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Μνήμη των δια κολύββων θαύματος

του Σαββατοκύριακου

Αλέξης Τσαχουρίδης στον ΑΚΟΥ 99.6: «Τις επόμενες 
ημέρες θα ασφαλτοστρωθεί ο κυκλικός κόμβος στα 

Εβραίικα-Δεν θα περιμένουμε το φυσικό αέριο» 

ΤομεσημέριτηςΠαρασκευής(10/3)κατάτηνδιάρκειατηςραδιοφωνικήςεκπομπήςτουΑΚΟΥ99.6«Λαϊκά&Αιρετι-
κά»σχόλιαακροατώνγιατηνκακήκατάστασητουοδοστρώματοςστονημιτελήκυκλικόκόμβοστονΠρομηθέα,ακρι-
βώςμπροστάστα«Εβραίικα»προκάλεσαντηνεπικοινωνίαμετοναρμόδιοαντιδήμαρχοΤεχνικώνΑλέξηΤσαχουρίδη.

Όπωςανέφερεοκ.ΤσαχουρίδηςσεσυνομιλίαπουείχεμετονΖήσηΜιχ.Πατσίκα,ηαρχικήσκέψηήτανναμην
ασφαλτοστρώσουνκαιναπεριμένουνναπεράσουνταέργατουφυσικούαερίου.Ωστόσοσύμφωναμετηνενημέ-
ρωσηπουέλαβεοαντιδήμαρχος τα έργα τουφυσικούαερίουθααργήσουνκαιηαπόφασή του είναι ναπροχω-
ρήσουνάμεσα(ίσωςκαι τηνεπόμενηεβδομάδα)στηνασφαλτόστρωσηκαιολοκλήρωσητουκυκλικούκόμβουγια
τηνασφάλειατωνοδηγώνκαιτηναποφυγήπεραιτέρωταλαιπωρίας.Φυσικάότανθαπεράσουντασυνεργείατου
φυσικούαερίουθαγίνειπαρέμβασητηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουδήμουγιανααποκαταστήσουνότιχρειαστεί,επε-
σήμανεοκ.Τσαχουρίδης.

Παρά το έκτακτο της ΕΜΥ, 
στη Βέροια συννεφιά
και ασθενή βροχή

Για επιδείνωση του καιρούσήμεραΣαββάτου κάνει λόγο
το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥπου εκδόθηκε χθες με
ισχυρές βροχές και καταιγίδες στηΚεντρικήΜακεδονία.Ω-
στόσοστοmeteo.gr  ηΕΜΥγια τηνΒέροια,προβλέπει για
σήμερασυννεφιά και ασθενή βροχή.Και ελπίζουμε έτσι να
παραμείνει…

Γιαννακάκης:Συμφωνία
Ελλάδας-Αιγύπτου
γιατουςεργάτεςγης

Εκπρόσωποι από τα υπουργείαΕξωτερικών, Εργασίας
και ΚοινωνικώνΥποθέσεων,Μετανάστευσης καιΑσύλου
καιΑγροτικήςΑνάπτυξης καιΤροφίμων, καθώς και ο αντι-
πρόεδρος της ΕθνικήςΈνωσηςΑγροτικών Συνεταιρισμών
(ΕΘ.Ε.Α.Σ),ΧρήστοςΓιαννακάκης,συμμετέχουνστησύνθε-
σητηςελληνικήςαντιπροσωπείας,γιατηντεχνικήσυνάντηση
τηςδιμερούςΕπιτροπής για τηνοριστικοποίηση των λεπτο-
μερειών τηςσυμφωνίαςμεταξύ της κυβέρνησης τηςΕλληνι-
κήςΔημοκρατίαςκαιτηςκυβέρνησηςτηςΑραβικήςΔημοκρα-
τίας τηςΑιγύπτου για τηναπασχόληση εποχικών εργαζομέ-
νωνστογεωργικότομέα.Ηελληνικήπλευράπροσβλέπειστη
σύγκληση τηςπροαναφερθείσαςΕπιτροπής, στοΚάιρο, σε
ημερομηνίεςπουθαπροταθούναπότηναιγυπτιακήπλευρά.

ΕντωμεταξύηΕΘΕΑΣσυμμετείχεκαιστηνδιεθνήέκθεση
ενέργειαςγιατοάνοιγματηςαγοράςστανωπάκαιμεταποι-
ημέναπροϊόνταπου έλαβε χώραστοΤόκιο (φωτοαπό την
παρουσίατηςΕΘΕΑΣκαιτουΧρ.ΓιαννακάκηστηνΈκθεση)

ΜεΜιαΜατια
Επιμέλεια: Στέργιος Ζυγουλιάνος – Συλλέκτης Φωτογραφιών

ΌτανκαιστηνΒέροιαείχαμεΗρώο.Έναηρώοισάξιομετηνιστορίατηςπόληςμας...
Παραγγέλθηκετο1925στονΤήνιοκαλλιτέχνηΜιχαήλΚουσκουρή.Το1930επίδημαρχίαςΑντ.Πρωτοψάλτηανε-

γέρθηκε(ύψουςπερίπου1,50μέτρου)στηνότιαπλευράτηςπλατείαςΩρολογίου.
ΣτηβάσητουαναγράφοντανονόματαπεσόντωνΒεροιέων,μεγύρωτουκήπομεχαμηλάκυπαρίσσια,περιβαλλό-

μενοαπόκολωνάκιαμεαλυσίδες.
Τοηρώοπαρέμεινεεπίχρόνια,ενώκατάτηνπερίοδοτηςΓερμανικήςκατοχήςαπέκτησεσημάδιααπόσφαίρες,

σεένακυνηγητότουπληθυσμού.
Οχρόνοςτολύγισεκαιαπότο1970χρησιμοποιούντανστιςκαταθέσειςμόνοηβάσητου,αφούτουπόλοιπο

καταστράφηκε.

ΣύγκρουσηΙ.Χ.μεμηχανάκιστηνΜητροπόλεως!

ΑκόμηένατροχαίοατύχημασημειώθηκετοπρωίτηςΠαρασκευής(10/3)στοκέντροτηςΒέροιας.Συγκεκριμέναγύρω
στις10.30τοπρωί,σύμφωναμεπληροφορίεςαπόδιερχόμενους,νεαρόςοδηγόςδίκυκλουπουανέβαινετηνΜητροπό-
λεωςστούψοςτουΤαχυδρομείουεπιχείρησεναστρίψειαριστεράστηνοδό Ιεραρχών.Γιααδιευκρίνιστουςλόγους Ι.Χ.
αυτοκίνητοπου κατέβαινε τηνΜητροπόλεωςσυγκρούστηκεμαζί τουμεαποτέλεσμα τον τραυματισμό τουοδηγού του
δικύκλου.ΣτοσημείοκατέφθασανάνδρεςτηςΤροχαίαςκαιασθενοφόροτουΕΚΑΒ,πουμετέφερετοννεαρόοδηγόστο
Νοσοκομείο.Ηκυκλοφορίαδενδιεκόπηκαιρυθμίστηκεαπό τηνΤροχαία, ενώο τραυματισμένοςοδηγόςσύμφωναμε
διερχόμενουςήτανσεκαλήκατάσταση.

Ωστόσο,στοσυγκεκριμένοσημείο,όπωςμαςανέφερανκαικαταστηματάρχεςτηςπεριοχής,συμβαίνουνπολύσυχνά
τροχαίαατυχήματαπουθαπρέπειναευαισθητοποιήσειτονδήμοΒέροιαςκαιτηνΤροχαίαπρινσυμβείκάτιπιοσοβαρό…
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Ένταξη πρότασης του Δήμου Αλεξάνδρειας 
στο “Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 

στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο”
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, πέτυ-

χε ακόμη μια έγκριση ενός νέου 
σημαντικού έργου, με προϋπο-
λογισμό 2.140.000,00 Ευρώ, με 
το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει, 
ακόμα περισσότερο τις υποδομές 
του, ώστε να περιορίσει στο ελά-
χιστο, τα τροχαία δυστυχήματα.

Χρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Ανάκαμψης μετά τη πρόταση 
που υποβλήθηκε το 2022, και ε-
γκρίθηκε στις 9-3-2023, με κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Ανα-
πληρωτών Υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονομικών.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμ-
βάσεις όπως:

• Εξοπλισμό κάθετης σήμαν-
σης (πληροφοριακές, καθοδηγητικές ή συνδυαστικές πινακίδες σήμανσης)

• Εξοπλισμό σήμανσης οδών (κολωνάκια, διαβάσεις, παλλόμενα φανάρια)
• Εξοπλισμό για την δημιουργία/οριοθέτηση των parklets
• Εξοπλισμό βελτίωσης οδοφωτισμού

 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης μετά την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου τόνισε χαρα-
κτηριστικά: “Εκφράζω την ικανοποίηση μου, μετά την πρόσφατη ένταξη της πρότασης μας, για τη Βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, αναβαθμίζουμε τη σήμανση και θωρακίζουμε τους δρόμους από πλευράς οδικής ασφάλειας, με πρωταρ-

Οικολογική Ομάδα Βέροιας  
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Για τον Βιολογικό του Σελίου 
και των Ριζωμάτων

 Εχει μεγάλη σημασία, η 
φερεγγυότητα κάποιου που 
μιλά. Στον Δημόσιο λόγο, αυ-
τό είναι το κορυφαίο. Μάλι-
στα , όταν πρόκειται για σο-
βαρά θέματα αυτός που ενη-
μερώνει, θα πρέπει να μην 
αμφισβητείται. Την Πέμπτη 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο 
κ. Αχτσής, απάντησε σε κά-
ποιες ερωτήσεις από μέρους 
της ΔΕΥΑΒ. Στις 25-10-19, ο 
εργολάβος που διαχειρίζεται 
τον βιολογικό καθαρισμό της 
Βέροιας κ. Γκανάτσιος, κάλε-
σε τους Δημοτικούς Συμβού-
λους του Δήμου, στον χώρο 
του βιολογικού καθαρισμού 
στο Μακροχώρι για να τους 
ενημερώσει. Πήγανε πολλοί. 
Εκεί , πήρε τον λόγο και ο κ. 
Αχτσής, για ενημέρωση σε 
επι μέρους θέματα. Μεταξύ 
αυτών , είπε και τα παρα-
κάτω:

«…Το αντικείμενό του εί-
ναι (του κ. Σούλιου) ο βιο-
λογικός των Ριζωμάτων και 
του Σελίου. Του Σελίου δεν 
λειτουργεί, ο βιολογικώς των 
Ριζωμάτων λειτουργεί. Του Σελίου να κάνει τις προεργασίες για την έναρξη της λειτουργίας 
του που θα γίνει εν ευθέτω χρόνο….».

Βεβαιώνει λοιπόν ότι, ο βιολογικός των Ριζωμάτων λειτουργεί. Αυτό το λέει επειδή το είδε 
ή επειδή του το είπανε; Το ότι γυρνάει το τύμπανο εσχαρισμού, σημαίνει και λειτουργία στο 
σύνολό της; Όχι βέβαια. Ερώτηση. Τα όποια στερεά του εσχαρισμού, που καταλήγουν και 
με ποιον τρόπο; Τα λύματα, τι επεξεργασία υφίστανται και σε ποια κατάσταση καταλήγουν 
στον Αλιάκμονα; Δεύτερον. Αλήθεια, ο «βιολογικός» του Σελίου θέλει προεργασίες για να λει-
τουργήσει; Και αυτό το ξέρει επειδή τον είδε ή επειδή του το είπανε; Μα αυτός δεν υπάρχει. 
Ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά, κατασκευάστηκε και καταστράφηκε στο σύνολό του, χωρίς να 
δουλέψει ούτε μία ώρα. Λεηλατήθηκε πλήρως,  εγκαταλελειμμένος. Αυτό δεν του το είπανε;

Η αξιοπιστία λοιπόν του κ. Αχτσή, ελέγχεται. Ή σκόπιμα παραπληροφορεί ή από άγνοια.  
Εκτός από τον κ. Αχτσή, η Διοίκηση αποτελείται και από άλλα στελέχη. Κανένα δεν ξέρει 
τίποτε για το πώς πολυδάπανες υποδομές αφήνονται στην τύχη τους; Ποιος πληρώνει το 
μάρμαρο; Κανείς δεν φταίει; Όλοι είναι αθώοι; Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις, ό-
πως έγινε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες Πέμπτη. Αδιανόητη υποστήριξη από την Διοίκη-
ση, σε έναν επιστήμονα, με αντιεπιστημονικές μεθόδους, που συνεχίζει να διαχειρίζεται την 
πλέον ρυπογόνα δραστηριότητα στον Νομό μας. Που πιάστηκε «με την γίδα στην πλάτη» 
και αυτό το ονόμασε εντελώς προβλέψιμα, βλάβη. Προφανώς, το πρόβλημα δεν είναι μόνον 
ο βιολογικός της Βέροιας.

(Στις φωτογραφίες, πως ήταν ο «βιολογικός» Σελίου το 2011 και πως είναι σήμερα 10-3-
2023)

Για την Οικολογική Ομάδα Βέροιας: Νίκος Ασλάνογλου
Για το ΠΑΝΔΟΙΚΟ:

 Η Επταμελής Γραμματεία
Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Κ. Βολιώτης (Βόλος)  6977-686838

Φ. Γερόπουλος (Βόλος) 6975-661819, Θαν. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα) 6972-880774
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384, Δ. Μίχαλος (Ρόδος) 6944-862254

Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

Την Κυριακή 12 Μαρτίου στη Βέροια 
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη σωστή 

χρήση συσκευών 
χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων 

και τον ρόλο του φαρμακοποιού
 
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, διοργανώνει στη Βέροια εκπαιδευτικό σεμινά-

ριο με θέμα «Σωστή χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων. Ο ρόλος 
του φαρμακοποιού, την Κυριακή 12 Μαρτίου, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Φαρ-
μακευτικό Σύλλογο και το ΙΔΕΕΑΦ (Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματι-
κής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών).

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Παιδιατρικής 
Πνευμονολογίας, Διευθυντή Γ’ Παιδιατρικής κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Iπποκράτειο» κ. Ιωάν-
νη Τσανάκα και της επιστημονικής του ομάδας. 

Στο πρόγραμμα της 8ωρης εκπαίδευσης συμμετέχουν εκτός από τους φαρμακοποι-
ούς της Ημαθίας και οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Γρεβενών, Κοζάνης, Πέλλας, Καστο-
ριάς, Πιερίας και Φλώρινας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αποτελεσματική παρέμβαση του 
φαρμακοποιού για τη σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με ανα-
πνευστικά προβλήματα.

Δήμος Βέροιας:  Πρόγραμμα εθελοντικών 
στειρώσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Ο Δήμος Βέροιας σε συνεργασία με την Εθελόντριά Κτηνίατρο, Dr. Melanie – Elisabeth Stehle και την Γερ-
μανική Φιλοζωική Εθελοντική Οργάνωση Tierinsel Umut Evi e. V., πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα 
εθελοντικών στειρώσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Ως ημέρα  έναρξης του προγράμματος ορίζεται η Τετάρτη 15/3/2023 και λήξης η Τετάρτη 22/3/2023. 
Καλούμε τους πολίτες της Βέροιας και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου να επικοινωνήσουν με το Δήμο 

στα τηλ. 2331071336 (Δημόσιο Κτηνιατρείο)ή τα φιλοζωικά σωματεία. 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα τηρηθούν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους του 

προγράμματος, όπου πρόσβαση θα έχουν μόνο τα απαραίτητα για την εκτέλεση του προγράμματος άτομα.  

Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας: Φωταγώγηση των 
Δημαρχείων Βέροιας και Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιαζιδη Κωνσταντίνο, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας και τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Καρανικολα Νικόλαο και  το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας,  
φωταγωγηθήκαν  τα Δημαρχεία των πόλεων μας στις 09/02/23 από τις 20:00 το βράδυ με τα χρώματα του Νεφρού κόκ-
κινο-κίτρινο-μπλε για την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού που έχει θεσπιστεί από το 2006 να είναι  η 2η Πέμπτη κάθε Μαρ-
τίου.  Στην εκδήλωση της Νάουσας συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Κος Τριανταφύλλου Γεώργιος και η Κα Μπαλτατζιδου 
Δωρα και το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο.  Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι :  • Η πρόληψη από την Νεφροπάθεια

• Η ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ είναι ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ
      ΤΟ Δ.Σ
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Βιωματικό Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης  
«Επαφή με τη χαρά στη ζωή μου»

Στο πλαίσιο του 2ου Κύκλου Βιωματικών Εργαστηρίων Προσωπικής Ανάπτυξης (2022-2023) που υλοποιούνται στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο Βέροιας από ομάδα παιδαγωγικού και θεραπευτικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου Βιωματικής Παρέμβασης 
NDI (Non Directivité Intervenante), σας προσκαλούμε το Σάββατο 11 Μαρτίου στο τρίτο βιωματικό εργαστήριο του 2023 με 
θέμα «Επαφή με τη χαρά στη ζωή μου». Η χαρά είναι μια από τις βασικές συγκινήσεις που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. 
Ερχόμαστε στη ζωή με τη δυνατότητα να νιώσουμε τη χαρά στο εδώ και τώρα με τρόπο αβίαστο. Όμως συχνά κατά τη 
διάρκεια της ζωής μας, το βίωμα της χαράς χάνει την ένταση και την συχνότητά του και αποδυναμώνεται η δυνατότητα μας 
να έρθουμε σε επαφή μαζί της. Σε αυτό το εργαστήριο, θα προσεγγίσουμε με τρόπο βιωματικό τη θέση της χαράς στη ζωή 
μας καθώς και τη λειτουργία που μπορεί  να έχει στο σύνολο του ψυχισμού μας.

Σε έναν κόσμο που μας ζητά να είμαστε πάντα χαρούμενοι/ες πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τη χαρά μέσα στην 
αυθεντικότητά της ανάμεσα σε όλα τα άλλα συναισθήμα-
τα που βιώνουμε;

Στην εμψύχωση, η Ιωάννα Γκιουλέ, Φυσικός, Σύμ-
βουλος Ψυχικής Υγείας NDI και η Εύση Αρζόγλου, Εκ-
παιδευτικός, Ψυχολόγος,  Εμψυχωτής Ομάδων.

Έναρξη: 10 π.μ.
 Διάρκεια: 3 ώρες 
Είσοδος Ελεύθερη

Αληθινά υπεύθυνοι: 
Οι δημαγωγοί!

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ο λαός, φίλοι αναγνώστες, τις περισσότερες φορές, ζυγίζει 
τις πράξεις των ανθρώπων περισσότερο με την καρδιά του 
και λιγότερο με τη λογική του. Γι’ αυτό και γρήγορα ενθουσι-
άζεται, όταν κάποιος σκύψει με στοργή πάνω στον πόνο του 
η αγγίξει με ενδιαφέρον τις πληγές του. Και είναι μεν αλήθεια 
πως αστάθμητοι, μερικές φορές, παράγοντες γεννάνε στην 
ψυχή του λαού τον ενθουσιασμό αυτό, που βρίσκει διέξοδο 
με πηγαίο αυθορμητισμό, σε εκδηλώσεις αληθινής λατρείας 
που θεοποιεί το είδωλό της και καίει μπροστά τον άφθονο το 
λιβανωτό της αγάπης.

Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια πως ο λαός, αυτό το απρόσωπο σύνολο, εύκολα με-
ταβάλλει αισθήματα και αλλάζει στάση, όταν βρεθεί κάτω από την επιρροή κατάλληλων 
εκμεταλλευτών, που με τη δημαγωγική τους τέχνη, μπορούν να μετατρέψουν την κοίτη 
του ορμητικού λαϊκού ενθουσιασμού σε καταστροφική μανία και να οδηγήσει αυτόν τον 
ίδιο το λαό σε πράξεις, που ίσως ούτε ο ίδιος εγκρίνει.

Στην εποχή μας, οι κάθε είδους κακοί οδηγοί του λαού, στηριζόμενοι στην αθωότητα 
και συναισθηματικότητά του, τον χειραγωγούν κατάλληλα στα δικά τους μονοπάτια, 
που εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα, έστω και αν αυτό επιμελώς αποσιωπάται, 
για να προβάλλεται πάντα σε πρώτο πλάνο το συμφέρον του λαού και να κρύβεται 
η στυγνή εκμετάλλευσή του. Γιατί είναι φυσικό ο πολύς λαός σαν μάζα και όχι ως 
μεμονωμένα πρόσωπα που ορθοφρονούν, να επηρεάζεται από τη σοφιστική επιχει-
ρηματολογία εκείνων, που έχουν σαν τέχνη την επιτηδειότητα του συγκεκαλυμένου 
σερβιρίσματος των ιδεών τους κάτω από φανταχτερά φραστικά πυροτεχνήματα ή άλλα 
προσχήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ο λαός βλέπει με τα μάτια των ηγετών του και 
ακούει με τα αυτιά τους. Χάνοντας την αδέσμευτη λειτουργίας της δικής τους κρίσης, 
γίνεται άβουλο παιχνίδι στα χέρια τους και οδηγείται όχι προς το δρόμο της αλήθειας, 
αλλά προς το δρόμο του συμφέροντος.

Οι κάθε είδους δημαγωγοί ποτέ δεν ξεχνούν πως η δύναμη που κρατούν στα χέρια 
τους, μπορεί από στιγμή σε στιγμή να μεταβληθεί σε αδυναμία, που θα τους κοστίσει 
ακριβά. Γι’ αυτό και υπολογίζοντας στον κίνδυνο αυτό, γίνονται αδίστακτοι στην εξυπη-
ρέτηση των επιδιώξεών τους. Καταπατούν ασύστολα αρχές και ιδέες στις οποίες ,εν 
τούτοις, υποκριτικά κηρύττουν πίστη, αρκεί αυτό να τους εξασφαλίσει το λαϊκό εκείνο 
στήριγμα, που τους είναι απαραίτητο για να κατευθύνουν, στο στόχο που διάλεξαν, την 
βαρύνουσα παρουσία του. Έτσι, με την εκμετάλλευση του άδολου λαϊκού ενθουσια-
σμού, καταρρακώνουν κάθε έννοια δικαίου και ηθικής, αφήνοντας για το λαό την πικρή 
γεύση της μετανοίας του, που έρχεται συχνά ύστερα από την πτώση.

Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η ευθύνη αυτών των ηγετών ποτέ δεν θα πάψει να υ-
πάρχει. Ευθύνη απέναντι των ανθρώπων και του Θεού (αν πιστεύουν σε… Θεό). Όσο 
και αν σήμερα, κάτω από την πίεση των γεγονότων ή την φλόγωση των παθών, κατορ-
θώνουν να διαφεύγουν τις τιμωρίες, θα έλθει στιγμή που θα πληρώσουν για τις παρε-
κτροπές τους. Της ιστορίας η τιμωρία και η θεία δικαιοσύνη θα τους συνοδεύσει στην 
κατάρα για πάντα, όπως λ.χ. τους Φαρισαίους των Ιεροσολύμων, που έμειναν στον 
αιώνα σύμβολα της στυγνής επιβολής της δολεράς δημαγωγίας, πάνω στις αθώες και 
άδολες καρδιές. Γιατί όσο το «Ωσαννά» θα το διαδεχθεί το απαίσιο «Σταύρωσον», ο 
λαός θα παραμένει στην ουσία του αθώος και η ευθύνη θα βαρύνει εκείνους που μετέ-
τρεψαν τα αισθήματά του και χρησιμοποίησαν με τέχνη και πανουργία τη γλώσσα και 
τη σκέψη του για να την στρέψουν κατά του ευεργέτη.

Όταν, φίλοι αναγνώστες, οι λαοί ατιμάζονται από ανάξιους ηγέτες και κακουργούν 
κατά του δικαίου, η βαρύτητα της ευθύνης των οδηγών τους 
μετριάζει τον πόνο μας για τις συνέπειες της αστάθειας ή α-
βουλίας τους και φουσκώνει την ορμή μας για τους αληθινά 
υπεύθυνους.

ANAΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΕΛΙΟΥ
ΕΔΡΑ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 37 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22315, FAX 2331022313
Email: asdds@otenet.gr
Βέροια, 08.03.2023
Αριθμ. Πρωτ. 12/08.03.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ανα-

γκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συν ιδιόκτητου Εξ Α-
διαιρέτου Δάσους Σελίου, καλούνται τα Μέλη του παραπάνω 
Συνεταιρισμού, που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθε-
σμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτόν, σε Γενική 
Συνέλευση την 2η Απριλίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 
11 π.μ. που θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συνεταιρισμού, 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 37 Βέροια, για την συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσι-
ας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολή των εκθέσεων ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρι-

σμού χρήσεως 2022.
2.Εγκριση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – Ισολο-

γισμού Συνεταιρισμού χρήσεως 2022 και απαλλαγή Διοικη-
τικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την 
υπόλογο χρήση.

3.Ορισμός δύο (2) ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωμα-
τικών ελεγκτών βιβλίων Συνεταιρισμού χρήσεως 2023 και 
καθορισμός αμοιβής αυτών.

4.Πρόγραμμα εργασιών δασοκτήματος Συνεταιρισμού 
έτους 2023.

5.Διάφορες προτάσεις – Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση θα γίνει την 9η Απριλίου 2023, την ίδια 
ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα της Ημερή-
σιας Διάταξης.

Όποιο Μέλος του Συνεταιρισμού επιθυμεί μπορεί να επι-
σκεφθεί την ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού με ηλεκτρονική 
διεύθυνση την: asddseliou.gr, ώστε να λάβει γνώση της 
παρούσης και των Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογι-
σμών Συνεταιρισμού χρήσεως 2022.

Βέροια, 08-03-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας, καθώς και η Τοπική Κοινό-
τητα Ριζωμάτων ευχαριστούν θερμά τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ημα-
θίας  Μονάδα Βέροιας κ. Ηλία Πλιόγκα, τον Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής 
αυτού κ. Ιωάννη Βογιατζή, τους εξειδικευμένους Ιατρούς κ. κ. Βαγγέλη Σδόγκο και 
Σοφία Τζίλα και τους  εργαζομένους του ΕΚΑΒ, κ.κ. Μιχάλη Υφαντίδη, Σίμο Κεχα-
γιά και Γιώργο Οικονόμου, για την πολύτιμη συμβολή τους στη δράση: «Ενημέ-
ρωση σε θέματα πρώτων βοηθειών με παράλληλη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή, δωρεά του Δασικού Συνεταιρισμού στην Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων  
– Βασική Υποστήριξη της Ζωής - Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), 
εξαγωγή ξένου σώματος λαβή Heimlich», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
23/02/2023, στο κτίριο του Γυμνασίου Ριζωμάτων.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου
Οι ‘’Μαγικές καστανιές’’ του Αλέξανδρου Ακριτίδη 
στην Αλεξάνδρεια από τους ‘’Θεατρομπόμπιρες’’ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, ο Σύλλογος 
“Δρυάδες και Θεατρομπόμπιρες” και οι Εκδόσεις Αποστακτήριο 
σάς  προσκαλούν στη μουσικοθεατρική παράσταση “Οι μαγικές 
καστανιές” για το ομώνυμο βιβλίο του ημαθιώτη συγγραφέα Αλέ-
ξανδρου Ακριτίδη.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, στις 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό 
Κέντρο Αλεξάνδρειας

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Μπορούν τα δέντρα να έχουν ψυχή και να μιλάνε; Μπορούν 

να κάνουν θαύματα, όταν η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κίνδυνο; 
Ο μπαρμπα-Φωτάκος πάντως λέει πως κάτι “απίστευτο” έχει 
συμβεί κι ας γελάνε κάποιοι μαζί του. Εκείνος είναι σίγουρος πως 
οι καστανιές του είναι μαγικές και πως κάποια μέρα θα το αποδεί-
ξει σε όλους! Εσείς τι λέτε; Θέλετε να ανεβούμε ως το ορεινό Κα-
στανοχώρι για να μάθουμε την αλήθεια; Ακολουθήστε μας λοιπόν 
και μη χάνετε χρόνο!

Αυτό το βιβλίο επιδιώκει να θίξει πολλά και σημαντικά ζητήμα-
τα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και την οικολογία. 
Μέσα από τις σελίδες του τονίζεται η φροντίδα που οφείλουμε να 
παρέχουμε προς τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, ιδιαίτερα 
όταν αυτοί ζούνε μόνοι τους, αλλά και η αλληλεγγύη που πρέπει 
να μας χαρακτηρίζει σε δύσκολες στιγμές, όπως ένας πόλεμος. 
Τονίζεται το πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τη “μητέρα” φύση 
αλλά και η σημασία της προστασίας της. Γιατί πράγματι, από 
τη φύση και τα μοναδικά της χαρίσματα εξαρτάται η ανθρώπινη 
επιβίωση!»



H ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  και το Τμήμα Λαογραφίας 
παρουσιάζει το cd «Αστικά τραγούδια της Βέροιας” την 
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, ώρα 7.30μ.μ. στο φουαγιέ 
της Αντωνιάδειας Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών. Για την 
έκδοση επιλέχθηκαν 14 αντιπροσωπευτικά τραγούδια 
και σκοποί τόσο από τον κύκλο της κοινωνικής ζωής, 
κυρίως τραγούδια της αγάπης, όσο και από τον κύκλο 
του χρόνου.

 Εισηγητές
Θωμάς Λιόλιος: θέμα εισήγησης: «Πέτρα που κυ-

λάει δεν χορταριάζει» -Η δύναμη της παραδοσιακής 
μουσικής μέσα από μια προσωπική ιστορία.  Θωμάς 
Δημητράκης : θέμα εισήγησης: «Αναμνήσεις από την 
παλιά Βέροια”

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Σάκης Σταυρίδης, 
χοροδιδάσκαλος στο Τμήμα Λαογραφίας της ΚΕΠΑ Δ. 
Βέροιας, ο οποίος θα μιλήσει και για το ιστορικό δημι-
ουργίας του cd.

Λίγα λόγια για την έκδοση
Η καταγραφή και κατ’ επέκταση η διάσωση της τοπι-

κής πολιτιστικής παράδοσης έχει σημειώσει τις τελευ-
ταίες δεκαετίες σημαντική πρόοδο καθώς το ενδιαφέρον 
ολοένα και περισσότερο επικεντρώνεται στην έρευνα 
και μελέτη γεωγραφικά περιορισμένων περιοχών, συμ-
βάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη του 
ρόλου της τοπικής ιστορίας στη βαθύτερη κατανόηση 
της ανθρώπινης περιπέτειας στον χώρο και τον χρόνο. 
Σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο η διάσωση της 
τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας είναι πλέον πιο επίκαι-
ρη από ποτέ όχι μόνο για τους ανθρώπους που βίωσαν 
και σήμερα ανακαλούν στη μνήμη τους εικόνες, ήχους, 
αρώματα, συναισθήματα άμεσα συνδεδεμένα με τα πιο 
σημαντικά γεγονότα στον κύκλο της ζωής από μια επο-
χή που έχει φύγει ανεπιστρεπτί αλλά και για εκείνους 
που οι παραπάνω προσλαμβάνουσες παραστάσεις 
αποτελούν απλά περιγραφές και αφηγήσεις. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα προσπάθεια 
η οποία έχει ως σκοπό - στο μέτρο του 
δυνατού και του εφικτού - την καταγραφή 
της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδο-
σης της πόλης μας, της Βέροιας. Καθώς 
μάλιστα μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματο-
ποιηθεί μια συστηματική προσπάθεια κα-
ταγραφής της ζωντανής μουσικοχορευτικής 
παράδοσης της πόλης, η ανά χείρας παρα-
γωγή με το πρωτότυπο υλικό της επιχειρεί 
να συμπληρώσει ένα κενό στη μελέτη του 
λαϊκού πολιτισμού της πόλης. Ευτυχές έργο 
θα ήταν το προσφερόμενο και εν πολλοίς 
ξεχασμένο υλικό να αποτελέσει αιτία και 

αφορμή ώστε να ακουστεί και πάλι στα σπίτια, στις πλα-
τείες και στις γειτονιές της πόλης και να ξεσηκώσει στο 
χορό όχι μόνο τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας 
αλλά και τα εγγόνια.
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Την Δευτέρα 13 Μαρτίου
Παρουσίαση του cd «Αστικά τραγούδια 

της Βέροιας», στη Στέγη

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του 

Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, το γέ-
νος Σαμπανίδου, που γεννήθηκε στο 
Ζόλινγκεν Γερμανίας και κατοικεί στα 
Ασώματα Ημαθίας και η ΠΙΤΛΙΓΚΕΡ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη και της Ιορδά-
νας-Παρασκευής, το γένος Κοτρώτσιου, 

που γεννήθηκε στη Ν. Ιωνία Αττικής και κατοικεί στα Α-
σώματα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων και κατα-
νοητών  μαθημάτων έχει  σκοπό  να εισαγάγει  κάθε  ενδιαφερόμενο 
και  ιδιαίτερα τους  μαθητές  της  Στ΄ τάξης  του  Δημ. Σχολείου  και  
του Γυμνασίου στα  μυστικά αυτού του μοναδικού μας θησαυρού που 
λέγεται  αρχαία  ελληνική  γλώσσα. Τα κείμενα που εμπεριέχονται στα 
μαθήματα  αυτά  είναι εύκολα  στην κατανόησή τους και παρουσιάζο-
νται κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξιλόγιο και η  σύνταξη να  είναι τέ-
τοια  που  να  δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις  ευχάριστης 
ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος  καλείται  να οικειοποιηθεί  

τα  αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική ενασχόληση και τη μέθοδο της  προσω-
πικής υποβοηθούμενης  ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  
βήμα  στο  ποθητό  αποτέλεσμα).

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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 Ἡ  συνεδρίασις   τοῦ  δικαστηρίου  διεξήχθη  ………………………………………….  
(κλείομαι)  τῶν  θυρῶν. 

 Ὁ  κρατούμενος  ἐν  τῷ  ἐν  Ἀθήναις  σωφρονιστικῷ  καταστήματι  ἦν   
     ………………………………(ἀναμείγνυμαι)  εἰς  ὑπόθεσιν  λαθρεμπορίας  ὅπλων. 
 Οὗτος  ἦν  ἐς  ἀεί  (για  πάντα)……………………………………. (προσηλοῦμαι)  εἰς  τούς  

ἑαυτοῦ  στόχους, διό  καὶ  ἔφερεν  εἰς  πέρας   ὅ,τι  διά  τοῦ  νοός  αὐτοῦ  
συνελάμβανε. 

 Ὁ  ὑπό  τοῦ  δικαστηρίου  καταδικασθείς ἔδει  (έπρεπε)  ἐκτίσαι  τὴν  αὐτῷ  
………………………………………………  (ἐπιβάλλομαι)  ποινήν  ἐν  τῷ  ἐν  Ἀθήναις  
σωφρονιστικῷ  καταστήματι.  

 Οἱ  δικασταί  ἦσαν  ………………………………………. (πείθομαι)  διά  τὴν ἐνοχήν  τοῦ  
κατηγορουμένου. 

 Ὁ  κατηγορούμενος  κατεδικάσθη  βάσει  τῶν ……………………………………………  
(ἀποδείκνυμαι)  στοιχείων. 

         ΜΑΘΗΜΑ  43 

Υποτακτική  και  Ευκτική 
 

      Εκτός  από  την  Οριστική  και  Προστακτική,  που  ήδη  μελετήσαμε,  τα  ρήματα  
της  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας  έχουν  άλλες  δυο  εγκλίσεις:  Την  Υποτακτική  και  
την  Ευκτική.  Η Ευκτική  εκφράζει  σαν  ευχή αυτό  που  σημαίνει  το  ρήμα  (μακάρι  
να…), ενώ  η  Υποτακτική  εκφράζει  αυτό  που  σημαίνει  το  ρήμα  σαν  κάτι  
επιθυμητό  ή  ενδεχόμενο  (ας  γυμναστούμε, όταν  γυμναζόμαστε,  αν  
γυμναστούμε,  για  να  γυμναστούμε  κλπ). Διαφέρουν  και  οι  δύο  ως  προς  την  
κλίση  και  την  ορθογραφία  από  την  Οριστική  όπως  φαίνεται  παρακάτω.  Συνήθως  
η  Υποτακτική  μοιάζει  με  την  Οριστική, διαφέρει  όμως  από  αυτή  στην  
ορθογραφία: Το  -ει-  της  Οριστικής  γίνεται -ῃ -  (ήτα  με  υπογεγραμμένη)  και  το  
-ο-  γίνεται  -ω-, π.χ. λύῃς,  λύῃ, λύωμεν  κλπ. 
       Σχετικά  με  την  Υποτακτική,  αυτής   προηγούνται  διάφοροι  σύνδεσμοι,  όπως:  
μή,  οὐ,  ἵνα, ἐάν, δεῦτε, ὅταν,  ὅπως  κλπ. 
      
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο  Μέλλοντας  δεν  έχει  
Υποτακτική! 

  ΚΕΙΜΕΝΟ  με  ΕΥΚΤΙΚΗ   

Ξέρξης   πρό  τῆς  ἐν  Θερμοπούλαις  
μάχης  κατάσκοπον  ἔπεμπεν  ἰδεῖν, ὁπόσοι  
εἶεν1  οἱ  Ἕλληνες  καὶ  τὶ  πράττοιεν1.  Ὁ  
κατάσκοπος  ἐπυνθάνετο  ὅτι  οἱ  
Λακεδαιμόνιοι  ἔξω  τοῦ  τείχους   εἴησαν1,  ἔνθα  ἐγυμνάζοντο. Λεωνίδας  ἔλεγεν  
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αὐτοῖς. « Ἄνδρες  στρατιῶται, σώζοιτε1  τὴν  πατρίδα  ἀποθνῄσκοντες ὐπέρ αὐτῆς. 

οὕτω γάρ ἄν ἀποτρέψαιτε2  τὸν  τῶν  βαρβάρων  κίνδυνον».  Δημάρατος  λέγει  τῷ  
Ξέρξῃ. «Ἐγώ  μέν, βασιλεῦ, ἔλεγόν  σοι  καί  πρότερον  ὅτι  οἱ  ἄνδρες  οὗτοι  
κωλύσοιεν3  ἡμᾶς  διαβαίνειν τὴν στενωπόν» (Διασκευή  αποσπασμάτων κειμένου  
38  Γ. Ζούκη).                                                                                                                                                              
 
     Σημείωση: 
     Τα  σημειωμένα  με το  1  ρήματα  είναι  στην  Εὐκτική  Ἐνεστώτα, με  το  2 στην  
Εὐκτική Ἀορίστου  και  με  το  3  στην  Εὐκτική  Μέλλοντα (όλα στην  Ἐνεργ. Φωνή). 
 
     Επεξηγήσεις: 
 ἔπεμπεν = Παρατατικός  του  ρήματος  «πέμπω = στέλνω». 
 ἰδεῖν = Απαρέμφατο Αορίστου β΄ του ρήματος «ὁρῶ=βλέπω». Ο Αόριστος  β΄ 

είναι  «εἶδον». 
 εἶεν ή εἴησαν = Ευκτική Ενεστώτα, γ΄ πρόσωπο Πληθυντικού  του ρήματος «εἰμί 

= είμαι». 
 πράττοιεν = Ευκτική  Ενεστώτα,  γ΄ πρόσωπο  Πληθυντικού  του  ρήματος  

«πράττω = κάνω». 
 ἐπυνθάνετο = Παρατατικός Μέσης φωνής, γ΄ πρόσωπο Ενικού του ρήματος  

«πυνθάνομαι = πληροφορούμαι». 
 ἔνθα = όπου. 
 σώζοιτε = Ευκτική Ενεστώτα, β΄ πρόσωπο Πληθυντικού του ρήματος  «σώζω». 
 ἀποθνῄσκοντες = μετοχή  Ενεστώτα  Ενεργητικής  φ.,  γένους  αρσενικού, πτώσης  

Ονομαστικής,  Πληθυντικού  αριθμού, του  ρήματος  «ἀποθνῄσκω = πεθαίνω». 
 ἀποτρέψαιτε = Ευκτική Αορίστου, β΄ πρόσωπο Πληθυντικού του  ρήματος  

«ἀποτρέπω = αποφεύγω, δεν  αφήνω  να  συμβεί  κάτι». 
 κωλύσοιεν = Ευκτική Μέλλοντα,  γ΄ πρόσωπο  Πληθυντικού  του  ρήματος  

«κωλύω = εμποδίζω». 
 στενωπός = στενό  πέρασμα. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ  44 

ΚΕΙΜΕΝΑ  με  ΕΥΚΤΙΚΗ  (συνέχεια) 
 
 Γένοιτο1, Κύριε,  τὸ  ἔλεός  σου  ἐφ’ ἡμᾶς,  καθάπερ  (όπως  ακριβώς)  ἠλπίσαμεν  

ἐπί  σε  (ας  έλθει, Κύριε, το  έλεός  σου  σε  μας,  όπως  ελπίσαμε  σε  σένα). 
 Εἴη2  τό  ὄνομα  Κυρίου  εὐλογημένον  ἀπό  τοῦ  νῦν  καὶ   ἓως  τοῦ  αἰῶνος (ας  

είναι  ευλογημένο  το  όνομα  του  Κυρίου  από  τώρα  και  για  πάντα). 

Εθελοντική Αιμοδοσία 
Αφιερωμένη στον 5ο 
Δρόμο 21 Μαθητών 
Η νέα χρονιά ξεκίνησε ήδη και ο σύλ-

λογος εθελοντών αιμοδοτών « Η ΑΓΑ-
ΠΗ» συνεχίζει το έργο της. Πρώτη Αιμο-
δοσία για το 2023. Διαφορετική Ημερο-
μηνία. Διαφορετικός Χώρος. Ο Σκοπός 
Ιερός.

Ο Σύλλογος ανταποκρινόμενος στο 
κάλεσμα του Συλλόγου « ΨΗΦΙΔΩΤΟ» 
ενώνει τις δύναμεις του μαζί του και συν-
διοργανώνουν μια αιμοδοσία αφιερωμέ-
νη στην μνήμη των 21 Μαθητών.

Καλούμε τα μέλη μας στην πρώτη 
μας Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί 
στις

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, 9.00 με 13.00 
στον χώρο του « ΨΗΦΙΔΩΤΟ». 

(Μ.Αλεξάνδρου 21 - Μακροχώρι - με-
τά τον κυκλικό κόμβο της Εκκλησίας του 
Τιμίου Προδρόμου, 100μ. στον δρόμο 
προς το Διαβατό).

Στην αιμοδοσία θα παρευρίσκεται και 
ο εκπρόσωπος του Συλλόγου «Όραμα 
Ελπίδας» Αντώνης Ιατρόπουλος. 

Η δυναμική παρουσία όλων είναι α-
παραίτητη και το σύνθημα:  «Κανένας 
δεν μπορεί μόνος του, μαζί όμως μπο-
ρούμε να πετύχουμε τα πάντα. Κάντε 
την αιμοδοσία την νέα υγιή σας συνή-
θεια. Κάντε την αρχή προσφέροντας 
αίμα για πρώτη φορά ή για ακόμα μια 
φορά ξεκινώντας από αυτόν τον Μάρτη»
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ΝΩΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΤΟ…

Ένα ταξίδι των μηνών είναι! Ή όχι;

Λευκές σελίδες, 
κι` έπειτα μολύβι λαίμαργο σκαλίζει.
Λες;
Λες γι` αυτό; Λες για τ` άλλο;

Το μεγαλείο της Δύσης «κατηχεί» 
τα ένστικτα
τότε.

Μέτρημα και περισυλλογή μετά. 
Πιο μετά,
η τσιγγάνα με το τσεμπέρι και τις χάντρες.
-Να σε πω την τύχη σου καλέ………;
-Πες την καλέ! Θα παντρευτώ;
-Εσύυυυυ; Όχι! 

 Ξέρεις το κέντρο του Κόσμου;;;;. 
Να εκεί!
Φαίνεται απ` τα παράθυρα!
Δεν βλέπεις;
Εκεί όπου οι γυναίκες περιμένουν αυτό
απ` το οποίο εξαρτάται ο Κόσμος.…

Προηγείται «μια θάλασσα φωνηέντων» 
έκτοτε. 
Από τότε  αυτές 
αρχίζουν να διαβάζουν την αλφαβήτα
 της απόγνωσης.
Αααααααα! ΕεεεεεεεεεΙιιιιιιιιιι!

Πέντε είναι το πρωί.
Είναι νωρίς στον Κόσμο ακόμη.
Ένα μολύβι ταξιδεύει στις φυτείες 
των ερωτηματικών.
Κάτι ψίθυροι έπειτα. 
Λες; 
Λες να γίνει αυτό; Μήπως το άλλο;

Μνήσθητί μου Κύριε.
Ποιος θα πιστέψει το θάρρος των 
αιωνόβιων φωνηέντων;
 Την συνοδεία των φωνών όταν 
θα εκρήγνυνται και θα ψάλουν…. 
Αααιιιιιιιιιιιιιι, ααιιιιιιιιι, εεεεεεειιιιιιιιιιιι-

ιι…………………………….

  

Γιάννης Ναζλίδης 
11 / 3 / 2023

Γράφει ο Παναγιώτης
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Η βαριά και οδυνηρή ατμόσφαιρα του 
θανάτου όχι μόνον παραμένει αλλά με τα  
θανατηφόρα τραύματα που προκάλεσε 
είναι δύσκολο να θεραπευτούν οι πληγές 
που άνοιξε  στις ελληνικές καρδιές. Ο θά-
νατος της σπουδάζουσας νεολαίας, γεμάτη 
από αισιοδοξία και όνειρα για τη ζωή, λά-
θρα μετανάστευσε στις ουράνιες κατοικίες.

Με τις κηδείες των θυμάτων της τρα-
γωδίας των Τεμπών συνεχίζεται το δράμα των συγγενών των θυμάτων. 
Προηγούνται  τα φέρετρα  των παιδιών καλυμμένα με άσπρα καλύμμα-
τα με το συμβολισμό του μυστηρίου του γάμου και με τη συνοδεία των 
προσφιλών τους προσώπων οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία. 
Πόνος και θρήνος στην καρδιά και ένα αδυσώπητο ερωτηματικό να 
πλανάται και να σκιάζει το κλάμα του πλήθους :ΓΙΑΤΙ? Η κραυγή του 
πόνου  και η οιμωγή του κλάματος να σκεπάζουν τον ουρανό της πα-
τρίδας μας. Απαιτούν την παράδοση των υπευθύνων στη Δικαιοσύνη 
και εκεί να δώσουν λόγο στους δικαστές για τις καταστροφικές πράξεις 
τους.

πολύ συγκινητικά λόγια  ο Αρχιεπίσκοπος των Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος προς τους γονείς των θυμάτων στο μνημό-
συνο που πραγματοποιήθηκε στο μητροπολιτικό ναό των Αθηνών. 
Μεταξύ άλλων τόνισε: «Φέτος ,η Μεγάλη εβδομάδα ήρθε νωρίτερα. 
Ζούμε μια εθνική συμφορά. Και δεν υπάρχουν λόγια να αποτυπώσουν 
τον ανθρώπινο πόνο. Οι μόνοι που μπορούν να μιλήσουν γι αυτό είναι 
όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά εκείνοι είναι απαρη-
γόρητοι γιατί βιώνουν την απώλεια των αγαπημένων τους. Και μέσα 
στην ανείπωτη απελπισία τους ίσως πουν: Θεέ μου, Θεέ μου γιατί μας 
εγκατέλειψες? Τη Μ. Παρασκευή τη ζούμε νωρίτερα. Γονατίζω αδύνα-
μος μπροστά σας , στο βάρος αυτού του πρώτου αποχωρισμού.. Και 
όπως εσείς νανουρίζατε τα παιδιά σας, με στοργή, έτσι χαμηλόφωνα, 
στοργικά, σας λέω: Ο μόνος τρόπος να τα αγκαλιάσετε και πάλι είναι 
να πιστέψετε ότι τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο θάνατος. Τον έχει 
η Ανάσταση. Έτσι μένει η μνήμη των αγαπημένων μας ζωντανή και 
αναστημένη. Αληθινά αιώνια! Όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί, προκει-
μένου ο αναστάς κύριός μας να θυμάται τα παιδιά μας και να τα κρατά 
στην στοργική αγκαλιά του.» Λόγια ενός  πνευματικού και θρησκευτικού  

ηγέτη που αγαπά τους ανθρώπους και γνωρίζει με τα λόγια του να 
αγγίζει τις ψυχές τους.  Άραγε με ποια λόγια να καταπραΰνεις τον πόνο  
εκείνων που τα παιδιά τους άφησαν την τελευταία  τους πνοή μέσα στα 
σίδερα του τρένου, ενώ κάποια άλλα, Θεέ μου! αποτεφρώθηκαν. Μόνη 
ελπίδα είναι η πίστη στη μετά θάνατο πνευματική ζωή.

   Ενώ συμβαίνουν αυτά παρακολουθούμε από τις οθόνες των 
τηλεοράσεων και τις εφημερίδες ειμαστε ανήμποροι να προσφέρουμε 
κάποια  στοργή και παρηγοριά στους συγγενείς.  Αυτές τις ημέρες βλέ-
πουμε όλους εκείνους τους ..σωτήρες των συντριμμιών να  εξοργίζονται  
και να παριστάνουν με το δόγμα του Αλάθητου τον Πάπα της Ρώμης.

Αναφέρομαι στα παρατράγουδα όλων εκείνων πολιτικών και δημο-
σιογράφων που θα έπρεπε να κρυφτούν και να περιμένουν με αγωνία 
την κρίσιμη ώρα του δικαστηρίου για να λογοδοτήσουν για την έλλειψη 
σεβασμού στον ανθρώπινο πόνο. Χωρίς  «Εδώ» (ντροπή)  οδήγησαν 
τη χώρα μας στον όλεθρο, ενώ αθέτησαν του  λειτουργικού καθήκοντος 
τους.  

Έγιναν όλοι κήνσορες της δημοσιογραφίες και παριστάνουν τους α-
δέκαστους  εισαγγελείς  καταγγέλλουν το κράτος (πολιτικούς, και  καλά 
κάνουν), αλλά και οι πολίτες θέλουν μάθουν τόσα χρόνια που ήταν οι 
δημοσιογράφοι όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα οποία ανακάλυψαν μετά 
το κακό. Στην Ελλάδα, κύριοι, κατοικείτε  τόσα χρόνια και ασκείτε το 
επάγγελμα (υπόσχεση) της δημοσιογραφίας, δηλαδή τον έλεγχο της  
Εξουσίας.  Στις υπηρεσίες των Υπουργείων μέχρι προχθές δεν είδατε, 
δεν ακούσατε τίποτε? Αυτά που μας παρουσιάζετε, μήπως δεν σας 
επιτρέπουν να τα αποκαλύψετε και εσείς υποκύψατε και δραπετεύσατε 
από τη θέση σας. 

Το Σύνταγμα της Ελλάδος επιμένει ότι οι εξουσίες, όπως ξεκίνησαν 
από τη Γαλλική επανάσταση, είναι τρεις(3)ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ,ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ και μια (1) η δημοσιογραφία 3+1=4. Στην πρά-
ξη, όμως,  είναι 3+1=1 δηλαδή ο πρωθυπουργός. Τι έγινε: Ψηφίζουμε 
Νομοθετική Εξουσία, αυτή μετά την εγκυμοσύνη της γέννησε την εκτε-
λεστική η οποία αιχμαλώτισε τη Νομοθετική και τη Δικαστική.  Μήπως 
κάνω λάθος? Μη θλίβεστε. Όλοι μας φταίμε. Η ευθύνη είναι αναλογική 
για την παρακμή αυτού του τόπου. Έτσι, αντί να συμβάλουμε ενωμένοι 
στην ανόρθωση των θεσμών αυτής της χώρας συμμετέχουμε στην πα-
ρακμή της μέχρι που από τις στάχτες που άφησαν τα αποτεφρωμένα 
παιδιά μας ανατείλει ο  φοίνικας της αναγεννημένης  Ελλάδος   πάλι 
από την αρχή. Είναι κατεπείγον να δράσουμε για να υπάρξει μέλλον 
σε αυτόν τον αιματοβαμμένο και μαρτυρικό τόπο που λέγεται ΕΛΛΆΔΑ.

Πονάμε και εμείς όλοι μαζί με τους γονείς των παιδιών μας. Για τους 
εκπαιδευτικούς όλοι οι σπουδαστές είναι παιδιά τους

Η ΒΑΡΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Γιώργου 
Δελιόπουλου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας και οι εκδόσεις ΑΩ σάς προσκαλούν στην 
παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Αλεξανδρινού ποιητή Γιώργου Δελιό-
πουλου, «Αλιρρόη»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 6μ.μ. 
στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας (Δ. Βετσοπούλου & Αριστοτέ-
λους γωνία). 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Αικατερίνη Τσάτση, Φιλόλογος, ΜΠΣ – Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για 

εκπαιδευτικούς
Σίμος Ανδρονίδης, Διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
Γλύκα Διονυσοπούλου, Υποψήφια διδάκτωρ στην Ιστορία της Τέχνης, Εικαστικός
Ο Γιώργος Δελιόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Είναι διδάκτορας 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση. Έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές, έχει επιμεληθεί δεκάδες λογοτεχνικά 
αφιερώματα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ ποιήματα και δοκίμιά του 
έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά. Από το 2021 είναι συνδιευθυντής του λο-
γοτεχνικού περιοδικού καρυοθραύστις (εκδ. Ρώμη) και υπεύθυνος ύλης, αντίστοιχα, 
στο λογοτεχνικό περιοδικό σταφυλή (εκδ. Κουκκίδα).
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«Δώδεκα λεπτά 
σκέψης»

Της  Ελίζας Καραβασίλη*

Πόσοι από εμάς προγραμματίσαμε ένα ταξίδι για διακο-
πές ή για δουλειά ή για να συναντήσουμε αγαπημένα μας 
πρόσωπα. Με πόση λαχτάρα περιμέναμε ένα τρένο για να 
φτάσουμε στο προορισμό μας. 

Καλό ταξίδι! Είναι πάντα η τελευταία κουβέντα όλων 
όσων αποχωρίζονται. 

Για μερικούς όμως το εισιτήριο τους δεν είχε επιστροφή. 
Πόσο άδικο είναι να μην έχεις την ευκαιρία να αγκαλιά-

σεις, να μιλήσεις, να γελάσεις, να κλάψεις ή να δεις ένα 
αγαπημένο σου πρόσωπο. Απαρηγόρητοι όλοι. Απαρηγό-
ρητη όλη η Ελλάδα.

Απαρηγόρητος και ο πόνος. ΚΡΑΥΓΗ που δεν ακούγε-
ται. Πνίγεται από το ακαταλόγιστο συναίσθημα του ΠΕΝ-
ΘΟΥΣ. Σκέψεις, συναισθήματα που δεν χωρούν στη λογική 
μας.

Το πένθος είναι μια πολύπλοκη και μακροχρόνια διαδι-
κασία που περνάει πολλά συναισθηματικά στάδια:

1.Άρνηση: «αποκλείεται να...» «δεν μπορεί να συμβαί-
νει αυτό σε μένα...», «δεν το πιστεύω...»

2.Θυμός: «είναι άδικο...», «τι έκανα και για να αξίζω κάτι 
τέτοιο....», «υπάρχει Θεός;;;»

3.Διαπραγμάτευση: «αν είχα κάνει κάτι δεν θα είχε 
συμβεί ...», «τι λάθος έκανα...», «εγώ φταίω που....»

4.Κατάθλιψη: «δεν έχω κανένα ενδιαφέρον...», «δεν 
έχω λόγο για να ζω...», «γιατί να προσπαθήσω....»

5.Αποδοχή: «πονάω αλλά η ζωή συνεχίζεται....», «έχω 
συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει και όλα θα πάνε καλά....» 

Πέντε στάδια με συναισθηματικές και ψυχοσωματικές 
διαταραχές όπως: 

Άγχος, θυμό, ματαίωση- παραίτηση, απαισιοδοξία, α-
πελπισία, ενοχές εφιάλτες, αφυπνίσεις, υπερυπνία ή υ-
πνηλία, απώλεια ή αύξηση της όρεξης με ανορεκτικές ή 
βουλιμικές τάσεις αντίστοιχα, κρίσεις κλάματος, καταθλιπτι-
κή διάθεση, αίσθημα θλίψης, νευρικότητα, παραισθήσεις, 
ψυχοκινητική αναστολή, μειωμένη ικανότητα της νοητικής 
συγκέντρωσης. 

Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της 
«Πρωτοβουλίας για το Παιδί» παρέχει υπηρεσίες διαχείρι-
σης πένθους από εξειδικευμένο προσωπικό (παιδοψυχία-
τρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό) καλώντας στο 23310 
– 23700. 

Δεν είσαι μόνος σου, μην σιωπάς ....

 *Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Εθελοντών και 
Επικοινωνίας στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί»

Του Αναστάσιου 
Βασιάδη

Με αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα 
κατά της βίας στην Υγεία, που έχει οριστεί 
να τιμάται στις 10 Μαρτίου, επανέρχονται 
εκ νέου στην επικαιρότητα τα φαινόμενα 
βίαιων συμπεριφορών πού εκδηλώνονται 
καθημερινά εναντίον του προσωπικού 
που εργάζεται σε χώρους όπου παρέ-
χονται υπηρεσίες υγείας. Συνήθως η βία 
ασκείται εναντίον των ιατρών αλλά και 
εναντίον του νοσηλευτικού προσωπικού. 

Τα συνήθη περιστατικά βίας εκδηλώνονται περισσότερο στους χώ-
ρους των νοσοκομείων και λιγότερο σε μονάδες παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αυτοί που ασκούν την βία είναι 
συνήθως μέλη ομάδων περιθωριακών ατόμων, άτομα εθισμένα σε 
ναρκωτικά ή και άτομα ανυπόμονα, που επιζητούν την άμεση εξυπη-
ρέτηση τους χωρίς να αναμένουν. 

Επισημαίνεται ότι λόγω της προηγηθείσας μνημονιακής κρίσης και 
της πρόσφατης πανδημίας του κορωνοϊού, με τα μεγάλα κοινωνικά 
προβλήματα που επιτείνονται, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός 
των προσφευγόντων στα νοσοκομεία πολιτών, χωρίς να υπάρχει το 
αναγκαίο προσωπικό, με συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες και 
πολύωρες σειρές αναμονής και αποτέλεσμα τον έντονο εκνευρισμό. 
Η βία που ασκείται εκδηλώνεται με λεκτικές επιθέσεις, με εκδηλώσεις 
ασέλγειας, μικροτραυματισμους και σοβαρότερους τραυματισμούς. 

Εξ όλων αυτών η λεκτική βία είναι το ίδιο επιβλαβής με τη σωμα-
τική και έχει συνέπειες σωματικές όπως κεφαλαλγίες, ιλίγγους, ψυχο-
σωματικά ενοχλήματα και αίσθημα κόπωσης. Επίσης εκδηλώνονται 
επιπτώσεις συναισθηματικές όπως κατάθλιψη και σύνδρομο μετα-
τραυματικού στρες. Τέλος προκαλούνται επιπτώσεις συμπεριφοράς, 
όπως άρνηση για εργασία, επιθετικότητα και αύξηση καπνίσματος. 

Η λεκτική βία εκφράζεται με ύβρεις, προσβολές, σαρκασμούς, ει-
ρωνείες, απειλές, κυνισμό, υποτιμητικά ρατσιστικά ή σεξουαλικά σχό-
λια, που σκοπό έχουν να υποτιμήσουν το άτομο. Η σωματική βία εκ-
δηλώνεται με ραπίσματα, γρονθοκτυπήματα, λακτίσματα, βιαίες λαβές 
ακινητοποίησης, χρήση αμβλείων και αιχμηρών αντικειμένων, καθώς 
και χρήση οξέων υγρών. Αποτέλεσμα αυτών είναι η εκδήλωση καταγ-
μάτων δακτύλων, χειρών, ποδών, σπονδυλικής στήλης και πλευρών. 

Επίσης κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις διαφόρων βαθμών, θλαστικά 
τραύματα, εκτεταμένα αιματώματα, τραύματα οφθαλμών και εγκαύμα-
τα. Αναφέρονται δε και τραυματικές διακοπές κυήσεων. 

Εξ αυτών όλων είναι επόμενο να υπονομεύεται ακόμα περισσό-
τερο η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, από ένα 
σύστημα που υφίσταται συνεχή υποβάθμιση. Δυστυχώς δεν υπάρχει 

κάποιος θεσμοθετημένος 
κανονισμός καταγραφής, 
μελέτης, αποτροπής και 
διαχείρισης των περιστα-
τικών αυτών. Επίσης δεν 
υπάρχουν θεσμοθετημέ-
να όργανα φύλαξης των 
χώρων Υγείας. Το ιδιωτι-
κό προσωπικό φύλαξης 
δεν έχει την εκπαίδευση 
που απαιτείται, ούτε και 
την αρμοδιότητα για την 
αποτελεσματική διαχείρι-
ση των περιστατικών βίας 
στους χώρους αυτούς. Η 
αστυνομία που καλείται, 
απομακρύνει πρόσκαιρα 
τον βιαιοπραγούντα από 
τον χώρο και υποδεικνύ-
ει στον αποδέκτη της βίας 

να κάνει προσωπική μήνυση και έτσι να υποβληθεί σε πολυέξοδες και 
χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. 

Το γεγονός ότι δεν υφίσταται μηχανισμός καταγραφής και διαχείρι-
σης των καθημερινών περιστατικών βίας ούτε προβλέπεται η θεσμο-
θέτηση του, εξηγεί και το φαινόμενο να μη υπάρχουν καταγεγραμμένα 
στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά αυτά να αντλούνται από 
τις προσωπικές αναφορές των εργαζομένων στους χώρους υγείας και 
από τα αστυνομικά δελτία. Απαιτείται επομένως επιτακτικά η θεσμο-
θέτηση κανονισμού και υπηρεσίας διαχείρισης των περιστατικών βίας 
στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα προτείνεται: 

1.Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών διαχείρισης των περιστατικών 
βίας, που θα περιλαμβάνει την καθιέρωση παρατηρητήριου σε κάθε 
χώρο υγείας σε διασύνδεση με γενικό δίκτυο. 

2.Στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με ειδικό προσωπικό καταγρα-
φής, αντιμετώπισης και διεκπεραίωσης των περιστατικών, στο οποίο 
μεταξύ άλλων θα συμπεριλαμβάνονται, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχί-
ατρος, Δικηγόρος και Αστυνομικός. 

3.Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών θα βασίζεται σε λεπτομερή 
κανονισμό διαχείρισης των περιστατικών βίας και καθιέρωση σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

Ενδεικτικά οι πρώτες ενέργειες από την εκδήλωση του περιστατι-
κού βίας, η από την διαπίστωση σχετικής πρόθεσης, πρέπει να είναι: 

Α. Ειδοποίηση της υπηρεσίας διαχείρισης, από τον δεχόμενο την 
άσκηση βίας ιατρό η νοσηλευτή, η από όποιον τρίτο αντιλαμβάνεται το 
περιστατικό η την πρόθεση.

Β. Απομάκρυνση του βιαιοπραγούντος από τον χώρο του επεισοδί-
ου από ειδικό όργανο.

 Γ. Μεταφορά του βιαιοπραγούντος σε ειδικό χώρο καταγραφής του 
περιστατικού βίας.

 Δ. Καταγραφή του περιστατικού. 
Ε. Περαιτέρω διαχείριση. 
Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση ενός νομοθετικού πλαισίου αλλά 

και η δυνατότητα καταγραφής καταγγελιών και διερεύνησης τέτοιων 
φαινομένων θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στις εργασιακές συν-
θήκες, αφού θα δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους 
στους χώρους της Υγείας αλλά και αποτρεπτικά σε τέτοια φαινόμενα 
βίας λεκτικής, σωματικής και συναισθηματικής, σε όσους επιλέγουν να 
εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές.

 Αυτά τα φαινόμενα βίας εκδηλώνονται σε αρκετές χώρες της 
Ευρώπης, στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, όπου λαμβάνονται μέτρα 
προστασίας ολοένα και περισσότερο, με την ανάληψη νομοθετικών 
πρωτοβουλιών που προβλέπουν αυστηρότατες κυρώσεις σε τέτοιου 
είδους παραβατικές συμπεριφορές. Αποτελεί επομένως επιτακτική 
αναγκαιότητα η διαμόρφωση νομοθετικού και οργανωτικού πλαισίου 
που θα δώσει συνολική λύση στο πρόβλημα, το οποίο εκδηλώνεται 
συνεχώς και συχνότερα.

Η ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ
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CMYK

Θέλω στους δρόμους 
της σιωπής να περπατήσω...         

 Μου είναι δύσκολο όλους να τους γνωρίσω.. χωρίς τίς σκέψεις μου 
νά τίς σκορπίσω Τον πόνο πώς να τον εξηγήσω;Τα λόγια δεν πηδούν 
από τά χείλη Σφίξανε και αυτά και οι λέξεις κρύφτηκαν και αυτές.Μονο 
α μάτια πια μιλούν πνιγμένα μέσα σε λίμνες από δάκρυα, θαρρώ πως 
ποτέ δεν θα ξαναγελασουν.Οι μανεςαυτες που τα βλαστάρια τους ξανά 
δεν θα αγκαλιάσουν.Και το χαμόγελο τους θα το βλέπουν πάνω σε κρύο 
μάρμαρο ζωγραφισμένο.Πως να ξαναχαρουν πώς να αντέξουν τα όνειρα 
των λουλουδιών τους που έμειναν ξεκρεμαστα στον χρόνο...Και αυτός 
κυλάει τόσο αργά όταν βραδιάζει.ΗΨυχη ζητά να ξημερώσει μήπως όλο 
αυτό είναι ένα ψέμα και ανοίξει η πόρτα ξαφνικά.Και η γλυκιά φιγούρα 
να γεμίσει το σπίτι,το τραπέζι,το κρεβάτι.Τα μάτια τα θολά αγκαλιάζουν 
το μαξιλάρι που μυρίζει το σώμα του παιδιού της, που τώρα σε άλλο πια 
κρεβάτι ξαποσταινει, το μόνο πια που απομένει είναι ο χρόνος να κυλή-
σει γοργά για να τό συναντήσει.Τουτος ο πόνος δεν περνά ποτέ όσο και 

να το λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει την πληγή.Μενει το στίγμα και η ουλή σαν μαχαιριά στο στήθος και 
όπου το μάτι και αν γυρίζει πάντα θα βλέπειτα αχνάρια του.Θελω στους δρόμους τής σιωπής να περ-
πατήσω πηγαίνοντας με την ψυχή σε όλες της μάνες της πονεμενες,στην αγκαλιά Μου να της κλείσω 
και μόνο να της πω:Μάνα είμαι και εγώ σας συμπονω...                                                        

 Όλγα Κουτμηριδου -Μεταξα 

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

σήμερα θα κάνω 
την έκπληξη και θα σας μιλήσω για Αμβρόσιο, 
τον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγια-
λείας.

Φυσικά και δεν είμαι Θεολόγος, για να έχω 
την άποψη διαφόρων τηλεμαιντανών που έχουν 
ξεσαλώσει: «λίβελος Αμβρόσιου για τα Τέμπη», 
«αν το ταγκαλάκι είχε μορφή, θα είχε τη δική 
σας», «απίστευτο παραλήρημα Αμβρόσιου», «ο 
Δεσπότης ξαναχτυπά με εμετικές δηλώσεις», …
και τελειωμός δεν υπάρχει!

Οι «θεολόγοι της οθόνης», ενοχληθήκανε και 
αμέσως, να ρίξουνε τη χολή τους. 

Ότι έγινε πορεία στη μνήμη των παιδιών μας 
και οι «αστέρες» μας, χασκογελούσανε σα να 
τους καθαρίζανε αυγά, δεν ενόχλησε κανένα.

Ότι ο πρώην υπουργός μεταφορών, υπέβαλε 
παραίτηση για κανά δύο μήνες και πάλι θα μας 
σώσει, δεν ενόχλησε κανέναν. 

Ότι για όλα φταίει ο σταθμάρχης και κανείς άλ-
λος, πάλι δεν ενοχλεί.

Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, και απλά συ-
νεχίζουμε, πάλι δεν πειράζει κάποιον.

Μη μου πεις αφρατούλη, είσαι με τον Αμβρό-
σιο;

Φίλοι μου, είμαι με την αλήθεια. 
Επιθυμία μου, οι έχοντες και κατέχοντες, να 

μου λένε την αλήθεια και τίποτα άλλο!
Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δηλώ-

νουμε Χριστιανοί Ορθόδοξοι (πιστεύουμε στη 
μετά θάνατον ζωή), θα πρέπει να αναζητήσουμε, 
εάν τα λεγόμενα του κάθε Αμβρόσιου είναι Πατε-
ρικά, σύμφωνα με την πίστη μας, δηλαδή!

Η Ορθοδοξία, δεν είναι μία μερίδα μακαρόνια 
με κιμά, για να τη σχολιάζουμε, σύμφωνα με τις 
επιθυμίες μας και τις ορέξεις μας.

Αν ο Αμβρόσιος είναι Πατερικός, τότε μπράβο 
που μιλά ειλικρινά, εάν είναι μη Πατερικός τότε 
«καταδίκη», διότι όπως και οι πολιτικοί ταγοί μας, 
μας κοροιδεύει!

Προσωπικά δεν μπορώ να πάρω θέση, διό-
τι στερούμε θεολογικών γνώσεων και εξάλλου 
σκουπίδι ελεεινό και τρισάθλιο είμαι.

Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω αγαπητοί 
μαιντανοί μου, ότι ο Κύριος μας, δεν είναι αγκαλί-
τσας και φιλάκια, όπως μας βολεύει!

Είναι κύριος των πάντων και εάν θέλει «τιμω-
ρεί» κιόλας!

Αγαπούλας Θεός, όπως τον φαντασιωνόμα-
στε δεν υπάρχει!

Αλλά ας δούμε τι δήλωσε ο πρώην Καλαβρύ-
των:

 «προκειμένου περί του τραγικού συμβάντος 
εκεί ψηλά στα Τέμπη της Θεσσαλίας, μήπως το 
γεγονός αυτό έρχεται ως ΤΙΜΩΡΙΑ από τον Θεόν, 
για την υπερβολική ασέβεια του ανθρώπου και 
τον πλεονασμό της αμαρτίας κατά το προηγη-
θέν τριήμερο του Καρναβαλιού, που τόσο πολύ 
γιορτάσθηκε όχι μόνον σ’ ολόκληρη σχεδόν την 
Ελλάδα, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές 
του Πλανήτου μας;».

«Μήπως, λοιπόν, αυτή η τραγωδία των Τε-
μπών είναι μια έκφρασις της οργής του Κυρίου 
μας γι’ αυτή την τόσο πανηγυρική Καρναβαλική 
εορτή του Διαβόλου;», ρωτάει στη συνέχεια.

Προφανώς και η διαφωνία των τηλεπαρουσι-
αστών και των πνευματικών ηγετών μας, δεν α-
φορά το ότι τα Τέμπη είναι ψηλά και ανήκουν στη 
Θεσσαλία, αλλά στο μήπως!

Όμως για να καταλάβω, ισχυρίστηκε ποτέ η 
Εκκλησία μας, ότι είναι υπέρ των καρνάβαλων, 
μας προέτρεψε να πιστεύουμε ως θεό τον Διό-
νυσο;

Επειδή, ίσως κατ’ οικονομία, δεν ουρλιάζει, τι 
σημαίνει ότι ο Μεγάλος από πάνω, χαίρεται που 
αυτή την περίοδο γίνεται παρέλαση, με γεννητικά 
ανδρικά όργανα, σε γνωστή ελληνική περιοχή; 

Ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι βουτηγμέ-
νος μέσα στην αμαρτία, αρέσει τον Χριστό μας;

Μήπως θα μας δώσει και συγχαρητήρια για 
την ηθική μας κατάπτωση και διαστροφή;

Ότι καταντήσαμε κέντρα παιδόφιλων και παι-
δεραστών, ότι η «πολιτισμένη» πλούσια Δύση, 
εκμεταλλεύεται την ανέχεια και την φτώχεια δια-
φόρων αναξιοπαθούντων και εξευτελίζει την αξιο-
πρέπεια και καταστρέφει παιδικές ψυχές, έχουμε 
την εντύπωση, ότι ο Κύριος και Θεός μας χαίρε-
ται και διασκεδάζει μαζί μας;

Και για να τελειώνουμε, ο δρόμος μας έχει 
δοθεί, εμείς Του είπαμε τα μπρατσάκια Σου και σε 
άλλη παραλία, όμως ο μόνος ελεήμων και μόνος 
οικτίρμων, θα πράξει για το καλό μας, μαζί με 
τους αγγέλους Του!

Άλλωστε οι τραγικοί γονείς, παρηγοριά στην 
Πλατυτέρα θα βρούνε και όχι στα μέτρα της πο-
λιτείας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ! 

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 27 χρόνια γάμου, 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιή-
γησης, και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να 
ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ 
πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ, …ΓΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΟ!!!

Γράφει ο Θωμάς 
Γαβριηλίδης

1. Τον περίφημο 
ανδριάντα σου, 
Χαιρωνέα 
Πλούταρχε,
2. τα παιδιά των 
γενναίων έστησαν 
Ρωμαίων,
3. επειδή με παράλληλους βίους συνταίριασες,
4. άριστους Έλληνες με ευπόλεμους
 κατοίκους της Ρώμης.
5. Αλλά του δικού σου του βίου 
παράλληλον άλλονε βίον
6. ούτε και συ θα μπορούσες να γράψεις,
 διότι κανένας
7. δεν υπάρχει που με σένα βεβαίως 
να μοιάζει.

ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (Ε.Α. XVI, 331)
1. Σείο πολυκλήεντα τύπον στήσαν, Χαιρωνεύ
2. Πλούταρχε, κρατερών υιέες Αυσονίων,
3. όττι παραλλήλοισι βίοις Έλληνας αρίστους
4. Ρώμης ευπολέμοις ήρμοσας ενναέταις.
5. Αλλά τεού βιότοιο παράλληλον βίον άλλον
6. ουδέ συ γ’ αν γράψαις, ου γαρ όμοιον έχεις.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Ανδριάντες του Πλούταρχου υπήρχαν σε 

διάφορα μέρη, αφιερωμένοι από εκείνους που τον 
τιμούσαν για τις πολύτιμες υπηρεσίες του και για 
το σπουδαίο συγγραφικό του έργο.

Το επίγραμμα του Αγαθία του Σχολαστικού 
(6ος αι. μ.Χ.) στο οποίο αφιερώνεται το σημερινού 
μου σημείωμα είναι σχετικό με έναν ανδριάντα 
του Πλούταρχου που είχαν στήσει οι Ρωμαίοι, στη 
Ρώμη προφανώς, επειδή ο Χαιρωνεύς είχε συγ-
γράψει βίους παράλληλους Ελλήνων και Ρωμαί-
ων, ένα έργο που διασώθηκε κατά το μεγαλύτερο 
μέρος του ως τις μέρες μας και εξακολουθεί να 
προκαλεί το ενδιαφέρον των αναγνωστών.

Από τα ενεπίγραφα βάθρα των αρχαίων ανδρι-
άντων του Πλούταρχου, διασώθηκαν δύο, εκείνα 
που είχαν τοποθετηθεί στους Δελφούς και στην 
Χαιρώνεια. Του πρώτου η επιγραφή αποτελείται 
από ένα ελεγειακό δίστιχο, ενώ του δεύτερου είναι 
σε πεζό λόγο.

 ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
1. Δελφοί Χαιρωνεύσιν ομού 
Πλούταρχον έθηκαν
2. τοις Αμφικτυόνων δόγμασι πειθόμενοι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Οι Δελφοί μαζί με τους Χαιρωνείς 
το άγαλμα του Πλούταρχου έστησαν
2. υπακούοντας στις αποφάσεις 
των Αμφικτυόνων.

ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
Φιλείνος Πλούταρχον τον ευεργέτην, 
θεοίς ανέθηκεν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Φιλείνος αφιέρωσε στους θεούς 
το άγαλμα του ευεργέτη Πλούταρχου.

2. «ΟΥ ΓΑΡ ΟΜΟΙΟΝ ΕΧΕΙΣ»
Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός με μια ισχυρή δόση 

ποιητικής υπερβολής, θα μπορούσε να πει κά-
ποιος, λέει ότι ούτε ο ίδιος ο Πλούταρχος θα ήταν 
ικανός να γράψει παράλληλο βίο του δικού του 
βίου, γιατί δεν θα μπορούσε να βρει κανέναν που 
να συγκρίνεται μαζί του, επειδή όμοιός του δεν 
υπάρχει!

Η αλήθεια είναι ότι, όταν χρησιμοποιείται η 
φράση «βίοι παράλληλοι», η σκέψη πάει στο έργο 

του Πλούταρχου και κανενός άλλου συγγραφέα.
3. Το επίγραμμα Ε.A. XVI, 331 του Αγαθία του 

Σχολαστικού αποτελείται από τρία ελεγειακά δί-
στιχα στα οποία το ελεγειακό μέτρο ρέει ομαλά. Η 
σύνταξη είναι απλή και η γλώσσα χωρίς ανυπέρ-
βλητες δυσκολίες.

Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ο ΧΑΙΡΩΝΕΥΣ
Πηγή πληροφοριών για τη ζωή του Πλούταρ-

χου είναι το ίδιο το έργο του το συγγραφικό.
Γεννήθηκε στην πόλη Χαιρώνεια της Βοιω-

τίας η οποία κατά την αρχαιότητα υπήρξε πεδίο 
πολλών μαχών με πιο γνωστή εκείνην του 338 
π.Χ. στην οποία πρωταγωνιστές ήταν ο βασιλιάς 
Φίλιππος της Μακεδονίας και ο γιος του ο Αλέ-
ξανδρος, ο κατοπινός Μέγας, που τότε ήταν μόλις 
δεκαοχτώ χρόνων παλληκαρόπουλο.

Για να τιμήσουν τους νεκρούς Ιερολοχίτες τους 
οι Θηβαίοι έστησαν ένα μαρμάρινο λεοντάρι στον 
τόπο της θυσίας τους, που αναστηλωμένο εί-
ναι γνωστό και στις μέρες μας ως «το λεοντάρι 
της Χαιρώνειας» και θυμίζει ότι πριν ο Μέγας 
Αλέξανδρος στρέψει τους Έλληνες εναντίον των 
προαιώνιων εχθρών τους, των ορμουμένων από 
τα βάθη της Ασίας, έδειχναν την παλληκαριά τους 
αλληλοσπαρασσόμενοι.

Ο Πλούταρχος έζησε ογδονταένα περίπου 
χρόνια, από το 46 μ.Χ. ως το 126 μ.Χ., τα περισ-
σότερα από τα οποία τα πέρασε στη γενέτειρά 
του, την οποία δεν εγκατέλειπε για να μη γίνει, 
όπως έλεγε, μικρότερη με την απουσία του!

Σπούδασε στο «Σχολείο της Ελλάδας», την 
Αθήνα, και για να αυξήσει τις γνώσεις του ταξί-
δεψε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, που τότε ήταν εφάμιλλη 
των Αθηνών ως κέντρο Ελληνικών Γραμμάτων 
και πολιτισμού, σε διάφορες πόλει της Ιταλίας και 
πολλές φορές στη Ρώμη, όπου είχε ισχυρούς φί-
λους και πρόσβαση σε ρωμαϊκές ιστορικές πηγές, 
απαραίτητες για το ιστορικό προπάντων έργο του.

Τιμήθηκε όχι μόνο από τους συμπατριώτες του 
τους Χαιρωνείς, που ήταν περήφανοι γι’ αυτόν, 
αλλά και από Ρωμαίους και από τους Αθηναίους, 
οι οποίοι τον έκαναν συμπολίτη τους.

Ο Πλούταρχος, παρόλο που ήταν πολυάσχο-
λος, δεν έμεινε άγαμος, όπως έμεναν οι περισσό-
τεροι λόγιοι της εποχής του, αλλά νυμφεύτηκε και 
έγινε μάλιστα και πολύτεκνος, απόκτησε τέσσερις 
γιους και μία κόρη. Ένας από τους γιους του, 
γνωστός ως Πλούταρχος ο νεότερος, δημοσίευσε 
τα έργα που ο πατέρας του είχε αφήσει αδημοσί-
ευτα.

Τα συγγράμματα του Πλούταρχου χωρίζονται 
σε δύο κατηγορίες: στα Ηθικά και στα Ιστορικά, 
στα οποία κατατάσσονται οι Παράλληλοι βίοι, το 
περισσότερο γνωστό σύγγραμμά του.

Ο Πλούταρχος μεταφράστηκε, διαβάστηκε και 
θαυμάστηκε από πολλούς ευρωπαίους λόγιους 
μετά την Αναγέννηση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
εμπνεύστηκαν από το έργο του. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα υπήρξε ο Σαίκσπηρ, ο οποίος 
εμπνεύστηκε τρεις τραγωδίες, τις: «Κοριολανός», 
«Ιούλιος Καίσαρ» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» 
από τους αντίστοιχους παράλληλους βίους του 
Πλούταρχου.

Φωτογραφία: 
Ο Λέων της Χαιρωνείας

ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ 
Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ



Του Πάρη 
Παπακανάκη 
 

Από όπου κι αν ξεκινή-
σει κανείς τη διερεύνηση 
της ίδρυσης της Βέροιας κι 
όποια περίοδο της ιστορί-
ας της μελετήσει, αγαπη-
τοί φίλοι, συναντά το ποτά-
μι της, τον Τριπόταμο! 

Θυγατέρα του Βέρη, του ποτάμιου θεού και οικιστή 
βασιλιά της περιοχής, η Βέροια, μας δηλώνει ο γνωστός 
μύθος χρονολογούμενος στα ελληνιστικά χρόνια. 

Σύμφωνα με τους γλωσσολόγους η κατάληξη “-ροια” 
είναι παράγωγο του ρήματος “ρέω” και προσδίδεται σε 
πόλεις που διαθέτουν πλούσια υδάτινα αποθέματα. 

Οι αρχαιότερες υλικές μαρτυρίες για ανθρώπινη 
παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή της Βέροιας 
που έχουν μελετηθεί (από τον αρχαιολόγο κ. Γιάννη 
Γραικό), βρέθηκαν στις όχθες του Τριπόταμου και τοπο-
θετούνται χρονικά στο τέλος της Νεολιθικής Περιόδου 
(3η χιλιετία π.Χ.). 

Είναι επομένως η πόλη μας από τις παλαιότερες πό-
λεις της Ευρώπης. Η συνεχής κατοίκησή της όμως επί 
χιλιάδες χρόνια, δυσκολεύει την αρχαιολογική έρευνα. 
Οπότε την ανασύνθεση της προϊστορικής κατοίκησης 
στην περιοχή υποβοηθούν ευρήματα από ανασκα-
φές περιφερειακά της πόλης (Νέα Νικομήδεια, Παλαιά 
Λυκογιάνη, Τρίλοφο, Σαραντόβρυσες, Σιδηροδρομικό 
Σταθμό κ.α.), τα οποία φτάνουν σε βάθος χρόνου ως το 
7.000 π.Χ. 

Η Βέροια ιδρύθηκε σ’ ένα φυσικά οχυρό ύψωμα 
στις βορειοανατολικές παρυφές του Βερμίου όρους και 
η ύπαρξη του ποταμού Τριπόταμου ήταν καταλυτικός 
παράγοντας στην απόφαση μόνιμης εγκατάστασης 
ανθρώπων. Διατρέχοντας όλο το δυτικό όριο του πλα-
τώματος όπου οικοδομήθηκε, οι απότομες βραχώδεις 
όχθες του πρόσφεραν φυσική αμυντική οχύρωση. Οι 
πολυάριθμες πηγές που ξεπηδούν απ’ τη γη και σχη-
ματίζουν τον ποταμό τούς εξασφάλιζαν εύκολη ύδρευση 
και αδιάκοπη άρδευση των χωραφιών του κάμπου στα 
βόρεια και ανατολικά της (τη “βοττική πεδιάδα” των αρ-
χαίων). Η θέση της προσέφερε ακόμη πρόσβαση στον 
φυσικό ορεινό πλούτο του Βερμίου (θηράματα, ξυλεία, 
μάρμαρο, πορόλιθο).

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μας δίνουν αρκετές πλη-
ροφορίες για τις ασχολίες των προϊστορικών κατοίκων 
της. Αξίνες από πράσινη πέτρα, λεπίδες από πυρόλιθο, 
τριπτήρες για άλεσμα σιτηρών, μεγάλα σε χωρητικότη-
τα πήλινα δοχεία αλλά και σπόροι σιτηρών, μπιζελιού 
κ.α. βεβαιώνουν την ενασχόλησή τους με τη γεωργία. 
Μεγάλοι πέτρινοι πελέκεις (τσεκούρια) και σφήνες δεί-
χνουν την εκμετάλλευση του άφθονου τριγύρω δασικού 
πλούτου. 

 Λίθινοι πελέκεις (πηγή: Μερούσης Ν. & Στεφάνη Λ)

Οστέινα εργαλεία (πηγή: Μερούσης Ν. & Στεφάνη Λ)

Ανάμεσα στα είδη που κατασκευάζονταν συμπερι-
λαμβάνονται: σουβλιά, λεπίδες και σπάτουλες για την 
κατεργασία δέρματος, σκεπάρνια, αιχμές ακοντίων και 
βελών. Επίσης σε αφθονία βρέθηκαν υπολείμματα τρο-
φών: κόκαλα από οικόσιτα ζώα (αιγοπρόβατα, χοίροι, 
βοοειδή), κόκαλα από άγρια ζώα (ελάφια, ζαρκάδια, 
αγριόχοιροι, λαγοί), διάφορα ψαροκόκαλα, τα οποία δεν 
αφήνουν αμφιβολία για τις κτηνοτροφικές, κυνηγητικές 
και αλιευτικές δραστηριότητές τους. 

Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει επίσης τμήματα 
αδραχτιών και υφαντικά βάρη. Τα ευρήματα αυτά έρ-
χονται να ενισχύσουν την άποψη ότι οι γυναίκες του 
οικισμού γνώριζαν να γνέθουν και να υφαίνουν. Οι 
υφάντριες θα πρέπει να χρησιμοποιούσαν ως υφαντική 
ύλη το μαλλί (αιγοπροβάτων) και διάφορες φυτικές ίνες.

 Αγνύθες και σφοντύλια
 (πηγή: Μερούσης Ν. & Στεφάνη Λ)

Επιπλέον, βρέθηκαν πολλά πήλινα σκεύη καθημερι-
νής χρήσης, όπως: μαγειρικά, μεταφοράς πόσιμου νε-
ρού, αποθήκευσης τροφών (στερεών και υγρών), κι αρ-
κετά μεταλλικά αντικείμενα, ενδεικτικά της ένδυσης και 
του στολισμού τους: πόρπες (ζώνες), βελόνες, καρφί-
τσες, περίαπτα (αντικείμενα που θεωρούνταν πως είχαν 
μαγικές προστατευτικές ιδιότητες). Αυτά τα ευρήματα σε 
συνδυασμό με κατάλοιπα εγκαταστάσεων κατευθύνουν 
στη σοβαρή πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται στις α-
σχολίες των κατοίκων και τομείς μεταποίησης των πρώ-
των υλών για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.

 Κανθαρόσχημο αγγείο με εγχάρακτη 
διακόσμηση (πηγή: Μερούσης Ν. & Στεφάνη Λ)

Με το πέρασμα του χρόνου και καθώς αυξανόταν 
ο πληθυσμός των κατοίκων της, η Βέροια μετασχημα-
τίσθηκε από μικρή αγροτική κοινότητα σε οργανωμένο 
αστικό κέντρο. Απέκτησε τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
μιας ελληνικής πόλης της αρχαιότητας: κεντρική α-
γορά, ιερά θρησκευτικής λατρείας, μεταξύ αυτών και 
ασκληπιείο (θεραπευτήριο), γυμνάσιο, δημόσια λουτρά, 
θέατρο, ωδείο, όλα διασυνδεμένα με ένα καλά σχεδια-
σμένο δίκτυο δρόμων. Τα ευρήματα της αρχαιολογικής 
έρευνας αποκαλύπτουν ότι γνώρισε δύο περιόδους 
έντονης πολεοδομικής δραστηριότητας. Η πρώτη από 
τα τέλη του 4ου αι. και σε όλη τη διάρκεια του 3ου αι. 
π.Χ. (ελληνιστική περίοδος) και η δεύτερη από τον 2ο 
αι. ως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. (ρωμαϊκή περίοδος). 
Επιβεβαιώνουν επιπλέον ότι τα νερά του Τριπόταμου 
ήταν αναπόσπαστο μέρος όλων αυτών των επιμέρους 
στοιχείων του πολιτισμού της.   

 
Ευρήματα ανασκαφών στον αύλειο χώρο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας

Η αγορά εντοπίσθηκε στην περιοχή της πλατείας 
του Αγίου Αντωνίου κατά μήκος κεντρικής οδικής αρτη-
ρίας (περίπου της σημερινής οδού Βενιζέλου). Ήταν ο 
κεντρικός χώρος στον οποίο προσανατολίστηκαν όλα 
τα οικοδομήματα της υπόλοιπης πόλης και τόπος πολι-
τικών, διοικητικών, δικαστικών, εμπορικών, κ.α. πράξε-
ων. Την συνέθεταν, κατά τα ιωνικά πρότυπα, αντίστοιχα 
για κάθε μία από τις δραστηριότητες μεγαλοπρεπή 
κτήρια, με μαρμαρόστρωτα δάπεδα και διαδρόμους, 
ψηφιδωτές διακοσμήσεις, κιονοστοιχίες, εντυπωσιακές 
στοές περιμετρικά! Σε περίβλεπτη κεντρική θέση είχε οι-
κοδομηθεί το “πoλύκρηνον” (συγκρότημα υδραυλικών ε-
γκαταστάσεων με πολλές βρύσες), το οποίο,  αν και δεν 
έχει αποκαλυφθεί ανασκαφικά, μαρτυρείται από αρχαίες 
μαρμάρινες επιγραφές που έχουν διασωθεί. 

  Πολύκρηνο αρχαιοελληνικού τύπου 

Από επιγραφές επίσης, της ελληνιστικής περιόδου, 
μας είναι γνωστή η λειτουργία ιερού αφιερωμένου στον 
θεραπευτή Ασκληπιό. Θεωρείται ως πιο πιθανή η θέση 
του δίπλα από την αγορά. Σε μία από τις επιγραφές, εμ-
φανίζεται ο πρώτος “αγορανόμος της πόλης”  (ελεγκτής 
λειτουργίας της αγοράς) να έχει κατασκευάσει με δικά 
του έξοδα και “εγκοιμητήριον*” .

[* Τό εγκοιμητήριον ήταν τελετουργική στοά, όπου 
οι ασθενείς κατακλίνονταν επάνω στο δέρμα του ζώου 
που είχαν θυσιάσει και κατά την έγκοίμηση, κάποιο όνει-
ρο σταλμένο από τον θεό τους αποκάλυπτε την θερα-
πεία που έπρεπε να ακολουθήσουν ή και θεραπεύονταν 
με θαυματουργική θεϊκή παρέμβαση.]

Το “ασκληπιείο” επομένως ήταν μεγάλο και σύνθετο 
οικοδομικό συγκρότημα, ώστε να περιλαμβάνει χώρους 
εξαγνισμού (με νερό) και λατρείας, τη στοά του εγκοιμη-
τηρίου, την “εξέδρα” (συνήθως ημικυκλικό κτίσμα διακο-
σμημένο με κόγχες κι αγάλματα, ως αναπαυτήριο των 
θεραπευόμενων), λουτρά θεραπειών, ενώ αναφέρεται 
σε επιγραφή η ύπαρξη “πoλύκρηνου” (ξεχωριστού από 
της αγοράς) μεταξύ των εγκαταστάσεών του.   

Αρκετά ακόμη είναι τα μαρτυρούμενα ιερά, όπως 
του Ηρακλή Κυναιγίδα (προστάτη των κυνηγών), του 
Υψίστου Διός, της Αθηνάς, του Διονύσου, της Αρτέμιδος 
Αγροτέρας, της Ευσχήμονος Αφροδίτης, όλα σε επιλεγ-

μένες θέσεις περιφερειακά της πόλης, με κήπους και 
άλση που τα δρόσιζαν τρεχούμενα νερά, απαραίτητα 
επίσης και για τους τελετουργικούς εξαγνισμούς των 
προσκυνητών. 

Το “γυμνάσιο” πιθανολογείται ότι είχε οικοδομηθεί 
εξωτερικά των τειχών, σε κάποια επίπεδη έκταση κατάλ-
ληλη για την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων. 
Αργότερα πήρε τη μορφή κέντρου πνευματικής, σωμα-
τικής και κοινωνικής παιδείας των νέων. Μπορούμε να 
το φανταστούμε ως ένα επιβλητικό σύνολο οικοδομημά-
των μέσα σε ωραίο φυσικό περιβάλλον με τρεχούμενα 
νερά, τα οποία τροφοδοτούσαν και εγκαταστάσεις λου-
τρών σωματικής καθαριότητας των ασκούμενων.      

 Σπάνια ψηφιδωτά στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 
Αγίου Παταπίου, ο οποίος μαρτυρεί αδιάκοπη αν-
θρώπινη παρουσία από τον 2ο αιώνα μ.Χ. έως και 
τα όψιμα μεταβυζαντινά χρόνια. (Πηγή: Α. Πέτκος)

 
Έχουν επιβεβαιωθεί με ανασκαφές τρία ακόμη συ-

γκροτήματα λουτρών ρωμαϊκού τύπου (θερμών), απο-
τελούμενα από αψιδωτές αίθουσες, ημικυκλικές δεξα-
μενές διακοσμημένες με περίτεχνα μωσαϊκά, σύστημα 
υποδαπέδιας θέρμανσης και εξωτερικές κρήνες.

Η λειτουργία όλων αυτών των λαμπρών δημοσίων 
συγκροτημάτων, τα οποία δείχνουν το υψηλό επίπεδο 
πολιτισμού της πόλης μας κατά την αρχαιότητα, ήταν 
(όπως διαπιστώνεται) συνυφασμένη με την αδιάλειπτη 
τροφοδοσία τους με νερά από το πυκνό φυσικό σύστη-
μα πηγών που ως σήμερα δημιουργεί τον Τριπόταμο... 

(Συνεχίζεται)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ
Brocas-Deflassieux L., Αρχαία Βέροια-Μελέτη τοπο-

γραφίας, Βέροια 1999
Γουναροπούλου Λ., Χατζοπούλου Μ.Β., Επιγραφές 

Κάτω Μακεδονίας (μεταξύ του Βέρμιου όρους και του Αξι-
ού ποταμού), Τεύχος Α’, Επιγραφές Βέροιας, Αθήνα 1998.

Μερούσης Ν. & Στεφάνη Λ. (1994). Προϊστορικοί οικι-
σμοί του νομού Ημαθίας Α’. Μακεδονικά, 29(1), 339–366

Α. Πέτκος, Ανασκαφές: Άγιος Πατάπιος Βεροίας, Ά-
γιος Ιωάννης Ελεήμων στο: «2000−2010 ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑ-
ΣΚΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ», 
2012 σελ. 241-244  
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CMYK

Βέρης (Τριπόταμος) ο γεννήτορας της Βέροιας

Αριστερά: Αναπαράσταση Λουτρών ρωμαϊκού τύπου.  Δεξιά: Άποψη Δημόσιων λουτρών
 του 4ου αι. μ.Χ. στη Βέροια (Πηγή: Α. Πέτκος)

‘Έκθεση ανασκαφικών ευρημάτων σε αίθουσα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας



Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι δίνει το
Σάββατο(11/3)ηομάδαμπάσκεττουΦιλίπ-
πουΒέροιας,στοπλαίσιοτης20ηςαγωνιστι-
κήςτου3ουομίλουτηςΒ’ΕθνικήςΑνδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στη
ΛαμίατοντοπικόΈσπερο,μετονοποίοισο-
βαθμούν στον βαθμολογικόπίνακα, σε μια
αναμέτρησηπουσεπολύμεγάλοβαθμόθα
κρίνει την είσοδο της Βεροιώτικης ομάδας
σταplay-offτουπρωταθλήματος.

Το ματς θα διεξαχθεί στο «Χαλκιοπού-
λειο»κλειστόγυμναστήριοτηςΛαμίαςκαιθα
ξεκινήσειστις 5μμ.Στοπαιχνίδι τουπρώτου
γύρουοΦίλιπποςείχεκερδίσει τονΈσπερο
μεσκορ93-88στηνπαράταση(κ.α.77-77).

Τοπρόγραμματου3ουομίλου:
Ν. Ιωνίας Βόλου 17.00Νίκη Βόλου-Δό-

ξαΛευκάδας Πουρσανίδης Κ.-Αγραφιώτης
Γρ.-ΑθανασιάδηςΑθ.(Μηναρετζόπουλος)

Χαλκιοπούλειο17.00ΈσπεροςΛαμίας-Φί-
λιππος Βέροιας Κατωτικίδης-Τσιαπλής-Πα-
πανικολάουΓ.(ΧριστοδούλουΓ.)

Κατσιμήδου 17.00ΤρίκαλαBasket-Ολυ-
μπιακόςΒόλουΞέρας-Γιαννούλης-Μπουγλός
Ι.(Γκαρτζονίκας)

ΚαρδίτσαςΠαλαιό (κ.θ.) 17.00Αναγέννη-
σηΚαρδίτσας-Πρωτέας ΓρεβενώνΣαρακενί-
δης-Δέλλας-ΑγραφιώτηςΒ.(Τέγα)

Ηβαθμολογία:
1.ΒίκοςΙωαννίνων.......... 30,14-2+373
2.ΈσπεροςΛαμίας.......... 27,12-3+222

3.ΦίλιπποςΒέροιας.......... 27,11-5+79
4.Τρίκαλα........................ 26,11-4+156
................................................................
5.ΔόξαΛευκάδας.............26,11-4+211
6.ΝίκηΒόλου....................... 24,9-6-28
................................................................
7.ΑναγέννησηΚαρδίτσας. 20,4-12-261

8.ΠρωτέαςΓρεβενών....... 19,3-13-167
9.ΝαύαρχοςΒότσης......... 19,3-13-291
10.ΟλυμπιακόςΒόλου..... 16,0-16-317
* οιπρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού

πίνακαθαμπουνσταPlayoffs
**οιθέσεις7–10θαπαίξουνσταPlayouts
***οΑΓΣΙαποχώρησεαπότοπρωτάθλημα
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Συνέχεια στις 
επιτυχίες 
έδωσαν 

οι αθλητές του 
Ομίλου στο Ε3 
τουρνουά που διε-
ξήχθη στα Γιαννι-
τσά.

Συγκεκριμένα στην
κατηγορίαΑ12 ο αθλητής
ΔαμτσιοςΜανώλης έφθα-
σε με άνεση στονΤελικό
όπου  κατέκτησε την 2η

θέση.Στην ίδια κατηγορία
αγωνίστηκε ο δεκάχρονος
ΒερροςΠαναγιώτης ο ο-
ποίος έφθασε στους 16
χάνονταςδύσκολααπότο
Νο1  αφήνοντας όμως ά-
ριστεςεντυπώσεις.

Στην Κατηγορία Κ12
αγωνίστηκαν οι Μουρα-
τιδου Γιολαντα η οποία
συνέχισε τις πολύ καλές
εμφανίσεις  και η Γιαγτζο-
γλου Χρυσούλα η οποία
έκανε την έκπληξη α-
ποκλείοντας το Νο2 του
ταμπλό έφθασε και αυτή
στονΤελικό κατακτώντας

την2ηθέση.
Αξίζουνπολλά συγχα-

ρητήριαστουςαθλητέςγια
τηνπροσπάθειαπου κα-
ταβάλουν καθημερινάστις
προπονήσεις καθώς και
στονπροπονητη του ομί-
λου υπεύθυνο των αγω-
νιστικών τμηματων Κου-
κουλοματηΣταύρο κάτοχο
ΔιπλώματοςΑΕθνικήςκαι
MasterστηνΠροπονητικη
τουΤεννιςκαιστηνΠαπα-
δοπουλου Κορινα υπεύ-
θυνηΤμημάτωνυποδομής
ΚόκκινοΠορτοκαλίΠράσι-
νοεπίπεδο.

Ισάριθμες ήττες γνώρισαν οιΜικτέςΟμά-
δεςτηςΕ.Π.Σ.Ημαθίαςγιατην4ηαγωνιστική
τουΠανελληνίουΠρωταθλήματοςΠροεπιλο-
γήςΕθνικώνΟμάδωνΚ-16&Κ-14.

Σε αγώνες πουπραγματοποιήθηκαν στο
Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών, με αντίπαλο τα
αντίστοιχα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα
τηςΕ.Π.Σ.Πέλλας,τόσοοι«μεγάλοι»τουΜα-
νώληΓιοβανόπουλου,όσοκαιοι«μικροί»του
ΓιώργουΚουλακιώτηηττήθηκαν, μεσκορ2-1
και3-1αντίστοιχα.

ΙδιαίτεραγιατηνομάδαΚ-16ηήττααποκτά
ακόμαπιοοδυνηρόχαρακτήρα,καθώςήτανη
δεύτερησετρειςαναμετρήσεις,κυρίως,όμως,
διότιήρθεμε τέρματαπουσημειώθηκανστην
εκπνοήτωνδύοημιχρόνωναπότουςαντιπά-
λους,παρόλοπουστοσκορείχεπροηγηθείη
ομάδατηςΈνωσηςμαςμετέρματονΧεράκη.
Αλλάκαιγια τηνομάδαΚ-14ηήττααποτελεί
πισωγύρισμα, στηνπροσπάθεια της για κα-

τάληψητηςπρώτηςπρονομιούχουθέσης του
ομίλου,καθώςήλθεαπότηβασικήτηςσυνδι-
εκδικήτριαγιατηνεπίτευξητουσυγκεκριμένου
στόχου.Πιοσυγκεκριμένα, η εικόνα των δύο
αναμετρήσεωντηςΤετάρτηςείχεωςεξής:

Αγώνας Κ-14
Ε.Π.Σ.Πέλλας-Ε.Π.Σ.Ημαθίας3-1

Ε.Π.Σ. Πέλλας (ΤσελεμπήςΑθανάσιος):
Χλοπτσούδης,Μωυσιάδης (41΄Μπαλασιώ-
ρης),Δάγκας,Καρατέρπος,Φαρίνης,Κιόσης,
Ρίζος (71΄ Κοσμίδης), Πολυχρονιάδης (71΄
Δερβίλης),Τσιγγένης(77΄Κιούρα),Πέγιος(77΄
Διντζίδης),Μιχαηλίδης.

Ε.Π.Σ.Ημαθίας (Κουλακιώτης Γεώργιος):
Καραμίχος, Παπαδόπουλος,Λαμπριανίδης,
Θεοδοσίου, Κατσαβός, Κίτσας (64΄ Γουγου-
λέφας), Συμεωνίδης (64΄Ράπτης), Γιάννακας
(75΄Γιαννακίδης),Μπουκλάς(36΄Δημησίκος),
Καρασαββίδης(75΄Νοβάκης),Λύχνας.

Στην αποστολήσυμμετείχαν ακόμη οιΧα-
ριτόπουλος,Θεοχαρόπουλος,Κόμνης καιΛι-
θοξόπουλος.

Αγώνας Κ-16
Ε.Π.Σ.Πέλλας-Ε.Π.Σ.Ημαθίας2-1

Ε.Π.Σ. Πέλλας (ΤσελεμπήςΑθανάσιος):
Κάππας,Λιάσιος, Γκόγκος,Παντικίδης,Αλμα-
λής,Λάσκος,Τζιότζιος(87΄Σέλκος),Μπάλλας,
Χατζηδιαμαντής, Κιόρτσης (55΄Λελεκίδης),
Καψάλης(90΄+Μίσκος).

Ε.Π.Σ.Ημαθίας (ΓιοβανόπουλοςΕμμανου-
ήλ):Διαμαντόπουλος, Γιαγτζίδης (88΄ Καρα-
βασόπουλος), Βασιλακάκης, Παπαγεωργίου,
Παπαδόπουλος,Χεράκης, Γιάννινας (68΄Θε-
οδώρου), Τσιάμπας, Φωτεινιάς, Βήτος (68΄
Βασιλείου),Μάρκου(58΄Λαζαρίδης).

Στην αποστολήσυμμετείχανακόμη οιΚα-
ραταράκης,Πιλιτσίδης, Ζήμνας,Μουρατίδης
καιΧαλκιάς.

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάρτιος 2023

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

13-03-2023 μέχρι 

19-03-2023 θαείναι

τοεξής:Αυτόματος

τηλεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Σάββατο 11-3-2023

08:00-14:30 ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα

αστικά)23310-23023

08:00-14 :30  ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ)

23310-64102

08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ 10 (κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪ-

ΒΑΛΙΟΥ 2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ23310-66812

19:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

21:00-08:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

Κυριακή 12-3-2023

08:00-14:30ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ26

23310-24123

14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Δευτέρα 13-3-2023

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3

(έναντιΙΚΑ)23310-27507

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑ-

ΚΟΥΣΗ)ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ.Αγ.Αντωνίου) 23310-

67420

19:00-21:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

21:00-08:00ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ15ΚΑΙ

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

Φαρμακεία ΣτουςΤελικούςτουΕ3
οιαθλητέςτουΟμίλου

ΑντισφαίρισηςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Βέροιας

Κρίσιμο ματς για την είσοδο στα πλέι οφ
δίνει ο Φίλιππος στη Λαμία

ΔεντακατάφερανοιΜικτές
τηςΕΠΣΗμαθίαςστηνΠέλλα
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας μητέρας, 
πεθεράς, γιαγιάς και θείας

ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα τέκνα, Οι γαμπροί,
Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΥΠΙΔΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα και 
παππού

ΗΛΙΑ
ΚΟΥΠΙΔΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυριώτισσα Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας μη-
τέρας, πεθεράς, γιαγιάς, αδελ-
φής και θείας

ΕΛΕΝΗΣ
ΜΠΕΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλ-
θουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Οι κόρες, Οι γαμπροί,
Οι εγγονές, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-

χαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Κωνσταντίνο Βοριαζίδη 
για τη σταθερή υποστήριξη του έργου μας, και με τη θεσμική του 
ιδιότητα αλλά και με το έκδηλο προσωπικό του ενδιαφέρον που 
έχει επιδείξει διαχρονικά απέναντι στη δομή μας. 

Ειδικότερα δε, ευχαριστούμε για την οικονομική υποστήριξη 
του Δήμου Βέροιας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών για την 
υλοποίηση της θεματικής μουσικο-θεατρικής παράστασης «Δυο 
γυμνά, άσπρα χέρια» που έλαβε χώρα το απόγευμα της περα-
σμένης Δευτέρας, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με πρωτα-
γωνίστρια τη Μελίνα Μποτέλλη, στο πλαίσιο εορτασμού της 8ης 
Μάρτη – Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
τις δωρεές τους :

1. Τον κ. Ανδρέα Λαζαρίδη για την προσφορά πλήρους γεύμα-
τος στα παιδιά και το προσωπικό υπέρ αναπαύσεως του πατρός 
του αλλά και τις κυρίες από το προσωπικό της αίθουσας του «ΓΑ-
ΛΗΝΗ» που το ετοίμασαν αφιλόκερδος. 

Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε τα καλύτερα. 
2. Τον σύλλογο γονέων του 1ου Νηπιαγωγείου Βέροιας που 

με ευαίσθητη προσέγγιση προτίμησαν τα προϊόντα μας για το 
Πασχαλινό τους παζάρι.

Ευχόμαστε υγεία στα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό 
και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ στις ψυχές όλων. 

Η εθελόντρια Διευθύντρια 
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Πρόσκληση 
Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού του Λυκεί-

ου των Ελληνίδων Βέροιας, καλούνται τα μέλη σε Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 
στις 5.30 μ.μ. στην ιματιοθήκη του σωματείου, επί της 
οδού Κωττουνίου αρ. 16.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα 
γίνει την επόμενη Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 στις 5.30 
μ.μ. στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πε-

πραγμένων του 2022.
2.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύ-

σεως.
3.Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ε-

τήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2022.
4.Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2022.
5.Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.Εγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των με-

λών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε 
ευθύνη.

7.Εγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων 
του 2023.

Η Πρόεδρος
Ελισάβετ Μάλαμα

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 11 Μαρ-
τίου στις 6:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Α-
ναστάσιμο Εσπερινό 
στον Μητροπολιτικό 
Ιερό Ναό της Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος 
Ναούσης. Στο τέλος θα 
ομιλήσει ο Ιερομόναχος 
Νίκων Αγιορείτης με θέ-
μα: «Περί νοεράς προ-
σευχής».  

Την  Κυρ ιακή  12 
Μαρτίου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην πανη-
γυρίζουσα Ιερά Μονή 
του Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας.  

 Την Κυριακή 12 
Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. 

θα χοροστατήσει στον Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Οσί-
ου Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας. Στο τέλος θα ομιλήσει ο 
Ιερομόναχος Νίκων Αγιορείτης με θέμα: «Περί νοεράς προσευχής». 

 Την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στο Μέγα 
Απόδειπνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί α-
πευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM». 

 Την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου 
Χριστοδούλου του εν Πάτμω μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».  

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου το πρωί θα τελέσει Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων Βερ-
γίνης για την εορτή του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω, κατά την 
οποία εορτάζει η Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Γερόντισσα Χριστο-
δούλη.  

 Την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά των 
ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος»  και θα αναπτύξει το θέμα: «Πως γίνε-
ται η σωστή προσευχή;» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο Αλεξανδρείας θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση του 
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Ημαθίας «Οι Σταυραετοί».  

 Την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Μητροπολι-
τικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.  
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικόκέντρο: 2331440800
Διευθυντής: 2331072.222,76.615

Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612
Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331440810
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440840
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440860
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331440879
ΓραφείοΤαυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331440880
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331440890
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινόπωςστοπλαίσιο του νέου
lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμμών.Ταδρομο-
λόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνονταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-

τάστημα120τ.μ.μεπα-

τάρι 35 τ.μ., σεάριστη

κατάσταση, εξαιρετικής

προβολής, κοντά στη

γέφυραΚούσιου.Πλη-

ροφορίεςστοτηλέφωνο

6972269839κ.Γιώργος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτη-

μα5στρεμμάτωνστον

Τριπόταμο Βέροιας,

πολύκοντάστοχωριό,

με ηλεκτρικό ρεύμα,

είναιποτιστικό και χέρ-

σο.Πληρ. τηλ.: 23310

27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

στα Παλατίτσια εντός

του οικισμού 480 τ.μ.,

άρτιοκαιοικοδομήσιμο,

μεαποθήκηκαιαχυρώ-

να παλιά. Πλρη. τηλ.:

210 7228806 & 6973

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο240τ.μ.στηνπεριο-

χήΠιερίων,δίπλαστην

πρώηνALPHABANK.

Τηλ.:6976985722.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνωστον κεντρικό
δρόμο. Πληρ. τηλ.:
6973616847.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙΜεζονεταεξαιρετικηανεξαρτητημεγκαραζ,αποθηκη
82000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΠαραδοσιακοισογειο27+οροφος54τ.μ
60000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥΙΑΤΡΕΙΟ92τ.μτου1995́ 1οςΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑΑΣΦΩρ/ση95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μμε
οικ.200τ.μ50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΙΕΡΙΩΝπλησιονοικ.170τ.μ+παλαιαΜον/κια54τ.μΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ29000€Τωρα25000
ΠΙΕΡΙΩΝπανωΔιαμερισματου20052ΔΣΚ1ος92τ.μ-γκαραζ
αριστο120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΩΡΟΛΟΙ67Τ.Μδυοομοραγραφειαμε2wcνοικιασμενα350€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ4οςκαινουριο113τ.μημιτελες95000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.340τ.μ95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΚεντρο3ΔΣΚανωγειο100τ.μ+ισογειομε
αυλη450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130τ.μ3ΔΣ-Κ3οςχ.ασανσερΘερμ/τες
κοπλαμ,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ120τ.μ2ΔΣ-ΚΑ.ΘΚοπλαμπαραθ.πορτααφαλειαςς350€
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ2ΔΣΚ3οςχωριςασανσερκοπλαμμεσομπα220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ.450τ.μμεαδεια50τ.μ,ΘεαΘαλασσα1650
απόπαραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ2,5ΣΤΡ.κτημαμενεροκιρευμαπλησιον
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ–Μπαρμπουταοικ.αρτιο135τ.μκτιζει2οροφη
μεζονετα170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣεπαγγελματικοςχωρος400τ.μμε2500τ.μοιοπε-
δο80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ15Τ.ΜαγροςΣυκιες,κονταστοαναχωμα16000€

ΠΡΟΣΑΓΙΟΓΕΩΡΓΙΟοικοπεδ/φο-βιομηχανικοσεασφαλτο
7500τ.μ30000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκαιροδακινασεπαραγωγη12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ950Τ.Μμεθεαστηνακρητουχωριουαρτιομεσ.δ
0,860000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ32Στρεμ.64000€
ΚΑΔΜΟΥοικοπεδο300τ.μκτιζει400τ.μμεθεαπροςμπαρ-
μπουτα100000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ4000τ.μοικ.αρτιο0,4μεθεα200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρμεροδακινιεςσεασφαλτο,ΜΕΒΑΝΕΣ20000€
ΠΑΤΡΙΔΑπροςΤΡΙΛΟΦΟδεξιαπλευρα8ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση
ΕΥΚΑΙΡΙΑ16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.στεγη92τ.μ,70καθαραΑριστη95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓραφειο32τ.μμικταανακαινισμενο28000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ50τ.μγκαραζδιαμπερεςκαταλληλοκγιακατοικια18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120με
πελατειααξιολογη400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΜΙΑΟΥΛΗΓραφειοισογειο35τ.μανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ7-ΧΩΡΟΙΕΤΟΙΜΟΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΑΚΤΕΛ450€
ΑΣΤΙΚΑπρωηνΚαφενειομευπαρχουσαπελατεια7000€
ενοικιο300€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΚΕΝΤΡΟκαταστηματα–αποθηκες40τ.μκ25τ.μ120€κ200€
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείταιμονοκατοικία85μ²μεμεγάλοοικόπεδο
στηνΚαστανιά
ΠωλείταιΔιαμέρισμα75μ22Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα110μ23Δ,Σ,Κ,WCστοκέντρο
ΕνοικιάζεταιΠλήρωςΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα
1Δ,Σ-Κ,WCστοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα88μ22Δ,Σ-Κ,WCστην
Καλλιθέα
Ενοικιάζεταικατάστημα150μ2στοκέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα112μ23Δ,Σ,Κ,WCστηΒίλλα
Βικέλα
ΠωλείταιΚατάστημα38μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο500μ2στοκέντροτηςΒεργίνας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα55μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΟικόπεδο4.000μ2στοΛοζίτσι
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα45μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΟικόπεδο320μ2στοΕργοχώρι
ΠωλείταιΜονοκατοικία135μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΜονοκατοικία250μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα65μ21Δ,Σ,Κ,WCστοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα45μ2πλήρωςΑνακαινισμένο
καιΕπιπλωμένοστοΚέντροτης
Θεσσαλονίκης
ΠωλείταιΑγρός4.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα
ΠωλείταιΑγρός20.000μ2στηνΑγίαΜαρίνα

ΕνοικιάζεταιΓραφείο45μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΓραφείο25μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΔιαμέρισμα120μ23Δ,Σ,Κ,WCστοΚέ-
ντροτηςΝάουσας
ΠωλείταιΔιαμέρισμα60μ2στηνΑγίαΠαρασκευή
ΠωλείταιΔιαμέρισμα115μ2στηνπεριοχήΠαπάγου
ΠωλείταιΔιαμέρισμα–Γραφείο78μ2στοΚέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΜονοκατοικιών
50μ2έκαστηστοΣέλι.
Πωλείταικατάστημα95μ2στοΚέντρο
ΕνοικιάζεταιΔιαμέρισμα95μ22Δ,Σ,Κ,στοκέντρο
ΠωλείταιΑυτόνομοΚτίριοΔύοΔιαμερισμάτωνμε
Αποθήκες,Πιλωτήκλπ,στηΒίλαΒικέλα.
ΕνοικιάζεταιΑυτόνομοΚτίριο–Κατάστημα60μ2
ισόγειο,60μ2υπόγειοκαι60μ2όροφοςστο
Κέντρο.
ΠωλείταιΑγρός30.000μ2στηΒεργίνα.
ΠωλείταιΑγροΟικόπεδο4.000μ2στοΚομνήνιο
ΠωλείταιΑγροοικόπεδοΠαραπλεύρωςτηςΕγνα-
τίαςΟδού
ΕνοικιάζεταιΕπιπλωμένοΔιαμέρισμα2Δ,Σ,Κ,WC
στονΠρομηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο)πλήρως εξοπλισμένο,
σετιμήσόκλόγωμετεγκατάστασης,σεκεντρικόπεζόδρομοστηΒέροιας.
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6971831009.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
«VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕργο-
δηγούΜηχανικούεγκαταστάσεων

2ηςειδικότητας

2)ΑρχιτεχνίτηΜηχανικούεγκα-
ταστάσεων4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3)ΤεχνίτηήΑρχιτεχνίτηήΕγκα-
ταστάτηΗλεκτρολόγουΑ΄Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email:hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση:Α.Σ.ΒέροιαςVENUSGROWERS,ΣιδηροδρομικόςΣταθ-

μόςΒέροιας,ΤΚ59131,Τ.Θ.3,Βέροια.

Τηλέφωναεπικοινωνίας: 2331023311με εσωτερικόαρ.141ή144ή
123.



ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο209τ.μ.,

συντελεστήςδόμησης1,2,Διογέ-

νουςμεΠιερίδωνΜουσώνγωνία,

Βέροια.Τηλ.:2331300901,6944

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γιααγοράστο κέ-

ντροτηςΒέροιαςγκαρσονιέραμέ-

χρι50τ.μ.μεασανσέρ.Τηλ.:6945

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάζεται στην

περιοχήONESALONICAστού-

ντιο μονόχωρο του 2008, 6ου

ορόφου, με ηλεκτρικέςσυσκευ-

ές και καναπέ κρεβάτι, αέριο,

κλιματιστικό, θέα. Προτείνεται

για φοιτητέςΑΤΕΙ και κέντρου.

Τιμή 270 ευρώ. Πληροφορί-

ες:mapapad@otenet.gr 6974

792410,ώρες10.00π.μ.-2.00

μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος,Ανοίξεως 52.

Πληρ.τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZETAI  αποθή-

κη 900τμ, με γραφεία 50τμ

και μεγάλο περιφραγμένο αυ-

λόγυρο, στην περιοχή Τέρμα

Ρωσσοπροσφυγων - Βεροια.

Η αποθήκη διαθέτει ράμπα

φορτοεκφόρτωσης.Πληρ.  τηλ.

6974452777.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα

35 τ.μ. και 10 τ.μ.πατάρι με ε-

σωτερικησκάλα,Ήρας10.Δια-

θέτειμεταλλικόρολόασφαλείας.

Τηλ.:6986731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρία

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ζητεί οδηγόμε

δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας. Προ-

ϋπηρεσία ευπρόσδεκτη. Τηλ

επικοινωνίας 23310 22022 &

2331067997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

ληση άνω των 24 ετών με α-

παραίτητη γνώση Αγγλικών

από γνωστή αλυσίδα υπο-

δημάτων.Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σίαέως30ετώνσεκατάστημα

εστίασης (στο κέντρο της Βέ-

ροιας) για service και βοηθός

κουζίνας. Πληροφορίες, 6977

588855,6973653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη

φροντίδα ηλικιωμένης στοΤα-

γαροχώριΗμαθίας.Πληρ.τηλ.:

2331071653&6984427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για

σέρβιςκαικουζίνααπότη«ΦΙ-

ΝΑΚΟΤΑ».Τηλ.:2331043222

(απογευματινέςώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με

ειδική άδεια από επιχείρηση

στηΒέροια γιαπλήρηαπασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙΜηχανικός &

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων α-

πό επιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-

να επικοινωνίας 23310 71553

& 23310 62900, ώρες επικοι-

νωνίας 9.30 με 18.30& email:

nkakaris@hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια να

φροντίζεί άτομο με αστάθεια

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970

510164ή2331066976στηΒέ-

ροιακ.Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητάεργασίαναφρο-

ντίζει ηλικιωμένους σε 24ωρη

βάση,αναλαμβάνει καθαριότητα

σπιτιών, γραφείων και σκάλες.

Τηλ.:6940998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρώνπαιδιών και νηπί-

ωνγιαπρωϊνήήαπογευματινή

απασχόληση με μεγάλη εμπει-

ρία.Πληρ.τηλ.:6972318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα

Βέτα.

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδακαιπεριποίησηηλικιωμέ-

νων για 24ώρες. Πληρ. τηλ.:

6993678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινωνι-

κή, αξιοπρεπής, αναζητά σύ-

ντροφοέως70χρόνωνγιαμία

ουσιαστική σχέση ζωής.Μόνο

σοβαρέςπροτάσεις.Τηλ.:6993

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών.Πληρ.

τηλ.:6984040769.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σειςΛογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932
245383.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ξύλινες ε-
σωτερικές πόρτες, μπανιέ-
ρες, λεκάνες, ένα μπόιλερ,
ξύλαδαπέδουπαρκέ,λεκάνη
βάσης τετράγωνης ντουζιέ-
ρας, λόγωδιάλυσης εταιρεί-
αςκάτωτουκόστους.Πληρ.
στοτηλ.6932641222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /καθηγήτριαΑγγλικώναπόΚέντροΞέ-
νωνΓλωσσώνστηΒέροιαμε 35ετή παρουσίαστον χώρο της
ξενόγλωσσηςεκπαίδευσης.ΑπαραίτηταπροσόνταμόνοΑπόφοι-
τοι τμήματοςΑγγλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας,εμπειρίαστηδι-
δασκαλίατηςΑγγλικής,άριστηγνώσηMSκαινέωντεχνολογιών.
Μεταπτυχιακέςσπουδέςθαληφθούνυπόψη.ΜερικήΑπασχόλη-
ση, δυνατότηταανέλιξης, ανταγωνιστικές απολαβές, ευχάριστο
περιβάλλονεργασίας.Αποστολήβιογραφικώνμεπλήρηστοιχεία
επικοινωνίαςστο:englishschoolveria@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣπαραδίδει ιδιαίτεραμαθήματασεμαθητέςΓυ-
μνασίου–Λυκείου&ΕΠΑΛ.Σύγχρονηδιδασκαλίαπουπεριλαμβάνει:

-Εκμάθηση/κατανόησημεβάσητοπαράδειγμα
-Μεθοδολογίαβήμα–βήμασεασκήσειςδιαβαθμισμένηςδυ-

σκολίαςαπότηνελληνικήκαιξένηβιβλιογραφία
-Τέστσεκάθεενότητα–πρότυπαδιαγωνίσματασεμορφήεξετάσεων
-ΠροσομοίωσηΠανελλαδικών–ΕξειδικευμένηπροετοιμασίαγιαΕΠΑΛ.
12χρόνιαεπαγγελματικήεμπειρία(δυνατότηταδοκιμαστικούμαθήματος).
Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6981003525κ.Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα50 τ.μ.στηΒέροια,σε κεντρικότατο
σημείο,ΚονίτσηςκαιΤρεμπεσίναςστον3οόροφο.Αποτελείταιαπό
μεγάλοσαλόνι,μεγάλοδωμάτιο, χωλ,μπάνιομεμπανιέρα, κουζινα.
Έχειμεγάλομπαλκόνι,μεμεγάληντουλάπα,κεντρικηθέρμανσηκα-
λοριφέρκαι air condition.Το ενοίκιο είναι 280 ευρώ.Θαπροτιμηθεί
εργαζόμενηκοπέλαήζευγάρι.Είναιέτοιμογιακατοίκηση.Τηλ.:23310
60305,2331062163σεώρεςεργασίας.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στηΒέροια: 1) καταστήματα27 τ.μ.
και33τ.μ.στηνΑγ.Δημητρίου17μεWC,2)κατάστημα
82τ.μ.στηνΑγγέλων8,3)κατάστημα100τ.μ.,ημιυπόγειο
στηνΚ.Παλαμά.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστηΒέροια:κατάστημα90τ.μ.μευπό-
γειο90τ.μ.καιπατάρι45τ.μ.στηνΘεμιστοκλέους5.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6932641222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλοςμεταξύ20–35 ετώνγια εργα-
σίασεκατάστημαγεωργικώνεφοδίωνστηνπόλητηςΒέ-
ροιας,οοποίοςναέχει εκπληρωμένες  τιςστρατιωτικές
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές απόπροη-
γούμενουςεργοδότες(όπουαυτέςυπάρχουν).Πληροφο-
ρίεςστοτηλέφωνο6985124505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ΄
κατηγορίας ΠΕΙ, με προϋπηρεσία και
κάρτα ταχογράφου.Αποστολή βιογρα-
φικών email: sales@carbonbox.gr.Πλη-
ροφορίες στο τηλ.: 23310 74443 (ωρες
καταστημάτων).

Η εταιρεία«ΚΟΡΜΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδραστην
νέαπεριφερειακήοδόΒέροιας-Ναουσαςζητάειγιαάμεση
πρόσληψηΑποθηκαριο-Οδηγό.

Προϋποθέσειςεργαζόμενου:
Απολυτήριολυκείου
ΔίπλωμαΒκατηγορίας
Ηλικία22-30ετών

Αποστολήβιογραφικούkormosemp@gmail.com
Διευκρινίσειςτηλέφωνο2331062222

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»στοκέντροτηςΒέροιας,μεόλο
τονεξολπισμό,σετιμήευκαιρίας,λόγωσυνταξιοδό-
τησης.Πληρ.τηλ.:6973327071κ.Χριστίνα.

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχανι-
κώνCITRUSBILLMON.IKEμεέδρατηνΗμαθία(7,5χλμ.Βέροι-
ας-Νάουσας)  ενημερώνει ότι δέχεταιαιτήσεις γιαπροσλήψεις,
συνεχούςαπασχόλησης,γιατηνκάλυψηθέσεωντωνπαρακάτω
ειδικοτήτων:

-Λογιστής–ΒοηθόςΛογιστή.
-ΥπάλληλοςΓραφείου.
-Μηχανικός–Μηχανοτεχνίτης.
Οιθέσειςαφορούνπλήρηαπασχόληση.Θαεκτιμηθείηεμπει-

ρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685,

6974020056
Γιααποστολήβιογραφικών (αναγραφή της θέσης εργασίας)

στο:e-mail:info@citrusbill.gr

ΗεταιρείαΝΙΚΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΑ.ΕμεέδρατονΤρίλοφοΒέροι-
αςκαιαντικείμενοτηνψύξη-τυποποίησηκαιεπεξεργασίαφρού-
τωνζητάναπροσλάβειάμεσα  για μόνιμη απασχόληση 

Έναν (1) Ψυκτικό -  Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων  με πτυχίο Τ.Ε.Ι  ή  Ι.Ε.Κ με 3ετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν  Βιογραφικό
Σημείωμα  σταγραφεία της επιχείρησηςστονΤρίλοφοΒέροιας
,κατά τις εργάσιμεςώρεςκαι ημέρες  ή να τοαποστείλουνηλε-
κτρονικάστηνδιεύθυνση:nikougiorgos001@yahoo.gr

Τηλέφωνoεπικοινωνίας:23320-42298

Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρίαμεπαρουσία25 ετώνστον τομέα της
μεταποίησης αγροτικώνπροϊόντων -παραγωγής ειδώνδιατροφής και
με συνεχή σταθερά ανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά,
ZHTOYNTAIγιααπασχόλησηστημονάδαπαραγωγήςτηςπουβρίσκεται
στο5οχλμΑλεξάνδρεια–ΚρύαςΒρύσης:

•Εργάτες / εργάτριες
•Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:
•Υπεύθυνοςβάρδιαςγιατηλειτουργίατουηλεκτρολογικούκαιηλεκτρο-

νικούεξοπλισμού
•Υποστήριξητηςλειτουργίαςτουτμήματοςπαραγωγής,μηχανώνσυ-

σκευασίαςκαιεπεξεργασίαςτροφίμων
•Κατασκευήηλεκτρικώνπινάκων
•ΔιάγνωσηκαιΑποκατάστασηβλαβών
•Συμμετοχήστηντακτικήσυντήρησημηχανημάτων
•Αναφέρεταιστουςπροϊσταμένους τουΗλεκτρολογικού τομέακαι του

ΤεχνικούΤμήματοςαντίστοιχα.

ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Προϋπηρεσία2-3έτησεβιομηχανίαθαεκτιμηθεί–ιδανικάστονκλά-

δοτροφίμων
•Κατανόησηηλεκτρολογικούσχεδίου(πολυγραμμικό,αυτοματισμοί)
•Γνώσηεγκαταστάσεωνκίνησης
•Δίπλωμαοδήγησηςαυτοκινήτου
•Απόφοιτοςσχολήςηλεκτρικώνεγκαταστάσεων/ηλεκτρολογίας/ηλε-

κτρονικής/αυτοματισμώνΙΕΚ,ΤΕΙ
•ΆδειαασκήσεωςεπαγγέλματοςΗλεκτρολόγου (τουλάχιστονΚατηγο-

ρίαςΒ’)
•Τήρηση&εφαρμογήτωνκανόνωνΥγείας&Ασφάλειαςστηνεργασία
•ΓνώσειςΑγγλικήςγλώσσαςκαιΗ/Υ
•Ευχέρειαγιαεργασίασεβάρδιες(απαραίτητο)
•Επιθυμητήηγνώσημηχανώνσυσκευασίας
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούνναστείλουνβιογραφικά

σημειώματαστοemail:hr@almifoods.gr
Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

1511-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟstudio20τμεπιπλωμένο180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣstudio25ανακαινισμενο160€
-ΕΛΙΑ50τμκαινουργιοπολύκαλο250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ55τμ3χωροιθεακαλό240€
-ΡΟΛΟΙ55τμ3χώροιανακαινισμενοατομλεβητ
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40τμsuper lux  επιπλωμενο
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  50τμsuperlux  επιπλωμενο
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ60τμκαινούριοατομ.Θερμεπι-
πλωμενο400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ75τμκαινούργιοτζάκι,θέα350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ
350€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ  89τμανακαινισμενο ατομθερμ
πετρ320€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ85τμεπιπλωμένοπλήρες,ατομ.
Θερμ.300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τμ,ατομ.Θερμ.330ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ100τμ3δωμ230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ60τμ1δωμσαλονιεπιπλωμε-
νο250ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 25ΤΜανακαινσμενο lux ενοικιο 250
28000ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος
23000ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τμκαινουργιο32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ45τμκαινούργιοτζακι44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ60τμκαινουργιοτζακι54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι
57000ε
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τμκαλότζακι45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ85τμκαινούργιο84000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ90 τμ ισογειοατομλεβηταςαυλη
48000€
-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ80τμκαλό47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τμ10ετώνparking85.000€
-ΡΟΛΟΙ90 τμανακαινισμενο luατομλεβητας4
όροφοςθέα90.000€
-ΡΟΛΟΙ90τμκαλοχωριζεταισε247.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 95τμπολύκαλοετοιμοαποθηκημε-
γαληπυλωτη55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ105τμπολύκαλο,αποθηκηθεα,
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τμκαιγιαεπαγγελματικήστέγη
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ170τμ  LUXκαινούργια
θέα300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια
180.000€
-ΚΤΕΛ115ΤΜ4=osΘΕΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ58000ε
-ΑΓ.ΑΜΤΩΝΙΟΣ100ΤΜ1=οςΚΕΝΤΡΟ47000ε

-ΚΤΗΡΙΟ280ΤΜ2διαμεριματα100τμκαιμα-
γαζι80τμ140000ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ80ΤΜΣΕΟΙΚΟΠΕΔΟ200ΤΜ43000ε
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ120ΤΜΣΕ2ΕΠΙΠΕΔΑΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ58000
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH
320000ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ
220000ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ
170000ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ70ΤΜΠΑΛΙΟΣΕ800ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΤΙΜΗ38000ε
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ 70ΤΜΣΕ500ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙ-
ΜΗ14000ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ   100ΤΜΗΜΙΤΕΛΕΣ  ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟΤΙΜΗ22000ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ90ΤΜΠΟΛΥΚΑΛΟΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟΜΕ1000ΟΙΚΟΠΕΔΟΤΙΜΗ80000ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ
180.000€
-ΕΛΙΑ225τμκαλό24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑΚΕΝΤΡΟ90τμκτίζει100τμ38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ326 τμ
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τμ
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνωστοδρόμογια
μαγαζί80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑεπάνωστο
δρόμο6000τμ70.000€
-ΡΑΧΙΑ1400τμκεντρικό78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ16000τμ50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ400τμθέα120.000€
-ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ205τμ78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ4500τμ110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ630τμ70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ15τμ21.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΤΕΛ25τμ36.000€
-ΜΑΓΑΖΙΚΕΝΤΡΟ35τμ78.000€
-ΜΑΓΑΖΙΜΗΤΡΟΠΟΛΗ55τμ220.000€
-ΜΑΓΑΖΙΙΚΑ45τμμεπατάρι48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ70τμβενιζελου58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ35τμρολόι35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ60τμβενιζελου60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙΓΡΑΦΕΙΟ45τμ2χώροι230€
-Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟ40τμ2χωροι200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΡΑΦΕΙΟ35τμ2χωροι180€
-ΕΛΙΑΓΡΑΦΕΙΟ115τμ1οςόροφος600€
-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣΜΑΓΑΖΙ30τμ150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΑΓΟΡΑΚΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος,στρωμένοςμεβιομηχανικόδάπεδο,με2μεγάλουςψυκτι-
κούςθαλάμουςγιααποθήκευσηστοδάπεδο,συνολικώνμέτρων
περίπου900μέτρα.Οχώροςείναικατάλληλοςγιαεταιρείαπου
ασχολείταιμετρόφιμακαιείναιάμμεσαλειτουργικός.Στεγάζεται
σεοικόπεδο47.000m.Πληροφορίεςστοτηλ.697-3736714



 Την 18η ARTOZA επισκέφθηκαν μέλη 
του Συλλόγου των Ζαχαροπλαστών Βέροιας 

H 18η ARTOZA 
άνοιξε για μία ακό-
μη φορά τις πύλες 
της στο Metropolitan 
Expo.

Μέλη του Συλλό-
γου των Ζαχαροπλα-
στών Βέροιας επι-
σκέφθηκαν την Έκ-
θεση και πραγματικά 
ο ενθουσιασμός ήταν 
εμφανής γιατί ήταν 
μία Έκθεση που άξιζε 
πάρα πολύ. Περισσό-
τεροι από 220 εκθέ-
τες, όχι μόνο από την 
Ελλάδα, την Κύπρο 
αλλά και από χώρες 
των Βαλκανίων έ-
δωσαν το παρόν με 
πρώτες  ύλες, εξοπλι-
σμό, μηχανήματα και 
υπηρεσίες για τους 
κλάδους Αρτοποιίας, 
Ζαχαροπλαστ ικής, 
Παγωτού και Σοκολα-
τοειδών προϊόντων.

Στο πλαίσιο των 
παράλληλων εκδηλώ-
σεων κορυφαίοι ζα-
χαροπλάστες και αρ-
τοποιοί ανέδειξαν όλο 
το σύγχρονο φάσμα 
τόσο των προϊόντων 
όσο και των τάσεων 
και υπηρεσιών που έ-
χει στη διάθεσή του ο 
σύγχρονος Αρτοποιός 
και Ζαχαροπλάστης. Επιβεβαιώθηκε για μία κόμη φορά ο τίτλος της ως απόλυτος εκθεσιακός θεσμός του κλάδου 
στη Ν.Α. Ευρώπη.
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Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο 
στη μνήμη του Γιώργου Μανέκα

Ο Σύλλογος Βλάχων Βέροιας σας 
προσκαλεί σε μία πολύ ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση όπου το παρελθόν συνα-
ντάται με το παρόν και το μέλλον, την 
Τετάρτη στις 15 Μαρτίου, στις 7.30 
μ.μ. στον Χώρο Τεχνών Βέροιας. 
Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι αφι-
ερωμένο «in memoriam» - στη μνή-
μη του Βλάχου ερμηνευτή, Γιώργου 
Μανέκα. 

Ο σύλλογος τιμά το ιδρυτικό μέλος 
του, Γιώργο Μανέκα, που «έφυγε» 
το 2021, προβάλλοντας μέρος του 
έργου του, που αποτελεί μία ιστορικής 
σημασίας πολιτιστική παρακαταθήκη 
για όλους τους Βλάχους και πηγή έ-
μπνευσης για τους νέους και τις νέες. 

Στην εκδήλωση, διάρκειας μιάμι-
σης ώρας, θα αποδοθούν ζωντανά 
τραγούδια από νέους ερμηνευτές αλ-
λά και το Τμήμα της Χορωδίας του 
συλλόγου, με τη συνοδεία παραδο-
σιακής ορχήστρας. Επίσης, θα πα-
ρουσιαστεί η ΝΕΑ έκδοση «Ο ΕΡΧΟ-
ΜΟΣ» που περιλαμβάνει πολυσέλιδο 
ένθετο και διπλό CD με 19 βλάχικα τραγούδια. Θα προβληθεί επίσης, μέρος οπτικοακουστι-
κού υλικού, από την ομότιτλη παραγωγή του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Δημήτρης Παράσχος, Φώτης Καραβιώτης (κλαρίνο)
Αντώνης Παπαδόπουλος (κρουστά)
Πέτρος Πιπιλιάρης (ακορντεόν) 
Θάνος Ρούμπος (βιολί)
Θοδωρής Σιταράς (τρομπέτα)
Αποστόλης Πιντζιλαίος (λαούτο)
Τραγουδούν:  Λέμη Γατοπούλου, Απόστολος Καραμίχος, Κωνσταντίνος Μέλιος, , Θανά-

σης Μπακάλης, Γιώργος Παράσχος, Τάνια Πατσίκα, Τάνια Πίσκου, Νίκος Σταμανίκης, Μιχά-
λης Φουνταλής 

Τμήμα Χορωδίας ΛΣΒΒ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ώρα έναρξης: 7.30 μ.μ.
Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας

Είσοδος ελεύθερη

Με κοινή πρωτοβουλία έξι Υπουργείων
11 μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων, τραυματιών 

και επιβαινόντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών
Σε πρωτοβουλίες στήριξης και αρωγής συγγενών 

θυμάτων, τραυματιών και επιβαινόντων στο σιδηρο-
δρομικό δυστύχημα των Τεμπών, προχώρησαν το 
Υπουργείο Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, τις οποίες ανακοίνω-
σαν χθες σε κοινό δελτίου τύπου. «Η ανθρώπινη 
ζωή δεν αποτιμάται. Ελάχιστο χρέος της Πολιτείας, 
σε αυτές τις συνθήκες, είναι να ανακουφίσει και να 
στηρίξει, με σεμνότητα και σεβασμό, τους συγγενείς 
των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών», αναφέρει η 
ανακοίνωση και για αυτό το σκοπό, αποφασίστηκε η 
λήψη των παρακάτω 11 μέτρων στήριξης:

1) Καταβάλλεται ειδική σύνταξη υπέρ των οικογε-
νειών μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν, καθώς 
και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω 
του 50%, εξαιτίας του δυστυχήματος. Η σύνταξη, για 
κάθε πρόσωπο που απεβίωσε, επιμερίζεται στον/στη 
σύζυγο και στα τέκνα ή σε περίπτωση μη ύπαρξης 
συζύγου και τέκνων, επιμερίζεται στους γονείς. Η σύ-
νταξη είναι αφορολόγητη και καταβάλλεται αναδρομι-
κά από 1η Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημά-
των ή λήψης άλλης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής 
σύνταξης προσδιορίζεται μηνιαίως στο τετραπλάσιο 
της εθνικής σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται 
ετησίως, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την 
αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων αναλαμβάνει 
η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

2) Οι εκκρεμείς – κατά την 31/03/2023 – ατομικές 
οφειλές των συγγενών (γονέων, συζύγων ή προ-
σώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 
τέκνων και αδελφών) των θανόντων, των προσώ-
πων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 
άνω του 50% και των συγγενών τους, καθώς και των 
προσώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς την 
φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία, διαγρά-
φονται.

3) Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και 
τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας 

τους, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των 
θυμάτων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στε-
γαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν 
οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται.

4) Οι κληρονόμοι προσώπων που απεβίωσαν 
συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα 
Τέμπη, απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς.

5) Δίνεται το δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο 
Τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, 
έως και β’ βαθμού συγγένειας. Δικαίωμα διορισμού 
έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ 
ή/και υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, 
για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβά-
ζεται στον σύζυγο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν από 
τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

6) Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, προς 
επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων, θα λη-
φθεί νομοθετική μέριμνα για τη διευκόλυνση της 
εκτελεστότητας των αποφάσεων από τον πρώτο 
βαθμό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια 
στα θύματα και στους συγγενείς τους, εφόσον το 
επιθυμούν.

7) Όλοι οι επιβαίνοντες φοιτητές καθώς και οι 
φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και 
γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνι-
μη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, δικαιούνται 
μετεγγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε 
αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΑΕΙ).

8) Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές προτεραιοποιούνται 
όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των 
εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων και τους παρέχεται 
δωρεάν σίτιση, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

9) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2023, 
2024, 2025 (τακτικές και επαναληπτικές), θα εφαρ-
μοστούν ρυθμίσεις περί προσαύξησης μοριοδότη-
σης για τους επιβαίνοντες καθώς και για τα τέκνα, 
συζύγους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο 
συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώ-

πων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 
άνω του 50%.

10) Καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΠΥ, οι δα-
πάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε 
υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε 
δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς απολύ-
τως καμία συμμετοχή.

11) Παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογι-
κή υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, των 
τραυματιών και των επιβαινόντων, δια ζώσης και 
κατ’οίκον, μέσα από το δίκτυο δομών ψυχικής υγείας 
του ΕΣΥ, καθώς και τηλεφωνικά μέσω της Δωρε-
άν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
10306, με την ειδική επιλογή 3.

Οι ανωτέρω δράσεις υποστηρίζονται από τα Υ-
πουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαι-

οσύνης και Εσωτερικών.
Για την ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των οικο-

γενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επι-
βαινόντων, δημιουργείται ειδική δομή και τηλεφωνική 
γραμμή υποστήριξης και γρήγορης διεκπεραίωσης 
όλων των υποθέσεων για τα ανωτέρω μέτρα, αλλά 
και για κάθε συναλλαγή τους με το Δημόσιο, στην Γε-
νική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κατα-
πολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, στην περίπτωση διασωθέντων επιβα-
τών που αγόρασαν εισιτήρια – χωρίς να υποβάλουν 
τα προσωπικά τους στοιχεία – εισιτήρια και αποχώ-
ρησαν από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να 
αφήσουν στοιχεία επικοινωνίας στις Κρατικές Αρχές, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμμή 
Αρωγής, προκειμένου να κάνουν χρήση των δικαιω-
μάτων τους».
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