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ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ

Φοροδιαφυγή
και δαπάνες
για µισθούς
στο στόχαστρο

EYPΩΠAΪKO ΠOΛO

Eφηβοι
από ασήµι

AΠOΦAΣH ΠAΠAN∆PEOYΠANAΓIA ΣOYMEΛA

Περιφερειάρχες
πρώτα και µετά
ανασχηµατισµός

Iστορική
λειτουργία
µετά 88 έτη
µε µήνυµα
ειρήνης
EÓ· fiÓÂÈÚÔ ¤ÁÈÓÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
™˘ÁÎ›ÓËÛË Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË ÛÙËÓ
ÚÒÙË ·fi ÙÔ 1922 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘-
ÌÂÏ¿ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ. «HÚı·ÌÂ ̂ ˜ ¿Á-
ÁÂÏÔÈ ÂÈÚ‹ÓË˜ Î·È ÊÈÏ›·˜», ‰È·Î‹-
Ú˘ÍÂ Ô OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
·ÚÔ˘Û›· ̄ ÈÏÈ¿‰ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, 
PÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ
ÚÔÛÎ˘ÓËÙÒÓ. ™∂§. 7

™ÙÈ˜ 3 ™ÂÙ¤Ì‚ÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·-
Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ̆ Ô-
„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶A™OK
ÛÙÈ˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜. O ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ 
·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· 
Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™∂§. 7

Yποδοχή Nετανιάχου
µε... διαδηλώσεις
O IÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ÙÚÈ‹ÌÂ-
ÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙÔÓ 
°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ÌÂ ÙÔÓ A. ™·Ì·Ú¿. ¢È·‰ËÏÒÛÂÈ˜
ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ¶AME Î·È EE¢YE, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ̄ ıÂ˜ 
·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ AÎÚfiÔÏË (ÊˆÙ.). ™∂§. 5

™¯¤‰ÈÔ ÛˆÙË-
Ú›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸-
ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÌÂ ·ÚÂÌ‚¿-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¿Ù·-
ÍË ÙË˜ ÊÔÚÔ-

‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙË˜
Û·Ù¿ÏË˜, ÌÂ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË
ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ 
¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™∂§. 47-49

™ÙÔÓ ÙÂÏÈ-
Îfi-ıÚ›-
ÏÂÚ ÙË˜
™ÙÔ˘Ù-
ÁÎ¿Ú‰Ë˜
¤¯·Û·Ó
ÛÙ· ¤-
Ó·ÏÙÈ ·fi
ÙËÓ IÙ·Ï›·
ÌÂ 13-12 (8-8 ¤ÏËÍÂ Ô Î·ÓÔÓÈ-
Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜). ™∂§. 43

A ¶ O æ E I ™

Kρίνεται η αξιοπιστία
™E§. 2

www.enet.gr

B·ÛÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË
ÙË˜ Ï›ÛÙ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ 120 ¤‰ÚÂ˜ ÙÔ˘
KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ
ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÛÂ 180 ÌÔÓÔÂ-
‰ÚÈÎ¤˜ ÛÙÔ˘˜ 52 ÓÔÌÔ‡˜, ÌÂ ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡. AÙÔÏÌË Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘-
ÏÂ˘ÙÒÓ ÛÂ 200 Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË
ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ 3% ÁÈ· Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË
BÔ˘Ï‹. ¢È·‚Ô˘ÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ÎfiÌ-
Ì·Ù· ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô
ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÙËÓ „‹ÊÔ 200 ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ. ™∂§. 4

Tρίτο «όχι» 
για το λιµάνι 

πάνω στα αρχαία
TÔ KA™ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÓÔÌÈÌÔÔ›Ë-
ÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ
fiÚÌÔ NÔ‡Û·˜ ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡. ™∂§. 22
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Tέχνης έργα

∂ Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Ô˘

Â›Ó·È ‰›ÁÏˆÛÛÔÈ. ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›‰·˜ º·ÙÌ¿ÚÓÙ· ™ÂÏ·-
Ì›, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂÎ·ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È
ÌÔÓ·‰ÈÎ‹. 

∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÓÈˆÛÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË µ¤ÚÔÈ·˜ Û·Ó ÙÔ
Û›ÙÈ ÙË˜, ‚Ú‹ÎÂ ‚È‚Ï›· ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi,

¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ. «∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏ‡
·Á·ËÌ¤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜. ™Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò ÁÈ· Ù·
‚È‚Ï›·, ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È·», ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Û¿ÈÙ ÙÔ˘
π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °Î¤ÈÙ˜.

∂Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜, ÔÓÔÌ¿-
˙ÂÙ·È «∞ÓÂ›ˆÙÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜». ª’ ·˘Ùfi ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·-
fi ∞Ï‚·Ó›·, ƒˆÛ›·, √˘ÎÚ·Ó›· Î·È µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ë-

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ̆ ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÊËÁËıÔ‡Ó
ÔÙÈÎÔÔÈËÌ¤Ó· ÙË ̇ ˆ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ
‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ µ¤ÚÔÈ·˜ Î·È
·fi ÎÂÈ ÛÙÔ You Tube. «∏Ù·Ó Ì›· ÛÔ˘‰·›· È‰¤· Î·È Ì·˜ ¤ÓˆÛÂ
·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √ÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· È-
ÛÙÔÚ›·, ·Ó Î·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·», Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ë º·-
ÙÌ¿ÚÓÙ· ™ÂÏ·Ì›.

Bιβλιοθήκη στο πλευρό των µεταναστών

TÔ˘ µ∞™π§∏ ∫. ∫∞§∞ª∞ƒ∞

Η
∆ηµόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας
έπραξε το αυτονόη-

το: µυρίστηκε ότι το µέλλον
της επιβίωσής της θα βασι-
στεί στον ψηφιακό κόσµο.
Ετσι, σε αντίθεση µε τις άλλες
δηµόσιες βιβλιοθήκες, που
καθυστερούν να υποδεχθούν
τις προκλήσεις των µοντέρ-
νων καιρών, τόλµησε να προ-
βεί σε µια σειρά από πρωτιές:
έχει αποκτήσει αυτοµατοποι-
ηµένο κατάλογο από το 1992,
ελεύθερη πρόσβαση των χρη-
στών στους ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές και στο ∆ιαδίκτυο
από το 1996, ενώ έχει δική
της ιστοσελίδα από το 1997. 

Για το γεγονός ότι στάθηκε
πρωτοπόρα στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών, τιµή-
θηκε από το Ιδρυµα Μπιλ και
Μελίντα Γκέιτς µε το βραβείο
«Πρόσβαση στη Μάθηση»,
που συνοδεύεται από 1 εκατ.
δολάρια! Επιπλέον, η Μάι-
κροσοφτ, εταίρος του Ιδρύ-
µατος, θα την προικοδοτήσει
µε δωρεές λογισµικού και
προγραµµάτων διδασκαλίας
τεχνολογίας. 

Το σκεπτικό αναφέρει ότι
της απονεµήθηκε το βραβείο
«για τη δηµιουργική χρήση
των υπηρεσιών πληροφόρη-
σης και τεχνολογίας για την ι-
κανοποίηση των οικονοµι-
κών, εκπαιδευτικών και πολι-
τιστικών αναγκών περισσότε-
ρων από 180.000 ανθρώπων».
Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους
50.000 κατοίκους της Βέροι-
ας κι άλλους 130.000 από τις
γύρω περιοχές. 

Το ετήσιο βραβείο «Πρό-
σβαση στη Μάθηση» του
Ιδρύµατος των Μπιλ και Με-
λίντα Γκέιτς, το οποίο έχει θε-
σµοθετηθεί από το 2000, ανα-
γνωρίζει τις καινοτόµες προ-
σπάθειες βιβλιοθηκών και πα-
ρόµοιων οργανισµών, εκτός
των Ηνωµένων Πολιτειών,

στην παροχή δωρεάν πρόσβα-
σης σε ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές και στο ∆ιαδίκτυο. 

«Η βιβλιοθήκη µας νοιάζε-
ται για το πώς να κάνει τη
ζωή των ανθρώπων ευκολό-
τερη και καλύτερη κι όχι α-
πλώς να φιλοξενεί βιβλία και
πληροφορίες», δήλωσε ο δι-
ευθυντής Ιωάννης Τροχόπου-
λος κατά την απονοµή του
βραβείου, την περασµένη

Πέµπτη, στο Γκέτεµποργκ
της Σουηδίας.

Τα χρήµατα του βραβείου
θα αξιοποιηθούν στην αναπα-
ραγωγή της ιδέας των «Μαγι-
κών κουτιών» σ’ ολόκληρο το
κύριο κτίριό της, όπως υπο-
σχέθηκε. Τώρα τα «Μαγικά
κουτιά», δηλαδή ένα χάι-τεκ
περιβάλλον για παιδιά, λει-
τουργεί µόνον στο ισόγειο.
Εκτός από βιβλία, περιλαµ-

βάνει ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές, τη νέα παιχνιδοµηχα-
νή Wii, ηχοσυστήµατα για
µουσική και παραµύθια. 

Ο Ιωάννης Τροχόπουλος
παραδέχτηκε ότι µέντοράς
του σ’ αυτή την προσπάθεια,
η οποία ξεκίνησε πριν από εί-
κοσι χρόνια, ήταν ο διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επι-
στηµών και Ερευνών στο Πα-
νεπιστήµιο Μάντσεστερ Με-
τρόπολιταν, Ρίτσαρντ Χάρ-
τλεϊ. Ηταν ο πρώτος στον ο-
ποίο αποκάλυψε το σχέδιό
του για την ανάπτυξη σύγχρο-
νων βιβλιοθηκονοµικών υπη-
ρεσιών στην Ελλάδα. «Ηταν
ένα µακρύ ταξίδι, στο οποίο
φερθήκαµε πολύ τολµηρά και
στο τέλος θριαµβεύσαµε. Σάς
ευχαριστούµε, Ρίτσαρντ», ή-
ταν η κατάληξή του. 

Η οµιλία του περιείχε και
µία έκπληξη: την ανάγνωση

στα ελληνικά του ποιήµατος
της Κικής ∆ηµουλά «Από την
ελπίδα ΙΙΙ», το οποίο ξεκινάει
µε το τρίστιχο «∆εν το απο-
κλείω / Oσα νόµισα ότι µπο-
ρώ να ονειρευτώ / Σ’ αυτήν
να τα οφείλω». Σε µια µεγά-
θη οθόνη περνούσε η µετά-
φραση στα αγγλικά από τον
Ντέιβιντ Κόνολι. 

«Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας
έχει φέρει θετικές αλλαγές
στις ζωές των πολλών ανθρώ-
πων που εξυπηρετεί», είπε η
Ντέµπορα Γιάκοµπς, διευθύ-
ντρια της πρωτοβουλίας ∆ιε-
θνείς Βιβλιοθήκες (Global
Libraries) για το Iδρυµα
Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.
«Είναι µια περίτρανη απόδει-
ξη της δύναµης της εφευρε-
τικότητας, όπου µια τόσο µι-
κρή βιβλιοθήκη σε µια ορει-
νή περιοχή της Βόρειας Ελλά-
δας προλειαίνει το έδαφος
για τους χρήστες της και για
άλλους, που µπορούν να µα-
θαίνουν από την καινοτόµο
χρήση των νέων τεχνολογιών
και των συναρπαστικών προ-
γραµµάτων».

Μία από τις λειτουργίες της
είναι ότι δίνει τη δυνατότητα
σε νέους και νέες να βρουν
την πρώτη τους δουλειά. Χα-
ρακτηριστική είναι η περί-
πτωση της 22χρονης Κατερί-
νας Χειµωνίδου, η οποία πα-

ρακολούθησε σε σεµινάριο
της βιβλιοθήκης πώς να συ-
ντάσσει βιογραφικό µε τη
βοήθεια εξειδικευµένου λογι-
σµικού. 

Η ∆ηµόσια Κεντρική Βι-
βλιοθήκη Βέροιας ιδρύθηκε
ως ∆ηµοτική το 1952 και από
το 1953 µετατράπηκε σε ∆η-
µόσια. Από το 1976 λειτουρ-
γεί ως Κεντρική Βιβλιοθήκη
για το νοµό Ηµαθίας και εξυ-
πηρετεί και όλους τους δή-
µους του νοµού, αλλά και ό-
µορους, µε δύο κινητές βι-
βλιοθήκες. 

Από το 1999 στεγάζεται σε
ιδιόκτητο κτίριο, ενώ λειτουρ-
γεί και παράρτηµα σε δηµοτι-
κό σχολείο. Η συλλογή της α-
νέρχεται περίπου στα
100.000 τεκµήρια. Εκτός α-
πό βιβλία, διαθέτει 400 τίτ-
λους περιοδικών, 700 βιντεο-
ταινίες, 400 dvd, 150 cd µου-
σικής, 130 cd rom, 40 χάρτες
και φωτογραφίες. Από το
1996, συµµετέχει σε εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

Είναι η µόνη ελληνική βι-
βλιοθήκη που προτείνει βι-
βλία για το σηµαντικό λογο-
τεχνικό διαγωνισµό IMPAC
µαζί µε άλλες 161 βιβλιοθή-
κες από 47 χώρες. 

info: Eλλης 8, Βέροια, 59100,
τηλ.: 23310-24494, φαξ: 23310-
24600, τ.θ. 236, www. libver.gr

H ¢ËÌfiÛÈ· KÂÓÙÚÈÎ‹
BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜
fiÏË˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔ
‚Ú·‚Â›Ô
«¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË
M¿ıËÛË», Ô˘
·ÔÓ¤ÌÂÈ Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ ÙÔ I‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ MÈÏ Î·È ÙË˜
MÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜ ÛÂ ÚfiÙ˘· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿
Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·

TÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 1999 Ë
¢ËÌfiÛÈ· KÂÓÙÚÈÎ‹
BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË B¤ÚÔÈ·˜

¶·È‰È¿ Â› ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

Iˆ¿ÓÓË˜ TÚÔ¯fiÔ˘ÏÔ˜,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜

Eνα εκατ. δολάρια από τον Γκέιτς
στην ψηφιακή Bέροια
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