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Στα 780 
ο κατώτατος µισθός από 1η Απριλίου

Ανακοινώθηκε χθες από τον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασίας

Ποια επιδόµατα συµπαρασύρει και πόσο 
Πρώτες αντιδράσεις του εµπορικού κόσµου

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τάσος Μπαρτζώκας: Να διεκδικήσουμε 
στην Ημαθία, με πείσμα, το κομμάτι της 

πίτας που μας αναλογεί!

Μάρτης με χιόνια
 στα ορεινά

Βέρης (Τριπόταμος) γεννήτορας 
της Βέροιας (ΙΙ)

«Όλοι στους 
δρόμους! Eπιζήμια 

για τον τόπο 
η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη» 

Αντώνης Μαρκούλης
Υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Του Πάρη Παπακανάκη
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του Σαββατοκύριακου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά 
της ιδιωτικοποίησης του νερού από 

εργαζομένους της ΔΕΥΑΒ
 
Σε 24ωρη α -

περγία προχωρούν 
τη  Δευτέρα  20 
Μαρτίου οι εργα-
ζόμενοι στις ΔΕΥΑ 
σε ένδειξη δια -
μαρτυρίας για την 
εισαγωγή - ψήφι-
ση στη Βουλή του 
πολυνομοσχεδίου 
που εντάσσει τα 
νερά στην ΡΑΑΕΥ 
και ανοίγει έμμε-
σα, όπως λένε, την 
πόρτα στην ιδιωτι-
κοποίηση των δη-
μοτικών επιχειρή-
σεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.

 Στο πλαίσιο 
της πανελλαδικής 
κινητοποίησης, οι 
εργαζόμενοι της 
ΔΕΥΑ Βέροιας  θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9:00 το πρωί της Δευτέρας στα κεντρικά γραφεία της δημοτι-
κής  επιχείρησης, επι της οδού Κεντρικής, με απόφαση του σωματείου εργαζομένων.

«Τρέχει» η ασφαλτόστρωση και αναμένεται ο 
οδοφωτισμός στους Κυκλικούς Κόμβους του Προμηθέα

 
Αυτοψία για την εξέλιξη των εργασιών ολοκλή-

ρωσης της ασφαλτόστρωσης στους δύο κυκλικούς 
κόμβους στην περιοχή του Προμηθέα (Εβραϊκά 
Μνήματα), έκανε χθες ο δήμαρχος Βέροιας, Κώ-
στας Βοργιαζίδης. Όπως ενημερώνει ο Δήμος, 
οι ασφαλτοστρώσεις που εντάσσονται στο έργο 
«Βελτίωση κινητικότητας σε περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων Δ. Βέροιας» ολοκληρώνονται με 
ταχείς ρυθμούς, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση 
οδοφωτισμού στα σημεία.

Στο πλαίσιο του έργου έχει παραδοθεί στην κυ-
κλοφορία ο κυκλικός κόμβος της οδού Μπουμπου-
λίνας στο Βυζαντινό Μουσείο, ενώ αναμένεται να 
ολοκληρωθούν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στο 
2ο Γυμνάσιο, στο 8ο Δημοτικό και στο 12ο Δημο-
τικό Σχολείο.

Στο έργο περιλαμβάνονται: Κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανση (διαβάσεις πεζών) πέριξ των 
εκπαιδευτικών συγκροτημάτων, κατασκευή αστι-
κών κόμβων, κατασκευή νησίδων, ανακατασκευή 
και διεύρυνση των πεζοδρομίων, τοποθέτηση οδο-
στρωσίας –ασφαλτικών, ανάπλαση των πεζοδρο-
μίων έμπροσθεν των σχολικών συγκροτημάτων 
και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με στόχο  την 
βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τη 
μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, τον εξορθολο-
γισμό της κίνησης των οχημάτων  και την εύρυθμη 
διευθέτηση της κυκλοφορίας, με στόχο την οδική 
ασφάλεια, ειδικά των παιδιών. 

Μάρτης με χιόνια 
στα ορεινά

Άσπρισαν τα ορεινά της Ημαθίας, δικαιώνοντας τον Μάρτη 
τον παλουκοκαύτη…

Μέχρι τα 600 μέτρα των Πιερίων στα Ριζώματα, έφτασαν τα 
μαρτιάτικα χιόνια και εννοείται πως το έριξε και στα ορεινά του 
Βερμίου, ενώ στο Σέλι η θερμοκρασία έφτασε στο -5 περίπου, 
με  τα αποχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας και του Δή-
μου, δε δράση!

Όσοι ανηφορήσουν στα ορεινά το Σαββατοκύριακο θα χα-
ρούν μια άσπρη μέρα!

Νέα Νικομήδεια και Νέα 
Γενεά αποχαιρέτησαν
 τον δικό τους Μίμη

Με ένα στεφά-
νι και πολλές κι 
αξέχαστες ανα-
μνήσεις αποχαι-
ρέτησε τον Μίμη 
Παπαϊωάννου το 
χωριό του, η Νέα 
Νικομήδεια.  Το 
στεφάνι του ΠΑΟ 
Νέας Γενεάς, της 
πρώτης του ομά-
δας, βρέθηκε το 
μεσημέρι της Πα-
ρασκευής στον 
χώρο της εκκλη-
σίας της Αγίας 
Τριάδας στη Νέα 
Φιλαδέλφεια, εκεί 
όπου χιλιάδες άν-
θρωποι, νέοι, ηλι-
κιωμένοι, άνδρες, 
γυναίκες, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή και 
άνθρωπο.

Αγίου Δημητρίου... είσοδος 1ου Δημοτικού Σχολείου, σημερινού Δημαρχείου. 1959, άλλες εποχές...
Πόσοι και πόσες δεν έχουμε περάσει από τις πόρτες αυτές; και πόσος ευχάριστες αναμνήσεις έχουμε;



Ανταπάντηση στην α-
πάντηση του δημάρχου Κ. 
Βοργιαζίδη, απέστειλε στα 
ΜΜΕ ο Παύλος Παυλίδης, 
επικεφαλής Δημοτικής Πα-
ράταξης «Συνδημότες», α-
ναφέροντας τα εξής:

«Εμφανίστηκε επιτέλους 
με δημοσίευμα μετά από η-
μέρες ο κ. Δήμαρχος να απα-
ντάει στο θέμα των ημερών. 
Κι αντί να σκύψει πάνω από 
το πρόβλημα και τα όσα α-
ποδείχτηκαν, βούτηξε στην 
«λυματολάσπη» που την ε-
ξαφανίζει όλη ο εργολάβος κι 
αυτός επιστήμονας άνθρω-
πος το αποδέχεται.

Και αφού επιτέθηκε προ-
σωπικά στους άλλους υπο-
ψηφίους με τον συνήθη γνω-
στό του προσφιλή τρόπο, 
που του επιτρέπει να βρίσκει ακροατές «επιπέδου», 
υποψήφιους «με δράση» και ψηφοφόρους με «γνώση» 
χωρίς επίγνωση της κατάστασης, συνέχισε τον πολιτικό 
κατήφορο.

Επιτέθηκε προσωπικά πρώτα στον κ. Κορωνά πάλι 
για θέσεις και έμμισθα και άμισθα, χωρίς ντροπή και με 
περισσή υποκρισία λες κι αυτός δεν ήταν ο Δήμαρχος 
που αποφάσιζε να μείνει ο Κορωνάς σε αυτές τις θέσεις. 
Τα ίδια που ισχυρίζεται για όλους όσους τον ...αντιλαμ-
βάνονται και απομακρύνονται.

Κατέφυγε πάλι στην «λάσπη» των προηγούμενων 
εκλογών, για εμένα προσωπικά κι ας κρίθηκαν όλα δικα-
στικά και αμετάκλητα. 

Έβαλε κατά και του κ. Χαλκίδη προειδοποιώντας τον 
να μην ασχοληθεί με τα «σκουπίδια». Γιατί αυτός μάλλον 
ξέρει καλύτερα.... 

Και τελικά διαφάνηκε ποιο είναι το πραγματικό του 
ήθος και το πολιτικό του ανάστημα να σταθεί απέναντι 
στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

Το ποιο σοβαρό είναι ότι αποπειράθηκε να αποποι-
ηθεί τις ευθύνες, ισχυριζόμενος ότι «ο Δήμαρχος ΔΕΝ 
απολογείται για τον Βιολογικό, όταν υπάρχει εξειδικευμέ-
νος επιστήμονας εργολάβος και εξειδικευμένος επιστή-
μονας-υπεύθυνος λειτουργίας του Βιολογικού.» και να 
τις μεταθέσει αλλού, φοβούμενος πλέον για τις ποινικές 
διώξεις που γίνονται ήδη, αλλα και αυτές που ακολου-
θούν. Κρατώντας την θέση του απλού θεατή!  

Χαρακτήρισε «ασάφειες» και «δυσλειτουργία του Βι-
ολογικού» την ρύπανση που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο, 
δυσφημεί τον Δήμο πανελλαδικά κι απασχολεί πλέον τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και την δικαιοσύνη. Τόσο απλά! 

Αποποιήθηκε τα χρόνια 
πριν το 2019 λες και άλλος ή-
ταν Δήμαρχος, άλλαξε και τα 
ποσά που «μας γλύτωσε» η 
ΔΕΥΑΒ και από 2.800.000€ 
και 3.000.000€ τώρα έγιναν 
2.000.000€. Έτσι γίνεται μάλ-
λον με τα εκατομυριάκια! Δεν 
μπορούν να αποφασίσουν! Και 
φυσικά σιγά μην απαντήσει 
που βρίσκονται, γιατί η ΔΕΥΑΒ 
είναι ακόμα χρεωμένη και γιατί 
δεν μειώθηκε το κόστος των 
λογαριασμών του νερού στους 
δημότες, αφού είχαμε τέτοιες 
επιτυχίες από τις «ασάφειες», 
κλπ., κλπ.

κ. Δήμαρχε
Αντί να ασχοληθείτε με το 

θεμα και να πάρετε μέτρα και 
να δώσετε απαντήσεις, προ-
σπαθείτε με προσωπικές επι-
θέσεις να συγκαλύψετε το θε-

μα. Όλος ο κόσμος πλέον κατάλαβε. Ακόμα κι αυτοί που 
έχουν προσωπικά συμφέροντα ή ψάχνουν για έμμισθες 
θέσεις ή «διορίζουν « συγγενικά τους πρόσωπα λόγω 
ιδεολογίας, λογικά θα το αντιλήφτηκαν. Το ότι ήσασταν 
αυτόπτης μάρτυρας όταν κληθήκατε προσωπικά και 
πήγατε στον τόπο που συμβαίνουν όλα αυτά και γνωρί-
ζετε πλέον, σας κάνει συνεργό. Γιατί εξακολουθείτε και 
συνεχίζεται…

Διακριθήκατε στην θητεία σας πολιτικά για τις επαφές 
σας με τον κ. Σώρρα που κατέληξε φυλακή, για την απα-
ξίωση με τις ενέργειες σας μιας περήφανης δωρεάς για 
την γέφυρα Κούσου, για τις επαφές σας με επενδυτές 
για το Σέλι. Τελικά βρήκατε τον επενδυτή εδω και χρόνια 
στον Βιολογικό κι εφαρμόζει την μοναδική μέθοδο, στον 
μοναδικό Δήμο σε όλη την Ελλάδα! Γι άλλη μια φορά 
γελάει όλη η Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν στην Βέ-
ροια (και επιστημονικά και διαχειριστικά). Κι η καημένη η 
Βέροια βουλιάζει.

Κ. Δήμαρχε 
Αν δεν το έχετε αντιληφτεί ακόμη, είστε ο Δήμαρχος 

ενός περήφανου Δήμου, σε έναν σπάνιο πλούσιο τόπο, 
με τόσα ωραία πράγματα να δημιουργήσετε και να α-
σχοληθείτε, είστε ο πρώτος πολίτης μιας πόλης που όλα 
τα χρόνια προσπαθούσε να γίνει ποιο όμορφη κι αντάξια 
της ιστορίας της. 

Παρακαλώ μην καταστρέφετε κι άλλο αυτόν τον τό-
πο. Μην ρίχνετε κι άλλο το επίπεδο. Ενίοτε τα καρποφό-
ρα δέντρα ξεραίνονται ή στεγνώνουν ή αρρωσταίνουν. 
Να διαλέγετε καλές ποικιλίες και χρήσιμες για το κοινό 
καλό κι όχι για τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας ο-
φέλη. Μην κυλιέστε άλλο στην «λυματολάσπη». 

Από τον Δή-
μ ο  Β έ ρ ο ι α ς , 
δόθηκε στη δη-
μοσιότητα το πα-
ρακάτω κείμενο 
– απάντηση σε 
π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ ο 
δημοσίευμα – 
ρεπορτάζ Αθηνα-
ϊκής εφημερίδας: 

«Με μεγάλη 
μας έκπληξη δι-
απιστώσαμε την 
επαναδημοσίευση 
θέματος αθηνα-
ϊκής εφημερίδας 
σε συγκεκριμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
όπου μετά λύπης διαπιστώσαμε την έλλειψη 
στοιχειώδους διασταύρωσης στοιχείων για ένα 
τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι οι παράνομες 
χωματερές και οι ασυνείδητοι πολίτες που πε-
τούν κυριολεκτικά όπου βρουν μπάζα, σκουπί-
δια και λαχανικά. 

Η εντονότατη απογοήτευσή μας -για το 
πλαίσιο δεοντολογίας όπου ασκήθηκε η δημο-
σιογραφία- είναι έκδηλη, καθώς συμπεραίνου-
με πως πρόκειται για πυροτέχνημα εντυπώσε-
ων, την ώρα που ως δημοτική αρχή καλούμα-
στε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με συ-
χνούς επιτόπιους ελέγχους και καθαρισμούς.

Στα κείμενα τόσο του αρχικού δημοσιεύμα-
τος όσο και των αναπαραχθέντων σχολίων, 
αναφέρεται πως δίπλα στον αρχαιολογικό χώ-
ρο της Βεργίνας επικρατούν απαράδεκτες ει-
κόνες ρύπανσης, την ώρα που δημοσιεύθηκαν 
φωτογραφίες μέχρι και από τον πρώην ΧΑΔΑ 

Ριζωμάτων! 
Και επίσης, άξιο απορίας για εμάς, ήταν το 

γεγονός ότι οι εν λόγω φωτογραφίες που δη-
μοσιεύθηκαν είχαν αποτυπωθεί στον φακό όχι 
πρόσφατα, αλλά το 2021! Και για του λόγου 
το αληθές:  Η δημοσίευσή τους έγινε 
στις 20 Οκτωβρίου του 2021 στην εφημερίδα 
ΛΑΟΣ της Βέροιας, σε υπογεγραμμένο άρθρο 
με τον τίτλο «Πανέξυπνη πόλη ή… Και το περι-
βάλλον;». 

Παρ’ όλα τα στοιχεία τα οποία -όπως προ-
κύπτει από τα παραπάνω- βρίσκονται στη 
διάθεση του καθένα, τα εν λόγω δημοσιεύμα-
τα φαίνεται πως έγιναν χωρίς καμία έρευνα, 
χωρίς διασταύρωση των πληροφοριών και 
των δεδομένων, χωρίς να έχει υπάρξει καμία 
επικοινωνία με τους αρμόδιους, ούτε καν η 
στοιχειώδης αναζήτηση στο αρχείο!

Έτσι μάλλον βόλεψε… Βέβαια για το ποιος 
εκτέθηκε τελικά; Η απάντηση δόθηκε…»

Στην απάντηση του δήμαρ-
χου Βέροιας για το πρωτοσέλιδο 
δημοσίευμα και το ρεπορτάζ της 
εφημερίδας ESPRESSO, ο δημο-
τικός σύμβουλος Θόδωρος Θεο-
δωρίδης απαντάει στον κ. Βορ-
γιαζίδη:

«Μόνο η εφημερίδα ESPRESSO, 
ενδιαφέρθηκε να κάνει ρεπορτάζ για 
την απίθανη κατάσταση στον Δήμο 
μας, σε σχέση με τα σκουπίδια. Ξε-
κίνησε με την θέση «Δεν είναι δυνα-
τόν να συμβαίνουν αυτά σήμερα». 
Έτσι νόμιζαν. Από τον Δήμο, ακόμη 
δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα όσα συμ-
βαίνουν γύρω τους. Η ενημέρωση από μέρους 
μου, είχε στόχο να παρουσιαστεί σφαιρικά και  
χωρικά το διαρκές έγκλημα. Ότι τα σημερινά 
χάλια, είναι χειρότερα από τα χθεσινά, τουλά-
χιστον εδώ και δέκα χρόνια. Ότι ποτέ δεν εν-
διαφέρθηκε η Δημοτική αρχή , ώστε να σταμα-
τήσει η αυθαιρεσία. Δηλαδή, έδωσα στην διά-
θεση της εφημερίδας και σημερινές και παλιές 
φωτογραφίες. Το ότι φωτογραφία του 2021, 
θεωρείται παλιά, με ξεπερνά. Ένα χρόνο πριν 
είναι παλιά; Η ένταση της πρωτοσέλιδης εικό-
νας, επιτέλους ενόχλησε τώρα. Κανέναν δεν 
ενόχλησε όμως επι δέκα χρόνια τουλάχιστον. 
Δεν έχουν ιδέα ακόμη, τι συμβαίνει στη Σφη-
κιά, στη Ραχιά, στη Φυτιά, στην Κουλούρα, στη 
Βεργίνα, στο Λαζοχώρι, στο Μακροχώρι, στον 
Τριπόταμο, στο Σέλι… Παντού στον Δήμο μας. 
Στην επίσης πρόσφατη γραπτή δήλωση του κ. 
Βοργιαζίδη, διαβάζουμε πόσο γνώση έχει για 
το τι συμβαίνει. Λέει μεταξύ άλλων  «… για τις 
οικοσκευές οι οποίες αφέθηκαν στην παρόχθια 
περιοχή του Αλιάκμονα από ανθρώπους χωρίς 
σεβασμό προς το περιβάλλον και τους γύρω 
τους».Νομίζει ότι πρόκειται για οικοσκευές και 
όχι για κάθε είδους σκουπίδια, μεταξύ αυτών 
επικίνδυνα και τοξικά. Τον διαψεύδει η ίδια 
υπηρεσία του, που θα έπρεπε να ξέρει ότι 
υφίσταται. Έκανε λοιπόν αυτοψία η υπηρεσία 
περιβάλλοντος κλπ, στο τέλος του Ιανουαρίου 
του 2023 και σε μόνο τέσσερα σημεία και όχι 
σε εκατόν τέσσερα. Να τι λέει σε ένα σημείο, 

σχεδόν όμοιο με τα υπόλοιπα. « Τα απόβλητα 
αυτά ηταν κυρίως αστικά στερεά απόβλητα. Ο-
γκώδη απόβλητα, ελαστικά, υπολοίματα φρού-
των, κλαδιά, διάφορες συσκευασίες προϊόντων 
κ.α». Στο «κ.α», ήθελαν να πουν και τοξικά και 
επικίνδυνα, αμίαντο, συσκευασίες φυτοφαρ-
μάκων κλπ. Το κανονικό σκουπιδαριό έγινε 
οικοσκευή. Ενόχλησε η εικόνα λοιπόν ένα χρό-
νο πρίν και ποτέ η τραγικότητα σε κάθε γωνιά 
του Δήμου μας. Η εφημερίδα προσπάθησε να 
δημιουργήσει εντυπώσεις, λέει και όχι ότι λόγω 
χώρου η εφημερίδα, δεν έδειξε την συνολική 
εικόνα. Νοιώθουν «εντονότατη απογοήτευση». 
Αντί να ευχαριστούν την εφημερίδα που τους, 
μας, χαρίστηκαν. Που δεν τα είπανε όλα. Και 
για να μην νοιώθουν απογοητευμένοι, τους 
αφιερώνω αυτές τις ελάχιστες φωτογραφίες, 
λίγες εκατοντάδες μέτρα από το νέο μουσείο 
των Αιγών και δέκα μέτρα από το νερό του 
Αλιάκμονα.Είναι στις 4 και 28 Φεβρουαρίου 
2023. Εσείς κύριε, μπορεί να λυπάστε απλώς 
για μια πρωτοσέλιδη φωτογραφία. Εγώ, (και 
όχι μόνον) είμαι εξοργισμένος με όσα κάνατε 
και όσα δεν κάνατε στον τόπο μας και θα το 
διαπιστώσετε. Στηριχτείτε στα «καρποφόρα» 
δέντρα της επιλογής σας, που είναι ξεραμένα 
προ πολλού. Εσείς κύριε Βοργιαζίδη, έχτε την 
εντύπωση ότι δεν απολογείστε και ότι για όλα 
φταίνε κάποιοι άλλοι. ΝΟΜΙΖΕΤΕ.

(Ευχαριστούμε ως πολίτες τον Δημοσιο-
γράφο Βαγγέλη Καραλή, όμως, την επόμενη 
φορά να τα γράψει όλα. Να μην χαριστεί στο 
ελάχιστο)

3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

«Όλοι στους δρόμους!  Eπιζήμια 
για τον τόπο η κυβέρνηση Μητσοτάκη» 

Μαζικά και δυναμικά πρέπει να συμμετάσχουμε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 
στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Απεργία και οργή παντού! Οι λαϊκές κινητο-
ποιήσεις δεν μπορεί να κρίνονται παράνομες με άθλιες προβοκάτσιες και κυ-
βερνητικές μεθοδεύσεις. Η γύμνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι επιζήμια 
για τον τόπο.

Από το 2019 ήταν έτοιμο το σύστημα κινητής τηλεφωνίας τρένων GSM-R 
στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Η παράδοση του έργου ξεκίνησε το 2018 
και ολοκληρώθηκε το 2019. Είχε εγκατασταθεί και οι εργαζόμενοι είχαν εκ-
παιδευτεί, αλλά με την αλλαγή της κυβέρνησης δεν λειτούργησε ποτέ. Αν 
ήταν ενεργό, ο μηχανοδηγός της τραγικής αμαξοστοιχίας θα είχε άμεση επι-
κοινωνία με σταθμάρχες και μηχανοδηγούς κοντινών τρένων.

Αντί αυτού τι; Μηδενικές επενδύσεις στην εγκληματική τετραετία Μητσο-
τάκη (με στοιχεία του ΟΟΣΑ), λεονταρισμοί στη Βουλή για την ασφάλεια στα 
τρένα από τον αρμόδιο υπουργό και οργάνωση φιεστών μία μέρα πριν το 
δυστύχημα. Όπου, διόλου περίεργο, να μας έλεγαν ότι οι Ιάπωνες ζήτησαν 

τεχνογνωσία από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, όπως νωρίτερα είχε ειπωθεί και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό! 
Το θράσος τους περίσσεψε.

Τα πράγματα είναι απλά. Το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί εάν στον σιδηρόδρομο ίσχυε ό,τι το 2019. Το σύ-
στημα του ΟΣΕ κατέρρευσε και αποδομήθηκε μέσα σε 4 χρόνια, υπό τις ευλογίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
που μετά από 4 χρόνια απραξίας μιλά χωρίς ντροπή για διάχυση ευθύνης.

«Φταίμε όλοι», το δόγμα του αμετανόητου πρωθυπουργού. Με μια υποκριτική συγγνώμη και κροκοδείλια 
δάκρυα, χωρίς ψήγμα αυτοκριτικής, με παράλληλη στοχοποίηση των συνδικαλιστών, που είχαν από καιρό προει-
δοποιήσει και μετρούν νεκρούς.

Ευτυχώς, το τέλος του Μητσοτάκη και της παρέας του είναι πιο κοντά από ποτέ. Αγώνας και λίγες μέρες υπο-
μονή ακόμη.

Αντώνης Μαρκούλης
Υπ. Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Παυλίδης προς Βοργιαζίδη: 
Παρακαλώ μην καταστρέφετε 

κι άλλο αυτόν τον τόπο

Δήμαρχος Βέροιας: Περί αποκατάστασης 
της (δημοσιογραφικής) αλήθειας

Θεόδωρος Θεοδωρίδης: 
Συνεχίζουν αμετανόητοι, σε όλα



«Ανθισμένες Ροδακινιές» της Βέροιας 2023 
 Ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει και φέτος σειρά από δράσεις με 

στόχο την ανάδειξη και τη βιωματική εμπειρία του φαινομένου.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα του 1ου Σαββατοκύριακου!
Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις και για την Κυριακή 26 Μαρτίου!
Ζωγραφική Προσώπου – Face Painting
Κυριακή 19 Μαρτίου – πάρκο Ελιάς – ώρα 09:00 -10:00
Καθώς συγκεντρωνόμαστε στο πάρκο της Ελιάς και ετοιμαζόμαστε για την 

Ποδηλατάδα και τον Περίπατο στον ροζ κάμπο της Βέροιας, ζωγραφίζουμε και 
ένα ανθάκι ροδακινιάς στα μικρά  προσωπάκια αλλά και στα μεγαλύτερα!

Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς – ώρα ανα-

χώρησης 10:00
Μια βόλτα με ποδήλατα στην καρδιά του κάμπου! 
Συναντιόμαστε στο πάρκο Ελιάς και απολαμβάνουμε μια πανέμορφη δια-

δρομή μέσα στις Ανθισμένες Ροδακινιές. Κατηφορίζουμε προς τον οικισμό της 
Μέσης, παίρνουμε το δρόμο για Κουλούρα, συνεχίζουμε προς το χωριό Άμμος. 
Στάση για νερό και κολατσιό. Επιστροφή στη Βέροια.

Η Ποδηλατάδα στις Ανθισμένες Ροδακινιές είναι μια εύκολη διαδρομή σε ά-
σφαλτο που απευθύνεται σε όλους τους ποδηλάτες άνω των 13 ετών  (ανήλικοι 
μόνο με συνοδεία). Συνολική διαδρομή: 17km. Υψομετρική διαφορά: 120m. 

Προσοχή παιδιά κάτω των 13 ετών ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν. Παιδιά 
άνω των 13 ΜΟΝΟ με την παρουσία και συμμετοχή γονέα/κηδεμόνα. Απαραί-
τητος εξοπλισμός: Κράνος. Προαιρετικός εξοπλισμός: Γάντια, Παγούρι με νερό.

Δείτε όλη την κανονική διαδρομή των 17 χλμ. εδώ: https://goo.gl/XA3YHp
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:  Δήμος Βέροιας/ Δημοτική  Αστυνομία  Βέροιας
Διαδρομή για θαρραλέους: Από το χωριό Άμμος, όπου κάνουμε διάλειμμα 

για κολατσιό, οι πιο θαρραλέοι συνεχίζουν προς το φράγμα, τις τεχνητές λίμνες 
και τα στενά του Αλιάκμονα. Συνολικό μήκος μέτριας/δύσκολης διαδρομής: 43 
χλμ. (http://bit.ly/38gZpBi). 

 Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στις δράσεις με δική τους ευθύνη
Περίπατος στις Ανθισμένες Ροδακινιές 
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς – ώρα ανα-

χώρησης 10:00
Καπελάκι, παγουράκι, smartphone για φωτογραφίες… και φύγαμε για τις 

Ανθισμένες Ροδακινιές! Ξεκινάμε από το πάρκο Ελιάς, όπου απολαμβάνου-
με την απεριόριστη θέα του ολάνθιστου ροζ κάμπου. Τα πρώτα ανθισμένα 
χωράφια απέχουν ελάχιστα από το κέντρο της Βέροιας! Περπατάμε παρέα, 
μαθαίνουμε για την καλλιέργεια του ροδάκινου και απολαμβάνουμε μοναδικές 
ανοιξιάτικες στιγμές στη φύση.

 Περιήγηση στην πόλη της Βέροιας 
Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 – συνάντηση στο πάρκο Ελιάς –ώρα αναχώ-

ρησης 13:00
Μια βόλτα στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης μας  για τους φίλους  

που θα έρθουν από μακριά και όχι μόνο! Θα σας συνοδεύσουν οι πιο ενημερω-
μένοι «τουριστικοί  οδηγοί»…οι ντόπιοι εθελοντές μας!!!
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Σε μια εποχή, όπως η δική μας, φί-
λοι αναγνώστες, που τα έχει όλα: α-
νέσεις, τεχνολογία, κατακτήσεις, κάτι 
απουσιάζει που είναι τόσο βασικό, ώστε 
η έλλειψή του, να κάνει ανούσια όλα τα 
άλλα. Και αυτό είναι: όχι απλώς ο άν-
θρωπος, αλλά ο ΣΥΝάνθρωπος.

Χίλιες-δύο ανθρώπινες μορφές μας 
περιβάλλουν. Κι όμως, νιώθουμε τόσο 
ξένοι μεταξύ μας, τόσο ψυχροί ο ένας 

για τις ανάγκες του άλλου. Απομονωθήκαμε σε μια εκούσια μονα-
ξιά και πάψαμε να ενδιαφερόμαστε για τον διπλανό μας. Η κοινω-
νία μας έγινε μια ποσότητα υπάρξεων, που μοιάζουν σαν μηχανές 
κουρντισμένες για να δουλεύουν και να παράγουν. Η σκληρή 
βιοπάλη και ο αγώνας για την επιβίωση, στένεψαν τα περιθώρια 
για την ανάπτυξη ενός πραγματικού ανθρωπισμού, που ξέρει να 
σκύβει με συμπόνοια πάνω στα προβλήματα του άλλου και να 
ανοίγει δρόμους στα τρομερά αδιέξοδα.

Το παράπονο πολλών ανθρώπων της εποχής, που προ-
βληματίζονται μπροστά στην κατάσταση αυτή, είναι τούτο: πως 
βούλωσαν τα αυτιά και έκλεισαν οι καρδιές μπροστά στον αν-
θρώπινο πόνο. Οι άλλοι νοιάζονται για τον εαυτούλη τους. Να 
εξασφαλίσουν αυτοί το καλό εισόδημα, το σπίτι, την άνεση, το 
αυτοκίνητο. Οι άλλοι ας πεθάνουν, ας στερηθούν, ας τα βγάλουν 
στο κάτω-κάτω πέρα μόνοι τους. Ο ατομισμός ρυθμίζει πια σε 
μεγάλο ποσοστό τις σχέσεις των ανθρώπων και το συμφέρον. Κι 
όπου συναντάμε χαμόγελα και φιλίες, κάτι πρέπει να υποθέσουμε 
πως εξυπηρετείται μ’ αυτές. Εκεί, δυστυχώς, έχουμε φθάσει. Στην 
άγρια εκμετάλλευση και των πιο αγνών συναισθημάτων.

Και δεν είναι μόνο οι υλικές ανάγκες των άλλων, που μένουν 
χωρίς στήριγμα, με τη νοοτροπία αυτή. Είναι και οι ψυχικές που 
ζητούν λίγη στοργή, λίγη αληθινή φιλία, λίγη κατανόηση, ένα καλό 
λόγο, μία σοφή συμβουλή. Κι αυτά κατάντησαν σπάνια στις ημέ-
ρες μας.

Είναι, δυστυχώς, αλήθεια πως τα μέλη της μεγάλης αστικής 
κοινωνίας έχουν απροσωποποιηθεί. Είναι μόνο οικονομικές, επαγ-
γελματικές ομάδες που μας ενδιαφέρουν μόνο όσο μας εξυπη-
ρετούν. Δεν θέλουμε να έχουμε στενότερες σχέσεις μεταξύ τους. 
Μάθαμε να αναπαυόμαστε μόνοι μας, να ψυχαγωγούμεθα μόνοι 

μας, να  ταξιδεύουμε ανάμεσα σ’ ένα ανώνυμο πλήθος, ξένοι και 
άγνωστοι.

Αυτό οφείλεται βασικά σε δύο αίτια. Πρώτα-πρώτα στη δομή 
της σημερινής κοινωνικής ζωής, που στηρίζεται σε ατομιστικά και 
εγωιστικά δεδομένα και έπειτα στη σπανιότητα ΣΥΝανθρώπων γύ-
ρω μας, που να έχουν τη δύναμη να ανταποκριθούν στις ενδότε-
ρες ψυχικές μας προσδοκίες. Σκάρτεψαν οι πιο πολλοί. Το πνεύμα 
του ευδαιμονισμού και του πρακτικού υλισμού, η χαλάρωση των 
δεσμών μας με τις παραδόσεις μας, η απαγκίστρωσή μας από τις 
«σκουριασμένες» αντιλήψεις των πατεράδων μας, ο θρησκευτικός 
πανχρωματισμός μας, όλα αυτά μαζί είναι η χοάνη μέσα στην 
οποία χάθηκε η ανθρωπιά από τους ανθρώπους και έγινε τόσο 
δύσκολη η ζωή μας.

Οι διαπιστώσεις αυτές, φίλοι αναγνώστες, δεν είναι πρωτό-
τυπες. Τις έχουν κάνει, κατά καιρούς, πολλοί δικοί μας και ξένοί 
σχολιαστές, που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου που κρέμεται 
πάνω απ’ τα κεφάλια μας, καθώς το κακό προχωρεί και παίρνει 
ανησυχητικές διαστάσεις.

Στην εποχή μας, φίλοι αναγνώστες, δεν έχουμε ανάγκη από 
ανθρώπους. Άνθρωποι υπάρχουν πολλοί και μάλιστα δισεκατομ-
μύρια. Στην εποχή μας έχουμε ανάγκη από ΣΥΝανθρώπους. Μας 
λείπει δηλαδή αυτό το –ΣΥΝ-.

Πονάμε: και δεν υπάρχει αυτό το –ΣΥΝ-, για να μας απαλύνει 
τον πόνο.

Υποφέρουμε: και δεν υπάρχει αυτό το –ΣΥΝ-, για να μας πα-
ρηγορήσει.

Κλαίμε: και δεν υπάρχει αυτό το –ΣΥΝ-, για να μας σκουπίσει 
το δάκρυ, αλλά και για να δακρύσει μαζί μας.

Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι: Τα δάκρυα που τρέχουν για τον 
πλησίον μας τα δέχεται πάντα ο Θεός, όπως παραστατικά λέγει ο 
Ιωάννης Πολέμης στο πιο κάτω ποίημά του:

Από τη γη δυο δάκρυα: Θερμά μαργαριτάρια,
ανέβηκαν και στάλαξαν στου Πλάστου τα ποδάρια.
Κι είπε το πρώτο τρέμοντας, εμπρός στο θείο θρόνο:
«-Εμένα μ’ έβγαλε η καρδιά για το δικό της πόνο».
Κι ο Πλάστης αποκρίθηκε: «-Ούτε στιγμή μη χάνεις»!
Σύρε να γίνεις βάλσαμο, τον πόνο της να γιάνεις».
Κι είπε και τ’ άλλο τρέμοντας εμπρός στο θείο θρόνο:
«-Εμένα μ’ έβγαλε η καρδιά για κάποιο ξένο πόνο»!
Κι ο Πλάστης αποκρίθηκε: «Εσύ μαζί μου μείνε!
Της ευσπλαχνιάς τα δάκρυα, δικά μου δάκρυα είναι».

Δεν έχουμε ανάγκη από ανθρώπους, 
αλλά από ΣΥΝανθρώπους

Η αγωνιστική ομάδα LEGO PIGS συμμετείχε την Κυριακή 12 Μαρ-
τίου 2023 στον Περιφερειακό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
FIRST® LEGO® League Κεντρικής Μακεδονίας που διοργανώνεται 
από την Eduact  στην κατηγορία Challenge (9-16 ετών), εκπροσωπώ-
ντας το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. 

 Πρόκειται για οκτώ (8) μαθητές και μαθήτριες της Τετάρτης τάξης 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, οι οποίοι με προπονητές τους ε-
θελοντές γονείς Κατερίνα Ζέρβα και Ευάγγελο Ντάμτσιο δημιούργησαν 
την ομάδα.  Μέλη της είναι οι μαθητές/τριες  :

Περικλής Αγγελίδης
Αικατερίνη Εκμεκτσόγλου
Κωνσταντίνος Ζαλώνης
Λευτέρης Ζησόπουλος
Γιάννης Καπράρας
Μαρία Λάλα
Μαρίνα Ντάμτσιου
Κωνσταντίνος Παντελίδης
Η ομάδα προπονήθηκε για περισσότερο από εξι (6) μήνες, με το 

κιτ ρομποτικής Lego Mindstorms EV3, που παραχώρησε ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, σε χώρο 
που διέθεσε η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.  

 Από νωρίς το πρωί οι 52 ομάδες με πάνω από 500 παιδιά και 
προπονητές έστησαν τα ρομπότ τους στον χώρο και παρουσίασαν 
στα μέλη των κριτικών επιτροπών τα project που είχαν ετοιμάσει. 

Οι κατηγορίες στις οποίες κρίθηκαν είναι: 
● Robot Game, που αφορά στην ικανότητα χειρισμού του ρομπότ, 

ώστε αυτό να εκτελέσει κάποιες αποστολές πάνω σε μία θεματική 
πίστα

● Robot Design, που αφορά στον τρόπο με τον οποίο σχεδίασαν 
το ρομπότ τους, για να καταφέρει αυτό να υλοποιήσει τις αποστολές 
πάνω στην πίστα αυτή

● Innovation Project, που αφορά στην παρουσίαση ενός μοναδικού 
project καινοτομίας που έχουν φτιάξει τα ίδια ( μακέτα,  παρουσίαση,  
αφίσα και  μορφή πρωτότυπου μοντέλου) και τέλος

● Θεμελιωδεις Αξίες, που αφορά στις αρχές της ομαδικότητας και 
της συνεργατικότητας που επέδειξαν τα παιδιά για την επίλυση προ-
βλημάτων.

Η μόνη βαθμολογία η οποία ανακοινώνεται είναι αυτή του Robot 
Game, στο οποίο η ομάδα κατατάχθηκε στη 10η θέση.

Με βάση το σύνολο όλων των επιμέρους βαθμολογιών, βγήκε μία 
τελική κατάταξη των ομάδων και η ομάδα LEGO PIGS ήταν μια από 
τις δεκαέξι που πήραν το εισιτήριο για τον 10ο επετειακό Μεγάλο Πα-
νελλήνιο Τελικό FIRST® LEGO® League που θα διεξαχθεί στις 18 και 

19 Μαρτίου 2023.
 To Project καινοτομίας της ομάδας, είχε σχέση με τις εναλλακτικές 

μορφές ενέργειας και συγκεκριμένα με την παραγωγή υδροηλεκτρι-
κής ενέργειας μέσω μιας πρωτότυπης φορητής μονάδας. Τα παιδια 
κατασκεύασαν ένα πρωτότυπο μοντέλο βασισμένο σε ανακυκλωμένα 
παιχνίδια. Η ιδέα ήρθε στα παιδιά μετά από μια εκπαιδευτική επίσκε-
ψη στο Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Σφηκιάς όπου είχαν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν.

Σχετικά με τον διαγωνισμό
 Το FIRST® LEGO® League είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα από το 

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ15/160778/Δ2) και εισάγει 
την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) 
σε παιδιά ηλικίας 4-16 μέσω διασκεδαστικής, συναρπαστικής και 
πρακτικής μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία 
επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου 
προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και 
εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μια συ-
νεργασία της μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® (For Inspiration 
and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού 
τομέα της LEGO® και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε 
περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως.

Πρόκριση της αγωνιστικής ομάδας LEGO PIGS 
στον τελικό του Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
-Συμμετείχαν 8 μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας



Για τις αποζημιώσεις των Βροχοπτώσεων:
Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας: 

 Εξευτελιστικό για τους παραγωγούς να ζητιανεύουν 
κάθε φορά την ελεημοσύνη του de minimis 

-Ζητούν άμεση συνάντηση στο Υπουργείο για δίκαιη λύση και 
εφαρμογή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοπραξίας Συνε-
ταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Η πρόσφατη ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για τις αποζημιώσεις 
στα πυρηνόκαρπα  που υπέστησαν ζημίες από τις 
βροχοπτώσεις του 2022  με το απαράδεκτα ποσά των  
65 και 80 ευρώ το στρέμμα μας βρίσκει απόλυτα αντί-
θετους και εκφράζουμε την απογοήτευση και την οργή 
του Αγροτικού κόσμου για την υπαναχώρηση από την 
αρχική εξαγγελία που υποσχόταν 135 και 150 ευρώ. 
Σαφώς δεν θεωρούμε ότι και τα αρχικά ποσά που είχαν 
εξαγγελθεί κάλυπταν την πραγματική ζημία των αγρο-
τών, διότι   με τις καταγραφείσες ζημίες από τις εκθέσεις 
του ΕΛΓΑ ποσοστών ζημίας 40 - 50% και άνω,  οι αποζημιούμενες αξίες έπρεπε να υπερβαίνουν το διπλάσιο 
και το τριπλάσιο των ανωτέρω ποσών, εάν αποζημιώνονταν από τον ΕΛΓΑ .

Και εύλογα τίθεται το ερώτημα. Έως πότε δεν θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ,  που αποδεδειγμέ-
να καλύπτει αυτές τις ζημίες, μάλιστα χωρίς να απαιτείται καμία τροποποίηση και θα αναγκαζόμαστε να απλώ-
νουμε κάθε φορά χέρι ζητιανιάς στις εκάστοτε Κυβερνήσεις  για να μας δίνουν αυτό που δικαιούμαστε από το 
Νόμο;  Και έως ως πότε θα πρέπει να βγαίνουμε στους δρόμους για να παίρνουμε αυτό που δικαιωματικά μας 
αναλογεί από το ασφαλιστικό σύστημα;

Ταυτόχρονα επισημαίνουμε  και προειδοποιούμε ότι  τα ποσά που δικαιούται να δώσει η χώρα μας από το 
de minimis , έχουν σχεδόν εξαντληθεί  και σε ενδεχόμενες νέες ζημίες θα υπάρξει αδυναμία οικονομικής ενί-
σχυσης. 

Επομένως, σήμερα μπαίνουν δύο ζητήματα προς διαπραγμάτευση. Πρώτον, η επαναφορά  του ύψους της 
αποζημίωσης  στα αρχικά εξαγγελθέντα  ποσά των 135 και 150 ευρώ, χωρίς συμψηφισμούς με την οικονομι-
κή ενίσχυση των 72 ευρώ, διότι το ποσό  δόθηκε με αιτιολογία της αύξησης του κόστους παραγωγής και της  
πτώσης των τιμών πώλησης λόγω Ουκρανικής κρίσης  και  δεύτερον την ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου 
Κανονισμού του ΕΛΓΑ για ζημίες από βροχοπτώσεις στα πυρηνόκαρπα. 

Η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας εκφράζοντας τα συμφέροντα των Συνεταιρι-
σμών - μελών της και των φυσικών προσώπων που είναι μέλη των εν λόγω  Συνεταιρισμών, σε συνδυασμό 
με το κοινό αίσθημα όλων των Αγροτών, απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
στους Βουλευτές των περιοχών Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης και Φλώρινας, ζητώντας άμεση συνάντηση στο 

Υπουργείο για να δοθεί  δίκαιη λύση στο σοβαρό πρόβλημα των α-
ποζημιώσεων, αλλά και της εφαρμογής του Κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Διότι είναι εξευτελιστικό για τον παραγωγικό κόσμο της περιο-
χής μας να ζητιανεύει την ελεημοσύνη του de minimis κάθε φορά,  
λόγω της επανειλημμένης άρνησης των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ  να  
εντάξουν τις εν λόγω ζημίες  παρά τις προβλέψεις του νομοθετικού 
πλαισίου, που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού και  τις  επιστη-
μονικές  γνωμοδοτήσεις  που έχουν εκδοθεί από το 2017.  

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και του αιτήματός μας για άμεση 
συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
αναμένουμε  τις δικές σας ενέργειες και ζητούμε παράλληλα τη 
σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας με εκπροσώπους απο-
κλειστικά Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων για την οριστι-
κή διευθέτηση του προβλήματος».   

Σήμερα στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας

Διάλεξη της Ιόλης 
Βιγγοπούλου 

με τίτλο 
«Ευρωπαίοι 

Περιηγητές στη 
Μακεδονία: 
διαδρομές 

περιπετειώδεις»
Οι Φίλοι 

του Πολυκε-
ντρικού Μου-
σείου των Αι-
γών και του 
Δικτύου του 
& η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων 
Η μ α θ ί α ς , 
σας προσκα-
λούν  στην 
διάλεξη της 
Ιόλης Βιγγο-
πούλου με 
τ ί τλο  «Ευ -
ρωπαίοι Πε-
ριηγητές στη 

Μακεδονία: διαδρομές περιπετειώδεις», 
στη σειρά διαλέξεων “Collectanea”, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 
Σάββατο 18/3 (7.30 μ.μ.) στο Βυζαντινό 
Μουσείο Βέροιας («Υπόγειο της Μνή-
μης»). Είσοδος ελεύθερη.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται με ταυτό-
χρονη απομακρυσμένη παρακολούθηση 
μέσω του συνδέσμου: https://us06web.
zoom.us/j/81567400436...
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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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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). 
 Κύριε, ἡ  δεξιά  σου  εὕροι3  πάντας  τούς  μισοῦντας  σε (Κύριε,  το  δεξί σου  

χέρι  είθε  να  χτυπήσει  όσους  σε μισούν). 
 Κύριε, οἱ  πιστοί  βασιλεῖς  σου   ἔχοιεν4  τὴν  σὴν  συμμαχίαν, τοὐτέστιν  

(δηλαδή)  τὸν  Σταυρόν  σου,  ὅπλον  εἰρήνης, ἀήττητον  τρόπαιον  (Κύριε  οι  
πιστοί  σου  βασιλιάδες  ας  έχουν  με  το  μέρος  τους  τη  συμμαχία  σου  που   
είναι  ο  Σταυρός  σου,  αυτό  το  όπλο  ειρήνης  και  το  σύμβολο της  νίκης). 

 Εὐλογημένη  Θεοτόκε,  ρυσθείημεν5  διά  σοῦ  τῶν  περιστάσεων (ευλογημένη  
Θεοτόκε, σώσε  μας   από  τις  κακές  καταστάσεις). 

      Σημειώσεις:   

1. Το «γένοιτο»  είναι  Εὐκτική  Ἀορίστου  του  ρήματος  «γίγνομαι». Ο Αόριστος  
είναι  «ἐγενόμην» και  η  Ευκτική  «γενοίμην, γένοιο, γένοιτο, γενοίμεθα, 
γένοισθε, γένοιντο». 

2. Το «Εἴη»  είναι  Εὐκτική  Ἐνεστώτα  του  ρήματος «εἰμί»,  όπως  φαίνεται  και  
στον  παρακάτω  πίνακα  της  κλίσης  των  ρημάτων «εἰμί  και  ἔχω». 

3. Το  «εὕροι» είναι  Εὐκτική  Ἀορίστου β΄ του  ρήματος  «εὑρίσκω». Ο  Αόριστος  
β΄ είναι  «εὗρον»  και  η  Ευκτική  «εὔροιμι, εὔροις, εὔροι, εὔροιμεν, εὔροιτε, 
εὔροιεν». 

4. Το  «ἔχοιεν»  είναι  Εὐκτική  Ἐνεστώτα  του  ρήματος  «ἔχω», όπως  φαίνεται  
και  στον   παρακάτω  πίνακα  της  κλίσης  των  ρημάτων  «εἰμί  και  ἔχω». 

5. Το «ρυσθείημεν»  είναι  Εὐκτική  παθητικού  Αορίστου  α΄ πρόσωπο  
Πληθυντικού  του  ρήματος  «ρύομαι = θεραπεύομαι, λυτρώνομαι, σώζομαι». 
Ο παθητικός  Αόριστος  είναι  «ἐρρύσθην»  και  η  Ευκτική  «ῥυσθείην», όπως  
θα  δούμε  παρακάτω  στο  σχετικό  πίνακα. 
 
 

 

Ἐνεστώτας 
ρῆμα Ὑποτα- 

κτική 
Εὐκτική ρῆμα Ὑποτα-        

κτική 
Εὐκτική 

εἰμ
ί 

ὦ εἲην 

ἔχω
 

ἔχω ἔχοιμι 
ῇς εἲης ἔχῃς ἔχοις 
ῇ εἲη ἔχῃ ἔχοι 
ὦμεν εἲημεν   ή   εἶμεν ἔχωμεν ἔχοιμεν 
ἦτε εἲητε   ή   εἶτε ἔχητε ἔχοιτε 
ὦσι(ν) εἲησαν   ή   εἶεν ἔχωσι(ν) ἔχοιεν 
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Άσκηση:  Στον  παρακάτω  πίνακα  σου  δίνονονται                                                       
ρήματα  στην  Ευκτική. Συμπλήρωσέ  τον 

 
 

Εὐκτική    χρόνος πρόσωπο ἀριθμός φωνή 
γένοισθε Ἐνεστ. β΄ Πληθυντ. Μέση 

σταυρωθείησαν     
γεγραμμένοι  εἶεν      

κελεύοις     
γεγραφώς      εἲη     

πράξαιο     
ἁλιεύσαις     

 

Εὐκτική    Ἐνεργητικής    Φωνής 
Ἐνεστώτας   Μέλλων Ἀόριστος   Παρακείμενος 

μονολεκτικός 
Παρακείμενος 
περιφραστικός 

λύοιμι λύσοιμι λύσαιμι λελύκοιμι λελυκώς      εἲην 
λύοις λύσοις λύσαις λελύκοις λελυκώς      εἲης 
λύοι λύσοι λύσαι λελύκοι λελυκώς      εἲη 
λύοιμεν λύσοιμεν λύσαιμεν λελύκοιμεν λελυκότες   εἶμεν 
λύοιτε λύσοιτε λύσαιτε λελύκοιτε λελυκότες   εἶτε 
λύοιεν λύσοιεν λύσαιεν λελύκοιεν λελυκότες   εἶεν 

       Εὐκτική   Μέσης    Φωνής,  Μέσης  διάθεσης 
Ἐνεστώτας   Μέλλων Ἀόριστος   Παρακείμενος 

περιφραστικός 
λυοίμην λυσοίμην λυσαίμην λελυμένος     εἲην 
λύοιο λύσοιο λύσαιο λελυμένος     εἲης 
λύοιτο λύσοιτο λύσαιτο λελυμένος     εἲη 
λυοίμεθα λυσοίμεθα λυσαίμεθα λελυμένοι     εἶμεν 
λύοισθε λύσοισθε λύσαισθε λελυμένοι     εἶτε 
λύοιντο λύσοιντο λύσαιντο λελυμένοι     εἶεν 

       Εὐκτική   Μέσης    Φωνής,  παθητικής   διάθεσης 
Ἐνεστώτας Μέλλων Ἀόριστος   Παρακείμενος 

περιφραστικός 
λυοίμην λυθησοίμην λυθείην   λελυμένος     εἲην 
λύοιο λυθήσοιο λυθείης  λελυμένος     εἲης 
λύοιτο λυθήσοιτο λυθείη λελυμένος     εἲη 
λυοίμεθα λυθησοίμεθα λυθείημεν λελυμένοι     εἶμεν 
λύοισθε λυθήσοισθε λυθείητε λελυμένοι     εἶτε 
λύοιντο λυθήσοιντο λυθείησαν λελυμένοι     εἶεν 



3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙ-

ΑΣΗ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ «

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
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Τάσος Μπαρτζώκας: 
Να διεκδικήσουμε στην 

Ημαθία, με πείσμα, το κομμάτι 
της πίτας που μας αναλογεί!

Με τους Προέδρους των Εμπορικών Συλλόγων της Ημαθίας συναντήθηκε 
ο Τάσος Μπαρτζώκας, ώστε να δημιουργηθεί ένα «κοινό μέτωπο» μεταξύ των 
παραγωγικών, των επιστημονικών και των πολιτικών φορέων, για την τουριστική 
και οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Στη συνάντηση παραβρέ-
θηκαν η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, κ. Α. Τσιπουρίδου, ο Πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, κ. Γ. Δημητριάδης και ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, κ. Α. Καλής.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα και τις προτάσεις, 
των θεσμικών εκπροσώπων του τοπικού εμπορίου και ανέλυσε διεξοδικά τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχει στη διάθεσή της η επιχειρηματικότητα, για να 
αναβαθμίσει τη θέση της και τις δυνατότητές της. Εστίασε στο νέο πρόγραμμα Ε-
ξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο  Invest Eu ύψους 
2,5 δις ευρώ, καθώς και την αναθεώρηση του Προγράμματος Ελλάδα 2.0, το 
οποίο θα εστιάσει στη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. Κάλεσε δε τους εκπρο-
σώπους να του υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ώστε να γίνουν συνδιαμορφω-
τές της νέας ευκαιρίας.

Ο Βουλευτής ζήτησε από τον εμπορικό κόσμο να δημιουργήσουν μια αρρα-
γή συμμαχία, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το επόμενο, μεγάλο βήμα της 
Ημαθίας στο καλύτερο μέλλον. Όπως ανέφερε, έχει έρθει η στιγμή «να οδηγή-
σουμε την Ημαθία έξω από το τέλμα της απομόνωσης και της μονοδιάστατης 
εσωστρέφειας και να επικεντρωθούμε στη διεκδίκηση του μεριδίου, που μας 
αναλογεί από την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με συνα-
σπισμό δυνάμεων, με γνώμονα το τοπικό μας συμφέρον».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέφερε τις προτάσεις του για την τουριστική ανάπτυξη 
της Ημαθίας και τις διαδοχικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του, για την προώ-
θηση του οράματός του. Ζήτησε από τους εμπορικούς φορείς, να συμμαχήσουν 
για τη δημιουργία ενός φορέα που θα προωθεί ολοκληρωμένα την τουριστική 
ανάπτυξη του τόπου και για τη σύμπραξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων, 
ώστε να διεκδικήσουν «από κοινού, με πείσμα, ένα κομμάτι από την πίτα της 
ανάπτυξης. Αυτό που μας αναλογεί και αυτό που δικαιούμαστε!»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 10.628Γ/15-03-2023 έκθεση επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευδοξίας, μετά 
από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε στις 13/03/2023 από 
τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Ανδρικόπουλο πληρεξούσιο  της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη 
Εταιρεία Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και το διακρι-
τικό τίτλο «doValue Greece» την επωνυμία «EUROBANK FPS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (ΠΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΕΦΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ) και 
διακριτικό τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» 
(ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΝΚ ΦΑΪΝΑΝΣΙΑΛ ΠΛΑΝΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΙΣ), η οποία 
εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 27 και Αρ-
χιμήδους, με ΑΦΜ 099755919 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και με αρ. ΓΕ-
ΜΗ 121602601000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, 
δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 
ΦΕΚ (τ. Β’), η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου 
και μη υπόχρεου διαδίκου, διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλ-
λοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «FRONTIER 
ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (ΦΡΟΝΤΙΕΡ ΙΣ-
ΣΟΥΕΡ NTAK), που εδρεύει στην Ιρλανδία, οδός Fenian, 2ος όρο-
φος Palmerston House, Δουβλίνο 2, με αριθμό μητρώου 669436, 
όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού, 
κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό 
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ ΑΕ» (ΑΦΜ 
094014201 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο 
τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις Ν. 3156/2003, επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Βέροιας για λογαριασμό του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
του Αθανασίου, με ΑΦΜ.105951356, κάτοικο τελευταίας σε εμάς 
γνωστής διαμονής, Αγγελοχωρίου Ημαθίας, οδός Σφαγείων 
αρ.4 και ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της από 
01/03/2023 Αγωγής (Αγνώστου Διαμονής) Τακτική Διαδικασία, 
της πρώτης κατά του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
με ΑΦΜ.105951356, κάτοικο, Αγγελοχωρίου Ημαθίας, οδός Σφαγεί-
ων αρ.4 και ήδη αγνώστου διαμονής, απευθυνόμενης ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας που με αυτή ζητάει αυτά που 
αναφέρονται στο περιεχόμενο της και συγκεκριμένα: Να γίνει δεκτή 
η παρούσα αγωγή μας. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία 
που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας, να καταβάλει στην 
δικαιούχο της απαίτησης μέρος της άνω συνολικής οφειλής ποσού 
Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €), εντόκως με το ανώτατο 
συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας, πλέον τόκων υπερημερίας επί 
των καθυστερούμενών τόκων, μέχρι την εξόφληση, ανατοκιζόμενών 
ανά εξάμηνο κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, από 
την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων, 
ήτοι από την 20/10/2022, άλλως από την επομένη της επίδοσης 
της παρούσας. Να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος οφείλει στην 
δικαιούχο της απαίτησης το υπόλοιπο της άνω οφειλής ποσού 
Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός και δεκαέξι 
λεπτών (25.591,16 €), εντόκως με το ανώτατο συμβατικό επιτόκιο 
υπερημερίας, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων 
τόκων, μέχρι την εξόφληση, ανατοκιζόμενων ανά εξάμηνο κατά τη 
διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2601/1998, από την επομένη της 
τελευταίας ημερομηνίας υπολογισμού των τόκων, ήτοι από την 
20/10/2022, άλλως από την επομένη της επίδοσης της παρούσας. 
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και 
Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μας δαπάνη και στην 
αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μας. Στο τέλος του δικογρά-
φου υπάρχουν α) η με Αριθμό 33/ΤΜ/2023 Έκθεση Κατάθεσης 
Δικογράφου της γραμματέως του Πρωτοδικείου Βέροιας, β) η από 
06/03/2023 πράξη της γραμματέως του Πρωτοδικείου Βέροιας, 
σύμφωνα με την οποία: Υπενθυμίζεται ότι: Η αγωγή επιδίδεται στον 
εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατά-
θεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομόδικους διαμένει στο 
εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή 
θεωρείται μη ασκηθείσα. Το ίδιο ισχύει και για την αίτηση επανα-
φοράς μετά από ματαίωση. Παρεμπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, 
παρεμβάσεις, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις δίκης κατατίθενται 
και επιδίδονται οε όλους τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία εξήντα 
(60) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρεμβάσεις μετά από 
προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους 
τους διαδίκους μέσα σε προθεσμία (90) ημερών από την κατάθεση 
της αγωγής. Αν ο αρχικός εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδί-
κους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, οι ως 
άνω προθεσμίες παρατείνονται σε ενενήντα (90) ημέρες και εκατόν 
είκοσι (120) ημέρες, αντίστοιχα, από την κατάθεση της αγωγής. 
Μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την 
επίδοση της αγωγής κατά την παρ. 2 του άρθρου • 215, οι διάδικοι 
.οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα 
τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλού-
νται με αυτές, το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα 
πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. 
Η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της αγωγής για όλους τους 
διαδίκους, αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομόδικούς του 
διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής. Στην περίπτω-
ση έκδοσης παραπεμπτικής απόφασης λόγω καθ’ ύλην ή κατά 
τόπον αναρμοδιότητας ή λόγω μη εισαγωγής της υπόθεσης κατά 
την προσήκουσα διαδικασία, οι ως άνω προθεσμίες των ενενήντα 
(90) ή εκατόν είκοσι (120) ημερών για την κατάθεση των προτά-
σεων αρχίζουν από την κατάθεση της κλήσης. Το ίδιο ισχύει, αν το 
δικαστήριο κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής. Οι αμοι-
βαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία 
κατατίθεται μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη 
της παραπάνω προθεσμίας. Ισχυρισμοί, που γεννήθηκαν μετά από 
την παρέλευση της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων 
και της αντίκρουσης ή αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική 
ομολογία του αντιδίκου, μπορούν να προταθούν με προσθήκη το 
αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ορισθείσα συζήτηση και 
η αντίκρουση γίνεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την 
ορισθείσα συζήτηση. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και 
προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας ή Σαβ-
βατοκύριακου, η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα και γ) για να λάβει γνώση για κάθε νόμιμη συνέπεια, όπως 
ορίζεται στην παραπάνω έκθεση καταθέσεως δικογράφου καθώς 
και στις οικίες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 
237 Κ.Πολ.Δ), όπως ισχύει σήμερα.

ΝΑΟΥΣΑ 17/03/2023
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 10.629Γ/15-03-2023 έκθεση επίδοσης της Δι-

καστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης 
με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Αγγάλα Ευδοξίας, μετά από έγγρα-
φη παραγγελία που μου δόθηκε από την δικηγόρο Aθηνών ΑΓΛΑΙΑ 
ΚΡΕΤΣΗ, πληρεξούσια της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα 
επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211, με Α.Φ.Μ. 800715056 και 
αρ. ΓΕΜΗ 138019601000 και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την 
Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Ε-
πιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος) ως εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πι-
στώσεις δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015, ως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την Πράξη 153/8-1- 2019 της ιδίας Επιτροπής, στην οποία έχει ανα-
τεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων της εδρεύουσας στην Ιρλανδία 
εταιρείας με την επωνυμία «Symbol Investment NPLCo Designated 
Activity Company» με καταχωρημένη έδρα της στη διεύθυνση 5ος 
όροφος, The Exchange, George’s Dock, IFSC, Dublin 1, D01, ως 
νομίμως εκπροσωπείται, κατά τα οριζόμενα στο από 06.12.2019 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων (αντίγραφο του 
οποίου καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυρο-
φυλακείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 
3156/2003, με αριθμό πρωτοκόλλου 367/6-12-2019 (τόμος 10/αύξ. 
αρ.401) και της από 5.12.2019 συμφωνίας των μερών περί των 
ειδικών όρων παροχής των υπηρεσιών του διαχειριστή, και ενεργού 
σας στην παρούσα με την ιδιότητα της εντολοδόχου, ειδικού πληρε-
ξουσίου, αντιπροσώπου και αντικλήτου της δικαιούχου των απαιτή-
σεων εταιρείας δυνάμει του από 3 Δεκεμβρίου 2019 πληρεξουσίου 
που επικυρώθηκε από τον Συμβολαιογράφο Δουβλίνου Jeffrey 
Greene και φέρει την από 4.12.2019 επισημείωση της Σύμβασης 
της Χάγης (Apostille) με αριθμό 2554172019. Στην ως άνω εται-
ρεία «Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company» η 
Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με 
αριθμό ΓΈΜΗ 237901000 (πρώην. ΑΡ. MAE 6055/06/B/S6B/04 και 
ΑΦΜ 094014201, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών,, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα, έχει πωλήσει δυνάμει της από 26 Ιουλίου 2019 σύμβασης 
αγοραπωλησίας και μεταβιβάσει δυνάμει της από 6 Δεκεμβρίου 
2019 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, ληξιπρό-
θεσμες απαιτήσεις της από επιχειρηματικά δάνεια και τα σχετικά 
παρεπόμενα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγγυ-
ήσεων και τυχόν άλλων ενοχικών και εμπραγμάτων εξασφαλίσε-
ων, (αντίγραφο της οποίας σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης 
απαιτήσεων καταχωρίσθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 
8 του Ν. 3156/2003 στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου 
Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 366/06-12-2019 (τόμος 10/αύξ. 
αρ.400).επέδωσα στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Κουλούρα Ημαθίας εται-
ρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ», με το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΕΜΑ ΑΕ» και εκπροσωπείται 
νόμιμα με ΑΦΜ 099453813 και ήδη αγνώστου διεύθυνσης, για 
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το από 10/03/2023 
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ (Κατάσχεση εις χείρας τρίτου) μετά των συ-
γκοινοποιούμενων σ’ αυτό εγγράφων της παραπάνω εταιρείας κατά 
αυτής ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ: 1.Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα οδός Αιόλου S6 και εκπροσωπείται νόμιμα, 2.Της Ανώ-
νυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής 4 και εκπροσωπείται 
νόμιμα, 3.Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στην Αθήνα οδός Όθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, 
4.Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα οδός 
Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, 5.Της Ανώνυμης τραπεζικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 23 
και εκπροσωπείται νόμιμα, 6.Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και διακριτικό 
τίτλο «OPTIMA BANK», που εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου 
Αττικής, οδός Αιγιαλείας αρ. 32, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 7.Της 
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩ-
ΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτ-
λο «VIVA PAYMENTS», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός 
Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 18-20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
και 8. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας «VIVA WALLET ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», και 
διακριτικό τίτλο «VIVA WALLET» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής 
οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθμός 18-20, όπως εκπροσω-
πείται νόμιμα, με την οποία επιτάσσονται οι παραπάνω τραπεζικές 
εταιρείες να μην αποδώσουν στον ως άνω οφειλέτη ή σε οποιον-
δήποτε άλλο τρίτο το χρηματικό ποσό, ήτοι το ποσό   των Ευρώ 
ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ε-
βδομήντα τεσσάρων και τριάντα εννέα λεπτών (1.122.374,39.€) 
πλέον νομίμων τόκων, από την επίδοση της παρούσας δήλωσης 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης .

ΝΑΟΥΣΑ 17/03/2023
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

 Παρά τις εκδηλωθείσες κατά και-
ρούς αντιδράσεις, ενεργοποιείται συ-
χνά το νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με 
το οποίο, τα Δημόσια Νοσοκομεία ε-
ξαιρούνται των μέχρι τώρα υποχρεώ-
σεων να αποζημιώνουν τους ασθενείς 
που παρουσιάζουν επιπλοκές κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας τους και η 
όλη υποχρέωση των αποζημιώσεων 
καταλογίζεται στους ιατρούς που υπη-
ρετούν στο ΕΣΥ. 

Βάσει αυτού του νομικού πλαισίου, οι επιδικασμένες ήδη αστικές 
αποζημιώσεις σε βάρος των νοσοκομείων του ΕΣΥ που είχαν μέχρι 
τώρα την ευθύνη, καταλογίζονται στους ιατρούς για να μη επιβαρύ-
νονται οι προϋπολογισμοί των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις επαναβεβαιώνεται μια σκανδαλώδης 
κατάσταση που εκδηλώνονταν με ιδιαίτερη ένταση τα προηγούμενα 
χρόνια, στην οποία εμπλέκονταν με απροκάλυπτο τρόπο ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, που έβλεπαν τους ιατρούς, ως μία εν δυνά-
μει αγορά ασφαλισμένων. 

Με αφορμή συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
που ενεργοποιεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, ειδικότερα μετά την επι-
δημική κρίση, οι ασφαλιστικές εταιρίες εντατικοποιούν τις ενέργειές 
τους, με στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να επωφεληθούν 
από τις αυξημένες ανάγκες, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλ-
θουν οι ιατροί, τους οποίους προσεγγίζουν προτείνοντάς τους ιδι-
ωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για αστική κάλυψη επαγγελματικής 
ευθύνης.

 Ως προς την ιατρική επαγγελματική ευθύνη επισημαίνονται τα 
ακόλουθα: Α. Η επαγγελματική ευθύνη των ιατρών, αφορά συχνό-
τερα τις χειρουργικές ειδικότητες, λιγότερο συχνά στις παθολογικές 
ειδικότητες και ακόμα πιο λίγο στις εργαστηριακές ειδικότητες. Β. Η 
προστασία των ιατρών από τις συνέπειες της επαγγελματικής ευθύ-
νης, αναφέρεται με διαφορετικό τρόπο για τους γιατρούς που εργά-
ζονται στα δημόσια νοσοκομεία, τους γιατρούς που συνεργάζονται 
με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στους ιατρούς που απασχολούνται 
αποκλειστικά στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Σε ό,τι αφορά τους ελευθε-
ροεπαγγελματίες ιατρούς που συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές, 
δεν υπάρχει επίσης κάποια θεσμοθετημένη πρόβλεψη.

 Οι ιδιοκτήτες όμως των κλινικών προκειμένου να δεχθούν τους 
ιατρούς ως συνεργάτες, απαιτούν από αυτούς να έχουν ασφαλιστεί 
προσωπικά για την επαγγελματική τους ευθύνη, προκειμένου να 
περιοριστεί στο ελάχιστο ο επιμερισμός της ευθύνης στην ιδιωτική 
επιχείρηση Είναι γνωστό ότι η θεσμοθέτηση δημόσιας ασφαλιστικής 
κάλυψης των ιατρών για την επαγγελματική ευθύνη απουσιάζει πα-
ντελώς. 

Αυτή την δημόσια ασφαλιστική έλλειψη, επιχειρούν να καλύψουν 
οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, με ατομικά συμβόλαια που προ-
τείνονται στους ιατρούς, των οποίων η δραστηριότητα έχει υψηλό 
κλινικό κίνδυνο και επομένως μεγάλη επαγγελματική ευθύνη. Τα 
προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα δι-
κηγορικές εταιρείες, οι οποίες αναζητούσαν περιπτώσεις ασθενών 
που παρουσίαζαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κλινικής τους 
αντιμετώπισης.

 Στην συνέχεια προτείνονταν στους ασθενείς να κάνουν μηνύσεις 
εναντίον των ιατρών που τους περιέθαλψαν. Σημαντικό μέρος από 
τα χρηματικά ποσά, τα οποία καταδικάζονταν να πληρώσουν οι ια-
τροί, εισέπρατταν οι ίδιες δικηγορικές εταιρίες . Δεν ήταν σπάνιο το 
φαινόμενο, δικηγορικές εταιρίες να συνεργάζονται με ασφαλιστικές 
εταιρίες, με σκοπό οι ιατροί να αποδέχονται συμβόλαια κάλυψης της 
ιατρικής επαγγελματικής ευθύνης, ώστε να αποφεύγονται μελλοντι-
κές μηνύσεις εναντίον τους. Εκείνη την περίοδο ορισμένα Δημόσια 
Νοσοκομεία εκδήλωσαν την πρόθεση, να συνάψουν ομαδικά ασφα-
λιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης για τους γιατρούς που 

εργάζονται σε αυτά, αλλά με πληρωμή των δαπανών ασφάλισης 
από τους ίδιους τους ιατρούς. Με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου ζητήθηκε να καλυφθεί ασφαλιστικά από τα νοσο-
κομεία, η επαγγελματική ιατρική ευθύνη των γιατρών που απασχο-
λούνται σε αυτά. 

Μέχρι σήμερα αυτό το αίτημα δεν έχει γίνει αποδεκτό και έτσι κά-
θε νοσοκομειακός ιατρός, προκειμένου να είναι ασφαλιστικά καλυμ-
μένος για την επαγγελματική ευθύνη κατά την άσκηση του κλινικού 
έργου, πρέπει να ασφαλίζεται προσωπικά. Η αναζωπύρωση εκεί-
νου του κλίματος με επαπειλούμενες μαζικές αγωγές εις βάρος των 
νοσοκομειακών ιατρών, από εξειδικευμένα στο αντικείμενο δικηγο-
ρικά γραφεία, αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες για την α-
σφαλή άσκηση της ιατρικής, με σαφείς επιδημιολογικές επιπτώσεις. 

Η δραματική μείωση των μισθών των ιατρών, δεν επιτρέπει 
στους περισσότερους να καλύπτουν την πληρωμή των ασφαλί-
στρων και πολύ περισσότερο των αποζημιώσεων, σε περίπτωση 
που καταδικαστούν από τα αρμόδια δικαστήρια, καθ ην στιγμή οι 
συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και 
οι ελλείψεις που υπάρχουν, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο 
απευχόμενο ενδεχόμενο κλινικών συμβάντων. Επομένως, προκει-
μένου οι ιατροί να διασφαλίσουν όσον είναι δυνατόν την προσω-
πική επαγγελματική και φυσική τους υπόσταση, είναι αναμενόμενο 
να επιλέγουν τη λεγόμενη «αμυντική ιατρική», αποφεύγοντας τις 
χειρουργικές θεραπείες και ανεβάζοντας το κόστος της νοσηλείας 
απαιτώντας την διενέργεια υψηλού κόστους εξετάσεων για διασφά-
λισή τους. 

Είναι αναμενόμενο ότι τα επιδημιολογικά στοιχεία που προκύ-
πτουν από αυτή την κατάσταση, αναδεικνύουν την περαιτέρω δρα-
ματική μείωση της ποιότητας της περίθαλψης, με δυσμενείς επιπτώ-
σεις για τη δημόσια υγεία.

 Για να αποτραπούν αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις για την περίθαλ-
ψη των πολιτών, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το νομικό πλαίσιο 
που εξακολουθεί να ισχύει και να θεσπιστεί η εκ μέρους των Δημο-
σίων Νοσοκομείων ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης όλων των 
ιατρών που εργάζονται σε αυτά 

. Η υγεία των πολιτών και η ποιότητα της περίθαλψης δεν μπο-
ρεί να περιφρονούνται απροκάλυπτα, χάριν ανάλγητων λογιστικών 
υπολογισμών.

Συναυλία πιάνου από 
μαθητές του Δημοτικού 

Ωδείου Βέροιας 
 
Οι μαθητές των τάξεων πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 

του Κώστα Τσαφή, Θανάση Ρεπάνη και Πέτρου Φάκα, στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της σχολικής χρονιάς 2022-
2023 θα παρουσιάσουν την Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 7.30μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών πρόγραμμα με έργα για 
πιάνο.

 
 Στην αρχή της εκδήλωσης θα ακουστούν παιδικά κομμάτια από 

τις συλλογές «Πρώτα Βήματα στο Πιάνο» και  «Hal Leonard Student 
Piano Library» που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές, και έρχο-
νται σε επαφή με τον κόσμο της μουσικής στα πρώτα χρόνια των 
σπουδών τους. 

Στη συνέχεια θα ερμηνευθούν έργα τόσο του κλασικού, όσο και 
του σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου.

 
Είσοδος ελεύθερη.

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδο-

τών Νέας Νικομήδειας νιώθει την ανάγκη να 
ευχαριστήσει δημοσια τον Αντιδημαρχο Καθα-
ριοτητας Βασίλη Παπαδόπουλο για την ευγε-
νικη προσωπική χορηγία ενός χορτοκοπτικού 
μηχανήματος με τα αναλώσιμα του. Με την 
χορηγία του επιβράβευσε το σύλλογο για την 
πρωτοβουλία του να οργανώσει Περιβαλλοντι-
κη ομάδα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και 
τον Αθλητικό σύλλογο, με σκοπό τη φροντίδα 
κοινοχρήστων χώρων .Ευχαριστούμε θερμά.

Τέτοιες πρωτοβουλίες μας δικαιώνουν με 
σκοπό πάντα τον εθελοντισμό.
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Ταινία μικρού 
μήκους…
Ξέρω και γω;
Μπορεί να μην είναι ακόμη η ώρα.

Ένα μήνα είμαστε στα Όνειρα 
και υπάρχει φόβος 
να συναντήσουμε τους εαυτούς μας.

-Θυμάσαι, λέγανε…
 
Τόσες δουλειές, τόσες υποχρεώσεις,
διαφυγόντα συναισθήματα ήσυχων 
ημερών.

Χαμένες υποσχέσεις.
Κάρτες εγκάρδιων αποχαιρετισμών.

Δεν κράτησε το λόγο του Χειμώνας.

Γι` αυτό είναι όλοι με τον Ιούλιο.
Το  ζζζζζζζζζ………των μελισσών 
πιστεύουνε.

Όμως ακόμη κι` αυτός 
που έγραψε
«Παρά την θέλησή μου» έγινε 
ο Κόσμος έτσι 
λιγοψυχούσε.

Τι να `λεγε τάχα;
Τι ώρα νάναιι στον Κόσμο τώρα;
 

Ευτυχώς!
Ευτυχώς
που ακόμη ξέρει να μας παρηγορεί 
η Ανατολή
έτσι που είμαι κουρασμένος απ` τον
 Κόσμο.

  

Γιάννης Ναζλίδης 
17 / 3 / 2023

Η «ΑΜΥΝΤΙΚΗ» ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
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CMYK

Γράφει ο 
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

« Χαίροις, ο ζωη-
φόρος  Σταυρός , της 
ευσεβείας το αήττητον 
τρόπαιο, η θύρα του 
Παραδείσου, ο των πι-
στών στηριγμός, το της 

εκκλησίας περιτείχισμα…» προσόμοιο του εσπερινού, 
ήχος πλ. του Α’

Η Ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία  πανηγυρίζει  
την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών της Τεσσαρακοστής, την 
νίκη του Τιμίου Σταυρού επί των εξ Ανατολών και  εκ 
Δυσμών των εχθρών της πίστεως. Προβάλλεται όμως, 
για την  ενίσχυση των χριστιανών. στον αγώνα της νη-
στείας της Τεσσαρακοστής. Είναι η όαση των  χριστια-
νών όλων των εποχών στον αγώνα κατά του κακού, 
στην έρημο της  αμφισβήτησης και της άρνησης των 
αρχών της ορθοδοξίας  .

Τις προηγούμενες Α’ και Β’ Κυριακή της σαρακο-
στής  η ορθοδοξία αντιμετώπισε νικηφόρα τις δύο 
επικίνδυνες επαναστατικές θεωρίες οι οποίες τραυμά-
τισαν το σώμα της ορθόδοξης εκκλησίας.  

Κατά την Α’ Κυριακή «οι χριστιανοί πανηγύρισαν 
τον 9ο αιώνα την εξ ανατολών ανεικονική λατρεία που 
ήταν σύμφωνη με την αίρεση του Μονοφυσιτισμού 
(νίκη)   που απηχούσε τις μεγάλες θρησκείες της ανα-
τολής, το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό» Πρόκειται για την 
περίοδο που στην ιστορία έλαβε την ονομασία: « Ει-
κονομαχία». Επί 150 χρόνια κλονίστηκε η  ενότητα της 
βυζαντινής  αυτοκρατορίας και κινδύνευσε να λάβει 
καταστροφικές διαστάσεις  την εποχή των Ισαύρων. 
Άρχισε με τη πολεμική της απαγόρευσης των εικόνων 
στους ναούς με διάταγμα των  το 726του Λέοντος Γ’ 
Ίσαυρου  και η διαμάχη των αυτοκρατόρων και του 
λαού, έληξε οριστικά  μετά από 150 χρόνια με την 
νίκη της ορθοδοξίας  την αναστήλωση και την επα-
ναφορά τους στους ναούς  των. Με πρωτοβουλία της 
Αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συνεκλήθη την 11 Μαρτίου 
843 τοπική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη η οποία 
και όρισε, η Α’ Κυριακή των νηστειών να ονομάζεται 
Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το έθιμο αυτό τηρείται μέχρι 
σήμερα με την θριαμβευτική περιφορά των εικόνων α-
πό τους πιστούς στον αυλόγυρο του ναού. Θα πρέπει 
εδώ να τονίσουμε ότι οι αυτοκράτορες δεν στράφηκαν 
κατά της προσκύνησης των εικόνων. Η κακή χρήση 
των εικόνων, ως φορέων ιαματικών θεραπευτικών του 
ξύλου .

 Την Β’ Κυριακή των νηστειών η εκκλησία εξήλθε 
νικηφόρα από έναν άλλο εχθρό της πίστεως, τον εκ 
δυσμών κίνδυνο. Συγκεκριμένα την περίοδο του 13ου 
αιώνα (1334-1341)της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας  πα-
ρουσιάστηκε το κίνημα των Ησυχαστών. Ξεκίνησε από 
τον Έλληνα μοναχό της Κάτω Καλαβρίας, Βαρλαάμ 
τον Καλαβρό, θερμό υπέρμαχο της θεωρίας  του Ησυ-
χασμού, Ο Βαρλαάμ  «αμφισβητούσε την αυτάρκεια 
της  εκκλησιαστικής παράδοσης για την κατόρθωση 
της Θεογνωσίας. Δεχόταν την  φιλοσοφική αρχή της 
ακινησίας του Θεού.» Δηλαδή, πίστευε ότι  μόνο με 
την βοήθεια των φιλοσοφικών εννοιών και ιδεών, 
κυρίως του Πλάτωνα, μπορεί ο άνθρωπος να προσεγ-
γίσει το θείο. Κατηγόρησε το Γρηγόριο Παλαμά ως « 

υπέρμαχο ομφαλοψυχίας και σφαλλομένης ευχής» και 
ως «βλάσφημου». Οι αγιορείτες, αντίθετα πίστευαν 
ότι μόνο με την ησυχαστική τους άσκηση μπορούν να 
αποκτήσουν την αίσθηση του άκτιστου θείου φωτός 
(της Θεοπτίας). Επειδή η κίνηση του Βαρλαάμ πήρε 
επικίνδυνες διαστάσεις πολεμήθηκε από τον Γρηγόριο 
Παλαμά. Η  Σύνοδο της 10ης Ιουνίου 1341, δέχτηκε 
τη θεωρία του Γρηγορίου Παλαμά για τη διάκριση 
της θείας ουσίας και άκτιστων θείων ενεργειών.  Οι 
Ησυχαστικές έριδες έληξαν με την ανάδειξη της πνευ-
ματικής πληρότητας και της ορθόδοξης  ασκητικής πα-
ράδοσης. Είναι γνωστό στην ιστορία ότι η Ορθοδοξία 
με την προσπάθεια της αντιμετώπισης των αιρέσεων,  
θεμελίωσε τη  δογματική διατύπωση  των χριστιανι-
κών  αληθειών του κηρύγματος του Ναζωραίου.

  Την Γ’ Κυριακή των Νηστειών, που γιορτάζουμε,  
η Ορθοδοξία προβάλλει  το Σταυρό για πνευματικούς 
και παιδαγωγικούς σκοπούς. Την δύναμη του Σταυρού 
την αισθάνονται οι χριστιανοί όταν τον φορούν και 
σε άπειρες εκδηλώσεις της ζωής αποτελεί τον απα-
ραίτητο φύλακα της ζωής των ανθρώπων.  Για τους 
μοναχούς, που τον φέρουν στο στήθος τους, , όλες 
τις εποχές, έλκονται από το θεσμό του ησυχασμού 
και  της αφιέρωσης της ζωής τους στην προσευχή την 
περίοδο της νηστείας του Πάσχα. Ο Τίμιος Σταυρός εί-
ναι το ματωμένο Τίμιο Ξύλο επί του οποίου ο Χριστός, 
με την Σταύρωσή του, απάλλαξε το ανθρώπινο γένος 
από το  χρεόγραφο του εκπεσόντος Αδάμ και άνοιξε 
την Πύλη του Παραδείσου. Αποτελεί για τους χριστια-
νούς το Ιερό Σύμβολο της Νίκης του Χριστού εναντίον 
του Θανάτου. «Στους ύμνους που διαβάζονται στην  
εκκλησίες μας τις γιορτές του Σταυρού ο κάθε ορθόδο-
ξος χριστιανός που διασώζει αδιάφθορες και αμόλυ-
ντες τις θρησκευτικές του κεραίες και αισθήσεις αισθά-
νεται ένα ουράνιο μύρο να βγαίνει από το αγιασμένο 
ξύλο του Σταυρού και να μοσκοβολά στην εκκλησία». 
Αναρωτιέμαι, πολλές φορές, πόσο κατανοητοί μπο-
ρούν να γίνουν  οι ύμνοι της εκκλησίας όλου του έτους 
από τους πιστούς χριστιανούς. Ομολογώ πολύ δύ-
σκολα. Η εκκλησιαστική λογοτεχνία που γνώρισε την 
περίοδο ακμής τον  9ου και 10ου αιώνα με τη χρήση 
της ελληνικής Κοινής γλώσσας. Η διαμόρφωσή της 
ξεκίνησε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους(288 π.χ.) 
με τη μετάφραση της Π.Δ. των 72 ραβίνων. Πολλοί 
χριστιανοί στο παρελθόν υποστήριξαν ότι είναι δύσκο-
λη η κατανόησή τους  στην καθαρεύουσα γλώσσα. Η 
κατανόησή τους, όμως απαιτεί ενδιαφέρον, πίστη και 
θρησκευτική παιδεία. Μελοποιημένα στους τέσσερεις 
ήχους και τους πλαγίους προσφέρουν στο νου και την 
καρδιά πλούσια ευωχία και χαρά. Οι  συνθέτες και με-
λωδοί μετέτρεψαν τα χριστιανικά δόγματα σε τραγού-
δια πνευματικής αγαλλίασης και δεν επιδέχονται καμία 
μεταβολή. Οι εμπνευσμένοι μελωδοί τους απέδωσαν 
πολλές ιδιότητες: « Ευλογημένο ξύλο, όπλο ακατα-
μάχητο, οσίων εγκαλλώπισμα, ασθενούντων ιατρό, 
ωραιότητα της εκκλησίας, αήττητο τρόπαιο και πολλά 
άλλα.». την πίστη τους στον Σταυρό.  Αναρίθμητα είναι 
τα θαύματα που έζησαν οι χριστιανοί.

  Κάποτε ένας ναυτικός έμαθε ότι κάποιος χριστια-
νός με τη βοήθεια μέλους του Τίμιου ξύλου προκαλού-
σε θεραπευτικά θαύματα  στους ανθρώπους. Όταν 
συνάντησε τον χριστιανό τρόμαξε. Γιατί ο ίδιος του 
έφερε ένα κομμάτι κοινού ξύλου με το οποίο πραγμα-
τοποιείται η πίστη των θαυμάτων. Δεν του αποκάλυψε, 
ο ναυτικός την αλήθεια.

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
Τα μάτια κλείνουν και το κεφάλι ακουμπά στο μαξιλάρι, πριν ο 

Μορφέας με βουτήξει στου ονείρου την θάλασσα, οι σκέψεις χτυπούν 
το τζάμι του Νου, λίγη παρέα να του κάνουν.Με το ζόρι οι σκέψεις 
προσπαθούν να μιλήσουν, το μόνο που θέλουν είναι να κουρνιασουν 
σε μια γωνιά να κοιμηθούν.Μα ο Νους δεν έχει όρεξη για χαλάρωση.
Ξυπνα τις σκέψεις για να τού κάνουνε παρέα.Αυτες πάλι στην αρχή 
ψιθύρισαν δύο λέξεις ξεπνοα όμως μπρος στην επιμονή του Νου ξέ-
φυγαν από το χέρι του Μορφέα και βρέθηκαν στην άκρη του νερού 
ανάμεσα σε βοτσαλα και άμμο.Ο Νους άρχισε να μιλάει: Κανείς δεν 
αγαπά πραγματικά δύσκολα εμπιστεύεσαι, αλήθεια σου λέω τρομάζω 
με αυτά που συμβαίνουν γύρω μου,θέλω να ξεχάσω το παρελθόν.Χρει-
αζομαι απλότητα αποδοχή αληθινά συναισθήματα πραγματική φιλία,να 
!σαν την δική μας,τι λές εσύ;Οι σκέψεις μόνο άκουγαν τον φίλο τους με 
μισοκλειστα μάτια ώσπου σχεδόν με την βία ο βασιλιάς Μορφέας τούς 

άρπαξε και τούς οδήγησε στο παλάτι του.Ξυπνησα κουρασμένη με το κεφάλι μου βαρύ, και τά μάτια 
υγρά..... Πάλι στου ονείρου την αγκάλη βρέθηκα....Για ένα ακόμη βράδυ οι Ερινύες μου μιλούσαν.Μια 
άλλη μέρα άρχιζε ίδια με την χθεσινή.Και μέχρι να βραδιάσει οι σκέψεις θά χορεύουν Με τον Νου. Σαν 
έρθει η ώρα του ύπνου οι δυο τους θα πιάσουν την κουβέντα μήπως και αναλύσουν επιτέλους τούτο 
το μυστήριο που λέγεται ΖΩΗ.             

 Όλγα Κουτμηριδου-Μεταξα

Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

ΔΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΙΜΒΡΟΤΟΥ 
(Ε.Α. ΧΙΙΙ, 15)

1. Ειμί Δίκων υιός 
Καλλιμβρότου, αυτάρ ενίκων

2. τετρακίς εν Νεμέα, δις Ολύμπια, 
πεντάκι Πυθοί,
3. τρις δ’ Ισθμώ, στεφανώ δ’ άστυ
 Συρακοσίων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. Του Καλλιμβρότου είμαι ο γιος, ο Δίκων, 
και νικούσα
2. μες στη Νεμέα τέσσερις και δυο στην 
Ολυμπία,
3. και στους Δελφούς πέντε φορές και 
στον Ισθμό τρεις άλλες
4. των Συρακόσιων συνεχώς την πόλη
 στεφανώνω.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΩΝΑ
Ο αρχαίος Έλληνας Ολυμπιονίκης, δρομέας 

(σταδιοδρόμος) Δίκων, γιος του Καλλιμβρότου 
είχε γεννηθεί στα τέλη του πέμπτου (5ου) π.Χ. 
αιώνα στην Καυλωνία, μια πόλη της Κάτω Ιταλί-
ας, αποικία του Κρότωνα, μιας αρχαιότερης και 
μεγαλύτερης ελληνικής αποικίας της Κάτω Ιτα-
λίας επίσης. Οικιστής της θεωρούνταν ο Αιγιεύς 
Τύφων.

Η γενέτειρα του Δίκωνα είχε γνωρίσει μεγάλη 
ακμή τον έβδομο (7ο) π.Χ. αιώνα αλλά κατα-
στράφηκε το 388 π.Χ. (4ος π.Χ. αι.) από τον 
τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο τον πρεσβύ-
τερο.

Ο Δίκων είχε αναδειχθεί για πρώτη φορά 
Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα «Στάδιον παίδων» 
κατά την ενενηκοστή εβδόμη (97η) Ολυμπιάδα, 
το 392 π.Χ., πριν δηλαδή από την καταστροφή 
(388 π.Χ.) της γενέτειράς του Καυλωνίας, ως 
Καυλωνιάτης. Έπειτα από την καταστροφή της 
πατρίδας του εξαγοράστηκε από τους Συρακό-
σιους (τους καταστροφείς της) και αγωνιζόταν 
από κει και πέρα ως Συρακόσιος  πλέον.

Αγοραπωλησίες αθλητών (μεταγραφές), ό-
πως βλέπουμε, δεν γίνονταν μόνο τώρα, γίνο-
νται και στα αρχαία χρόνια.

Η δεύτερη ολυμπιακή νίκη του Δίκωνα έγινε 
το 384 π.Χ., κατά την ενενηκοστή ένατη (99η) 
Ολυμπιάδα, στο «Στάδιον Ανδρών», όταν πα-
ρουσιαζόταν πια ως Συρακόσιος,, όπως δηλώ-
νεται και στο παρουσιαζόμενο στο σημερινό μου 
σημείωμα «αδέσποτον» (αγνώστου ποιητή) επί-
γραμμα του δέκατου τρίτου βιβλίου της Ελληνι-
κής Ανθολογίας, της γνωστής και ως Παλατινής.

Ας σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των Συρακουσών 
αποκαλούνταν όχι μόνο Συρακούσιοι αλλά και 
Συρακόσιοι, και ότι ο τύπος «Συρακοσίων» στο 
παρουσιαζόμενο επίγραμμα εξυπηρετεί στην 
περίπτωση αυτή και το μέτρο, που είναι δακτυλι-
κό εξάμετρο στους στίχους 1 και 2 και δακτυλικό 
πεντάμετρο στον τρίτο (και τελευταίο) στίχο.

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΙΚΗΣ
Ο Δίκων δεν ήταν μόνο δύο φορές Ολυμπι-

ονίκης αλλά και τέσσερις φορές Νεμεονίκης και 
πέντε φορές Πυθιονίκης και τρεις φορές Ισθμι-
ονίκης, ήταν δηλαδή και Περιοδονίκης, εφόσον 
είχε νικήσει και στους τέσσερις Πανελλήνιους 
Αγώνες, τα Ολύμπια, τα Νέμεα, τα Πύθια και τα 
Ίσθμια, στην Ολυμπία, στη Νεμέα, στους Δελ-
φούς και στην Κόρινθο.

 ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΩΝΑ
Ο αρχαίος Έλληνας περιηγητής και συγγρα-

φέας Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) στο σύγγραμμά 
του «Ελλάδος Περιήγησις» αναφέρει ότι είδε 
ανδριάντες του Δίκωνα στην Ολυμπία ευρισκό-
μενους δίπλα στον ανδριάντα του παγκρατιαστή 
Ξενοφώντα του γιου του Μενεφύλου.

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ Η΄ ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΟ;
Σε κάποια εγκυκλοπαίδεια διάβασα ότι για το 

Δίκωνα σώζεται επιτύμβιο επίγραμμα δίστιχο, 
στο οποίο υπάρχει η φράση «στεφανώ δ’ άστυ 
Συρακοσίων». Στο παρουσιαζόμενο στο σημερι-
νό μου σημείωμα υπάρχει η φράση αυτή, αλλά 
το επίγραμμα είναι τρίστιχο και όχι δίστιχο.

Από το τελευταίο ρήμα του επιγράμματος 
«στεφανώ», που βρίσκεται σε χρόνο ενεστώτα, 
χρόνο παροντικό, έχω τη γνώμη πως συμπεραί-
νεται ότι ο ομιλών Δίκων, είναι ζωντανός ακόμα 
όταν γράφεται το επίγραμμα αυτό και όχι νεκρός, 
και ότι, επομένως το επίγραμμα, που θα ήταν 
χαραγμένο στο βάθρο ενός ανδριάντα του, τον ο-
ποίο ο ίδιος είχε αναθέσει (αφιερώσει) σε κάποιο 
από τα ιερά των Πανελλήνιων Αγώνων, στους 
οποίους είχε λάβει μέρος, είναι αναθηματικό και 
όχι επιτύμβιο.

ΚΑΥΛΩΝΙΑ = ΤΟΠΟΣ
 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ

Η αρχαία ελληνική πόλη της Κάτω Ιταλίας 
Καυλωνία (της οποίας το όνομα αρχικά προφε-
ρόταν ως Καουλοονία, επειδή, ως γνωστόν, η 
αρχική προφορά του ύψιλον ήταν ου και του ω-
μέγα – ο μέγα, ο μακρόν. Για τους ίδιους λόγους 
και οι Ρωμαίοι το πρόφεραν στην γλώσσα τους 
ως Caulonia) φαίνεται ότι όφειλε το όνομά της σε 
ένα είδος λάχανου που ονομαζόταν καυλός και 
αφθονούσε στην περιοχή της. Το λάχανο αυτό 
τώρα είναι γνωστό ως κουνουπίδι. Το όνομα 
Καυλωνία λοιπόν σημαίνει «τόπος κουνουπιδιών 
– κουνουπιδότοπος».

Πόλεις και χωριά με όνομα που ανήκει ή που 
παράγεται από το όνομα κάποιου φυτού υπήρ-
χαν και στην αρχαία Ελλάδα, όπως υπάρχουν 
και στη σύγχρονη και μαρτυρούν κι αυτά την 
αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού σ’ αυτόν τον 
τόπο.

Μερικά από τα πιο γνωστά τέτοια ονόματα εί-
ναι και τα εξής: Μαραθών, τόπος γεμάτος μάρα-
θα, Σπάρτη, σπαρτότοπος, Σικυών, το σημερινό 
Κιάτο Κορινθίας, αγγουρότοπος (ο σίκυος, αρχ. 
αγγούρι). Σύγχρονα: Καστανιά, Πολυπλάτανος, 
Βλαχοκερασιά…

Όλα αυτά, τα μικρά και τα μεγάλα, συναποτε-
λούν την αιώνια, την αγέραστη Ελλάδα, που τώ-
ρα φαίνεται ότι κινδυνεύει να γεράσει εξαιτίας της 
υπογεννητικότητας, αν δεν συνειδητοποιήσουν 
όλοι οι Έλληνες, που συναποτελούν το κράτος, 
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, του οποίου η 
λύση δεν επιτρέπεται να αναβάλλεται συνεχώς. 
Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν…

Φωτογραφία: Η τελετή της αφής (ανάμ-
ματος) της Ολυμπιακής φλόγας στην αρχαία 
Ολυμπία.

Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΩΝ 
Ο ΚΑΥΛΩΝΙΤΗΣ-ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΣ

«ΤΟ ZΩΟΠΟΙΟΝ ΞΥΛΟΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»
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Του Πάρη 
Παπακανάκη 
 
Η μέθοδος αξιοποίησης των πηγών  και των 

τρεχούμενων στις παρυφές του Βερμίου υδάτων 
από τους αρχαίους Βεροιείς μας είναι γνωστή 
από τη μελέτη του αρχαιολόγου κ. Αντώνη Πέ-
τκου (1989) και από κάποιες ακόμη σωστικές* 
ανασκαφές.

 [ * Σωστικές ονομάζονται οι έκτακτες ανα-
σκαφές για τη διάσωση των αρχαιολογικών ευ-
ρημάτων που ανακαλύφθηκαν κατά τύχη σε 

χώρο εκσκαφής κάποιου άλλου έργου.] 
Τα αναβλύζοντα νερά μιας πηγής συγκεντρώνονταν αρχικά σε λιθόχτι-

στη δεξαμενή πολλών συγκοινωνούντων διαμερισμάτων για τον καθαρισμό 
τους. Στη συνέχεια, με κανάλι κατασκευασμένο από λαξευμένες πέτρες 
πορόλιθου και επαλειμμένες με υλικά στεγανοποίησης, οδηγούνταν σε 
μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενές στα όρια της πόλης. Εκεί συνδέονταν 
κυλινδρικοί κεραμικοί σωλήνες σχηματίζοντας αγωγούς, οι οποίοι ακολου-
θώντας υπόγεια το δίκτυο των δρόμων έκαναν τη διανομή, όπου υπήρχε 
ανάγκη ύδρευσης. 

 Αριστερά: υπολείμματα αρχαίας δεξαμενής κατασκευασμένης σε 
λαξευμένο βράχο και τμήμα ανοιχτού λίθινου αγωγού. Δεξιά: σχέδια 
από την εν λόγω μελέτη του κ. Αντώνη Πέτκου.   

Μερική άποψη συγκροτήματος αρχαίων λουτρών στη Βέροια (α-
πέναντι από τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων) . Στο κέντρο, τμήμα αγωγού 
ύδρευσης από κεραμικούς σωλήνες.

Αρχαία δεξαμενή κοντά στον “Χώρο Τεχνών” (πιθανότατα μέρος 
του δικτύου υδροδότησης-αποχέτευσης της πόλης). Μελετήθηκε, α-
ποτυπώθηκε και σκεπάστηκε για πάντα… (Αρχείο Τσόπελα Χρήστου)

Ένα δεύτερο δίκτυο αγωγών με πήλινους σωλήνες και πέτρινα κανάλια 
συγκέντρωνε τα νερά που περίσσευαν μαζί μ’ αυτά της βροχής. Διέτρεχε τα 
οικοδομικά τετράγωνα των κατοικιών ικανοποιώντας τις ανάγκες της οικια-
κής καθαριότητας και τα οδηγούσε εκτός των ανατολικών τειχών της πόλης 
(κυρίως)  για το πότισμα των κοπαδιών ή την άρδευση των αγρών. Υπήρ-
χαν αυστηρά καθορισμένοι κανόνες στη χρήση των υδάτων (ακόμη και των 
αποσυρόμενων), τους οποίους όφειλαν να ακολουθούν όλοι οι πολίτες. 

Είναι πολύ πιθανό, ακολουθώντας και σ’ αυτό το θέμα το παράδειγμα της 
Αθήνας, ο αγορανόμος της πόλης να ασκούσε και τον υγειονομικό έλεγχο 
όλου του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης.       

Η απουσία πηγαδιών ή οικιακών εγκαταστάσεων συλλογής κι αποθή-
κευσης των νερών της βροχής δείχνει ότι οι ανάγκες των νοικοκυριών για 
πόσιμο νερό καλύπτονταν από δημόσιες κρήνες. Κάποιες από αυτές (όπως 
ήδη αναφέραμε) ήταν συνδεδεμένες με το δημόσιο υδραγωγείο. Οι περισ-
σότερες όμως θα πρέπει να τροφοδοτούνταν από τα πολυάριθμα αναβλύ-
ζοντα νερά πηγών μέσα στην πόλη*. 

[* Μέχρι και τον 20ο αι., οι ανάγκες των κατοίκων της Βέροιας σε πόσι-
μο νερό καλύπτονταν από εντός της πόλης πηγές οι οποίες διοχετεύονταν 
σε δημόσιες βρύσες]. 

Ανασκαφή αρχαίου δρόμου με υπολείμματα υδραγωγού. Βέροια 
1964 (Αρχείο Αντωνίας Μποζίνη) . 

Επιγραφές της ρωμαϊκής περιόδου μας πληροφορούν επιπλέον ότι συ-
νηθιζόταν να αναλαμβάνουν το υψηλό κόστος ανέγερσης και συντήρησης 
των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης  οι πιο εύποροι πολίτες, με την ευκαιρία 
ανάληψης κάποιου αξιώματος ή στη 
μνήμη αγαπημένων τους προσώπων 
που έφυγαν από τη ζωή. Αφήνουν ε-
πίσης να εννοηθεί ότι υπήρχε ακριβής 
κατάλογος δικαιούχων σε κάθε κρήνη, 
καθώς και ρύθμιση των δικαιωμάτων 
στη χρήση του νερού. Δηλαδή, αν και 
η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ήταν δι-
καίωμα του κάθε πολίτη, οι προς κατα-
νάλωση ποσότητες δεν ήταν ίδιες για 
όλους.

Η ευεργετική συμβολή του Τριπό-
ταμου στις αγροτικές ασχολίες των κα-
τοίκων (γεωργικές και κτηνοτροφικές), 
χωρίς αμφιβολία κι αμφισβήτηση, στά-
θηκε σημαντικός παράγοντας και στην 
οικονομική ανάπτυξη της Βέροιας. 

Καθώς όμως δεν υπάρχουν αρκετά 
αρχαιολογικά ευρήματα σχετικά με τη 
μέθοδο αξιοποίησής του στις αγροτικές 
εργασίες, θα πρέπει να βασιστούμε σε 
γραπτές πληροφορίες ατόμων που ε-
πισκέφθηκαν την πόλη πολλά χρόνια 
αργότερα (περιηγητές). Ένας από αυ-
τούς, ο Γάλλος Delacoulonche, είναι ο 
πρώτος κατ’ επάγγελμα αρχαιολόγος, 
που μελέτησε αρχαιότητες της Βέροιας 
το 1855. Επισκέφθηκε πολλά από τα μνημεία της, ναούς, τζαμιά, νεκροτα-
φεία, κατοικίες και αντέγραψε πολλές αρχαίες επιγραφές.

Στις ταξιδιωτικές αφηγήσεις του φαίνεται εντυπωσιασμένος σε μεγάλο 
βαθμό από την αφθονία των υδάτων που την διέτρεχαν: «Όταν κάποιος 
πλησιάσει τον πύργο του ρολογιού, εντυπωσιάζεται από τα νερά που ανα-
βλύζουν από όλες τις πλευρές, διαχωρίζονται, ξανασυναντιούνται στη μέση 

των κήπων, εξαφανίζονται ξαφνικά και κελαρύζουν αόρατα κάτω από τις συ-
κιές και τις ροδιές, και στην συνέχεια, μερικά βήματα πιο μακριά, ξεχύνονται 
με θόρυβο από ένα άνοιγμα του τοίχου και πλημμυρίζουν το δρόμο από τον 
οποίο θα περάσετε…».

Ο ενθουσιασμός του αυτός τον παρακίνησε να επισκεφθεί τις κοντινές 
στην πόλη πλαγιές του Βερμίου όρους, όπου παρατήρησε και κατέγραψε: 

«…Ανεβαίνοντας τους πρόποδες του Βερμίου, στην περιοχή των δύο 
ρεμάτων που υδροδοτούν την Βέροια ( …) το πολύ μισή ώρα από τον 
πύργο του ρολογιού, συναντάμε κατάλοιπα σημαντικών έργων. Κατ’ αρ-
χήν, υπάρχουν πολλά αρχαία και πολύ βαθιά πηγάδια, που χρειάστηκε 

να λαξευτούν εξ ολοκλήρου στον βράχο. Κοντά στο δεύτερο, ακούμε να 
ρέουν τα νερά με θόρυβο στον πυθμένα και τα οποία αναβλύζουν από το 
έδαφος περίπου διακόσια βήματα πιο πέρα. Εντοπίζονται επιπλέον λείψανα 
υδραγωγών σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Αυτοί δεν προορίζονταν για να 
μεταφέρουν νερό στην πόλη, αλλά για να το παροχετεύσουν σε γειτονικές 
ιδιοκτησίες, την εποχή που όλα αυτά τα πλατώματα καλλιεργούνταν. Η από-
δειξη είναι ότι ένας από αυτούς, έχοντας αρδεύσει μεγάλη έκταση, εκβάλλει 
τα νερά του στον χείμαρρο που κυλάει στα νότια της Βέροιας. Συμπερασμα-
τικά, ήταν μάλλον κανάλια άρδευσης παρά υδραγωγοί. Εκεί που συναντού-
σαν βράχο, αρκούνταν να τον λαξεύσουν. Όταν απουσίαζε, εξόρυσσαν από 
τον περίγυρο μεγάλους όγκους  (έβγαζαν από το έδαφος μεγάλους βράχους 
πορόλιθου), τους οποίους λάξευαν με τον ίδιο τρόπο και τους τοποθετού-
σαν σε κονίαμα (υλικό στεγανοποίησης) ή σε τούβλα με τσιμέντο. Έχω 
μετρήσει τα κατάλοιπα τριών από αυτά τα κανάλια. Δεν παρουσιάζουν κάτι 
ιδιαίτερο, δείχνουν όμως την ευημερία της αρχαίας πόλης και τους πόρους 
που αντλούσε από την καλλιέργεια των εδαφών της. Ανικανοποίητοι από 
την πεδιάδα που τους ανήκε ένα σημαντικό τμήμα μέχρι τον Αλιάκμονα, οι 
κάτοικοι είχαν επίσης ορεινές ιδιοκτησίες και επωφελούνταν από τα άφθονα 
νερά των για να γονιμοποιήσουν τα κτήματά τους…» 

Τα κείμενα του περιηγητή οδηγούν τον αναγνώστη στη σκέψη ότι οι 
αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής είχαν κα-
τασκευάσει κι ένα δεύτερο, εκτεταμένο 
δίκτυο καναλιών, το οποίο εξυπηρετού-
σε την άρδευση των καλλιεργήσιμων ε-
δαφών τους, αξιοποιώντας τα πλούσια 
αποθέματα της περιοχής σε πορόλιθο 
Τραβερτίνη,.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
μια επιγραφή-διάταγμα του ρωμαίου 
ανθύπατου Λούκιου Μέμμιου Ρούφου 
που απευθύνεται στην πόλη της Βέροι-
ας, χρονολογούμενη στο πρώτο μισό 
του 2ου αι. μ.Χ. Ο ανθύπατος, από τη 
Θεσσαλονίκη, κάνει παρατηρήσεις σε 
αυστηρό ύφος για τις τακτικές διακο-
πές λειτουργίας του “Γυμνασίου” της 
πόλης (Βέροιας) εξαιτίας της έλλειψης 
γυμνασιαρχών που θα αναλάμβαναν 
τα λειτουργικά έξοδά του. Στη συνέχεια 
κάνει λόγο για την κακή διαχείριση των 
εσόδων από την εκμετάλλευση “ὑδρο-
μηχανῶν” (μηχανών που λειτουργού-
σαν με την ορμή του νερού), τα οποία 
θα μπορούσαν να διατεθούν για τον 
σκοπό αυτό. Μεταξύ πολλών άλλων 
ακόμη, η επιγραφή αποκαλύπτει ότι οι 
υδροκίνητες αυτές μηχανές ήταν κλη-
ροδότημα (παραχωρήθηκαν μετά τον 
θάνατο) ενός άγνωστου πλούσιου ευεργέτη προς την πόλη. 

Είναι η πρώτη γραπτή πηγή που βεβαιώνει συστηματική ενεργειακή 
εκμετάλλευση της ορμής του Τριπόταμου από τους κατοίκους της Βέροιας. 
Οι ειδικοί επιστήμονες μελετητές της έχουν την άποψη ότι η πιθανότερη 
σημασία της λέξης “ὑδρομηχανή” είναι “υδροκίνητη μηχανή αλέσματος δη-
μητριακών * ”.   

[ * Η χρήση τέτοιας μηχανής στον ελλαδικό χώρο καταγράφεται για 
πρώτη φορά από τον γεωγράφο Στράβωνα με την ονομασία “υδραλέτης”. 
Χρησιμοποιούνταν στα Κάβειρα από τον βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ’ 
τον Ευπάτορα. Στο ανάκτορό του τον είδαν για πρώτη φορά το 65 π.Χ. οι 
ρωμαίοι κατακτητές.] 

 Από τις αρχές του 2ου αι. μ.Χ., αγαπητοί φίλοι, ο Τριπόταμος άνοιξε έ-
να νέο κεφάλαιο στην πορεία ανάπτυξης της Βέροιας, οδηγώντας την με τα 
ορμητικά νερά του στην πρώιμη βιομηχανική εποχή!
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Βέρης (Τριπόταμος) γεννήτορας της Βέροιας (ΙΙ)

Μαρμάρινη επιγραφή που, 
μεταξύ άλλων, αναφέρει τους 
δικαιούχους μιας κρήνης και 
ρυθμίζει τη χρήση του νερού  
(Αρχαιολογικό Μουσείο Βέ-
ροιας, αριθ. ευρήματος Α 919, 
Πηγή: Brocas-Deflassieux L.,) 

Μ ο ν τ έ λο  α ρχα ι ο ε λ λ η -
ν ι κο ύ  “ υ δ ρ α λ έ τ η ”  α π ό 
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Αντιγραφή επιγραφής από τον Delacoulonche.  Αναφέρει ότι η 
Αμμία Πειερίωνος και τα παιδιά της (οικογένεια μεγαλοκτηματιών της 
Βέροιας) κατασκεύασαν με δικά τους χρήματα ένα δημόσιο “υδρα-
γώγιον” και ένα “εκτοχείον” στη μνήμη του αποθανόντος γιού της 
Κλαυδίου Αέροπου. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ευχαριστεί θερμά την οικογένεια του αείμνηστου Σταύρου Παπαδόπουλου για την δωρεά της στον 

σύλλογο. Ιδιαίτερα εκφράζει τις ευχαριστίες του στην σύζυγό του, τις αδερφές της και στα τέκνα του εκλιπόντος. 
Ο Πρόεδρος - Βελής Νικόλαος

Ο Γεν. Γραμματέας - Καρυδάς Πέτρος

Μετά τον Μίμη Παπαϊωάννου, ένας ακόμη 
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΒΕΡΟΙΑΣ 
έφυγε από την ζωή.

Ο λόγος για τον Γρηγόρη Κάκαλη, ο οποί-
ος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 
67 ετών.

Ο εκλιπών αγωνίστηκε στην «Βασίλισσα» 
για δύο σεζόν στα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
ενώ επίσης έκανε σημαντική καριέρα με τη 
φανέλα του Άρη Θεσσαλονίκης. Έπαιξε ακό-
μη σε Αναγέννηση Επανομής και Καβάλα.

Αρκετά χρόνια μετά το τέλος της αγωνι-
στικής του καριέρας, ανέλαβε το πόστο του 
γενικού αρχηγού την ομάδα του Άρη (2015 – 
2017), ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε 
προβλήματα με την υγεία του.

Συλλυπητήριο των Παλαιμάχων ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ για τον θάνατο του Γρ. Κάκαλη
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό 

του παλιού ποδοσφαιριστή της ΒΕΡΟΙΑΣ 
Γρηγόρη Κάκαλη, εξέδωσε ο Σύλλογος Πα-
λαιμάχων ποδοσφαιριστών της «Βασίλισ-
σας».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
Οι Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές ΓΑΣ & 

ΠΑΕ Βέροιας αποχαιρετούμε με οδύνη τον 

φίλο και συμπαίκτη Γρηγόρη Κάκαλη.
Ο Γρηγόρης Κάκαλης αγωνίστηκε με τα 

χρώματα της Βέροιας από το 1979 έως το 
1981 με ιδιαίτερη επιτυχία. Αγάπησε την Βέ-
ροια και δημιούργησε φιλικούς δεσμούς με 
συμπαίκτες και ανθρώπους της πόλης μας 
τους οποίους και διατήρησε ως το τέλος.

Φίλε Γρηγόρη ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα σε σκεπάσει, εμείς οι φίλοι και συ-
μπαίκτες σου δε θα σε ξεχάσουμε.. η μνήμη 
σου ας είναι αιώνια..

* Στη φωτογραφία καθήμενος πρώτος 
από αριστερά.
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Ο Ζαφειράκης επικράτησε 
με 70-61 του Εδεσσαϊκού, 
στο ΔΑΚ Νάουσας, για τη 

2η αγωνιστική της β’ φάσης της 
Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ. Οι Ναουσαίοι ήταν 
ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστη-
μα του αγώνα και έκαμψαν την 
σθεναρή αντίσταση της γειτονι-
κής ομάδας, φτάνοντας στην τελι-
κή επικράτηση που τους κράτησε 
στην κορυφή της βαθμολογίας.

Διαιτητές: Μητώνας, Χανός.
Δεκάλεπτα: 19-7, 26-27, 45-47, 70-61.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ: Κολτσιάκης 3, Βάιγκαντ 9, 

Δημάκας 8, Ζιάνης, Σκουλαριώτης 10, Παπα-
πέσιος, Πουρλίδας Δ. 9, Μπιλιούρης Δ. 27, 
Μπιλιούρης Α., Τσίλης Δ. 2, Σμέρνος Δ., Μου-
ρατίδης 2.

Το 2×2 στη Β Φάση οι Αετοί Βέροιας, 66-
59 τους Ικάρους Γιαννιτσών

Με τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες, 
συνέχισαν τη Β Φάση της ΕΚΑΣΚΕΜ οι Αετοί 
Βέροιας.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν και πάλι εξαιρετι-
κή αμυντική προσήλωση στον αγώνα, κυρίως 
στο δεύτερο ημίχρονο, και κατάφεραν να πά-
ρουν τη νίκη κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα.

Για ακόμη ένα παιχνίδι, η ομάδα της Ημαθί-
ας ξεκίνησε «μουδιασμένα» και επέτρεψε στον 
αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του και να ελέγ-
ξει τον ρυθμό. Ωστόσο, οι επιθετικές επιλογές 
ήταν εκείνες που κράτησαν τους γηπεδούχους 
κοντά στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο ημίχρο-
νο με την ελάχιστη διαφορά.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα όμως, οι Αετοί 
βελτίωσαν σημαντικά την άμυνα τους, έκλει-
σαν σωστά τα αντίπαλα ατού και με σημαντικά 
καλάθια σε καθοριστικά χρονικά σημεία, δια-
μόρφωσαν μια δυναμική που στο τέλος τους 
έδωσε τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους «ασπρόμαυρους» 
ήταν ο Μάκης Ιωσηφίδης, που πέτυχε 18 πό-
ντους και τον ακολούθησαν οι Δημήτρης Για-
μπατζίδης με 16 και Γιάννης Λέφας-Σωκράτης 

Χατζηχαρίσης, που σημείωσαν 13 έκαστος.
Επόμενος αγώνας για τους Αετούς το Σάβ-

βατο 18/3 και ώρα 20.30 ξανά στο ΔΑΚ «Βι-
κέλας» με αντίπαλο τον Εργόναθλο Πολυκά-
στρου.

Τα δεκάλεπτα : 14-13, 26-28, 48-43, 66-59
Αετοί Βέροιας (Οκλαλιώτης) : Μπουζίκας, 

Γκανάς, Χατζηχαρίσης 13(1), Σιδηρόπουλος, 
Λέφας 13, Γιαμπατζίδης 16 (5), Πάππου, Πα-
παδόπουλος Ι.Μ. 6, Πετρόπουλος, Ιωσηφίδης 
18 (4)

Ίκαροι Γιαννιτσών (Παπαδόπουλος) : Στά-
μος, Μπερμπέρι, Ρέμπελος 10 (1), Λαγός 7, 
Νταμτσιόπουλος 2, Πολυχρονίδης 8 (2), Μπο-
γδάνης 16 (2), Παπαδότης 9 (1), Καραχισαρί-
δης 7

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής :
Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – Βατανια-

κός  60-70
Ζαφειράκης Νάουσας – Εδεσσαϊκός  70-61

Αετοί Βέροιας – Ίκαροι Γιαννιτσών  66-59
Εργόναθλος Πολυκάστρου – ΑΟΚ Αιγινια-

κός  55-72

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ζαφειράκης  ...................................... 15
2. Βατανιακός  ...................................... 13
3. Αετοί Βέροιας  ................................... 12
4. Ίκαροι Γιαννιτσών  ............................ 12
5. Εργόναθλος  ......................................11
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Επόμενη αγωνιστική (3η, 18/3)
Ζαφειράκης Νάουσας – Μέγας Αλέξανδρος 

Γιαννιτσών
Ίκαροι Γιαννιτσών – Βατανιακός
Αετοί Βέροιας – Εργόναθλος Πολυκάστρου
Εδεσσαϊκός – ΑΟΚ Αιγινιακός

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

20-03-2023 μέχρι 

26-03-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 18-3-2023

08:00-14:30 ΜΟΥΡΑ-

ΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

(Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 -  ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-

23360

08:00-14:30 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

14:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789

19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

Κυριακή 19-3-2023

08:00-14:30 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

Δευτέρα 20-3-2023

14:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 32 23310-22968

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Φαρμακεία Νίκες για Ζαφειράκη και Αετούς Βέροιας
στην β’ φάση της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ

Έφυγε από την ζωή ο παλαίμαχος παίκτης
της ΒΕΡΟΙΑΣ Γρηγόρης Κάκαλης



16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 11www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, α-
δελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ.
ΜΕΤΑΞΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Οι αδελφές, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤ.
ΚΟΖΑ

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

Η σύζυγος.
Τα παιδιά, Ο εγγονός

Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης στο 
Γιαννακοχώρι Ναούσης 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα και 
παππού

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Μαρτίου 2023 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κων/νου και Ελένης στο 
Γιαννακοχώρι Ναούσης ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της α-
γαπημένης μας μητέρας και 
γιαγιάς

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 18 

Μαρτίου 2023 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ε-
λένης (Κοιμητήρια) στο Μετόχι η 
Αγγελική Βασιλειάδου, σε ηλικία 
86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΣΣΙΤΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Το Συσσίτιο - Τράπεζα Aγάπης Ναούσης θα τελέσει Ιερό Ευχέλαιο την 
Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου της Πόλεως μας. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να προσκομίσουν ονόματα υπέρ υγείας 
προς μνημόνευση. 

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συσσιτίου.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συλλυπητήριο για τον θάνατο 

του Μίμη Παπαϊωάννου
Έφυγε από τη ζωή 

ένας ”Θρύλος των γη-
πέδων”, ο Ημαθιώτης 
Μίμης Παπαϊωάννου. 

Αθλητής κόσμημα 
και άνθρωπος-υπό-

δειγμα, τίμησε με την 
παρουσία του την 

πατρίδα του, την ομά-
δα του και την Εθνική 
Ελλάδος! Τα πιο θερ-
μά μας συλλυπητήρια 
στους οικείους του. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα τον σκεπάζει. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Bεροίας Παντελεήμων: 
«Πώς γίνεται

 η σωστή προσευχή
 

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των 
εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: 
«Πώς γίνεται η σωστή προσευχή;».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε 
Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι 
στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιε-
ράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Συνεχίζονται οι πνευματικές 
ομιλίες τα Σαββατοκύριακα 

της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής

Συνεχίζονται οι καθιερωμένες πνευματικές ομιλίες που πραγματοποι-
ούνται τα Σαββατοκύριακα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και 
αποτελούν ποιμαντική μέριμνα και πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη  κ. Παντελεήμονος. 

 Ως εκ τούτου, το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον Μητροπο-
λιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης θα τελεστεί ο 
Αναστάσιμος Εσπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Παν. Αρχιμ. 
Θεόφιλο Λεμοντζή, Δρ. Θεολογίας και Αρχιερατικό Επίτροπο Καμπανίας, 
ο οποίος θα ομιλήσει με θέμα: «Ο Σταυρός του Χριστού: η κρίση της κρί-
σεως μας». 

 Την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Οσίου 
Αντωνίου του Νέου, Πολιούχου Βεροίας, θα τελεστεί ο Κατανυκτικός Ε-
σπερινός και θα ακολουθήσει ομιλία από τον Παν. Ιερομόναχο Βενέδικτο 
Νεοσκητιώτη, ο οποίος θα ομιλήσει με θέμα: «Η παράξενη συμφωνία». 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ. κέντρο   23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη   23313 50102
Πυροσβεστική    23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο  23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες  23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού  23313 51400
ΕΚΑΒ  166 
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες 2331021.814 
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.) 2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες  121 κλήση από σταθερό 
ΟΤΕ Βλάβες 13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά)  2331022.342
ΚΤΕΛ  14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)  2331022.282  
ΟΣΕ  2331024.444  
ΕΛΤΑ 23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία) 23313 53124
 23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ  2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ  2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας 231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών  2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας 23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών:  2331353416, 7
Τελωνείο  2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)  2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό  Κ Τ Ε Ο  Β έ ρ ο ι α ς  ( Μ α κ ρ οχώ ρ ι )              

2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο  2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο   2310894.463,
  2310894.562  
ΟΑΕΔ  2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας  2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας 2331096.342  
ΤΟΕΒ  2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί" 2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου» 2331024.879  
Αλσος Παπάγου  2331072.654  
I. Mητρόπολη  2331022270
ΔΗΠΕΘΕ  2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
Οδική Βοήθεια 
HELLAS SERVICE  2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE  1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN  168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών 2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας: 2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας: 2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων: 2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου: 2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου: 2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
Δημοτική Αστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας:  2333 3 50100
Δημοτολόγιο 23333 50150
Ληξιιαρχείο 23333 50130
Πρωτόκολλο 23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών 23333 50144
Γραφείο Προσωπικού 23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου 23333 50142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτη-

μα 5 στρεμμάτων στον 

Τριπόταμο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι ποτι-

στικό και χέρσο. Πληρ. 

τηλ.: 23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής δό-

μησης 1,2, Διογένους με 

Πιερίδων Μουσών γω-

νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα, Βερμίου 16, 
με 4 δωμάτια, σαλό-
νι, κουζίνα, στον 4 
όροφο, διαμπερές, 
μπρος-πίσω μπαλ-
κόνια. Πληρ. τηλ.: 
6948 260179 & 
23310 63267.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Παραδοσιακο ισογειο 27+οροφος 54 τ.μ 
60000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ  92 τ.μ του1995 ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,-
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ  με 
οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  54 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κεντρο3ΔΣΚ ανωγειο  100τ.μ +ισογειο με 
αυλη 450€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 120 τ.μ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ παραθ.πορτα αφαλειαςς 350€
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 2ΔΣΚ 3ος χωρις ασανσερκοπλαμ με σομπα 220€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ .Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ .Μαρινα, Μονοσπιτα, Μαρινα, Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ .450 τ.μ με αδεια  50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 1650 
από παραλια25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
Λ.ΣΟΦΟΥ –Μπαρμπουτα οικ. αρτιο 135 τ.μ κτιζει 2οροφη 
μεζονετα 170τ.μ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 16000€ 

ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 60000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.64000€
ΚΑΔΜΟΥ οικοπεδο 300τ.μ κτιζει 400 τ.μ με θεα προς μπαρ-
μπουτα 100000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ  20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 400€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ  7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ καταστηματα –αποθηκες40 τ.μ κ 25 τ.μ  120€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο
Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 
1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 
Καλλιθέα
Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 
Βικέλα
Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας
Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι
Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 
και Επιπλωμένο στο Κέντρο της
Θεσσαλονίκης
Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα
Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-
ντρο της Νάουσας
Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή
Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου
Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 
50μ2 έκαστη στο Σέλι.
Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο
Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 
Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.
Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 
ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο
Κέντρο.
Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.
Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο
Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-
τίας Οδού
Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 
στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλισμένο, 
σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρομο στη Βέροιας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

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) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργο-

δηγού Μηχανικού εγκαταστάσεων 

2ης ειδικότητας

2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκα-

ταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερ-

μαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκα-

ταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικό-

τητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 

Email: hr@venusgrowers.gr

Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός Σταθ-

μός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 

123.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-

ντρο της Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 

Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

120 τ.μ. με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, εξαιρετι-

κής προβολής, κοντά στη γέ-

φυρα Κούσιου. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρία 

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ζητεί οδηγό με 

δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας. Προ-

ϋπηρεσία ευπρόσδεκτη. Τηλ 

επικοινωνίας 23310 22022 & 

23310 67997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

ληση άνω των 24 ετών με 

απαραίτητη γνώση Αγγλικών 

από γνωστή αλυσίδα υποδη-

μάτων. Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο  

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία έως 30 ετών σε κατάστη-

μα εστίασης (στο κέντρο της 

Βέροιας) για service και βοη-

θός κουζίνας. Πληροφορίες, 

6977 588855, 6973 653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ω-

ρη φροντίδα ηλικιωμένης στο 

Ταγαροχώρι Ημαθίας. Πληρ. 

τηλ.: 23310 71653 & 6984 

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 

σέρβις και κουζίνα από τη 

«ΦΙΝΑ ΚΟΤΑ». Τηλ.: 23310 

43222 (απογευματινές ώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 

23310 71553 & 23310 62900, 

ώρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να 

φροντίζει ηλικιωμένους σε 

24ωρη βάση, αναλαμβάνει 

καθαριότητα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες. Τηλ.: 6940 

998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινωνι-

κή, αξιοπρεπής, αναζητά σύ-

ντροφο έως 70 χρόνων για μία 

ουσιαστική σχέση ζωής. Μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 

6993 233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σεις Λογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξέ-
νων Γλωσσών στη Βέροια με 35ετή  παρουσία στον χώρο της 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Απαραίτητα προσόντα μόνο Απόφοι-
τοι τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εμπειρία στη δι-
δασκαλία της Αγγλικής, άριστη γνώση MS και νέων τεχνολογιών. 
Μεταπτυχιακές σπουδές θα ληφθούν υπόψη. Μερική Απασχόλη-
ση, δυνατότητα ανέλιξης, ανταγωνιστικές απολαβές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών με πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας στο: englishschoolveria@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυ-
μνασίου – Λυκείου & ΕΠΑΛ. Σύγχρονη διδασκαλία που περιλαμβάνει:

-Εκμάθηση/κατανόηση με βάση το παράδειγμα
-Μεθοδολογία βήμα – βήμα σε ασκήσεις διαβαθμισμένης δυ-

σκολίας από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
-Τέστ σε κάθε ενότητα – πρότυπα διαγωνίσματα σε μορφή εξετάσεων
-Προσομοίωση Πανελλαδικών – Εξειδικευμένη προετοιμασία για ΕΠΑΛ.
12 χρόνια επαγγελματική εμπειρία (δυνατότητα δοκιμαστικού μαθήματος).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6981003525 κ. Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τ.μ. στη Βέροια, σε κεντρικότατο 
σημείο, Κονίτσης και Τρεμπεσίνας στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 
μεγάλο σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο, χωλ, μπάνιο με μπανιέρα, κουζινα. 
Έχει μεγάλο μπαλκόνι, με μεγάλη ντουλάπα, κεντρικη θέρμανση κα-
λοριφέρ και air condition. Το ενοίκιο είναι 280 ευρώ. Θα προτιμηθεί 
εργαζόμενη κοπέλα ή ζευγάρι. Είναι έτοιμο για κατοίκηση. Τηλ.: 23310 
60305, 23310 62163 σε ώρες εργασίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

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 «ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσεις εργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολή βιογραφικού kormosemp@gmail.com
Διευκρινίσεις τηλέφωνο 2331062222

Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανι-
κών CITRUSBILL MON. IKE με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροι-
ας- Νάουσας)  ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις, 
συνεχούς απασχόλησης, για την κάλυψη θέσεων των παρακάτω 
ειδικοτήτων:

-Λογιστής –Βοηθός Λογιστή.
-Υπάλληλος Γραφείου.
-Μηχανικός – Μηχανοτεχνίτης.
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπει-

ρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685, 

6974020056
Για αποστολή βιογραφικών (αναγραφή της θέσης εργασίας) 

στο: e-mail: info@citrusbill.gr

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε  με έδρα τον Τρίλοφο Βέροι-
ας και αντικείμενο την ψύξη -τυποποίηση και επεξεργασία φρού-
των ζητά να προσλάβει άμεσα  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   στα γραφεία της επιχείρησης στον Τρίλοφο Βέροιας 
,κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  ή να το αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στην διεύθυνση: nikougiorgos001@yahoo.gr  

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 23320-42298 

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - παραγωγής ειδών διατροφής και 
με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, 
ZHTOYNTAI για απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•Εργάτες / εργάτριες
•Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:
•Υπεύθυνος βάρδιας για τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού 
•Υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος παραγωγής , μηχανών συ-

σκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων
•Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 
•Διάγνωση και Αποκατάσταση βλαβών 
•Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων
•Αναφέρεται στους προϊσταμένους του Ηλεκτρολογικού τομέα και του 

Τεχνικού Τμήματος αντίστοιχα. 

Απαραίτητα Προσόντα:
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί – ιδανικά στον κλά-

δο τροφίμων
•Κατανόηση ηλεκτρολογικού σχεδίου (πολυγραμμικό, αυτοματισμοί)
•Γνώση εγκαταστάσεων κίνησης
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Απόφοιτος σχολής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / ηλεκτρολογίας / ηλε-

κτρονικής / αυτοματισμών ΙΕΚ, ΤΕΙ
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου (τουλάχιστον Κατηγο-

ρίας Β’)
•Τήρηση & εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
•Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Ευχέρεια για εργασία σε βάρδιες (απαραίτητο)
•Επιθυμητή η γνώση μηχανών συσκευασίας
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικά 

σημειώματα στο email: hr@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

από την εταιρία ΑΘΗΝΑ Μ. ΙΚΕ :

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α) Γεωπόνος ΑΕΙ-ΤΕΙ  για ποιοτικό 
έλεγχο προϊόντων β) Εργάτριες -ες διαλογητηρίου.

Αιτήσεις και βιογραφικά στο email : 
athinasmpc@gmail.com πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 2331051093 .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-

ντρο της Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 

Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

120 τ.μ. με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, εξαιρετι-

κής προβολής, κοντά στη γέ-

φυρα Κούσιου. Πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 6972269839 κ. 

Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 

Διαθέτει μεταλλικό ρολό ασφα-

λείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταφορική Εταιρία 

ΝΕΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ζητεί οδηγό με 

δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας. Προ-

ϋπηρεσία ευπρόσδεκτη. Τηλ 

επικοινωνίας 23310 22022 & 

23310 67997.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πω-

λήτριες  για πλήρη απασχό-

ληση άνω των 24 ετών με 

απαραίτητη γνώση Αγγλικών 

από γνωστή αλυσίδα υποδη-

μάτων. Αποστολή  βιογρα-

φικών με φωτογραφία στο  

koniarisshoes.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία έως 30 ετών σε κατάστη-

μα εστίασης (στο κέντρο της 

Βέροιας) για service και βοη-

θός κουζίνας. Πληροφορίες, 

6977 588855, 6973 653987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ω-

ρη φροντίδα ηλικιωμένης στο 

Ταγαροχώρι Ημαθίας. Πληρ. 

τηλ.: 23310 71653 & 6984 

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 

σέρβις και κουζίνα από τη 

«ΦΙΝΑ ΚΟΤΑ». Τηλ.: 23310 

43222 (απογευματινές ώρες).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 

23310 71553 & 23310 62900, 

ώρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία να 

φροντίζει ηλικιωμένους σε 

24ωρη βάση, αναλαμβάνει 

καθαριότητα σπιτιών, γρα-

φείων και σκάλες. Τηλ.: 6940 

998054.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 65 χρόνων, συντα-

ξιούχος, εμφανίσιμη, κοινωνι-

κή, αξιοπρεπής, αναζητά σύ-

ντροφο έως 70 χρόνων για μία 

ουσιαστική σχέση ζωής. Μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 

6993 233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σεις Λογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932 
245383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξέ-
νων Γλωσσών στη Βέροια με 35ετή  παρουσία στον χώρο της 
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Απαραίτητα προσόντα μόνο Απόφοι-
τοι τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εμπειρία στη δι-
δασκαλία της Αγγλικής, άριστη γνώση MS και νέων τεχνολογιών. 
Μεταπτυχιακές σπουδές θα ληφθούν υπόψη. Μερική Απασχόλη-
ση, δυνατότητα ανέλιξης, ανταγωνιστικές απολαβές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βιογραφικών με πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας στο: englishschoolveria@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυ-
μνασίου – Λυκείου & ΕΠΑΛ. Σύγχρονη διδασκαλία που περιλαμβάνει:

-Εκμάθηση/κατανόηση με βάση το παράδειγμα
-Μεθοδολογία βήμα – βήμα σε ασκήσεις διαβαθμισμένης δυ-

σκολίας από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
-Τέστ σε κάθε ενότητα – πρότυπα διαγωνίσματα σε μορφή εξετάσεων
-Προσομοίωση Πανελλαδικών – Εξειδικευμένη προετοιμασία για ΕΠΑΛ.
12 χρόνια επαγγελματική εμπειρία (δυνατότητα δοκιμαστικού μαθήματος).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6981003525 κ. Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τ.μ. στη Βέροια, σε κεντρικότατο 
σημείο, Κονίτσης και Τρεμπεσίνας στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 
μεγάλο σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο, χωλ, μπάνιο με μπανιέρα, κουζινα. 
Έχει μεγάλο μπαλκόνι, με μεγάλη ντουλάπα, κεντρικη θέρμανση κα-
λοριφέρ και air condition. Το ενοίκιο είναι 280 ευρώ. Θα προτιμηθεί 
εργαζόμενη κοπέλα ή ζευγάρι. Είναι έτοιμο για κατοίκηση. Τηλ.: 23310 
60305, 23310 62163 σε ώρες εργασίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος μεταξύ 20 – 35 ετών για εργα-
σία σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων στην πόλη της Βέ-
ροιας, ο οποίος να έχει εκπληρωμένες  τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και να συνοδεύεται από Βιογραφικό 
Σημείωμα, καθώς και συστατικές επιστολές από προη-
γούμενους εργοδότες (όπου αυτές υπάρχουν). Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6985124505.

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 «ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με έδρα στην 
νέα περιφερειακή οδό Βέροιας-Ναουσας ζητάει για άμεση 
πρόσληψη Αποθηκαριο - Οδηγό.

Προϋποθέσεις εργαζόμενου:
Απολυτήριο λυκείου
Δίπλωμα Β κατηγορίας
Ηλικία 22-30 ετών

Αποστολή βιογραφικού kormosemp@gmail.com
Διευκρινίσεις τηλέφωνο 2331062222

Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανι-
κών CITRUSBILL MON. IKE με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροι-
ας- Νάουσας)  ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις, 
συνεχούς απασχόλησης, για την κάλυψη θέσεων των παρακάτω 
ειδικοτήτων:

-Λογιστής –Βοηθός Λογιστή.
-Υπάλληλος Γραφείου.
-Μηχανικός – Μηχανοτεχνίτης.
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπει-

ρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 2318501685, 

6974020056
Για αποστολή βιογραφικών (αναγραφή της θέσης εργασίας) 

στο: e-mail: info@citrusbill.gr

Η εταιρεία ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε  με έδρα τον Τρίλοφο Βέροι-
ας και αντικείμενο την ψύξη -τυποποίηση και επεξεργασία φρού-
των ζητά να προσλάβει άμεσα  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   στα γραφεία της επιχείρησης στον Τρίλοφο Βέροιας 
,κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  ή να το αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στην διεύθυνση: nikougiorgos001@yahoo.gr  

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 23320-42298 

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - παραγωγής ειδών διατροφής και 
με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, 
ZHTOYNTAI για απασχόληση στη μονάδα παραγωγής της που βρίσκεται 
στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•Εργάτες / εργάτριες
•Ηλεκτρολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων / Συντηρητής

Αντικείμενο:
•Υπεύθυνος βάρδιας για τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρο-

νικού εξοπλισμού 
•Υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος παραγωγής , μηχανών συ-

σκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων
•Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων 
•Διάγνωση και Αποκατάσταση βλαβών 
•Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων
•Αναφέρεται στους προϊσταμένους του Ηλεκτρολογικού τομέα και του 

Τεχνικού Τμήματος αντίστοιχα. 

Απαραίτητα Προσόντα:
•Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε βιομηχανία θα εκτιμηθεί – ιδανικά στον κλά-

δο τροφίμων
•Κατανόηση ηλεκτρολογικού σχεδίου (πολυγραμμικό, αυτοματισμοί)
•Γνώση εγκαταστάσεων κίνησης
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Απόφοιτος σχολής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / ηλεκτρολογίας / ηλε-

κτρονικής / αυτοματισμών ΙΕΚ, ΤΕΙ
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου (τουλάχιστον Κατηγο-

ρίας Β’)
•Τήρηση & εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
•Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Ευχέρεια για εργασία σε βάρδιες (απαραίτητο)
•Επιθυμητή η γνώση μηχανών συσκευασίας
Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικά 

σημειώματα στο email: hr@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125 
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ 
WC ΑΠ διαμπερές 110.000€
2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90 
μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ 
θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ 
48.000€ Καλλιθέα
4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68 
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι 
ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ. 
65.000€
5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85 
μ2  4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ. 
κέντρο 55.000€
6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία 
90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2 
σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 

70 μ2 1ος όροφος κέντρο 
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 
100 μ2 3ος όροφος κέντρο 
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-
σμα εντός οικοπέδου 900 μ2 
40.000€
10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287 
μ2 με θέα 40.000€
11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110 
μ2 κέντρο 75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα 
118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο) 
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409 
μ2 Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ: www.akinita-hmathias.gr

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ βιομηχανικός χώρος, υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, στρωμένος με βιομηχανικό δάπεδο, με 2 μεγάλους ψυκτι-
κούς θαλάμους για αποθήκευση στο δάπεδο, συνολικών μέτρων 
περίπου 900 μέτρα. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εταιρεία που 
ασχολείται με τρόφιμα και είναι άμμεσα λειτουργικός. Στεγάζεται 
σε οικόπεδο 47.000 m. Πληροφορίες στο τηλ. 697-3736714
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Νηστίσιμες Νοστιμιές 
στο Πρατήριο της ΑΛΜΗ!

Η Σαρακοστή 
ήρθε, αλλά τα Ο-
ρεκτικά Ελληνικής 
Φύσης της ΑΛΜΗ 
είναι εδώ! 

Τα αγαπημένα 
προϊόντα της Ημαθίας είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα και το 
εξωτερικό για τις ιδιαίτερες γεμίσεις τους αλλά στο Πρατήριο της 
ΑΛΜΗ μπορείτε να βρείτε και μια εξαιρετική ποικιλία νηστίσιμων 
νοστιμιών για να στολίσετε το τραπέζι και τα σαρακοστιανά σας 
γεύματα. Μακεδονικές πιπερίτσες, ελιές με μπαχαρικά και σκόρ-
δο, λιαστές τομάτες και ψητά μανιτάρια σας περιμένουν!

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα της ΑΛΜΗ στο Πρα-
τήριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (5ο χλμ Ε.Ο. Αλεξάνδρει-
ας-Κρύας Βρύσης) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 πμ 
– 15:00 μμ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 23330 27800 
και το info@almifoods.gr . 

Κοζάνη: «Κλειστή» για όλα τα οχήματα η γέφυρα Σερβίων, 
λόγω έργων αποκατάστασης φθορών

 
Με απόφαση του Περιφερειάρ-

χη Γιώργου Κασαπίδη, από το 
βράδυ της Πέμπτης 16 Μαρτίου, 
απαγορεύεται η διέλευση παντός 
τύπου οχημάτων από την γέφυρα 
Σερβίων και θα παραμείνει κλειστή 
έως ότου ολοκληρωθούν οι εργα-
σίες αποκατάστασης των φθορών 
που έχει υποστεί. Η Περιφερειακή 
Αρχή, προχώρησε σε αυτή την α-
πόφαση, έπειτα από εισηγήσεις 
ειδικών επιστημόνων που διαπί-
στωσαν ότι υπάρχει συνεχής διεύ-
ρυνση των ρωγματώσεων στους 
τένοντες της γέφυρας με κίνδυνο 
την κατάρρευση μέρους του οδο-
στρώματος. 

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι 
«εργαζόμαστε ασταμάτητα για την 
όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαι-
πωρία των συμπολιτών μας και 
την ελαχιστοποίηση των οικονομι-
κών συνεπειών για την περιοχή».

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Κοζάνης με εντολή της προς στην Αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, στην οποία τονίζει την ανάγκη 
«να ληφθούν μέτρα παντελούς απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην γέφυρα εάν διαπιστωθεί η παραμικρή πιθανότητα κινδύνου κατάρρευσής 
της».

Με την βοήθεια της Τροχαίας Κοζάνης η ρύθμιση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων γίνεται από τη γέφυρα Ρυμνίου, ενώ η κίνηση για τα 
ΙΧ φορτηγά γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς Μέτσοβο - Καλαμπάκα.

Στα 780 ευρώ τον μήνα από την 1η Απριλίου…
Κ. Χατζηδάκης: «Επιβεβλημένη για τους εργαζόμενους η αύξηση 

του κατώτατου μισθού, λόγω αυξημένων αναγκών»
-Συμπαρασύρει και τα ποσά των επιδομάτων

Στα 780 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου, 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά την χθεσινή σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα αυτό. «Η νέα αυτή αύξη-
ση, προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, σίγουρα, όμως, προσφέρει 
μία πολύ σημαντική ανακούφιση και κυρίως δηλώνει την πρόθεσή μας 
να αναβαθμίσουμε τους μισθούς, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιω-
τικό τομέα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χατζηδάκης: Οι αυξημένες ανάγκες επιβάλλουν 
και την αύξηση του κατώτατου μισθού 

Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο αρμόδιος υπουργός κ. Χατζηδάκης επε-
σήμανε ότι παράλληλα αυξάνονται και 19 επιδόματα όπως της ανεργί-
ας, της μητρότητας κλπ, ενώ το επίδομα ανεργίας φτάνει πλέον τα 479 
ευρώ.  «Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ τον μήνα από 
1ης Απριλίου επιβάλλεται από τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων 
και στηρίζεται στη δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια η οικονομία. Είναι μία αύξηση σημαντική και δίκαια, που λαμβά-
νει υπόψη αφενός μεν το χρέος για στήριξη των εργαζόμενων, ιδιαίτερα 
σε συνθήκες αυξημένου εισαγόμενου πληθωρισμού αφετέρου δε τις 
αντοχές των επιχειρήσεων».   Αυτό ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας σή-
μερα σε συνέντευξη Τύπου την απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση 
του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στα 780 ευρώ και 34,84 ευρώ 
αντίστοιχα, από 1ης Απριλίου, ύστερα από τη διαβούλευση με κοινωνι-
κούς και επιστημονικούς φορείς, που προηγήθηκε.   Ο κ. Χατζηδάκης 
υπογράμμισε ότι για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού ελήφθησαν 
υπόψη οι εξής παράγοντες: η ανεργία, η οποία από 17,5% το 2019 έ-
πεσε στο 10,8% τον Ιανουάριο, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που 
προκύπτει από την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η ανά-
καμψη της οικονομίας που αναμένεται να συνεχιστεί εφέτος, η πορεία 
του πληθωρισμού, ο οποίος, αν και αποκλιμακώνεται, θα παραμείνει 
σε υψηλά επίπεδα και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
κριτήριο το ΑΕΠ και το ύψος του κατώτατου μισθού.   Σημείωσε ωστόσο 
ότι η ανεργία δεν πέφτει αυτόματα. «Έπεσε από το 17,5% στο 10,8%, 
γιατί συνέτρεξαν μία σειρά πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, 
δηλαδή κυβερνητική σταθερότητα, σοβαρότητα και θετικό κλίμα στην 
οικονομία. Αν δεν υπάρχουν αυτά, η ανεργία θα πάρει και πάλι τον 
ανήφορο», τόνισε.   Παρουσιάζοντας αναλυτικότερα τις κυβερνητικές 
αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στα εξής:

   -Εξέλιξη του κατώτατου μισθού: Από 650 ευρώ το 2019 αυξήθηκε 
σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και 
780 ευρώ από τον Απρίλιο του 2023. Σωρευτικά, η αύξηση διαμορφώ-
νεται στο 20%. Αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα άδειας (το 
γεγονός δηλαδή ότι καταβάλλονται 14 μισθοί τον χρόνο) ο κατώτατος 
μισθός σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στα 910 ευρώ ή 152 ευρώ 
τον μήνα περισσότερα σε σχέση με το 2019.

   -Καθαρές αποδοχές: Ο καθαρός μισθός μετά από φόρους και 
εισφορές γίνεται 667 ευρώ τον μήνα (778 με δώρα και επίδομα άδειας) 
από 548 ευρώ το 2019 (639 με δώρα και επίδομα άδειας). Συνολικά, 
οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα εισπράττουν 
τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, 
καθώς οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ το 2019 σε 
9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ  ή 21,8%).

   -Πλήθος εργαζόμενων που καλύπτονται: Οι εργαζόμενοι που αμεί-
βονται με τον κατώτατο μισθό είναι 585.000, κατά 60.000 λιγότεροι σε 

σχέση με το 2021. «Αυτό δείχνει τη δυναμική της οικονομίας, καθώς αρ-
κετοί εργαζόμενοι που αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό  τώρα παίρ-
νουν υψηλότερες αμοιβές», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Υπενθύμισε 
επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», οι μέσες αμοι-
βές το 2022 αυξήθηκαν κατά 12,4% 

μία τριετία στην εργασία τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, έχουν 
επιπλέον αποδοχές, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 30% 
ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας.

   - Σύγκριση με την ΕΕ: Με την αύξηση, που αποφασίστηκε, η Ελ-
λάδα ανεβαίνει στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της ΕΕ που 
έχουν κατώτατο μισθό, από την 13η θέση προηγουμένως. Σε όρους α-
γοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από 18η προηγουμένως. 
«Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά η εξέλιξη δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει 
αρκετά σκαλοπάτια και ότι μία σοβαρή διακυβέρνηση με μία δυναμική 
οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη θετικότερα αποτελέσματα», 
τόνισε ο υπουργός.   -Σύγκριση με τον πληθωρισμό: Από το 2019 μέχρι 
και το 2023, με βάση τις προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού 
που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, ο δείκτης τιμών 
καταναλωτή αυξάνεται κατά 15,1%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού 
στο ίδιο διάστημα είναι 20%, δηλαδή 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από 
τον πληθωρισμό.   - Προεκλογικές δεσμεύσεις: Η Νέα Δημοκρατία είχε 
δεσμευτεί προεκλογικά για διπλάσια αύξηση του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το ΑΕΠ. Από το 2019, (δεδομένου ότι μεσολάβησε ύφεση του 
2020 τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω του κορονοϊού), έχουμε 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,5%, που σημαίνει ότι η αύξηση του κατώτατου 
μισθού είναι τριπλάσια. «Όχι μόνο τηρήσαμε την δέσμευση, αλλά προ-
χωρήσαμε πολύ περισσότερο», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

   Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρθηκε 
ακόμη σε σειρά μέτρων υπέρ των εργαζομένων, που εφαρμόζει η κυ-
βέρνηση, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, όπως η επι-
δότηση στην κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου, η προπληρω-
μένη κάρτα για αγορά καυσίμων κίνησης, το market pass, το αυξημένο 
επίδομα θέρμανσης κ.ά..   Σε ερώτηση για τις ασφαλιστικές εισφορές, 
ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι ισχύει η δέσμευση του πρωθυπουργού 
για περαιτέρω μείωση (πέρα από τη μείωση κατά 4,4 μονάδες που έχει 
ήδη εφαρμοστεί). «Η γενική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 
θα επιτρέψει να προχωρήσουμε με πολύ πιο δομημένο τρόπο στη μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς θα οδηγήσει σε έλεγχο της 
παραβατικότητας και περισσότερη ασφαλιστική ύλη», τόνισε. Εξάλλου, 
αναφορικά με την πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο 
μισθό, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας, μέχρι το φθινό-
πωρο, πρότεινε 800 ευρώ, ενώ τώρα προτείνει 880 ευρώ, υπερακοντί-
ζοντας στη ΓΣΕΕ που πρότεινε 826 ευρώ. «Κατά το βασιλικότερος του 
βασιλέως, εμφανίζεται εργατικότερος των εργατών. Αν εμείς φθάναμε 
στα 880 ευρώ, θα έλεγε ότι εννοούσε 980. Δεν μπορούμε να κάνουμε 
με αυτόν τον τρόπο σοβαρή πολιτική», τόνισε ο υπουργός.

Λοιπά επιδόματα που αυξάνονται
 μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Επίδομα: Ποσό
1. Ειδική παροχή μητρότητας : Κατώτατος μισθός
2. Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός
3. Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα
4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: 
15 ημερήσια επιδόματα

5. Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα
6. Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα
7. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
8. Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια 
9. Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια
10. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% 
των 25 κατ. ημερομ/θια
11. Άλλα εποχικά (δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, 

αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής 
ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια

12. Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας
13. Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας
14. Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθίου
15. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80%
 κατώτατου μισθού
16. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός
17. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο
18. Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% - 90% του κατώ-

τατου μισθού
19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 

κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για 
τους μεταπτυχιακούς

Η θέση του εμπορικού – επιχειρηματικού κόσμου
Για την αύξηση του κατώτατου μισθού ο Προέδρου της ΕΣΕΕ (Ελλη-

νικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας),  Γιώργος 
Καρανίκας, δήλωσε: 

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού αντικατοπτρίζει την προσπάθεια 
της κυβέρνησης να βρει τη «χρυσή τομή» ώστε οι νέες κατώτατες απο-
δοχές να «ισορροπούν» ανάμεσα στις αυξημένες λόγω πληθωρισμού 
ανάγκες των εργαζομένων και στις πιέσεις που συνεπάγεται η αύξησή 
του για τις επιχειρήσεις. Συντασσόμαστε με κάθε απόφαση που υπηρε-
τεί την κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας 
χωρίς να εξαντλεί βεβαίως τις αντοχές του επιχειρηματικού κόσμου και 
ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με την ευκαιρία αυτή όμως 
υπογραμμίζουμε εκ νέου την ανάγκη να επιστρέψει στους κοινωνικούς 
εταίρους η αποφασιστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό του κατώ-
τατου μισθού οι οποίοι είναι οι «καθ’ ύλην» αρμόδιοι,  στο πλαίσιο της 
διαπραγμάτευσης για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  Επί-
σης, διεκδικούμε την – επιτέλους - άμεση κατάργηση του μνημονιακού 
κεφαλικού φόρου που είναι το τέλος επιτηδεύματος, ως ένα απαραίτητο 
«αντισταθμιστικό μέτρο», για την επιβάρυνση που θα υποστούν κυρίως 
οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που στον κλάδο του εμπορίου 
αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των ΜμΕ».
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