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K A Θ ΗΜ ΕΡΙΝ Η ΠΡ Ω ΪΝ Η Ε Φ ΗΜΕ Ρ Ι ΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ...
Δεξιότερα Κουροπάτκιν. Ο
δημοσιογράφος της Καθημερινής
Γεώργιος Βλάχος και η επιστολή
του προς τον Χίτλερ.Από σκοπιάς
ενός παλιού Βενιζελικού.
Του Βελισσάριου Κ. Καράκωστα
Επίτιμου Προέδρου Εφετών

ΣΕΛ.10

Βάζουν
τόκους και δεν
πληρώνουν (μέσα
στην κρίση)
Γράφει
ο Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος

ΣΕΛ.11

Για πρώτη φορά
"Γιορτή Υγείας"
στην Χαλκίδα
ΣΕΛ.3

Το Επιμελητήριο
προωθεί σταθερά την
ευβοϊκή γαστρονομία

Δυναμική ήταν η συμμετοχή του Επιμελητηρίου
Εύβοιας στο 1ο «Chalkida Street Food Festival».
Άπαντες πέρασαν από το περίπτερο του Επιμελητηρίου με την πρόεδρο Βούλα Αγιοστρατίτη, τον
αντιπρόεδρο Νίκο Μώρο, τον οικονομικό επόπτη
Σπύρο Κουτσαύτη, και τον υπεύθυνο συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, Χρήστο Παύλου
να υποδέχονται τους επισκέπτες.

ΣΕΛ.3

Μαθητές της Εύβοιας
σε μεγάλη ευρωπαϊκή
έρευνα για τον εθισμό
Διμέτωπος
Φώφης Γεννηματά
από την Χαλκίδα

ΣΕΛ.4

ΣΕΛ.6

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης
μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη
μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία
μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή,
και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα
τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των
επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού
Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα καταθέσει σειρά
προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και
την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019
ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την
τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ' αυτόν
Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με τα
συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη
σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική
κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική
μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει

τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον
Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας.
m Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης
απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής
οικονομίας.
m Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με
οδηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της
δικαιοσύνης.
m Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την
αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι
του πανελλαδικού και τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται
στις χώρες της Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη
ενημέρωση.
m Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την σάρκα τους, ο κύριος
και βασικός φορέας μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην
ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον κλάδο μας, με βαθιά πεποίθηση ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε δυναμικά την προσοχή
της Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών
μέτρων για το μέλλον του Περιφερειακού, Τοπικού και Κλαδικού
Τύπου.

ΣΕΛ.5
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Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη
λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού
Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες,
υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη
διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση
όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και
την εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου
(ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι
και πρόσφατα καταθέσει σειρά προτάσεων για την
υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ' αυτόν στην
ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019
ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και

τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην στην ανάγκη να
συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη
διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που
αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων
ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο
γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος
που επιλέχθηκε για την προώθησή της και κυρίως η
έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να
αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση του περιφερειακού Τύπου.
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος της ενημέρωσης των τοπικών
κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας.

Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική
του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την
αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, την αναγνώριση της
διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και
τη λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της Ευρώπης και όχι
στην κρατικοδίαιτη λογική που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη ενημέρωση.
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και τους θεσμούς της
Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την
σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας μαζικής
επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και
τεκμηριωμένες προτάσεις, με βαθιά πεποίθηση ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε δυναμικά
την προσοχή της Πολιτείας και το διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών μέτρων για το μέλλον του
κλάδου μας.

«Ώρα να
γυρίσουµε σελίδα»
Σε συνέντευξή του στην ΩτΦ ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νίκος Δρόλαπας τονίζει

Όλοι οι
υποψήφιοι
ανά
Συνδυασµό
για το δήµο
∆ελφων και
∆ωρίδας
Σελ 5-6-7-

-«Έργα σοβαρά δεν έγιναν την τελευταία πενταετία», υποστηρίζει και δεσμεύεται τα έργα
που είναι απαίτηση όλων των πολιτών να κατασκευαστούν με κάθε θυσία. -«Η αλήθεια θα
λάμψει, όσο και αν η διευρυμένη διαπλοκή επιδιώκει να την συγκαλύψει», προβλέπει για το
γηροκομείο Άμφισσας.
-«Η παραπληροφόρηση και το ψέμα θα σταματήσουν με την αποχώρηση της σημερινής αποτυχημένης και
αδιάφορης διοίκησης της Περιφέρειας», τονίζει.
-«Οι Πολίτες δεν ξεχνούν το μηδενικό έργο του
κ. Μπακογιάννη στη Φωκίδα», αναφέρει.
Σελ 5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δύο νεκροί σε σύγκρουση επιβατικής
αμαξοστοιχίας με ι.Χ. στο ύψος του
αγίου Γεωργίου ημαθίας
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΑΝΕΛΑΒΕ χΘΕΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

Νέος υπουργός τουρισμού ο ημαθιώτης
Θανάσης Θεοχαρόπουλος
ΣΕΛΙΔΑ 5

το πρόγραμμα του μητροπολίτη
Παντελεήμονα από 8 έως και 12 μαϊου
ΣΕΛΙΔΑ 10

συνάντηση της εσεε με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
ΣΕΛΙΔΑ 13

τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ημαθίας με το συνδυασμό «κοιτάμε
μπροστά» παρουσίασε ο Χρ. Γιαννούλης
ΣΕΛΙΔΑ 5
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Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Περιφερειακό́ς Τύ́πος της χώρας απειλείται

• Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου.
• Ζητούμε διάλογο & ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση & τη μετεξέλιξή του

4

3

η συζητηση του Ν/σ στηΝ ολομελεια αΝαμεΝεται Να ξεκιΝησει τηΝ τριτη 14 μαϊου

στη βουλη οι 120 δοσεισ
σε εφορια - ταμεια

• Η επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ξεκινά αύριο Τετάρτη
• Θα έχει ψηφιστεί έως τις 15 Μαϊου •Τι προβλέπει αναλυτικά το νομοσχέδιο
Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση σε έως
120 δόσεις των οφειλών σε εφορίες,
ασφαλιστικά ταμεία και δήμους.
Σύμφωνα με την απόφαση της διάσκεψης
των προέδρων, η επεξεργασία του νομοσχεδίου θα ξεκινήσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Τετάρτη
8 Μαίου και θα ολοκληρωθεί σε δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη 9 Μαίου.
Η συζήτηση του στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη
εβδομάδα και ειδικότερα την Τρίτη 14
Μαίου και να ψηφιστεί την Τετάρτη
15Μαίου.
Συνέχεια στην σελίδα 10

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

υπό βροχή η Νάουσα τίμησε την 197η
επέτειο του ολοκαυτώματος της.
ματαιώθηκε η παρέλαση

4
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Επιστρέφει νταμπλούχος η ΒΕΡΟΙΑ

• μετά το πρωτάθλημα και την επάνοδο της
στην Football League, η “Βασίλισσα”
κέρδισε πανηγυρικά και το κύπελλο

Στέλιος Κυμπουρόπουλος: «η υποψηφιότητά
μου δεν έχει να κάνει μόνο με την αναπηρία
μου. είμαι ένας νέος άνθρωπος με όνειρα
και ανασφάλειες, όπως όλοι οι νέοι»

4
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επίσκεψη του ευρωβουλευτή
Νίκου ανδρουλάκη στην ημαθία
4

16

• θα έχει συνάντηση με τα τοπικά μ.μ.ε. και με
στελέχη και φίλους του κινήματος αλλαγής

με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια
του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού «Δράση με Γνώση»,
που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 20:00.
το εκλογικό μας κέντρο βρίσκεται στην οδό εληάς 9 στη Βέροια.
μετά την τελετή εγκαινίων θα ακολουθήσει επίσης ανακοίνωση
των τελευταίων υποψηφίων συμβούλων που συμπληρώνουν
το ψηφοδέλτιο νίκης του συνδυασμού μας.
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η παρουσία σας.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δ. Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

CMYK
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9
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• Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ •

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

✔ Η εξοντωτική φορολογική
και ασφαλιστική επιβάρυνση
πνίγει τις εφημερίδες

ΣΕΛΙΔΑ 3

«Θα είμαστε και πάλι
πρωταγωνιστές, σύμμαχοι,
συνοδοιπόροι»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΣΕΛΙΔEΣ 4-5

Το Ρέθυμνο επισκέφτηκαν
οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας, του
ΣΥΡΙΖΑ και των Πρασίνων
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17 κΑΙ 20-21

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20126 TIMH: 0,60 ε

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

«Πλέγμα» έργων για τις
πυρόπληκτες περιοχές
Μέσα από ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει
«πλέγμα» έργων, υποδομών και δράσεων φορείς,
κάτοικοι και επιστήμονες
επιχειρούν να βάλουν
«φρένο» στην διαρκή
απειλή από τις πυρκαγιές
που έχει ως αποτέλεσμα
τη διαχρονική υποβάθμιση σε ζωτικούς τομείς
σε πέντε περιοχές του
Δήμου Αγίου Βασιλείου.

✓ Μελέτη «ανάχωμα» στη διαρκή
υποβάθμιση λόγω πυρκαγιών
παρουσιάστηκε το Σάββατο στις Μέλαμπες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤIΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

Όλοι οι υποψήφιοι
του Ρεθύμνου σε
Δήμους και Περιφέρεια
ΣΕΛΙΔΕΣ 10-15 κΑΙ 19

MYC

2,5 ΕΚ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 12

ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΑΝΑΓΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ
ΖΩΝΩΝ
CMYΚ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ 14-15
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ
ΣΤΟ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2970

20

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

«Ο ΒΟΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΙ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ»
6

ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ

Ο ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΑ ΤΑ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΚΑΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 3

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ ΠΝΙΓΕΙ
ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

22

13

ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 13
CMYΚ

ΒΟΛΟΣ, ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»
ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΟ ΝΔ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
ΑΗΘΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ

Ν. ΠΑΠΠΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ

8

ΑΦΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»
6
Ο ΜΠΕΟΣ

Ο ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ
ΙΑΣΟΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

3

ΜΙΣΟΒΥΘΙΣΤΗΚΕ
ΓΙΟΤ ΣΤΟ
ΤΡΙΚΕΡΙ
3
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019

Αρ. Φύλλου 6473

Ετος 33ο

€ 0,15

ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Κιν. 6972029308

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

Ο Περιφερειακός
Τύπος
της χώρας
απειλείται

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων
ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη
του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του

Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της φορολογίας και των
ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε
συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν
υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των
επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕ-ΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα
καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου και την εργασία σ'
αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από
23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε
μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ' αυτόν Ενώσεις, επέμειναν
εις μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με

τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο
τροπολογία, που αφορά στη μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός
της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την προώθησή της
και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις
κυβερνητικές προθέσεις, σε συνδυασμό με
την επίμονη διατήρηση όλων εκείνων των
επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον
Τύπο, προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας.
•
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της
ελληνικής κυβέρνησης απειλούν τον κλάδο
μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και
της τοπικής οικονομίας.
•
Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και
την προοπτική του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση
της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

•
Προτάσσουμε τα αιτήματά μας για
το μέλλον του περιφερειακού και τοπικού
Τύπου, την αναγνώριση της διαφορετικότητάς του έναντι του πανελλαδικού και τη
λήψη μέτρων ενίσχυσης στο πλαίσιο των
πρακτικών που τηρούνται στις χώρες της
Ευρώπης και όχι στην κρατικοδίαιτη λογική
που δημιουργεί εξαρτήσεις και ελεγχόμενη
ενημέρωση.
•
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες και
τους θεσμούς της Πολιτείας, να συνδράμουν στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Τύπου, που είναι σάρκα από την
σάρκα τους, ο κύριος και βασικός φορέας
μαζικής επικοινωνίας και διαλόγου στην ελληνική περιφέρεια.
Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις για
τον κλάδο μας, με βαθιά πεποίθηση ότι οι
συνθήκες επιβάλλουν να διεκδικήσουμε
δυναμικά την προσοχή της Πολιτείας και το
διάλογο για τη διαμόρφωση ουσιαστικών
μέτρων για το μέλλον του Περιφερειακού,
Τοπικού και Κλαδικού Τύπου.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Περίοδος Β’ Ετος

72ο, Αρ. Φύλλου 21669

www.patris.gr - Τιμή Φύλλου 1€

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2019

ΟΦΗ

ΣΤΙΒΟΣ

Στον... αέρα
η έναρξη
των μπαράζ

Τι έκαναν
οι Ηρακλειώτες
στα διασυλλογικά

ÍÕÉÏËÎÔ
ËÎÕÉÎÉ

Σελίδες 14-15

Αλαλούμ με τα αυθαίρετα
Οι χρυσές γενιές των νέων της ΕΠΣΗ δείχνουν τον δρόμο
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www.minoan.gr

ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥΣ!

…και από πάνω κινούνται ποινικές διαδικασίες για υπηρεσιακούς,
που ελλείψει χρημάτων δεν εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα

παράνομων κατασκευών στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, σε
δύο στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Την ίδια ώρα,
άφωνους έχουν αφήσει τους πάντες τα όσα διαδραματίζονται
στην παραλία των Ματάλων, όπου ενώ προχωρούσαν για μέρες οι κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών, πριν ακόμα συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, οι παράνομες κατασκευές άρχισαν να ξαναστήνονται
από την αρχή! Για το όλο θέμα έχει ήδη ενημερωθεί ο εισαγγελέας Ηρακλείου και οι αστυνομικές Αρχές, που έχουν επιληφθεί του θέματος.
Σελίδα 5

Ένα απίστευτο αλαλούμ καταγράφεται με
φόντο τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλούς και παραλίες, που αναδεικνύει ένα απίστευτο σκηνικό παραλογισμού,
αλλά και ασύδοτης δράσης όσων παράνομα
καταλαμβάνουν δημόσια γη. Όπως προκύπτει, ενώ ακόμα
δεν έχουν εκταμιευτεί τα χρήματα που είχαν εξαγγελθεί, μετά
τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, προκειμένου να εκτελεστούν
370 πρωτόκολλα κατεδάφισης σε όλη την Κρήτη, έχει κινηθεί
η διαδικασία ποινικής δίωξης για μη εκτέλεση κατεδαφίσεων

Έ

Οικογένεια και αγάπη βρήκε η... Σουβλίτσα
Ε, όχι (πια) και... καημένος
ο Αποκόρωνας!

Ο περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ
1) Η κ. Νίτσα Ταμιωλάκη κατέθεσε στα γραφεία μας το
ποσό των 100 ευρώ στη
μνήμη Σοφίας Ανωγειανάκη
για το “Σπίτι των Αγγέλων”.
2) Οι κ.κ. Ανδρέας και Μαρία
Λουλουδάκη κατέθεσαν στα
γραφεία μας το ποσό των 50
ευρώ εις μνήμην Σοφίας
Ανωγειανάκη για το Σύλλογο
“Ευ Ζω με τον Καρκίνο”.
3) Ο κ. Μανώλης και η κ. Βίκη
Βλαχάκη κατέθεσαν στα γραφεία μας το ποσό των 100
ευρώ για τη συμπλήρωση 1

έτους απ’ τον θάνατο του
αδελφού τους Βασιλείου Καρανικόλα για το Σύλλογο “Αγκαλιάζω”.
4) Η οικογ. Νώντα Σταυρακάκη κατέθεσε στα γραφεία
μας το ποσό των 50 ευρώ στη
μνήμη Γεωργίου Τρούλη για
την “Ηλιαχτίδα”.
5) Η οικογ. Ανθής Σταυρακάκη-Δημητροπούλου κατέθεσε στα γραφεία μας το ποσό
των 50 ευρώ στη μνήμη Γεωργίου Τρούλη για την “Ηλιαχτίδα”.

Ένστολη “ασπίδα”
για τα τετράποδα
Αυτεπάγγελτα θα επεμβαίνουν σύντομα αστυνομικοί σε όλη
την Κρήτη, για να διαπιστώνουν εάν τηρούνται οι κανόνες
ευζωίας για τα ζώα, εάν υπάρχουν ζώα που έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, αλλά και τετράποδα που κακοποιούνται. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, η οποία υλοποιείται
σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην ενημέρωση όλου του
αστυνομικού προσωπικού για τα όσα προβλέπει η νομοθεσία, αλλά και το πώς θα διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, και η δεύτερη φάση αφορά στους συνεχείς ελέγχους, που θα ξεκινήσουν από τους ένστολους. Σελίδα 7

ΠΤΗΣΕΙΣ

“Απογείωσε” ο Απρίλιος
το “Ν Καζαντζάκης”
Με σημαντικά θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος στο Ηράκλειο, αναφορικά με τις πτήσεις τσάρτερ. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση κατά 15,5%, ενώ η αύξηση στις πτήσεις
εσωτερικού είναι 5,8%.
Σελίδα 3

Άνοιξαν χθες, για να κλείσουν ξανά τα σχολεία! Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου προσέρχονται στις κάλπες την επόμενη Τετάρτη 15 Μαΐου, οπότε και δεν θα λειτουργήσουν
τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά. Εκλογές διεξάγονται
στους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» και «Ν. Καζαντζάκης»
και Μεσσαράς «Η Φαιστός». Τα σχολεία θα κλείσουν και
λόγω εκλογών την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27
Μαΐου και σε όσες Περιφέρειες ή Δήμους επαναληφθούν
οι εκλογές, τα σχολεία θα βάλουν ξανά λουκέτο την Παρασκευή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου.
Σελίδα 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΗΚΩΝΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.

Ποιες εκλογές
κλείνουν τα σχολεία

«Στην τελευταία μας βόλτα για τα Χανιά, η παρέα δεν είχε και
τόση όρεξη και η εκτεταμένη συννεφιά άρχισε να επηρεάζει κι
εμένα. Τα Χανιά, η αλήθεια είναι, θέλουν ήλιο γιατί το λιμάνι
βγάζει ψύχρα. Εποχούμενοι πλησιάζαμε τη Γεωργιούπολη,
όταν για ένα ακατανόητο λόγο είπαμε να στρίψουμε δεξιά, χωρίς να το έχουμε στο πρόγραμμα...
Σελίδα 2

Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και
ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την
επιβίωση και τη μετεξέλιξή του.
Ο περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση της
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό
κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, όποιων
ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων
των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την εργασία σ'
αυτές.
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ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Του Γιάννη Σπανάκη

Η εξοντωτική φορολογική και ασφαλιστική
επιβάρυνση πνίγει τις εφημερίδες

ÍÕÉÏËÎÔ
Ï×ÏÉË

Μια καινούργια, ευτυχισμένη ζωή, με ένα νέο όνομα, που θυμίζει την περιπέτεια που έζησε, όταν έπεσε στα χέρια ενός υπανθρώπου, περιμένει το γατάκι που βρέθηκε σουβλισμένο με ένα καλαμάκι από σουβλάκι σε δρόμο του Ηρακλείου. Η... Σουβλίτσα, άλλαξε κατοικία -το ζευγάρι που την είχε αρχικά υιοθετήσει δεν μπορούσε να την κρατήσει λόγω του σκύλου τους- και δεν
σταματάει να παίζει και να ζητάει χάδια και αγκαλιές από την τετραμελή οικογένεια, που την πήρε σπίτι της και την έχει ήδη
αγαπήσει.
Σελίδα 3

Ο Δήμος θωρακίζεται για την Xylella fastidiosa
Θωρακίζεται ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά επικίνδυνου Xylella fastidiosa, μέσα από μια προγραμματική σύμβαση, που πρόκειται να υπογράψει το επόμενο διάστημα με τη Σχολή Γεωπονίας του ΤΕΙ Κρήτης για την
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση του φυτοπαθογόνου καραντίνας».
Σελίδα 5

Παιδικές φωνές
και... διακεκριμένες

Γλέντι... σωτηρίας
του ιστορικού τέμπλου

Τα μέλη της Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας του Δήμου
Ηρακλείου επιστρέφουν με σημαντικές διακρίσεις από το
Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιακής Μουσικής "voices for
peace" (φωνές για την Ειρήνη) που πραγματοποιήθηκε
από 1 έως 5 Μαΐου στις πόλεις Ασίζη και Περούντζια της
Ιταλίας. Οι χορωδίες, με μαέστρο τον κ. Γιάννη Ιδομενέως,
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, απέσπασαν το ασημένιο μετάλλιο.
Σελίδα 6

Έναν μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία του τέμπλου και των
εικόνων στο ξωκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
που έχουν καταστραφεί από το σαράκι, δίνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρακών "Ο Νεραϊδόσπηλιος". Πάνω από
20 Κρητικοί καλλιτέχνες, αριθμός που κάθε μέρα μεγαλώνει, δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς σε κρητικό γλέντι, που θα διοργανωθεί στις 20
Μαΐου στον προαύλιο χώρο του Ναού.
Σελίδα 10

