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Προανάκριση για
το Κέντρο Μακεδονικής 
Γλώσσας-Την Δευτέρα 

εκδικάζεται η τριτανακοπή 
Εμφιετζόγλου
στην Φλώρινα

Τη  Δ ε υ τ έ -
ρα πρόκειται να 
εκδικαστεί στο 
Π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο 
Φλώρινας η τρι-
τανακοπή του 
Πρόδρομου Εμ-
φιετζόγλου που 
κατέθεσαν οι δι-
κηγόροι Βέροιας 
Κώστας Γιοβανό-
πουλος και Ξενο-
κράτης Σακλάς, 
κατά της ίδρυσης 
και λειτουργίας 
του Κέντρου ‘Μα-
κεδονικής’ Γλώσ-
σας. 

Στο μεταξύ, 
μετά τη μηνυτή-
ρια αναφορά του 
Πρόδρομου Εμ-
φιετζόγλου,  από 
την Εισαγγελία 

διετάχθη προανάκριση για να ερευνηθεί αν όντως οι ε-
μπνευστές του Κέντρου εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια 
τάξη, αν διεγείρουν τους πολίτες σε βιαιοπραγίες ή διχό-
νοια. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε το πρωί της Παρα-
σκευής(20/01) ως μάρτυρας ο δικηγόρος και υποψήφιος 
βουλευτής του κόμματος, Ξενοκράτης Σακλάς (στη φωτο-
γραφία με τον επίσης υποψήφιο βουλευτή, Κώστα Γιοβα-
νόπουλο, έξω από το δικαστικό μέγαρο Βέροιας).

Φοβού τον τροπικό καιρό 
της Ημαθίας!!!

Τον φόβο και την απελπισία των αγροτών της Ημαθίας 
εισπράττω με καθημερινές επαφές και συζητήσεις, που ε-
δράζονται κυρίως στον αλλοπρόσαλλο καιρό. «Δεν έχουμε 
πληρωθεί τις περσινές αποζημιώσεις και ήδη βλέπουμε 
και τις φετινές παραγωγές να καταστρέφονται εξαιτίας του 
Τροπικού καιρού!», μου ανέφερε αγρότης. Και δεν έχει άδι-
κο. Το πρωί της Πέμπτης(19/01) ο ήλιος έκαιγε σα να ήταν 
Μάιος και η θερμοκρασία έφτασε τους 17 βαθμούς και σε 
λίγες ώρες ήρθαν δυνατές καταιγίδες, πτώση της θερμο-
κρασίας, ενώ στα ορεινά έπεσε λίγο χιόνι. 

«Αυτός είναι καιρός που αρρωσταίνει και τους ανθρώ-
πους και τα δέντρα», «Τον χειμώνα τον περιμένουμε την 
άνοιξη», σχολιάζουν αγρότες. Και τι μπορούμε να κάνουμε; 
Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις καιρικές συνθήκες, 
ακόμη και όταν αυτές έχουν τρελαθεί! Ωστόσο, θα πρέπει 
να υπάρξει μια σοβαρή κουβέντα και ίσως και χάραξη νέας 
καλλιεργητικής στρατηγικής, αφού η κλιματική αλλαγή έχει 
κάνει την Ημαθία…τροπική! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκα
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
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Μαξιμου Γραικού

του Σαββατοκύριακου

Τα “Απομνημονεύματα της μνήμης”,
έκοψαν πίτα και κυκλοφορούν προσεχώς!

Πριν λίγες ημέρες 
εκδόθηκαν και θα κυ-
κλοφορήσουν, μετά την 
παρουσίασή τους την 
Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου στο Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών, από τη Μαρία 
Ευθυμίου, το Σταύρο 
Θεοδωράκη, το Γιάννη 
Μπουτάρη και το Γιώργο 
Σκαμπαρδώνη, τα “Απο-
μνημονεύματα της μνή-
μης”, ένας πολυσέλιδος 
καλαίσθητος τόμος, στις 
σελίδες του οποίου ο α-
ναγνώστης θα βρει 300 
ιστορίες και πρόσωπα 
της πόλης, που άφησαν 
το αποτύπωμά τους, με 

τον δικό τους τρόπο, στη Βέροια. Με αφορμή την έκδοση, την περασμένη Τετάρτη, στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών, κόπηκε 
και η βασιλόπιτα του βιβλίου, με 40 κομμάτια, όσοι και οι υπογράφοντες.  Τυχεροί του φλουριού ήταν η δημοσιογρά-
φος Σοφία Γκαγκούση και ο δικηγόρος και πρώην βουλευτής Κώστας Γιοβανόπουλος. Καλή χρονιά σε όλους και καλο-
τάξιδο το βιβλίο, που είναι απολαυστικό από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.

Οπτικές ίνες στον 
εμπορικό πεζόδρομο 

της Βέροιας
Γιατί σκάβουν στο εμπορικό κέντρο; Μας 

ρωτούσαν αυτές τις ημέρες φίλοι αναγνώστες. 
Κι εμείς ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο Τεχνικών 
να δούμε μήπως αλλάζουν κυβόλιθους για κά-
ποιο λόγο. Τελικά δεν επρόκειτο για έργο του 
Δήμου, αλλά εταιρίας κινητής τηλεφωνίας που 
περνάει οπτικές ίνες!

ΜεΜιαΜατιά-η νέα συνεργασία του ΛΑΟΥ
με τον Στέργιο Ζυγουλιάνο

Είναι γνωστή η αγάπη και αφο-
σίωση του Στέργιου Ζυγουλιάνου, 
προέδρου των φοροτεχνικών Ημα-
θίας, στην συλλογή παλαιών φωτο-
γραφιών, έχοντας δημιουργήσει ένα 
σπάνιο προσωπικό αρχείο χιλιάδων 
φωτογραφιών, ενώ έχει συστήσει στο 
facebook την ομάδα «Παλιές Φωτο-
γραφίες της Βέροιας», που αριθμεί 
χιλιάδες μέλη. 

Στην προσπάθεια ανάδειξης αυ-
τών των στιγμών από την ιστορία και 
καθημερινότητα της Βέροιας ξεκινά 
η συνεργασία της εφημερίδας μας 
με τον κ. Ζυγουλιάνο, που εισέρχεται 
στην μεγάλη οικογένεια των σταθερών 
συνεργατών του ΛΑΟΥ. Στο φύλλο του 
Σαββατοκύριακου θα βρίσκετε σε στα-
θερή στήλη, με τίτλο ΜεΜιΑΜατιά, 
μια σπάνια φωτογραφία με σχόλια και 
πληροφορίες του Στέργιου Ζυγουλιά-
νου. Η αρχή θα γίνει στο επόμενο φύλλο στις 28-29 Ιανουαρίου. Φυσικά εκτός από την έντυπη μορφή την στήλη ΜεΜια-
Ματιά θα την βρίσκετε στο laosnews.gr και στην σελίδα του ΛΑΟΥ στο facebook. 

Πιστεύουμε πως θα την αγαπήσετε και θα την αγκαλιάσετε!

14η Επιστημονική 
Ημερίδα Καρδιολογίας

σήμερα στη Βέροια
Η 14η επιστημονική ημερίδα Καρδιολογίας (Θέ-

σεις και αντιθέσεις στην Καρδιολογία) πραγματο-
ποιείται σήμερα Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 στο 
ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» της Βέροιας, από 
τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 9.00 το βράδυ με ενδι-
αφέρουσες εισηγήσεις, στρογγυλά Τραπέζια και 
τα τελικά συμπεράσματα από τον διευθυντή της 
διοργανώτριας Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκο-
μείου Βέροιας κ. Γιάννη Βογιατζή.

Η Καρδιολογική της  Βέροιας πρωτοπορεί στις 
παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και η ημερίδα 
αντανακλά αυτήν την πρωτοπορία, με επίκαιρη πά-
ντα θεματολογία που θα παρουσιαστεί από καρδιο-
λόγους από την Ημαθία και όλη την Ελλάδα.

Η ημερίδα απευθύνεται όχι μόνον σε καρδιολό-
γους αλλά και σε ιατρούς όλων των ιατρικών ειδι-
κοτήτων και σε νοσηλευτές. Πέρα από τις παρου-
σιάσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα 
να γνωρίσουν από κοντά εξαίρετους κλινικούς καρ-
διολόγους και να μοιραστούν μαζί τους τις όποιες 
απορίες ή σκέψεις τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν ενώ θα χορηγηθούν επίσης 8 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης. Η συμμετοχή 
μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, στο: https://qrco.de/veroiacardio23



Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Πα-
ναγιώτης Γκυρίνης, στο πλαίσιο προσκυνηματικού 
ταξιδιού στο οποίο συμμετέχει αντιπροσωπεία της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΠΕΔΚΜ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο της 
ΠΕΔΚΜ, Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη κο Ιγνάτιο 
Καϊτεζίδη, συνοδεία του Μητροπολίτη Νεαπόλεως – 
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και δημάρχων από την 
Κεντρική Μακεδονία.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και τα μέλη της α-
ντιπροσωπείας έγιναν δεκτοί από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος τους καλω-
σόρισε εγκαρδίως στην αίθουσα του θρόνου.

Στη συνομιλία που ακολούθησε, ο Δήμαρχος Αλε-

ξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, αφού ευχαρίστησε 
τον Παναγιώτατο για την ευκαιρία της συναντήσεώς 
του, του μετέφερε τις θερμότερες ευχές των δημοτών 
του Δήμου Αλεξάνδρειας για μακροημέρευση και ευ-
ημερία, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μεταφέρει 
την πατρική αγάπη και τις ευχαριστίες του προς τους 
πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 Στο προσκυνηματικό ταξίδι ο Δήμαρχος Αλεξάν-
δρειας επισκέφθηκε την Τρίγλια (σημερινή Tirilye, 
Zeytinbağı της επαρχίας Προύσας) όπου συμμετείχε 
σε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία την οποία τέλε-
σε ο Οικουμενικός Πατριάρχης επί τη ευκαιρία του 
εορτασμού των Θεοφανείων σύμφωνα με το Ιουλι-
ανό (παλαιό) ημερολόγιο και θα κορυφωθεί με την 
επίσκεψη στην Αγιά Σοφιά.
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Τον Δήμαρχο Βέροιας επισκέφθηκε 
ο απερχόμενος Διοικητής της Ι ΜΠ 

Τον  Δήμαρχο 
Βέροιας, κ. Κων-
σταντίνο Βοργιαζί-
δη, επισκέφθηκε ο 
απερχόμενος Διοι-
κητής ΙΜΠ, Πάρις 
Καπραβέλος.

Ο κ. Βοργιαζίδης 
συνεχάρη τον Αντι-
στράτηγο για την 
προαγωγή και την 
ανάληψη των νέων 
του καθηκόντων 
στο Γ’ ΣΣ με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και 
του δώρισε αναμνη-
στικό με το έμβλημα 
της πόλης.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας
Συνελήφθη ένα άτομο στην Ημαθία 

για τοκογλυφία και εκβίαση
Συνελήφθη στις 18 Ιανουαρί-

ου 2023 το μεσημέρι σε περιοχή 
της Ημαθίας, μετά από συντο-
νισμένες ενέργειες των αστυνο-
μικών του Τμήματος Ασφάλειας 
Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, 
για τα αδικήματα της εκβίασης 
και της τοκογλυφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κα-
ταγγελία ημεδαπού άνδρα, ο 
προαναφερόμενος ημεδαπός, 
εκμεταλλευόμενος την οικονομική 
του ανάγκη, του δάνεισε χρημα-
τικό ποσό, με πολύ υψηλό επιτό-
κιο δανεισμού.

Στη συνέχεια, με απειλές α-
παιτούσε εκβιαστικά από τον 
δανειζόμενο την καταβολή υπέ-
ρογκων χρηματικών ποσών, σε 
σχέση με τα χρήματα που είχε 
δανείσει.

Σε οργανωμένη αστυνομική ε-
πιχείρηση, εντοπίσθηκε να παρα-
λαμβάνει χρηματικό ποσό 4.000 
ευρώ, ως μέρος οφειλής δανείου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:

• το προαναφερθέν χρηματικό 
ποσό των 4.000 ευρώ,

• το χρηματικό ποσό των 350 
ευρώ,

• τρία κινητά τηλέφωνα,
• ιδιόχειρες σημειώσεις με πο-

σά δανεισμού και οφειλών,
• ένα ιδιωτικό συμφωνητικό άτυπης σύμβασης δανείου με ημεδαπό.
Επίσης κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του σε 

παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Βέροιας και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

«Έφυγε» η Λουλούδα (Λουλού) 
Κουσουλάκη, σύζυγος του παλαίμαχου 

ποδοσφαιριστή της Βέροιας
Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία της Βέροιας η είδηση της απώ-

λειας της Λουλούδας(Λουλούς) Κουσουλάκη που έφυγε σε ηλικία 
78 ετών. Σύζυγος του Σωκράτη Κουσουλάκη, παλαίμαχου ποδο-
σφαιριστή και παλιάς δόξας της Βέροιας, απέκτησαν δύο παιδιά 
την Λίτσα παλαίμαχη διεθνή χαντμπολίστρια της Γ.Ε.Βέροιας και 
τον Νίκο που συνέχισε την επαγγελματική δραστηριότητα του 
πατέρα του, διατηρώντας το κατάστημα ΟΠΑΠ στο Τσερμένι. Η 
εκλιπούσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια 
και «έφυγε» στο σπίτι της μετά από σύντομη νοσηλεία στο νοσο-
κομείο Βέροιας τις προηγούμενες ημέρες. 

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 στις 
16.00 στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου(Κοιμητήρια) Βέροιας. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένεια θερμά συλλυπητήρια

Τροχαίο στην διασταύρωση 
του πλάτανου, στην 

Πυροσβεστική Βέροιας
Το βράδυ της Πέ-

μπτης(19/01) λίγο μετά 
τις 10 σημειώθηκε τρο-
χαίο ατύχημα επί της ο-
δού Λεωφόρου Στρατού 
στη Βέροια, στο ύψος της 
διασταύρωσης του πλά-
τανου απέναντι από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Συγκεκριμένα, μικρό Ι.Χ. 
αυτοκίνητο που οδηγού-
σε κυρία επί της Λεωφό-
ρου Στρατού με κατεύ-
θυνση από Περιφερειακή 
προς Φανάρια Κύπρου 
συγκρούστηκε με δίκυκλο 
που οδηγούσε 40χρονος 
άντρας και πήγαινε κανο-
νικά στην πορεία του επί 
της Λ. Στρατού με κατεύθυνση από Φανάρια Κύπρου προς Περιφερειακή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΛΑΟΥ η κυρία δεν αντιλήφθηκε το δίκυκλο και έστριψε στην δια-
σταύρωση για να ανέβει προς την οδό Πλουτάρχου με αποτέλεσμα να παρασύρει το δίκυκλο με τον 
οδηγό του.. Στο σημείο μετά από λίγα λεπτά κατέφθασε το Ανακριτικό της Τροχαίας που κατέγραψε 
το συμβάν, ενώ ήταν αρνητικοί οι έλεγχοι για αλκοόλ και στους δύο οδηγούς. Ευτυχώς εκτός από τις 
υλικές ζημιές στο δίκυκλο, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό χέρι και τον ώμο και δια-
κομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Βέροιας.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά δίνεται η αφορμή μετά από τροχαίο(ευτυχώς χωρίς σοβαρό 
τραυματισμό) στο συγκεκριμένο σημείο να επισημάνουμε την άμεση ανάγκη για παρέμβαση. Η δη-
μιουργία κυκλικού κόμβου σε μια από τις διασταυρώσεις-καρμανιόλες της Βέροιας, σε σημείο που 
κινούνται συνεχώς μαθητές λόγω του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και του μεγάλου φόρτου κίνη-
σης οχημάτων δεν αφήνει περιθώρια για περισσότερες σκέψεις.   

	 	 	 	 	 	Ζήσης	Μιχ.	Πατσίκας

Επίσκεψη του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, 
Π. Γκυρίνη στο Οικουμενικό

 Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
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Φίλοι μου, καλή σας 
ημέρα, 

σήμερα πληκτρολογώ 
μέσα στην τρελή χαρά.

Χρόνια προβλήματα 
που δεν μπορούσα να λύσω, με τη μία θα εξαφανιστού-
νε.

Σε πόσους δόκτορες πήγα δεν περιγράφεται, τι διαιτο-
λόγους, … τι γραφολόγους, όλους τους είχα επισκεφθεί!

Όχι όμως δικηγόρους, που τελικά είναι οι σωτήρες 
μου και δωρεάν.

Εμφανίστηκε φίλοι μου, o λόουερ, όχι το πτυχίο, αλλά 
ο δικηγόρος, για να μας τονίσει, ότι η Εύα μας πέρασε α-
πό βασανιστήριο, κάτι σαν φάλαγγα και είχε και περίοδο!

Συμπάσχοντας με τον τέως έρωτά μου, μετά την Μό-
νικα, η Εύα και ο Αδάμ, μία παρέα είμαστε όλοι, ανακά-
λυψα ότι όταν έχεις περίοδο μπορεί να πάρεις μέχρι και 
τρία κιλά, έχεις πρήξιμο, φούσκωμα, και δεν μπορείς να 
πετάξεις, εάν η σερβιέτα δεν έχει φτερά!

Και εγώ τόσα χρόνια, προσπαθούσα να εξηγήσω τα 
κιλά μου και τα πρηξίματα.

Τρως να μου λένε όλοι, μόνο σαλάτες να τους λέω, 
ενώ το πρόβλημά μου είναι η περίοδος.

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, την περίοδο που είχα 
καψούρα με τη Μυρτάλη (και γη ελιάς ο χοντρούλης!), 
εκείνη την περίοδο παίζει να έβαλα και 10 κιλά.

Αργότερα ήταν η περίοδος της Αργυρούλας (και σα-
σμό ο μπουλούκος!), εκείνη την περίοδο άλλα 15 κιλά, 
διότι μαζί είχα φάει και χυλόπιτα!

Αργότερα, τα χρόνια περάσανε, υπήρξε η περίοδος 
της Μόνικας, πολύ χοντρή περίοδος εκείνη, καμιά 25 
κιλά!

Εάν βάλω και την περίοδο που ήμουν άνεργος και 
έπνιγα τον πόνο μου στο φαί, να τα παραπανίσια γραμ-
μάρια.

Άρα, με βάση τη νομική επιστήμη, το πρόβλημα της 
παχυσαρκίας, είναι η περίοδος!

Έτσι απλά, λιτά και όμορφα!
Από την άλλη υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι, διότι 

πλήρωνα σημαντικά ποσά για σερβιέτες με φτερά, κα-
κώς, διότι από τη στιγμή που με την περίοδο παίρνεις 
κιλά, τι φτερά πρέπει να έχει μία σερβιέτα, για να πετάξει 
ένας παχύσαρκος!

Δήλωσε ο πολύγλωσσος δικηγόρος:
«… για 16 ώρες (η Εύα) ήταν σε ένα κελί της αστυ-

νομίας και όχι στη φυλακή. Αρνήθηκαν να της δώσουν 
δεύτερη κουβέρτα. Της πήραν το παλτό. Αυτό είναι βα-
σανιστήριο. 

Τα φώτα ήταν αναμμένα συνέχεια. Δεν μπορούσε να 
κοιμηθεί. Αυτό είναι βασανιστήριο. 

Ήταν αδιάθετη με πολύ αίμα, χωρίς να μπορεί να 
πλυθεί. Αυτό είναι βασανιστήριο».

Να κλάψω τώρα ή να πληκτρολογήσω, ένα μεγαλό-
πρεπο «αι σιχτίρ», για αυτά τα φρικτά βασανιστήρια.

Για να μην πούμε για το κελί τριάντα τρία, που δεν 
έχει καθόλου ανέσεις.

Τέτοια βασανιστήρια, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους. 
Αντί να βρίσκεται στο πατρίντα και να απολαμβάνει το 

φρέντο της σε κάποια παραλία, λόγω δικαιοσύνης από 
τα λίντλ, αναγκάζεται να ζει στο μεσαίωνα των Βρυξελ-
λών!

Όσον αφορά το θέμα της δεύτερης κουβέρτας, εάν 
είχε ανταποκριθεί στον έρωτα του Βελέντζα, δεν θα τη 
χρειαζότανε!

Για τις υπόλοιπες γελοιότητες, απλή υπενθύμιση, διότι 
πολλοί ξεχνάνε.

Επειδή το πολιτικό σύστημα έχει γεμίσει από Εύες, 
πολλοί συνάνθρωποί μας δεν έχουν τη δυνατότητα να 
πάρουν παλτό, τα φώτα τα έχουν σβηστά, διότι η τιμή 
του ρεύματος φόρεσε σερβιέτες με φτερά και πέταξε.

Με απόλυτο σεβασμό στο βασανιστήριο του παλτού, 
στο βασανιστήριο της κουβέρτας, στο βασανιστήριο του 
φωτός, στο βασανιστήριο της περιόδου, εξαιρετικά αφι-
ερωμένο:

«ο πατέρας φυλακή και το παλάτι αδειανό,
ζει στο μεσαίωνα, στο σκοτάδι το πυκνό,
και εσύ Εύα βασανισμένη, μην ξεχνάς το ευρώ!»,
παραλλαγή, του «και εσύ λαέ βασανισμένε μην ξε-

χνάς τον Ωρωπό»!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ! 
ΥΓ. Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω το βλέμμα της 

Εύας, κάτι μου έβγαζε. Τελικά τώρα το κατάλαβα. Ήταν ο 
πόνος των βασανιστηρίων του μεσαίωνα!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 26 χρόνια γάμου 
και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη 
«μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθε-
ρά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΥΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΗ, 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟ ΕΥΡΩ!

Κοίταξε ποίοι ομιλούν!!
Του ιερέως Παναγ. Σ. Χαλκιά

-«Κοίταξε ποίοι ομιλούν».
Με αυτό το χαρακτηρισμό τελείωσε τη συζήτησή μας φίλος 

μου, κρίνοντας όσους τα τελευταία χρόνια πολεμούν, είτε φανερά 
είτε ύπουλα την χριστιανική πίστη και αλήθεια.

Και έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί συνήθως μιλούν, γράφουν, κραυ-
γάζουν εκείνοι ακριβώς που έπρεπε να σωπαίνουν. Δημοσιο-
γραφίσκοι, που κανείς δεν ξέρει αν πέρασαν ποτέ από κάποια 
δημοσιογραφική σχολή της προκοπής και αν θέλησαν ποτέ να 
μάθουν τι σημαίνει δημοσιογραφική δεοντολογία και ευθύνη. Επι-
φυλλιδογράφοι, χωρίς ηθικές και πνευματικές αρχές, που κατέλα-
βαν τα πόστα σε δημοσιογραφικά συγκροτήματα και ραδιοτηλεο-

πτικά κανάλια, που πάντα προβάλλουν ό,τι δήθεν νεωτεριστικό και στην πραγματικότητα 
ανθελληνικό και αντιχριστιανικό. Λογής-λογής ψευτοπροοδευτικοί (ημιμαθείς και ασήμαντοι 
άνθρωποι) που ζητούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με το να υποσκάπτουν τα 
πνευματικά και ηθικά θεμέλια του έθνους μας.

Αν αυτοί περιορίζονταν στο χώρο της πολιτικής, όπου επί τέλους κυριαρχεί η πάσης 
φύσεως σύγχυση, τα πράγμα θα είχε κάποια εξήγηση. Μα ίσια-ίσια, για να δείξουν παντο-
γνωσία επεμβαίνουν και στις περιοχές της επιστήμης, της Ηθικής και Θρησκείας, με τις 
οποίες δεν έχουν καμία σχέση.

Μήπως τουλάχιστον διαθέτουν τίτλους εθνικών αγωνιστών, πνευματικών προσωπικο-
τήτων, θρησκευτικών και κοινωνικών εργατών, ώστε να τους αναγνωρίσει κανείς κάποια 
αρμοδιότητα; Συνήθως αυτοί απουσιάζουν από κάθε εθνικό και χριστιανικό προσκλητήριο. 
Γιατί ποτέ δεν ένιωσαν μέσα τους τι σημαίνει Χριστός Ιησούς ο Κύριος και Σωτήρ και ποτέ 
ποιο φως και ποιους ηρωισμούς περικλείει μέσα της η λέξη Ελλάς, αρχαία και χριστιανική 
Ελλάς.

Τότε, θα πείτε, πώς τολμούν και μιλούν και γράφουν και κεραυνοβολούν όλους όσους 
πιστεύουν και σεμνύνονται, γιατί είναι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί; Μα ακριβώς για να 
κρύψουν την ασημαντότητά τους, για να ικανοποιήσουν τον κομπλεξισμό τους, για να εξά-
ρουν και να επιδείξουν τον μικρό εαυτούλη τους!

Πραγματικά, όσοι δεν έχουν να παρουσιάσουν τίποτε το αληθινά ωραίο, μεγάλο, ηρωι-
κό, δημιουργικό, καταλήγουν στη στείρα άρνηση. Αρπάζουν το τσεκούρι και προσπαθούν 
να καταστρέψουν και να γκρεμίσουν κάθε αξία, για να μη μείνει τίποτε όρθιο… Μοιάζουν 
με τους παρανοϊκούς και μηδενιστές εκείνους αναρχικούς, που έχουν ως σύνθημα ζωής 
«την καταστροφή και μόνο την καταστροφή»!

Ισχύει και για τους πολεμίους ό,τι εθνικού και χριστιανικού, ο χαρακτηρισμός ενός λογί-
ου σε καθημερινή εφημερίδα για κείνους που κρατούν της «στήλες κριτικής», της λεγόμε-
νης πνευματικής ζωής. Τους αποκαλεί απίθανους υποανάπτυκτους, που κεραυνοβολούν 
τους πάντες και τα πάντα από του… βάθους της δικής τους αμάθειας… Ανθρώπους που 
δεν είναι σε θέση να μοιράσουν «δυο γαϊδάρων άχυρα», που όμως εννοούν να «διδά-
ξουν» όλους μας τους πτωχούς τω πνεύματι, να μας νουθετήσουν, να μας δείξουν το σω-
στό δρόμο!!

«Με πόση αυτοπεποίθηση», συνεχίζει, «το κάνουν αυτό. Με πόση οίηση, με ποια σπα-
τάλη επίδειξη σοφίας. Κι όταν διαβάζεις όλα αυτά τα «κατεβατά» για να κάνεις τον απολογι-
σμό της κενότητας, της αδαημοσύνης, της πνευματικής ανεπάρκειας των «σοφών» που τα 
υπογράφουν, δεν μπορείς να μην πεις: «Κοίταξε ποίοι ομιλούν!».

Ψευτοπροοδευτικοί αυτοί, κατάβαθα όμως υλιστές και συνοδοιπόροι στον κάθε λογής 
άθεο ολοκληρωτισμό, που είναι του συρμού, θορυβούν από τις στήλες των εφημερίδων και 
δηλητηριάζουν τον απλοϊκό και εύπιστο αναγνώστη.

Και όμως. Θα έπρεπε οι αναγνώστες τους και οι ακροατές τους να τους απευθύνουν 
μερικά ερωτήματα:

Ποιοι είσθε σεις, που αυτοδιορισθήκατε «αναθεω-
ρητές» της ηθικής, και «εισαγγελείς» της Εκκλησιάς;

Ποιοι είναι οι τίτλοι σας, η επιστημονική σας ειδι-
κότητα, ποια Νόμπελ κατέχετε για να παρουσιάζεσθε 
ως πανειδικοί, να αναμιγνύεσθε στις περιοχές της 
Θεολογίας, της Ψυχολογίας, της Βιολογίας;

Πού είναι η φιλανθρωπική δράση σας, η δραστη-
ριότητά σας στα «έργα τα καλά και ωφέλιμα τοις αν-
θρώποις»; Πού η συμπαράστασή σας στους αρρώ-
στους, στους φυλακισμένους, στους δυστυχισμένους 
ηθικά και πνευματικά συνανθρώπους σας; Που οι α-
γώνες σας για την περίσωση της νέας γενιάς από την 
ηθική και πνευματική κατάπτωση, από το θανάσιμο 
κίνδυνο του εκφυλισμού της μέσα στη ναρκωμανία 
της εποχής;

Σας βλέπουμε, όχι σπάνια πρωτοπόρους και «α-
γωνιστές» της κάθε εκτροπής. Υποστηρίξατε το σύμ-
φωνο συμβίωσης, την αποποινικοποίηση της μοιχεί-
ας, το αυτόματο διαζύγιο και τον πολιτικό γάμο. Πρώ-
τοι σε κάθε νεωτερισμό που έρχεται απέξω και που 
αποβλέπει στη διάλυση της Ελληνικής οικογένειας 
και της αποχριστιανίσεώς της. (Αποτέλεσμα: Ακούμε 
καθημερινά από τα Μ.Μ.Ε. την τέλεση κακουργη-
ματικών πράξεων με πρωταγωνιστές ηλικιωμένους, 
νέους και ανηλίκους ακόμη δράστες). Στέκεστε με το 
πολυβόλο στο χέρι για να κεραυνοβολήσετε κάθε α-
γωνιστή της Ορθοδοξίας, που δόξασε και έσωσε την 
Ελλάδα από μύριους εχθρούς.

Αυτά είναι τα «παράσημά» σας. Τέτοιοι είναι οι 
αγώνες σας. Εζηλώσατε φήμη χαλαστάδων, γκρεμι-
στών κάθε ελληνοχριστιανικού ιδεώδους.

Εκείνος, όμως, τον οποίον πολεμείτε είπε: «Από 
των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς» (Ματθ Ζ΄ 
20). Και ο Ορθόδοξος Ελληνικός λαός, φίλοι αναγνώ-
στες, ξέρει και βλέπει ότι αυτοί καρπούς αγαθούς δεν 
έχουν να επιδείξουν, παρά μόνο σαπρούς καρπούς 
απιστίας, διαβολής και συκοφαντίας.

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤΓΛ)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 21/1 - Κυριακή 22/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

Η ΜΙΚΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - FIREHEART (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 21/1 - Κυριακή 22/1 στις 

17.00
Σκηνοθεσία: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter
Σενάριο: Laurent Zeitoun, Jennica Harper & Lisa Hunter

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΤΟ  (Tom Hanks)
A MAN CALLED OTTO   
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 19/1 – Κυριακή 22/1 - Τρίτη 

24/1 – Τετάρτη 25/1 στις 20.00
Παρασκευή 20/1 – Σάββατο 21/1 στις 21.15
Σκηνοθεσία: Marc Forster
Σενάριο: David Magee
Ηθοποιοί: Rachel Keller, Cameron Britton, Manuel Garcia-

Rulfo, Lavel Schley, Mike Birbiglia, Elle Chapman, William Wilmoth, 
Mariana Trevino, 

Η ΦΑΛΑΙΝΑ - THE WHALE 
(υποψήφια για OSCAR)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Πέμπτη 19/1 – Κυριακή 22/1 - Τρίτη 

24/1 – Τετάρτη 25/1 στις 20.00

Παρασκευή 20/1 – Σάββατο 21/1 στις 19.00
Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky
Σενάριο: Samuel D. Hunter
Ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 3D HFR (high frame rate) 48 fps.
Προβολές στην αίθουσα 1 : Παρασκευή 20/1 – Σάββατο 21/1  

στις 19.45 Σκηνοθεσία: James Cameron Σενάριο: J a m e s 
Cameron Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, 
CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona Chaplin, Edie 
Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey Bass, Cliff Curtis, 
Michelle Yeoh

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του 
ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  19/1/23 - 25/1/23



Από το πολιτικό Γραφείο του Βουλευτή 
Τάσου Μπαρτζώκα γνωστοποιούνται τα ε-
ξής:

«Οι σημερινές ανακοινώσεις του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Γεωργαντά, 
για τη χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, για 
την αποζημίωση των καλλιεργειών που α-
φορούν στα επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύ-
ρηνα, νεκταρίνια, βερίκοκα, μήλα και κά-
στανα, δικαιώνουν τις συντονισμένες προ-
σπάθειες του Τάσου Μπαρτζώκα, ο οποίος,  
από την πρώτη στιγμή των εκτεταμένων 
βροχοπτώσεων του καλοκαιριού, διεκδίκη-
σε έντονα  αποζημιώσεις, με τη μορφή της 
κρατικής ενίσχυσης.

Η στήριξη της δενδροκαλλιέργειας έρχε-
ται σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, καθώς 
εξωγενείς παράγοντες, όπως η Ρώσο-ου-
κρανική κρίση και οι συναφείς διαταραχές 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ενεργειακή και 
πληθωριστική κρίση, συναντούν την κλιμα-
τική κρίση, η οποία  για ακόμα μια χρονιά, 
έπληξε σφοδρά τις αγροτικές καλλιέργειες 
και το αγροτικό εισόδημα. 

Με αφορμή τις εξαγγελί-
ες για οικονομική ενίσχυση, 
σε καλλιέργειες που υπέστη-
σαν ζημία, λόγω των θερι-
νών βροχοπτώσεων (40%, 
με τιμή 135 ευρώ / στρέμμα 
και 50%, με τιμή 150 ευρώ 

/ στρέμμα. Για 
την καλλιέργεια 
μήλων επίσης, 
ανά ποικιλία, η 
ενίσχυση διαμορ-
φώνεται κλιμακω-
τά σε 250 – 300 
ευρώ / στρέμμα), 
ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας δήλωσε: 
«Για ακόμα μία 
φορά, έμπρακτα, 

στηρίζουμε τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος 
είδε τους κόπους μιας καλλιεργητικής πε-
ριόδου να πνίγονται από τις έντονες βρο-
χοπτώσεις. Από την πρώτη στιγμή, επικοι-
νώνησα με όλους τους αρμόδιους, θέτοντας 
την πραγματική αλήθεια της δύσκολης κα-
τάστασης και ζητώντας από την Πολιτεία να 
αναλάβει τις ευθύνες της, απέναντι στους 
παραγωγούς μας. 

Οι προσπάθειές μας δεν σταματούν ε-
δώ! Οφείλουμε να ενισχύσουμε όλες τις 
ζημιωμένες καλλιέργειες και μάλιστα, σε 
εύλογο χρόνο. Θα παρακολουθώ στενά την 
καταγραφή και συλλογή στοιχείων για τα 
προϊόντα, για τα οποία δεν έχουμε ακόμα 
ανακοινώσεις, και δεσμεύομαι ότι θα διεκ-
δικήσω την αποζημίωσή τους, με το ίδιο 
πείσμα!».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 10.374Γ/19-01-2023 έκθεση επίδοσης της 
Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονί-
κης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Ευδοξίας Αγγάλα, μετά από 
έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε από την δικηγόρο Αθηνών 
Αγλαία Κρέτση πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την επω-
νυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (με Α.Φ.Μ. 800715056), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού, αρ. 209 - 211, όπως εκπρο-
σωπείται νόμιμα, (Α.Φ.Μ.: 800715056), ως εταιρεία διαχείρισης α-
παιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, της εταιρείας με την επωνυμία 
«Symbol Investment NPLCo Designated Activity Company», με 
έδρα την Ιρλανδία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη 
ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθή-
να, οδός Αιόλου, αρ. 86, (Α.Φ.Μ.:094014201), και εκπροσωπείται 
νόμιμα, επέδωσα στην κα Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
για λογαριασμό της εδρεύουσας στην Κουλούρα Ημαθίας εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 
το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΕΜΑ ΑΕ» με ΑΦΜ 099453813, όπως εκ-
προσωπείται νόμιμα,   και ήδη αγνώστου διεύθυνσης,  ακριβές 
αντίγραφο εκ του προσαρτημένου πρωτότυπου απογράφου στην 
υπ’ αρ. 9246/27-09-2013 πράξη της Συμβολαιογράφου Βέροιας, Όλ-
γας Γιαμά, της υπ’ αριθμ. 2311/ΔΠ/362/2012 Διαταγής Πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας μετά των συγκοινοποιου-
μενων με αυτήν εγγράφων. Κάτω από αυτό το έγγραφο υπάρχει 
η από 11/1/2023 επιταγή με την οποία η καθής επιτάσσεται να 
καταβάλει τα παρακάτω ποσά: α) το ποσό των Ευρώ ενός εκατομ-
μυρίου εκατόν πέντε χιλιάδων τριάντα έξι και τριάντα εννέα λεπτών 
(1.105.036,39€), με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για τις προς 
τις Τράπεζες οφειλές και με εξάμηνο ανατοκισμό των τόκων, από 
23-04-2012 μέχρις πλήρους εξοφλήσεως β) το ποσό των Ευρώ δε-
καεπτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα  (17.260,00€ )για επιδικασμένα 
δικαστικά έξοδα, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης 
της παρούσας μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, γ) το ποσό των ε-
βδομήντα οκτώ ευρώ (78,00 € ) για έξοδα και συγκεκριμένα για την 
έκδοση και επικύρωση του παρόντος αντιγράφου ευρώ έξι (6,00€), 
για την επίδοση του αντιγράφου μετά της παρούσης επιταγής ευρώ 
τριάντα δύο (32,00€) και για τη σύνταξη της παρούσας επιταγής 
ευρώ σαράντα (40,00€), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επι-
δόσεως της παρούσας μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, ήτοι επιτάσ-
σεται να μας καταβάλλει το συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου 
εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων 
και τριάντα εννέα λεπτών (1.122.374,39€), νομιμοτόκως (πλην του 
κονδυλίου των τόκων) από την επίδοση μέχρις την πλήρη εξόφληση, 
διαφορετικά θα γίνει αναγκαστικά η πληρωμή του με αναγκαστική 
εκτέλεση της παρούσας, οπότε πρέπει να καταβληθούν και 40,00 
€ για την προς τον δικαστικό επιμελητή σχετική παραγγελία για την 
εκτέλεση. 

ΝΑΟΥΣΑ 20/01/2023
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΓΑΛΑ                                     

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 21-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Στηρίζουμε τους αγρότες μας 

και τον κόπο τους!

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδι-
κα ό τι:

Ο IDRIZI INDRIT του Dervish και 
της Hamide, το γένος Muca, που 
γεννήθηκε στο Ελμπασάν Αλβανί-
ας και κατοικεί στο Άνω Ζερβοχώ-
ρι Ημαθίας και η IDRIZI RESIDA 
(Reida) του Nain και της Xevrile, 

που γένος Zekthi, που γεννήθηκε στο Ελμπασάν 
Αλβανίας και κατοικεί στο Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Άνω Ζερβο-
χωρίου Ημαθίας.

«ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Το Ίδρυμα «Ασύλου του 

Παιδιού» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 129, 
ανακοινώνει την πώληση του μεριδίου του 41,81 % εξ αδι-
αιρέτου επί τριών (3) αγροτεμαχίων-τα υπ’ αριθμ. 7  (εκτά-
σεως 87.469 μ²), 8 (εκτάσεως 32.624 μ²) και 57 (εκτάσεως 
30.584 μ²) - με το επ’ αυτού κτίσμα, στο οποίο μερίδιο αντι-
στοιχούν 63 στρέμματα περίπου, στην κτηματική περιοχή 
του Σταυρού Δ.Ε. Αντιγονιδών, του Δήμου Αλεξάνδρειας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Προσφορές που θα αφο-
ρούν ενιαίως και τα τρία μερίδια  θα έχουν προτεραιότητα. 

Η διαδικασία πώλησης (πλειοδοσία και κατάρτιση σύμ-
βασης) θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 
1111/72 περί μεταβίβασης ακινήτων και εκτέλεσης έργων. 
Το Ίδρυμα θα δέχεται κλειστές προσφορές από την ημέρα 
έκδοσης, δημοσίευσης και τοιχοκόλλησης της παρούσας 
έως και την Τρίτη 28.02.2023, στην έδρα του, επί της οδού 
Εγνατίας 129, στη Γραμματεία, τηλ.: 2310 209398 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. 

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2023 
H Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Φωτεινή Παπαδάμου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές 
του 1ου ΓΕΛ Βέροιας εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστί-
ες στον ιατρό –εικαστικό κ. Νικόλαο Χαυτίκη, για την δωρεά 
στο σχολείο ενός πίνακά του, που φιλοτέχνησε ειδικά για 
εμάς.

Χρήστος   Σκούπρας
Δ/ντής 1ου ΓΕ.Λ. 



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

Α΄ ΣΤΟ ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΟ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΛΑΔΑ

1. Ω αέρινε Λάδα, έτσι όπως ήσουν, όταν 
έτρεχες

2. αποφεύγοντας τον απάνεμο δρόμο και 
πατώντας απάνω

3. στον ταχύτατο άνεμο με των νυχιών σου 
τις άκρες,

4. έτσι ακριβώς, χάλκινο, σ’ έπλασε ο Μύ-
ρωνας

5. χαράζοντας πάνω σε κάθε του σώματος ίνα
6. την προσδοκία του στεφανιού της Πίσας.

ΑΔΗΛΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Ε.Α. XVI, 54
1. Οίος έης φεύγων τον υπήνεμον, έμπνοε Λάδα,
2. οίμον, επ’ ακροτάτω πνεύματι θεις όνυχα,
3. τοίον εχάλκευσέν σε Μύρων, επί παντί χαράξας
4. σώματι Πισαίου προσδοκίην στεφάνου.

Β΄ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΛΑΔΑ
1. Το στάδιο το πέρασεν ο Λάδας μ΄ένα πήδημα
2. ή με φτερά το διάσχισε; Δαιμονική ταχύτητα:
2. Αδύνατο και να το πει κάποιος αυτό με λέξεις.

ΑΔΗΛΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Ε.Α. XVI, 53
1. Λάδας το στάδιον ειθ’ ήλατο, είτε διέπτη,
2. δαιμόνιον το τάχος, ουδέ φράσαι δυνατόν.

ΣΧΟΛΙΑ
1. Από μια πρώτη ανάγνωση των πιο πάνω επιγραμμάτων του 16ου 

βιβλίου της Ελληνικής Ανθολογίας, της γνωστής και ως Παλατινής, ο 
αναγνώστης μένει με την εντύπωση ότι ο εγκωμιαζόμενος για την κα-
ταπληκτική ταχύτητα των ποδιών του αρχαίος δρομέας Λάδας είναι το 
ίδιο πρόσωπο και στα δύο επιγράμματα, εφόσον δεν περιέχεται σ’ αυτά 
καμία πληροφορία που να τους διαφοροποιεί, ούτε όνομα πατέρα ούτε 
όνομα πατρίδας στοιχεία που συνήθως συνοδεύουν τους αρχαίους Έλ-
ληνες. Στο πρώτο (το 53ο) από τα δύο παρουσιαζόμενα επιγράμματα, 
δεν αναφέρεται ούτε η έδρα των αγώνων στους οποίους διακρίθηκε ο 
αθλητής, κάτι που, ευτυχώς, υπάρχει στο δεύτερο (το 54ο), ως προς 
την αρίθμηση, επίγραμμα και που αποτελεί το κλειδί για τη λύση του 
προβλήματος, που προφανώς υπάρχει.

Ο δρομέας Λάδας του 54ου επιγράμματος αναφέρεται ότι αγωνί-
στηκε στην Πίσα, δηλαδή στην Ολυμπία, και ότι το χάλκινο άγαλμά του 
που, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν στημένο εκεί, ήταν έργο του περίφη-
μου γλύπτη του 5ου αιώνα π.Χ., του Μύρωνα.

Οι παραπάνω πληροφορίες οδηγούν τον ερευνητή στους καταλό-
γους των αρχαίων Ολυμπιονικών που ευτυχώς υπάρχουν στο Διαδί-
κτυο (Internet) από τους οποίους πληροφορείται τα εξής σχετικά:

2. Στην εποχή του γλύπτη Μύρωνα (5ος αι. π.Χ.) και συγκεκριμένα 
στην 80η Ολυμπιάδα το 460 π.Χ., νικητής στον «δόλιχον» ήταν ο δο-
λιχοδρόμος Λάδας από το Άργος της Πελοποννήσου, ενώ δύο αιώνες 
αργότερα, στην 125η Ολυμπιάδα, το 280 π.Χ. νικητής στο «στάδιον» ή-
ταν ο Λάδας από το Αίγιον της Πελοποννήσου επίσης, ο σταδιοδρόμος.

3. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΔΙΟΝ»
Στάδιον ονομαζόταν ο αγώνας δρόμου εξακοσίων (600) ελληνικών 

ποδών ή 180 περίπου ελληνικών μέτρων, επειδή τόσο ήταν και το μή-
κος του Σταδίου της Ολυμπίας.

4. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΔΟΛΙΧΟΣ»
Δόλιχος ονομαζόταν ο αγώνας δρόμου που είχε μεγάλο μήκος, ήταν 

ίσος με δύο ή και περισσότερα, μέχρι και 74, στάδια.

5. ΛΑΔΑΣ ΑΡΓΕΙΟΣ ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΟΣ 460 π.Χ.
Σύμφωνα με τον αρχαίο Περιηγητή Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.) ο τάφος 

του δολιχοδρόμου Λάδα υπήρχε στο δρόμο που βρισκόταν πολύ κοντά 
στον ποταμό Ευρώτα, (Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, βιβλ. ΙΙΙ, 21, 
1). Ο ίδιος Περιηγητής αναφέρει στο έργο του, που προσημειώθηκε, 
(βιβλ. ΙΙ 19, 7) ότι μέσα στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα στο Άργος 
υπήρχε ο ανδριάντας του Λάδα, που ήταν ο πιο γρήγορος στα πόδια 
αθλητής απ’ όλους τους σύγχρονούς του.

Το πώς έτυχε να πεθάνει αλλά και να θαφτεί κοντά στον ποταμό 
Ευρώτα της Σπάρτης ο Αργείος δολιχοδρόμος Λάδας παραμένει πρό-
βλημα, το οποίο ίσως να δημιουργήθηκε από την προσπάθεια των 
Λακεδαιμονίων να τον σφετεριστούν.

Ο χάλκινος ανδριάντας του δολιχοδρόμου Λάδα, που είχε φιλοτε-
χνήσει ο Μύρων, ήταν τόσο εκφραστικός, που έδινε την εντύπωση ότι 
ολόκληρος, από την κορυφή του κεφαλιού ως τα νύχια των ποδιών, 
μιλούσε εκπέμποντας από κάθε ίνα του κορμιού του την προσδοκία 
της νίκης στην Πίσα (Ολυμπία) και την κατάκτηση του στεφανιού του 
Ολυμπιονίκη.

6. Ο ΜΥΡΩΝ (480-440 π.Χ.)
Ο Μύρων είναι ένας από τους γνωστότερους στους Νεοέλληνες 

αρχαίους Έλληνες μεγάλους γλύπτες χάρη στο αντίγραφο του «δισκο-
βόλου», που κοσμεί το χώρο μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο των 
Αθηνών.

Γεννήθηκε στον Δήμο Ελευθερές, που βρισκόταν στα σύνορα Αττι-
κής και Βοιωτίας. Έζησε και δημιούργησε στην Αθήνα κατά τον πέμπτο 
π.Χ. αιώνα. Δούλευε περισσότερο σε μπρούντζο ανδριάντες θεών, 
ηρώων και αθλητών. Υπήρξε μαθητής του Αργείου γλύπτη Αγέλαδου, 
κορυφαίου εκπροσώπου της Πελοποννησιακής Σχολής.

Από τον αρχαίο Έλληνα περιηγητή και συγγραφέα Παυσανία πλη-
ροφορούμαστε ότι έργα του γλύπτη Μύρωνα βρίσκονταν στημένα στη 
θέση τους και στην εποχή του (2ος αι. μ.Χ.), γύρω δηλαδή στα 600 
χρόνια!

Ήταν σύγχρονος των μεγάλων γλυπτών Φειδία και Πολύκλειτου.
7. Ο σταδιοδρόμος Λάδας ο Αιγιεύς (από την πόλη Αίγιο της Πελο-

ποννήσου), ο γρηγορότερος αθλητής στην 125η Ολυμπιάδα το 280 
π.Χ. (αρχές 3ου αι. π.Χ.) έτρεξε τόσο γρήγορα το Στάδιο, τα 180 δηλα-
δή μέτρα, ώστε άφησε την εντύπωση στον επιγραμματοποιό του πως 
είτε πήδησε (άλμα 180 μέτρα!) είτε πέταξε! Δεν πρόλαβαν να τον δουν 
να τρέχει. Ήταν αγώνας απερίγραπτος. Ταχύτητα δαιμονική (διαβολική 
θα την λέγαμε, επειδή η θεϊκή θα ήταν πιο κατανοητή στο ανθρώπινο 
μυαλό).

Και τι δεν θα δίναμε τώρα, αν μπορούσαμε να μάθουμε με πόσα λε-
πτά της ώρας η δευτερόλεπτα… ισούται «το δαιμόνιον τάχος»…

8. Στην αγγλική έκδοση της Ε.Α., που έχω υπόψη μου, στο επίγραμ-
μα 54 του δολιχοδρόμου Λάδα από το Άργος υπάρχει σταυρός μπρο-
στά από τη λέξη «πνεύμα» που σημαίνει ότι εδώ το αρχαίο κείμενο έχει 
πρόβλημα, το οποίο προφανώς μεταφέρεται και στη μετάφραση.

9. Στην προσημειωθείσα έκδοση επίσης στο δεύτερο στίχο υπάρχει 
η γραφή «Θύμον» (υπήνεμον Θύμον) αντί της γραφής «οίμον» της γερ-
μανικής έκδοσης, τον οποίο και προτίμησα, επειδή, κατά τη γνώμη μου, 
βοηθάει περισσότερο τη μετάφραση.

10. Στο όνομα Λάδας στο αρχαίο κείμενο υπάρχει υπογεγραμμένη 
στην πρώτη συλλαβή, από τη σημείωση της οποίας συμπεραίνεται ότι 
το όνομα αυτό αρχικά προφερόταν ως Λάιδας και ήταν επομένως το 
αρσενικό του θηλυκού ονόματος η Λαΐς (γενική: της Λαΐδος).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. John Boardman, Jose Dong, Werner Fuchs, Max Hirmer Αρχαία 

Ελληνική Τέχνη, εκδ. Άστυ Αθήναι.
2. Βασ. Ι. Λαζανά «Η Ανθολογία Αρχαίων Ελληνικών Επιγραμμά-

των» του Μάξιμου Πλανούδη, εκδ. Δ.Ν. Παπαδήμα, Αθήναι, 1994.
3. Ι. Σταματάκου, Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης.
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ΔΥΟ ΣΥΝΟΝΟΜΑΤΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ  ΣΚΕΨΕΩΝ…

Θυμάμαι που καθόμουν στο παγκάκι μικρός
κι` έπαιζα με τα κορδόνια μου
και τα βράδια χάζευα τα αστεροσκοπεία 
του νου μου
κι έλεγα, πως μόνο οι κηπουροί δεν έχουν
βάσανα
και καθόλου Rolls  Roy’s .

Τι μ` έπιασε και μεγάλωσα κι` έμαθα αριθμητική, 
και δεν μπορώ να καταλάβω 
πώς αλλάζει καθημερινώς  η τιμή της λίρας 
και μένει μονάχα σταθερό το ύψος των
κορυφογραμμών;

Για να ισορροπήσει κανείς πρέπει να
γιορτάζει πιο συχνά. 
Να μαζεύει ευχές ανεφοδιασμού του βίου.
Ειδάλλως, 
όλο πάνω σε συγγνώμες και με συγχωρείτε 
θα πέφτει.

Εγώ προχθές κοιτούσα προς την μελαγχολία,
και στο τέλος αγανάκτησα
κι` έκοψα  τα νύχια μου στα καλά καθούμενα.

Άρχισα ν’ απαγγέλω στίχους του Καρυωτάκη
και να σκέφτομαι τους ποιητές που κυνηγούν 
τον έρωτα.

Μια άλλη φορά κρατούσα ένα μαντήλι
και έμαθα ξαφνικά, 
πως με κυβερνητική απόφαση
απαγορεύτηκε το «μαντήλι Καλαματιανό» 
και επέτρεπαν πια μόνο 
το «μαντηλάκι πέρασε και πήγε στον αγέρα»…

Δεν ξέρω, αλλά τι μπορούσα να κάνω!
Με τρόμαζε η μοναξιά
και ονειρεύτηκα ανθρώπους φαίνεται!!!

Γιάννης Ναζλίδης
21 Ιανουαρίου 2023



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 21-22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ     Aρ. Πρωτ.: 1511
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ      Ημ/νια: 20/01/23
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 4 ) τεσσάρων ατόμων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα 
και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Νάουσας (ΑΔΑ: 
ΨΝ56ΩΚ0-7Τ6 )  [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ο-
ρισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»] είναι αναρτημένη στο 
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάουσας, καθώς 
και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.naoussa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανα-
κοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βλάχου 30, 59200, 
Νάουσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6) από  23 Ιανουαρίου 2023  έως 1 Φεβρουαρίου  
2023  οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκε-
λος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄ αριθμό ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας

                                                              

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 4 ) τεσσάρων ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4765/2021 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα 
αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία

Έδρα 

υπηρεσίας
Ειδικότητα

Διάρκεια 

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας,
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού

Νάουσα
ΔΕ Χειριστών 

Γεωργικών Ελκυστήρων 
(τρακτέρ)

8 μήνες 1

102 Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας,
Δ/νση Περιβάλλοντος Νάουσα ΔΕ Δασοφυλάκων

 8 μήνες 1

103

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας,
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού

Νάουσα ΥΕ Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων 8 μήνες 1

104

Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας,
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού

Νάουσα ΥΕ Σταβλιτών 8 μήνες 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50335-336, Fax: 23320 24260

                                                             Νάουσα  

                                                             Αρ. Πρ. : 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63ca761e874a8294a88db093 στις 20/01/23 13:12

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Π. Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Π. Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 

β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, 

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας.

 γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Π. Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ). 

β) Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

Δημοτικού Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, 

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας.

γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Π. Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 

τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή 

Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
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Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, 

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας.

γ) Ισχύουσα ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Π. Δ. 51/2012 όπως ισχύει).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 

ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο 

τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι 

κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία 

της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής Προστασίας ή 

Τεχνικός Δασικής Προστασίας ή Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω 

σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 

ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 

Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, 

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)

 Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου 

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού 

Σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας  ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, 

Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ.1 άρθρο 40 

του Ν. 4765/2021).
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Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ 

εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν 

έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 του Δήμου Νάουσας (ΑΔΑ: ΨΝ56ΩΚ0-7Τ6 )  

[μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση 

έκδοσης «10-6-2021»] είναι αναρτημένη στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 

Δήμου Νάουσας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.naoussa.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να 

την αποστείλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου 

Βλάχου 30, 59200, Νάουσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

(τηλ. επικοινωνίας 2332350335-6) από  23 Ιανουαρίου 2023  έως 1 Φεβρουαρίου  2023  οπότε λήγει 

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 

οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
         Κοινοποιείται :  
     1) Σε 2 εφημερίδες
     2) Γραφείο Διαχείρισης
         Ανθρώπινου Δυναμικού

                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

                                                                                           

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
ΗΜΑΘΙΑΣ

«Ένας μεγαλεπίβολος στόχος χρόνων για την Ημαθία 
παίρνει σάρκα και οστά!

Η οριστική λύση στο κτιριακό πρόβλημα της Αντιπερι-
φέρειας Ημαθίας ανοίγει μία νέα σελίδα στον τόπο μας, 
εκσυγχρονίζει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον πολίτη, δίνει το στίγμα 
των διευρυμένων αναπτυξιακών οριζόντων του Νομού 
μας. 

Θερμά συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και στον Αντιπε-
ριφερειάρχη Ημαθίας κ. Κώστα Καλαϊτζίδη για το γεγο-
νός ότι επί δικής τους θητείας ολοκληρώθηκαν όλα τα 
αναγκαία βήματα για την υπογραφή της σύμβασης που 
ανοίγει οριστικά τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Θερμά συγχαρητήρια και σε όλους όσοι διαχρονικά 
συνέβαλαν από τη θεσμική, διοικητική, υπηρεσιακή, 
επιστημονική αλλά και συμβουλευτική θέση τους για την 
ευόδωση αυτής της προσπάθειας.

Ως Βουλευτής Ημαθίας, ως πρώην Αντινομάρχης Η-
μαθίας, ως πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος και κυρίως 
ως ενεργός πολίτης νιώθω βαθιά ικανοποίηση για την 
θετική αυτή εξέλιξη.

Τα συναισθήματα χαράς που νιώθω όμως, τα συ-
νοδεύει και η βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ θα 
συνδέσει τις θητείες της στο τιμόνι της χώρας και με την 
επίλυση και άλλων μεγάλων ζητημάτων του Νομού μας, 
επ’ ωφελεία των συμπολιτών μας.»

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των δα-
νειοληπτών βρίσκεται σε δραματική κα-
τάσταση, ενώ εξελίσσεται ένα σαρωτικό 
κύμα πλειστηριασμών πρώτης κατοικί-
ας. Αυτή τη στιγμή τα funds ελέγχουν 
700.000 ακίνητα στην Ελλάδα και εν 
πλήρη ασυδοσία κοινοποιούν πλειστη-
ριασμούς στους πολίτες ακόμη και για 
ευτελή ποσά.

Τα funds αρνούνται την επικοινωνία 

με τους πολίτες, ή ζητούν αδιανόητα ποσά για διαπραγμάτευση, προ-
χωρώντας παράλληλα τους πλειστηριασμούς.Για να μην ξεχνιόμαστε. 
Επί διακυβέρνησης ΝΔ: • Νομοθετήθηκε ένας πτωχευτικός ο οποίος 
έχει ως μόνη μέριμνα τη ρευστοποίηση της περιουσίας των πολιτών.

• Καταργήθηκε οριζόντια κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας.
• Νομοθετήθηκε ένας εξωδικαστικός ο οποίος έχει αποτύχει πατα-

γωδώς, διότι δίνει την ελευθερία σε τράπεζες και funds να αρνούνται 
κάθε ρύθμιση.

• Αυξήθηκε κατά 40 περίπου δισ. το χρέος προς ασφαλιστικά τα-
μεία, εφορία και τράπεζες.

• Οι δόσεις των δανείων αυξάνονται εκρηκτικά. Μια νέα γενιά κόκκι-
νων δανείων δημιουργείται.

• Επετράπη να γίνονται πλειστηριασμοί χωρίς να έχει γίνει καμία 
πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Και μάλιστα, να μη φορολογούνται 
τα κέρδη των funds από αυτές τις διαδικασίες.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει την πολιτική ανισοτήτων, 
αδικιών και φτωχοποίησης των πολλών. Η πολιτική αλλαγή είναι στο 
χέρι μας!

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021

«Το σαρωτικό κύμα πλειστηριασμών α΄ κατοικίας θα σταματήσει με την ήττα της ΝΔ»
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CMYK

Του Πάρη 
Παπακανάκη

 
Ένα πρόσφατο, 

αναπάντεχο συναπά-
ντημά μου με κάποιο 
δημοσίευμα του συ-
ντοπίτη μας συγγρα-
φέα και εκδότη της 
εφημερίδας «Μακε-
δονική Ηχώ» Σμυρλή 
Λώλη έφερε στο προ-
σκήνιο και πάλι, αγα-
πητοί φίλοι, μια τοπική 
εκκρεμότητα που πε-
ριμένει επίλυση εδώ 
και…  110 χρόνια!!!

Αναφέρομαι στους 
κώδικες του ιεροδικείου Βέροιας της περιόδου 1602 - 1882, οι οποίοι 
αν και έπαψαν να βρίσκονται σε κίνδυνο φθοράς, αγνοούμενοι ή στοι-
βαγμένοι σε κάποιο υπόγειο, ωστόσο βρίσκονται ακόμη και σήμερα α-
δρανείς στο μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους  για την ιστορική 
έρευνα (το μεταφρασμένο και προσφερόμενο για μελέτη ποσοστό τους 
δεν ξεπερνά το 15%)...

Τι ακριβώς όμως είναι αυτά τα χειρόγραφα οθωμανικά βιβλία και 
γιατί πρέπει να γίνεται τόση συζήτηση γι’ αυτά; 

Ας πιάσουμε το νήμα από την άκρη του λοιπόν για να το ξετυλίξου-
με: 

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η πόλη της Βέροιας αποτελού-
σε το κέντρο ομώνυμου καζά και έδρα καδή. Ο καζάς ήταν η θεμελιώ-
δης βαθμίδα της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης. Περιλάμβανε την 
άμεση περιφέρεια μιας σημαντικής πόλης, κάτι αντίστοιχο μ’ αυτό που 
σήμερα αποκαλούμε επαρχία. Στους εν λόγω ιεροδικαστικούς κώδικες 
της Βέροιας του β’ μισού του 18ου αιώνα εμφανίζονται περίπου Ι20 
εξαρτη¬μένα χωριά, ενώ περιηγητές των αρχών του 19ου αιώνα ανεβά-
ζουν αυτόν τον αριθμό στα 300.

Ο καδής ήταν ένα σύνθετο αξίωμα, το οποίο συνδύαζε δικαστικά, 
συμβολαιογραφικά και διοικητικά καθήκοντα. Ως δικαστής ο καδής ε-
φάρμοζε τον ιερό νόμο των μουσουλμάνων (σαρία), λαμβάνοντας υπό-
ψη για την εκδίκαση ενός θέματος και τον αντίστοιχο νόμο που εξέδιδαν 
οι σουλτάνοι (κανούν), αν βέβαια υπήρχε, όπως και το τοπικό εθιμικό 
δίκαιο (ερφ). Ανήκε λοιπόν στην ελίτ των νομομαθών της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας (ουλεμά). Στο δικαστήριο όπου προέδρευε είχαν το δι-
καίωμα να προσφύγουν όλοι οι υπήκοοι ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 
Η συμβολαιογραφική ιδιότητά του ενδιέφερε κυρίως τον μουσουλμανικό 
πληθυσμό, καθώς οι μη μουσουλμάνοι προτιμούσαν τη διευθέτηση τέ-
τοιων ζητημάτων με αντίστοιχα πρόσωπα της δικής τους θρησκευτικής 
κοινότητας. Ως μέλος του διοικητικού μηχανισμού καταχώριζε τις πρά-
ξεις που εξέδιδε, καθώς και όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγρα-
φα, σε ειδικούς κώδικες (σιτζίλ), είχε συναρμοδιότητα μαζί με άλλους δι-
οικητικούς αξιωματούχους  (για παράδειγμα στη συλλογή των φόρων), 
μεταβίβαζε τις καταγγελίες των υπηκόων (ασχέτως θρησκεύματος) αρ-
μοδίως στη «Μεγάλη Πύλη». Και το σημείο αιχμής του ενδιαφέροντος: 
καμία διαταγή, ακόμη και σουλτανική (φερμάνι) δεν ήταν δυνατόν να 
αποκτήσει κύρος και νομιμότητα, αν δεν ελάμβανε γνώση αυτής ο ιερο-
δίκης και αν δεν την καταχωρούσε στο βιβλίο του ιεροδικείου.

 Ο αποκαλούμενος «Πύργος της Βεργίνας»
 πριν την κατεδάφισή του

Γράφει λοιπόν ο Σμυρλής Λώλης  στις 11 Οκτωβρίου 1933: «…Μό-
νον –παραδόξως– το αρχείον της Βέροιας δεν μετεφέρθη [εννοεί στην 
Κωνσταντινούπολη] ούτε και εκάη. Αλλά διεσώθη μέσα εις τα υπόγεια 
του παλαιού πύργου [εννοεί τον “της Βεργίνας” αποκαλούμενο]. Όταν 
το 1909, ότε εγένετο η ανακήρυξις του νέου τουρκικού συντάγματος 
Τζιούμ Χουριέτ και κατεδαφίσθη ως θα ενθυμούνται οι παλαιοί Βεροιείς 
υφ’ ας συνθήκας εκατεδαφίσθη [εννοεί για την ανέγερση του τουρκικού 
σχολείου δίπλα από το Μεντρεσέ τζαμί…], ευρέθη εντός των ερειπίων 
το προαναφερθέν αρχείον μέσα σ’ ένα μεγάλο και βαρύ σιδηρούν κιβώ-
τιον. Με την ελπίδα της ανακαλύψεως θησαυρού, παρελήφθη και μετε-
φέρθη εις το Διοικητήριον (όπου σήμερον τα Δικαστήρια Βεροίας). Εκεί 
ανοίχθηκε και αντί θησαυρού ευρέθησαν ατελείωτοι αριθμοί εγγράφων. 
Τας παραμονάς της καταλήψεως το κιβώτιον, ως διηγούνται αυτόπται 
μάρτυρες, μετεφέρθη εις την Μουφτείαν. Ότε ήλθον οι Έλληνες, ο ερμη-
νεύς των Δικαστηρίων τότε Σωκράτης Αναγνωστίδης, ως λέγουν γνώ-
στης της τουρκικής Φιλολογίας, επέτυχεν και τα συνέλλεξεν και άλλα 
μεν μετέφρασεν άλλα δε όχι…» 

 Το Διοικητήριο Βέροιας
 λίγο μετά την απελευθέρωσή της

Από το αρχείο του Ν. Τότσιου, ο οποίος ήταν υποδιοικητής στη 
Βέροια το 1918, πληροφορούμαστε ότι ο ίδιος βρήκε και στη συνέχεια 
ανέθεσε στον Σωκράτη Αναγνωστίδη τη μετάφραση μέρους του αρχεί-
ου. Κατά τα έτη 1919-1920 μεταφράστηκαν 90 περίπου έγγραφα που 
αφορούσαν κυρίως τη συμμετοχή των Μακεδόνων στους αγώνες για 
την ανεξαρτησία. Ο Ν. Τότσιος τα έθεσε στη διάθεση του Ι. Βασδραβέ-
λη και βγήκαν στο δημόσιο φως μέσα από το έργο του μεγάλου αυτού 
ιστορικού («Νιάουστα», αριθ. Τευχ. 76-77 σελ. 101).

Από τότε όμως και μέχρι το 1926 η τύχη των κωδίκων του ιεροδικεί-
ου Βέροιας αγνοείται παντελώς. Χρειάστηκε η δημοσιογραφική παρέμ-
βαση της εφημερίδας «Νέα Αλήθεια» στις 28 Απριλίου 1926, αριθ. φύλ. 
7236/ 326 για να αποκαλυφθεί κατ’ αρχή ότι: «Λόγω της σπουδαιότητός 
του και προς προφύλαξίν του, ο κ. Τότσιος εφρόντισε να μεταφερθή εις 
την Θεσσαλονίκην. » Και ακολούθως « …Η Γεν. Διοίκησις δια του υπ’ 
αριθμόν 3388 και υπό χρονολογίαν 16 Φεβρουαρίου 1921 εγγράφου 
της απέστειλε το αρχείο τούτο εις Αθήνας». Αλλά «…Τα αρχεία ταύτα 
πρέπει να είναι κατατεθειμένα είτε εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην είτε εις 
την Βιβλιοθήκην της Βουλής…» («Νέα Αλήθεια» 28 Απριλίου 1926, 
αριθ. φύλ. 7237/ 327).

Τους κώδικες ανακάλυψε μετά από αναζήτηση χρόνων ο βουλευτής 
Βέροιας Ιωάννης Παπαδάκης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και ύστε-
ρα από ενέργειες του τότε Δημάρχου Αντωνίου Πρωτοψάλτη περιήλθαν 
στη δικαιοδοσία του νεοϊδρυθέντος (για τον σκοπό της διάσωσής τους) 
μονίμου τοπικού ιστορικού αρχείου της πόλης μας και αποθηκεύθηκαν 
στο Δημαρχείο μέσα σε κιβώτιο ασφαλείας.

Απολύτως διαφωτιστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα επιστολής 
του Αντωνίου Πρωτοψάλτη με αριθμό πρωτοκόλλου: 3912/ 5-11-1929 
προς το Υπουργείο Παιδείας:

«…Τα αρχεία λοιπόν τούτα κατέληξαν εις τα Γεν. Αρχεία του Κρά-
τους όπου τα ανεκάλυψε, κατόπιν πολυετούς ερεύνης, ο βουλευτής 
Βεροίας κ. Ιω. Παπαδάκης. Ο αρμόδιος υπάλληλος …  εις ον απηυθύν-
θη έδωσε την πληροφορίαν ότι τα αρχεία ταύτα, επειδή είναι εντελώς 
ακατάληπτα, ευρίσκονται εις μίαν γωνίαν, ούτε δε έχουν καταχωρηθή 
εις τα σχετικά βιβλία…»  

Αριστερά: ο Δήμαρχος Αντώνιος Πρωτοψάλτης 
 Δεξιά: ο Βουλευτής Ιωάννης Παπαδάκης

Κι όμως, ούτε αυτό ήταν το τέλος του πολύπαθου ταξιδιού τους…
Μεταξύ 1935-1940 έγινε κάποια νέα μεταφραστική προσπάθεια 

εγγράφων, κατ’ επιλογή, από τον μεταφραστή του πρωτοδικείου Βέροι-
ας, όμως με την κήρυξη του πολέμου 1940 μεταφέρθηκαν για λόγους 
ασφαλείας, με πρωτοβουλία του Ι. Βασδραβέλη,  στο υπόγειο του κα-
ταστήματος αδελφών Πολυζωίδη. Παρέμειναν εκεί μέχρι το 1949, οπότε 
το κιβώτιο με τους κώδικες επανήλθε στο Δημαρχιακό κατάστημα, ανοί-
χθηκε ενώπιον επιτροπής, του εισαγγελέα και του Δημάρχου, ελέγχθηκε 
το περιεχόμενό του, επανασφραγίσθηκε και τοποθετήθηκε στην Τράπε-
ζα Βέροιας του Γιακώ Μισέλ Αζαριά. 

Μόλις στις αρχές του 1952 συστήθηκε Εποπτική Επιτροπή του Αρ-
χείου και διορίσθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων ως (άμισθος) Διευθυντής του Ιστορικού Αρχείου ο Χ. Αραπίδης. 
Ξεκίνησε αμέσως συνεργασία για το μεταφραστικό έργο των κωδίκων 
με το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, η οποία όμως διακόπηκε, λόγω του 
αιφνίδιου θανάτου του, τον Αύγουστο του 1959…

Πολλά ακόμη επιμέρους υπάρχουν προς αναφορά και συζήτηση, 
αλλά συνοπτικά για να καταλήξουμε, από τον Σεπτέμβριο του 1989, το 
Ιστορικό Αρχείο Βέροιας λειτουργεί φιλοξενούμενο σε χώρο ο οποίος 
είχε παραχωρηθεί από τον τότε Δήμαρχο κ. Α. Βλαζάκη. Επί των ημε-
ρών μας, λειτουργεί ως περιφερειακή υπηρεσία των Γ.Α.Κ. με τον τίτλο 
“ Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ημαθίας ” και στεγάζεται στο Κτήριο Αναστασίου. 

Τον Οκτώβριο του 2021 ένας από τους πυλώνες της τοπικής ιστορι-
κής έρευνας και μελέτης, ο κ. Παύλος Πυρινός, πήρε την πρωτοβουλία 
και με ανοιχτή επιστολή του απηύθυνε γενικό κάλεσμα προς όλα τα πο-
λιτικά πρόσωπα της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
την Εκκλησία, τους φορείς πολιτισμού, τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
να συμβάλουν (κατά την αναλογούσα δύναμη) στο δύσκολο έργο της 
μετάφρασής τους.

Αν απλώς αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε τη σημαντικότητα αυτής της 
πνευματικής αποστολής, η συνοδευτική της προσπάθειας δήλωση του 
Γιώργου Χιονίδη, το όνομα του οποίου είναι επίσης συνυφασμένο με 
την αγωνιώδη προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας της πόλης μας, 
νομίζω ότι θα μας πείσει σε απόλυτο βαθμό: «Έχω γράψει πως ένας 
σπουδαίος λόγος που δεν παρέδωσα στο τυπογραφεία το ημιτελές 
χειρόγραφό μου για την Ιστορία της Βέροιας (Γ’ τόμος «Τουρκοκρατία») 
είναι και αυτός…  …Γι’ αυτό και δημοσίευσα τμηματικά μέρη του στα 
«Μακεδονικά» (για τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και για τα Σχολεία 
κλπ) και στα «Ελληνικά» (για τις βιβλιοθήκες).   Έτσι όλα τούτα θυμί-
ζουν την “ημιτελή Συμφωνία” του Σούμπερτ…»

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνάντησή μας, αγαπητοί φίλοι με 
δυο τρία ερωτήματα:

Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η εξέλιξη του θέματος;
Ποιοι συνέβαλαν έμπρακτα και ουσιαστικά στην όποια εξέλιξη;
Μπορούμε ως πολίτες της Βέροιας να είμαστε υπερήφανοι για τη 

στάση της κοινωνίας μας αυτά τα 110 χρόνια;

Η «Οδύσσεια» ενός ιστορικού θησαυρού της Βέροιας
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Χθες είχα την χαρά να πάρω στα χέρια μου το «Ευρετήριο Περιε-
χομένων» του τριμηνιαίου περιοδικού των «Πολιτιστικών Δρώμενων» 
της τότε ΔΕΤΟΠΟΚΑ σημερινής ΚΕΠΑ από το 1-64ο τεύχος, γραμμένο 
από τον αγαπητό φίλο και δωρητή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Θ. Ζω-
γιοπούλου» συγγραφέα- ιστορικό ερευνητή Παύλο Πυρινό.

 Γνωρίζοντας την εδώ και μήνες επίπονη δουλειά στα χέρια δημι-
ουργού του, πιστεύω ότι ο κόπος του ανταμείφτηκε με τον καλύτερο 
τρόπο, με το καλαίσθητο τεύχος που ξεφύλλισα. Πριν λάβει την ορι-
στική μορφή του, η δημοσίευση του Α’ μέρους εκδίδετε από τον Ζήση 
Μ. Πατσίκα και την τοπική εφημερίδα «Λαός» στις 5-6 Μαρτίου 2022,   
ολοκληρώνεται και εκτυπώνετε ως ανεξάρτητο έντυπο από τον Γεράσι-
μο Καλλιγά και προσφέρεται δωρεάν στους ερευνητές και φιλίστορες 
της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας.

 Οι λόγοι, που τον οδήγησαν στην καταγραφή και την έκδοση, δί-
νονται από τον ίδιο τον Παύλο Πυρινό καθώς θεωρεί ότι το Περιοδικό 
«Πολιτιστικά Δρώμενα» πρόβαλλε την πολιτιστική και πνευματική κίνη-
ση της πόλης.

Έφεραν πάμπολλα στοιχεία, που αναδείκνυαν το ιστορικό παρελ-
θόν της πόλης, στο φως της

δημοσιότητας, συνταίριαζαν το παλιό με το καινούργιο, το παρωχη-
μένο με το σύγχρονο, παρείχε  βήμα ανταλλαγής απόψεων, γόνιμου 
διαλόγου, σχετικά με τον πολιτισμό. Εντυπωσίαζε και προκαλούσε το 
θαυμασμό, με το πλήθος και η ποικιλία των δημοσιευμάτων του (ιστο-
ρίας, θεάτρου, χορού, βιβλίων, εικαστικών, εκπαίδευσης, λογοτεχνίας, 
καλλιτεχνικού περιεχομένου κ.ά).

Αποτελούσε ένα μοναδικό, για το περιεχόμενό του, περιοδικό της 
Ημαθίας, έτσι θεώρησε σκόπιμο να το ευρετηριάσει, γιατί «Θνήσει 
σιγαθέν καλόν έργον» (Πίνδ. 86). «Ξεχνιέται το ωραίο έργο, όταν μένει 
στην αφάνεια» για την ωφέλεια όλων όσων ενδιαφέρονται για τον Πο-
λιτισμό της πόλης μας,

 Στις σελίδες του «Ευρετηρίου Περιεχομένων των Πολιτιστικών 
Δρώμενων» δίνονται κατά αλφαβητική σειρά οι συγγραφείς και όλα 
τα άρθρα τους που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στα Πολιτιστικά 
Δρώμενα.

 Το «Ευρετήριο Περιεχομένων» των «Πολιτιστικών Δρωμένων» 
ανατρέχει από το 1992 μέχρι 2016 από το πρώτο τεύχος μέχρι το εξη-
κοστό δεύτερο.(1-62 τχ.)

 Στις πρώτες σελίδες των περιεχομένων, τιμής ένεκεν γίνεται ονο-
μαστική αναφορά όλων εκείνων που ενδιαφέρθηκαν και δούλεψαν για 
τη υλοποίηση και την ολοκλήρωση του υπέροχου κτιρίου του Συνεδρι-
ακού Κέντρου του «Χώρου Τεχνών»

Παρουσιάζονται οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Βέροιας και της Η-
μαθίας που δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της παράδοσης και του 
πολιτισμού.

Γίνεται αναφορά σε αφιερώματα, καθώς γίνεται προσπάθεια να 
καλυφθεί το μεγάλο κενό πληροφόρησης, σχετικά με το θέατρο, τη 
λαογραφία, την εθνική αντίσταση κλπ. Ενέργειες και δράσεις της τότε 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ σημερινής ΚΕΠΑ που σημάδεψαν την ιστορία της πολιτι-
στικής ανάπτυξης της πόλης.

Παρουσιάζεται το τεράστιο και επιτυχημένο έργο του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας, και η δημιουργία διαφόρων ερασιτεχνικών τμημάτων (ζωγρα-
φικής, ψυχαγωγίας, χαρακτικής, μπαλέτου, πυρογραφίας, παραδοσια-
κών χορών κλπ.)

Παρουσιάζονται τα αφιερώματα στους μεγάλους δωρητές και ό-
σους βοήθησαν πνευματικά και οικονομικά την πόλη.

Ακολουθεί αναφορά στα Διοικητικά Συμβούλια στους ΔΕΤΟΠΟΚΑ 
καθώς και στους φιλολόγους τους υπεύθυνους σύνταξης, επιμέλειας, 
υπεύθυνους έκδοσης κλπ

Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχει το «Ευρετήριο Περιεχομέ-
νων» όπου γίνεται αλφαβητική καταγραφή των συγγραφέων και των 
δημοσιευμένων άρθρων τους. Ο αριθμός, μετά το όνομα του συγγρα-
φέα και του τίτλου του άρθρου του, δηλώνει τον αριθμό του τεύχους 
που φιλοξενήθηκε.

Ενώ στην τελευταία σελίδα υπάρχουν ευχαριστήρια σ΄ όλους ό-
σους βοήθησαν τον συγγραφέα  για να κρατάμε εμείς στα χέρια μας 
την σημερινή μορφή των Ευρετηρίων. 

Ο συγγραφέας θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ξανασκε-
φθούμε την πορεία των «Πολιτιστικών Δρώμενων» καθώς, όπως γρά-

φει, αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο αποθήκευσης χρήσιμων και πολύτιμων 
πληροφοριών γύρω από την πολιτιστική  παράδοσή μας.

Το «Ευρετήριο περιεχομένων των Πολιτιστικών Δρώμενων» μπο-
ρείτε να το προμηθευθείτε δωρεάν από τα γραφεία της Εφημερίδας 
Λαός καθώς και από το  βιβλιοπωλείο του Ν. Πυρινού

  Βούλα Κοτσάλου 
Υπεύθυνη Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Θ. Ζωγιοπούλου της ΚΕΠΑ

Toυ Μάκη Δημητράκη

Ο Όσιος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο Ολύμπιος, 
γεννήθηκε γύρω στα 1500 μ.Χ. στο 
χωριό Σκλάταινα ή Πλάταινα (σημ. 
Δρακότρυπα) του Νομού Καρδίτσας 
και όταν βαπτίσθηκε ονομάσθηκε Δη-
μήτριος. Από μικρός περνούσε πολύ 
χρόνο μελετώντας και προσευχόμενος. 
Νεαρός γνωρίστηκε με τον ιερομόναχο 
Άνθιμο από τα Μετέωρα τον οποίο και 
ακολούθησε και έγινε κοντά του δόκι-
μος μοναχός.

Στα Μετέωρα έγινε υποταχτικός 
στον ενάρετο μοναχό Σάββα ο οποίος βλέποντας τις πολλές του αρετές 
τον έκανε δόκιμο ρασοφόρο. 

Στο Άγιο Όρος   
   Αργότερα βρέθηκε στο Άγιο Όρος – το Περιβόλι της Παναγίας – 

όπου γνωρίστηκε με τον πνευματικό Γαβριήλ. Ο τελευταίος μετά από 
μικρή δοκιμασία και άσκηση τον έκειρε (έκανε) μεγαλόσχημο μοναχό – 
πιθανόν το 1512 - και τον ονόμασε Διονύσιο. Λίγο αργότερα ο Επίσκο-
πος Αγίου Όρους  τον χειροτόνησε Διάκο και αμέσως μετά Πρεσβύτερο 
για να λειτουργεί στο Πρωτάτο.

   Τρία χρόνια αργότερα έφυγε από τη Σκήτη Καρακάλου, επισκέφτη-
κε τα Ιεροσόλυμα, όπου προσκύνησε τους Άγιους Τόπους και στη συνέ-
χεια επέστρεψε στο Όρος και ανέλαβε Ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου 
που ήταν βουλγαρικό μοναστήρι. Αφότου ανέλαβε την ηγουμενία της 
Μονής προέβη σε πολλές αλλαγές αν και συνάντησε πολλές δυσκολίες 
από Βούλγαρους μοναχούς οι οποίοι θέλησαν να τον δολοφονήσουν.

Στη Σκήτη της Βέροιας
Ο Διονύσιος αντελήφθη τις εναντίον του κινήσεις για αυτό αποφάσι-

σε και έφυγε από το Όρος  και ήρθε  στην Ιερά Μονή τιμίου Προδρόμου 
στα Πιέρια και εγκαταστάθηκε στη Σκήτη του Αγίου Αντωνίου , Πολιού-
χου της Βέροιας. Με ενέργειές του μάλιστα ανακαινίσθηκε και η εκκλη-
σία της Μονής.

Η φήμη της αρετής του διαδόθηκε σε ολόκληρη την περιοχή και η α-
γιότητά του μάζευε κοντά του πολλούς ανθρώπους.Από την στιγμή που 
ήρθε στη Σκήτη της Βέροιας τα πράγματα άλλαξαν για τους Χριστια-
νούς αφού ο Διονύσιος έγινε προστάτης των ορφανών και των πτωχών.

Κατά το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στη Σκήτη της Βέροιας 
επισκέφτηκε για δεύτερη φορά τα Ιεροσόλυμα. Με την επιστροφή του 
οι προύχοντες αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Βέροιας  θέλησαν να τον 

στέψουν Επίσκοπο μιας και η θέ-
ση αυτή είχε χηρέψει μετά τον 
θάνατο του επισκόπου Ματθαίου. 
Ο Διονύσιος αρνήθηκε με ταπεί-
νωση. Λίγο αργότερα γύρω στα 
1535 έφυγε από τη Σκήτη της 
Βέροιας, αναζητώντας απόκρυφο 
μέρος, μακριά από πόλεις.

Στον Όλυμπο
   Ύστερα από πολλές περι-

πέτειες έφθασε στον Όλυμπο ό-
που ίδρυσε τη Μονή της Αγίας 
Τριάδας  γεγονός που δεν άρεσε 
στον Τούρκο διοικητή  που έλεγ-
χε την περιοχή. Έτσι αναγκάστη-
κε να φύγει και να ζήσει για τρία 
χρόνια στη Μονή Σουρβιάς στη 
Ζαγορά Πηλίου. 

   Στη συνέχεια και μετά α-
πό προτροπή των κατοίκων του 
Λιτοχώρου αλλά και του ίδιου 
του Τούρκου διοικητή επέστρεψε 
στον Όλυμπο όπου δημιούργησε 
μεγάλη Μονή με πολλά κελιά. Εκεί έζησε μέχρι που πέθανε από βαριά 
ασθένεια στις 23 Ιανουαρίου του 1541. 

   Τάφηκε στο νάρθηκα του καθολικού της Μονής
    Οι πιστοί τιμούν ιδιαίτερα τον Όσιο Διονύσιο αφού υπήρξε μια υ-

πέροχη ασκητική μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μια χαρισματική 
ψυχή και πολυτάλαντη προσωπικότητα.

Όσιος Διονύσιος και το χωριό Φυτιά
Σε διημερίδα για τον όσιο Διονύσιο που πραγματοποιήθηκε στην 

Κατερίνη τον Σεπτέμβριο του 1996 και στην οποία πρόεδρος ήταν ο 
ιστορικός της πολης μας Γιώργος Χιονίδης, ο Φυτιώτης π. Βασίλειος 
Γκαλίτσιος ανέφερε «…σε παλαιότερες εποχές συνηθιζόταν τα οστά 
του Αγίου να μεταφέρονται σε κάποιους οικισμούς – συμβαίνει και στις 
μέρες μας κάτι παρόμοιο – για να τα  προσκυνήσουν οι πιστοί. Μεταξύ 
αυτών των οικισμών ήταν και το Τσόρνοβο (η σημερινή Φυτιά) στην 
οποία πιθανότατα υπήρχαν και έξι αγροτεμάχια που ανήκαν στη Μονή 
του Ολύμπου και ήταν γνωστά με την ονομασία Διονυσιάτικα. Τη μετα-
φορά των οστών στη Φυτιά για πολλά χρόνια έκανε ο κάτοικος του οι-
κισμού μπαρμπα-Θωμάς Μαρμαράς κάτω από δύσκολες καιρικές συν-
θήκες αφού τα οστά ‘έφθαναν’ στο χωριό λίγες ημέρες πριν τα Φώτα. 

Παρέμεναν στην εκκλησία του οικισμού για 2-3 ημέρες και στη συνέχεια 
οι κάτοικοι με ψαλμούς αλλά και πυροβολισμούς τα ‘ξεπροβοδούσαν’ 
για άλλους οικισμούς…».

Η εκκλησιά του Οσίου στη Βέροια
   Βρίσκεται στην οδό Καστανιάς (στο τέλος της οδού Κοντογεωργά-

κη – κοντά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο) και αρχικά ήταν μετόχι της Μονής 
του Αγίου στον Όλυμπο. Είναι άγνωστο πότε κτίσθηκε ο ναός αυτός 
στον οποίο εισέρχονται οι πιστοί κατεβαίνοντας κάποια σκαλοπάτια 
Από τον ερευνητή -μελετητή Θωμά Γαβριηλίδη που στα νεότερα χρόνια 
ασχολήθηκε με τις εκκλησίες της πόλης μας πληροφορούμαστε ότι οι 
εικόνες του τέμπλου του Ναού είναι της περιόδου 1882-1885 και είναι 
έργα του Ναουσαίου αγιογράφου Ματθαίου Χριστοδούλου.

Ανήμερα της εορτής του Αγίου τελείται Θεία Λειτουργία και την πα-
ραμονή της εορτής εσπερινός  μετά αρτοκλασίας αφού το όνομα του 
Αγίου φέρουν πολλοί κάτοικοι της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής.

Εικόνα του Αγίου με χρονολογία 1861 υπάρχει και στην εκκλησία του 
Αγίου Στεφάνου στη συνοικία της Μακαριώτισσας ενώ απεικονίσεις του 
Αγίου υπάρχουν  και σε άλλες πέντε εκκλησίες της Βέροιας. 

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Ο Όσιος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο Ολύμπιος

-Στις 23 Ιανουαρίου τιμάται η μνήμη του

To ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 
του Παύλου Δ. Πυρινού 
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Το πρώτο Σαββα-
τοκύριακο του 
έτους, στις 7 και 

8 Ιανουαρίου 2023, 
πραγματοποιήθηκαν 
στο Δημοτικό Κολυμ-
βητήριο Πτολεμαΐδας οι 
12οι Πτολεμαϊκοί αγώ-
νες κολύμβησης, αγωνι-
στικών και προγωνιστι-
κών κατηγοριών.

Τους αγώνες, στους οποί-
ους συμμετείχαν 30 σύλλογοι 
με πάνω από 500 αθλητές και 
αθλήτριες, παρακολούθησε και ο 
Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ο-
μοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) κ. 
Γιαννόπουλος Κ.

Ο Πήγασος Ημαθίας έδωσε 
δυναμικό παρών με 17 αθλητές 
του. Οι αγώνες αποτέλεσαν το 
πρώτο γερό ΄΄τεστ΄΄ μετά την 
προετοιμασία των αθλητών κατά 
την διάρκεια των διακοπών των 
Χριστουγέννων. Βασικός στόχος 
του προπονητή της ομάδας κ. 
Στέλιου Αμπατζίδη είναι η καλύτε-
ρη δυνατή εμφάνιση στους ερχό-

μενους χειμερινούς αγώνες.
Συνοπτικά οι αθλητές και οι α-

θλήτριες του Πήγασου που πήραν 
μέρος είναι:

Τσανακτσίδου Βασιλική
Πασίδου Δέσποινα
Μπαϊρακτάρη Στέλλα 

Ζέζιου Κων/να
Γιαννιώτης Νικόλαος
Ρογγότη Αντωνία 
Γιαννιώτης Χρήστος
Μπαϊρακτάρη Φρόσω
Παπαναστάσης Αντώνης
Γεωργίου Δημήτρης

Γεωργιάδου Μαρία
Γεωργιάδης Παναγιώτης
Δεδίνη Ιωάννα
Παπουλίδου Μαγδαληνή 
Κιαγχίδου Σοφία
Δάμτσιος Πέτρος
Γιατζής Χρήστος

Το παρών έδωσε ο Πήγασος Ημαθίας
στους 12ους Πτολεμαϊκούς αγώνες

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-01-2023 μέχρι 

29-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 21-1-2023

08:00-14:30 ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΓΩΝΙΑ 23310-60340

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ 

ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 

23310-73124

08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

32 23310-22968

19:00-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

Κυριακή 22-1-2023

08:00-14:30 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

14:30-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

Δευτέρα 23-1-2023

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 

15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-62163

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 

από τα αστικά) 23310-23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 

από τα αστικά) 23310-23023

Φαρμακεία

Ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
των ομάδων Jiu-Jitsu για το έτος 2023.

Η πρώτη πρόκληση της αγωνιστικής 
ομάδας του συλλόγου μας για το 2023 
λαμβάνει χώρα το ερχόμενο σαββατοκύ-
ριακο 21 & 22 Ιανουαρίου στην Αθήνα , 
στο πλαίσιο του Α’ μέρους του Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος 2023 για τις ηλικιακές 
κατηγορίες -16, -18,-21,+21 ετών.

Τα μέλη του συλλόγου μας που θα α-
γωνιστούν στο Α’Μέρος είναι :

-Ιωσηφίδης Γεώργιος  -21 ετών -62kg
-Κουΐκόγλου Ηλίας -16 ετών -50kg
-Σαπουντζής Αλέξανδρος +21 ετών 

-62kg
-Χριστοφοριδης Αδαμάντιος -16 ετών 

-55 kg
Το Δ.Σ του Α.Σ Ρωμιός εύχεται στην 

αποστολή ευχάριστο ταξίδι , καλή επιτυχία 
και καλή επιστροφή.

Στα Γρεβενά το Σάββατο
ο Φίλιππος

Μετά την πρώτη του νίκη στο 2023, ο Φίλιππος Βέροιας ταξιδεύ-
ει στα Γρεβενά με στόχο να συνεχίσει τα επιτυχημένα αποτελέσμα-
τα, απέναντι στον ανανεωμένο Πρωτέα! Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο 
ΔΑΚ Γρεβενών το Σάββατο (21/1), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστι-
κής της Β’ Εθνικής (3ος όμιλος) και θα ξεκινήσει στις 5μμ.

Το πρόγραμμα:
Βόλου 17.00 Ολυμπιακός Βόλου - Δόξα Λευκάδας Δέλλας-Αθα-

νασιάδης Βλ.-Μιχέλης (Τσιργούλας)
Γρεβενών 17.00 Πρωτέας Γρεβ. - Φίλιππος Βέροιας Σαρακενί-

δης-Σελεβός-Κανελλίδης (Πλεξίδας)
Μίκρας Α 17.00 Ναύαρχος Βότσης - Έσπερος ΓΣ Λαμίας Ντού-

ρας-Νέδογλου-Ισιγώνης (Θεοδώρου)
Καρδίτσας (Π) 17.00 Αναγέννηση Κ. - Νίκη Βόλου Τσιαπλής-Πα-

πανικολάου Γ.-Λυγούρας (Μανάσης)
Ρεπό: Βίκος Ιωαννίνων, Τρίκαλα Basket

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου ζίτσου 2023
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 22 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΛΚΟΤΖΑΚΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

21 Ιανουαρίου 2023 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Ευανθία Φωτ. Ανδρεϊ-
δου,  σε ηλικία 62 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

21 Ιανουαρίου 2023 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Ελισσάβετ Βούλγαρη,  
σε ηλικία 70 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

21 Ιανουαρίου 2023 στις 2.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η Ελισσάβετ Δημ. Γριατσι-
άνου,  σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της έξαρσης της πανδημίας, της γρίπης και το πρόβλημα δαπά-

νης για τη θέρμανση της αίθουσας, το Γραφείο του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας θα μείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως τα μέσα Δεκεμβρίου 2022 
που λειτουργούσε το Γραφείο κάθε Τετάρτη από 10:30 π.μ. έως 12:00 
μ.μ., εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου, ελάχιστα μέλη επισκέ-
πτονταν  το Γραφείο, προφανώς δεν ήθελαν να εκτεθούν σε κλειστό χώ-
ρο λόγω της έξαρσης της πανδημίας και της γρίπης.

Για πληροφορίες και έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα:
6974297043  6976019755
6948053062   6948784342
6976365864

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ     ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Bεροίας Παντελεήμων: 
«Ο πολιούχος μας, Όσιος 

Αντώνιος ο Νέος»
  

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επι-
σκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Ο πολιούχος της Βεροίας, 
Όσιος Αντώνιος ο Νέος», με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του 
Οσίου Αντωνίου του Νέου.

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

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
 Ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος 
Γκιρτζαλιώτης ομιλητής την 

Κυριακή 22 Ιανουαρίου
Τήν Κυριακή 22 Ἰα-

νουαρίου στίς 7 τό ἀπό-
γευμα στό Πνευματικό 
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενιζέ-
λου 29, 1ος ὄροφος) 
ὁμιλητής στούς «Ἀκα-
δημαϊκούς -Πνευμα-
τικούς Διαλόγους» θά 
εἶναι ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Αρχιμανδρίτης 
Πρόδρομος Γκιρτζα-
λιώτης, ὑπεύθυνος τοῦ 
γραφείου γάμων καί βα-
πτίσεων τῆς Ἰερᾶς Μη-
τροπόλεως, ὁ ὁποῖος 
θά ἀναπτύξει τό θέμα: 
«Τί κάνω ἐγώ για τό 
παιδί μου;». 

Είσοδος ελεύθερη

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης 
κ. Βαρθολομαίος την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου στη Νάουσα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βε-
ροίας, Ναούσης καί Καμπα-
νίας ἀνακοινώνει στόν εὐσε-
βῆ λαό τῆς Ναούσης ὅτι τήν 
Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στόν 
Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Με-
ταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Ναούσης θά ἱερουργήσει καί 
θά κηρύξει τόν θεῖο λόγο ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σμύρνης κ. Βαρθολο-
μαῖος. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρ-
θολομαῖος, πνευματικός υἱός 
τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας 
κ. Παντελεήμονος, διηκόνησε ἀόκνως καί ἐπιμελῶς στήν Ἱερά 
Μητρόπολη Βεροίας ὡς προϊστάμενος τοῦ Μητροπολιτικοῦ 
Ναοῦ τῆς Ναούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ναούσης, ἰδιαί-
τερος γραμματέας τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ὑπεύθυνος διαφό-
ρων τομέων τῆς διακονίας τῆς Μητροπόλεως. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Η κοπή της πίτας του Συλλόγου θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου και 

ώρα 12 στο κέντρο Γκαντίδη. 
Η πρόσκληση για τα μέλη είναι δωρεάν. Για τους φίλους και συνο-

δούς είναι 15 ευρώ η οποία περιλαμβάνει πλήρες γεύμα και απεριό-
ριστο ποτό.

Παρακαλούμε όλους όπως συμμετέχετε στην εκδήλωση.

ΤΟ Δ.Σ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ – 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
   
Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 

και ώρα 11:30π.μ. στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Μητροπολιτικού Κέ-
ντρου Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
(έναντι Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Ναούσης), η «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩ-
ΜΗΟΣΥΝΗ» διοργανώνει διάλεξη, 
με θέμα: «ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥ-
ΒΑΔΩΝ». Ομιλητής θα είναι  ο ιερο-
μόναχος π. Αρτέμιος Γρηγοριάτης. Η 
εκδήλωση τελεί υπό την ευλογία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
Εθελοντική αιμοδοσία 

στο Περιφερειακό 
Ιατρείο Μελίκης

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, ο Σύλλογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Μελίκης διοργανώνει Εθελοντική αιμοδοσία στο Περι-
φερειακό Ιατρείο Μελίκης, από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00 το 
μεσημέρι.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο δότης δεν 
διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία του. Για να γίνει 
κάποιος εθελοντής αιμοδότης χρειάζεται:

• Να είναι 18-60 ετών και υγιής
• Να έχει κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ
• Να μην έχει καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα
• Να έχει πάρει ένα ελαφρύ γεύμα όχι όμως μεσημεριανό
Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου να ενισχύ-

σουν την προσπάθεια.
Θα ακολουθήσει εκδήλωση
για την κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου με πολλά πλούσια 

δώρα! 
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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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
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  

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

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

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
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

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕ-

ΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατάστημα 120 τ.μ. 

με πατάρι 35 τ.μ., σε 

άριστη κατάσταση, ε-

ξαιρετικής προβολής, 

κοντά στη γέφυρα 

Κούσιου. Πληροφο-

ρίες στο τηλέφωνο 

6972269839 κ. Γιώρ-

γος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρό-

κτημα 5 στρεμμά-

των στον Τριπότα-

μο Βέροιας, πολύ 

κοντά στο χωριό, 

με ηλεκτρικό ρεύμα, 

είναι ποτιστικό και 

χέρσο. Πληρ. τηλ.: 

23310 27740.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην 

αντικειμενική αξία 

διαμέρισμα 1ου ο-

ρόφου επί της οδού 

Σταδίου (μετά τη 

γέφυρα προς Ερ-

γοχώρι)  εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

ανακαίνισης. Τηλ: 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και 

οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 

210 7228806 & 6973 

358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην πε-

ριοχή Πιερίων, δίπλα 

στην πρώην ALPHA 

BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 209 τ.μ., συντε-

λεστής δόμησης 1,2, 

Διογένους με Πιερί-

δων Μουσών γωνία, 

Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
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  50 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 Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πανω από Πιεριων επιπλωμενη ΛΟΥΞ 
1ΔΚWC A/C 250€

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.66000€
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

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλε-
κτρικές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 με-
γάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πετρε-
λαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο πρά-
σινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ κ.λ.π. 

Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στο κέντρο της Βέροιας, Αγ. 
Δημητρίου 2, απέναντι από το Δημαρχείο (Καφέ 2). Το καφέ είναι πλήρως εξο-
πλισμένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το κατάστημα πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Είναι άριστη ευκαιρία για 
εσένα που θέλεις να δημιουργήσεις μία επιχείρηση με μικρό κεφάλαιο και που 
θα σου φέρει άμεσα κέρδος. Παράδοση χώρου άμεσα.

Τώρα ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαν να χαρίζεται ΜΟΝΟ 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6932471771.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιάζε -

ται  στην περιοχή ONE 

SALONICA στούντιο μονόχω-

ρο του 2008, 6ου ορ’όφου, με 

ηλεκτρικές συσκευές και κανα-

πέ κρεβάτι, αέριο, κλιματιστικό, 

θέα. Προτείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ και κέντρου. Τιμή 270 ευ-

ρώ. Πληροφορίες: mapapad@

otenet.gr 6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 

με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 

10. Διαθέτει μεταλλικό ρο-

λό ασφαλείας. Τηλ.: 6986 

731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα α-

πό 18-30 ετών για εργασία 

σε γυράδικο στον Αγ. Γε-

ώργιο Ημαθίας για πλήρη 

απασχόληση. Τηλ.: 23310 

00999 & 6980 762012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Οδηγοί 

με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 

2) Κοπέλα με δίπλωμα αυ-

τοκινήτου. Πληροφορίες 

στο τηλ. 23310 41601 και 

6980136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑ-

ΞΙ με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινω-

νίας 23310 71553 & 23310 

62900, ώρες επικοινωνί-

ας 9.30 με 18.30 & email: 

nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI  κοπέλα για 

καθαριότητα σε ψητοπω-

λείο στη Βέροια για τις ώ-

ρες 6.00 π.μ. – 10.00 π.μ. 

Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 

ώρες επικοινωνίας 9.00 

π.μ. – 2.30 μ.μ., εκτός Δευ-

τέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη μικρών παιδιών 

και νηπίων για πρωϊνή ή 

απογευματινή απασχόληση 

με μεγάλη εμπειρία. Πληρ. 

τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  τηλ . :  6984 

040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερ-

μαινόμενα καθίσματα και 

τιμόνι, ηλιοροφή, αερανάρ-

τηση, λάστιχα καινούργια 

11/2022, σύστημα παρκα-

ρίσματος, ABS, ESP, βο-

ήθεια εκκίνησης ανηφό-

ρας κ.ά. Τιμή 5.900 ευρώ. 

Πληρ. τηλ.: 6948 119922 κ. 

Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από τηνΑΛΜΗΑΒΕΕ, εταιρία μεπαρουσία 25 ετώνστον

τομέα της μεταποίησηςαγροτικώνπροϊόντων –παραγωγής
ειδώνδιατροφήςκαιμεσυνεχήσταθεράανοδικήπορείαστην
ελληνικήκαιδιεθνήαγορά,ζητείταιγιααπασχόλησηστιςεγκα-
ταστάσειςτης,πουβρίσκονταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–Κρύ-
αςΒρύσης,υπεύθυνοςφορτώσεων–εξαγωγικήςδιαδικασίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:
•Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπο-

ρικής διαχείρισης της εταιρίας (τιμολόγηση και έκδοση παραστα-
τικών, καρτέλες πελατών, παραλαβές εμπορευμάτων, αποστολές 
εμπορευμάτων, καταχωρήσεις παραστατικών)

•Συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση κυκλώματος αποθήκης
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού και εσωτερικού για ζητήματα 

που αφορούν τις φορτώσεις 
•Επίβλεψη των συναλλαγών και των παραστατικών φόρτωσης με 

μεταφορικές εταιρίες
•Διαχείριση - αρχειοθέτηση τιμολογίων
•Συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρίας για την παρακο-

λούθηση των εργασιών
•Καθορισμός αποστολής εμπορευμάτων, παρακολούθηση φορτί-

ων, έλεγχος containers

Απαιτήσεις του ρόλου:
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών ή λογιστικής
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
•Εξοικείωση και καλή χρήση των νέων τεχνολογιών
•Επιθυμητή η γνώση Galaxy ERP

Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση:
•Ανταγωνιστικός μισθός
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητα επαγγελματικής 

εξέλιξης λόγω δυναμικής ανάπτυξης της επιχείρησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώ-
ματα αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202301

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση ψησταριά-ουζερί 
«ΚΡΥΦΗΑΥΛΗ»  στο κέντρο της Βέροιας, με όλο 

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973327071κ.Χριστίνα.

Το γραφείο παραγω-
γής της ΕΘΝΙΚΗΣΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ στην Εληάς 4 
στη Βέροια, ζητά άτομα 
(άρρεν και θήλυ) με:

Απαραίτηταπροσόντα:
-Δυναμική και ευχάρι-

στη προσωπικότητα
-Άριστες επικοινωνια-

κές δεξιότητες
-Ομαδικό πνεύμα και 

πάθος για την επίτευξη 
στόχων

-Υπευθυνότητα και 
ανεπτυγμένη ικανότητα 
οργάνωσης

-Πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης σχολής

-Γνώση Η/Υ
-Προϋπηρεσια σε πω-

λήσεις θα ληφθει υπόψη

Προσφέρονται:
-Υψηλές αποδοχές 

με πρόγραμμα 24μηνης 
χρηματοδότησης

-Υψηλά BONUS πα-
ραγωγικότητας

-Συνεχής εκπαίδευση 
για την επαγγελματική 
σας εξειδίκευση και στα-
διοδρομία

-Συμμετοχή στους ε-
ταιρτικούς διαγωνισμούς 
σε ταξιδια και άλλες δρα-
στηριότητες

-Παρέχονται πρωτο-
ποριακές ηλεκτρονικές 
εφαρμογές

Επικοινωνία: Τηλ.
6975900180-6975

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
ea.veroia8690@

insurance.nbg.gr



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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Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasia@yahoo.gr.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Ενισχύονται τα επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύ-
ρηνα, νεκταρίνια και βερίκοκα της επικράτειας τα 
οποία υπέστησαν ζημία λόγω βροχοπτώσεων 
40%, με τιμή 135 ευρώ / στρέμμα και 50%, με 
τιμή 150 ευρώ / στρέμμα.

Συνεδρίασε σήμερα ομάδα εργασίας για το 
συντονισμό των αγροτικών ενισχύσεων και α-
ποζημιώσεων με τη συμμετοχή των: Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γε-
ωργαντά, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Απο-
κατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χ. Τρι-
αντόπουλου, του Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
κ. Θ. Πετραλιά, του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής, κ. 

Ν. Κουλοχέρη, του Γ.Γ. Δη-
μοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου, της 
Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κ. Χριστι-
άννας Καλογήρου και του 
Προέδρου του ΕΛΓΑ, κ. Α. 
Λυκουρέντζου.

Κατόπιν της συνεργα-
σίας, αποφασίστηκε και 
αποστέλλεται στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή η α-
ναγγελία της χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης για 

την αποζημίωση 
των καλλιεργει-
ών που αφορούν 
στα επιτραπέζια 
ροδάκινα, συμπύρηνα, νεκταρίνια, βε-
ρίκοκα, μήλα και κάστανα, σύμφωνα 
με το «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για 
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά 
την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ου-
κρανίας».

Πρόκειται για τις παραγωγές που ε-
πλήγησαν ιδιαίτερα από τις πρωτογε-
νείς και δευτερογενείς συνέπειες της 
ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του κόστους παραγωγής, συ-
ντήρησης και διάθεσης. Τα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τη διαταραχή της ε-
φοδιαστικής αλυσίδας και της ομαλής 
εμπορικής ροής και πρόσβασης στις 
αγορές, οδήγησαν σε προσδιορισμένο 
ζημιογόνο αποτέλεσμα. Αυτό επιδεινώ-
νει και πολλαπλασιάζει το αποτύπωμα 
των συνεπειών της κλιματικής κρίσης 
στις παραγωγές και στο εισόδημα των 
αγροτών, όπως έχει καταγραφεί και α-
ξιολογηθεί με βάση τις εκτιμήσεις των 
αρμοδίων υπηρεσιών.

Η αναγγελία αφορά συγκεκριμένες 
ποικιλίες των ανωτέρω καλλιεργειών 
στην επικράτεια, όπως αυτές τεκμηριώ-
νονται από τα αντίστοιχα πορίσματα των 
αρμοδίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ε-
νισχύονται τα επι-
τραπέζια ροδάκινα, 
συμπύρηνα, νεκτα-
ρίνια και βερίκοκα 
της επικράτειας τα 
οποία υπέστησαν 
ζημία λόγω βρο-
χοπτώσεων 40%, 
με τιμή 135 ευρώ / 
στρέμμα και 50%, 
με τιμή 150 ευρώ / 
στρέμμα.

Για την καλλι-

έργεια μήλων επίσης, ανά 
ποικιλία, η ενίσχυση δια-
μορφώνεται κλιμακωτά σε 
250 – 300 ευρώ / στρέμμα, 
βάσει του αξιολογημένου 
ζημιογόνου αποτελέσμα-
τος. Στις αποζημιώσεις αυ-
τές κατά περίπτωση συνυ-
πολογίζεται και η επιβάρυν-
ση λόγω φυτουγειονομικών 
προσβολών (καρπόκαψα).

Η καλλιέργεια καστάνου 
στην επικράτεια, ενισχύεται 
με 150 ευρώ / στρέμμα, ως 
αποτέλεσμα των ζημιογό-
νων παραγωγικών παραμέ-
τρων και της ιδιαίτερης φυ-
τουγειονομικής προσβολής.

Το ΥΠΑΑΤ σε συνεργα-
σία με τα συναρμόδια υ-
πουργεία, τον ΕΛΓΑ και φο-
ρείς, συνεχίζει την επεξερ-
γασία για την ενίσχυση και 
άλλων καλλιεργειών που με 
τεκμηριωμένο και αντικειμε-
νικό τρόπο, αποδεδειγμένα 
επλήγησαν με αποτέλεσμα 
τη μείωση του αγροτικού ει-
σοδήματος από τις ζημιές 

που έχουν καταγραφεί.
Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε πως η σημερινή 

αναγγελία των αποζημιώσεων στην Ε.Ε., αποδει-
κνύει τη βούληση και την αποφασιστικότητα της 
Κυβέρνησης για την άμεση στήριξη των παραγω-
γών σε μια δύσκολη καλλιεργητική περίοδο, λόγω 
τόσο της απρόβλεπτης εξωγενούς ενεργειακής 
αλλά και της πλέον μόνιμα παρούσας κλιματικής 
κρίσης.

Διοικούσα Επιτροπή
 Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας

Τομέας Πρωτογενούς Παραγωγής
 και Αγροτικών Φορέων
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αποζημίωση καλλιεργειών στους παραγωγούς επιτραπέζιων 
ροδάκινων, συμπύρηνων, βερίκοκων, μήλων και καστάνων

Δ.Ε.Ε.Π. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:
Δίπλα σε κάθε πολίτη, στην πράξη 

- Στήριξη του πρωτογενούς τομέα, στην πράξη

Συνεδρίασε χθες ομάδα εργασίας για το συντονισμό των αγροτι-
κών ενισχύσεων και αποζημιώσεων με τη συμμετοχή των: Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά, του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό αρμόδιου για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Απο-
κατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χ. Τριαντόπουλου, του Γ.Γ. 
Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Θ. Πετραλιά, του Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτι-
κής, κ. Ν. Κουλοχέρη, του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. 
Σκάλκου, της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χριστιάννας 
Καλογήρου και του Προέδρου του ΕΛΓΑ, κ. Α. Λυκουρέντζου.

 Κατόπιν της συνεργασίας, αποφασίστηκε και αποστέλλεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αναγγελία της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης 
για την αποζημίωση των καλλιεργειών που αφορούν στα επιτραπέζια 
ροδάκινα, συμπύρηνα, νεκταρίνια, βερίκοκα, μήλα και κάστανα, σύμ-
φωνα με το «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

 Πρόκειται για τις παραγωγές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις πρω-
τογενείς και δευτερογενείς συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, με αποτέ-
λεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής, συντήρησης και διάθεσης. 
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσί-
δας και της ομαλής εμπορικής ροής και πρόσβασης στις αγορές, οδή-
γησαν σε προσδιορισμένο ζημιογόνο αποτέλεσμα. Αυτό επιδεινώνει και 
πολλαπλασιάζει το αποτύπωμα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης 
στις παραγωγές και στο εισόδημα των αγροτών, όπως έχει καταγραφεί 
και αξιολογηθεί με βάση τις εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

 Η αναγγελία αφορά συγκεκριμένες ποικιλίες των ανωτέρω καλλιερ-
γειών στην επικράτεια, όπως αυτές τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα 
πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ενισχύονται τα επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύρηνα, 

νεκταρίνια και βερίκο-
κα της επικράτειας τα 
οποία υπέστησαν ζημία 
λόγω βροχοπτώσεων 
40%, με τιμή 135 ευρώ 
/ στρέμμα και 50%, με 
τιμή 150 ευρώ / στρέμ-
μα.

Για την καλλιέργεια 
μήλων επίσης, ανά 
ποικιλία, η ενίσχυση 
διαμορφώνεται  κλι-
μακωτά σε 250 – 300 
ευρώ / στρέμμα, βάσει 
του αξιολογημένου ζη-
μιογόνου αποτελέσμα-
τος. Στις αποζημιώσεις 
αυτές κατά περίπτωση 
συνυπολογίζεται και η 
επιβάρυνση λόγω φυ-
τουγειονομικών προ-
σβολών (καρπόκαψα).

 Η καλλιέργεια κα-
στάνου στην επικράτεια, ενισχύεται με 150 ευρώ / στρέμμα, ως αποτέ-
λεσμα των ζημιογόνων παραγωγικών παραμέτρων και της ιδιαίτερης 
φυτουγειονομικής προσβολής.

Το ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τον ΕΛΓΑ 
και φορείς, συνεχίζει την επεξεργασία για την ενίσχυση και άλλων καλ-
λιεργειών που με τεκμηριωμένο και αντικειμενικό τρόπο, αποδεδειγμένα 

επλήγησαν με αποτέλεσμα τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος από 
τις ζημιές που έχουν καταγραφεί.

 Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε πως η σημερινή αναγγελία των αποζημι-
ώσεων στην Ε.Ε., αποδεικνύει τη βούληση και την αποφασιστικότητα 
της Κυβέρνησης για την άμεση  στήριξη των παραγωγών σε μια δύ-
σκολη καλλιεργητική περίοδο, λόγω τόσο της απρόβλεπτης εξωγενούς 
ενεργειακής αλλά και της πλέον μόνιμα παρούσας κλιματικής κρίσης. 


	21_22_01_23big1
	21-220123g 1
	21_22_01_23big3
	21_22_01_23big4
	21_22_01_23big5
	21_22_01_23big6
	21_22_01_23big7
	21_22_01_23big8
	21_22_01_23big9
	21-220123g 2
	21_22_01_23big11
	21-220123g 3
	21-220123g 4
	21-220123g 5
	21-220123g 6
	21_22_01_23big16

