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Κλιμάκιο της Ελληνικής Λύσης 
του Κ. Βελόπουλου,

 το Σαββατοκύριακο στην Ημαθία
Στην Ημαθία θα βρεθεί το Σαββατοκύριακo  3 και 4 

Οκτωβρίου κλιμάκιο της Ελληνικής Λύσης, με επικεφα-
λής τους βουλευτές του κόμματος Κωνσταντίνο Μπού-
μπα και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Απόστολο Αβδελά. 

Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο στις  11 το πρωί, το 
κλιμάκιο του κόμματος θα είναι στο CAFE ΕΛΙΑ στη Βέ-
ροια, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπρο-
σώπους φορέων συλλόγων και ενώσεων επαγγελματιών 
της περιοχής.

Στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας το κλιμάκιο θα 
βρεθεί στη Νάουσα (στο City), όπου θα πραγματοποιή-
σει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων συλλόγων και 
ενώσεων επαγγελματιών της περιοχής. Θα ακολουθήσει 
συνάντηση και συζήτηση με φίλους και μέλη του κόμμα-
τος.

Το πρωί της Κυριακής στις 11, θα βρίσκεται στο 
Garden cafe bar της Αλεξάνδρειας, όπου θα πραγματο-
ποιήσει συναντήσεις με φορείς, συλλόγους και ενώσεις 
επαγγελματιών της περιοχής. Το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας (5μμ) θα επισκεφθούν την Βεργίνα.

10ήμερο λουκέτο σε κονσερβοποιία 
στο Μαυροβούνι Σκύδρας, 

μετά τα 114 κρούσματα κορονοϊού
Λουκέτο μπήκε σε εργοστάσιο της πε-

ριοχής της Σκύδρας λόγω επιβεβαιωμένου 
υψηλού επιδημιολογικού φορτίου (114 κρού-
σματα) σε εταιρεία κονσερβοποιίας στο Μαυ-
ροβούνι Σκύδρας Νομού Πέλλας, κατόπιν 
σχετικών ελέγχων, με εντολή του Υφυπουρ-
γού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασί-
λειου Παπαγεωργίου, καθώς και σε συνεννό-
ηση με τα στελέχη του ΕΟΔΥ που διενεργούν 
επιτόπιους ελέγχους, αναστέλλεται η λειτουρ-
γία της εν λόγω εταιρείας στο σύνολό της, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των υποδομών 
και των εγκαταστάσεών της, και κάθε είδους 
χώρων κύριων και βοηθητικών, για επιτακτι-
κούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύ-
νου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας ισχύει για 10 ημέρες από 02-10-2020 και ώρα 12.00 έως 11-10-2020 και ώρα 
12.00.

Για τα δύο υδροηλεκτρικά έργα σε Ασώματα και Ραχιά
Σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να κάνει 

το έργο ο δήμος Βέροιας ή η ΔΕΥΑΒ… Μόνο ο εργολάβος  
που έχει ήδη από το 2015 την άδεια της ΡΑΕ 

-Δήμαρχος Βέροιας στον ΑΚΟΥ 996: Ο κ. Παυλίδης κάνει ενέργειες μόνο για το θεαθήναι
Τον δήμαρχο Βέροιας Κώ-

στα Βοργιαζίδη φιλοξένησε το 
μεσημέρι της Παρασκευής η 
ραδιοφωνική εκπομπή του Α-
ΚΟΥ 99.6 «ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΑ», με αφορμή την δημόσια 
επιστολή του επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «ΣΥΝ-
ΔΗΜΟΤΕΣ» Παύλου Παυλί-
δη, αλλά και τις δηλώσεις του 
στην εκπομπή της Τετάρτης, 
προκειμένου να δώσει απα-
ντήσεις για τα δύο υδροηλε-
κτρικά έργα στα Ασώματα και 
την Ραχιά. Πρόκειται για έρ-
γο που θα επενδύσει για την 
κατασκευή του ιδιώτης δια-
τηρώντας την εκμετάλλευσή 
του, αποδίδοντας στον δήμο 
ένα χρηματικό ποσό. Ο ιδιώ-
της που έχει λάβει το πράσινο 
φως από το 2012 για το έργο 
και είναι ο μοναδικός που έχει εκδώσει την ειδική άδεια από την ΡΑΕ, 
είναι ο κ. Μεταξάς Βασιλείου, ο οποίος παρενέβη τηλεφωνικά στην 
εκπομπή και ξεκαθάρισε από την πλευρά του το οικονομικό σκέλος του 
έργου. Η συζήτηση στην εκπομπή προκάλεσε πολλά σχόλια, αλλά και 
ζωντανές παρεμβάσεις, όπως του Χάρη Καφτεράνη, που συντάχθηκε 
με τις θέσεις Παυλίδη, του δημοτικού συμβούλου της παράταξης Μαρ-
κούλη κ. Κυριάκου Θεοδωρίδη, που με την σειρά τους προκάλεσαν και 
πάλι την τηλεφωνική παρέμβαση του δημάρχου. 

Βοργιαζίδης: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
 να κάνει το έργο ο δήμος Βέροιας ή η ΔΕΥΑΒ

Ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης απαντώντας για το πο-
λιτικό σκέλος της υπόθεσης των υδροηλεκτρικών έργων στην Ραχιά 
και τα Ασώματα, καταφέρθηκε εναντίον του Παύλου Παυλίδη λέγοντας  
χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να ψάχνει να βρει σκάνδαλα και ότι θα 
έπρεπε να ερευνήσει καλύτερα την υπόθεση γιατί υπάρχουν κάποια 
σταθερά δεδομένα που δεν αλλάζουν, όπως η απόσβεση ενός τέτοιου 
έργου που απαιτείται τουλάχιστον μια δεκαετία και όχι 1-2 χρόνια που 
«ανακάλυψε» ο κ. Παυλίδης. 

Αναφορικά με την ανάθεση του έργου στον εργολάβο κ. Μεταξά Βα-
σιλείου, τόνισε ότι δεν υπήρξε ανάθεση από τον δήμο Βέροιας, αλλά το 
2012 αρχική έγκριση από τον τότε φορέα Σύνδεσμο Ύδρευσης Αλεξάν-
δρειας και ακολούθως το 2015 η χορήγηση της ειδικής αδείας από την 
ΡΑΕ στον συγκεκριμένο εργολάβο. «Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να κάνει το έργο ο δήμος Βέροιας ή η ΔΕΥΑΒ, δεν έχουμε το δικαί-
ωμα», υπογράμμισε ο δήμαρχος και συνέχισε «…ή θα το κάνει ο κ. 
Βασιλείου το έργο που έχει την άδεια ή κανένας!» « Η μόνη περί-
πτωση να αναμειχθεί κάποιος άλλος στο έργο, είναι να πωλούσε 
την άδειά του ο κ. Βασιλείου», συμπλήρωσε ο δήμαρχος. 

Για το θέμα της απόσυρσης του θέματος από το δημοτικό συμβού-
λιο, ο κ. Βοργιαζίδης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια αναγκαστική 

αναβολή, αφού υπήρξε ζήτημα με την γνωμοδότηση του νομικού 
συμβούλου του δήμου. Στην γνωμοδότηση αναφέρεται για διαδικασία 
δημοπρασίας του έργου, ενώ στην παρούσα κατάσταση μιλούμε για 
μόνο έναν ενδιαφερόμενο, επομένως εκεί υπήρξε διαδικαστικό ζήτημα 
και αντίθεση της γνωμοδότησης με την πραγματική κατάσταση. Το θέμα 
όπως ανέφερε ο δήμαρχος  θα επανέλθει με τροποποιημένη γνωμοδό-
τηση. 

Τέλος για το μίσθωμα των 3.000 ευρώ ο κ. Βοργιαζίδης διευκρίνισε 
ότι προέκυψε από τις εργασίες μιας επιτροπής και κατηγόρησε και 
πάλι τον κ. Παυλίδη ότι κάνει ενέργειες μόνο για το θεαθήναι. «Εφόσον 
κατέληξε η επιτροπή στις 3.000€, πώς θα λεγόταν η ενέργεια να 
βάλουμε το μαχαίρι στον λαιμό του επενδυτή και να του πούμε ότι 
τώρα θέλουμε 5 ή 10 χιλιάρικα;»,  είπε καταλήγοντας στην δεύτερη 
παρέμβασή του ο δήμαρχος. Δεν παρέλειψε επίσης να ξεκαθαρίσει 
απαντώντας σε ερώτημα που έθεσε στον αέρα της εκπομπής ο Χάρης 
Καφτεράνης, ότι ο δήμος Αλεξάνδρειας δεν αποκλείεται οικονομικά από 
το έργο, δεν θα εισπράξει από το 3% γιατί το έργο είναι στον δήμο Βέ-
ροιας, αλλά θα συμμετέχει στο υπόλοιπο ποσό, όπως δικαιώματα οικο-
νομικά έχει και η Περιφέρεια για την παραχώρηση του χώρου.

Μεταξάς Βασιλείου: 25.000€ το καθαρό κέρδος - 
Δεν ισχύουν τα νούμερα που ακούγονται

Τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη του υδροηλεκτρικού έργου πα-
ρουσίασε με νούμερα στην τηλεφωνική του παρέμβαση ο εργολάβος 
του έργου κ. Μεταξάς Βασιλείου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το πρώτο 
πράσινο φως για να ξεκινήσει το είχε λάβει το 2012 από τον Σύνδεσμο 
Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Περιοχής. Δυστυχώς 
λόγω της γραφειοκρατίας έλαβε την άδεια από την ΡΑΕ το 2015 και θα 
έπρεπε τότε να συνεδριάσει ο Σύνδεσμος για να του δώσει την οριστική 
έγκριση. Ωστόσο ο φορέας είχε διαλυθεί και «κληρονόμοι» του ήταν ο 
δήμος Βέροιας με ποσοστό 36% και ο δήμος Αλεξάνδρειας με 64%. Ε-
πομένως ανάλογη απόφαση με αυτή του δήμου Βέροιας για το έργο θα 

πρέπει να λάβει και ο δήμος Αλεξάνδρειας. 
Αναφορικά με το ύψος της επένδυσης και για τα δύο υδροηλεκτρι-

κά σε Ραχιά και Ασώματα, ο κ. Βασιλείου ανέφερε ότι θα φτάσει τις 
550.000 ευρώ, ενώ ο ετήσιος τζίρος από το έργο λαμβάνοντας υπόψη 
την σημερινή τιμή της κιλοβατώρας θα είναι στις 157.000 ευρώ. Αναλύ-
οντας τις τακτικές δαπάνες που θα έχει να αντιμετωπίσει ανέφερε ένα 
ποσοστό 10% για αποσβέσεις(55.000 ευρώ), ενώ τόνισε ότι δεν έχει τα 
απαιτούμενα κεφάλαια και προχώρησε σε δανειοδότηση 400.000 ευρώ, 
από το οποίο προκύπτουν τόκοι 24.000 ευρώ. Το 3% που θα παρα-
κρατά ο δήμος θα είναι περίπου 4.500 ευρώ επιπλέον των 3.000 του 
μισθώματος. Σε αυτά προσέθεσε το εργατικό κόστος, την φορολογία 
και κατέληξε σε ένα καθαρό ετήσιο κέρδος 25.000 ευρώ και από τα δύο 
έργα. «Αυτά είναι τα χρήματα που μένουν», είπε ο κ. Βασιλείου και α-
στειευόμενος συνέχισε: «Αν θεωρούν ότι ο τζίρος είναι στις 280.000, 
όπως υποστηρίζει ο κ. Παυλίδης, εγώ δέχομαι να πάρω τις πρώ-
τες 157.000 και τις υπόλοιπες 123.000 ας τις πάρει ο δήμος!!!». 

Για το τεχνικό κομμάτι υπογράμμισε ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως 
επέμβαση στις πηγές, αλλά στον ήδη υφιστάμενο αγωγό που υδροδοτεί 
την Αλεξάνδρεια και τα χωριά της. Εκεί θα γίνει μια παράκαμψη και θα 
οδηγηθεί η ροή σε μια τουρμπίνα για να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, 
ενώ στη συνέχεια θα επιστρέφει στην κανονική ροή. Ο εργολάβος κα-
τηγορηματικά δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην ροή και 
πίεση του νερού, ενώ για το περιβαλλοντικό μέρος υπογράμμισε ότι με 
αυτόν τον «φιλικό» τρόπο παραγωγής ρεύματος θα αποφευχθεί μόλυν-
ση από τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος απάντησε 
και σε αυτούς που αναρωτιούνται γιατί δεν προχωρά μόνος του ο δήμος 
μέσω της ΔΕΥΑΒ να υλοποιήσει τα έργα, ξεκαθαρίζοντας ότι απαιτείται 
τεχνογνωσία, εξοπλισμός, αλλά και η ειδική άδεια της ΡΑΕ, την οποία 
κατέχει ο ίδιος και έχει ισχύ για 25 χρόνια, αλλά δυστυχώς τα 5 έχουν 
παρέλθει χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Παρεμβάσεις στην εκπομπή, από τον  Χάρη Καφτεράνη 
και τον Κυριάκο Θεοδωρίδη

Η ευρεία συζήτηση που άνοιξε στον ΑΚΟΥ 99.6  για το θέμα των δύο 
υδροηλεκτρικών έργων εκτός από σχόλια και ερωτήσεις των ακροατών 
και θεατών, προκάλεσε και δύο ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις. 
Αρχικά παρενέβη ο Χάρης Καφτεράνης, τονίζοντας ότι τα ποσά που 
ανέφερε ο εργολάβος στην τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου 
διαφέρουν και ότι τώρα έχει υπερδιπλασιάσει τα έξοδα και έχει υποδι-
πλασιάσει τα έσοδα, αν και παραδέχθηκε ότι και στην δική του τηλεο-
πτική εκπομπή ο εργολάβος είχε αναφερθεί στα επιπλέον έξοδα. Ο κ. 
Καφτεράνης «υιοθέτησε» τον χαρακτηρισμό λεόντεια συμφωνία του 
Π. Παυλίδη και υποστήριξε ότι θα μπορούσε να γίνει το έργο από την 
ΔΕΥΑΒ προς όφελος των πολιτών. 

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο τηλεφωνικά ο δημοτικός σύμβουλος 
της παράταξης του Αντ. Μαρκούλη κ. Κυριάκος Θεοδωρίδης, ο οποίος 
ξεκαθάρισε ότι αυτά τα ζητήματα δεν προσφέρονται για πολιτική εκμε-
τάλλευση. «Πρέπει να προσεγγίζουμε προσεκτικά αυτά τα θέματα 
και έχοντας όλα τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες να αποφασίσου-
με», πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρίδης και διευκρίνισε ότι πρέπει δια ζώσης 
να ερωτηθούν λεπτομέρειες γιατί η ενημέρωση στην τηλεδιάσκεψη ήταν 
ελλιπής.   

Zήσης Μιχ. Πατσίκας
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Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

  Οι Κύπριοι ζούνε 
το όνειρο της επιτυχίας 
των προσπαθειών τους. 
Βλέπουν ότι η Αγγλική 
κυριαρχία τερματίζει την 
κατοχή τους και μπορούν 
τώρα να ελπίζουν σε ένα 

ειρηνικό και συναδελφωμένο με τους Τούρκους ελ-
πιδοφόρο μέλλον.   Στις 13 Δεκεμβρίου 1960 έγιναν 
στην Κύπρο  εκλογές που ανάδειξαν τον Μακάριο Γ’ 
ως τον πρώτο πρόεδρο και τον Φασίλ Κιουτσούκ. 
Σχηματίστηκε η Κυπριακή κυβέρνηση και ήταν έ-
τοιμη να αναλάβει την εξουσία. Ακολούθησαν νέες  
εκλογές στις 31 Ιουλίου 1960  για την ανάδειξη της 
Βουλής των Αντιπροσώπων και επαναλήφθηκαν  
στις 7 Αυγούστου 1960 για την ανάδειξη μελών των 
δύο Κοινοτικών Συνελεύσεων. Τα μεσάνυχτα της 
15ης προς 16ης Αυγούστου 1960 ό Κυβερνήτης της 
Κύπρου διάβασε την προκήρυξη της Βασίλισσας 
της Αγγλίας με την οποία τερματιζόταν η Βρετανική 
κυριαρχία στο νησί. Την επομένη ο κυβερνήτης 
αναχώρησε και  εγκαθιδρύθηκε η κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολλοί ήταν εκείνοι που πί-
στευαν ότι το νεοσύστατο κράτος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας μετά τη Συμφωνία του Λονδίνου θα βρει 
το βηματισμό του μαζί με τα άλλα κράτη της Ευρώ-
πης. Η αντίληψη αυτή διαψεύσθηκε πολύ σύντομα. 
Το Σύνταγμα λειτούργησε διχαστικά καθώς εμφάνι-
ζε σε όλες τις περιπτώσεις δύο χωριστούς φορείς 
κρατικής εξουσίας που αισθάνονταν υπόλογοι στις 
οικείες εθνικές κοινότητές τους και ποτέ ένα ενιαίο 
κράτος υπόλογο στο σύνολο του κυπριακού λαού. 
Ήταν πολύ δύσκολο σε δύο Κοινότητες αλλοεθνείς 
με διαφορετική θρησκεία και παραδόσεις που έχουν 
κηδεμόνες τους τις μητέρες πατρίδες να ζήσουν 
σε κάποιο νησί, Την Κύπρο, με γεω-στρατηγικές 
διαστάσεις  Έτσι, δεν άργησαν να έρθουν τα πρώτα 
αδιέξοδα στην εξωτερική πολιτική, με τη στελέχωση 
δημοσίων υπηρεσιών, την οργάνωση βέβαια του 
κυπριακού στρατού, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
οικονομικά και πολλά  άλλα ζητήματα.  Στην εξωτε-
ρική πολιτική, υπήρχε τεράστια διαφορά αντίληψης 
στην άμυνα του Νησιού. Ο Μακάριος προωθούσε 
τις σχέσεις της Κύπρου με τις αδέσμευτες χώρες και 
συμμετείχε μάλιστα τον Αύγουστο του 1961 στη Σύ-
νοδο των Αδεσμεύτων Χωρών στο Βελιγράδι παρά 
τις αντιρρήσεις του Κιουτσούκ.  

Βασική όμως αφορμή διένεξης ήταν το βέτο της   
αρνησικυρίας του Τούρκου Αντιπροέδρου σε βασι-
κά θέματα.  Έτσι η δυσαρμονία του πολιτεύματος 
έδωσε τη θέση της στις πρωτοβουλίες του Προέ-
δρου Μακαρίου για αλλαγή κάποιων άρθρων του 
Συντάγματος. Πρόκειται για τα «για τα 13 σημεία του 
Μακαρίου» όπως επικράτησε να λέγονται ιστορικά  
οι προτεινόμενες αλλαγές. Στις 30 Νοεμβρίου 1963 
ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέδωσε στον Τούρκο 
Αντιπρόεδρο Κιουτσούκ μακροσκελές υπόμνημα  με 
το οποίο του πρότεινε 13 αλλαγές του Συντάγματος. 
Η Τουρκική πλευρά  είδε με δυσπιστία αυτές τις 
αλλαγές και έσπευσε να τις απορρίψει. Μεταξύ των 
αλλαγών σπουδαιότερες ήσαν οι εξής: απάλειψη 
της διάταξης της αρνησικυρίας του Αντιπροέδρου, 
να καταστούν ενιαίοι οι οργανισμοί τοπικής αυτο-
διοίκησης, να ενοποιηθεί η Δικαιοσύνη, να ορισθεί 
ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με 
τον πληθυσμό της μειονότητας. Ακολούθησαν με-

γάλες ένοπλες συγκρούσεις στη Λευκωσία που 
ανάγκασαν την Βρετανία να χωρίσει την πόλη με 
μια γραμμή που έμεινε στην ιστορία ως «πράσινη 
γραμμή».  Στις 4 Μαρτίου του 1964  το Συμβούλιο 
Ασφαλείας εξέδωσε Ψήφισμα με το οποίο καλούσε 
και τις δυο πλευρές να απόσχουν από κάθε επικίν-
δυνη δραστηριότητα. Ζητούσε από την Κυπριακή 
κυβέρνηση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα τάξεως. 
Το ψήφισμα παρά τις αδυναμίες του είχε θετικά 
στοιχεία που δικαίωσαν την Κυπριακή Κυβέρνηση. 
Ένα άλλο πολύ βασικό στοιχείο διάστασης των 
Κοινοτήτων ήταν ο εξοπλισμός των Τουρκοκυπρί-
ων. Για πολλά χρόνια πριν από τις Συμφωνίες  η 
Τουρκική Αντιστασιακή Οργάνωση(ΤΜΤ) διέθετε 
μεγάλο αριθμό μπιστολιών εκτός από εκείνο τον ο-
ποίο είχε η αστυνομία. Ο εξοπλισμός της τουρκικής 
φρουράς της Κύπρου συνεχίστηκε και απειλούσε 
την ειρήνη στο νησί. Αυτό οδήγησε το Αρχιεπίσκο-
πο Μακάριο στην απόφαση της ίδρυσης «Εθνικής 
Φρουράς»και «Υπουργείου Εθνικής Αμύνης»  Το 
διάστημα εκείνο με τις εκλογές του Φεβρουαρίου 
1964 νικητής μετά την παραίτηση Κ. Καραμανλή  
αναδείχτηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου ο οποίος 
σχημάτισε κυβέρνηση. Ήταν κατά κοινή ομολογία 
ένας έμπειρος πολιτικός που μπορούσε να διαχει-
ριστεί τέτοια εθνικά θέματα Κύπρου. Μετά δυο μή-
νες τον Απρίλιο 1964,ύστερα από συνεννόηση με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση ,  με εντολή του άρχισε 
συστηματική μυστική αποστολή ανδρών του ελληνι-
κού στρατού για την Κύπρο με πλαστά ταξιδιωτικά 
έγραφα. Οι άνδρες αυτοί  8000  συγκρότησαν την 
ελληνική μεραρχία για την άμυνα της Κύπρου.                                                                                                   
Η προσωπική μου σχέση με τη Μεραρχία της Κύ-
πρου. Ένας από τους πέντε αδελφούς μου, ο Λευ-
τέρης το 1965-66 ήταν έφεδρος Ανθυπολοχαγός 
και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία του στην 
Κερύνεια της Κύπρου. Έχω στο προσωπικό μου 
αρχείο τις φωτογραφίες του με πατριωτικές λεζά-
ντες και χαιρόμουνα. Ανήκε στη Μεραρχία (10.000). 
που έστειλε ο Γεώργιος Παπανδρέου. Όταν απολύ-
θηκε προσλήφθηκε στα γραφεία στη ΔΕΗ Ξάνθης. 
Με την επιστράτευση του 1974 τοποθετήθηκε στη 
μονάδα πεζικού για την οργάνωση της άμυνας. 
Μετά από 10 χρόνια πέθανε 39 ετών από καρκίνο.. 
Πρόλαβε και παντρεύτηκε και μας άφησε την ανε-
ψιά μου σήμερα γιατρός ενδοκρινολόγος στην Ξάν-
θη. Πέρασαν πολλά χρόνια. Το 1995  έγινε κάποιο 
σχόλιο για τους άνδρες της Ελληνικής Μεραρχίας 
στην Κύπρο. 

 Σε μία από τις επισκέψεις μου στη Μύρινα Λή-
μνου όπου υπηρετούσε τότε η κόρη μου Μαρία Αντ/
χης Υ/Κ, βρέθηκα στο στρατόπεδο παρέα με τους 
αξιωματικούς. Ρώτησα ένα 
αξιωματικό :αν στη Λήμνο υ-
πήρχαν βλήματα απ-εμπλου-
τισμένου  ουρανίου, διότι ο 
αδερφός μου έμεινε αρκετούς 
μήνες το 1974 στη Λήμνο και 
μετά πέθανε. Και ο συνταγ-
ματάρχης μου αποκάλυψε ό-
τι «τέτοια βλήματα υπήρχαν 
στην Κύπρο και ότι όλοι οι α-
ξιωματικοί και στρατιώτες της 
Μεραρχίας εκείνης είχαν την 
ίδια τύχη με το αδερφό σας. 
Κανείς δε γλύτωσε.» Πόσοι 
το γνωρίζουν αυτό? Άλλη μια 
θυσία του στρατού για την πα-
τρίδα  άγνωστη.

 Βιβλιογραφία .
Εγκ. Πάπυρος- Larousse-
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Του ιερέως 
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

«Βροχή πέφτουν τα 
ρεπορτάζ, ειδικά των τη-
λεοπτικών καναλιών (Ελ-
ληνικών και ξένων) για 
παράνομη δράση ανη-
λίκων σε όλο τον κόσμο 
και στην Ελλάδα φυσικά. 
Σιγά-σιγά ξετυλίγεται ένα 

κουβάρι με αντίστοιχες με την αθωότητα, της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας πράξεις, σε πάρα 
πολλές περιοχές της χώρας μας και όχι μόνο...» 
(εφημερίδες).

Ισχυρίζονται πολλοί, φίλοι αναγνώστες, πως 
η νέα γενιά είναι παραστρατημένη κι άπιστη, 
ότι θητεύει σ’ ένα υλισμό μοντέρνο, αδίστακτο , 
βασισμένο σε μια σατανική επιχειρηματολογία 
και διαλεκτική. Ακόμη πως είναι πειθήνιο όργα-
νο της πρακτικοποίησης και της πεζότητας των 
καιρών μας, χωρίς μεταφυσικά ενδιαφέροντα, 
χωρίς πνευματικά σκιρτήματα, αμετανόητα δια-
ζευγμένη με τον ουρανό. Γι’ αυτό, λένε οι απαισι-
όδοξοι, ο λόγος για τον ουρανό και την αιωνιότη-
τα δεν προκαλεί παρά μόνο χλευασμό.

Ας δούμε, όμως, όσο μας είναι δυνατό πιο α-
ντικειμενικά, αν και κατά πόσο αληθεύει ο παρα-
πάνω ισχυρισμός κι αν είναι δυνατόν, οι σύγχρο-
νοι νέοι να αντιμετωπίσουν την επίγεια ζωή υπό 
το πρίσμα της αιωνιότητας. Δύσκολη απάντηση, 
όχι, όμως, αρνητική.

Είναι γεγονός αναντίρρητο πως η ψυχή μας 
είναι πλασμένη για τον Θεό και προς αυτόν ο-
δεύει και είναι ανήσυχη μέχρι ν’ αναπαυθεί κοντά 
του (Αυγουστίνος).

«Κάθε προσπάθεια και κάθε πάλη κατατεί-
νουν στην αιώνια ειρήνη με τον Θεό» (Γκαίτε). 
Και τη δύναμη αυτή, την εντονότατη και ανεξε-
ρεύνητη, είναι πολύ δύσκολο κανείς να την απω-
θήσει και να τη διώξει απ’ τα έγκατα της ψυχής 
του. Μπορεί να την καλύψει ή να τη νοθεύσει. 
Μα πάντα η δύναμη τούτη, έστω και ως προδι-
άθεση, θα υπάρχει για να διχάζει τον μέσο άν-
θρωπο. Κι όταν ακόμη θα φαίνεται πως αμβλύν-
θηκε επικίνδυνα ή χάθηκε τελείως, στο βάθος 

υπάρχει. Τρανή απόδειξη του παραπάνω λόγου, 
το από πολλού χρόνου κίνημα του αθεϊσμού, που 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αρνητική αναζήτη-
ση του Θεού.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως οι νέοι της επο-
χής μας φαίνεται να είναι υποταγμένοι σ’ έναν 
κυνικό ανηθικισμό, κατέχονται από μια ομαδική 
αποχαλίνωση, προχωρούν απροσανατόλιστοι 
ανάμεσα από συγκεχυμένες ιδέες και αναθυμιά-
σεις πνευματικής σαπίλας, αλληλοσυγκρουόμενα 
συμφέροντα, σεξουαλικό παραλογισμό.

Η επικρατούσα σήμερα μορφή ανθρώπου, 
είναι ο άνθρωπος των κομπιούτερς, της μηχανής, 
του ωφελιμισμού, της ηδονοθηρίας. Αυτόν μιμεί-
ται κι ο νέος της εποχής μας, πάντοτε, βέβαια, 
με την υπερβολή που διακρίνει τη νεότητα. Όλα, 
όμως, αυτά, δεν σημαίνουν απόλυτη έλλειψη 
πνευματικών ενδιαφερόντων ή μεταφυσικής α-
γωνίας.

Αντίθετα, όσο φαίνεται πως η νεότητα βυθίζε-
ται στην ηδονή, τόσο περισσότερο φανερώνεται ο 
ενδόμυχος πόθος της για την αιωνιότητα. Όσο κι 
αν βλέπουμε τη μηχανή να συντρίβει με μανία τα 
πάντα και πριν απ’ όλα την ανθρώπινη προσωπι-
κότητα, τόσο η δίψα της ψυχής ανάβει. Συμβαίνει 
ακριβώς αυτό που γράφει ο Νίτσε: «Κάθε ηδονή 
θέλει αιωνιότητα, θέλει βαθιά αιωνιότητα».

Στ’ αλήθεια, όμως, γιατί μας απογοητεύει η 
αποξένωση της νεολαίας, στην πλειονότητά της, 
απ’ τον ουρανό;

Αφού είναι γνωστόν ότι ανέκαθεν αυτοί που 
προχωρούσαν προς αυτόν ήσαν πάντα λίγοι, 
ελάχιστοι. Γιατί στους καιρούς μας να περισσέ-
ψουν; Ο δρόμος δύσβατος και ανηφορικός, η 
πύλη στενή, δεν είναι δυνατόν στους πολλούς να 
εισέλθουν.

Εκτός, όμως, απ’ αυτά υπάρχει και ο δέκτης. 
Αυτός είναι φθαρμένος κι ανίκανος να δεχτεί την 
ουράνια πρόσκληση. Είναι ακόμη το δυσβάστα-
κτο βάρος της κακής κληρονομιάς, το υλιστικό 
φρόνημα του κόσμου τούτου, η σαγηνευτική έλξη 
του κακού, η αναίσχυντη εμπορία των ιδανικών, 
το μένος των απίστων, η χλιαρότητα των πιστών, 
που δεν αφήνουν το νέο να απαγκιστρωθεί απ’ το 
χώμα και να κοιτάξει κατάματα τον ουρανό.

Λησμονήσαμε, όμως, κάτι… φίλοι αναγνώ-
στες, ή μάλλον το παν. Και το παν είναι η Πίστη.

Μήπως είναι φθαρμένος 
κι ανίκανος ο δέκτης;

Σινεμά = η πιο ασφαλής 
και άνετη διασκέδαση.

--> απολύμανση πριν 
κάθε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο

SCOOBY DOO! (ΜΕΤΑ-
ΓΛ)

Προβολές:    Παρασκευή 
2/10, Σάββατο 3/10 και Κυ-
ριακή 4/10 στις 18.30

Σκηνοθεσία: Τ Ο Ν Ι 
ΣΕΡΒΟΝ

Σενάριο: ΚΕΛΙ ΦΡΙΜΟΝ ΚΡΕΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ ΣΙΟΥΛΗΣ, ΥΡΩ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΛΕΡΤΑ

 
Η Δίκη των 7 του Σικάγου          (Υποψήφια για 

OSCAR)
The Trial of the Chicago 7

Σκηνοθεσία: Άαρον Σόρκιν 
Ηθοποιοί: Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν, Σάσα Μπάρον 

Κοέν, Ντάνι Φλάχερτι, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μά-

ικλ Κίτον, Φρανκ Λανγκέλα, Τζον Κάρολ Λιντς, Έντι 
Ρεντμέιν, Νόα Ρόμπινς, Μαρκ Ράιλανς, Άλεξ Σαρπ, 
Τζέρεμι Στρονγκ 

Προβολές :    Πέμπτη 1/10 – Δευτέρα 5/10 – Τρίτη 
6/10 – Τετάρτη 7/10  στις 20.30

Παρασκευή 2/10 – Σάββατο 3/10 – Κυριακή 4/10 
στις 21.00

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     1/10/20 - 7/10/20
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Την κατάθεση νομοθετικής ρύθ-
μισης που θα διασφαλίζει το ακατά-
σχετο των ποσών των αναδρομικών 
που θα καταβληθούν στους  συντα-
ξιούχους, ανακοίνωσε από το βήμα 
της Βουλής, απατώντας σε Επίκαιρη 
Ερώτηση,  ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως τόνισε, ο κ. Βεσυρόπου-
λος, θα κατατεθεί άμεσα νομοθετική 
ρύθμιση η οποία θα προβλέπει ότι:

1ον ) Τα αναδρομικά των συντα-
ξιούχων θα είναι ανεκχώρητα  και  
ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου 
ή τρίτων.

2ον) Τα αναδρομικά των συντα-
ξιούχων δεν θα δεσμεύονται και δεν 
θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένα 
χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση 
και το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Α-
σφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες.

Πρόκειται για ένα ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, που αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού το-
μέα, υπάρχει όμως επέκταση και εφαρμογή του και για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου.

H  καταβολή  τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτω-
βρίου. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών, χαρακτήρισε την καταβολή  
των αναδρομικών στους συνταξιούχους, η οποία πραγματο-
ποιείται σε μια δύσκολη οικονομική αλλά και δημοσιονομική 
συγκυρία, κίνηση σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης και ευαι-
σθησίας.

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA
Ο υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος ενημέρωσε ε-

πίσης ότι ξεκίνησε πιλοτικά από την  1η Οκτωβρίου 2020, 
η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών 
Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παρα-
στατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά. Με 
Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου 
Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή 
για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA, ελήφθη 
υπόψη ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων εξαιτίας της 
πανδημίας του COVID-19. 

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι: 
- Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα 

παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – 
Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών 
εσόδων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρή-
σεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
μέσω παρόχου για το έτος αυτό. 

- Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA 
καθίσταται υποχρεωτική από την 1 η /1/2021. 

Αναλυτικότερα, από 1η /10/2020, μέσω της διεύθυνσης 

mydata.aade.gov.gr : 
- Μπορεί να γίνει εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ 

(myDATA RESTAPI) για διαβίβαση παραστατικών μέσω προ-
γραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικά /λογιστικά, 
ERP). 

- Είναι διαθέσιμη η ειδική φόρμα για καταχώρηση παρα-
στατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή μικρό πλήθος πα-
ραστατικών. Εντός του Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις αυτές θα 
έχουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα myDATA να 
εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν αντίγραφά τους 
σε ψηφιακή μορφή. Από τη Δευτέρα 5/10/2020 στο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ, τηλ.: 213.1621000) 
θα λειτουργεί και ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποδο-
χής ερωτημάτων για την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων 
– myDATA. 

Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά 
στο τρίμηνο της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να προετοιμα-
στούν για την παραγωγική περίοδο και να συμβάλουν με γό-
νιμες παρατηρήσεις στη βελτίωση της πλατφόρμας myDATA. 

«Μια μεγάλη καινοτομία, που αποτελούσε προγραμματική 
μας δέσμευση, υλοποιείται σήμερα. Είναι ένα τεράστιο βήμα 
προόδου που διευκολύνει τις επιχειρήσεις και αλλάζει προς 
το καλύτερο την καθημερινότητά τους. Στόχος μας είναι η 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιχειρείν, ειδικά σε μία 
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», ανέφερε ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος. 

«Καταφέραμε, μέσα από δύσκολες συνθήκες και πολλές 
προκλήσεις, να δημιουργήσουμε μια ευέλικτη και αποτελε-
σματική ψηφιακή υπηρεσία για τις επιχειρήσεις. Ξεκινάμε 
πιλοτικά και καλούμε την αγορά να συμμετάσχει άμεσα και 
να αποκομίσει τα οφέλη», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. 
Γιώργος Πιτσιλής.

Καινούριος σχολικός 
εξοπλισμός σε πολλά 
σχολεία της Ημαθίας, 

με πρωτοβουλία 
Μπαρτζώκα και Γκυρίνη

Με τη συνεργασία του Τάσου Μπαρτζώκα και του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, κ. Παναγιώ-
τη Γκυρίνη και των υπεύθυνων των σχολικών δομών, πολλά σχολεία της Αλεξάνδρειας θα 
παραλάβουν εντός της επόμενης εβδομάδας, νέο σχολικό εξοπλισμό για τις μονάδες τους.

Εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με σύστημα και μέθοδο, ο βου-
λευτής Τάσος Μπαρτζώκας και ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, κατά-
φεραν από κοινού να εξασφαλίσουν την ανανέωση του σχολικού εξοπλισμού για πολλές 
σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε.

Οι σχολικές μονάδες ενημερώθηκαν για τις απαιτούμενες διαδικασίες, ολοκλήρωσαν 
τις αιτήσεις τους στο τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού, και με τη διαμεσολάβηση του 
Τάσου Μπαρτζώκα κάμφθηκαν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε οι σχολικές δομές να 
παραλάβουν το νέο σχολικό εξοπλισμό με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Μολονότι το εγχείρημα ήταν αρκετά δύσκολο, καθώς απαιτούσε το συντονισμό των 
σχολικών μονάδων, τη συνεχή επικοινωνία με την ΚΤΥΠ και την επιτάχυνση των διαδικα-
σιών χωρίς χρονοτριβές, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και σε λιγότερο από δύο μήνες 
αναμονής, περισσότερα από 10 σχολεία (νηπιαγωγεία και δημοτικά) θα υποδεχτούν ολο-
καίνουρια θρανία, μαθητικές καρέκλες, έδρες και διδασκαλικά καθίσματα, διαδραστικούς 
πίνακες κ.ο.κ. 

Σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, λόγω των υγειονομικών περιορισμών, μαθητές και 
δάσκαλοι-νηπιαγωγοί θα διευκολυνθούν να επιτελέσουν το έργο τους, μέσω του σύγχρο-
νου εξοπλισμού. Πολλές από τις σχολικές μονάδες, λειτουργούν με τον ίδιο απαρχαιωμένο 
εξοπλισμό ακόμα και δεκαετίες.

Σύμφωνα με δήλωση του Τάσου Μπαρτζώκα «είμαστε στην πολιτική για να λύνουμε 
προβλήματα, και όταν λύνονται αισθανόμαστε ικανοποίηση από την ίδια την πράξη της 
προσφοράς. Ακόμα περισσότερο, όταν προσφέρουμε στη μαθητική και διδασκαλική κοινό-
τητα. Δε θα σταματήσουμε εδώ, στόχος είναι να εξοπλίσουμε και το τελευταίο σχολείο της 
Ημαθίας με νέο, σχολικό εξοπλισμό».

Απόστολος Βεσυρόπουλος : 
«Ακατάσχετα και δεν θα 

συμψηφίζονται με οφειλές, τα 
αναδρομικά των συνταξιούχων»



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Γηροκομείου 
Βέροιας προς τους συμπολίτες μας, σας γνωστοποιούμε ότι 
όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα περίθαλψης των οικείων υπε-
ρηλίκων τους και θέλουν να απουσιάσουν , η Μ.Φ.Η.``ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ``,  αναλαμβάνει να φιλοξενήσει 
και να περιθάλψει  αυτούς τους ανθρώπους για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζονται. 

Τηλ.Επικοινωνίας 23310 24891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου
Παρακαλούμε τους φί-

λους και όλους όσους τι-
μούν την μνήμην αυτού 
όπως προσέλθουν την 
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 
2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αντωνίου

Οι στενοί του φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέργιου Ηλ. 
Κωτσόπουλου 
(οδοντίατρος)

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 
ώρα 10.00 π.μ. θα τελέσουμε 
40νθήμερο μνημόσυνο του αγα-
πημένου μας συζύγου, αδελφού 
και θείου επί του μνήματος κατά 

επιθυμία του και θα διαθέσουμε το ποσό των 500 
ευρώ στη μνήμη του στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα 
Κυριών Βεροίας.

Η οικογένειά του
Μανουέλα Κωτσοπούλου

Τα αδέλφια, Τα ανήψια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προσφέρουν για  
το  Γηροκομείο Βέροιας ,στο υπό-
γειο της Δημοτικής Αγοράς.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, άρχισε η καθημερι-
νή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων Νικολάου και Φανου-
ρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

Σχολές Γονέων 
του «Έρασμου» στην 

Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλ-

λόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος», που διανύουν ήδη 
δύο έτη επιτυχούς διεξαγωγής, 
αποτελούν έναν κύκλο συμ-
βουλευτικής και συνεργασίας 
ομάδων γονέων και ειδικών 
της επιστημονικής μας ομάδας, 
πάνω σε καίρια ζητήματα που 

αφορούν το παιδί, το σχολείο, την οικογένεια αλλά 
και ειδικότερης θεματολογίας και προβληματικής γύ-
ρω από το διαδίκτυο, την αναπηρία, τις εξαρτήσεις, 
την επικοινωνία ζεύγους και οικογένειας, το πένθος, 
τις φοβίες, την ταυτότητα, το μπούλινγκ (bullying) 
κτλ. 

Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται 
με την απαιτούμενη τήρηση όλων των μέτρων α-
σφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού (θερ-
μομέτρηση, μάσκες, αντισηπτικά, αποστάσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής 
στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, 
στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 
23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.
com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση
« Αγαπητά μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Γε-

ωργίου Βέροιας, παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 
Οκτωβρίου ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου 
(πρώην ΚΕΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστα-
τικού οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι 
την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην πρόεδρο του Δ.Σ. κα 
Λαχανίδου Χριστίνα (τηλ. 6972170312).  

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευ-
ση θα επαναληφθεί στις 18 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. 
στα Γραφεία του Συλλόγου. 

Για πληροφορίες σχετικά με τις υποψηφιότητες Λαχα-
νίδου Χριστίνα τηλ. 6972170312 και Λεβάντου Ευαγγε-
λία τηλ. 6985798444»

Μετά τιμή 
το Δ.Σ.

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
ΜητροπολίτηςΒεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 3 Ο-
κτωβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Μητροπολιτικό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων 
Πέτρου και Παύλου Βε-
ροίας επί τη εορτή του 
Αγίου Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου και στη 
συνέχεια θα τελέσει αρ-
τοκλασία για τους δικα-
στικούς λειτουργούς και 
μνημόσυνο για τους κοι-
μηθέντες συναδέλφους 
τους.  

Την Κυριακή 4 Ο-
κτωβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Ειρήνης 
της Χρυσοβαλάντου στο χωριό Αγία Τριάδα Μελίκης.  

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Αδένδρου επί τη εορτή του Αγίου Διονυσίου του 
Ρήτορος. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 2 

Οκτωβρίου 2020 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ-
ρων στο Νησί Ημαθίας ο Ιωσήφ 
Μάνδρας σε ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ



Προστάτης Δικαστών-
Δικηγόρων-Νομικών

Τιμάται σήμερα
Ο Άγιος Διονύσιος 

ο Αρεοπαγίτης
Toυ Μάκη Δημητράκη

Ο Απόστολος Παύλος κατά την πρώτη του α-
ποστολική πορεία στην Ελλάδα μετά τη Βέροια 
επισκέφθηκε την Αθήνα όπου δίδαξε «τω αγνώστω 
Θεώ» όπως χαρακτήρισε τη νεοιδρυθείσα θρη-
σκεία του Χριστού.

Το κήρυγμα του Παύλου στην Πνύκα παρακο-
λούθησαν πολλοί Αθηναίοι και ανάμεσά τους ο 
Αεροπαγίτης Διονύσιος που ανήκε στην ανώτερη 
πνευματική και κοινωνική τάξη της Αθήνας.

Ο Διονύσιος γεννημένος στην Αθήνα την πρώτη 
δεκαετία του 1ου μ.Χ. αιώνα, καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογέ-
νεια και οι γονείς του φρόντισαν για τις σπουδές του, τις οποίες μετά την Αθή-
να συνέχισε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου όπου πήγε το 33 μ.Χ.

Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση και τη βαθιά του καλλιέργεια 
γι’ αυτό οι συμπατριώτες του τον εκτιμούσαν και τον αγαπούσαν. Του πρότει-
ναν μάλιστα μία θέση στο σώμα του Αρείου Πάγου που αποτελείτο από εννέα 
«σοφούς» που είχαν σαν αποστολή τους την απόδοση της δικαιοσύνης.

Με την ιδιότητα του Αρεοπαγίτη ο Διονύσιος γνώρισε τον Παύλο τον οποίο 
προσκάλεσε στο 
σπίτι του για να 
μάθει περισσό-
τερα για τη «νέα 
πίστη». Μαγνη-
τίσθηκε από τον 
λόγο του και α-
ποφάσισε να τον 
«ακολουθήσει». 
Ζήτησε μάλιστα 
από τον Παύλο 
να βαπτισθεί ό-
πως και όλη η οι-
κογένειά του ενώ 
αμέσως τον μιμή-
θηκαν και αρκετοί 
συμπατρ ιώτες 
του.

Σύμφωνα με 
την παράδοση ο 
Διονύσιος έγινε ο 
πρώτος Επίσκο-
πος της Αθήνας 
ενώ σύμφωνα με 
μία άλλη εκδοχή 
διαδέχθηκε τον 
Ιερόθεο.

Ως Επίσκο -
πος αφιερώθηκε 
«ψυχή τε και σώ-
ματι» στην Εκ-
κλησία του Χρι-
στού. Περιόδευσε 
σε αρκετά μέρη 
όπου κήρυξε τον 
ευαγγελικό λόγο. 
Ερμήνευσε ιερές γραφές και κατέχοντας σπουδαία μόρφωση επιδόθηκε στη 
συγγραφή πολλών θεολογικών κειμένων τα οποία δυστυχώς σήμερα δεν 
σώζονται.

Είχε μαρτυρικό θάνατο τα χρόνια του αυτοκράτορα Δομιτιανού (81-96) και 
μαζί του μαρτύρησαν οι δύο μαθητές του Ελευθέριος και Ρουστικός.

Είναι πολιούχος της Αθήνας και σαν Αρεοπαγίτης που υπήρξε θεωρείται 
προστάτης των Δικαστών, Δικηγόρων, 
Συμβολαιογράφων και γενικά των Νο-
μικών. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Ο-
κτωβρίου και την ίδια ημέρα τιμάται η 
Αγία Δάμαρις, η πρώτη Αθηναία που 
πίστεψε στο Λόγο του Παύλου μαζί με 
τον Διονύσιο.

Μέρη της κάρας του Αγίου και οστά 
του βρίσκονται σε μοναστήρια του Αγί-
ου Όρους. Ο ναός του Πολιούχου της 
Αθήνας βρίσκεται στο Κολωνάκι και ο 
μεγαλοπρεπή ναός εγκαινιάσθηκε το 
1931 στη θέση άλλου που κατεδαφίστη-
κε το 1900.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως με το 
όνομα Διονύσιος υπάρχουν περί τους 
16 Άγιοι που η Εκκλησία μας τιμά με 
πιο «γνωστούς» τον Ζακύνθου που τι-
μάται στις 17/1 και 24/8 και τον «εν 
Ολύμπω» που ασκήτεψε στη Βέροια 
και τη γύρω περιοχή και του οποίου τη 
μνήμη τιμούμε στις 23 Ιανουαρίου.
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ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥ
Θυμάμαι την επιστολή του
Μάγου της Μοζαμβίκης Βερτουαζαζέλ
που μου έστειλε στην πολυκατοικία
που ζούσα…

Γιάννη θέλω να σου πω μου έγραψε πως… 

Νευριασμένοι του 1ου ορόφου
Οδοντίατροι ξεριζωτές  τραπεζιτών  του 3ου 
Ζαχαροπλάστες του 6ου 
Βενζινοπώλες του 8ου 
Αρραβωνιασμένες του 4ου 
Καθηγήτριες Λατινικών του 5ου
Διευθύντριες εκνευρισμών του 12ου 
Εστιάτορες, Γιουβαρελάκια, Μουσακάς 
του 11ου
Οπωροπώλες  τροπικών του 9ου 
Σεξομανείς του 11ου
Πωλήτρια  Νυφικών του 2ου 
Έμποροι βαμβακων-σιτηρών του 6ου 
Αρτοποιοί άζυμων του 7ου 
Ψιλικατζήδες, τσιμπιδάκια, παραμάνες 
του 10ου 
Τουριστικοί πράκτορες αγνώστων
 προορισμών του ισογείου

όλοι στην ίδια πολυκατοικία ζείτε 
εκτός απ` τον ΤΑΡΖΑΝ ΠΟΥ ΖΕΙ 
στο ΔΑΣΟΣ ανεπάγγελτος…

Γιάννης Ναζλίδης

Φεύγει 
το καλοκαίρι

Της Όλγας Κουτμηρίδου - Μεταξά

Η αυλή μου μοιάζει με σκηνικό θε-
άτρου.Όλο το καλοκαίρι ήταν γεμάτη 
χρώματα.Ροζ και άσπρες πετούνιες ευ-
ωδιαστά τριαντάφυλλα,μικρά βυσσινί 
γαρυφαλάκια,πορτοκαλί γλαδιόλες που 
στέκονταν περήφανες στα παρτέρια.Τα 
αηδόνια με τραγουδούσαν και οι γάτες 
έπαιζαν γύρω μου.

Τελείωσε ο Σεπτεμβρης και εγώ δεν 
θέλω να αποχωριστώ την όμορφη αυλή 

παρόλο που άλλαξε το σκηνικό της!Μια φορτωμένη καστανιά γε-
μάτη πράσινους αγκαθωτούς καρπούς κυριαρχεί στον χώρο.Δί-
πλα στον μεγάλο φράχτη από την μία η βατομουριά και από την 
άλλη το γιασεμί έπλεξαν με χάρη  τα κλαδιά τους.Οι πετούνιες  
μαραθηκαν και τα λουλούδια τους έγιναν σπόροι που έπεφταν 
στην αγκαλιά της γλάστρας με σκοπό να φωλιάσουν εκεί μέχρι 
να έρθει η άνοιξη.Οι σκίουροι πηδούν από κλαδί σε κλαδί πάνω 
στις μεγάλες καρυδιές που είναι έτοιμες να μου δώσουν τα δώρα 
τους.Οι τελευταίες ντοματιές ωριμάζουν πιό αργά και κοκκινίζουν 
λιγότερο σε αντίθεση με τις πιπερίτσες που πρασίνισαν πιό πολύ 
και τα αγγουράκια παίζουν κρυφτό ανάμεσα στα πλατιά φύλλα 
τους.Την πιό μεγάλη χαρά όμως την ένιωσα όταν σκάλιζα με την 
τσάπα μου να βγάλω από την μάνα γή τις πατάτες.Άλλες μικρές 
άλλες μεγάλες ξεπηδούσαν λερωμένες ή κομμένες από την ά-
πειρη κίνηση της τσάπας μου.Οι αναμνήσεις γέμισαν τα δωμάτια 
του Νού......Πρωταγωνιστής της σκηνής τώρα πιά εγώ....Μπήκα 
βαθιά στον ρόλο της αγρότισσας ,ένιωσα την κούραση την χαρά 
της συγκομιδής,την αγωνία της παραγωγής.Και ύστερα την ετοι-
μασία της γής για την επόμενη σπορά.Μάζεψα τους σπόρους 
από τα λουλούδια,έκοψα την ρίγανη και τον δυόσμο,σκάλισα και 
καθάρισα χόρτα και ξερά κλαδιά.Μέσα του Οκτώβρη θα μαζευ-
τούν και τα κάστανα και τότε η αυλαία θα κλείσει.Τα πάντα θα 
παραδοθούν με σεβασμό στον χρόνο.Θα μείνουν για όσο καιρό 
χρειάζεται όλα ακίνητα για να ξεκουραστούν και όταν έρθει η ώρα 
όλα θα ξαναγεννηθούν για να ομορφύνουν το σκηνικό.Φεύγο-
ντας ένιωσα λύπη και χαρά γιατί μέσα στην ησυχία της αυλής 
μου ανακάλυψα πολλά συναισθήματα που έκρυβα μέσα μου.Κα-
τάλαβα ότι μόνο μέσα στην σιωπή ο Νούς καθαρίζει τα δωμάτια 
του ,πετώντας ότι άχρηστο και κρατώντας ότι καλό.Κλείδωσα την 
μεγάλη αυλόπορτα,χαιρέτησα τις γάτες μου και την αυλή μου..
Όχι όμως για πάντα!! 

Επιμελητήριο Ημαθίας: 
Να εξοφληθεί, 

χωρίς προσαυξήσεις, 
το τέλος τήρησης 

μερίδας στο ΓΕΜΗ
Από το Επιμελητήριο Ημαθίας ανακοινώνεται ότι όλοι οι εγγεγραμμέ-

νοι στο ΓΕΜΗ, υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης 
της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η ΚΥΑ 
79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε 
ετήσιας χρήσης και σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το κα-
ταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί 
από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), 
αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελη-
τηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση 
τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)». 

Κατόπιν αυτών ΚΑΛΟΥΜΕ, όλοι όσοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕΡΙΔΑΣ στο ΓΕΜΗ, να τα ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, 
μέχρι την 30-10-2020 , προκειμένου να μην γίνει βεβαίωσή των στην 
Δ.Ο.Υ., όπου τυχόν εκπρόθεσμη εξόφλησή των επιβαρύνεται με προ-
σαυξήσεις. 

Για τα ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ στο ΓΕΜΗ που δεν θα εξοφλη-
θούν, η διαδικασία βεβαίωσής των, θα αρχίσει από την 15/11/2020 
[σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις και την απόφαση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ αριθμ.1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)].

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεση σας

Υπηρεσία Γ.Ε.Μη.
Επιμελητήριο Ημαθίας
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Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ: Διανομή τροφίμων στους Δήμους 
Βέροιας , Αλεξάνδρειας και Νάουσας μέσω ΤΕΒΑ

Στο Γυμνάσιο Ριζωμάτων για θέματα 
του σχολείου, ο Διευθυντής 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ημαθίας

Στις 6, 7, 12 και 13 Οκτωβρίου 2020, από την Π.Ε Ημαθίας σε συ-
νεργασία με τους Δήμους Βέροιας , Αλεξάνδρειας και Νάουσας πρόκει-
ται να πραγματοποιηθεί αναδιανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης 
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ.

Ειδικότερα:
Σημεία διανομής: 
1)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ, ΒΥΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, 

ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ 
ΛΑΚΤΕ 

H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρεις- Σχοινάς, ως εξής:                                   

 Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 ώρα 08:30 – 14:00
Τετάρτη 07 Οκτωβρίου 2020 ώρα 08:30 – 14:00
2) Για τον Δήμο Νάουσας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
 Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκε-

πτών (πρώην ΚΕΠ), Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 στη Νάουσα, ως εξής:  
   Τρίτη 06 Οκτωβρίου 2020 ώρα 09:00 – 10:00
3) Για τον Δήμο Βέροιας ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΒΥΣ, ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ-

ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 
Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Βέροιας-Θεσσα-

λονίκης.( δίπλα στα ελαστικά BRIDGESTONE).
   Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, ώρα 08:00 – 14:00
   Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, ώρα 08:00 – 14:00
   Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκο-

μίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.

-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα 
πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.-Σε περίπτωση 
που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον 
και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της διανομής, παρακαλούνται όλοι οι 
ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους απλή χειρουργική μάσκα και να τηρού-
νται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφάλειας 1,5 έως 2 μ.

Το πρωί της Πέμπτης, 
1/10/2020, ο Διευθυντής  της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, κ. Αθανάσιος Πα-
παδόπουλος επισκέφθηκε το 
υπό κατάληψη Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις  Ριζωμάτων. 
Τον Διευθυντή συνόδευε ο Συ-
ντονιστής Εκπαιδευτικού Έρ-
γου, κ. Νικόλαος Χασιώτης, 
παιδαγωγικά υπεύθυνος της 
σχολικής μονάδας. 

Με την άφιξή του, ο κ. Πα-
παδόπουλος πρότεινε στους/
στις  μαθητές/τριες να συζη-
τήσουν μέσα στον χώρο του 
σχολείου για τα αιτήματά τους. 
Οι μαθητές αποδέχτηκαν την πρότασή του και ο διάλογος πραγματοποιήθηκε στο γυμναστήριο του σχολείου σε 
εξαιρετικό κλίμα.

Ο Διευθυντής επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο του σχολείου στην περιοχή και υποσχέθηκε  να το στηρίξει με όλες 
του τις δυνάμεις, δέσμευση που συνεπικουρεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των. 

Οι γονείς ευχαρίστησαν τον Διευθυντή για την επίσκεψη του και την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο σχολείο 
των παιδιών τους, αναγνωρίζοντας ότι, εκτός από έντονα συμβολικό, είχε  και ουσιαστικό χαρακτήρα. Στην συνέχεια 
εξέθεσαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους.  

Τέλος, ο Διευθυντής επαίνεσε την ωριμότητα της στάσης και της συμπεριφοράς των μαθητών και τους ευχαρίστη-
σε για την διάθεσή τους να συνομιλήσουν μαζί του και να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από έναν γόνιμο διάλο-
γο σε πνεύμα απόλυτης κατανόησης και συνεργασίας. 

Μετά το πέρας  της συνάντησης, οι μαθητές έληξαν την κατάληψη και το σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση, επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας. 

ΣΥΡΙΖΑ: «Οι χειρισμοί της 
κυβέρνησης βγάζουν χαμένη 

την Ελλάδα και χωρίς 
κυρώσεις για την Τουρκία»

«Οι χειρισμοί της κυβέρνησης βγάζουν 
την Ελλάδα χαμένη και χωρίς κυρώσεις για 
την Τουρκία από τη Σύνοδο Κορυφής, με 
λεκτικό που βρίσκεται πίσω και από αυτό 
του Ιουνίου του 2019 σε αυτό το ζήτημα», 
αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, 
για το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής 
στις Βρυξέλλες.

Σημειώνει ότι «επιπλέον, η ανακοίνωση 
συμφωνίας για μηχανισμό αποκλιμάκωσης 
του ΝΑΤΟ, όπου μέχρι πρότινος αρνούνταν 
ότι συζητά η κυβέρνηση διότι ήταν Συμμαχία 
με «δύο μέτρα και δύο σταθμά», την ώρα 
που διεξαγόταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, α-
ποδυνάμωσε τις ελληνικές θέσεις και έδωσε 
όπλα σε όσους -όπως η Γερμανία- ήθελαν 
να αποφύγουν τις κυρώσεις στην Τουρκία 
με πρόσχημα ότι δήθεν «συμμορφώνεται»».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι η χθεσινή 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «δεν 
ικανοποιεί κανέναν από τους στόχους που 
είχε θέσει ρητά ο ίδιος ο κ Μητσοτάκης». 
Συγκεκριμένα, αναφέρει η αξιωματική αντι-
πολίτευση:

«Όχι μόνο δεν εγκρίνει τον κατάλογο κυ-
ρώσεων που ανέφερε προφορικά ο κ. Μπο-
ρέλ στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ πριν ένα 
μήνα. Όχι μόνο δεν κατοχυρώνει οποιοδή-
ποτε μηχανισμό «μελλοντικής ενεργοποί-
ησης κυρώσεων» για τον οποίο μιλούσε ο 
κ. Πέτσας μέχρι πριν από λίγες μέρες. Όχι 
μόνο δεν αναφέρει καν τη λέξη «κυρώσεις» 
ή έστω «μέτρα». Aλλά αναφέρεται γενικά και 

αόριστα σε «μέσα και επιλογές» ανατρέχο-
ντας στις γενικές διατάξεις των Συνθηκών 
(!!)».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι «δεν ανατίθεται 
καν στον κ. Μπορέλ η εξειδίκευση αυτών 
των «μέσων και επιλογών»» και, επιπλέον, 
ότι «τα Συμπεράσματα είναι σαφώς ετεροβα-
ρή, αναπτύσσοντας εκτενώς την προοπτική 
της θετικής ατζέντας χωρίς πιο συγκεκριμένη 
αναφορά στα «μέσα και επιλογές»». 

 Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, «το πιο τραγικό είναι ότι τα 
Συμπεράσματα πάνε πίσω και από τα Συ-
μπεράσματα του Ιουνίου 2019 που υιοθετή-
θηκαν πριν από το παράνομο τουρκολιβυκό 
σύμφωνο το οποίο μόλις πρωτοκολλήθηκε 
στον ΟΗΕ, πριν την κατάθεση των συντε-
ταγμένων της «Γαλάζιας Πατρίδας» στον 
ΟΗΕ και πριν την συνεχιζόμενη παραβίαση 
των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
για ένα μήνα κάτω από το Καστελλόριζο». 
Αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι: «Πρώτον, 
δεν καταδικάζονται καν ρητά οι ενέργειες της 
Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο (όπως τον Ιούνιο 2019), αλλά μόνο 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Δεύτερον, η ΕΕ ανα-
φέρεται σε αξιοποίηση «όλων των μέσων 
και επιλογών που έχει στη διάθεσή της» για 
την προάσπιση της Ελλάδας και Κύπρου, 
και δεν αναθέτει στον κ. Μπορέλ την άμεση 
υποβολή «κατάλληλων μέτρων, συμπερι-
λαμβανομένων στοχευμένων μέτρων» όπως 
είχε γίνει για την Κύπρο τον Ιούνιο 2019».

Ευχαριστίες στους πολίτες
                                                               
Ο Δήμος Βέροιας και η Αντιδημαρχία 

Κοινωνικής Πολιτικής ευχαριστούν θερ-
μά όλους τους πολίτες, τους συλλόγους 
και τους επιχειρηματίες που συνέβαλαν 
στην συλλογή τροφίμων και άλλων ει-
δών πρώτης ανάγκης, δείχνοντας έ-
μπρακτα την αλληλεγγύη τους, στους 
πληγέντες της πρόσφατης κακοκαιρίας 
στον Δήμο Καρδίτσας.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε θερμά την 
ACS COURIER Ημαθίας για τις δύο 
ΔΩΡΕΑΝ αποστολές των τροφίμων 
προς το Δήμο Καρδίτσας, καθώς και 
την εταιρεία MR TONY DONUTS, την 
ΑΛΜΕ, την VENUS ,τον Σύλλογο Καρ-
κινοπαθών Βέροιας και την Α.Ο Βέροιας 
για την προσφορά τροφίμων.

Σε μια περίοδο, όπου δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, οι πολίτες του Δήμου Βέροιας ενώνοντας τις δυνάμεις τους και 
με έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης ,στηρίζουν τους συνανθρώπους μας στο Δήμο Καρδίτσας, περνώντας το μήνυμα 
της κοινωνικής προσφοράς και της ελπίδας. 


