεκαπέντε μέρες να δέχεσαι εκατοντάδες κόσμου
(φιλάθλους) από άλλες πόλεις οι οποίοι θα κάνουν την σχετική κατανάλωση στην αγορά της πόλης, είναι σημαντικό
κομμάτι για τον αθλητικό τουρισμό. Το ίδιο ισχύει και για τις
ομάδες χάντμπολ και μπάσκετ του Δήμου μας, με τα σχετικά
μεγέθη τους».
…φήμη και πελατεία
Με τις αθλητικές εκδηλώσεις αναπτύσσονται δύο τομείς
που συνηγορούν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Η φήμη
και η πελατεία. Δύο διαφορετικά πράγματα, απόλυτα επηρεασμένα το ένα με το άλλο. Σήμερα στη Βέροια υπάρχουν
εκδηλώσεις που διαφημίζουν την πόλη και τη περιοχή, αλλά
τα οφέλη στην τοπική αγορά είναι μικρότερα. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου από άλλες περιοχές, αλλά μικρό το
ποσοστό που καταναλώνει στην τοπική αγορά.
Αντίθετα υπάρχουν εκδηλώσεις που διαρκούν δύο και
τρεις ημέρες οι οποίες «αναγκάζουν» τους συμμετέχοντες
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ή τους συνοδούς να παραμείνουν στην πόλη, με κόστος
διανυκτέρευσης και διατροφής. Όπως για παράδειγμα το
τουρνουά χάντμπολ «Βριληττός» που για κάποια χρόνια
διοργανώνονταν στη Βέροια, όπως και πρωταθλήματα καράτε, άσχετα αν εμπεριείχαν μέσα την ιδιωτική πρωτοβουλία
και προφανώς το κέρδος. Ίσως και κάποιες άλλες αθλητικές
δράσεις τις οποίες παραλείπουμε να αναφέρουμε.
Το Σέλι και ο μεγάλος στόχος αγώνες ΑμΕΑ
Όπως προαναφέραμε, για τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα του αθλητικού τουρισμού, είναι η διήμερες ή και τριήμερες εκδηλώσεις και δράσεις που θα κρατήσουν τους επισκέπτες στην πόλη.
Σ΄ αυτόν στόχο μία σημαντική αιχμή είναι το Χιονοδρομικό
Κέντρο Σελίου. Καιρού θέλοντος!!! Όταν χιόνι τα ξενοδοχεία
της ευρύτερης περιοχής του Σελίου και της Βέροιας, φτάνουν
σε βαθμό πληρότητας για Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον.
Παράλληλα όμως γίνονται προσπάθειες για την διοργάνωση εκδηλώσεων που θα έχουν το στοιχείο της μοναδικότητας, αλλά και της διαμονής των επισκεπτών στην πόλη.
«Κάνουμε προσπάθειες να αναλάβουμε αγώνες με την συμμετοχή αθλητών και αθλητριών ΑμΕΑ» μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και συμπλήρωσε διευκρινίζοντας πως
«δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι συγκεκριμένο καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο της συνεννόησης και
συνάντησης με τους αρμόδιους».
Σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση είναι ο στόχος
αυτός για τον Δήμο Βέροιας, αλλά υπάρχουν κι άλλες, επιπλέον, επιλογές. Για παράδειγμα τα τουρνουά τένις. Με την
βελτίωση των εγκαταστάσεων των γηπέδων στο ΕΑΚ «Δημήτριος Βικέλας», θα υπάρξει η δυνατότητα να αναληφθούν
αγώνες τένις. Το άθλημα είναι αναπτυγμένο στη Βέροια και
οι αθλητές όλων των κατηγοριών των συλλόγων της πόλης,
παίρνουν μέρος σε αγώνες άλλων
περιοχών. Μάλιστα μας είπαν πως
«προγραμματίζεται ένας αγώνας
την Παρασκευή και τα παιδιά δεν
αγωνίζονται την επόμενη μέρα, αλλά την Κυριακή, για να υπάρξει μεγαλύτερη διαμονή στην πόλη που
γίνεται το τουρνουά».
Η αρχή έγινε με τον
«Φιλίππειο» Δρόμο
Όπως αναφέρει και η Αντιδημαρχεία Τουρισμού, ομάδες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, είναι
αυτές που αναπτύσσουν περισσότερο τον αθλητικό τουρισμό και βέβαια την φήμη. Για παράδειγμα αν
κάποιος googlάρει σήμερα στο διαδίκτυο την λέξη «Βέροια»,
θα διαπιστώσει πως οι πρώτες και περισσότερες πληροφορίες-αναρτήσεις, έχουν αναφορά στην ποδοσφαιρική ομάδα
της πόλης.
Όμως υπάρχουν και άλλες δράσεις που βοήθησαν στην
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και την φήμη. Μία από
αυτές και η κορυφαία του είδους, είναι ο «Φιλίππειος» Δρόμος, από τη Βεργίνα μέχρι το Δημαρχείο της Βέροιας.
Για την επιτυχία της διοργάνωσης, συνέβαλε τα μέγιστα ο
Σύλλογος Δρομέων Βέροιας, ο ποίος στην συνέχεια ανέλαβε
και άλλες παρόμοιες αθλητικές εκδηλώσεις. Το κυριότερο;

Είναι ο Σύλλογος που μπόρεσε
να …βάλει σορτσάκι και αμάνικο φανελάκι σε πολίτες όλων
των ηλικιών.
«Είναι γεγονός ότι η δρομική κοινότητα εκτός
από αγωνιστικό ενδιαφέρον αρχίζει και
στρέφεται στο Αθλητικοτουριστικό τομέα
διότι επιλέγει όπως
φαίνεται και τις παροχές και τους τουριστικούς προορισμούς»
μας είπε ένας εκ των
πρωταγωνιστών του
Συλλόγου Δρομέων
Βέροιας, ο Γιάννης
Καραγιάννης .
«Πριν από 7 χρόνια
όταν για πρώτη φορά
διοργανώθηκε ο Φιλίππειος δρόμος, η συμμετοχή των δρομέων και η ανταπόκριση ήταν μόλις 300 δρομείς
και οι περισσότεροι ήταν από
τις γύρω περιοχές. Σήμερα ότι διοργανώνει τουλάχιστον ο
Σ.Δ. Βέροιας και ο Κ.Α.Π.Α έχει την απήχηση στο 60% με
70% σε επισκέπτες δρομείς με
τους φίλους και τις οικογένειές
τους εκτός Νομού κι αυτό εξελίσσετε» κατέληξε
ο Γιάννης Καραγιάννης.
Σας παραθέτουμε μερικά ενδεικτικά στοιχεία:
6ος ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
14χλμ - 680
δρομείς (160 από
Βέροια και 520 εκτός Βέροιας)
5χλμ - 250 δρομείς (100 δρομείς από Βέροια και 150 εκτός Βέροιας)
7ος Αγώνας ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου
14χλμ – 500 δρομείς ( 100 από Βέροια και
400 εκτός Βέροιας)
2ος Αγώνας 21 Μαθητών 7.700μ (Μακροχώρι)
7700μ - 378 δρομείς (άγνωστο πόσοι είναι
εκτός Βέροιας και Μακροχωρίου)

3000μ περιπατητών 280 δρομείς
Αριστοτέλειος δρόμος 30χλμ (Βεργίνα – Κοπανός
Σχολή Αριστοτέλους)
30χλμ 120 δρομείς (άγνωστο πόσοι είναι εκτός Βέροιας
και Νάουσας)
1ος Αγώνας ορεινού τρεξίματος Μνήμης και Θυσίας
Παναγίας Σουμελά 13.8χλμ
145 δρομείς (άγνωστο πόσοι είναι εκτός Βέροιας)
2ος Αγώνας Ανακτόρων Βεργίνα
8χλμ 140 δρομείς (άγνωστο πόσοι είναι εκτός Βέροιας)
12χλμ 120 δρομείς (άγνωστο πόσοι είναι εκτός Βέροιας)
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“Φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη στην
απασχόληση και στην ανάπτυξη”

Εκδήλωση στη Νάουσα με πρωτοβουλία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσως Καρασαρλίδου
Τα οφέλη για την εθνική και τοπική οικονομία από
την ανάπτυξη της φαρμακευτικής και της βιομηχανικής κάνναβης, αλλά και τα οφέλη για τους ασθενείς
χρόνιων παθήσεων από τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, αναλύθηκαν την Παρασκευή 11 Μαϊου
στην εκδήλωση με θέμα “Φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη στην απασχόληση και στην ανάπτυξη”,
που οργάνωσε στη Νάουσα, στον πολυχώρο της
“Βέτλανς”, η βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω
Καρασαρλίδου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές Γιάννης Σηφάκης και Χρήστος Αντωνίου, ο δήμαρχος
Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης, οι πρόεδροι των
δημοτικών συμβουλίων Νάουσας και Βέροιας, Γιάννης Παρθενόπουλος και Πέτρος Τσαπαρόπουλος, ο
αντιδήμαρχος Βέροιας Θεόφιλος Κορωνάς, ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Δημήτρης
Χαμπίδης, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ημαθίας
Τάκης Μαυρογιώργος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί
σύμβουλοι. Μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου, που
κατέκλεισε το χώρο της εκδήλωσης. Δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει για ενημέρωση και γνώση πάνω
στο θέμα.
Η βουλευτής Φρόσω Καρασαρλίδου τόνισε στην
ομιλία της ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι “να είμαστε περισσότερο ενημερωμένοι, λιγότερο φοβικοί και
με αίσθηση του συμφέροντος τόσο των ανθρώπων
που έχουν ανάγκη αυτού του είδους τα φαρμακευτικά σκευάσματα όσο και της οικονομίας, της τοπικής
οικονομίας της περιοχής μας”.
«Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα
για το οποίο η προσέγγιση από την πλευρά της Κυβέρνησης έγινε με την ευαισθησία, την προσοχή και
τη σοβαρότητα που επιβάλλει η διαμόρφωση ενός
νέου τοπίου στη χώρα μας, ενός τοπίου που ήδη
έχει ρυθμιστεί θεσμικά στις περισσότερες χώρες της
Ευρώπης. Γνωρίζουμε πλέον από πανεπιστημιακές
έρευνες ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης
έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος σε μια σειρά
από νόσους όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητι-

κός πόνος, τα αυτοάνοσα νοσήματα αλλά και σε παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, ο καρκίνος, η σκλήρυνση κατά πλάκας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει
εδώ και χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, ασθενείς να
αποζητούν τη νομιμοποίηση σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης και πολλές χώρες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού
πλαισίου για νόμιμα σκευάσματα αυτού του τύπου
αλλά και στη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης…
Παράλληλα, με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε το
διάστημα μελέτης και επεξεργασίας του σχεδίου νόμου, διαπιστώσαμε τις προοπτικές που διανοίγονται
στην οικονομία και την απασχόληση. Η Ελλάδα έχει
ανάγκη επενδύσεων και η κυβέρνηση προσπαθεί σε
όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων και στην φαρμακευτική κάνναβη, να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της
χώρας και να δημιουργήσει επενδυτικό κλίμα εμπιστοσύνης», είπε η βουλευτής.
Ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης έδωσε συγχαρητήρια στην κα. Καρασαρλίδου για την
πρωτοβουλία της να οργανώσει την εκδήλωση, αλλά
και στην κυβέρνηση για την προώθηση του σχετικού
νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι ο δήμος Νάουσας
ήταν ο πρώτος δήμος που αντιλήφθηκε τα οφέλη
αυτής της δράσης, φροντίζοντας να τα εκμεταλλευτεί
προς όφελος του τόπου.
Ο διδάκτωρ γεωπόνος, σύμβουλος του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Λιαλιώτης σημείωσε ότι ο τομέας της κάνναβης αποτεεί μία
από τις στρατηγικές επιλογές για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα συμβάλλουν
στην προσέλκυση επενδύσεων και την ανανέωση
στον αγροτικό χώρο, αποτέλεσε ο τομέας της κάνναβης. «Ένα φυτό, μία λέξη κατά πολλούς παρεξηγημένη, ή απαγορευμένη κατά άλλους… όμως δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ιστορικά, κατά το όχι και τόσο
μακρινό παρελθόν, το φυτό καλλιεργείτο στη χώρα
μας, δίνοντας διεξόδους στον γεωργικό και εμπορικό
τομέα. Αποτελεί ένα φυτό που μπορεί να βρει πληθώρα εφαρμογών σε πολλούς τομείς της καθημερι-

νότητάς μας (ύφανση, βιομηχανία, μονωτικό υλικό,
υλικό σύνδεσης, συστατικό τροφίμων, φαρμακευτική,
ζωοτροφές κ.α)», είπε ο ομιλητής, προσθέτοντας ότι:
«Πριν περίπου δύο χρόνια, θεωρώντας ότι η εισαγωγή της καλλιέργειας της κλωστικής (βιομηχανικής)
κάνναβης στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια
νέα προοπτική για την ελληνική γεωργία καθώς πρόκειται για μια κερδοφόρα εναλλακτική καλλιέργεια,
προχωρήσαμε στο σχετικό καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τους όρους και
τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη
μέχρι 0,2%…».
Αναφορικά με τον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης είπε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο
(ν.4523/2018) “δίνεται, υπό όρους, η δυνατότητα
καλλιέργεια κάνναβης µε αποκλειστικό σκοπό την
παραγωγή τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης” και ότι “ο νόμος προβλέπει να δίνεται ενιαία
έγκριση για μία παραγωγική διαδικασία που ξεκινάει
από το σπόρο και καταλήγει σε συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρών
ελεγκτικών διαδικασιών”. «Η ωφέλεια που θα προκύψει για τον αγροτικό χώρο πέραν της ίδιας της
καλλιέργειας, είναι ιδιαίτερα το
γεγονός ότι θα υπάρξουν θέσεις
εργασίας καθώς και η ανάπτυξη
και η συμμετοχή των γεωργών
σε συνεργατικά σχήματα, σε ομάδες παραγωγών. Αυτή τη στιγμή
νέπεια και συνέχεια, τεκμηρίωση και
ήδη έχει ολοκληρωθεί η υπουρδιπλωματική ευελιξία και κινητικότητα.
γική απόφαση που αφορά στην
Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας
αδειοδότηση και καλλιέργεια φαρτων Ποντίων, έχει αποτρεπτική ισχύ.
μακευτικής κάνναβης (βρίσκεται
Γιατί δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανείς
στο στάδιο υπογραφών από όλα
ότι στη σκοτεινή πλευρά της ιστορίας
τα συναρμόδια Υπουργεία) και
επεξεργάζεται και η σχετική απόυπήρχαν και υπάρχουν δυνάμεις που
φαση που αφορά στο τελικό φαρθα μπορούσαν να επαναλάβουν ανάμακευτικό προϊόν από πλευράς
λογες πρακτικές, αν αισθανθούν ότι δεν
Υπουργείου Υγείας. Η χώρα μας
υπάρχουν επιπτώσεις. Λειτουργεί θα
διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά
έλεγε κανείς και ως παράγοντας σταθεπλεονεκτήματα για τη διαμόρφωρότητας, αφού θέτει κανόνες σε όλα τα
ση επενδυτικού ενδιαφέροντος
έθνη και ιδιαίτερα σε όσα κράτη θέλουν
στον τομέα της κάνναβης. Γνωρίνα ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογέζουμε ότι υπάρχει έντονο επενδυνεια, όπως η Τουρκία. Γιατί η ένταξη στη
τικό ενδιαφέρον για τον τομέα της
μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια σημαίνει
κάνναβης τόσο στην περιοχή σας

Απ. Βεσυρόπουλος: «Η Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισμού αποτελεί ζώσα ιστορία. Δεν διαγράφεται,
δεν παραγράφεται και κυρίως δεν παραχαράσσεται»
Στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας
της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μίλησε ο βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος
Βεσυρόπουλος, εκπροσωπώντας το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και τονίζοντας
ότι, αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή και
ευθύνη το γεγονός ότι, είναι ομιλητής στην
επετειακή συνεδρίαση της Βουλής για τη
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ξεκίνησε την ομιλία του ο Βουλευτής Ημαθίας,
Απόστολος Βεσυρόπουλος. «Η Γενοκτονία
του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί ζώσα
ιστορία. Και η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν
παραγράφεται και κυρίως δεν παραχαράσσεται. Μιλάμε για μία απροκάλυπτη Γενοκτονία» ανέφερε ο κ. Βεσυρόπουλος.
Αναφερόμενος στις προσπάθειες για την αναγνώριση
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο κ. Βεσυρόπουλος, υποστήριξε ότι, η αναγνώριση της Γενοκτονίας
αποτελεί χρέος και ένδειξη πίστης στις πανανθρώπινες
αρχές και αξίες. «Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η
διαμόρφωση νέων συσχετισμών στις διεθνείς σχέσεις
δεν διαγράφουν την ιστορική μνήμη. Αυτό που πρέπει
να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι, το ιστορικό γεγονός της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού πρέπει να γίνει
συνείδηση σε κάθε Έλληνα πολίτη. Όχι μόνο σε όσους
έχουν Ποντιακή καταγωγή αλλά σε όλους τους Έλληνες.
Η Πολιτεία και το Υπουργείο Εξωτερικών, ασχέτως της
εναλλαγής των κυβερνήσεων, πρέπει να θέσει ως στόχο
την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης σε όλες τις
χώρες για τα ιστορικά αυτά γεγονότα, που όπως είπα
και πριν αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα στίγματα
του 21ου αιώνα. Αυτό απαιτεί εργώδη προσπάθεια, συ-

αποδοχή και αναγνώριση της ιστορίας
αλλά και των πανανθρώπινων αξιών.
Όποιος δεν δείχνει σεβασμό σε αυτά, δεν μπορεί να αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά και του
διεθνούς συστήματος ασφαλείας» ανέφερε ο βουλευτής
Ημαθίας.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Βεσυρόπουλος, τόνισε
ότι «σήμερα, η σκέψη μας δεν είναι μόνο στους χιλιάδες
νεκρούς που θρήνησε ο Ποντιακός Ελληνισμός. Η σκέψη
μας είναι και στους επιγόνους, στο ποντιακό στοιχείο που
σε όλο τον κόσμο διατηρεί άσβεστη την ιστορική μνήμη,
κρατά ζωντανό τον πολιτισμό και την παράδοση. Εκεί έξω
υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξεχνούν. Άνθρωποι που
είναι υπερήφανοι για την Ποντιακή καταγωγή τους. Υπάρχει ένα ξεχωριστό και πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, που η
χώρα μας πρέπει να το αξιοποιήσει και να το ενισχύσει.
Τα Ποντιακά Σωματεία και οι Ενώσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χρειάζονται
την έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας».

όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Θεωρούμε ότι αυτές οι ευκαιρίες δεν πρέπει να χαθούν αλλά
ούτε να πνιγούν στα γρανάζια γραφειοκρατικών
διαδικασιών, αλλά να δώσουν θετική ώθηση προς
όφελος του αγροτικού χώρου και της ανάπτυξης»,
κατέληξε ο ομιλητής.
Αναφερόμενη στο νόμο για την φαρμακευτική
κάνναβη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης, γεωπόνος Άννα Φουλίδη, είπε ότι:
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών της χώρας μας σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.
δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για
την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα
των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας.
- προωθούνται επενδυτικές πρωτοβουλίες, και
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στους τομείς
της καλλιέργειας, της μεταποίησης, του ελέγχου ποιότητας και της εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής
κάνναβης.
Κατά την παρουσίαση του καθηγητή Γεωπονικού
του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημ. Μπιλάλη έγινε
σύγκριση των σημείων παραγωγής βιομηχανικής
και φαρμακευτικής κάνναβης και παρουσιάσθηκαν
οι καλλιεργητικές ανάγκες σε επίπεδο λίπανσης,
άρδευσης τα επίπεδα των οποίων είναι παρόμοια
με άλλων καλλιεργειών θερμοκηπίου. Επίσης έγινε
αναφορά στο γεγονός ότι οι μονάδες φαρμακευτικής
κάνναβης ανήκουν στην κατηγορία της πράσινης
βιομηχανίας και θα λειτουργήσει ως πιλότος και για
άλλες παρόμοιες βιομηχανίες.
Ο ψυχίατρος από το Αιγινήτειο Νοσοκομείο και
τον ΟΚΑΝΑ Ελευθέριος Μέλλος αναφέρθηκε στην
χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στην σύγχρονη ιατρική και παρέθεσε χρήσιμα στοιχεία για την
επίδρασή της στον εγκέφαλο και το ανοσοποιητικό
σύστημα ενός ασθενή. Αναφέρθηκε στα σκευάσματα
που κυκλοφορούν, στις ενδείξεις και αντενδείξεις
- παρενέργειες. Μεταξύ άλλων, η φαρμακευτική
κάνναβη, όπως είπε, έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεια: χρόνιου πόνου, ναυτία από χημειοθεραπεία,
ευερέθιστο έντερο, πάρκινσον ψυχώσεις, άνοια κ.α.
Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και απαντήσεις των ομιλητών.
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Υποτονική η κίνηση
της αγοράς
ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΑΡΙΝΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018
Περιοδική έρευνα για την κίνηση
της αγοράς κατά την
ε α ρ ι ν ή ε κ π τωτ ι κ ή
περίοδο του 2018
πραγματοποίησε το
ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ(Ελληνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου)
. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 224 επιχειρήσεων,
εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές
αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται
στα εξής οκτώ σημεία:
1.
H πλειονότητα των επιχειρήσεων (80%)
συμμετείχε στις
ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις.
2.
Ως προς
το ύψος του ποσοστού έκπτωσης
6 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις
μεταξύ 11% και
40%, το 32% μεταξύ 11 – 20% και
το 28% μεταξύ 21
– 40%.
Μία στις δύο επιχειρήσεις
3.
(53%) πραγματοποίησαν εκπτώσεις στο
σύνολο των εμπορευμάτων και το 14%
στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών. Διαφοροποίηση καταγράφεται στις
άλλες κατηγορίες όπου το 17% έκανε
εκπτώσεις σε συγκεκριμένη κατηγορία
προϊόντων και το 13% σε εμπορεύματα
stock.
Περισσότερες από μία στις δύο
4.
επιχειρήσεις (56%) σημείωσαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό που είχε
φτάσει στο 70%. Αναφορικά με την εικόνα
των πωλήσεων με βάση το μέγεθος της
επιχείρησης, φαίνεται ότι οι πιο μικρές
επιχειρήσεις είχαν δυσμενέστερη εικόνα.
Ενδεικτικά, το 70% των επιχειρήσεων με
κύκλο εργασιών μικρότερο των 30.000
ευρώ σημείωσε πτώση πωλήσεων.
Η πλειονότητα των επιχειρήσε5.
ων (53%) θεωρεί ότι οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν τον συνολικό τζίρο της ανοιξιάτικης – καλοκαιρινής
περιόδου, ενώ ποσοστό 29% κρίνει ότι
το συγκεκριμένο μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο και 15% θετικό.
Παρά το γεγονός την υψηλής
6.

συμμετοχής των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις, οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι ο
εν λόγω θεσμός δεν
είναι θετικός στην
επιχειρηματική δράση.
7. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την
πρώτη Κυριακή της εαρινής εκπτωτικής
περιόδου επιβεβαιώνεται η κυρίαρχη τάση που καταγράφεται σε όλες τις έρευνες
του ΙΝΕΜΥ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα,

-Μειωμένη κατά (-)1%

- 10% η κίνηση σε Βέροια
και Αλεξάνδρεια και
(-)11%-20% στη Νάουσα

Τα νέα μέλη της Ν.Ε. ΝΟΔΕ Ημαθίας, μετά
τις εσωκομματικές εκλογές της Κυριακής
Μετά και την ολοκλήρωση
της καταμέτρησης των ψήφων,
από την Νομαρχιακή Διοικούσα
Επιτροπή (ΝΟ.Δ.Ε) Ημαθίας, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
στα Τοπικά Κομματικά Όργανα,
που προέκυψαν από τις εσωκομματικές εκλογές της 13ης Μαϊου
2018.
Παραμένει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ημαθίας ο Παναγιώτης Παλπάνας, μοναδικός υποψήφιος για
τη θέση.
Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ο.Δ.Ε
Παλπάνας Παναγιώτης
του Κων/νου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ
Τζήμα Συρμούλα του Αστέριου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο ΝΑΟΥΣΑΣ
Ζάχος Σταύρος του Γεωργίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.Τ.Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τάκης Νικόλαος του Βασιλείου
ΜΕΛΗ ΝΟ.Δ.Ε
Αδαμίδης Παύλος του Χαράλαμπου
Αραμπατζή Στεργιανή του Ιωάννη
Γιαμουστάρη Αθανασία του Πασχάλη
Θεοχαρόπουλος Αντώνιος του Κων/νου
Κοσμίδης Αθανάσιος του Θεόφιλου
Κουφόπουλος Αντώνιος του Μιχαήλ
Μοτσιόπουλος Χρήστος του Βασιλείου
Παπαγεωργίου Γρηγόριος του Πέτρου
Σουγιουλτζή Ολυμπία του Γρηγορίου

η πλειονότητα αναφέρει ότι η λειτουργία της Κυριακής δεν επηρεάζει τον συνολικό τζίρο των ενδιάμεσων εαρινών
εκπτώσεων (46%) και το 37% δηλώνει
ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο. Επίσης, η
ανάγκη απασχόλησης προσωπικού την
Κυριακή καλύπτεται, είτε προσωπικά από
τον επιχειρηματία, είτε με επέκταση του
ωραρίου των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων χωρίς, δηλαδή, να πραγματοποιηθούν επιπλέον προσλήψεις. Τέλος, τρεις
στις τέσσερις επιχειρήσεις φαίνεται να
καταγράφουν αύξηση του λειτουργικού
κόστους από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
Σε συνέχεια των προηγούμε8.
νων τακτικών ερευνών του Ινστιτούτου
που πραγματοποιήθηκαν στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις του Open
Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της
Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των εκπτώσεων
στα καταστήματα των ΑΚΕ δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το γενικό πληθυσμό. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
πραγματοποίησε εκπτώσεις της τάξης
μεταξύ 11% και 40%, ενώ το ποσοστό
συμμετοχής διαμορφώνεται στο 80%.

ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ
Βαρακλή - Καπρίνη Ευδοξία του Μερκουρίου
Ιωαννίδου - Πατσιαβούρα Δέσποινα του Ιωάννη
Κασάπη Ασημένια του Κων/νου
Κελεσίδης Ευστάθιος του Αναστασίου
Μπατσαράς Ηλίας
του Νικολάου
Παπαγιάννη Γεωργία
του Ιωάννη
Πυρινός Δημήτριος
του Παύλου
Συμεωνίδου Άννα
του Νικολάου
Τουτουντζίδης Παύλος
του Ιωάννη
ΜΕΛΗ
ΔΗΜ.Τ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ
Αμαραντίδης Ιωάννης
του Νικολάου
Καλαϊτζίδης Ζαχαρίας
του Κων/νου
Καλαϊτζίδης Ιωάννης
του Ζαχαρία
Καραγιάννης Αθανάσιος
του Αστέριου
Λαζαρίδου Δέσποινα
του Παύλου
Παπαδάκης Δημήτριος
του Μάριου
Συμεωνίδου Σοφία
του Στέλιου

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αναγγελία ζημίας από τη χαλαζόπτωση
Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 σημειώθηκε χαλαζόπτωση που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή της Μέσης του Δήμου Βέροιας.
Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις έως την Τρίτη 29 Μαΐου
2018 στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον Αντιδήμαρχο Σιδηρόπουλο Αθανάσιο.

Τηλκερίδης Νικόλαος του Χαράλαμπου
Χαραλαμπίδου Κυριακή του Ακρίτα
ΜΕΛΗ ΔΗΜ.Τ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Βενιοπούλου Δήμητρα του Σωτηρίου
Δημητρίου Δημήτριος του Κων/νου
Δημόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου
Ματσούκας Δημήτριος του Αριστείδη
Μοσχοπούλου Όλγα του Ευάγγελου
Παλιούρας Ευάγγελος του Ιωάννη
Πούλιου Ελένη του Αλεξάνδρου
Ρεσινιώτης Απόστολος του Αθανασίου
Σταμάτης Αντώνιος του Δημητρίου - Βασιλείου
ΣΥΝΕΔΡΟΙ ( Για τα 2 επόμενα τακτικά συνέδρια)
Αναστασίου Νικόλαος του Γεωργίου
Ανδρεανίδης Πέτρος του Μιχαήλ
Αραμπατζή Στεργιανή του Ιωάννη
Γιαμουστάρη Αθανασία του Πασχάλη
Γιανναβαρτζής Σταύρος του Χρήστου
Δρούγκας Χρήστος του Κων/νου
Μουρτζίλας Δημήτριος του Κων/νου
Μπιλέκας Γεώργιος του Άουρελ
Μπλατσιώτης Χρήστος του Στέργιου
Ντάνης Αθανάσιος του Χρήστου
Σακαλής Μιχαήλ του Γεωργίου
Σουγιουλτζή Ολυμπία του Γρηγορίου
Τάκης Νικόλαος του Βασιλείου
Τζήμα Συρμούλα του Αστέριου

Δευτέρα 721Μαΐου
Μαΐου2018
2018
Δευτέρα

Επιστολή του Γιώργου Χιονίδη για το
νέο βιβλίο του Γιώργου Π. Καραγιάννη
«Αγαπητέ μου Γιώργο, γεια
σου.
Έλαβα αντίτυπο του βιβλίου
σου, με τις «Παλιές Ιστορίες».
Το διάβασα (χθες και σήμερα) με πολύ ενδιαφέρον. Είναι
αξιόλογο.
Η γραφή σου με θύμισε κείμενα των Κ. Κρυστάλλη και Χρ.
Χρηστοβασίλη, ακόμα δε και
του Αλεξ. Παπαδιαμάντη, όταν
αναπαριστάς και καταγράφεις
χαρακτήρες πολλών, κυρίως
συγχωριανών σου, παλιών και νέων. Ένα
σύγχρονο ρεπορτάζ – χρονικό της νομαδικής ζωής…
Παρόλο ότι μετοίκησες σε αστικά κέντρα
(Καναδά, Βέροια κ.λ.π.) τα σημειώματά σου
μυρίζουν … στάνη και γίδια, όπως και τα
νοστιμότατα και θρεπτικότατα γάλα και τυρί
τους (βλ. στις σελίδες 90,91 και 92).
Και τα υπέροχα στιγμιότυπα της πολιτικής (Σπ. Μαρκεζίνης, Γ. Παπανδρέου,
Στεφανόπουλος Κ. κ.α.) ζωής μας, ήταν
αξιοσημείωτα.
Η λαϊκή φιλοσοφία (σοφία), όπως και η
τιμιότητα – ακεραιότητα του πατέρα σου
(βλ. σελ. 67) υπήρξαν φάρος και οδηγός
για την εξαφάνιση της οποιασδήποτε νεανικής κουτοπονηριάς (βλ. σελ.66 και επόμενες), ώστε να μπορείς πλέον να πορεύεσαι
στον δρόμο της αρετής και να οφείλεις «το
ζην» αλλά και «το ευ ζην» σ’ ένα πρόσωπο
και όχι σε δύο, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος.
Εντυπωσιάζει το πλήθος των ενδιαφερόμενων και των γνώσεών σου, καθώς και
η διαρκής και πλήρης προσπάθειά σου να
είσαι κοινωνός και συμμέτοχος στην κοινωνική – πολιτική ζωή και στα εθνικά θέματα
(όπως στο «Σκοπιανό»).

Η επιστογραφική σου
αρθρογραφία αποδεικνύει, ότι δεν είσαι άχρηστος
αλλά χρήσιμος πολίτης (όχι
απλός ψηφοφόρος) συμφεροντολόγος, άχρηστος ή
καλύτερα επικίνδυνος «ιδιώτης». Θα ευχαριστιόταν,
πολύ ο Περικλής και ο Θουκυδίδης…
Πολλά οφείλουν στα γραφτά σου, η Βέροια (για όσα
αναδημοσιεύσεις από τον
τοπικό μας Τύπο), οι Γεωργιανοί, η Συκιά
της Χαλκιδικής κ.α. μέρη.
Τι να πω, για όσα επαινετικά, μέχρι και
θαυμαστικά, γράφεις για τους Πόντιους
(Καυκάσιους) των Γεωργιανών, αν και Κουπατσάρης;
Όσο, λοιπόν, είσαι εσύ υπερήφανος γιατί
γεννήθηκες και πέρασες τα νιάτα σου στην
Αλατόπετρα (που εκλαμβάνω ως… ζαχαρόπετρα) των Γρεβενών, τόσο πρέπει να είναι
υπερήφανο (και υποχρεωμένο, μάλιστα)
και το χωριό σου, διότι , αν και σχετικά μικρό σε κατοίκους, βρήκε τον «γιο» του να
καταγράψει την ύπαρξή του (τουλάχιστον
για 3 αιώνες) και την αξία της νομαδικής
κλπ ζωής του «εσαεί», χάρη στο κάρπισμα του νου, της καρδιάς, του μυαλού σου,
στη ζωηράδα και στη δημιουργικότητά σου,
που, πολύ σωστά, ξαναζεσταίνεις, όταν το
σώμα σου πατά στη γενέτειρα γη, μια και το
πνεύμα σου δεν αποχωρίζεται απ’ αυτή και
δεν έλειψες ποτέ από εκεί και όταν ακόμη
ανέπνεες και βίωνες αλλού, αναγκασμένος
από τη ζωή…
Με εκτίμηση και αγάπη
Γιώργος Χ. Χιονίδης»

O καλός μαρξιστής
Γράφει ο Ναπολέων Λιναρδάτος
Αν θέλεις να είσαι ένας καλός μαρξιστής, θα
πρέπει να γνωρίζεις ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του ανθρώπινου είδους είναι η ανικανότητά
του να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που του
έχει θέσει ο μαρξισμός. Μπορεί μία από τις
βασικές αρχές του μαρξισμού να είναι ότι η
ανθρώπινη φύση είναι τελειοποιήσιμη, αλλά
το πρόβλημα του μαρξισμού είναι ότι για την
επιτυχημένη εφαρμογή του χρειάζεται να προϋπάρχει ο «νέος άνθρωπος» που μόνο ο μαρξισμός μπορεί να δημιουργήσει και, επομένως,
στο συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζεται ένα
αντίστροφο «έκανε η κότα το αβγό ή το αβγό
την κότα».
Και μια και αναφέραμε κάτι για αβγά, να
σημειώσουμε ότι έγιναν υπέρογκες προσπάθειες σε όλα τα μαρξιστικά καθεστώτα ώστε
να παραχθούν «ομελέτες», πολιτικά μιλώντας
πάντοτε. Εσπασαν περί τα 100.000.000 αβγά,
αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα λόγω των προαναφερθεισών αντικειμενικών δυσκολιών. Ο Στάλιν είχε πει ότι «εμείς
οι κομμουνιστές είμαστε άνθρωποι με ιδιαίτερη
σύσταση. Είμαστε φτιαγμένοι από ξεχωριστό
υλικό», αρθρώνοντας πρώτη φορά το αριστερό πλεονέκτημα. Μπορεί ποτέ να μη φτιάχτηκαν οι ομελέτες και μπορεί να μη δημιουργήθηκε ο «νέος άνθρωπος», αλλά τουλάχιστον ο
μαρξιστής βρίσκεται σε ένα επίπεδο ανώτερο
από όλα τα άλλα μέλη μιας κοινωνίας.

Ο καλός μαρξιστής γνωρίζει ότι το χειρότερο
πολιτικό και οικονομικό σύστημα είναι αυτό της
φιλελεύθερης δημοκρατίας. Οχι μόνο γιατί είναι
το τελευταίο στάδιο πριν από τον σοσιαλισμό,
αλλά γιατί επί της αρχής αντιπροσωπεύει όλα
όσα αντιμάχεται ο μαρξισμός: την πολιτική και
οικονομική ελευθερία του ατόμου, τη διάκριση των εξουσιών, την ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων, τα όρια στην εξάσκηση της
πολιτικής εξουσίας, το δικαίωμα στο λάθος.
Ο καλός μαρξιστής καταλαβαίνει ότι όλα τα
παραπάνω παραβιάζουν το κεκτημένο μιας
πεφωτισμένης πρωτοπορίας που γνωρίζει τις
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και τις πιο
απόκρυφες ιστορικές αναγκαιότητες.
Ο καλός μαρξιστής πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει ότι η ευθεία σύγκρουση με τη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν είναι και η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εγκαθίδρυση της
σοσιαλιστικής ουτοπίας. Ο πιο ενδεδειγμένος
τρόπος είναι η διείσδυση σε όλους τους δημόσιους θεσμούς, η σταδιακή μεγέθυνση του
κράτους και η επέκταση των εξουσιών του. Η
ψευδής συνείδηση αποτρέπει τις μάζες από το
να κατανοήσουν ότι όλες οι απόψεις τους περί
οικογένειας, θρησκείας, ηθικής και περιουσίας
δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εσωτερίκευση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Υποσκάπτεις
τον θεσμό της οικογένειας τη μία, βάζεις έναν
ΕΝΦΙΑ την άλλη, και σιγά σιγά συμβαίνει αυτό
που θα ονομάζαμε σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας. Ο καλός μαρξιστής τα
γνωρίζει όλα αυτά· το πρόβλημα είναι ότι το
αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι.

Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
- Επίκαιρη τις μέρες αυτές είναι η κατάθεση του Σχεδίου Νόμου του κ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως
“Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.
- Είναι αλήθεια ότι τα μαχητικότερα
κυβερνητικά στελέχη κεντρικά και τοπικά
ρητορεύοντας με πάθος κάποτε ενάντια
σε αντιμνημονιακές πρακτικές, σήμερα
υπηρετούν με ζήλο ακροδεξιού νεοφώτιστου Μερκελιστή, όσα κατηγορούσαν και
με το νομοσχέδιο αυτό νομίζουν οι αφελείς
ότι μπορούν να καυχώνται για αριστερή πολιτική
συνέπεια
- Ασφαλώς σε τίποτα δεν θα ωφελούσε αυτή η
υπόμνηση της ασυνέπειας αν δεν επιχειρούσαν οι
κυβερνώντες συριζαίοι τάχατες αριστεροί να ταυτίσουν το πολιτικό με το κομματικό μέσα από το ψευδεπίγραφο Σχέδιο Νόμου περί εμβάθυνσης τάχα της
Δημοκρατίας, περί ενίσχυσης της συμμετοχής και τα
περί της αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.
- Αν υπήρχε βέβαια ζωτική αριστερή αντιπρόταση
που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές κοινωνικές
ανάγκες, αυτές οι ανάγκες θα σάρωναν τα όποια
ψεύτικα προσωπεία των αντιδρούντων και δεν θα
περίμεναν οι κοινωνιοκεντρικοί στόχοι της λεγόμενης αριστεράς συμμαχίας του ΚΑΜΜΕΝΟΥ να είναι
μόνον μια επικαιρική τακτική που μεταβάλλεται σε
εξυπηρέτηση του καπιταλισμού όταν οι συνθήκες
αλλάζουν.
- Το νέο σ.ν. που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν
λίγες μέρες ξεπέρασε τα πλέον ευφάνταστα σενάρια
δεξιών μικροπολιτικών πρακτικών και ανακτορικών
παρακμιακών δολοπλοκιών που θα μπορούσαν να
επινοηθούν περιφρονώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους πολίτες της χώρας και όλους τους τοπικοαυτοδοικητικούς πλην Λακεδαιμονίων προσφέροντας ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης με προφανή
παραβίαση του ν. 4048/2012.
- Όπως είναι γνωστό – πριν ο Ραγκούσης ψηφίσει τον καταστροφικό ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ – στα πλαίσια
του Β!ΚΠΣ εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στη
χώρα μας το “Πρόγραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” με συνδυαστικά μέτρα πολιτικής, με άψογη συνεργασία
ΚΕΔΚΕ – υπουργείου (Δ.Αβραμόπουλος - Αλέκος
Παπαδόπουλος) και με οικονομική στήριξη της πρώτης ισχυροποίησης των 1034 δήμων της χώρας.
- Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα
του “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ” δεν ήταν αέρας, ήταν έργα και
δράσεις που αφορούσαν τη ζωή μας.
- Ο δρόμος που φτιάχτηκε, το έργο άρδευσης
που παραδόθηκε, το σχολείο που επισκευάστηκε,
ο αγωγός ύδρευσης που αντικαταστάθηκε, το επικίνδυνο δέντρο που κόπηκε, το νέο μηχάνημα που
αγοράστηκε ήταν μια πραγματικότητα και δεν ήταν
λόγια αποπροσανατολισμού.
- Με την συμπλήρωση τεχνικής και ταμιακής υπηρεσίας σε όσους ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
έλειπαν οι υπηρεσίες αυτές θα κλείδωνε από υπηρεσιακής πλευράς αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία
ουσιαστικά κατήργησε την μικρή, ανήμπορη και
καταχρεωμένη Κοινότητα.
- Το νέο σ.ν. όμως μας γυρνά πρώτα και κύρια
στην εποχή της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με την ολική επαναφορά της έννοιας “Κοινότητα”, με την εκλογή ανά
χωριό σε χωριστή κάλπη, χωριστά ψηφοδέλτια και
χωριστά ψίχουλα της εξαϋλωμένης και ανύπαρκτης
ΣΑΤΑ.
- Το νέο σ.ν. ενσωματώνει στο ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ το κόστος των αρμοδιοτήτων του ΠΡΑΣΙΝΟΥ (πάρκα κ.λ.π.). Δαπάνες
δηλαδή που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από το κράτος, τώρα θα τα πληρώνει το πορτοφόλι του δημότη,

με αντίστοιχη αύξηση των δημοτικών τελών.
- Στο χάος των σελίδων του σ.ν. υπάρχουν σε
συγκεκριμένη κατεύθυνση απόλυτα στοιχιμένες και
άλλες διατάξεις που επιχειρούν να αποσυνθέσουν
ό,τι θεσμικό υπάρχει ακόμα και επιχαίρουν να καταστρέψουν και να διαλύσουν κυρίως με το τερατούργημα του εκβιασμού των μειοψηφιών.
- Με σωρεία διατάξεων η επίτευξη της πλειοψηφίας – δηλαδή η δυνατότητα λήψης απόφασης για
δράσεις, για έργα κ.λ.π.- δεν είναι δεδόμενη και θα
πρέπει να εκλιπαρείται συνεχώς.
- Αλισβερίσι, υποχωρήσεις, συνδιαλλαγή, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, υποσχέσεις, δώσε μου
να ψηφίσω, όχι σε κάθε συνεδρίαση αλλά σε κάθε
θέμα θα είναι υποχρεωτικές και θα συνοδεύονται
από αερολογία και επιπολαιότητα που θα χαϊδεύουν
αυτιά και όλα αυτά για την αλλαγή του εκλογικού
συστήματος σε απλή αναλογική ώστε να εκλεγούν
μερικοί φιλοκυβερνητικοί σύμβουλοι, καθιστώντας
σαφές ότι πάνω από το πολιτικό μπαίνει το μικροκομματικό συμφέρον.
- Συνεπώς αποφάσεις θα ακυρώνονται στον έλεγχο νομιμότητας, οι διαδικασίες θα σέρνονται με
συζητήσεις συνδιαλλαγής και όλα θα παραπέμπονται στο αόριστο μέλλον.
- Επειδή όμως η δημοκρατία δεν είναι μόνον
εκλογές, ούτε άτακτες συναθροίσεις πράγματι κάτι
στο εκλογικό σύστημα της Τ.Α. πρέπει να αλλάξει.
- Να θεσμοθετηθούν δύο τετραετίες για τους αιρετούς με προτεραιότητα στην αξιοκρατία αφού το πιο
μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχειριστική ανεπάρκεια η
οποία προκύπτει μετά τις εκλογές.
- Η εκλογή του δημάρχου να γίνεται από ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από αυτό των δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι θα εκλέγονται -οι πλειοψηφούντεςαπό ενιαίο κοινό και κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά
ψηφοδέλτιο εκτός παρατάξεων.
- Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται πράξη το ότι
ο χώρος της Τ.Α. γίνεται χώρος προσφοράς των
ποικιλοτρόπως καταξιωμένων ατόμων της τοπικής
κοινωνίας και όχι χωνευτήρι ατάλαντων ή διαβλητών
ή ανίκανων ατόμων με χοντρό πορτοφόλι από το
οποίο ξοδεύουν προεκλογικά για να το φουσκώσουν
πολλαπλάσια κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
- Αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί ο δημότης δεν είναι
αφελής και αν μια φορά εξαπατήθηκε, όσοι σήμερα
συνωμοτούν ενάντια στην τοπική κοινωνία, θα αντιληφθούν ότι η τοπική δημοκρατία παρά τα όσα έχει
υποστεί κατά καιρούς από ανέντιμους και ατάλαντους τοπικοαυτοδοικητικούς δεν θα νομιμοποιήσει
κανένα έκτρωμα.
- ΥΓ1. Σ΄ ότι αφορά τους ευλόγως τοπικά ανησυχούντες και λοιπούς δημοσιολογούντες ενδιαφερόμενους πρέπει να εμπεδώσουν ότι παρ’ ότι κεντρικά η κεντροαριστερά σήμερα φαίνεται ότι συνθέτει Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στο ζήτημα των
τοπικών εκλογών τω καιρώ τω δέοντι θα υπάρξουν
τα δέοντα όχι άκαιρα όπως πιέζουν σπαζοχέρηδες
που το μυαλό του το έχουν στο κεχρί.
- Εξάλλου όταν σε παινεύουν ορκισμένοι εχθροί
σου επειδή τώρα τα τσακώνουν χοντρά μάλλον πρέπει να ψαχτείς.
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Άρχισαν οι ψεκασμοί για την
καταπολέμηση των κουνουπιών

Οδηγίες για την καταπολέμηση ώστε να περιοριστούν οι εστίες ανάπτυξης
Από φέτος εφαρμόζεται στο Δήμο
Βέροιας το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με
την από 7-4-2017 σύμβαση που αφορά την τριετία 2017-2019 και οι
ψεκασμοί έχουν ξεκινήσει. Η εμπειρία όμως έχει αποδείξει ότι οι ψεκασμοί, εκτός από την περιβαλλοντική
αλλά και την οικονομική επιβάρυνση
που προκαλούν, δεν επαρκούν από
μόνοι τους για την αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Είναι απαραίτητη και η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων
περιβαλλοντικής υγιεινής κι εξυγίανσης του περιβάλλοντος ώστε να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν όπου
είναι δυνατόν οι εστίες ανάπτυξης των προνυμφών των
κουνουπιών. Τα μέτρα αυτά είναι τα πιο σημαντικά, καθώς προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος, περιορίζοντας τη
δυνατότητα ανάπτυξης των πληθυσμών των κουνουπιών
για μεγάλο διάστημα και χωρίς απαραίτητα τη χρήση βιοκτόνων.
Στην κατεύθυνση αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ανάληψη
δράσης από όλους μέσα και γύρω από τις ιδιοκτησίες μας,
αφού είναι γνωστό ότι τα κουνούπια αναπτύσσονται και
φωλιάζουν στις αυλές και στις βεράντες των σπιτιών μας,
στους σταύλους και στα χωράφια μας και τρέφονται με το
αίμα μας. Για να το αποτρέψουμε αυτό χρειάζεται:
•
Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από κουβάδες, γλάστρες, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων, υδρορροές,
ποτίστρες ζώων, λεκάνες και άλλα μέρη κάθε 1-2 μέρες,
γιατί αποτελεί εστία αναπαραγωγής των κουνουπιών.
Δοχεία που δεν χρησιμοποιούνται είναι καλύτερα να τοποθετούνται ανάποδα. Ακόμη, να καθαρίζονται συχνά από
φύλλα τα λούκια, τα φρεάτια και τα αυλάκια και να επιδιορθώνουμε τυχόν σωλήνες που παρουσιάζουν διαρροή.
• Τοποθέτηση σίτας Νο 16 στα ανοίγματα αερισμού των
βόθρων.
• Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σίτες) σε
πόρτες, παράθυρα και οπές αερισμού και τακτικός έλεγχος για τη συντήρησή τους.

• Σε οικισμούς που υπάρχουν ανοιχτά
αυλάκια απορροής ομβρίων υδάτων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αποχετεύονται σε αυτά οικιακά λύματα. Οι παράνομες αυτές
συνδέσεις έχουν άμεση επίπτωση στη
ατομική αλλά και στη δημόσια υγεία και
συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη
των εντόμων. ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.
• Στις περιπτώσεις των οικόσιτων
ζώων εντός κατοικημένων περιοχών θα
πρέπει οι δημότες να λαμβάνουν μέτρα
για τον περιορισμό της ανάπτυξης εντόμων. Στο θέμα
αυτό ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην
εντομοκτονία της κοπροσωρού αλλά και στην τακτική απομάκρυνση της κόπρου απευθείας στους αγρούς.
• Όπου υπάρχουν οικόπεδα ακατοίκητα με κοιλότητες
εδάφους, θα πρέπει να γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους
τακτικός καθαρισμός της βλάστησης και πιθανή επιχωμάτωσή τους.
• Στα εγκαταλελειμμένα και νεοανεγειρόμενα σπίτια, θα
πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να φροντίζουν για τον καθαρισμό
τους, την απομάκρυνση σκουπιδιών, καθώς και την άντληση τυχόν λιμναζόντων υδάτων.
• Συχνό κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων όπου
βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια.
• Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό
των εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
• Χρήση ρούχων με μακριά μανίκια, παντελόνια και καπέλα, κατά προτίμηση ανοιχτόχρωμα και φαρδιά.
• Χρήση κουνουπιέρας.
• Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και
πάνω από τα ρούχα με τις εξής δραστικές ουσίες:
- DEET (Ν, Ν-διαιθυλοτολουαμίδη)
- Πικαρδίνη (picardin) ή (icaridin)
- Αιθέρια έλαια ευκαλύπτου
- IR3535
Για κάθε απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής του Δήμου
(τηλ. 2331350564).

Ξεκίνησε η πλύση των
κάδων απορριμμάτων

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ξεκίνησε η πλύση των κάδων απορριμμάτων για τη θερινή περίοδο στην
πόλη της Βέροιας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επεκταθεί στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου.
Η πλύση των κάδων αποσκοπεί στην
τήρηση των κανόνων υγιεινής καθώς
απομακρύνει τις οσμές και προφυλάσσει
από την ανάπτυξη παθογόνων μικροβίων.
Οι δημότες θα πρέπει να διαθέτουν
τα απορρίμματα τους καλά κλεισμένα
σε στεγανές σακούλες και όχι χύμα αποτρέποντας έτσι τη διαφυγή υγρών που
λερώνουν τους κάδους και τους μετατρέπουν σε εστίες μόλυνσης.
Παράλληλα με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν το έργο της υπηρεσίας Καθαριότητας προστατεύοντας το περιβάλ-

λον.
Επίσης, δε θα πρέπει να διατίθενται
σκουπίδια εκτός των κάδων και σε περίπτωση που αυτοί είναι γεμάτοι να μεταβαίνουν στον πλησιέστερο διαθέσιμο.
Τέλος, εντός των κάδων δε θα πρέπει
να διατίθενται ογκώδη απορρίμματα,
μπάζα, χόρτα, χώμα κλπ τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα απορριμματοφόρα οχήματα συλλογής και καταστρέφουν τους κάδους.
Σε περίπτωση που επιθυμούν τη
διάθεση των παραπάνω απορριμμάτων παρακαλούνται να επικοινωνούν
με το Τμήμα Καθαριότητας στο τηλ
2331350634.
Ας θυμόμαστε πως «Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…»

Το αυγό (αβγό) στη διατροφή των ανθρώπων
Θετικά και αρνητικά στοιχεία
Δ. Κ. Στυλιανίδης
επ. Δ)ντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων
Όλες οι εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας
αναφέρουν ότι η σωστή γραφή είναι α β γ ό. Στο λεξικό της ελληνικής γλώσσας «Πάπυρος» τόμος 1ος αναφέρεται ότι αυτό εξηγείται
από την σ υ ν ε κ φ ο ρ ά: Τα ωά>τα ουά>τα oυγά>τ’αβγά>τ’αβγό.
(4)
Η λέξη ωό(ν) χρησιμοποιείται στην επιστημονική γλώσσα. Στη
Δωρική διάλεκτο αναφέρεται ως ωεόν και στην Αιολική ως ωιόν (2).
Πολλοί μύθοι και παροιμίες αναφέρονται γύρω από τα αυγά. «Αν
πέσει το αυγό στην πέτρα αλί στο αυγό κι αν πέσει η πέτρα στο
αυγό αλί στο αυγό» για το εύθραυστο του κελύφους. «Κούρεψε το
αυγό και πάρε το μαλλί του». «Αυγό και αυγό», για πράγματα όμοια
εξωτερικά, ανόμοια στην ουσία και την υπόσταση. «Ακόμη δεν
βγήκε από το αυγό…», γι’αυτούς που έχουν αξιώσεις ανάρμοστες
προς την ηλικία τους.
«Αυγά τον καθαρίζουν», γι’ αυτούς που γελούν άκαιρα. «Έχασε και τ’αυγά και τα καλάθια», για μεγάλη ζημία. «Κάθισε στ’αυγά
σου», σ’αυτούς που επιχειρούν να αναμιχθούν σε υποθέσεις άλλων
απρόσκλητοι (1).
Στον Αιγυπτιακό μύθο του Οσίριδος αναφέρεται το αυγό στο
οποίο ο Όσιρις και η Σήθ, είχαν κλείσει δήθεν ο πρώτος δώδεκα
λευκές πυραμίδες, σύμβολο του καλού και η δεύτερη δώδεκα μαύρες πυραμίδες σύμβολο του κακού. Ο Όσιρις ήταν σημαντικότατη
θεότητα των Αιγυπτίων, η λατρεία του οποίου άσκησε τη μεγαλύτε-

ρη επίδραση στη διαμόρφωση των αρχαιοτάτων μύθων και τοπικών
δοξασιών (1).
Τα αυγά των ορνίθων
Αν και υπάρχουν και άλλων πτηνών, καθώς και άλλων ζώων
αυγά, όπως των ψαριών (χαβιάρι, ταραμάς, αυγοτάραχο), τα αυγά
των ορνίθων είναι εκείνα που διακινούνται και επικρατούν στις αγορές και τα οποία αποτελούν πολύτιμη τροφή των ανθρώπων. (1) Τα
αυγά για πολλούς αιώνες ήταν η ταχύτατα παρασκευαζόμενη τροφή, αλλά και εύγεστη και χορταστική, ακόμη και μόνο με δύο αυγά.
Μεγάλη επίσης κατανάλωση αυγών γίνεται στη ζαχαροπλαστική.
Τα αυγά εθεωρούντο για τον άνθρωπο μεγίστης σημασίας, γιατί
αποτελούν εξαίρετη τροφή πλουσιότατη σε θρεπτικά στοιχεία. Τα
τελευταία όμως χρόνια τα αυγά ενοχοποιήθηκαν έντονα για υψηλή
περιεκτικότητα χοληστερίνης που περιέχουν. Για όσους είχαν έστω
και λίγο πιο πάνω από τα όρια, οι γιατροί συνιστούσαν σ’αυτούς να
καταναλώνουν μόνο το ασπράδι (λεύκωμα) και να αποφεύγουν την
κατανάλωση του κρόκου. Έτσι, δημιουργήθηκε σε πολλούς ανθρώπους μια φοβία η οποία οδήγησε στην μη κατανάλωση αυγών. Οι
τελευταίες όμως έρευνες έδειξαν ότι η απαξίωση των αυγών ήταν
μια υπερβολικά αυστηρή ενέργεια, η οποία απέβαινε εις βάρος των
ανθρώπων. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί να γίνει μια αναφορά
στα θετικά και αρνητικά στοιχεία των αυγών και ιδίως του κρόκου,
προκειμένου να καταγραφεί η πραγματική αξία των αυγών.
Η σύνθεση του αυγού
Το μέρος του αυγού που τρώγεται αποτελείται από το λεύκωμα
κοινώς ασπράδι και από τον κρόκο. Το λεύκωμα είναι ωχροκίτρινη
παχύρευστη μάζα, ασθενούς αλκαλικής αντίδρασης, διαχωριζόμενη
από όμοια μεμβρανίδια από κερατίνη με τα οποία και συγκρατείται. Το λεύκωμα αποτελείται κατά μέσον όρο από 85% νερό, 13%
αζωτούχες ουσίες, 0,25% λιπαρά οξέα, 0,67% ανόργανα άλατα και

0,70% υδατάνθρακες. Οι αζωτούχες ουσίες του λευκώματος αποτελούνται από τρία διαφορετικά λευκώματα, με επικρατέστερη την
ωοαλβουμίνη. Σε μικρές ποσότητες υπάρχουν η γλοβουλίνη και το
μυκοειδές. Το λεύκωμα (ασπράδι) περιέχει και μικρές ποσότητες
άλλων ουσιών, όπως ίχνη λουτεΐνης, λεκιθίνης, χοληστερίνης και
σακχαροειδών ενώσεων. Περιέχει επίσης βιταμίνες και των τριών
ειδών, αλλά μόνον σε ίχνη.
Το λεύκωμα χρησιμοποιείται ως αντίδοτο επί δηλητηριάσεων δια
μεταλλικών αλάτων, ιδίως υδραργύρου και χαλκού. (2)
Στο εσωτερικό του αυγού διακρίνεται ο κίτρινος κρόκος. Είναι
πυκνόρρευστη κίτρινη μάζα με ασθενή αλκαλική αντίδραση. Η χημική του σύσταση είναι κατά μέσον όρο: νερό 51%, αζωτούχες ουσίες
16%, λιπαρά οξέα 31%, ανόργανα άλατα 1% και υδατάνθρακες
0,27%. Η σύσταση του κρόκου διαφέρει ουσιωδώς από αυτήν του
λευκώματος. Ο κρόκος περιέχει πολύ περισσότερα λιπαρά και λιγότερο νερό. Οι αζωτούχες ουσίες αποτελούνται κυρίως από ωοβιτελίνη, η οποία είναι νουκλεοαλβουμίνη ενωμένη με λεκιθίνη, καθώς
και πουρικές βάσεις. Το κίτρινο χρώμα του κρόκου οφείλεται στη
λουτείνη. Ο κρόκος περιέχει πολλή βιταμίνη Α, αρκετή ποσότητα
βιταμίνης Β και ίχνη βιταμίνης C. Ο κρόκος είναι τόσο πλουσιότερος
σε βιταμίνη Α, όσο σκοτεινότερο είναι το χρώμα του. Αυτό βεβαιώνει
τη λαϊκή αντίληψη κατά την οποίαν το αυγό με ζωηρότερο κίτρινο
χρώμα κρόκου είναι ανώτερης θρεπτικής αξίας. (2)
Το υψηλό ποσοστό των λιπαρών οξέων αποτελεί την αιτία της
υψηλής περιεκτικότητας της χοληστερίνης. Βέβαια το 31% των λιπαρών δεν είναι εξολοκλήρου κορεσμένα. Υπάρχουν και πολυακόρεστα λιπαρά ω-3 και ω-6. Μάλιστα όταν οι όρνιθες είναι ελεύθερες
και τρώνε διάφορα χόρτα, η σχέση ω-6/ω-3=1. Αυτό σημαίνει ότι τα
υπάρχοντα ω-3 λιπαρά έχουν υψηλή δραστηριότητα.
Συνεχίζεται
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News247
Συνέχεια από την προηγούμενη Δευτέρα
Το αλληλέγγυο Σχολείο της Μεσοποταμίας
δεν διδάσκει μόνο μαθήματα, αλλά δημοκρατία
Το αλληλέγγυο σχολείο της Μεσοποταμίας, μιας
κίνησης πολιτών στο Μοσχάτο που ξεκίνησε κυρίως
από ανθρώπους ευαισθητοποιημένους σε οικολογικά θέματα πριν την κρίση και με το ζήτημα του
παραλιακού μετώπου να είναι πάντα επίκαιρο γι’
αυτούς, φέτος συμπληρώνει πέντε χρόνια. Σε αυτό
παρακολουθούν μαθήματα περίπου 300 παιδιά απ’
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και διδάσκουν εθελοντικά γύρω στους 50 εκπαιδευτικούς.
Κάνουν μαθήματα για την προετοιμασία των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενισχυτική διδασκαλία οι μικρότεροι και πολλοί
μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Εδώ διδάσκονται Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
και Ισπανικά, και πολλοί μαθητές έχουν πάρει πιστοποιήσεις Proficiency
και Β2. Πολλά παιδιά έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, μας εξηγεί ένας
απ’ τους ανθρώπους που έστησαν το κομμάτι του αλληλέγγυου σχολείου,
ο Χρήστος Κορολής, που διδάσκει Αγγλικά.
«Το 2011 στήθηκε το δίκτυο της τράπεζας χρόνου, το οποίο σημαίνει
ανταλλαγή υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση χρήματος. Μέσα απ’ αυτό ξεπήδησε το αλληλέγγυο σχολείο, την περίοδο ‘12-’13. Δημιουργήθηκε
για να καλύψει υπαρκτές ανάγκες σε ένα κόσμο που εκείνη την περίοδο
έχανε τη δουλειά του”.
Η φιλοσοφία όμως πίσω απ’ αυτό δεν είναι απλώς για ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Στοχεύουμε βέβαια στο «να είμαστε φραγμός στον
αποκλεισμό κάποιων συνανθρώπων απ’ την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή
πιστοποιήσεις», όμως, «χωρίς να είμαστε υπέρ της παραπαιδείας», λέει
ο Χρήστος.
«Πατάμε πάνω στο κοινωνικό ζήτημα και προσπαθούμε με τους δικούς μας όρους να το βελτιώσουμε. Αυτό που ξεχωρίζει τη Μεσοποταμία,
είναι το στοιχείο της δημοκρατίας και της κουλτούρας της συμμετοχής,
έχοντας οριζόντιες συνελεύσεις (μικτές γονιών-εκπαιδευτικών-μαθητών
όπου αξιολογείται συλλογικά η λειτουργία του σχολείου) και λαμβάνοντας
αποφάσεις για δράσεις κοινωνικές και πολιτιστικές. Η Μεσοποταμία λειτουργεί με συναίνεση για όλα της τα ζητήματα» εξηγεί.
Απ΄ το ‘10 και μετά αρχίζει να εμπλουτίζεται το πρόγραμμα δράσεων.
Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να μπαίνουν στη Μεσοποταμία
και να βάζουν αυτά τα πολιτικά αιτήματα, της άμεσης δημοκρατίας, της
λογικής του δικτύου, της λογικής της δημιουργικής αντίστασης κατά κάποιο τρόπο.
Το αλληλέγγυο Σχολείο της Μεσοποταμίας είναι ανάμεσα σε αυτά που
έστησαν το πανελλαδικό συντονιστικό αλληλέγγυων σχολείων. Επίσης
έχει μια διαρκή σχέση και επικοινωνία με το Β ‘Γυμνάσιο Μοσχάτου, όπου
φιλοξενούνται οι γενικές συνελεύσεις, ενώ μοιράζονται και μια μεικτή θεατρική ομάδα.
Εδώ όλα λειτουργούν στη λογική της ισοτιμίας και του δικτύου. «Αν
φέρεις πχ το παιδί σου να γραφτεί Αγγλικά, εσύ θα γραφτείς ως μέλος
στην τράπεζα χρόνου, προκειμένου να δηλώσεις αυτό που και εσύ
μπορείς να προσφέρεις. Είναι μια εμπλοκή στη λογική της ισοτιμίας»,
εξηγεί ως προς τον τρόπο λειτουργίας. Τονίζει ωστόσο πως «δεν έχουμε
χρονοπιστώσεις. Τη συμμετοχή του κόσμου την αξιολογούμε τελείως διαφορετικά».
Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού: Πάνω από 63.000 ασθενείς
στα χρόνια της κρίσης
Το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού στήθηκε τον Δεκέμβριο του
2011, μέσα στην πρώην αμερικανική βάση, με τρεις γιατρούς και πολύ
λίγο κόσμο. Στην πορεία όμως καθώς μάθαινε ο κόσμος γι’ αυτό, κυρίως
μέσω του διαδικτύου, ξεπέρασαν τους 100 οι εθελοντές γιατροί και έτσι
τον Νοέμβριο του ‘16 έφτασαν τους 120, όπως λέει στο News 24/7 η κ.
Βασιλική Ηλιοπούλου, εθελόντρια στο ιατρείο. «Η ανάγκη έφερνε τη μια
ειδικότητα μετά την άλλη».
«Τα περισταστικά που έβλεπαν οι γιατροί κυρίως μέχρι το ‘16 ήταν
παραμελημένα. Ήταν άνθρωποι που για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν
αφήσει το πρόβλημα μέχρι που αυτό γιγαντώθηκε. Πήγαν σε κάποιο νοσοκομείο και έφαγαν πόρτα γιατί είτε έπρεπε να υπογράψουν υπεύθυνη
δήλωση ότι θα έρθει στην εφορία το χρέος ή τους έστελναν σε εμάς - συνήθως οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων» εξηγεί η κ. Ηλιοπούλου που ξεκίνησε να αφιερώνει χρόνο στο ιατρείο όταν διαπίστωσε ως
εκπαιδευτικός, ότι πολλά παιδιά δεν ήταν επαρκώς εμβολιασμένα λόγω
οικονομικής δυσπραγίας.

Όσο για το ποιοι άνθρωποι στράφηκαν στο Μητροπολιτικό Ιατρείο του
Ελληνικού, αυτοί ήταν «κυρίως Έλληνες, ηλικίας από 55 μέχρι 65, και
έπειτα αρκετοί Αλβανοί που είχαν μείνει άνεργοι, γιατί πολλοί εργάζονταν
σε οικοδομές. Στην πορεία όμως είδαμε ότι αυτοί αποχωρούσαν. Εδώ
μπορεί να πει κάποιος πως έρχονταν οι πάρα πολύ φτωχοί. Οι περισσότεροι όμως ήταν ελεύθεροι μικρομεσαίοι επαγγελματίες που είχαν ένα
μαγαζάκι και το έκλεισαν» αναφέρει.
«Ήταν άνθρωποι που βλέποντας τους δεν σου πέρναγε απ’ το μυαλό.
Καλοβαλμένοι, καλοντυμένοι» συμπληρώνει η κ. Ηλιοπούλου σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι άνθρωποι αυτοί κατά κανόνα έκαναν κι ένα
έμφραγμα, έμειναν και μόνοι. Είναι δηλαδή καταστάσεις που βλέπαμε ως
καρμπόν».
Το αποκορύφωμα της κρίσης, σύμφωνα με την κ. Ηλιοπούλου, ήταν
το 2015 και έως τον Νοέμβριο του ’16, οπότε είχαν φτάσει να δέχονται
περίπου 1800 επισκέψεις τον μήνα. «Έρχονταν συνέχεια νέοι άνθρωποι,
σε σημείο που δεν μπορούσαμε κι εμείς να ανταποκριθούμε. Έξι-επτά
άτομα στη γραμματεία και όλα τα ιατρεία λειτουργούσαν. Ξέφευγε πια η
κατάσταση».
Ωστόσο έκτοτε έχει λιγοστέψει ο κόσμος που απευθύνεται στο Μητροπολιτικό Ιατρείο για ιατρικές εξετάσεις. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με τους
ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους, με τους πρώτους σταθερά να δέχονται
ασθενείς κάθε Σάββατο. Κι αυτό γιατί όπως εξηγεί, «οι περισσότεροι
ασθενείς χρειάζονταν ψυχολογική στήριξη...Αυτή την κατηγορία των ανθρώπων δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε έτσι ξαφνικά. Είχαμε βιώσει
εδώ καταστάσεις να έρχεται νέος άνθρωπος και να ωρύεται γιατί είχε
τρεις μέρες να πάρει φάρμακα, και εμείς δεν ξέραμε ότι ήταν ψυχιατρικός
ασθενής. Αν δεν είχαμε τους ψυχολόγους εδώ, δεν θα κάναμε σχεδόν
τίποτα. Θα δίναμε μόνο φάρμακα».
Γιγαντώνεται η ανάγκη για φάρμακα
Το κομμάτι των φαρμάκων παραμένει μεγάλο «αγκάθι» λόγω της συμμετοχής, αφού δεν είναι πάντα μηδενική στην πράξη.
«Απ’ τον Γενάρη του 12 μέχρι τώρα το ιατρείο έχει δεχθεί 63.522 άτομα είτε για γιατρούς ή φάρμακα. Ενώ έχουμε σταματήσει τους γιατρούς,
εκτός των ψυχιάτρων, μόνο τον Απρίλιο είχαμε περίπου 500 άτομα, που
έχουν έρθει κυρίως για φάρμακα. Περίπου 600-700 έρχονται κάθε μήνα
κυρίως για αυτό το λόγο» σημειώνει η κ. Ηλιοπούλου.
«Το πρόβλημα», εξηγεί, είναι ότι «ακόμη κι αυτοί που δικαιούνται
φάρμακα με μηδενική συμμετοχή καλούνται να πληρώσουν σε πολλές
περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν δύο τιμές στο φάρμακο. Η τιμή του εμπορίου (που πουλάει η εταιρεία) και η τιμή αναφοράς για κάθε φάρμακο (που
βγαίνει απ’ το υπουργείο Υγείας). Άρα ο ασθενής πρέπει να πληρώσει τη
διαφορά, αν υπάρχει, και γι’ αυτό αυτοί που έχουν 25% συμμετοχή ουσιαστικά είναι 50%. Συν το ένα ευρώ ανά συνταγή». «Δηλαδή θα πρέπει
να διαπραγματεύεσαι με τον γιατρό να σου δώσει μια αγωγή που θα έχει
μηδέν συμμετοχή, ή να γυρίσεις 15 φαρμακεία για να βρεις ποιο έχει το
πιο φθηνό γενόσημο» συμπληρώνει.
Δίνουμε γάλα σε περίπου 120 μωρά
Ένα άλλο κομμάτι που απαιτεί συνδρομή, σχετίζεται με μονογονεϊκές
οικογένειες και οικογένειες ανέργων, που δεν μπορούν να αγοράσουν
βρεφικά γάλατα. Όπως αναφέρει η κ. Ηλιοπούλου πρόκειται για περίπου
120 μωρά. Κάνουν παράλληλα συλλογή ρούχων για όσους χρειάζονται.
«Ήρθε ένας κύριος προχθές με ένα έξι μηνών μωρό να ζητήσει ρούχα.
Το είχε με τη μπλούζα της γιαγιάς» σημειώνει χαρακτηριστικά, ενώ για
το κομμάτι του γάλακτος τονίζει ότι πολλές φορές, αφού το παιδί γίνει έξι
μηνών, αναγκάζονται να ρωτήσουν τον παιδίατρο αν μπορούν να του δώσουν πια γάλα εβαπορέ, που θα βρουν πιο εύκολα στο Ιατρείο.
Μαγική η ανταπόκριση του κόσμου
Σήμερα υπάρχουν συνολικά περίπου 300 εθελοντές, κυρίως συντα-

ξιούχοι, αλλά και εργαζόμενοι ή ωφελούμενοι «που
θέλαμε να τους ενσωματώσουμε». «Βλέπεις ότι κάποιοι έρχονται στη
βάρδια και πιέζονται γιατί δούλευαν όλη τη μέρα. Είναι θέμα ανθρώπου»,
σημειώνει.
Όσο για την ανταπόκριση του κόσμου η ίδια τη χαρακτηρίζει «μαγική». «Μπορεί δηλαδή τώρα να ήρθε μια κοπέλα, την οποία δεν μπορώ
να καλύψω. Μετά από λίγο ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ένας άνθρωπος και
λέει: “θέλω να δωρίσω στη μνήμη της γιαγιάς μου που πέθανε προχθές
500 ευρώ, τι έχετε ανάγκη;”
Ή δεν έχω τα φάρμακα για κάποιον και εκείνη την ώρα ανοίγει μια νέα
παραλαβή... και υπάρχει αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο ασθενής!
Αρκετά μεγάλη είναι και η αλληλεγγύη απ’ το εξωτερικό, αφού στέλνουν βοήθεια από Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Αμερική κ.ά. «Για να είμαι
ειλικρινής τις περισσότερες ενοχές τις έχουν οι Γερμανοί. Η ανταπόκριση
δηλαδή από Γερμανούς πολίτες είναι μεγαλύτερη απ’ όλες τις χώρες»,
σχολιάζει, προσθέτοντας πως δεν το κάνουν μέσω κάποιας ελληνικής
παροικίας.
Αυτήν την περίοδο, ενόψει καλοκαιριού, τρέχουν ένα πρόγραμμα
πρόληψης κατά του μελανώματος με δερματολόγο που εξετάζει με ραντεβού και πρόσβαση σε όλους, ακόμη και για όσους δεν έχουν καρτέλα
στο ιατρείο. Επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα πρόληψης για την παιδική-νεανική παχυσαρκία και τη λιπιδαιμία, καθώς όπως αναφέρει η κ. Ηλιοπούλου «είναι περιπτώσεις που είδαμε πολύ μεγάλη αύξηση μέσα στην
κρίση, λόγω κακής σίτισης».
Το ιατρείο λειτουργεί 10 με 8 κάθε μέρα, Σάββατο 10 με 6, εκτός Κυριακής.
Επιλογή ενός concept... βιώσιμου
«Δεν “έβγαινα” να δώσω αλλού να μου φτιάξουν τα έπιπλα. Έμαθα να το κάνω μόνη μου»
Της Νίκης Μπάκουλη
Η Νατάσα εργαζόταν, σε όλη την ενήλικη ζωής της, στο εμπορικό κομμάτι μεγάλων επιχειρήσεων. Έμεινε στην πρώτη της δουλειά, στο χώρο
της πληροφορικής, για 10 χρόνια. Ακολούθησαν 12 σε μεγάλη εταιρία
τηλεπικοινωνιών. Το 2014 “έγκωσε”. “Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου,
μετά το Πανεπιστήμιο, δούλευα απεριόριστες ώρες, σε περιβάλλοντα
που ήταν άκρως ανταγωνιστικά. Ήλθε λοιπόν, μια στιγμή -το 2014- που
ένιωσα ότι ο κύκλος είχε κλείσει. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που οδήγησαν
σε κάποιου είδους συμφωνία και εθελουσία έξοδο”. Ξεκαθαρίζει ότι η κρίση ήταν η αφορμή για να πει το “έως εδώ”.
Για χρόνια σκεφτόταν να κάνει κάτι δικό της. Δεν είχε βρει όμως, το τι
θα ήταν αυτό. “Η προτεραιότητα ήταν να μην εργάζομαι πια απεριόριστες
ώρες. Ζητούμενο ήταν ένα πιο ανθρώπινο ωράριο, όπως και μικρότερη
πίεση, σε επίπεδο ανταγωνισμού. Ήθελα κάτι διαφορετικό. Ευθύς εξ αρχής ήταν ξεκάθαρο πως ό,τι και αν επιχειρούσα, θα ήταν πιο μικρό από
τα μεγέθη στα οποία εργαζόμουν έως τότε”.
Πλέον περνούσε πολλές ώρες στο σπίτι της “και είχα καταλήξει ότι
ήθελα να φτιάξω κάποια έπιπλα. Δεν με “έπαιρνε” όμως, οικονομικά να τα
δώσω κάπου ή να πάρω άλλα. Αποφάσισα να κάνω ό,τι μπορούσα μόνη.
Βρήκα κάποια χρώματα και ξεκίνησα. Μετά, έβαψα και έπιπλα για κανα
δυο φίλες μου. Και παρατήρησα ότι μέσα στην κρίση ήταν πολλοί εκείνοι
που ενδιαφέρονταν να φτιάξουν μόνοι τους πράγματα. Να μην πετούν
πια, ό,τι χαλούσε, αλλά να το επιδιορθώνουν και να το αναμορφώνουν.
Τότε γεννήθηκε η ιδέα με τα χρώματα αναπαλαίωσης επίπλων”.
Άρχισε να αναζητά σχετικές εταιρίες, στο διαδίκτυο. “Ήλθα σε επαφή
με μια στο Βέλγιο, την Miss Mustard Seed’s Milk Paint, έκανα τις ερωτήσεις που με ενδιέφεραν, συναντηθήκαμε και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε”. Εξυπακούεται πως το μπάτζετ ήταν περιορισμένο. “Το μαγαζί
που “έκλεισα” ήταν σε σημείο της Νέας Σμύρνης όπου τα ενοίκια είναι πιο
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οικονομικά -μακριά από το κέντρο της
πόλης. Διαφορετικά, το concept δεν θα
μπορούσε να είναι βιώσιμο. Ήταν μια
χαμηλή επένδυση. Εννοείται ότι δεν υπήρχε πίστωση. Ό,τι έκανα, το έκανα με
τις αποταμιεύσεις μου”.
Το Νοέμβριο του 2014, στο μαγαζί
είχε τα χρώματα “και 2-3 παλιά έπιπλα
που έφερα από το σπίτι και τα έφτιαξα για να δείξω στον κόσμο τι κάνω
και πώς το κάνω. Ήταν μια καρέκλα
της γιαγιάς μου, μια κομότα της πεθεράς μου. Τέτοια πράγματα. Άρχισα μετά
να επικοινωνώ το όλο θέμα μέσω του
Facebook, που εν καιρώ κρίσης ήταν ο
καταλληλότερος τρόπος να επικοινωνήσω τη δυνατότητα που υπήρχε να
αλλάξουν όλοι έπιπλα και μαζί καθημερινότητα. Είχε ενδιαφέρον να βλέπω
ανθρώπους που ήταν άνεργοι ή γυναίκες που είχαν βγει σε πρόωρη σύνταξη,
λόγω κρίσης να κάνουν κάτι που τους
βοηθά να αισθανθούν καλύτερα”. Βλέπεις, η χειρωνακτική εργασία εμπεριέχει
και ψυχοθεραπευτικό κομμάτι -μέσω της
μονότονης κίνησης που σου αδειάζει το
μυαλό.
Πέραν των χρωμάτων και των δικών
της επίπλων, στο χώρο που βρήκε έκανε και σεμινάρια αναπαλαίωσης, από
την αρχή. “Όταν είχα πάει στο Βέλγιο,
για να κλείσω τη συμφωνία, πέρασα
και από τη διαδικασία εκμάθησης της
αναπαλαίωσης. Εξασφάλισα δηλαδή,
το σχετικό πιστοποιητικό, για να κάνω
μαθήματα”.
Οι πρώτοι μήνες δεν ήταν εύκολοι
“και ήξερα πως δεν είχα το περιθώριο να αποτύχω, γιατί έχω και μια
οικογένεια που πρέπει να ζήσει. Ένα γιο που είναι μαθητής λυκείου, με
ό,τι συνεπάγεται αυτό, σε έξοδα. Δεν εστίασα στο να κάνω το χόμπι μου,
αλλά κάτι που να με βοηθήσω να επιβιώσω, να συντηρηθώ, να καλύψω
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ενώ μου δίνει και χαρά”. Όπως περνούσαν
οι εβδομάδες “διαπίστωσα πως το ενδιαφερόταν ήταν αυξημένο. Ήταν
κάτι που “χτίστηκε” πολύ σιγά και με μικρά βήματα. Εννοείται χωρίς υποστήριξη από τράπεζες -αφού αυτό δεν ήταν στις επιλογές πια”.
Η εταιρία Miss Mustard Seed’s Milk Paint την αντιμετώπισε από την
αρχή, θετικά -μολονότι η χώρα μας ζούσε το δράμα της. “Το 2015 έγιναν
τα πράγματα πολύ άσχημα. Τότε με τα capital controls. Δεν μπορούσα να
φέρω εμπόρευμα -τα χρώματα είναι εισαγώμενα- και έμεινα ξεκρέμαστη.
Μετά, με τη βοήθεια, κυρίως προμηθευτών από το εξωτερικό, το ξεπεράσαμε και αυτό”.
Όποιο είδος δεν προσαρμόζεται στη φύση, πεθαίνει. Τη ρωτήσαμε αν
το παράδειγμα της είχε μιμητές, μεταξύ των φίλων της. “Το επιχειρείν δεν
σταματά ποτέ. Όσο δύσκολα και αν γίνεται. Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι,
στο περιβάλλον μου, που άλλαξαν καριέρα στα χρόνια της κρίσης. Τι να
πω; Ίσως να ήταν και θέμα ηλικίας. Είδα όμως, ανθρώπους που έφυγαν
για την επαρχία. Που επέστρεψαν στις γενέτειρες τους και ασχολήθηκαν
με τη γη. Κάποιοι φίλοι γύρισαν στην Καλαμάτα και ασχολήθηκαν με τα
λάδια. Κάτι που προ κρίσης ήταν κάτι που ούτε καν συζητούσαν. Ήταν
πολλοί αυτοί που άλλαξαν τρόπο ζωής”. Όχι προς το χειρότερο.
“Πολλοί επαναξιολογήσαμε και τις φιλίες μας. Επιλέξαμε τους παλιούς,
καλούς, παιδικούς φίλους”. Μια τέτοια περίπτωση φίλης της Νατάσας, η
Δέσποινα, άνοιξε το “αδελφάκι” του The Paintbox της Νέας Σμύρνης, στη
Θεσσαλονίκη. “Η Δέσποινα δούλευε στην παραγωγή καπνού, τα οποία
σταμάτησαν να ‘χουν την ποσόστωση που είχαν, λόγω ΕΕ. Έπρεπε
λοιπόν, να κάνει κάτι άλλο. Δούλεψε ως γραμματεία για 2-3 χρόνια, για
ψίχουλα και τότε αποφάσισε να κάνει κάτι αντίστοιχο”. Ναι, την παρέσυρε
-με την καλή την έννοια.
Τελικά η κρίση δεν είχε μόνο καταστροφικές συνέπειες, σωστά; “Είμαι
της λογικής πως όποιο είδος δεν προσαρμόζεται στη φύση, πεθαίνει.
Έπρεπε να προσαρμοστούμε. Η κρίση μας “κατέβασε” από το ροζ
σύννεφο που ζούσαμε. Είδαμε πως τα πράγματα δεν έρχονται, πάντα,

3.Τροϊκανοί
Οι Τροϊκανοί μπήκαν απότομα στη ζωή μας και την έκαναν άνω κάτω
επί 8 χρόνια. Έγιναν πολύ γρήγορα αντιπαθείς στους Έλληνες. Ένας λόγος ήταν και το ατσαλάκωτο στυλάκι τους. Τα πρώτα χρόνια, έφταναν με
πολύ “αέρα” στα υπουργεία και περίπου είχαν την απαίτηση να μοιράζουν
εντολές δεξιά κι αριστερά. Στη φωτογραφία αυτή διακρίνεται και ο Τόμσεν
(αριστερά) με το μόνιμα “ξινό” ύφος του, ενώ η τύχη το έφερε να έχουν
στο φόντο το ελληνικό Κοινοβούλιο, που επί 8 χρόνια ψηφίζει μέτρα και
αποφάσεις, κομμένα και ραμμένα από την Τρόικα.
4. Ανεργία
Η ουρά έξω από τον ΟΑΕΔ στο Παγκράτι για το επίδομα ανεργίας
σχηματίστηκε από νωρίς το πρωί. Ξεκινούσε από την οδό Υμηττού και
κάλυπτε σχεδόν όλη την οδό ‘Ακρωνος (ένα οικοδομικό τετράγωνο).
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011. Εικόνες που αρχικά μπήκαν στη ζωή
μας από αμερικάνικες κινηματογραφικές ταινίες (η κρίση προηγήθηκε στις
ΗΠΑ) ξαφνικά είναι εδώ, δίπλα μας.

εύκολα. Αν ωστόσο, μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τα “θέλω” σου, τις
ανάγκες και ό,τι είναι σημαντικό για εσένα και δεν φοβάσαι να δουλέψεις,
θα δουλέψεις. Δεν θα βγάλεις τα χρήματα που έβγαζες, αλλά υπάρχουν
και καλά. Τα βλέπω στους ανθρώπους που έρχονται στο The Paintbox.
Παλαιότερα ήμασταν πιο καταναλωτικοί. Χαλούσε κάτι, το πετούσαμε
και πέρναμε άλλο. Τώρα που ο κόσμος μένει πιο πολλές ώρες στο σπίτι,
μπαίνει στη διαδικασία να θέλει να φτιάξει ο ίδιος ό,τι έχει χαλάσει. Απολαμβάνει, χαίρεται να δίνει ζωή σε έπιπλα της γιαγιάς”.
8 φωτογραφίες της κρίσης
Μέσα από 8 εικόνες από το αρχείο του News247.gr βλέπουμε πρόσωπα που “συνηθίσαμε” στα 8 χρόνια της κρίσης και στιγμές που δεν θα
ξεχάσουμε.
1. Αγανακτισμένοι
Οι αγανακτισμένοι προσωποποίησαν την ανάγκη ενός ολόκληρου
λαού να αντιδράσει, όταν τα μνημόνια ανέτρεψαν οριστικά την “κανονικότητα” στις ζωές των Ελλήνων. Άνθρωποι που δεν είχαν βγει σχεδόν ποτέ
στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο παίρνοντας έτσι κουράγιο. Ηλικωμένοι δίπλα σε εφήβους και άνεργοι
δίπλα σε εργαζόμενους, που είδαν τα δικαιώματά τους να εξανεμίζονται.
Χέρια υψωμένα, και πρόσωπα στραμμένα προς τη Βουλή, συνθήματα
κάποτε πολύ σκληρά και, όπως συμβαίνει πάντοτε όταν το πλήθος παίρνει το λόγο, κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν το δικό τους. Σχεδόν
ποτέ δεν τα κατάφεραν.
2. ΜΑΤ
Τα ΜΑΤ αντιμετώπισαν τους πάντες μέσα στα 8 χρόνια των μνημονίων. Σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν τα όρια ασκώντας υπερβολική
βία, όταν ήταν επιεικώς αχρείαστη. Υπήρξαν και στιγμές, ωστόσο, που
εκλήθησαν να τα βγάλουν πέρα με εντελώς απρόβλεπτες καταστάσεις,
όπως στις 12 Φεβρουαρίου 2016, όταν ένας από τους αστυνομικούς των
ΜΑΤ με πλήρη εξάρτηση βρέθηκε απέναντι σε έναν από τους “αγριεμένους” Κρητικούς αγρότες, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

5. ATM στεγνό λόγω capital controls
3 Ioυλίου 2015. Τα capital controls είναι εδώ. Ουρές σχηματίζονται
μπροστά στα ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα. Όσοι έχουν μετρητά τα κρύβουν
σε ντουλάπια και σε στρώματα. Όσοι δεν έχουν, όμως, είναι αναγκασμένοι να στήνονται στις ουρές κάτω από τον ήλιο – μιλάμε για 40άρια τέτοια
εποχή – για να τα βγάλουν πέρα. Οι προνοητικοί προτιμούν τις νυχτερινές ώρες που έχει δροσιά. Άλλοι κάνουν γνωριμίες στην ουρά, άλλοι
χάνουν την ψυχραιμία τους και τα βάζουν με...Θεούς και δαίμονες.
6. Μαρφίν
Ίσως η χειρότερη στιγμή στην Ελλάδα των διαμαρτυριών και των διαδηλώσεων ήταν αυτή του εμπρησμού στη Μαρφίν. Ένα μαυρισμένο παράθυρο, μπροστά σε ένα μικροσκοπικό μπαλκόνι. Μία τεράστια πορεία
έχει βγει στους δρόμους της Αθήνας, στις πέντε Μαίου του 2010. Ξεκινάνε συγκρούσεις παντού. Περίπου στις 14:00, εκδηλώνεται πυρκαγιά στο
κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου. Νεαροί φέρονται να έσπασαν την
τζαμαρία της τράπεζας, πέταξαν μπιτόνι με βενζίνη στο εσωτερικό της και
μετά βόμβες μολότοφ. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Έξι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά. Τρεις δεν κατάφεραν. Εξέπνευσαν από
ασφυξία. Ανάμεσά τους μία έγκυος, στον τέταρτο μήνα.
7. Η μάχη της ζωής τους
Οι απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείοιυ Οικονομικών έγιναν
εμβληματικές φιγούρες, αντιστεκόμενες στο μνημόνιο. Απολύθηκαν, κατασκήνωσαν έξω από το υπουργείο Οικονομικών, φώναξαν, έκλαψαν, έφαγαν ξύλο από τα ΜΑΤ, σήκωσαν ψηλά σκούπες και κουβάδες, ύψωσαν τη
γροθιά τους φορώντας κόκκινο γάντι, σγια να δικαιωθούν στο τέλος από
τον Άρειο Πάγο και να θριαμβεύσουν...
8. Κουκουλοφόρος
29 Ιουνίου 2011. Οι αγανακτισμένοι φωνάζουν έξω από τη Βουλή, ενώ στην αίθουσα της Ολομέλειας οι βουλευτές ψηφίζουν για το Μεσοπρόθεσμο. Ξεσπούν επεισόδια, όπως συμβαίνει συχνά αυτή την περίοδο, όταν κουκουλοφόροι ξεπετάγονται ανάμεσα στο πλήθος και περνούν στην
επίθεση εναντίον των αστυνομικών. Ένας από αυτούς ξεχωρίζει, καθώς
κρατά μία σφεντόνα και δίνει την εντύπωση ότι έχει κάνει πολύ καλή...
προπόνηση. Η φιγούρα του κουκουλοφόρου κυριάρχησε – δυστυχώς –
σε πολλά πρωτοσέλιδα και σε αμέτρητα δελτία ειδήσεων στα χρόνια των
μνημονίων. Σε σημείο που, κάποτε, ξεχνούσαμε το λόγο για τον οποίο
διαδήλωναν οι άνθρωποι και εστιάζαμε στον κουκουλοφόρο.
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Να είναι πιο προσεκτικοί πριν τις ανακοινώσεις τους
Μία διαμαρτυρία σχολείου
εκτός Ημαθίας που ανακυκλώθηκε από μέρος των τοπικών
ηλεκτρονικών μέσων, σχετικά
με σπρωξίματα που έτυχαν οι
μαθητές από υπαλλήλους του
μουσείου των βασιλικών τάφων των Αιγών, έπληξε αρχικά
το κύρος και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών που
προσφέρονται στους επισκέπτες.
Όμως γρήγορα ήρθε η αποκατάσταση με την ανακοίνωση
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας η οποία με ευγενικό ύφος εξήγησε την σειρά που
ακολουθείτε κατά τις ξεναγήσεις των επισκεπτών εντός της έκθεσης των αρχαιοτήτων.
Γι αυτό είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο προσεκτικοί όταν βγάζουν
ανακοινώσεις σε βάρος τόσο σημαντικών και ευαίσθητων χώρων, όπως είναι το μουσείο (έκθεση) της Βεργίνας, το οποίο είναι τρίτο σε επισκεψιμότητα και οι εργαζόμενοι
σ΄ αυτό δεν έδωσαν ποτέ δικαιώματα κακής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Εμείς θα
επιμένουμε,
μήπως δοθεί
λύση

Μια πολύ εύστοχη σύγκριση
εικόνων
«αλιεύσαμε» από το διαδίκ
τυο. Μετά το
συλλαλητήριο στην Θεσσ
αλονίκη, κάπο ιοι αποκά λεσ αν «κα ρνα
βάλ ια» αυτούς που ντύθηκαν με τη
Μακεδονική
φορεσιά και έδωσαν βροντε
ρό παρόν
για το όνομα της Μακεδονίας
μας.
Αντίθετα εικόνες με ομοφυλ
όφιλους
τις θεωρούν οι ίδιοι άνθρωποι
ως κάτι το
φυσιολογικό. Μάλιστα όσοι
δεν συμφωνούν, θεωρούνται ηπίως συν
τηρητικοί
και «αισχρώς» οπισθοδρομικ
οί!!!
Σημεία των καιρών που στα
ματημό
δεν έχο υν με τέτοιε ς «π ροο
δευ τικέ ς»
κυβερνήσεις!!!

υσιολογικό!!!

Ο
πιο φτωχός Πρόεδρος
του κόσμου είναι και ο πιο
γενναιόδωρος
«Φτωχός δεν είναι αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που
χρειάζεται περισσότερα».
Ο Pepe Mujica (Πέπε Μουχίκα) είναι γνωστός ως ο πιο
φτωχός πρόεδρος του κόσμου. Θεωρείται ένας από τους πιο
χαρισματικούς πολιτικούς της Λατινικής Αμερικής. Νέοι και ηλικιωμένοι πιστεύουν σ’ αυτόν λόγω του απλού τρόπου ζωής του και
των ασυνήθιστων τρόπων του, που αμφισβητούν το ισχύον πρωτόκολλο. Τα πολιτικά του οράματα, μεταξύ των οποίων η εντυπωσιακή ρύθμιση της αγοράς μαριχουάνας, δημιούργησαν διεθνές ενδιαφέρον.
Κατείχε το ανώτερο αξίωμα της χώρας του από το 2010 μέχρι το 2015 και έχει κερδίσει
την καρδιά πολλών ανθρώπων. Επίσης, ο πρώην Πρόεδρος της Ουρουγουάης δώριζε το
90% των 12.000 δολαρίων του μισθού σε φιλανθρωπίες. Πολλοί ήταν εκείνοι που βοηθήθηκαν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο πρόσωπο του.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους πολιτικούς στον κόσμο, ο Μουχίκα
δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την πολυτελή ζωή. Αντίθετα, είχε υιοθετήσει έναν πολύ απλό τρόπο ζωής, που δείχνει ξεκάθαρα, ότι τα
πράγματα που έχουν αξία δεν βρίσκονται στο έλεος αυτών που δεν έχουν αξία.

Αυτοί που υπηρετούν τους νόμους με τους
οποίους προστατεύονται τα αδέσποτα, θα
πρέπει να κάνουν το ίδιο και αυτοί που υπηρετούν την δημόσια υγεία και την καθαριότητα. Πρώτα απ΄ όλα όμως οι φιλόζωοι να προσφέρουν τον εθελοντισμό τους καθαρίζοντας
σε τακτά χρονικά διαστήματα τα περιττώματα
που υπάρχουν σε κεντρικά σημεία της αγοράς και της πόλης.
Δεν είναι μόνο τα κοπάδια των αδέσποτων
που κυκλοφορούν στην πόλη. Είναι και αυτά
που αφήνουν στο …πέρασμά τους!!!

Βάσει στρατηγικού σχεδιασμ
ού

Τα «καρναβάλια» και το …φ

και στην …Ελλάδα

Σε πρόσφατο ταξίδι μας
στην Σλοβακία και Τσεχία
,
είδ αμε σε βιτ ρίν ες να κυκλο φο ρού ν σοκ ολά τες με
…γεύση κάνναβης. Και δεν
είναι οι μοναδικές χώρες…
Όμως σιγά σιγά, βάσει
στρ ατη γικ ού σχε δια σμ ού
Νίκου Καρανίκα, θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.
Ήδη το πρώτο βήμα έγινε
με την φαρμακευτική κάνναβη. Μετά ακολουθεί και
η …ζαχαροπλαστική κάνναβη, μέχρι να καταλήξουμε
στο νόμιμο ντουμάνιασμα!!!

«Άλλα
λέω, κι άλλα κ
άνω…»
στον ΣΥΡΙΖΑ

Τα όσα συμβαί
νουν στην Παλ
του παλαιστιν
αιστίνη καταδι
ιακού κράτους
κάζει και την
υποστηρίζει με
δημιουργία αν
πή του ΣΥΡΙΖ
εξάρτηανακοίνωσή τη
Α στην Ημαθία.
ς η Νομαρχιακ
Ναι συμφωνο
ή Επιτρούμε πως είναι
αποτρόπαιες οι
μην λησμονού
επιθέσεις των
με και τα πρό
Ισραηλινών, αλ
σφατα σφιχτα
τον Πρόεδρο το
λά να
γκαλιάσματα
υ Ισραήλ Μπεν
το
υ
Αλέξη Τσίπρα
ιαμίν Νετανιάχο
Άλλωστε τον
με
υ!
!!
ΣΥΡΙΖΑ μας συ
νήθισαν στο «ά
κάνω…» που
λλ
α λέω, κι άλλα
λέει και το άσμα
του Σωκράτη Μ
άλαμα.

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα!!!
Αναγνώστης της εφημερίδας μας με αφορμή τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με επιστολή του
μας υπενθύμισε με θυμό τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτές εκφράστηκαν από το ίδιο το κυβερνητικό σχήμα:
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ.
• ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΚΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ.
• ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ.
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
• ΥΠΕΡ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ DEB ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.
Τα σχόλια δικά σας…

CMYK
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εκδήλωση
Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 το μεσημέρι στο
Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης έγινε η εκδήλωση
«Πόντος Παντού», στην οποία τιμήθηκε ο ποντιακής
καταγωγής κοσμοναύτης
Θεόδωρος Γιουρτσίχιν –
Γραμματικόπουλος.
Στην εκδήλωση υπήρχε έντονο το Ημαθιώτικο
χρώμα καθώς συμμετέχει
η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου
πλαισιωμένη από τη χορωδία του Πολιτιστικού
Συλλόγου Βεργίνας και τη
Σχολική Χορωδία Βέροιας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Αναγνώστου.
Στην γεμάτη συγκίνηση και αισιοδοξία εκδήλωση, πολύ καλή ήταν και η παρουσία των δύο
χορωδιών μας, με δεδομένη την εντυπωσιακή ερμηνεία της Σόνιας Θεοδωρίδου.
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επισκέφθηκε τη Βέρο
Με αφορμή την τιμητική εκδήλωση που έγινε στην Θεσσαλονίκη για τον ελληνικής καταγωγής πόντιο κοσμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλο, αναζητήσαμε και βρήκαμε
φωτογραφίες κατά την επίσκεψή
του στη Βέροια τον Ιανουάριο
του 2003.
Στην φωτογραφία που δημοσιεύουμε ο Θεόδωρος Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλος, ανάμεσα
στον προϊστάμενο της Δημοτικής
Αστυνομίας Βέροιας και πρώην
πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης
Χαράλαμπο Καπουρτίδη, τον έμπορο Τάκη Ιορδανίδη, την Ιωάννα Μπρανιώτου πρόεδρο των
εργαζομένων στο Νοσοκομείο
Βέροιας, ο σύζυγός της Νίκος
Τσάτσος και ο χορευτής Παναγιώτης Μουρατίδης, ενώ πιο πίσω διακρίνεται ο γιατρός Αυταντίλ Ανθυμιάδης.

Να κάνουν ονομαστικές κατα
γγελίες οι πολίτες

Υπ άρ χου ν αρ κετ οί συ μπ ολί τες
μα ς πο υ δια κρί νον ται για την ανεύθυνη και ασυνεί δητ η συμ περ ιφορά τους. Όπως
ο/η κύριος/α που
άφησε σκουπίδια
στο κέν τρο του
πε ζόδ ρο μο υ, εντός του εμπορικού κέν τρο υ της
Βέροιας.
Θα πρέπει
πλ έον να γίν ονται και ονομαστικές καταγγ
ελίες αυτών που ρυπαίνουν με τον τρόπο αυτό το
περιβάλλον και χαλάνε την
αισθητική της πόλης. Νισάφι
πια!!!

Αρνήθηκαν την «Πολιορκία» στην Δοβρά
Τα γυρίσματα
στο τόπο όπου
εξελίχθηκαν τα
πραγματικά γεγονότα επιθυμούσε
ο παραγωγός και
ο σκηνοθέτης, αλλά η τοπική Μητρόπολη στάθηκε
αρνητική.
Πρόκειται για
την ταινία «Πολιορκία», που είναι
η δεύτερη κατά
σ ε ι ρ ά ι σ το ρ ι κ ή
τα ι ν ί α μ ε γ ά λο υ
μήκους της Aratos
Films, μετά την «Έξοδο 1826». Η «Πολιορκία», βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και δη
στο ιστορικό γεγονός της μάχης της Μονής Δοβρά στη Βέροια, τον Μάρτιο του 1822. Η
ιστορία όμως επαναλαμβάνεται. Δύο αξιωματικοί του Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, τον Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμετωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις λίγες μέρες πριν
την επίθεση των Γερμανών.
Η ταινία αυτή, λοιπόν, προτάθηκε να γίνουν γυρίσματα στην περιοχή της Παναγίας Δοβρά και παρά τις επιστολές και τις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις που έγιναν από τον σκηνοθέτη
με την Μητρόπολη, η τοπική μας επισκοπή δεν έδωσε την άδεια και τη βοήθεια που της
ζητήθηκε.
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Βέροια

Θέμα συζήτησης είναι στην καθημερινότητα της
βεροιώτικης κοινωνίας το πρόβλημα των ναρκωτικών. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας
που ανταλλάσσουν δημόσια προβληματισμούς και
ανησυχίες μέσα από το διαδίκτυο.
Σας παραθέτουμε μια χαρακτηριστική ανάρτηση:
«…Για νέο μας το λες. Έλα να σε πάω μια βόλτα μέσα στην Βέροια και να σε δείξω κάτι πράγματα μέσα σε παιδικές χαρές εκεί που παίζουν τα
παιδιά μας. Εκεί στον Άγιο Αντώνιο έγινε κέντρο διερχομένων από τα πρεζάκια».
Ακούει κανείς;;;;

Ο
Γιώργος πρόλαβε τον
Γιώργο!!!
Ο ιστορικός της Βέροιας, συνταξιούχος δικηγόρος Γιώργος Χιονίδης, με τηλεφώνημά του μας εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για το ρεπορτάζ της εφημερίδας
μας για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του
Δήμου Βέροιας.
Ωστόσο επιθυμία του ήταν να εκφράσει τα συγχαρητήρια με επιστολή του,
αλλά …δυστυχώς τον πρόλαβε ο
ιδρυτής της εφημερίδας μας
Γιώργος Καλογήρου ο οποίος, προφανώς είναι πιο
αεικίνητος!!!

Συνεπής με το κόμμα του ο Πέτρος
Στην συντριπτική πλειοψηφία οι Δήμοι έχουν σοβαρές ενστάσεις
για το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» που αφορά την μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό φάνηκε περίτρανα στην συνέλευση της
ΚΕΔΕ που έγινε πρόσφατα.
Όμως υπάρχουν και θιασώτες του νομοσχεδίου του Πάνου Σκουρλέτη, όπως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Πέτρος
Τσαπαρόπουλος, ο οποίος με άρθρο του θεωρεί τον «Κλεισθένη Ι» ως
«ένα βήμα μπροστά».
Συνεπής ο κατά τα άλλα σεβαστός γιατρός με τις κομματικές «επιταγές»…
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εκδηλώσεις
Τρίτη 10 Ιουλίου στη Βέροια 9.30 μ.μ.

«Αγαμέμνων» του Αισχύλου σε
σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μετά την πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 6 & 7 Ιουλίου, περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο
Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις, μετά την επιτυχία του
Επτά επί Θήβας, σκηνοθετεί το πρώτο έργο της τριλογίας της Ορέστειας του Αισχύλου, Αγαμέμνων.
Στο διπλό ρόλο του Αγαμέμνονα και του Αίγισθου
ο Γιάννης Στάνκογλου. Κλυταιμήστρα η Μαρία Πρωτόπαππα. Μαζί τους ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Ιώβη Φραγκάτου και 12μελής
χορός.
Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση του Γιώργου
Μπλάνα και πρωτότυπη μουσική του Χάρη Πεγιάζη.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη Βέροια, Θέατρο
άλσους «Μελίνα Μερκούρη», την Τρίτη 10 Ιουλίου
2018, ώρα 9.30μ.μ., με γενική είσοδο: 10€ .
Λίγα λόγια για την παράσταση:
Ο Αγαμέμνων επιστρέφει στο Άργος, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου. Η υποδοχή της Κλυταιμήστρας μοιάζει θερμή, όμως κρύβει ένα οργανωμένο
σχέδιο εκδίκησης, που έχει καταστρώσει μαζί με
τον Αίγισθο, προκειμένου να εκδικηθεί τη θυσία της
Ιφιγένειας, που σφαγιάστηκε για να ξεκινήσουν τα
πλοία προς την Τροία. Καθώς η Κλυταιμήστρα δολοφονεί τον Αγαμέμνονα και την αιχμάλωτη πριγκίπισσα Κασσάνδρα, ακολουθεί τον κύκλο του αίματος του
οίκου των Ατρειδών που ξεκίνησε με την Ιφιγένεια και
συνεχίζεται στις επόμενες τραγωδίες της τριλογίας.
Σημείωμα του σκηνοθέτη:
Αυτή η ιστορία του Αισχύλου εκφράζει με εκπληκτική δύναμη το παράλογο της ανθρώπινης μοίρας.
Πράγματι, χάνουμε αέναα στον αγώνα με το φόβο
μας.Πράγματι, φτιάχνουμε πολιτείες ασταμάτητα και
είμαστε αιχμάλωτοι στις φυλακές που χτίζουμε εκούσια με τα ίδια μας τα χέρια.
Πράγματι, περιμένουμε σωτήρες και όταν τελικά
εμφανιστούν συνειδητοποιούμε ότι δεν αξίζουν παρά
τον οίκτο μας.Πράγματι, αυτό που ονομάσαμε «δικαι-

οσύνη», μας οδηγεί αργά ή γρήγορα στο έγκλημα.
Όλοι είμαστε ένοχοι.
Η τιμωρία είναι αναπόφευκτη.
Ευτυχισμένος είναι εκείνος που κατάφερε ν’ απαλλαγεί απ’ τις ελπίδες και τις προσδοκίες του και
έμαθε την υπομονή.
Ο κόσμος του «Αγαμέμνονα» είναι ζοφερός. Αλλά
επιτρέψτε το ταξίδι μας στον κόσμο του να είναι ουσιαστικό και συναρπαστικό, γιατί πιστεύω ότι η οδηγός
μας - η Ποίηση - γνωρίζει το δρόμο προς τη χαρά.
Τσέζαρις Γκραουζίνις
Μετάφραση: Γιώργος Μπλάνας
Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις
Σκηνικά – Κουστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν
Μουσική-Μουσική Διδασκαλία: Χάρης Πεγιάζης
Κίνηση: Έντι Λάμε
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Συγκλητική Βλαχάκη
Παίζουν:
Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Αργύρης Πανταζάρας, Ιώβη
Φραγκάτου
Χορός: Μάρκος Γέττος, Δημήτρης Γεωργιάδης,
Τάσος Θεοφιλάτος, Πανάγος Ιωακείμ, Δημήτρης
Καραβιώτης, Ηλίας Μενάγιερ, Δημήτρης Μηλιώτης,
Αλέξανδρος Μούκανος, Αλέξανδρος Μπαλαμώτης,
Βασίλης Παπαγεωργίου, Κλέαρχος Παπαγεωργίου,
Γιώργος Παπανδρέου
Διεύθυνση Παραγωγής: Αναστασία Καβαλλάρη
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου - Ανζελίκα
Καψαμπέλη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αλίκη Δανέζη
Knutsen Promo photos: Τάσος Θώμογλου
Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
Παραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου- ΔΗ.
ΠΕ.ΘΕ Βέροιας - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, Stefi & Lynx
Productions/Arcadia Media Διάρκεια παράστασης : 1
ώρα και 40 λεπτά

Allcancode: Εργαστήριο δημιουργίας
εφαρμογών: Για εφήβους από 15
ετών και ενήλικες, στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Tο VeriaTechLab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας διοργάνωσε νέο εργαστήριο με αντικείμενο την
παρουσίαση των νέων εργαλείων της
Allcancode (www.allcancode.com) για
δημιουργία εφαρμογών web και mobile
χωρίς να απαιτείται εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών.
Το εργαστήριο διεξήχθη σε 2 μέρη:
Μέρος Α
Οι εισηγητές παρουσίασαν τα νέα εργαλεία εστιάζοντας στην μεθοδολογία
στην οποία βασίζονται. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η γλώσσα προγραμματισμού Google Blockly και οι νέες δομές
και εντολές που προστέθηκαν για τις ανάγκες δημιουργίας εφαρμογών.
Μέρος Β
Οι εισηγητές περιέγραψαν ένα παράδειγμα εφαρμογής την οποία κλήθηκαν
να υλοποιήσουν οι συμμετέχοντες στα
πλαίσια του εργαστηρίου και υπό την
καθοδήγηση των εισηγητών. Στο τέλος
προτάθηκαν τρόποι αξιοποίησης των εργαλείων στην τάξη.
Εισηγητές:

«Αμαρτίες γονέων.. και τέκνων»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας και οι Εκδόσεις «ΜΑΤΙ» σας
προσκαλούν στην παρουσίαση βιβλίου του Δικηγόρου και Επιμελητού Ανηλίκων ε.τ. Δημητρίου Δημηνά «Αμαρτίες γονέων.. και
τέκνων: 23 δραματικές ιστορίες παραβατικών ανηλίκων»
Την Τετάρτη 23 Μάϊου 2018, στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι κ.κ. Φώτης Καραβασίλης -Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, Θεόδωρος Καρράς,
Δικηγόρος-Ποινικολόγος και ο συγγραφέας Δημήτριος Δημηνάς .
Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου,
Καθηγήτρια Φιλόλογος, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα του
βιβλίου.
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Στο πρωτότυπο για το είδος του βιβλίο, περιγράφονται 23
δραματικές περιπτώσεις ανηλίκων ,παιδιών και εφήβων, που έφτασαν στα Δικαστήρια Ανηλίκων για διάπραξη διαφόρων αδικημάτων του Π.Κ., όπως κλοπές, ληστείες ,φθορές ξένης ιδιοκτησίας,

πορνεία, ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως, εμπρησμούς
και άλλες αντικοινωνικές πράξεις. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά και έχουν επιλεγεί ενδεικτικά
από τις εκατοντάδες υποθέσεις ανηλίκων, που απασχόλησαν
τον κ. Δημηνά κατά την μακρόχρονη υπηρεσία του ως Επιμελητή
Ανηλίκων.
Στόχος του πονήματος είναι η παρουσίαση των ποικίλων
κοινωνικών κινδύνων, που απειλούν τους νέους κατά το κρίσιμο
στάδιο της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους και η ευαισθητοποίηση των γονέων και όσων άλλων ασχολούνται με τους
νέους πάνω στα αίτια που οδηγούν τους ανηλίκους σε παραβατική συμπεριφορά ,προκειμένου να παίρνουν εγκαίρως τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, Έλλης 8,
59132 Βέροια. Τηλ. 2331024494 http://www.libver.gr

Κώστας Καρολεμέας, Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της Allcancode
Βασιλική Δαλακιάρη, Τεχνική Διευθύντρια της Allcancode
Η Allcancode ιδρύθηκε το 2014 παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό παιχνίδι
προγραμματισμού Run Marco! το οποίο
προτείνεται από το Code.org και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια παιδιά σε
όλο τον κόσμο. Προχωρώντας στο όραμά
της να κάνει τον προγραμματισμό υπολογιστών προσιτό σε όλους, δημιουργεί νέα
εργαλεία για την δημιουργία εφαρμογών
που είναι το αντικείμενο του εργαστηρίου.
Στους συμμετέχοντες παραχωρήθηκε
δωρεάν άδειες χρήσης των εργαλείων
της Allcancode.
Συνολικά έγιναν τρία αυτοτελή εργαστήρια όπου συμμετείχαν έως 15 άτομα
στο καθένα. Τα εργαστήρια αυτά ήταν
προγραμματισμένα :
• Παρασκευή 18 Μαΐου 2018,
16:00 – 19:00
• Σάββατο 19 Μαΐου 2018,
08:45- 11:45
• Σάββατο 19 Μαΐου 2018,
12:00 – 15:00
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ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
3ΟΥ ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Καθηγητές και μαθητές του 3ου ΓΕΛ Βέροιας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus+ με τίτλο «Innovative Schools and Creative Approaches» ( Καινοτόμα Σχολεία και Δημιουργικές Μέθοδοι) επισκεφτήκαμε το σχολείο IES IBARREKOLANDA BHI, της πόλης BILBAO, στην
7η και τελευταία συνάντηση του προγράμματος.
Μετά από το καλωσόρισμα των εταίρων στο Δημαρχείο της πόλης, περιηγηθήκαμε στο ιστορικό
κέντρο και τη νέα πόλη του Bilbao που τα χωρίζει ο ποταμός Nervion. Αξιόλογα μουσεία τα οποία
επισκεφτήκαμε είναι το μουσείο του Guggenheim, με έργα σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης και
πόλος έλξης φιλότεχνων τουριστών, το μουσείο Καλών Τεχνών με συλλογή έργων ζωγραφικής
του Goya και άλλων Βάσκων και Ισπανών καλλιτεχνών από την Αναγέννηση έως σήμερα. Επίσης
επισκεφθήκαμε το κέντρο Βασκικής Γλώσσας , καθώς και την επιβλητική γέφυρα Vizkaia με την
πανοραμική θέα του ποταμού. Παράλληλα κάναμε σέρφιγκ στην εξωτική παραλία Sopela και επισκεφτήκαμε το πανέμορφο δάσος των χρωμάτων, την μαρτυρική πόλη της Gernika με τα αντιπολεμικά
της μνημεία και την πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη του San Sebastian .
Δεν μπορούσε βέβαια να λείπει από το πρόγραμμά μας και η πόλη της Βαρκελώνης με τα αμέτρητα αξιοθέατα, όπως το ασύλληπτο έργο του Gaudi “Sagrada Familia” (Εκκλησία της Αγίας
Οικογένειας) με τους πολλαπλούς συμβολισμούς του, τα εξαιρετικά αρχιτεκτονικά έργα του Gaudi
που κοσμούν τη Βαρκελώνη, βγαλμένα από παραμύθι, όπως η Κάζα Μπατλό και η Κάζα Μιλά , η
εντυπωσιακή πλατεία Εσπάνια με το καταπληκτικό θέαμα των συντριβανιών, τους δύο πύργους και
την επιβλητική αρένα, το ισπανικό χωριό, το λόφο Μονζουίκ, το παραμυθένιο πάρκο του Γκουέλ, το
τουριστικό καταπράσινο πεζόδρομο Las Ramblas, τη γοτθική συνοικία με τον καθεδρικό ναό και τα
γραφικά δρομάκια, το άριστα οργανωμένο ενυδρείο με το γεύμα των πιγκουίνων και των καρχαριών
και το εντυπωσιακό μνημείο του Κολόμβου.
Παράλληλα με την περιήγηση στα πραγματικά εντυπωσιακά αξιοθέατα, πραγματοποιήθηκαν
οι εργασίες λήξης του προγράμματος, που διήρκεσε δύο πολύ δημιουργικά χρόνια, κατά τα οποία
τα συμμετέχοντα σχολεία έφεραν εις πέρας πολύ σημαντικές και αξιόλογες δράσεις που αφορούν
ανάμεσα σε άλλα, τους πρόσφυγες, την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και την ταυτότητα του
Ευρωπαίου πολίτη.
Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε καθηγητές και μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους,
να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες, με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, με
άλλες θρησκείες, να δημιουργήσουν νέες φιλίες, σπάζοντας έτσι τα στερεότυπα και αποκτώντας την
ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Η πυρκαγιά του 1917 και
ο μετασχηματισμός της
Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία, σε μια κατάμεστη αίθουσα, πραγματοποιήθηκε στις 9-5-2018, στη
Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, η εκδήλωση για
την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917. Στην
εκδήλωση, που οργάνωσαν Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, προβλήθηκε το ιστορικό ντοκιμαντέρ του κ. Γρηγόρη Βαρδαρινού «Θεσσαλονίκη
1917: η φωτιά που γέννησε μια πόλη». Ο κ.
Βαρδαρινός ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων
σκηνοθετών, έχει κάνει σπουδές σε κορυφαία
πανεπιστήμια της αλλοδαπής και παραμένει ιδιαίτερα σεμνός, όπως αποδείχθηκε στη συζήτηση
που έγινε μετά την προβολή της ταινίας.
Το ντοκιμαντέρ αναβιώνει τεκμηριωμένα τα
γεγονότα της πιο καταστροφικής πυρκαγιάς στην
ιστορία της Θεσσαλονίκης, που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου και
τον τρόπο με τον οποίο η πόλη ξαναγεννήθηκε.
Χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό (φωτογραφίες,
φιλμ, καρτ ποστάλ, σχέδια, χάρτες), η αφήγηση
στηρίζεται σε γραπτές μαρτυρίες της εποχής
(εκθέσεις ξένων αποστολών, τηλεγραφήματα
ανταποκριτών ελληνικών και ξένων εφημερίδων,
συγγραφέων, το αρχείο του Γάλλου αξιωματικού
και φωτογράφου Joseph Pigassou, κ.λπ.) που
ζωντανεύουν μέσα από ένα συνεκτικό σενάριο. Πολύ σημαντικό ρόλο στην ταινία έχουν οι
συνεντεύξεις των κκ. Αλέκας Καραδήμου – Γερόλυμπου, ομ. καθηγήτριας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, του κ. Βασίλη Κολώνα, καθηγητή
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Παν. Θεσσαλίας, του κ.

«ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ»

Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΑΠΠΕΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους και
πάνω τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος!
Ο. Ελύτης
Θερμά συγχαρητήρια στο Λάππειο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία να παρουσιάσει την «Καταιγίδα του Μάη 1944» με τρόπο αντικειμενικό, αληθινό,
μα πάνω από όλα ανθρώπινο!
Οι μνήμες, οι ζωντανές μαρτυρίες των ανθρώπων, που έζησαν τη θηριωδία των Ναζί
κατακτητών είναι κάτι που σε διαπερνά όπως το ηλεκτρικό ρεύμα.
Ο ορεινός όγκος του Βερμίου στα χωριά Κατράνιτσα, Μεσόβουνο, Κουτσούφλιανη,
Γραμματικό, Άνω Σέλι, σήκωσε το βάρος της ανθρώπινης παράνοιας, όπως τη μετέφεραν
με τρόπο γνήσιο – όχι εκδικητικό - οι ζωντανοί μάρτυρες της θηριωδίας, κ.κ. Ε. Χαϊτίδης,
Κ. Χατζηιωαννίδης, Π. Ελευθεριάδης και άλλοι ακόμη, που δυστυχώς δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το όνομα τους.
Δε ζητούν εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη, το δικαίωμα στη μνήμη των πατεράδων και των
αδελφών που χάθηκαν.
Για να μην ξανασυμβούν θηριωδίες, όπως αυτές που έζησαν!
Η φωτογραφία του γερμανού στρατιώτη Πούτιγκα, που γέρος πια, ζητά γονατιστός συγχώρεση από τα θύματά του μπροστά στο μνημείο των εκτελεσθέντων της Κατράνιτσα, συγκλονίζει, οι Ερινύες δεν εγκαταλείπουν τους θύτες, η Αληκτώ, η Μέγαιρα, η Τισιφόνη, αργά ή γρήγορα σε οδηγούν στον τόπο
του φρικτού εγκλήματος!
Θερμά συγχαρητήρια στο σχολειό!
Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννη Επαμεινώνδα, αρχιτέκτονα και Δ/ντή του
Πολιτιστικού Κέντρου της Εθνικής Τράπεζας στη
Θεσσαλονίκη και του κ. Ευάγγελου Χεκίμογλου,
Δρα Οικονομικής Ιστορίας και Δ/ντή του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Όσοι παρακολουθήσαμε την ταινία αντιληφθήκαμε ότι η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης,
μετά την πυρκαγιά, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα συνολικής πολεοδομικής παρέμβασης
που σχεδιάστηκε από την ομάδα του Ερνέστου
Εμπράρ, η οποία χρησιμοποίησε τα πιο σύγχρονα νομικά και πολεοδομικά εργαλεία της εποχής,
και υλοποιήθηκε χάριν στη βούληση, αποφασιστικότητα και ταχύτητα των Παπαναστασίου
– Βενιζέλου. Οι κεντρικοί κάθετοι άξονες προς
τη θάλασσα (Αριστοτέλους, Αγ. Σοφίας, Δημ.
Γούναρη), οι αγορές κάθετα στην Αριστοτέλους
(Άθωνος, Βλάλη), οι διαγώνιες χαράξεις (Δωδεκανήσου, Διοικητηρίου, Ιασωνίδου, Π. Πατρών
Γερμανού), η επιλεκτική ανάδειξη των μνημείων
(Ερμού, Π. Μελά, Μητροπ. Ιωσήφ, Αγ. Δημητρίου) η ανάμειξη των λειτουργιών (καταστήματα,
γραφεία, κατοικίες) στο κέντρο της πόλης, η διατήρηση της Άνω Πόλης, ως μελλοντικός τουριστικός προορισμός, το περιαστικό δάσος του Σέιχ
– Σου, η χωροθέτηση του Πανεπιστημίου εντός
των τειχών, η μεταφορά του λιμανιού και των
βιομηχανιών δυτικά, για να αποκτήσει η πόλη
θαλάσσιο μέτωπο, όλα όσα σήμερα μας γοητεύουν στη Θεσσαλονίκη οφείλονται στην πολεοδομκή οξυδέρκεια του Εμπράρ και της ομάδας του.
Προφανώς, δεν εφαρμόσθηκαν όλες οι προβλέψεις του σχεδίου. Όπως αναφέρει στην ταινία η
κ. Γερόλυμπου, η κάτοψη στο κέντρο της πόλης
των σχεδίων Εμπράρ υλοποιήθηκε σε μεγάλο
ποσοστό, δεν τηρήθηκε όμως και αυξήθηκε η
καθ’ ύψος επέκταση των κτιρίων (τροποποιητικά διατάγματα 1935 και 1954).
Ας σημειωθεί ότι τα μόνα ανθρώπινα θύματα της πυρκαγιάς που αναφέρθηκαν ήταν μια
παρέα 6 μεθυσμένων Γάλλων στρατιωτών που
παγιδεύτηκαν σε οινοπωλείο, ενώ υπήρξαν 300
περίπου τραυματίες.
Ακόμη, οι δύο Ελληνίδες από την υπαίθρια
κουζίνα των οποίων ξεκίνησε η πυρκαγιά, οδηγήθηκαν το Νοέμβριο 1917 σε δίκη. Οι έρευνες των Αρχών και οι μαρτυρίες των γειτόνων
(χριστιανοί, μουσουλμάνοι, εβραίοι) έδειξαν ότι
δεν επρόκειτο για εμπρησμό από δόλο και έτσι
αθωώθηκαν. Προφανώς, η διερεύνηση των
αιτίων της πυρκαγιάς έγινε και από τις ξένες
στρατιωτικές αρχές που στρατοπέδευαν στην
πόλη, καθώς και από τις νομικές υπηρεσίες
των ασφαλιστικών εταιρειών.Η καταστροφή δεν
αποδόθηκε σε πολεμική ενέργεια ή εκ προθέσεως εμπρησμό και έτσι οι ασφαλιστικές, κυρίως
βρετανικές εταιρείες, αποζημίωσαν τις ασφαλισμένες περιουσίες με ένα ποσό που συνολικά
πλησιάζει τα 4.000.000 αγγλικές λίρες, ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό.
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Ο νέος φόρος σε smartphones και υπολογιστές
Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
Φόρο στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ και τους υπολογιστές επιβάλει με τροπολογία η κυβέρνηση.
Ο φόρος ήταν γνωστός ήδη από το καλοκαίρι του 2017, όμως με
τροπολογία η κυβέρνηση έρχεται να τον κάνει πραγματικότητα.
Πρόκειται για τον φόρο 2% που επιβάλλεται στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, αλλά και στους υπολογιστές όλων των ειδών και τα τάμπλετ
υπέρ τον δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων και ουσιαστικά υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τους καταναλωτές με περίπου 65 εκατομμύρια
ευρώ.
Αν και αρχικά ο νόμος προέβλεπε επιβολή του φόρου στις συσκευές
με μνήμη άνω των 4gigabites, τώρα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και θα
πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα της μνήμης της συσκευής.
Επίσης, επιβαρύνονται επιπλέον με 6% οι ηλεκτρονικές συσκευές
εγγραφής εικόνας και ήχου και οι ηλεκτρονικοί αποθηκευτικοί δίσκοι
πάνω από 1 TB και με 4% οι φωτοτυπικές μηχανές, τα scanner, οι εκτυπωτές το χαρτί φωτοτυπίας και οι σκληροί δίσκοι μέχρι 1TB.
Την τροπολογία κατέθεσε η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.
Για τη νομοθεσία σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είπε
ότι «ισχύει ό,τι προβλέφθηκε και τον Ιούλιο του 2017». Σε σχέση με εισπράξεις των οργανισμών από την ιδιωτική αναπαραγωγή αναφέρθηκε
ενδεικτικά σε κάποια νούμερα. «Σε χώρες πληθυσμιακά παρόμοιες με
την Ελλάδα, όπως η Αυστρία η συνολική εύλογη αμοιβή που καταβλήθηκε το 2015 στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ανήλθε
περίπου σε 10 εκατ. ευρώ, στο Βέλγιο σε 25 εκατ. ευρώ και στην Πορτογαλία σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα για το ίδιο έτος, τα ποσά
εύλογης αμοιβής που καταβλήθηκαν εκ μέρους των υπόχρεων, για όλα
τα τεχνικά μέσα, συσκευές και υλικούς φορείς και αποθηκευτικά μέσα,
ήταν συνολικά 1.593.407,92 ευρώ» είπε.
Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ
Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας προς ψήφιση στη
συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του αρ. 18 Ν.

2121/1993 με την παρ. 2 του άρθρου 54
του Ν. 4481/2017 περί εύλογης αμοιβής για
ιδιωτική αναπαραγωγή, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδας, (ΣΕΠΕ), εκφράζει για πολλοστή
φορά την έντονη αντίθεσή του στο νόμο
για την εύλογη αμοιβή των πνευματικών
δικαιωμάτων με αφορμή τη συγκεκριμένη
τροποποίηση και επισημαίνει τις σοβαρές
συνέπειες που θα επιφέρει.
Όπως απεδείχθη με έρευνα και ειδική
μελέτη που διεξήχθη, με τη σύμφωνη γνώμη
και του Υπουργείου Πολιτισμού, προέκυψε
πως το νέο ψηφιακό τέλος επιφέρει επιβάρυνση 24 φορές μεγαλύτερη
από τις πιθανές προκληθείσες απώλειες. Αγνοώντας τα δεδομένα της
μελέτης και παρά τις διαβουλεύσεις με την ηγεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού και τη δέσμευση για δίκαιη τροποποίηση της διάταξης, το
αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη σε καμία βελτιωτική αλλαγή της τροποποίησης. Αντιθέτως, πέραν της πρόσθετης επιβάρυνσης 2% επί της
αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, smartphones και tablets, επιβάλλεται επιπλέον, επιβάρυνση 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής
ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους άνω
των 4GB. Επιβάρυνση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με την
έμφαση που δίνει ο Πρωθυπουργός στον κεντρικό στρατηγικό ρόλο της
ψηφιακής τεχνολογίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, κομβικό σημείο για την έξοδο από την κρίση.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως πολλά Μέλη - Κράτη της ΕΕ των
28, όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Ιρλανδία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η Φινλανδία, δεν καταβάλλουν ψηφιακό τέλος. Επιπλέον με τη
συγκεκριμένη επιβάρυνση -η οποία είναι πολλαπλάσια από ότι ισχύει

σε Μέλη - Κράτη της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχο τέλος- η χώρα μας καθίσταται
πλέον πρωταθλήτρια επιβαρύνσεων στον
τομέα αυτό, έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά
“ψηφιακού τέλους” στην Ευρώπη.
Όπως τόνισαν και σε σημερινή έκτακτη
συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού οι
εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ, είναι σαφές ότι μια
τέτοια επιβάρυνση πλήττει πρωτίστως τους
πολίτες και τα νοικοκυριά, σε μία περίοδο
που πραγματικά ο προϋπολογισμός τους
βάλλεται από παντού και μάλιστα για ένα
απαραίτητο αγαθό, όχι μόνο για την καθημερινότητα αλλά και για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο ΣΕΠΕ
επισημαίνει πως η επιβολή των συγκεκριμένων επιβαρύνσεων δύναται
να κοστίσει περισσότερο από 65 εκατ. ευρώ το χρόνο στους Έλληνες
καταναλωτές.
Μία τέτοια επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στόχο του ψηφιακού
μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
θέτοντας προσκόμματα στην απόκτηση προϊόντων τεχνολογίας και
ταυτόχρονα, αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα
του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δεδομένου
ότι αυξάνει το κόστος διάθεσης των προϊόντων τεχνολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ευρώπη, αλλά
και παγκοσμίως. Επιπλέον, το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει αρνητικές
συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης,
οδηγεί σε επιβάρυνση, καθώς αυξάνει τα έξοδα από την καταβολή του
ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προμηθεύεται το
Δημόσιο, αλλά και από τη μείωση των εσόδων των φορολογούμενων
επιχειρήσεων.

Διανομή Ελληνικής Γης για μετανάστες 100 στρεμμάτων
στον κάθε έναν δωρεάν και 100% επίδομα ενοικίου
Σε μία απόφαση που δεν έχει προηγούμενο θέλει να προχωρήσει το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής σε συνεργασία με τα
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Χωροταξίας.
Ο Γιάννης Μουζάλας έθεσε θέμα ένταξης των μεταναστών στην
ελληνική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και αυστηρά κριτήρια που θα
καθιστούν εύκολη την αφομοίωση μεγάλου αριθμού μεταναστών
χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί οικονομική δυσφορία για αυτούς.
Μέσα από το πρόγραμμά που προωθεί η κυβέρνηση και θέλει
να ολοκληρώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2018, έχει σκοπό να παραχωρήσει δωρεάν 200.000 στρέμματα στην περιοχή της Μακεδονίας
σε 2000 μετανάστες με μία σειρά από προνόμια ώστε να μπορούν
να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία.
Tα προνόμια που σκέφτεται να παραχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση είναι:
1) Αφορολόγητο μέχρι και 25.000 ευρώ εισόδημα για όλους του
μετανάστες που δεχθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγροτικής
παραγωγής
2) Άτοκα δάνεια για την αγορά μηχανημάτων εώς και 300.000
ευρώ για τον κάθε έναν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

3) Επίδομα ενοικίου εώς και 100% με κριτήρια εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης.
4) Άδεια για λαϊκές αγορές..
5) Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για 2 χρόνια.
Στο πρόγραμμα θα έχουν δικαίωμα ένταξης μόνο
μετανάστες που είναι δηλωμένοι ώς προστάτες οικογένειας και μόνο όσοι δήλωσαν ως χώρες προέλευσης
την Συρίας, Το Μαρόκο, Το Ιράν, Το πακιστάν και την
Αίγυπτο.
Ωστόσο αντιπροσωπεία από μέλη ΜΚΟ και μεταναστών δεν συμφωνεί στην εκκίνηση ενός τόσο προκλητικού και ρατσιστικού προγράμματος για την ελληνική
κοινωνία. Μάλιστα δηλώνουν άκρως αντίθετοι σε κάτι
τέτοιο λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να του δίνει χρήματα και όχι να του επιβάλει έμμεσα να γίνουν αγρότες.
Το προκλητικότερα σημείο μάλιστα μέσα στο πρόγραμμα είναι ότι ο κάθε ένας που θα συμμετάσχει στο
εν λόγο πρόγραμμα θα έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας
στην γη που θα του παραχωρηθεί αρκεί να υπάρχουν
10 παραγωγικά έτη.

ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι μπορούν να πάρουν δεύτερη φορά επίδομα ανεργίας
Βασική παροχή του ΟΑΕΔ είναι το επίδομα ανεργίας. Ποιοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να πάρουν επίδομα για δεύτερη φόρα;
Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των
οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν
από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα.
Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται:
Πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης,
χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι τελευταίοι δύο μήνες πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής
Τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας, από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης, να
μην υπερβαίνουν τα τετρακόσια (400).
Εάν εντός της τετραετίας έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων (400) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται
να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400)
ημερησίων επιδομάτων.
Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται η συνδρομή των κάτωθι γενικών προϋποθέσεων:
Να είναι ασφαλισμένοι ως εργαζόμενοι στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
Να έχει προηγηθεί Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση) ή
Να έχει προηγηθεί Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (όχι Οικειοθελής Αποχώρηση)
Να μην αυτοαπασχολούνται
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την αίτηση για την επιδότηση
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52ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Αξιοπιστία & Ελευθεροτυπία στην Ψηφιακή Εποχή»
Η έγκυρη Δημοσιογραφία η απάντηση στους κινδύνους της Νέας Εποχής του Διαδικτύου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του
52ου Πανελληνίου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της
Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, με θέμα:
«Αξιοπιστία και Ελευθεροτυπία στην Ψηφιακή Εποχή», που έλαβε χώρα 11-13 Μαΐου στην Αιδηψό.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.), ο
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, ο Οργανισμός Λιμένων
Νομού Ευβοίας και η Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων.
Πολλές και διαφορετικές οι θέσεις που παρουσιάστηκαν στο βήμα του συνεδρίου, στην συνεδριακή αίθουσα «Εύβοια» του ξενοδοχείου “Thermae
Sylla”, από δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και
ερευνητές, που μαζί με τους σύνεδρους κατέληξαν
σε έναν παραγωγικό διάλογο για το μέλλον της
δημοσιογραφίας και των περιφερειακών μέσων της
χώρας. Το συνέδριο αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για αυτήν τη συζήτηση και παράλληλα για γνωριμία των συνέδρων δημοσιογράφων και
ακαδημαϊκών με την τοπική κοινωνία, τους ανθρώπους και τις ομορφιές
της Αιδηψού, της πόλης με τα διάσημα θεραπευτικά λουτρά.
Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου, ο Υφυπουργός Μεταφορών Ν. Μαυραγάνης, η
βουλευτής Ζωή Ευαγγέλου Λιβανίου , ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας
Φάνης Σπανός, η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας, Ανδρέας Παπανδρέου,
εκπρόσωπος της διοίκησης του Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η ΕΣΕΤ τίμησε
για την πολύχρονη προσφορά του στην Ένωση, τον Γιάννη Σώκο,
ανακηρύσσοντάς με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ως Επίτιμο Γενικό
Γραμματέα της ΕΣΕΤ. Τιμήθηκαν επίσης για την προσφορά τους και την
συνεργασία στην διοργάνωση του 52ου Πανελλήνιου Συνεδρίου η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού κ. Λίνα Ευσταθίου, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Ιδιοκτητών, το ξενοδοχείο «Thermae Sylla”.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με τοποθετήσεις για την ελευθερία έκφρασης και την αξιοπιστία στην ψηφιακή εποχή. Η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου ανέπτυξε το θέμα «Από τον Ερμή στο homo
inernetikus» ξεκινώντας από τον πρώτο δημοσιογράφο που ερμηνεύει
την είδηση, στις σύγχρονες επικρίσεις για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
μέσα από τις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης τα social media και η
ηθική ευθύνη των συντακτών. Ο δημοσιογράφος Ε. Πάλλας μίλησε για
την ηθική των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Ο δημοσιογράφος - Content Editor
Αλέξανδρος Σωματαρίδης παρουσίασε το θέμα «Η Ελευθερία έκφρασης και διάχυσης της πληροφορίας μέσω οπτικοακουστικού υλικού με
άδεια Creative Commons (Φωνή στις τοπικές κοινωνίες, διάλογος με
την παγκόσμια κοινότητα, παρέμβαση στα Κοινά και έλεγχος εξουσιών
- αποφάσεων – ο ρόλος του Δημοσιογράφου).
Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αγγελική Γαζή με θέμα «Δεδομένα και νέες μορφές ατομικότητας στα
ψηφιακά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα» τόνισε ότι με μία απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο κατηγοροποιούμαστε σαν άτομα και ότι είμαστε
όλοι «δεδομένα» στην εποχή της σύγκλισης. Ακολούθησε ομιλία της
Αν. Καθηγήτριας και Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστήμιου και της Υποψήφιας Διδάκτορος του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου
Πανεπιστημίου Άρτεμις Αργύρη με θέμα «Τοπικότητα και Παραγωγή
Περιεχομένου: Η προσέγγιση της διαφορετικότητας» όπου υπογράμμισε ότι η τοπικότητα της δημοσιογραφίας τα τελευταία χρόνια αναδύεται.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του
ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης εξέφρασε την ανησυχία
του για το όλο αυξανόμενο ενδιαφέρον στη ποσότητα της πληροφορίας
αντί για την ποιότητά της. Στη ομιλία του με θέμα «Η αξία και η Απαξίωση της Πληροφορίας: Οικονομικές Προκλήσεις στην Ψηφιακή Εποχή»,
πρόσθεσε ότι μπορεί η προσβασιμότητα στην πληροφορία έχει ανοίξει
αλλά δεν έχει η διαχειρισιμότητά της. Επόμενος εισηγητής, ο καθηγητής
Φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σωκράτης
Δεληβογιατζής αναφέρθηκε στο διακύβευμα της Πολιτικής σήμερα σε
συνάρτηση με τα ΜΜΕ και την κοινωνία της πληροφορίας, κάνοντας
παράλληλα αναφορά στη στάση των πολιτών απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω τους. Ο Δημοσιογράφος και Συγγραφέας Τζεμίλ Τουράν
αναφέρθηκε στο Κουρδικό, στο πρόβλημα της ελευθεροτυπίας και το
σοβάρο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν Κούρδοι δημοσιογράφοι, ενώ παράλληλα τόνισε την ανικανότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης να
συμβάλουν στη γρηγορότερη επίλυση του προβλήματος. Ακολούθως,
η Δημοσιογράφος-Founder & CEO 3asyR Μαρία Τσιάνα παρουσίασε
την εφαρμογή της που προσφέρει υπηρεσίες για ευκολότερο και πιο
ευχάριστο online διάβασμα, που απευθύνεται σε ανθρώπους με δυσκολίες στην ανάγνωση, σε δυσλεκτικούς αλλά και σε κάθε χρήστη.
Η Καθηγήτρια Επικοινωνίας του ΑΠΘ, Τέσσα Δουλκέρη, η Υποψία
Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου Βασιλλική Δάλλα και η φοιτήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Αννίτα Βούλγαρη ανέπτυξαν το θέμα
«Από την τοπική στην περιφεριακή τηλεόραση. Μια κοινωνιολογική
προσέγγιση». Κατά την παρουσίαση της εισήγησης, παρουσιάστηκε
το ερώτημα για την χρησιμότητα της ύπαρξης περιφερειακής τηλεόρασης, επιχειρηματολογώντας υπέρ αυτής της αναγκαιότητας, καθώς η
περιφερειακή τηλεόραση έχει κοινωνικό ρόλο, προσφέρει ενημέρωση
χωρίς εντυπωσιασμούς και υπερβολές, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα

πολυδιάστατης ενημέρωσης των πολιτών.
Ο Πολιτικός Επιστήμονας και Δημοσιογράφος, Γενικός
Γραμματέας της ΕΣΕΤ, Γιώργος Παπούλιας σε ομιλία του με
θέμα «Τα δεδομένα DATA: Ρόλος, διαχείριση και συμβολή
στην επικοινωνία και πληροφόρηση» μίλησε για το φαινόμενα της ευκολότερης δίαδοσης των ψευδών ειδήσεων έναντι
των πραγματικών ενώ έκανε αναφορά στην ασφάλεια των
δεδομένων των χρηστών, σημειώνοντας την κινητικότητα σε
επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης προς την κατεύθυνση αυτή. Η
υποψήφια Διδάκτωρ Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας ΑΠΘ
και Δημοσιογράφος Αλέκα Σταματιάδη σε ομιλία της με θέμα
«Ο τοπικός Τύπος όπλο κατά των ψευδών ειδήσεων στο νέο
Παγκόσμιο Χωριό μας» αναφερόμενη σε παραδείγματα ψευδών ειδήσεων μίλησε για το φαινόμενο, παρουσιάζοντας παράλληλα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μειωθεί. Κλείνοντας
την πλούσια σε περιεχόμενο δεύτερη μέρα του Συνεδρίου ο δημοσιογράφος της ΕΣΕΤ, Ανδρέας Κατσιάπης ανέπτυξε το θέμα «Ο δημοκρατικός έλεγχος κάθε μορφής τοπικής & υπερτοπικής εξουσίας ως βασική
αποστολή της Περιφερειακής Δημοσιογραφίας»
Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης αφιερώθηκε στην τοπική
κοινωνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ξεχώρισε η
εισήγηση των μαθητών των λυκείων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού,
που παρουσίασαν την περιοχή τους μέσα από την δική τους ματιά. Ενδιαφέρουσες ήταν οι εισηγήσεις των κ. Αν. Στέφου, πρ. Προέδρου της
Παν. Ένωσης Φιλολόγων ««Η επαρχία Ιστιαίας στην ιστορική της διαδρομή», Γιώργου Ανδρίτσου Γλωσσολόγου Master of arts στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία University College London (U.C.L.) «Η γλώσσα
του Τύπου της Περιφέρειας: Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση»
και της δημοσιογράφου Πάρης Ντελκή «Η επίδραση του τοπικού Τύπου κι η ευθύνη του δημοσιογράφου απέναντι στην τοπική κοινωνία».
Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου ο κ. Δημ. Λαγός, Καθηγητής
Τουριστικής Οικονομικής- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιου Αιγαίου, παρουσίασε
μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την ανάπτυξη και ανάδειξη της Βόρειας

Εύβοιας, στην εισήγησή του με θέμα «Ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας».
Αποδεικνύοντας το «άνοιγμα» της ΕΣΕΤ στον ακαδημαϊκό χώρο και
την νέα γενιά, παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δράσεις σε επίπεδο εργαστηρίων με την συνδρομή
έμπειρων δημοσιογράφων της ΕΣΕΤ. Συγκεκριμένα, στην αίθουσα
«Σκιάθος» του ξενοδοχείου Thermae Sylla, το Γραφείο Τύπου του Συνεδρίου αποτέλεσε Εργαστήρι Δημοσιογραφίας για ομάδα φοιτητών
του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης ένα δεύτερο Δημοσιογραφικό Εργαστήρι με μαθητές των Λυκείων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οι οποίοι
επεξεργάστηκαν υλικό που συγκέντρωσαν για την Βόρεια Εύβοια και
το παρουσίασαν το πρωί της Κυριακής στο Συνέδριο. Φυσικά, έγιναν
ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της
περιοχής της Αιδηψού, της Ιστιαίας, όπως στα Λιχαδονήσια, στον Πύργο του Δροσίνη στις Γούβες, στα ιαματικά λουτρά.
(Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε από τις φοιτήτριες του Παντείου
Πανεπιστημίου Χριστιάνα Μπράμο, Ζαφειρία Ζερβού, Άννα Βούλγαρη,
Κωνσταντίνα Αντωνάτου, Ελπίδα –Γεωργία Ρεβογέδο Χρυσοχόου, στο
πλαίσιο εργαστηρίου γραφείου τύπου του συνεδρίου)

Τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο της Ε.Ι.Ε.Τ. στο
52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 52ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Σ.Ε.Τ.) με θέμα: «Αξιοπιστία &
Ελευθεροτυπία στην Ψηφιακή Εποχή» (αναλυτικά θα σας ενημερώσουμε με επόμενο
Δελτίο Τύπου).
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 11-13 Μαΐου
στην Αιδηψό, ήταν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, η Ένωση
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (Ε.Ι.Ε.Τ.), ο Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού, ο Οργανισμός
Λιμένων Νομού Ευβοίας και η Εταιρεία Επιστημόνων Επικοινωνίας και Δημοσιογράφων.
Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στην Ε.Ι.Ε.Τ. και την Ε.Σ.Ε.Τ. έχει αναπτυχθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια στενή συνεργασία με κοινό στόχο την στήριξη και αναβάθμιση
του Περιφερειακού Τύπου, και η συνεργασία αυτή αποτυπώθηκε στα δύο Συνέδρια της
Ε.Σ.Ε.Τ. σε Βέροια και Αιδηψό.
Για την επιτυχημένη συνεργασία των δύο ιστορικών Ενώσεων στη διοργάνωση του
52ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου, ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Τ. Γιώργος Κουκουλιάτας απένειμε τιμητική πλακέτα στον πρόεδρο της Ε.Ι.Ε.Τ. Αντώνη Μουντάκη, ο οποίος στον
χαιρετισμό του κάλεσε να μέλη της Ε.Σ.Ε.Τ. να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που υλοποιεί η Ένωση μας.
Το Σχέδιο Δράσης αφορά 600 εργαζόμενους σε έντυπα, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ιστοσελίδες, τυπογραφεία, διαφημιστικές εταιρείες (με οποιαδήποτε μορφή εργασίας) και περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης - θεματικά αντικείμενα:
1. Διαδικτυακή Δημοσιογραφία. 2. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
3. Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης Εντύπων.
Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/
δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα πέντε (5)
ευρώ ανά ώρα, ενώ οι συνολικές ώρες κατάρτισης για κάθε πρόγραμμα είναι 80.
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Το πατινάζ...
Ήταν μια φορά δύο φίλοι που
κάνανε πατινάζ σε μια παγωμένη
λίμνη. Κάποια στιγμή σπάει ο πάγος και πέφτει ο ένας μέσα, τότε
τρέχει ο άλλος με κίνδυνο της ζωής
του να τον σώσει. Τελικά τα κατάφερε και όλοι τον χειροκρότησαν.
Τότε τον πλησιάζει ένας γέρος και
του λέει:
- «Συγχαρητήρια πως μπόρεσες
και έβαλες σε τόσο μεγάλο κίνδυνο
τη ζωή σου για να σώσεις τον φίλο
σου;»
Και εκείνος απαντάει:
- «Δεν είναι αυτό αλλά τα παγοπέδιλα που φοράει είναι δικά
μου!!»

Θεϊκός μουσακάς!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.Κι έτσι το χρυσάφι – Είναι και ο … παθός.
2.Παλιά ονομασία της Ελευθερούπολης – Εταιρικά
αρχικά – Το 411 με γράμματα.
3.Οι ελλείψεις τσιγάρων.
4.Συνδέω, προσκολλών, προσαρτώ – Εργαλείο
λείανσης.
5.Βάσις χωρίς… άκρα – Οι συνενώσεις με σκοινί,
κλωστή, σύρμα.
6.Την προηγούμενη μέρα (επίρρ.) – Αρχικά οικονομικού συμβουλίου.
7.Ασάλευτες, ακούνητες – Διπλό ηχεί σε ζούγκλα.
8.Μια ζωοτροφή – «Ο τυφλός θέλει… και ο ξένος
σπίτωμα»: γνωστή παροιμία.
9.Λεονάρντο τα… : έργο του η «Τζοκόντα» - Γένος
παπαγάλων.
10.Περίοδος της ζωής – Μέρος του πλοίου.
11.Άγγλων «μέσα» - Μαρτύρησε για την πίστη του
– «… κι αν πω δε σε ξεχνώ»: γνωστό τραγούδι του
Βασίλη Τσιτσάνη με τον Μπιθικώτση.
12.Μάρκα σαμπάνιας – Έχει πρωτεύουσα το Ανόι.

stayrolexakias.gr

ός.

ΚΑΘΕΤΑ
1.Κι έτσι ο βάτραχος - … Νόλτε: διάσημος ηθοποι-

2.Γνωστός… ο επιούσιος - … Ποπαία: δεύτερη
σύζυγος του Νέρωνα που αργότερα την δολοφόνησε.
3.Εύκαμπτο, ευλύγιστο (μτφ).
4.Πόλη της Πορτογαλίας στην περιοχή Πορταλέγκρε - … Ρούζβελτ: Νομπελίστας πρόεδρος των ΗΠΑ
(1901-1909).
5.Έχουν, συνήθως, χρώμα μελαψό – Η γενική
άρθρου.
6.Ευχάριστος αυτός – Λεγόταν ο Μοντάν.
7.Αυτός κι ο βήχας δεν κρύβονται (καθ.) – Συγγενείς, οικείοι, οι δικοί μου (αντων.).
8.Βανέσα…: Βασίλισσα του βιολιού – Η θεραπεία,
το γιάτρεμα – «… τον παλιόκοσμο να λέει»: γνωστό
τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ με την Σοφία Βέμπο.
9.Άθλιο, δυστυχισμένο (μτφ) – Αιτιολογικό τη αρχαίας.
10.Η Αγία Τράπεζα των χριστιανικών ναών (καθ.).
11.Άρθρο για πολλά – Άφωνη… νότα - … Λιρ: διάσημη ξένη τραγουδίστρια.
12.Τοποθέτηση σε σακιά – Μάρκα οδοντόκρεμας.

Υλικά 4 μερίδες
400 γρ. κιμά 2-3 μελιτζάνες
1κιλό πατάτες
1 κρεμμύδι 1 γάλα light
2 αυγά 1 κ.σ. αλεύρι
1/2 κ.σ. κορν φλάουρ
Λίγη τριμμένη φρυγανιά
Διάφορα τριμμένα τυριά
Λίγο Βιτάμ Λίγο ελαιόλαδο
Αλάτι, ρίγανη, μαϊντανό
1 κύβο (της αρεσκείας σας)
Οδηγίες
Για τον κιμά: σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι και σοτάρουμε το
κρεμμύδι ψιλοκομμένο ίσα ίσα να
γυαλίσει. Προσθέτουμε τον κιμά και
λίγο νερό ώστε να μπορεί να μπορεί
να σιγοβραζει. Ρίχνουμε τον κύβο,
μαϊντανό, λίγο αλάτι και λίγη ρίγανη.
Τα αφήνουμε σε σιγανή φωτιά μέχρι
να γίνει ο κιμάς.
Για τα λαχανικά: κόβουμε τις
μελιτζάνες και τις πατάτες σε πλατιές φέτες. Για να ξεπικρίσουν οι μελιτζάνες τις αλατίζουμε, τις πιέζουμε
δυνατά και μετά τις ξεπλαίνουμε.
Σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι ψήνουμε
ελαφρώς τις πατάτες και τις μελιτζάνες μας. Δεν θέλουμε να τηγανιστούν εντελώς, απλώς να πάρουν
χρώμα από την μία πλευρά τους.
Για την μπεσαμέλ: σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα να ζεσταθεί με λίγο αλάτι και Βιτάμ. Στο
μουλτι χτυπάμε τα αυγά, το αλεύρι
και το κορν φλάουρ μαζί. Πριν αρχίσει να βράζει το γάλα ρίχνουμε μέσα
το μείγμα των αυγών και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
Σε ένα ταψί που το έχουμε
βουτυρώσει πασπαλίζουμε με λίγη
τριμμένη φρυγανιά και στρώνουμε
πρώτα τις πατάτες με την μη τηγανισμενη όψη τους προς τα κάτω.
Μετά στρώνουμε μελιτζάνες, έπειτα
ρίχνουμε λίγο τυρί Στη συνέχεια
απλώνουμε τον κιμά και μετά πάλι
μια στρώση με πατάτες και μελιτζάνες. Τέλος καλύπτουμε με την
μπεσαμέλ.
Ψήνουμε στους 180 βαθμούς
για περίπου μια ώρα. Μόλις πάρει
ωραίο χρώμα είναι έτοιμο!

Ο ξηρός καρπός που
κόβει τις λιγούρες
Οι λιγούρες
διαφέρουν από
την πείνα και συνήθως οδηγούν
στην πρόσληψη
περιττών θερμίδων και την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών.
Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες τροφές που μπορούν να μας βοηθήσουν
να αποφύγουμε τις λιγούρες.
Για παράδειγμα, υπάρχει ένας ξηρός καρπός που
«χτυπά» απευθείας το κέντρο του αυτοελέγχου στον
εγκέφαλο κι έτσι μας αποτρέπει από την κατανάλωση
ανθυγιεινών φαγητών και γλυκών.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα καρύδια, τα οποία είναι
πλούσια σε ωφέλιμα Ω-3 λιπαρά, πρωτεΐνες, μαγνήσιο,
βιταμίνη Β6 αλλά και βιταμίνη Ε, προωθούν το αίσθημα
του κορεσμού και μειώνουν δραστικά τις λιγούρες.
«Γνωρίζουμε ότι τα καρύδια μάς κάνουν να νιώθουμε
πιο χορτάτοι, όμως ήταν έκπληξη για εμάς να διαπιστώσουμε ότι ο ξηρός καρπός επηρεάζει την εγκεφαλική
δραστηριότητα όταν έχουμε μπροστά μας φαγητό και,
κατ’ επέκταση, να επηρεάζει τις διατροφικές μας επιλογές και το πόσο πεινασμένοι νιώθουμε» δηλώνει η βασική συντάκτρια της μελέτης, δρ. Ολίβια Φαρ.
πηγή: protothema.gr

Ερευνα: Η απαιτητική σωματικη
εργασία αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου
Μεγαλύτερες
πιθανότητες να
αποβιώσουν πρόωρα έχουν οι άνδρες που κάνουν
μια ιδιαίτερα κουραστική σωματική δουλειά, σε
σχέση με όσους
εργάζονται σε τομείς που δεν είναι απαιτητικοί σωματικά, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική έρευνα.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει και για τις
γυναίκες...
Η σωματική αδράνεια θεωρείται παράγοντας κινδύνου για διάφορες παθήσεις, γι’ αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ανθρώπους να ασκούνται τουλάχιστον για
30 λεπτά την ημέρα. Ομως, το παράδοξο είναι ότι αυτό
ισχύει για τον ελεύθερο χρόνο, αλλά όχι για την εργασία,
καθώς όσο περισσότερη σωματική κούραση έχει η δουλειά κάποιου τόσο κινδυνεύει να πεθάνει νωρίτερα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ. Πίτερ Κένεν
του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου VU του Αμστερνταμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό αθλητιατρικό περιοδικό «The British Journal of
Sports Medicine» και όπως αναμεταδίδει το ΑθηναΪκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση)
όλες τις έως τώρα δημοσιευμένες έρευνες πάνω στη
σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική σωματική δραστηριότητα και στη θνησιμότητα. Συνολικά εξετάσθηκαν 17
μελέτες που αφορούσαν σχεδόν 194.000 άτομα.
Η ανάλυση έδειξε ότι οι άνδρες που κουράζονται σωματικά στο επάγγελμά τους, έχουν κατά μέσο όρο 18%
υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυτό άσχετα
με το πόσο ασκούνται σωματικά στον ελεύθερο χρόνο
τους.
Το περίεργο που ανέδειξε η έρευνα, είναι το γεγονός
πως όχι μόνο δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη συσχέτιση
στις γυναίκες, αλλά φαίνεται να ισχύει το αντίστροφο,
δηλαδή το κουραστικό σωματικά επάγγελμα τείνει να
προσθέσει χρόνια ζωής σε μια γυναίκα.
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Ο ζοφερός κόσμος της μόδας: Για πρώτη φορά
δύο μοντέλα ρίχνουν φως στη σκοτεινή πλευρά
της πασαρέλας

“The Florida
Project”
Δράμα

Στις ΗΠΑ τα μοτέλ έχουν γίνει το τελευταίο καταφύγιο των
ανθρώπων που δε μπορούν να
εξασφαλίσουν μόνιμη κατοικία. Ο
πληθυσμός των «κρυμμένων αστέγων» αποτελείται κυρίως από
οικογένειες που παλεύουν κάθε
μέρα να διατηρήσουν μια στέγη.
Η ιστορία μας εκτυλίσσεται λίγο
έξω από το Ορλάντο, τον απόλυτο
προορισμό για διακοπές και «Το
Πιο Μαγικό Μέρος στον Κόσμο».
Η κεντρική λεωφόρος ανάμεσα στα
θεματικά πάρκα και τα θέρετρα είναι γεμάτη από φτηνά μοτέλ που
κάποτε γέμιζαν από τουρίστες, ενώ
σήμερα φιλοξενούν άστεγες οικογένειες. Η Μούνι ζει με την 22χρονη μητέρα της Χέιλι, σε ένα τέτοιο
μοτέλ - το The Magic Castle. Το
κοντινότερο που έχει η Μούνι σε
πατρική φιγούρα είναι ο Μπόμπι,
ο διαχειριστής του μοτέλ, τον οποίο
πειράζουν συνεχώς τα παιδιά με
τις σκανδαλιές τους. Η Χέιλι μόλις
έχασε τη δουλειά της κι ένα κοριτσάκι στην ηλικία της Μούνι μόλις
μετακόμισε δίπλα τους- θα είναι
ένα αξέχαστο καλοκαίρι.

Με το κίνημα #ΜeΤoo να είναι στο προσκήνιο, στη δημοσιότητα έρχονται όλο και
πιο συχνά πλέον ιστορίες που όλοι συζητούσαν, αλλά κανείς δεν τεκμηρίωνε. Για
πρώτη φορά στη Γαλλία, δύο μοντέλα, η
Γαλλίδα Gwenola Guichard και η Ρωσίδα,
Ekaterina Ozhiganova ρίχνουν φως στις
συνθήκες εργασίας σε έναν κλάδο που όλοι
γνωρίζουν πως δεν είναι όσο λαμπερός δείχνει. Η 29χρονη Gwenola και η 26χρονη
Ekaterina ίδρυσαν την Model Law, την πρώτη γαλλική οργάνωση για την προστασία
των μοντέλων που εργάζονται στη βιομηχανία της μόδας και των δικαιωμάτων τους.
Τα δύο μοντέλα εργάζονται στον κλάδο της μόδας από τότε που πήγαν στο Παρίσι για
σπουδές. Μέσα από την οργάνωσή τους που έκανε τα πρώτα της βήματα στις αρχές
του 2018, οι δύο γυναίκες δημιούργησαν ένα μανιφέστο για τη βελτίωση της εποπτείας του επαγγέλματος του μοντέλου στη Γαλλία. Η Ρωσίδα Ekaterina Ozhiganova
είναι επίσης διερμηνέας και μεταφράστρια και ζει στη Γαλλία από το 2013. Η Γαλλίδα
Gwenola Guichard έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πολιτική Επικοινωνία και
έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στο μόντελινγκ τα τελευταία χρόνια. Η δημοσιογράφος
της Le Monde, Elvire von Bardeleben μίλησε με τις Ozhiganova και Guichard για τους
στόχους τους, την αντίσταση που συναντούν και την πραγματικότητα ενός περιβάλλοντος, το οποίο διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που έχει για αυτό ο περισσότερος
κόσμος. Η ελευθερία έκφρασης των μοντέλων παρεμποδίζεται από την η πίεση των
χρημάτων και από τον φόβο της διάβρωσης της φήμης τους. Τα μοντέλα είναι συχνά
πολύ νεαρά, άπειρα και εργάζονται με πολύ μεγαλύτερης ηλικίας άτομα [bookers,
στιλίστες, φωτογράφους] που γνωρίζουν πώς λειτουργεί το περιβάλλον, ανέφερε η
Guichard. Ο στόχος της οργάνωσης δεν είναι να γίνει συνδικαλιστική ένωση. «Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ένα νομοσχέδιο για την αναθεώρηση της τρέχουσας
συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα μοντέλα (που θεσπίστηκε στη Γαλλία το 2004)
και να αλλάξουμε το νόμο. Ενεργούμε επίσης ως ένας αμερόληπτος διαμεσολαβητής
μεταξύ των μοντέλων και των πρακτορείων τους, των δημόσιων αρχών και των ΜΜΕ.
Τα μοντέλα δεν είναι σε θέση να [ενεργήσουν εξ ονόματός τους], λόγω του γλωσσικού φραγμού, της έλλειψης ωριμότητας, καθώς είναι πολύ νεαρής ηλικίας και επειδή
στην εργασία τους τα πάντα είναι η εικόνα και η φήμη και φοβούνται ότι μπορεί να τα
αμαυρώσουν» δήλωσε η Guichard, πριν από δύο μήνες στο Fashion Network. Το μανιφέστο της Model Law περιέχει ένα κεφάλαιο για τη σεξουαλική βία και τον σεξισμό,
αν και η Guichard τόνισε ότι η ιδέα και τα βήματα δημιουργίας της οργάνωσης έγιναν
πολύ πριν την ανακάλυψη του σκανδάλου Γουάινστιν και τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον των φωτογράφων μόδας, Terry Richardson, Mario Testino και Bruce
Weber και του συνιδρυτή του brand Guess, Paul Marciano. Η οργάνωση αποκαλύπτει
την πραγματικότητα του επαγγέλματος του μοντέλου. «Τα κέρδη των κορυφαίων μοντέλων μπορεί να είναι ένα όνειρο, αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική
για τη συντριπτική πλειοψηφία των απλών μοντέλων. Τα μοντέλα κερδίζουν μεταξύ
33% και 36% των ποσών που τιμολογούνται και πάντα ποζάρουν δωρεάν για τα μέσα
ενημέρωσης», αναφέρεται στο μανιφέστο. Η Guichard υπογράμμισε επίσης ότι τα
συμβόλαια των μοντέλων είναι επισφαλή και ότι οι εργαζόμενες λειτουργούν σε ένα
σύστημα στο οποίο «είναι ελάχιστα προστατευμένες».

Κιμ Καρντάσιαν: Επισήμως η πιο ισχυρή
influencer του κόσμου
H Donatella Versace, η Naomi Campbell και η Carolina Herrera, μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μόδας θα δώσουν το παρών στα CFDA Fashion
Awards τον επόμενο μήνα καθώς βραβεύονται σε διάφορες κατηγορίες. Όμως η
έκπληξη έρχεται καθώς φέτος δίνεται για πρώτη φορά το βραβείο επιδραστικότητας
και ομόφωνα αποφασίστηκε πως αυτό θα απονεμηθεί στην Kim Kardashian West. H
Kardashian που έχει χτίσει μια τεράστια ψηφιακή αυτοκρατορία μέσα από τα social
media είναι η πρώτη προσωπικότητα που θα παραλάβει το CFDA Influencer της
χρονιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας Αμερικής και
διευθύνοντα σύμβουλο Steven Kolb, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου πάρθηκε η απόφαση πως αυτή έπρεπε να τιμηθεί με το ξεχωριστό

Η Τουρκία απελαύνει «προσωρινά» τον πρόξενο του Ισραήλ στην
Κωνσταντινούπολη
Η Τουρκία ζήτησε από τον γενικό πρόξενο του Ισραήλ στην
Κωνσταντινούπολη να εγκαταλείψει προσωρινά την χώρα. Η
εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου το Ισραήλ έλαβε αντίστοιχο μέτρο με τον τούρκο γενικό πρόξενο στην Ιερουσαλήμ,
καθώς η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες βρίσκεται
σε υψηλά επίπεδα μετά το αιματοκύλισμα στην Γάζα. Σύμφωνα
με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών ζήτησε από τον γενικό πρόξενο του Ισραήλ στην
Κωνσταντινούπολη Γιόσι Λεβί Σάφρι να εγκαταλείψει την χώρα
«για κάποιο διάστημα». Υπενθυμίζεται επίσης πως η Τουρκία
απέλασε και τον πρεσβευτή του Ισραήλ στην Άγκυρα. Ο πρεσβευτής Εϊτάν Ναέχ κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και του ζητήθηκε να «επιστρέψει στη χώρα του για κάποιον
καιρό», δήλωσε ένας αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η Τουρκία ανακάλεσε τον πρεσβευτή
της στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις. Το αιματοκύλισμα στη Γάζα έχει προκαλέσει και ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στον
τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ερντογάν έχει τεθεί
επικεφαλής του μετώπου κατά του Ισραήλ μετά τον θάνατο 60 Παλαιστινίων τη Δευτέρα από τα πυρά των ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για «κρατική τρομοκρατία»
και για «γενοκτονία». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του απάντησε ότι δεν δέχεται «μαθήματα ηθικής»
από τον πρόεδρο της Τουρκίας που είναι «μεταξύ των μεγάλων υποστηρικτών της Χαμάς και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
κατανοεί πλήρως την τρομοκρατία και τις σφαγές». Απαντώντας, ο Ερντογάν χαρακτήρισε «κράτος απαρτχάιντ» το Ισραήλ και
κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι έχει «αίμα Παλαιστινίων στα χέρια του».

βραβείο καθώς πρέπει να αναγνωριστεί
η αξία της στο πώς επηρεάζει και αλλάζει
τον κόσμο της μόδας. Την υποψηφιότητά της έβαλε στο τραπέζι ο σχεδιαστής
Tommy Hilfiger και όλοι συμφώνησαν ότι
η Kim ήταν κάποια που έχει πραγματικά
επηρεάσει τη βιομηχανία και έχει αλλάξει
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται
τα εμπορικά σήματα. Είναι ένα πρόσωπο
που έχει διασυνδέσεις με πολλούς σχεδιαστές και έχει μεγάλη επιρροή στη μόδα
παγκοσμίως, αναφέρει το σκεπτικό της
απόφασης. Η τελετή απονομής θα γίνει στις 4 Ιουνίου στο Μουσείο του Μπρούκλιν και
οικοδέσποινα θα είναι η Issa Rae.

Ελεύθερη η καλλιέργεια κάνναβης με την υπογραφή
τεσσάρων υπουργών
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τους Όρους και τις
προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και
επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. Στην ΚΥΑ ρυθμίζονται μεταξύ άλλων
η έγκριση για την παραγωγή, κατοχή,
μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των
πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis
Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και
λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων
φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους. Αρμόδια
αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό τόσο των εγκαταστάσεων των μονάδων,
όσο και των μεταφορών των τελικών προϊόντων την Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΔΑ/ΑΕΑ), τις οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και, όπου δεν υφίστανται τέτοια, τα
οικεία Αστυνομικά Τμήματα. Την απόφαση υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, Ν.
Τόσκας, Αλ. Χαρίτσης Στ. Κοντονής Α. Ξανθός Β. Αποστόλου.

Δεν προσέλκυσαν καταναλωτές οι ενδιάμεσες
εκπτώσεις - Μόνο 5 περιοχές είχαν «κίνηση»

«Η εμπορική κίνηση στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, μειώθηκε σε σύγκριση με πέρυσι,
στις περισσότερες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε 42 από τις 67 περιοχές
της χώρας. Ωστόσο, σε δυο περιοχές της Αττικής, Γαλάτσι και Μοσχάτο και στον Πόρο, στη Σαντορίνη και στις Σέρρες σημειώθηκε αύξηση της κίνησης σε σύγκριση με
την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. Αυτό σημειώνεται στο Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) σε ανακοίνωση με αφορμή τα συμπεράσματα της περιοδικής έρευνας για
την κίνηση της αγοράς κατά την εαρινή εκπτωτική περίοδο του 2018 που πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 224 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής οκτώ σημεία: 1. H πλειονότητα
των επιχειρήσεων (80%) συμμετείχε στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις. 2. Ως προς
το ύψος του ποσοστού έκπτωσης 6 στις 10 επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις
μεταξύ 11% και 40%, το 32% μεταξύ 11 - 20% και το 28% μεταξύ 21 - 40%. 3. Μία στις
δύο επιχειρήσεις (53%) πραγματοποίησαν εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων
και το 14% στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών. Διαφοροποίηση καταγράφεται στις άλλες κατηγορίες όπου το 17% έκανε εκπτώσεις σε συγκεκριμένη κατηγορία
προϊόντων και το 13% σε εμπορεύματα stock. 4. Περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις (56%) σημείωσαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο,
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό που είχε φτάσει στο
70%. Αναφορικά με την εικόνα των πωλήσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης,
φαίνεται ότι οι πιο μικρές επιχειρήσεις είχαν δυσμενέστερη εικόνα. Ενδεικτικά, το 70%
των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μικρότερο των 30.000 ευρώ σημείωσε πτώση
πωλήσεων. 5. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (53%) θεωρεί ότι οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις δεν επηρεάζουν τον συνολικό τζίρο της ανοιξιάτικης - καλοκαιρινής
περιόδου, ενώ ποσοστό 29% κρίνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αρνητικό αντίκτυπο
και 15% θετικό. 6. Παρά το γεγονός την υψηλής συμμετοχής των επιχειρήσεων στις
ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις, οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι ο εν λόγω θεσμός δεν είναι θετικός στην επιχειρηματική δράση. 7. Όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή της εαρινής εκπτωτικής περιόδου επιβεβαιώνεται η κυρίαρχη
τάση που καταγράφεται σε όλες τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα αναφέρει ότι η λειτουργία της Κυριακής δεν επηρεάζει τον συνολικό τζίρο των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων (46%)
και το 37% δηλώνει ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο. Επίσης, η ανάγκη απασχόλησης
προσωπικού την Κυριακή καλύπτεται, είτε προσωπικά από τον επιχειρηματία, είτε με
επέκταση του ωραρίου των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων χωρίς, δηλαδή, να πραγματοποιηθούν επιπλέον προσλήψεις. Τέλος, τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις φαίνεται να
καταγράφουν αύξηση του λειτουργικού κόστους από τη λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές. 8. Σε συνέχεια των προηγούμενων τακτικών ερευνών του Ινστιτούτου
που πραγματοποιήθηκαν στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις του Open Mall
του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης διαπιστώθηκε
ότι το ποσοστό των εκπτώσεων στα καταστήματα των ανοικτών κέντρων εμπορίου
δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το γενικό πληθυσμό. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εκπτώσεις της τάξης μεταξύ 11% και 40%, ενώ το ποσοστό
συμμετοχής διαμορφώνεται στο 80%.
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ΚΗΔΕΙΕΣ • ΚΗΔΕΙΕΣ •
Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 17 Μαΐου
2018 από τον Ιερό
Ναό Υπαπαντής
του Κυρίου Βέροιας ο Στέργιος Τεγούσης σε ηλικία
82 ετών.

Κηδεύτηκε την
Δευτέρα 14 Μαΐου
2018 από τον Ιερό Ναό Κοίμησης
της Θεοτόκου στο
Βρυσάκι ο Ιωάννης Μποντιτσόπουλος, ιερέας,
σε ηλικία 85 ετών.

Κηδεύτηκε την
Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 σ από
τον Ιερό Ναό Αγ.
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας
η Σωτηρία Δημ.
Βλαχομήτρου σε
ηλικία 81 ετών.

Κηδεύτηκε το
Σάββατο 12 Μαΐου 2018 από τον
Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Βέροιας η Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου
σε ηλικία 86 ετών.

Κηδεύτηκε την
Τρίτη 15 Μαΐου
2018 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Σάββα (Κυριωτίσσης) Βέροιας
η Αρετή Θεοδ.
Θεοδωρίδου σε
ηλικία 78 ετών.

Κηδεύτηκε την Πέμπτη
17 Μαΐου 2018
από τον Ιερό
Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας
η Μαρία Κουλουσια σε ηλικία 84 ετών.

Κηδεύτηκε
την Τετάρτη 16
Μαΐου 2018 από τον Ιερό Ναό
Αγ. Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Στρατονίκη Παππά σε
ηλικία 81 ετών.

Κηδεύτηκε
τηνΠαρασκευή
18 Μαΐου 2018
στις 11.30 π.μ.
από τον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέροιας η
Μαρία Αντ. Χριστοφορίδου σε
ηλικία 85 ετών

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

-Τραπεζαρία με έξι καρέκλες από ξύλο οξυάς, χρώμα
κερασί, τιμή 250.
-Τριθέσιος και διθέσιος καναπές χρώμα μωβ τιμή
150.
-Κρεβάτι μονό με το στρώμα 100.
Τιμή ευκαιρίας για όλα 400 ευρώ.
Πληρ. τηλ. 6973 777747
ENOIKIAZETAI ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑ
Πληροφορίες κ. Σιουκιούρογλου Μπάμπης. Τηλ. επικοινωνίας 6947150807

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μεθαύριο Τετάρτη
η κλήρωση στο
Δημαρχείο Βέροιας

Με το μήνυμα: «Ψωνίζω, Κερδίζω ,Συμμετέχω
στην Κλήρωση», αρκετοί καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου, στηρίζοντας την αγορά της Βέροιας και παράλληλα συμετέχοντας στην κλήρωση πλούσιων δώρων.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23
Μαϊου 2018 στη 1:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, οι τυχεροί θα
ενημερωθούν τηλεφωνικώς από την γραμματεία
του Συλλόγου. Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι τα
παρακάτω:
1.Τριήμερο ταξίδι για δυο άτομα στο εξωτερικό,
Σόφια -Φιλιπούπολη, προσφορά του τουριστικού
γραφείου Vergina Travel Εμμανουλίδου Αναστασία
κ Γλυκερία.
2.Ημερήσια εκδρομή για ένα άτομο, προσφορά
του τουριστικού γραφείου Αλατσίδου Έλενα.
3.Μια διανυκτέρευση για δυο άτομα στο Ξενοδοχείο Όλγανος, προσφορά του Βασίλη Λυκοστράτη,
η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για τρεις μήνες,
εκτός Σαββάτου.
4.Μια δικτυακή Κάμερα ασφαλείας, προσφορά
Τσιφλίδης security.
5.Μια τηλεόραση και ένα αρνί από τον Εμπορικό
Σύλλογο Βέροιας.

Συνεδριάζει
αύριο η Δημοτική
Κοινότητα Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας
Βέροιας, θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας την Τρίτη 22-5-2018, και ώρα 15:00, για
τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιστορικού Αυτοκινήτου Β.Ελλάδος για παραχώρηση της χρήσης της
πλατείας Ελιάς.
-Επί αιτήματος του ΓΑΣ καράτε «ΕΡΜΗΣ» για
παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της Αγίας Παρασκευής.
-Επί αιτήματος της ΚΕΠΑ Δ.Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων.

Ανακοίνωση
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει για
τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στα Καλά Νερά
Βόλου.
• ΑΠΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και
• ΑΠΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Τιμή: 210 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
•ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ( ΠΡΩΙΝΟ- ΓΕΥΜΑ)
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά
τόπους ΚΑΠΗ.
Το Ν.Π. ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας διοργανώνει, για
τα μέλη του 8ήμερα διακοπών στην Ευρωπαϊκή
κατασκήνωση« Αλεξάνδρα» στην περιοχή Κάριανη
N. Καβάλας.
ΑΠΟ:
• 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 29ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και
• ΑΠΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018 .
Τιμή: 153 € Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ W.C. KAI
NTOYZ
•ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ( ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ).
Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα να δηλώσουν συμμετοχή στα κατά
τόπους ΚΑΠΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 02 -05-2018
Aριθμ.πρωτ.:1436

Ανακοίνωση για Εγγραφές στους
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΠΑ του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής (ΚΑΠΑ) Δήμου
Βέροιας ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής
αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Βέροιας, ορίζεται η 10η Μαΐου
2018 και η ημερομηνία λήξης τους είναι η 31η Mαΐου2018.
Κατά την εγγραφή επιλέγονται βρέφη ηλικίας 6 μηνών έως
2,5 ετών και νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο
Νηπιαγωγείο. Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 o Β΄ Βρεφ/
κός Σταθμός (Εργοχώρι) θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως
Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 6 μηνών - 2,5 ετών, ο Δ΄ Βρεφ/κός
Σταθμός (Aσώματα) ως Βρεφικός με βρέφη ηλικίας 1,5 ετών
-2,5 ετών και ο Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου ως μεικτός
Βρεφονηπιακός (βρέφη 1,5 ετών - 2,5 ετών και νήπια 2,5 ετών
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ζωγιοπούλου 5, 4ος όροφος Βέροια τηλ. 23310 22178),
καθώς και στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Δήμου Βέροιας :
1) Α΄ Παιδικός Σταθμός ( ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ τηλ.23310 61723),
2) Β΄ Παιδικός Σταθμός (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ τηλ. 23310 26093),
3) Γ΄ Παιδικός Σταθμός (ΠΙΕΡΙΩΝ τηλ.23310 22888),
4) Δ΄ Παιδικός Σταθμός (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ τηλ.23310 64698),
5) Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΕΡΓΟΧΩΡΙ τηλ.23310 29792),
6) Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΑΣΩΜΑΤΑ τηλ.23310 91188),
7) Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου (23310 41661),
8) Παιδικός Σταθμός Αγ. Γεωργίου (23310 51207) ,
9) Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων (23310 92790),
10) Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων (23310 92790).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1) Αίτηση εγγραφής
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική
πράξη γέννησης παιδιού.
3) Ατομικό δελτίο υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο με
πλήρη στοιχεία εμβολιασμών.
4) Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ
τελευταίου τριμήνου. Για ελεύθερους επαγγελματίες αντίγραφο
τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού ταμείου.
5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. Έτους 2018
που αφορά εισοδήματα του 2017.
6) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα
ανεργίας.
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρονται:
α) τυχόν λόγοι υγείας ή άλλοι κοινωνικοί λόγοι με την διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας να κάνει κοινωνική έρευνα και
β) η υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων τροφείων.
8) Άδεια παραμονής στη χώρα μας (αφορά τους αλλοδαπούς).
Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΑ
Στέργιος Διαμάντης

Ανακοίνωση του Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Βέροιας για εκλογές
Ο Όμιλος Προστασίας Παιδιού Βέροιας ανακοινώνει
ότι θα διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Μαίου στις 5.00 μ.μ.
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης επι της Βενιζέλου 29. Επίσης θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για μετά την λήξη της τριετούς
θητείας του υπάρχοντος Συμβουλίου με τα εξής θέματα:
1) Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Κατάρτιση του ψηφοδελτίου για τις επικείμενες
εκλογές.
4)Διάφορα
Εάν υπάρξει απαρτία που απαιτείται για την διεξαγωγή των εκλογών θα γίνουν οι εκλογές. Σε περίπτωση
της μη απαιτούμενης απαρτίας, δηλαδή του 50 τοις
εκατό συν ένα, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη
Τετάρτη 6 Ιουνίου την ίδια ώρα στο Πνευματικό Κέντρο.
Το Δ.Σ.
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Ο «Βασιλιάς» ΦΙΛΙΠΠΟΣ
φόρεσε το στέμμα του

ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΝΙΚΗ 79-63 ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Με πανηγυρικό τρόπο ολοκληρώθηκε η σεζόν για τον
Φίλιππο. Στο τελευταίο ματς της σεζόν, κέρδισε με 79-63 τον
Πρωτέα Γρεβενών στο Μακροχώρι και ως πρωταθλητής του
Γ΄ομίλου, σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή. Η απονομή
έγινε σε γεμάτο γήπεδο και σε κλίμα ενθουσιασμού και
συγκίνηση.
Αγωνιστικά, ο Φίλιππος δεν συνάντησε προβλήματα κόντρα στον Πρωτέα. Πήρε το προβάδισμα από την αρχή και
δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι από το ματς.
Ο Φίλιππος προηγήθηκε με 18-10 στο 8’ και 23-12 στο 9’
δείχνοντας στον αντίπαλο ποιος είναι το αφεντικό. Η διαφορά
μεγάλωσε στο δεύτερο δεκάλεπτο και το σκορ έγινε 34-20
στο 15’. Ο Πρωτέας εκμεταλλεύτηκε ένα νεκρό διάστημα των
γηπεδούχων και μείωσε 34-28 στο 18’ όμως ο Κοθράς έδωσε
λύση στην επίθεση και έφερε τον Φίλιππο στο 37-28’.
Στο δεύτερο μέρος, ο Πρωτέας μείωσε άλλη μια φορά
στους έξι πόντους. Στο 25’ το σκορ έγινε 46-40 αλλά από εκεί
και μετά οι Βεροιώτες με γκολ φάουλ του Καντάρκου και τρίποντα των Τσιακλάγκανου και Βάλιου πέρασαν με 60-46 στο
29’. Εκεί ουσιαστικά τελείωσε το ματς. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Φίλιππος συντήρησε την διαφορά στο σκορ και έφτασε
άνετα στο 79-63. Αμέσως μετά έγινε η απονομή, την οποία
μπορείτε να δείτε στο βίντεο αλλά και στο φωτορεπορτάζ.
Το ματς παρακολούθησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, Γιώργος Ουρσουζίδης, ο πρόεδρος ΚΑΠΑ Στέργιος Διαμάντης, ο πρόεδρος του Φιλίππου Γιώργος
Φύκατας και ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Τραπεζανλίδης.
Δεκάλεπτα : 25-16, 44-35, 64-50, 79-63
Διαιτητές : Πετανίδου και Καρκαλέτσης
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. (Γκίμας): Τόκας Α., Τσεσμετζίδης, Τόκας Π., Βάλλιος , Τσιακλαγκάνος , Μαρκόπουλος , Καβαργύρης, Κοθράς, Παραπούρας, Σουτζόπουλος , Καντάρκος
ΠΡΩΤΕΑΣ Γρ. (Πέτρος Μουρουζίδης): Μαρκόπουλος , Γούλας,Γράβας , Μιχαηλίδης , Ρίγκος , Κολοβός, Κλωνάρας Ν.,
Μητρόπουλος Ευ.,Μπόζιαρης , Καλογεράτος , Τζήμου , Τακίδης

Φινάλε με ήττα για τον ΑΟΚ Β. από τον Εύαθλο
Με ήττα από τον Εύαθλο, ολοκλήρωσε την σεζόν ο ΑΟΚ Βέροιας.
Αν και ήταν στο μεγαλύτερο μέρος
του αγώνα μπροστά στο σκορ, στα
κρίσιμα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν τη
νίκη με 65-63.
Η ήττα δεν έχει καμιά σημασία
για τους Βεροιώτες. Ο στόχος τους
για παραμονή στην κατηγορλθα επιτεύχθηκε και το τελευταίο ματς είχε
απλά διαδικαστικό χαρακτήρα.
Διαιτητές: Αγραφιώτης-Μαλτέσιος
Δεκάλεπτα: 9-14, 26 -30, 38- 48,
65 –63
Εύαθλος (Παπαδόπουλος): Παπαδόπουλος Σ. 7, Ημερίδης 11,
Τασούδης 3, Τσινόπουλος 11, Τσελέκης 10, Σιδηρόπουλος 8, Κούτουλας 12, Ζωϊτσούδης, Κουφίδης, Βλέτσης, Τσερνικούδης, Γουγουλάκης
ΑΟΚ Βέροιας (Ηλιάδης): Τρομπούκης 7, Ουσουλτζόγλου 5, Σισμάνης 5, Γκάνας 19, Βλάχος 9, Μαυρίδης 5, Ιωαννίδης,
Ντουλαβέρης 3, Ορφανίδης, Χαραλαμπίδης 4, Βοργιαζίδης, Γιαννουζάκος 6.

Η προσωρινή διοίκηση
του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ Δ.Σ.

Συζητήθηκε την Τετάρτη 16/5 στο Πρωτοδικείο Βέροιας η αίτηση των δύο μελών του
ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Δάνου Φιλιππίδη και Φιλάρετου Καζαντζίδη για διορισμό του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Ερασιτέχνη.
Κατά την διαδικασία της εκδίκασης δεν υπήρξε καμία αντιδικία και παρέμβαση, αφού η
απόφαση θυροκολλήθηκε και στα γραφεία της ΠΑΕ Βέροια.
Από την προηγούμενη Πέμπτη, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, άρχισε από
πλευράς δικαιοσύνης η εξάταση, τόσο των προσώπων που προτάθηκαν, όσο και κάποιες τροποποιήσεις που ζητήθηκαν.
Λόγο και των αδειών των δικαστών, η οριστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στα
μέσα του Ιουνίου , εκτός και αν εξεταστεί ως επείγον για την επίσπευση των εκλογών και
την ανάδειξη επίσημης πλέον διοίκησης στον ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ, προκειμένου να είναι έτοιμη
να «τρέξει» την νέα ομάδα, σε όποια κατηγορία και αν αγωνιστεί.
ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Σακαλής Μιχάλης ως Πρόεδρος, Κουτσιώνης Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος, Τσιμόπουλος Κώστας ως Γενικός Γραμματέας, ΑράβαςΓιώργος ως Ταμίας, Γαλανομάτης Βύλλης ως
Έφορος Ποδοσφαίρου, Ιωαννίδης Γιάννης ως Γενικός Αρχηγός, Αράβας Βασίλης ως Έφορος Αθλοπαιδιών και Διαμάντης Στέργιος και Ασλάνογλου Κώστας ως μέλη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οι εγγραφές και μεταγραφές των μαθητών στο Εσπερινό
ΓΕΛ Βέροιας θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 31 Μαΐου
2018. Εφέτος για πρώτη φορά εφαρμόζονται οι ηλεκτρονικές
εγγραφές , από τους ίδιους ενδιαφερόμενους στα ημερήσια
και εσπερινά ΓΕΛ μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην
ηλεκτρονική δ/νση :
https://e-egrafes.minedu.gov.gr
Σε περίπτωση δυσκολίας εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να απευθύνονται στις δ/νσεις των σχολείων.
Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, δύναται να εγγράφονται μαθητές όλων των ηλικιών που εργάζονται ή είναι άνεργοι ή μητέρες κλπ. καθώς και
όσοι ενήλικες θέλουν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο
ΛΥΚΕΙΟ . Επίσης, όσοι από τους μαθητές των ημερησίων
ΓΕΛ, ΕΠΑΛ , ΟΑΕΔ πληρούν τις προϋποθέσεις μεταγραφής
των.
Το σχολείο δέχεται μαθητές από όλο το νομό εξασφαλίζοντας τη μετακίνησή τους από την οικία τους στο σχολείο και
αντίστροφα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ του σχολείου
2331075227 και ώρες 7-10μ.μ.

Ευχαριστήρια
της Φιλοπτώχου
Αδελφότητος Κυριών
Βέροιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την
ευγενική τους προσφορά:
1) Τους Ιφιγένεια και Θωμά Βλαχογιάννη για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του πατέρα τους Γεωργίου, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του.
2) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, για τις
ανάγκες του συσσιτίου.
3) Τον κ. Ντασταμάνη Αθανάσιο για τη δωρεά των 20
ΕΥΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.
4) Την κ. Βλαχογάννη Γεσθημανή για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου, με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του.
5) Ανώνυμη κυρία για τα έξι κιλά κιμά.
6) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι και κριθαράκι.
7) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα κιλά ζάχαρη.
8) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε λίτρα λάδι.
9) Τον κ. Μπαρλιαμίδη Αβραάμ για τα πέντε λίτρα λάδι
και επτά κιλά φακές, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
10) Τον κ. Πουρνάρα Αστέριο, για τα δέκα κιλά φασόλια, σέλινα, καρότα, κρεμμύδια, και δύο λίτρα λάδι, για
ένα γεύμα στη μνήμη γονιών, παππούδων και λοιπών
συγγενών.

Ανακοίνωση

Για την εγγραφή προνηπίων στα δημόσια Νηπιαγωγεία
Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε νόμος
4521/2-3-2018 που καθιστά υποχρεωτική τη
δίχρονη προσχολική αγωγή (δηλαδή όλα τα
νήπια από 4 ετών και πάνω υποχρεωτικά στο
σχολείο) σε βάθος τριετίας. Είναι ένα αίτημα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος
(Δ.Ο.Ε.) και του συνόλου των εκπαιδευτικών
της Α/μιας Εκπ/σης της χώρας, που δικαιώθηκε μετά από 60 χρόνια. Από εφέτος η υποχρεωτικότητα θα εφαρμοστεί σε 184 Δήμους
στην Ελλάδα, ανάμεσα τους και οι δήμοι του
νομού, Νάουσας και Αλεξάνδρειας. Σε κάθε
δήμο συστάθηκε μια τριμερής επιτροπή που
αποτελούνταν από το τον Δ/ντή της Α/θμιας
Εκπ/σης Ημαθίας ως πρόεδρο, τον Δήμαρχο
και τον αντίστοιχο Πρόεδρο του Συλλόγου Εκ/
κών της κάθε περιοχής. Στους δυο Δήμους
του νομού η απόφαση ήταν ομόφωνη για την
εφαρμογή του νόμου από εφέτος, ενώ στον
Δήμο Βέροιας ο δήμαρχος τάχτηκε αρνητικά,
με αποτέλεσμα η υποχρεωτικότητα του νόμου
να μην ισχύσει από φέτος. Αυτό δε σημαίνει
βέβαια πως οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα
να επιλέξουν και να εγγράψουν τα παιδιά
τους, ως προνήπια, στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Αντιθέτως, όλα νηπιαγωγεία του δήμου
Βέροιας είναι έτοιμα να υποδεχτούν τα προνήπια χωρίς κανένα πρόβλημα.
Αφού συμφωνήσουμε πρώτα ότι η
Παιδεία δεν προσφέρεται για αντιπαραθέσεις συντεχνιών και επαγγελματικών ομάδων
(π.χ. μεταξύ των νηπιοβρεφοκόμων και νηπιαγωγών), δεν αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης
μικροπολιτικής και μικροκομματικής λογικής
αλλά είναι κοινωνικό αγαθό, υπηρετεί τον μαθητή, την οικογένεια και την κοινωνία, τότε
μπορούμε να δώσουμε λύσεις που έχουν κοινωνικό όφελος και εξυπηρετούν τις ανάγκες
των πολιτών. Σε αυτή τη λογική στηρίχθηκε
το σκεπτικό της σύστασης των τριμερών επιτροπών για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική
αγωγή. Στους δήμους όπου συμφωνήθηκε
η υποχρεωτικότητα το νόμου οφείλουμε να
παραδεχτούμε ότι ήταν μια γενναία απόφαση

που δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, για τις κοινωνικές ανάγκες. Γιατί
όμως τα παιδιά πρέπει να φοιτούν από 4 ετών
στο νηπιαγωγείο;
Πρώτα από όλα πρέπει να πούμε πως αφού
μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωτική η φοίτηση για δυο χρόνια στο νηπιαγωγείο, πολλά
παιδιά έμεναν σπίτια τους με τη μητέρα τους ή
με τον παππού και τη γιαγιά, χωρίς να πηγαίνουν ούτε σε παιδικό σταθμό. Η κοινωνικοποίηση όλων αυτών των παιδιών είναι το πρώτο
κέρδος. Εκτός των άλλων όμως, τα δυο χρόνια στο νηπιαγωγείο δίνουν τη δυνατότητα
στο κάθε παιδί να αποκτήσει την ταυτότητα
του ως μαθητής. Του εξασφαλίζει ισχυρά θεμέλια στο χτίσιμο της προσωπικότητάς του.
Ομαδικά, οργανωμένα και αβίαστα το κάθε
παιδί αποκτά κοινωνικές, επικοινωνιακές και
γνωστικές δεξιότητες. Αρχίζει να χαράζει την
εκπαιδευτική του πορεία, μέσα από παιχνίδια
γλωσσικά, ψυχοκινητικά, μαθηματικά, θεατρικά κ.α. Αναγνωρίζει τον εαυτό του. Μαθαίνει
να διαχειρίζεται το θυμό και τη ζήλεια του, να
αντιμετωπίζει το φόβο και την ανασφάλειά του
και μαθαίνει κανόνες κοινωνικής προσαρμογής, να σέβεται και να προστατεύει τον εαυτό
του και τους συμμαθητές του. Στο νηπιαγωγείο πολλές φορές γίνεται πρώιμη ανίχνευση
και παρέμβαση στα νήπια που παρουσιάζουν
μαθησιακές ή άλλες εκπαιδευτικές δυσκολίες
και κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο στη αντιμετώπισή τους. Όλα αυτά τα πετυχαίνουμε με
νηπιαγωγούς εκπαιδευμένες με πανεπιστημιακές σπουδές που σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν διδακτικές πρακτικές.
Δυο χρόνια λοιπόν φοίτησης εξασφαλίζουν
στα παιδιά απόλυτα την εξοικείωση με το εκπαιδευτικό πλαίσιο και την μετάβασή τους
στο δημοτικό. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να
σημειώσουμε πως και το έργο που παράγεται
στους παιδικούς σταθμούς είναι σπουδαίο και
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαξιώνεται, αλλά οι εκπαιδευτικές δράσεις που αναφέρονται προβλέπονται και εφαρμόζονται από

τα αναλυτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου.
Για το σχολικό έτος 2017-2018 , σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΑΑ έμειναν εκτός
δημοτικών δομών 19.698 παιδιά και 29.386
παιδιά εγγράφηκαν σε ιδιωτικούς παιδικούς
(σύνολο 48.7751 παιδιά) Με τον νέο νόμο
τα περισσότερα παιδιά που είναι 4 ετών και
πήγαιναν έως και σήμερα σε παιδικούς σταθμούς θα πάνε από του χρόνου στο νηπιαγωγείο και θα μπορούν να πάρουν τις θέσεις
τους μικρότερα παιδιά που έμεναν έξω από
τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Άρα
το όφελος για πολλές οικογένειες είναι μεγάλο, χωρίς να χάνεται καμία θέση εργασίας,
από τις θέσεις εργαζομένων στους παιδικούς
σταθμούς. Αντίθετα ανοίγουν περισσότερες
θέσεις εργασίας για τα νηπιαγωγεία. Όμως
το μεγαλύτερο όφελος είναι, ότι περισσότερες
οικογένειες έχουν πρόσβαση στις δημόσιες
δομές εκπαίδευσης.
Τα νηπιαγωγεία του δήμου Βέροιας που θα
λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά
θα έχουν πρόγραμμα λειτουργίας από τις
7:45-16:00 με πρόγραμμα ολοημέρου. Η κάθε
οικογένεια ανάλογα με τις ανάγκες της θα επιλέγει τον τύπο προγράμματος που επιθυμεί
(πρωινό μέχρι τις 13:00 ή ολοήμερο έως τις
16:00). Στην πρωινή ζώνη θα μπορούν να
έρχονται τα νήπια των εργαζομένων γονέων
από τις 7:45.
Τελειώνοντας στόχος όλων των εμπλεκομένων (πολιτεία, δήμοι, εκπαίδευση, εργαζόμενοι) θα πρέπει να είναι η δημιουργία υποδομών ώστε: κανένα παιδί να μην μένει εκτός
των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δομών.
Πιστεύουμε πως ως κοινωνία δεν έχουμε την
πολυτέλεια των άγονων αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων. Αντίθετα έχουμε την υποχρέωση του σεβασμού όλων των εργαζομένων
και των θέσεων εργασίας, μα πάνω από όλα
προτεραιότητα αποτελεί το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον των μελών και της κοινωνίας
μας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΝΗΣ - ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Την Δευτέρα 21 Μαΐου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης
στις Εργατικές Κατοικίες Βεροίας. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Δευτέρα 21 Μαΐου
Ορθρος - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία: 7.30 π.μ.
Εσπερινός - Παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης:
6.30.μ.

Ανακοίνωση του
Γηροκομείου Βέροιας

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δευτέρα 21/05/2018
14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163
14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
19:00-01:00 + διαν. ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 31 23310-26914

14:30-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω από τα αστικά) 23310-23023
19:00-01:00 + διαν. ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα
ταξί) 23310-72677

Τρίτη 22/05/2018
13:30-17:30 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
21:00-01:00 + διαν. ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ
23310-28491

Πέμπτη 24/05/2018
13:30-17:30 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-23132
21:00-01:00 + διαν. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

Τετάρτη 23/05/2018
14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

Παρασκευή 25/05/2018
13:30-17:30 ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23310-25000

21:00-01:00 + διαν. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-26757
Σάββατο 26/05/2018
08:00-14:30 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ) 2331062989
08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-25130
08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360
14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-67530
19:00-01:00 + διαν. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία
Τσερμένι) 23310-65770

Κυριακή 27/05/2018
08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968
14:30-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)
23310-64102
19:00-01:00 + διαν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην
Κεντρικής 69) 23310-24534
Δευτέρα 28/5/2018
08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355
14:30-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 2331029551
19:00-01:00 + διαν. ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

CMYK
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Πολύχρωμες ζωγραφιές, ευφάνταστες δημιουργίες
και χειροτεχνίες, ατέλειωτα παιδικά χαμόγελα
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Πολύχρωμες ζωγραφιές, ευφάνταστες δημιουργίες και χειροτεχνίες, καθώς και ατέλειωτα παιδικά χαμόγελα πλημμύρισαν την Κυριακή 13 Μαΐου, την πλατεία δημαρχείου, εκεί όπου οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας, τίμησαν τη γιορτή της μητέρας.
Χαρούμενα παιδικά πρόσωπα μαζί με τους γονείς τους, απόλαυσαν ένα πρόγραμμα πλούσιων δημιουργικών δραστηριοτήτων που διαμορφώθηκε ειδικά για τη γιορτή της μητέρας, από τους παιδαγωγούς
και τις προϊσταμένες του Κ.Α.Π.Α. Δήμου Βέροιας.
Με πολύ μεράκι οι παιδαγωγοί διαμόρφωσαν τα περίπτερα τους, με κάθε είδους δραστηριότητες όπως: ζωγραφική προσώπου, κατασκευές με καρφίτσες που κατασκεύασαν τα παιδιά και χάρισαν στις μητέρες τους, κατασκευές στολιδιών , ζωγραφική σε χαρτί του μέτρου, αφήγηση παραμυθιού και θεατρικά δρώμενα. Στη συνέχεια, τα παιδιά έμαθαν να φυτεύουν τα δικά τους γλαστράκια με τη βοήθεια των παιδαγωγών καλλιεργώντας έτσι την οικολογική τους συνείδηση. Στο πλακόστρωτο φυτώριο που δημιούργησαν, έστησαν ένα ατέλειωτο παιχνίδι παρέα με τους γονείς τους και τους παιδαγωγούς.
Σας ευχαριστούμε που περάσαμε μαζί αυτή την ιδιαίτερη ημέρα προσφέροντας την ανεκτίμητη χαρά της δημιουργίας στα πρόσωπα των παιδιών.
Θερμές ευχαριστίες και στον Αντιδήμαρχο πρασίνου, Βασίλη Παπαδόπουλο, για την ευγενική του προσφορά σε αρωματικά φυτά που στόλισαν με χρώματα και αρώματα το φυτώριο των παιδιών.

