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Θεατρική Άνοιξη
και νέα Φεστιβάλ

από το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Έτοιμο είναι το ετή-

σιο πρόγραμμα δρά-
σεων του ΔΗΠΕΘΕ 
Βέροιας, όπως ενημέ-
ρωσε ο πρόεδρός του, 
Δημήτρης Πυρινός, 
στη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβου-
λίου, την περασμένη 
Δευτέρα. Φέτος , εκτός 
από τα καθιερωμένα, 
επιστρέφει η «Θεατρι-
κή Άνοιξη» Ημαθίας, 
Πέλλας και Πιερίας, ε-
νώ έρχονται τρία νέα 
Φεστιβάλ: Τέχνης και 

Πολιτισμού που θα δώσει στους νέους την ευκαιρία να εκ-
φραστούν καλλιτεχνικά,  Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου 
και Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Βέροιας, όλα σε συνεργασία με 
φορείς της περιοχής μας.

Στο σφυρί, εκατοντάδες 
ακίνητα για χρέη στο 

Δημόσιο, που φτάνουν στα 
113,11 δισ. ευρώ

Η επιστροφή 
στην κανονικό-
τητα μετά την υ-
γειονομική κρίση 
ενεργοποιεί τους 
πλειστηριασμούς 
και τις κατασχέ-
σεις από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο. 
Ηδη η ΑΑΔΕ έχει 
αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της  

πλειστηριασμούς ακινήτων, οι οποίοι ξεκινούν από τις 8 
Φεβρουαρίου και φθάνουν μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ και 
στην Ημαθία ο αριθμός των ακινήτων που πλειστηριάζο-
νται δεν είναι καθόλου μικρός.. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα προγράμματα 
πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο αναμένεται να 
αυξηθούν καθώς η εφορία, παρά το γεγονός ότι έχει ενη-
μερώσει τους οφειλέτες του Δημοσίου να τακτοποιήσουν 
τα χρέη τους με βάση τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν 
σήμερα (24 ή 48 δόσεις), έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες κα-
τασχέσεων καθώς αγνόησαν τα ειδοποιητήρια. Συγκεκρι-
μένα, οι έχοντες οφειλές άνω των 500 ευρώ στο Δημόσιο 
έχουν λάβει e-mail μέσω του αυτόματου συστήματος υπεν-
θύμισης, είτε από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφω-
σης προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. 
Όσοι αγνόησαν το μήνυμα, έλαβαν ειδοποίηση για το ότι 
επίκειται η λήψη μέτρων εις βάρος τους (αποτελεί προδι-
κασία πριν από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εκτός 
από τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων) και εν συνεχεία εφό-
σον δεν συμμορφωθούν, η εφορία προχωράει σε κατασχέ-
σεις τραπεζικών λογαριασμών ή ποσών εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ποσό των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών στην εφορία έχει διαμορφωθεί πλέον στα 
113,11 δισ. ευρώ, οι δε απλήρωτοι φόροι στο 11μηνο του 
2022 ανήλθαν σε 6,7 δισ. ευρώ. Το σύνολο των φορολο-
γουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία διαμορφώ-
θηκε σε 4,2 εκατ. Από αυτούς οι 2.045.763 απειλούνται με 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Σημειώνεται ότι η εφορία 
έχει λάβει αναγκαστικά μέτρα για 1.406.550 (κατασχέσεις 
λογαριασμών κ.λπ.).

Ότι πρέπει το 
Σ/Κ για βόλτα 

στα χιόνια
Το χιόνι το έστρωσε και το Σαβ-

βατοκύριακο είναι ότι πρέπει για 
μία βόλτα στα χιονοδρομικά της Η-
μαθίας που είναι ανοιχτά, με καθα-
ρούς δρόμους και πρόσβαση, είτε 
για σκι και παιχνίδι στο χιόνι, είτε 
για καφέ.  Ο καιρός θα είναι καλός 
από ότι προβλέπει η ΕΜΥ για την 
περιοχή μας και μια διαδρομή στα 
ορεινά τοπία, αλλάζει την διάθεση!
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εφραίμ του Σύρου, Χάριστος,

Παλλαδίου, Ιακώβου

του Σαββατοκύριακου

Μια εξαιρετική βραδιά ισπανικής γαστρονομίας
στην Λέσχη Αξιωματικών Βέροιας

Μια ξεχωριστή βραδιά δι-
οργανώθηκε την προηγού-
μενη Πέμπτη(26/01) στην Λέ-
σχη Αξιωματικών Βέροιας, με 
γνωριμία της ισπανικής γα-
στρονομίας. Η διοίκηση της 
Λ.Α.Φ. σε συνεργασία με τον 
γνωστό επαγγελματία εστί-
ασης Αλέκο Ψώνη, ο οποίος 
προσφέρθηκε αφιλοκερδώς 
να μαγειρέψει, καθώς και μει 
την συνδρομή φίλων και πα-
λαιών στελεχών μαγείρεψαν 
παέγια, το γνωστό ισπανικό 
φαγητό. Στήθηκε στην κε-
ντρική αίθουσα ένα τεράστιο 
σκεύος, έριχναν σταδιακά τα 
υλικά και ανακάτευαν, εντυ-
πωσιάζοντας τους πολλούς 
παρευρισκόμενους. Φυσικά 
και το γευστικό αποτέλεσμα 
ήταν εξίσου εντυπωσιακό 
και ευχαρίστησε τους ουρα-
νίσκους όσων συμμετείχαν 
στην βραδιά. Ευχάριστη έκ-
πληξη για τους παρευρισκό-
μενους ήταν η παρουσία του 
αντιπεριφερειάρχη Κώστα 
Καλαϊτζίδη, που ήρθε κατευ-
θείαν από το Σέλι, όπου είχε 
βρεθεί για να επιβλέψει τις 
εργασίες αποχιονισμού. Μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία της 
στρατιωτικής ηγεσίας της Με-
ραρχίας και της Λ.Α.Φ., που 
αναδεικνύει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες της Λέσχης Βέροιας και την διάθεση να φέρει κοντά περισσότερο κόσμο. Συγ-
χαρητήρια και αναμένουμε αντίστοιχες όμορφες πρωτοβουλίες!  

Έκλεισαν 15 χρόνια χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο 
Χριστόδουλο!

Ήταν στις 5.15, ξημερώματα Δευτέρας 28 Ιανουαρί-
ου 2008, όταν «κοιμήθηκε» στην κατοικία του ο Αρχιε-
πίσκοπος Χριστόδουλος, ηττημένος μετά από γενναία 
μάχη από τον καρκίνο. Ο λαοφιλής Αρχιεπίσκοπος που 
κατάφερε να έρθει  κοντά όχι μόνο στο πιστό ποίμνιο, 
αλλά στην ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα στη νεολαία, 
χάρη στην αμεσότητα και τον «ανοιχτό» τρόπο επικοι-
νωνίας που είχε καθιερώσει. Είχε διαδεχθεί στην ηγεσία 
της Εκκλησίας το 1998 τον Μακαριστό Σεραφείμ και στα 
δέκα χρόνια ως Αρχιεπίσκοπος έβαλε ανεξίτηλα την 
σφραγίδα του με σημαντικές παρεμβάσεις. Πολλοί πι-
στεύουν ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα ήταν διαφορε-
τικές αν ζούσε ο Μακαριστός Χριστόδουλος, αφού δεν 
δίσταζε να παρέμβει ακόμη και σε πολιτικά ζητήματα, 
ενώ ήταν γνωστή η ευαισθησία και ο αγώνας του για τα 
εθνικά θέματα. Αναμφισβήτητα ήταν μια από τις σημα-
ντικότερες προσωπικότητας της νεότερης Ελλάδας, που 
«έσβησε» σε ηλικία μόλις 69 ετών, σαν σήμερα πριν 
από 15 χρόνια. 

Παραμένει στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ημαθίας,

ο Ταξίαρχος Γεώργιος Αδαμίδης
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις 

των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο 
Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της  
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και 
τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Λάζαρου Μαυ-
ρόπουλου και Γεώργιου Δούβαλη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του αρχηγείου ελληνικής αστυνομίας, κρίθηκαν διατηρητέοι 51 
Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων και μεταξύ αυτών 
και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, Γεώργιος 
Αδαμίδης.

Καλή συνέχεια στην θητεία του!



Απορρίφθηκε με 156 «όχι» και 143 «ναι» η πρόταση δυσπιστίας που 
υπέβαλε εναντίον της κυβέρνησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Αλέξης Τσίπρας και η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, κατά την ονομαστική φανερή ψηφο-
φορία, η οποία διεξήχθη στην Ολομέλεια, μετά από τριήμερη συζήτηση. 
Απουσίαζε ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ανδρέας Πάτσης.

Προηγήθηκε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
του Αλέξη Τσίπρα, με επίκεντρο την υπόθεση των παρακολουθήσεων. 

Μητσοτάκης: Δεν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή Ράμμου
Δεν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρή-

στου Ράμμου, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας ανέφερε ότι «επιτέλους ο κ. Τσίπρας ήρθε στη Βουλή για να 
αντιπαρατεθούμε επί όλων των θεμάτων», προσθέτοντας ότι επί πέντε 
μήνες τον καλούσε να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. «Στις δημοκρατίες, 
εδώ είναι ο χώρος που τα κόμματα λύνουν τις διαφορές τους, όπως επί-
σης και στις εκλογές» σημείωσε.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες θα στείλουν και πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην αντιπολίτευση», σημείωσε, ενώ μίλησε για πρωτοφανείς προσωπικές 
ύβρεις εναντίον του, τονίζοντας πως ο κ. Τσίπρας «ξεπέρασε τον εαυτό 
του». Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι καταλαβαίνει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ «ανεβάζει 
τα ντεσιμπέλ της έντασης». «Δεν μπορείτε να μιλήσετε ούτε για το μέλλον, 
ούτε για το παρελθόν σας, που ακόμα σας καταδιώκει» σημείωσε.

Αναφερόμενος στην ημέρα που κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας, 
ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η 25η Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία 
που ο κ. Τσίπρας έγινε πρώτη φορά πρωθυπουργός και άρχισε η θλιβερή 
περιπέτεια της χώρας», με «κλειστές τράπεζες και ορθάνοιχτα σύνορα». 
Είπε επίσης ότι την ίδια ημέρα συνεδρίαζε το Συμβούλιο Ασφαλείας της 
Τουρκίας, προσθέτοντας ότι τα τουρκικά μέσα ανέδειξαν τις αναφορές του 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης καταλόγισε στον Αλ. Τσίπρα ότι δεν αναφέρθηκε 
«στις βαλίτσες του κ. Καλογρίτσα», προσθέτοντας ότι «δεν θα κρύβεστε 
για πολύ γι’ αυτό». Αναφερόμενος στη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι «υπάρ-
χουν δικασταί εις τας Αθήνας», είπε ότι «υπάρχουν πράγματι δικαστές και 
δικάζουν δύο δικούς σας υπουργούς», ενώ υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη η δίκη για την πυρκαγιά στο Μάτι.

Έντονος διάλογος Μητσοτάκη – Τσίπρα
Αναφερόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, είπε ότι η κυ-

βέρνηση ψήφισε προσφάτως ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την 
ΕΥΠ, χωρίς να αγνοεί τα λάθη που έγιναν και χωρίς να θέλει να διαλύσει 
μια κρατική επιστολή.

Καταλόγισε, δε, στον Αλέξη Τσίπρα ότι έκανε «φέιγ βολάν» τον απόρ-
ρητο φάκελο της ΑΔΑΕ και τον κατηγόρησε ότι αναφέρθηκε σήμερα σε 
ονόματα τα οποία δεν υπήρχαν στην επιστολή. «Ο κ. Ράμμος έστειλε 
άλλη επιστολή σε εσάς;», διερωτήθηκε, και συνέχισε: «Η επιστολή του κ. 
Ράμμου είχε ονόματα; Αν δεν υπήρχαν, τότε παραπλανάτε το Κοινοβού-
λιο, αναφέρεστε σε ονόματα που δεν υπάρχουν. Στην επιστολή που μου 
έστειλε ο κ. Ράμμος ονόματα δεν υπήρχαν. Τότε ο κ. Ράμμος έστειλε άλλη 
επιστολή σε εσάς; Τι συμβαίνει εδώ πέρα; Αλλη σας έστειλε; Να μας πείτε 
αν στην επιστολή του κ. Ράμμου υπήρχαν ονόματα, ναι ή όχι; Απαντήστε».

Στο σημείο αυτό έλαβε τον λόγο ο Αλ. Τσίπρας, ο οποίος ανέφερε πως 
ο Χρ. Ράμμος απαντούσε σε δική του επιστολή που είχε αναφορά σε συ-

γκεκριμένα ονόματα. «Μην επιχειρείτε να παίξετε τις κουμπάρες» συμπλή-
ρωσε ο κ. Τσίπρας και τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «είναι κατηγορούμενος 
και όχι κατήγορος». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως 
«ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε ότι στην επιστολή που έλαβε δεν υπήρχαν 
ονόματα».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήταν νόμιμες οι επισυνδέσεις και 
σημείωσε ότι πολιτικά έχει τοποθετηθεί πως η παρακολούθηση του Ν. 
Ανδρουλάκη δεν ήταν σωστή. Οπως πρόσθεσε, για οποιαδήποτε άλλη 
σκοτεινή υπόθεση, ελέγχει η Δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των μεταναστών στον Εβρο, ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης καταλόγισε στον Αλ. Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αναπαράγουν 
fake news και τους κάλεσε να ζητήσουν δημοσίως συγγνώμη. «Κουβέντα 
δεν έχετε πει. Οταν όλα τα στελέχη σας και εσείς συμμετείχατε σε αυτή 
την προσπάθεια διασυρμού της χώρας. Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή την 
εμμονή σας να αγκαλιάζετε τέτοιο fake news παίζετε το παιχνίδι της Τουρ-
κίας; Είστε αφελής ή επικίνδυνος;» σημείωσε. Διερωτήθηκε, επιπλέον, αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα γκρεμίσει τον φράχτη στον Εβρο εάν γίνει κυβέρνηση.

Ως προς την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών, ανέφερε: «Εξακολου-
θείτε και σήμερα να καλύπτετε τον κ. Παππά για τον στημένο διαγωνισμό 
για τις τηλεοπτικές άδειες; Ποιος είναι ο Α2;». «Γιατί δεν κάνετε μήνυση 
στον κ. Καλογρίτσα;» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Μπορείτε να διαβεβαι-
ώσετε το ελληνικό Κοινοβούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λάβει ποτέ χρηματο-
δότηση από τη Βενεζουέλα;». «Εμείς, κ. Τσίπρα, μένουμε Ευρώπη, χωρίς 
ερωτηματικό, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Το ερώτημα είναι αν 
εσείς μένετε Μαδούρο. Θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα πολύ σύ-
ντομα» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλώντας για το προσφυγικό – μεταναστευτικό και για τα εξοπλιστικά, 
ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «επί των δικών σας ημερών, το 75% των προ-
σφύγων και των μεταναστών που μπήκαν στην Ευρώπη ήταν από ελληνι-
κά σύνορα. Επί των ημερών μας, το ποσοστό αυτό έπεσε στο 5%».

 «Υστερα από τη σημερινή συζήτηση, έχω την πεποίθηση ότι όλα, 
πλέον, στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας, είναι πολύ καθαρά. Ολοι 
έχουν καταθέσει το έργο τους, τις απόψεις τους. Καθώς φτάνουμε στο 
τέλος της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας, η παράταξή μας είναι έτοιμη 
να παραλάβει τη σκυτάλη μιας δεύτερης, γόνιμης τετραετίας», κατέληξε ο 
πρωθυπουργός..

Τσίπρας: Η υπόθεση των υποκλοπών
έχει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη

Της ομιλίας του Κυρ. Μητσοτάκη προηγήθηκε η τοποθέτηση του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε 
τον πρωθυπουργό ότι «κάνατε ότι μπορούσατε για να μην έρθει αυτή η 
στιγμή», επιχειρώντας «να κρύψετε την αλήθεια στο σκοτάδι», ενώ πρό-
σθεσε ότι «σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν αποδείξεις 
από την επίσημη αρχή του κράτους».

«Απέναντι σε αυτές τις αποδείξεις χρωστάτε απαντήσεις» επεσήμανε 
και έκανε λόγο για «μια πρωτοφανή σε βάθος και σε έκταση παραβίαση 
του κράτους δικαίου», «για μια πρωτοφανή θεσμική και συνταγματική 
εκτροπή», για τις οποίες, όπως είπε, «πλέον», ο πρωθυπουργός δεν 
μπορεί να αρνείται ότι συνέβησαν και «δεν μπορεί να κάνει τον ανήξερο». 
«Δεν θα σας είναι εύκολο, κ. Μητσοτάκη, να το βάλετε και πάλι στα πόδια» 
ανέφερε και τόνισε «δεν είχατε ούτε το θάρρος να μετατρέψετε την πρότα-
ση δυσπιστίας σε ψήφο εμπιστοσύνης».

Ο Αλ. Τσίπρας χαρακτήρισε «ε-
ντολέα» τον παρακολουθήσεων τον 
Κυρ. Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς 
του ότι «γνώριζε τα πάντα και επί έξι 
μήνες έλεγε ψέματα παντού». «Γνω-
ρίζατε τις παρακολουθήσεις γιατί 
εσείς τις παραγγείλατε», ανέφερε, 
κάνοντας λόγο για «τρομοκρατία ε-
ναντίον όσων ξέρουν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πανικό και αλαζονεία του 
πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να συγκαλύψει την 
υπόθεση των υποκλοπών και να υποτάξει θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη. 
Κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο», ο Αλ. Τσίπρας τόνισε: «Αντί να 
αναλάβετε τις ευθύνες σας και να παραιτηθείτε, είτε να υποδείξετε τους 
ενόχους και να τους οδηγήσετε στη Δικαιοσύνη, επιμείνατε στον δρόμο της 
εκτροπής και στη δολοφονία της αλήθειας. Είστε δύο φορές ένοχος».

 «Στο ερώτημα ένοχος ή βλαξ, επιλέξατε αυτοβούλως τη δεύτερη εκδο-
χή» ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και συνέχισε: «Προτιμή-
σατε να αναλάβετε τον ρόλο ενός πρωθυπουργού μειωμένης αντιληπτικής 
ικανότητας, παρά να αναλάβετε τις ευθύνες σας».

«Ακόμα και αν δεχθούμε τις αρχικές αιτιάσεις ότι δεν γνώριζε, ακόμα 
και αν δεχθούμε ότι δεν είχε ιδέα τι διέπραξαν επί δύο και πλέον χρόνια, 
με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί που απέπεμψε -ο ανιψιός του, κ. Δη-
μητριάδης, και ο διοικητής της ΕΥΠ, κ. Κοντολέων-, έχω ένα ερώτημα: 
Οταν τους αποπέμψατε, δεν τους ρωτήσατε για τι συνέβη;» ανέφερε ο κ. 
Τσίπρας και πρόσθεσε: «Ή και αυτοί σας επικαλέστηκαν το απόρρητο;».

Αντιπαράθεση Τασούλα – Τσίπρα 
Οι αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί «πρωθυπουργού μει-

ωμένου καταλογισμού» προκάλεσαν διαμαρτυρίες στα έδρανα της Νέας 
Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα να λέει: 
«Να σκεφτείτε αυτές τις εκφράσεις, είναι άλλης τάξεως». Ο κ. Τσίπρας α-
πάντησε: «Δεν θα λογοκρίνετε την πολιτική μου παρουσία» και κάλεσε τον 
πρόεδρο της Βουλής να τον προστατεύσει από την οχλαγωγία. «Για να 
σας προστατεύσω το είπα αυτό» απάντησε ο κ. Τασούλας, βάζοντας ένα 
τέλος στην αντιπαράθεση.

Ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε ότι δεν έχει καμία διάθεση να υπονοήσει προ-
σωπικά ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει αντιληπτική ικανότητα και δεν τον 
υποτιμά καθόλου. «Είναι όμως ένοχος» σημείωσε. «Η υπόθεση των 
υποκλοπών έχει τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη» υπογράμμισε.

Ανδρουλάκης: Όλα αυτά οδηγούν
 το πολιτικό σύστημα σε απαξίωση

Σε ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε ο Νίκος Αν-
δρουλάκης για τα όσα ανέφερε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι δεν θα αφήσει να μετατραπούν σε δημό-
σια πολιτική, πρακτικές εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όλα αυτά οδηγούν 
το πολιτικό σύστημα σε απαξίωση και κρίση εμπιστοσύνης, ενώ προσδιό-
ρισε το δίλημμα των εκλογών:« ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί 
να έχουν μια θέση εξουσίας, ακόμη και εις βάρος του δημοσίου συμφέρο-
ντος, των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι διατεθειμένοι 
να τα θυσιάσουν όλα για να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας κοινωνική 
ειρήνη, προοπτική και ευημερία», υπογράμμισε και κατέληξε με αιχμές κα-
τά του Αλέξη Τσίπρα: « Tέλος, μια υπενθύμιση: Δημοκρατική Παράταξη με 
αντιδημοκρατικές πρακτικές δεν υπάρχει, κύριε Τσίπρα».
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Δήμος Βέροιας:  Εφάπαξ ειδικό βοήθημα 
επανασύνδεσης ρεύματος για τη στήριξη 

καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα 
Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι, με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130 (ΦΕΚ 276//Β/23-1-23) τρο-

ποποιήθηκε η   υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-7-2020 ΚΥΑ, σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ 
ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα 
οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής  ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Με την παραπάνω ΚΥΑ επεκτείνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης  σε καταναλωτές οι 
οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις  31-12-2022 και παρα-
μένουν αποσυνδεδεμένοι.

Επισημαίνονται τα εξής:
• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) , προσκο-

μίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους (όλων των μελών 

του νοικοκυριού)  .
2. Αντίγραφο Εντύπου Ε9 (όλων των μελών του νοικοκυριού) .
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φο-

ρολογικού έτους (όλων των μελών του νοικοκυριού).
4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  του 

τελευταίου φορολογικού έτους (όλων των μελών του νοικοκυριού).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.ΠΑ. (όταν το νοικοκυριό περιλαμβάνει άτομα με 

αναπηρία 67% και άνω).
7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού Φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου , με την οποία πιστοποιείται η 

ανάγκη κατ’οικον χρήσης μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβά-
νεται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηριώνει μεταβολή περιουσιακής κατάστασης ή σύνθε-
σης νοικοκυριού. 

9. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ψήφισμα συμπαράστασης 

στους αγώνες των αγροτών
Την συμπαράσταση και αλληλεγγύη  του, στους αγώνες των αγροτών που γίνονται με στόχο τη δια-

σφάλιση της οικονομικής τους επιβίωσης αλλά και των προοπτικών συνέχειας της πρωτογενούς παραγω-
γής, εκφράζει σε ψήφισμά του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, με αφορμή τις 
κινητοποιήσεις των αγροτών. 

Συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής: 
    « Η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα των αγροτών.
 Την ώρα που οι αγρότες, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που συνθέτουν τον οικονομικοκοι-

νωνικό  ιστό της Ημαθίας, αλλά και της χώρας μας γενικότερα , δίνουν έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα 
προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτελέσουν το έργο τους, δοκιμάζονται σκληρά από την 
κωλυσιεργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Δυστυχώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα  αρκείται σε γενικές 
ανακοινώσεις. Οι αγρότες ακόμη περιμένουν να μάθουν ποιες ποικιλίες νεκταρινιών , ροδάκινων και συ-
μπήρυνων θα αποζημιωθούν, λόγω των καλοκαιρινών βροχοπτώσεων ,που καταστράφηκε  το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό της παραγωγής τους.- και πότε θα γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων.

 Αναπάντητο παραμένει  το ερώτημα, για το αν θα λάβουν όλοι οι αγρότες την οικονομική ενίσχυση 
που έλαβε ένα μικρό ποσοστό τον Οκτώβριο του 2022, λόγω του ουκρανικού προβλήματος.

 Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και είμαστε στο πλευρό τους, διότι ότι εξοντώνει τους αγρότες, εξο-
ντώνει  και τον καθένα από εμάς».          

Ο Γεν. Γραμματέας      Η Πρόεδρος 
Άγγελος Τρανίδης          Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Με 156 κατά και 143 υπέρ καταψηφίστηκε
η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 

Σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα, πριν τις εκλογές
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Οι Τρεις Ιεράρχες και η 
γιορτή της Παιδείας

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Μεθαύριο (Δευτέρα), φίλοι αναγνώστες, θα τιμήσουμε τη μνήμη 
των Τριών Ιεραρχών, τη μνήμη των προστατών της Παιδείας. Επί του 
θέματος αυτού, θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές σκέψεις.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην κοινωνία των νέων 
ταχυτήτων του Διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας, σε έναν 
καινούργιο κόσμο που ανατέλλει χάρις στα επιτεύγματα της βιοτεχνο-
λογίας, μπορεί να έχει νόημα η γιορτή των Τριών Ιεραρχών;

Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι: ΝΑΙ. Έχει νόημα η γιορτή 
των Τριών Ιεραρχών, γιατί σιγά-σιγά χάνουμε το νόημα της Παιδείας. 
Και εάν χάσουμε το νόημα της παιδείας, τότε έχουμε χάσει και το νόη-
μα της ζωής μας.

Χρειαζόμαστε τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον 
Ιωάννη το Χρυσόστομο, για να μας θυμίσουν και πάλι πως: ο αληθινός προορισμός της παιδεί-
ας δεν μπορεί παρά να είναι αυτοί που εκείνοι βίωσαν και μας παρέδωσαν: ο συνδυασμός της 
γνώσης με την αρετή, αποβλέποντας σε μια συνολική ολοκλήρωση του ανθρώπου. Γιατί εκείνος 
που κατέχει μόνο τη γνώση, αλλά όχι και την αρετή, αποδεικνύεται τελικά επιζήμιος για την αν-
θρωπότητα. Γιατί η γνώση μόνη της χωρίς την αρετή, κατασκευάζει τις «έξυπνες» βόμβες και με 
χειρουργική ακρίβεια καταστρέφει ζωές και πολιτισμούς. Γιατί η γνώση χωρίς την αρετή, δημι-
ούργησε δύο παγκόσμιους πολέμους. Γιατί η γνώση χωρίς την αρετή, αφαιρεί ζωτικής σημασίας 
όργανα από τα φτωχά παιδιά και τα μεταμοσχεύει σε πλούσιους ανθρώπους. Όλα αυτά τα έκα-
ναν επιστήμονες, που είχαν γεμάτο το μυαλό, αλλά άδεια την καρδιά. Γι’ αυτό και επιμένουμε: 
Γνώση, ναι, μεγάλο αγαθό, αλλά μαζί με την αρετή. Γιατί χωρίς αυτήν, η Παιδεία από Ευλογία, 
γίνεται κατάρα για το ανθρώπινο γένος.

Τι συνδύασαν, λοιπόν, οι Τρεις Ιεράρχες; Τη γνώση με το ασκητικό ήθος. Έκαναν την Παι-
δεία ζήτημα ζωής και αυτό ακριβώς μας πρόσφεραν. Μια Παιδεία που σέβεται τον άνθρωπο, μια 
παιδεία για τον άνθρωπο, μια παιδεία που υπηρετεί τον άνθρωπο και δεν τον σκλαβώνει. Μια 
παιδεία που μεταμορφώνει και δεν παραμορφώνει τον άνθρωπο. Μια παιδεία όπου κυριαρχεί 
το χάρισμα, η αγάπη, η ανεκτικότητα, η ανακάλυψη της αληθινής κλίσης κάθε μαθητή. Ας τολμή-
σουμε να ονειρευτούμε. Μια παιδία που προκαλεί χαρά και ικανοποίηση.

Οι Τρεις Ιεράρχες είχαν κάτι παραπάνω, κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Μήπως ήταν 
δάσκαλοι; Όχι. Κληρικοί, ασκητές, αγωνιστές και άγιοι ήταν. Και όμως δεν μας παραξενεύει η 
σύνδεση. Ποιο είναι το σημείο που τους συνδέει με την Παιδεία και τον δάσκαλο; Γιατί οι Τρεις 
Ιεράρχες αποτελούν πρότυπα για το δάσκαλο αν και δεν ήταν δάσκαλοι με τη στενή έννοια; Μα 
γιατί συνδυάζουν την πράξη με τη θεωρία, τη βίωση του Ευαγγελίου με τη γνώση και την επίλυ-
ση των προβλημάτων του ανθρώπου. Γιατί αγάπησαν το ποίμνιό τους. Γιατί χαίρονταν για τις 
επιτυχίες του και την πρόοδό του.

Οι Τρεις Ιεράρχες έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην αναμορφωτική δύναμη της Παιδείας, 
σπούδασαν την Παιδεία ως μια συνολική πρόταση ζωής. Γι’ αυτούς η Παιδεία δεν ήταν μόνο 
φιλοσοφία ή ρητορική ή αστρονομία ή θεολογία ή ψυχολογία, αλλά ήταν όλα μαζί. Δηλαδή μόρ-
φωση σώματος και ψυχής.

Στην εποχή μας, δυστυχώς, παιδεία σημαίνει λίγες γενικές γνώσεις και εξειδίκευση. Μαθαί-
νουμε δηλαδή κάτι καλά, κι αυτό μας αρκεί. Καλλιεργούμε μόνο το σώμα μας και πετάμε στον 
κάλαθο των αχρήστων την ψυχή μας. Δεν φτάνει, όμως, κάποιος να είναι μόνο άριστος επιστή-
μονας, αλλά πρέπει να είναι και άνθρωπος. Η ζωή είναι σύνολο, είναι κοινωνία. Εγκληματούμε 
σε βάρος των νέων ανθρώπων. Ξεκόψαμε τη γνώση από τη 
ζωή, από την ομορφιά. Υποτάξαμε την αγάπη στην αναγκαιό-
τητα και γι’ αυτό αποτύχαμε.

Σύμφωνα με τους Τρεις Ιεράρχες, η απόλυτη ένδειξη αγά-
πης του δασκάλου προς τους μαθητές του είναι: η προσευχή 
προς το Θεό, να ενισχύσει αυτόν και τους μαθητές του στο 
δύσκολο έργο της αγωγής, ενώ σκοπός των μαθητών να 
ανταποκριθούν στην αγάπη για την παίδευση και την ηθική 
προκοπή τους. Πίστευαν στην Παιδεία που διαπλάθει ήθος και 
χαρακτήρα. Δεν ήθελαν ένα σχολείο, το οποίο απλώς μεταδίδει 
ξερές γνώσεις.

Θέλουμε σήμερα ένα σχολείο που θα διαμορφώνει ανθρώ-
πους; Δεν είναι ακατόρθωτο, ακόμη και σε εποχή οικονομικής 
κρίσης, να ανορθώσουμε την Παιδεία μας πάνω στις βάσεις 
των Τριών Ιεραρχών, χωρίς να παραβλέπουμε τις εξελίξεις 
στην κοινωνία και στην τεχνολογία.

Είναι υποχρέωση όλων μας να σεβόμαστε τη συνταγματική 
επιταγή για την Παιδεία. Το άρθρο 6, παρ. 2, ορίζει ότι: Σκοπός 
της Παιδείας είναι η καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής συ-
νείδησης στους νέους και στις νέες μας. Το σχολείο πρέπει να 
καλλιεργεί ήθος και όχι απλώς ξερές γνώσεις.

Δεν είναι εκσυγχρονισμός της Παιδείας η διαστρέβλωση 
της Ιστορίας, η απάλειψη των ηρώων και των μαρτύρων. Εκ-
συγχρονισμός είναι η βελτίωση των παιδαγωγικών μεθόδων, 
η φροντίδα για αξιοπρεπή σχολικά κτίρια και εποπτικά όργανα. 
Η γλώσσα μας είναι θεμελιώδες στοιχείο εθνικής ταυτότητας, 
αλλά παράλληλα αποτελεί οικουμενικό αγαθό. Συμβολίζει τη 
διαχρονική και παγκόσμια ακτινοβολία του Ελληνισμού.

Σήμερα, που αντί για την αγάπη προβάλλεται το συμφέρον, 
που αντί για την προσευχή στο Θεό προβάλλεται η λατρεία των 
σύγχρονων ειδώλων, που αντί για την ταπείνωση προβάλλεται 
ως πρότυπο ο εγωισμός και ο ατομικισμός, γεγονός που δεν 
επιτρέπει τελικά στην Παιδεία μας να ακολουθήσει έναν πιο 
ουσιαστικό δρόμο, οι Τρεις Ιεράρχες μπορούν να αποτελέσουν 
τους αληθινούς φάρους, τα πρότυπα εκείνα, που θα μας δεί-
ξουν το δρόμο.

Παρά τη μεγάλη χρονική και πολιτιστική απόσταση που μας 
χωρίζει από τους Τρεις Ιεράρχες, η δομή της σκέψης τους είναι 
αυθεντικά σύγχρονη. Είναι οδοδείκτες έτοιμοι για διάλογο, αλ-
ληλοκατανόηση και αλληλοπεριχώρηση. Είναι ζωντανές πηγές 
προς άντληση. Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, φίλοι αναγνώστες, 
την αναλλοίωτη παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν, ώστε 
να βρούμε λύσεις στο τεράστιο και πάντοτε φλέγον ζήτημα της 
παιδείας.

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑ (ΜΤ-
ΓΛ)

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
Σκηνοθεσία: Joel Crawford
Σενάριο: Paul Fisher

Η ΜΙΚΡΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ - FIREHEART (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 

17.15
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 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 19.00
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 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 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 στις 21.15
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 - Τετάρτη 1/2 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

ΒΑΒΥΛΩΝΑ
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Πέμπτη 26/1 – Παρασκευή 27/1 - 

Τρίτη 31/1 - Τετάρτη 1/2  στις 19.30
Σάββατο 28/1 - Κυριακή 29/1 στις 20.15
Σκηνοθεσία: Damien Chazelle
Σενάριο: Damien Chazelle
Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Margot Robbie, Jean Smart, 

Tobey Maguire, Samara Weaving, Eric Roberts, Phoebe Tonkin, 
Lukas Haas, Spike Jonze, Sarah Ramos, Jeff Garlin, Kelly Daly, 
Jennifer Grant, Michael Peter Balzary (Flea), Brad Pitt, Katherine 
Waterston

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»   
  26/1/23 - 1/2/23

“Ακούω τα συναισθήματά μου, μπαίνω 
στη θέση του άλλου, συνεργάζομαι”
-Εργαστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου – Πρασινάδας

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα 
Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας, σε συνεργα-
σία με το Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου- Πρα-
σινάδας, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης 
του Σχολείου, διοργάνωσαν και υλοποίησαν 
την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, το 
βιωματικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης με 
θέμα: “Ακούω τα συναισθήματά μου, μπαί-
νω στη θέση του άλλου, συνεργάζομαι”. Στο 
εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές της Α’ 
και Β’ τάξης και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
του τμήματος της Α’ τάξης.

Η δράση υλοποιήθηκε από τις ψυχολό-
γους του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτη-
μα Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας, κα Πα-
παδοπούλου Δέσποινα & κα Τασσιοπούλου 
Μαρία και είχε ως στόχο την ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών σε θέματα συνεργασίας 
και ομαδικότητας, μέσα από τη συμμετοχή σε μία σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, παρεί-
χαν στους μαθητές τη δυνατότητα να μπουν στη θέση του άλλου και να αντιληφθούν την εννοιολογική κατασκευή της 
ενσυναίσθησης.

 Η ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών στις βιωματικές δραστηριότητες του εργαστηρίου και τα θετικά 
συναισθήματα με τα οποία η υλοποίησή του φάνηκε να συνδέεται, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα συνέχισης σχεδι-
ασμού και πραγματοποίησης συναφών δράσεων, που προάγουν την έννοια της θετικής ψυχολογίας στο σχολικό περι-
βάλλον και συνεισφέρουν στην ιδέα του σχολείου ”ως κοινότητας που νοιάζεται και φροντίζει”.

 Υπενθυμίζεται πως το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 9Β: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέα διανομή τροφίμων για τους ωφελούμενους 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρει-
ας, θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία διανομή τροφίμων, στις ωφελούμενες οικογένειες – μέλη του, για τον μήνα Ιανου-
άριο, την Παρασκευή 27/12/2023 και την Τρίτη 31/01/2023 από 09:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., στο κτίριο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, τηρώντας με υπευθυνότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της 
διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms, οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνι-
κά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας στεγάζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 
2333053071 & 2.



Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Τάσος Μπαρτζώκα 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Τις προτάσεις του για την τουριστική ανάπτυξη της Ημαθίας 
έθεσε ο Τάσος Μπαρτζώκας, σε μια πολύ ουσιαστική και επωφε-
λή για το Νομό, συνάντηση με την Υφυπουργό Τουρισμού, κ. Σ. 
Ζαχαράκη.

Ο Βουλευτής διερεύνησε με την Υφυπουργό τους τρόπους 
υλοποίησης της πρότασής του, για τη δημιουργία μιας ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργεί ως πλήρης ηλεκτρονι-
κός οδηγός και ενισχυτής,  όλων των τουριστικών, πολιτιστικών, 
εμπορικών και ψυχαγωγικών πληροφοριών για την Ημαθία 
(όπως πρόσφατα έθεσε στο δημόσιο διάλογο).

Καταθέτοντας τα επιχειρήματά του στην Υφυπουργό για 
την προστιθέμενη αξία της εφαρμογής, ως προς την ανάδειξη 
του τουριστικού προϊόντος, αλλά και στη δημιουργία μιας νέας 
ταυτότητας, η κ. Ζαχαράκη έδειξε τον ενθουσιασμό της, τόσο 
για την πρωτοτυπία όσο και για την ευκολία, ως προς την 
υλοποίηση του εγχειρήματος. Μάλιστα, ο Βουλευτής και η Υ-
φυπουργός κατέστρωσαν από κοινού ένα χρονοδιάγραμμα με 
τις ενέργειες, που απαιτούνται, ενώ παράλληλα η κ. Ζαχαράκη 

δεσμεύτηκε για την ενεργή στήριξή της, σε όλα τα στάδια.
Ο Τάσος Μπαρτζώκας επανέφερε την πρότασή του, για την 

πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου Οινοτουρισμού στην Ημαθία, 
επισημαίνοντας στην Υφυπουργό ότι «η Ημαθία πρωτοστατεί 
στην οινοποίηση, καθώς υπάρχουν περισσότερα από 22 οινο-
ποιεία, που εξάγουν σε περισσότερες από 45 χώρες. Μέσω των 
οινικών προϊόντων της ημαθιώτικης γης, η Ελλάδα ακούγεται σε 
όλον τον κόσμο!».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τον προγραμματισμό κοινής 
συνάντησης του Βουλευτή, της Υφυπουργού και φορέων του 
τουριστικού κλάδου της Ημαθίας, το αμέσως προσεχές διάστη-
μα, ώστε να μπει στις «ράγες» το εγχείρημα και να υλοποιηθεί 
το συντομότερο, για μια νέα, σύγχρονη προοπτική της Ημαθί-
ας».
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Ο Τάσος Μπαρτζώκας με την Υφυπουργό 
Τουρισμού: Δεκτές με ενθουσιασμό, 

οι προτάσεις του για τον τουρισμό στην Ημαθία

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΞΑΦΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αθα-

νασίου και της Χρυσούλας, το γένος 
Δάλλα, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Passau Γερμανίας και η 
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου 

και της Αιμιλίας, το γένος Χατζημασούρη, που γεννήθη-
κε στη Βέροια και κατοικεί στο Passau Γερμανίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Ελληνικό Προξενείο Μονάχου Γερμανίας.

Δήλωση Tσαβδαρίδη για την 
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων 

του Ολοκαυτώματος
Πέρα και πάνω από τα 

σημερινά αναφορικά με την 
καταψήφιση της πρότασης 
δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ προς 
την Κυβέρνηση της ΝΔ, η 
σημερινή είναι απείρως πιο 
σημαντική για ολόκληρη την 
Ανθρωπότητα. Καθώς σήμερα 
είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης 
των Θυμάτων του Ολοκαυτώ-
ματος.

Τιμούμε και κλίνουμε ευ-
λαβικά το γόνυ στα θύματα 
του συστηματικού διωγμού 
και της γενοκτονίας εθνικών, 
θρησκευτικών, κοινωνικών και 
πολιτικών ομάδων από τη να-
ζιστική Γερμανία και τους συμ-
μάχους της κατά τη διάρκεια 

του Β‘ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μνημονεύουμε τα εκατομμύρια θύματα της ναζιστικής θηριωδίας (μόνο 

ο αριθμός των θυμάτων του εβραϊκού πληθυσμού υπολογίζεται στα έξι ε-
κατομμύρια) χιλιάδες εξ’ αυτών και στη χώρα μας, και υποσχόμαστε ότι θα 
διδαχθούμε από την Ιστορία και θα περιφρουρήσουμε με κάθε κόστος την 
Ειρήνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο ναζισμός δεν έχει καμία θέση στην Ιστορία των λαών. 
Δεν πρέπει και δεν θα ξαναέχει καμία θέση και στη Βουλή των Ελλή-

νων!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάλεσμα επιχειρηματιών 
Τουρισμού για δωρεάν 

καταχώρησή τους 
στον επαγγελματικό

 κατάλογο του Δήμου
Ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελ-

ματιών-Βιοτεχνών και Εμπόρων Βέροιας και Αντιδήμαρχου Τουρισμού 
κύριου Ασλανίδη Λάζαρου αλλά  και με τη σύμφωνη γνώμη σύσσωμου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας 
(επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης, μεταφορών, τουριστικών υπηρε-
σιών κτλ), αλλά και όσα δεν ανήκουν σε αυτήν αλλά δραστηριοποιού-
νται στον ευρύτερο τουριστικό τομέα μπορούν να ενταχθούν στην ηλε-
κτρονική σελίδα-επαγγελματικό κατάλογο του Δήμου Βέροιας δωρεάν. 

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στον κατάλογο αυτόν, παρακα-
λούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ομοσπονδίας στο 
2331026740 ή να αποστείλουν e-mail στο oevvverias@yahoo.gr.

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στην πόλη
 της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ , αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια 
εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπης κατοικίας, αποφάσισε 
την  απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, 
σε τμήμα της οδού Αθ. Διάκου από τη συμβολή της με την οδό 
Μ. Αντύπα έως τη συμβολή της με την οδό Μ. Μαυρογένους. 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από 
έκδοση παρούσης έως την άρση της επικινδυνότητας της 
διέλευσης. 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοπο-
θετηθούν με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Βέροιας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται 
μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπη-
ρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Ευχαριστήρια επιστολή
Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός του 7ου Νηπιαγωγείου Βέροιας 

ευχαριστούν θερμά τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας για την 
παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών της περιοχής μας, αλλά και 
την ενημέρωση των παιδιών για την ιστορία και τους συμβολισμούς 
που αυτές κουβαλάνε, καθώς και το ρόλο τους στην τοπική κοινωνία. 



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
1. Η πόλη, που τον θαύμασε
για τα διπλό του χάρισμα
2. τον Αγαθία, ρήτορα με περισσή 
ευγλωττία,
3. μα και συνθέτη τραγουδιών με 
θαυμαστή αρμονία,
4. έκανε τούτο τ’ άγαλμα σα μάνα 
για το γιο της

5. μάρτυρας να ‘ναι της στοργής αλλά
 και της σοφίας.
6. Μαζί με το άγαλμα αυτού, τ’ άγαλμα του Μεμνόνιου
7. έστησε του πατέρα του, σιμά και τ’ αδερφού του,
8. σύμβολα να ‘ναι μιας γενιάς πάρα πολύ σεβάσμιας.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Ε.Α. XVI, 316)
ΜΙΧΑΗΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
(Εις εικόνα Αγαθίου Σχολαστικού)
1. Η πόλις Αγαθίαν τον ρήτορα, τον στιχαοιδόν,
2. δίζυγον ευεπίης ρυθμόν αγασσαμένη,
3. ως μήτηρ ετέλεσσεν εφ’ υιέϊ, και πόρε τήνδε
4. εικόνα, και στοργής μάρτυρα και σοφίης:
5. Μεμνόνιον δε τοκήα, κασίγνητόν τε συν αυτώ
6. έστησεν, γενεής σύμβολα σεμνοτάτης.

ΜΙΧΑΗΛΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
Για τον επιγραμματοποιό Μιχαήλιο Γραμματικό δεν ξέρουμε 

μέχρι στιγμής τίποτε άλλο, δυστυχώς, εκτός από το ότι ήταν Φιλό-
λογος (Γραμματικός ονομαζόταν ο ασχολούμενος με τη Γραμματική 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας) και ανθολογήθηκε από τον σύγ-
χρονό του Αγαθία τον Σχολαστικό στην Ανθολογία του «Κύκλος των 
νέων επιγραμμάτων» (6ος αι. μ.Χ.) ή απλά «Κύκλος».

Στην Ελληνική Ανθολογία, τη γνωστή και ως «Παλατινή Ανθολο-
γία», υπάρχει μόνο ένα επίγραμμα του Μιχαήλιου του Γραμματικού, 
αυτό που παρουσιάζεται στο σημερινό μου σημείωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιχαήλιος, ως Φιλόλογος και εραστής 
της Ελληνικής γλώσσας ακολουθεί την αρχαία παράδοση του 
εξελληνισμού των ξένων ονομάτων με την προσθήκη ελληνικής κα-
τάληξης, ώστε αυτά να εντάσσονται ομαλά στην ελληνική Γραμμα-
τική. Έτσι προήλθαν τα «ελληνικά» ονόματα Μιχαήλιος, Ισαάκιος, 
Αβράμιος, Σαύλος κ.ά. από τα αντίστοιχα εβραϊκά Μιχαήλ, Ισαάκ, 
Αβραάμ, Σαούλ κ.ά., τα οποία ως ξένα είναι άκλιτα.

ΑΓΑΘΙΑΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ
Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός (δικηγόρος) ήταν γιος του ρήτορα 

Μεμνόνιου και της Περίκλειας. Γεννήθηκε στην πόλη Μύρινα (και 
με δύο ν) της Αιολίδας της Μικράς Ασίας γύρω στα 530 και πέθανε 
στην Κωνσταντινούπολη το 582 μ.Χ. Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου ρητορική και νομικά και ολοκλήρωσε τις σπουδές του 

στην Κωνσταντινούπολη, όπου και άσκησε το επάγγελμα του δικη-
γόρου (σχολαστικού). Δικηγόρησε επίσης και στη Σμύρνη.

Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός υπήρξε ένας από τους πιο σημαντι-
κούς λόγιους και συγγραφείς της εποχής του αυτοκράτορα Ιουστι-
νιανού (6ος αι. μ.Χ.).

Τα γνωστότερα έργα του είναι τα εξής:
α) Ανθολογία νέων επιγραμμάτων ο «Κύκλος». Αυτή αποτέλεσε 

μια από τις σημαντικότερες πηγές της περίφημης «Ελληνικής Ανθο-
λογίας» της γνωστής και ως «Παλατινής».

β) «Περί της Ιουστινιανού βασιλείας», έργο ιστορικό σε πέντε 
βιβλία.

γ) «Δαφνιακά» έργο ποιητικό ερωτικού περιεχομένου.
 ΣΧΟΛΙΑ
1. Η Μύρινα (και Μύριννα) της Αιολίδας της Μικράς Ασίας, η γε-

νέτειρα του Αγαθία του Σχολαστικού, αισθανόμενη υπερήφανη που 
το τέκνο της διέπρεπε στην πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας (του Βυζαντίου), την Κωνσταντινούπολη, έστησε σε 
περίοπτη θέση όχι μόνο τον ανδριάντα αυτού, αλλά και του Μεμνό-
νιου, του πατέρα του, και του αδερφού του, προβάλλοντάς τους ως 
σύμβολο μιας σεμνότατης (πολύ σεβάσμιας) γενιάς.

Το επίγραμμα του Γραμματικού (Φιλόλογου) Μιχαήλιου αποτελεί 
μαρτυρία ότι και τον 6ο αι. μ.Χ. συνεχιζόταν η αρχαία ελληνική πα-
ράδοση, σύμφωνα με την οποία οι πόλεις τιμούσαν εκείνους που 
τις έκαναν περήφανες με τα έργα τους.

2. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέροιας εκτίθενται αρκετοί 
βωμοί-βάθρα ανδριάντων (των πρώτων μ. Χριστόν αιώνων) με 
τιμητικές επιγραφές Ανάμεσά τους υπάρχει και ο βωμός-βάθρο του 
χάλκινου ανδριάντα του Ποσείδιππου, που φέρει επίγραμμα απο-
τελούμενο από δύο ελεγειακά δίστιχα, από το οποίο πληροφορού-
μαστε ότι αυτός τιμήθηκε από τους Μακεδόνες (Ημαθιήες), επειδή 
ήταν άριστος γνώστης των ρωμαϊκών νόμων και γιος της Ιουλίας! 
(3ος αι. μ.Χ.).

3. ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ
Το επίθετο σχολαστικός, η, ον, ως παραγόμενο από το ρήμα 

σχολάζω δηλώνει αρχικά εκείνον που αναπαύεται, που δεν έχει 
καμία απασχόληση, ασχολία. Έπειτα όμως άρχισε να δηλώνει και 
εκείνον που αφιέρωνε τις ώρες της αργίας του (της σχόλης του) στο 
να μαθαίνει (στη μάθηση) επομένως εκείνον που ήταν «πεπαιδευ-
μένος», που ήταν λόγιος, εκείνον που στη λατινική γλώσσα λεγόταν 
επίσης Scholasticus.

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού το επίθετο σχολαστι-
κός, ουσιαστικοποιημένο και με την έννοια λόγιος, φαίνεται ότι δή-
λωνε τους νομικούς-δικηγόρους, ως κατ’ εξοχήν πεπαιδευμένους, 
όπως φαίνεται από μια σειρά Σχολαστικών, όπως ο Αγαθίας, που 
εκτός από νομικοί ήταν και ποιητές-επιγραμματοποιοί, ιστορικοί 
κ.λπ.

Επειδή όμως, όπως φαίνεται, η υπερβολική απασχόληση με τις 
μελέτες, τα διαβάσματα, έκαναν κάποτε τα μυαλά των πεπαιδευμέ-
νων, να παίρνουν περισσότερες στροφές από τις κανονικές, η λέξη 
σχολαστικός άρχισε να δηλώνει και τους ξεμωραμένους λογίους 
εκείνους και εκείνες, γυναίκες και άνδρες που «ξεψειρίζουν» όλα τα 
πράματα, ακόμη και τα ασήμαντα, τα άχρηστα, και που παινεύονται 
ότι δεν τους ξεφεύγει τίποτε, «ούτε ψύλλος στ’ άχυρα», όλα τα ξέ-
ρουν… και τίποτε δεν κάνουν.

4. ΣΧΟΛΙΑ
Αξίζει να σημειώσουμε και λίγα πράγματα για την εξέλιξη μέσα 

στους αιώνες και της αρχαίας ελληνικής λέξης «η σχολή».
Το θηλυκό ουσιαστικό η σχολή, αρχικά σήμαινε απραξία, αργία, 

ανάπαυση. Στη συνέχεια σήμαινε και μια «σπουδαία μελέτη» ή 
«σπουδαία συζήτηση», που ήταν εργασία η οποία είχε γίνει σε χρό-
νο σχολής, δηλαδή αργίας-διακοπών (σχολής), εργασία που στα 
λατινικά λεγόταν schola.

Στο τέλος η λέξη σχολή σήμαινε και τον τόπο που γινόταν η 
σπουδαία εργασία (σχολή), οι συζητήσεις, οι παραδόσεις μαθημά-
των, δηλαδή αυτό που λέμε και σήμερα Σχολή (π.χ. Φιλοσοφική) 
και Σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
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ΜΙΧΑΗΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΙΑ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ
Άϋλη συνταγογράφηση…

Αναζητώ μια λέξη δίπλα στη σιωπή!
Γι` αυτό 
έστειλα τις αντωνυμίες στην κατασκήνωση.

Στα φωτισμένα παράθυρα χτενίζονται γυναίκες.
Ζητούν μήπως χρησμούς; Κανείς δεν ξέρει.
Κενό που δεν γεμίζει με λέξεις.

Δυο δεσποινίδες με λευκές ομπρέλες είναι δίπλα 
στη βιτρίνα.
Πάνω απ` την πόλη πετούν πόθοι.
Δυο τραίνα ξεχάσαν τον προορισμό τους.

Αύξηση μισθών 
στους φρουρούς της μνήμης ανακοίνωσε 
η Σωτηρία Μπέλλου.

Περίμενε στη στάση! 
Θαρθεί μου λένε η Ελένη.

Έπειτα 
είδα τους ανθρώπους που προχώραγαν 
κρατώντας αναμμένα κεριά.
Ν` αναστήσουν τις στιγμές θέλανε!

Όμως, 
πόσοι μήνες πέρασαν στα στρατόπεδα του 
Χρόνου
ούτε που ξέρω.
Ένα μεγάλο μέρος του συναισθηματικού 
πλούτου της Πόλης
αποθηκεύτηκε στα γεράνια φαίνεται.

Ζει ολομόναχη η σκέψη μου.
Πολλές φορές εξομολογεί την πραγματικότητα
την ώρα που περνά βιαστικά από δω 
η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Πηγαίνει στο Μοναστήρι των ευχών,
στην Πρωτεύουσα του Εαυτού της.

Πως νάναι τώρα οι άνθρωποι;
Τους βλέπει ο ΗΛΙΟΣ; Το φως του;

Πολλοί ηλεκτρολόγοι επιμένουν
πως με λίγους στίχους του ΕΛΥΤΗ
μπορεί 
να ηλεκτροφωτισθεί ολόκληρη η λεωφόρος 
της Πεζότητας.!!!  

Γιάννης Ναζλίδης
28 Ιανουαρίου 2023
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Κοντά στους αγρότες 
η Ολυμπία Αποστόλου

 «Κοντά στους αγρότες 
στον κόμβο της Κουλού-
ρας βρέθηκε η Ολυμπία 
Αποστόλου, μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλ-
λαγής.

Η κ. Αποστόλου συ-
ζήτησε μαζί τους για τις 
εξαιρετικά μικρές και ά-
δικες αποζημιώσεις που 
ανακοίνωσε το Υπ.Α.Α.Τ. 
για τις καταστροφές της 
περσινής χρονιάς. Επισή-
μανε ότι οι συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας σε καμία 
περίπτωση δε μπορούν 
να χαρακτηρίζονται επε-
τειακές και εκδήλωσε τη 
θλίψη της που για άλλη 
μια φορά οι αγρότες α-
ναγκάζονται να διεκδική-
σουν μαχητικά αυτά που 
νόμιμα δικαιούνται.

Κατήγγειλε την απαρά-
δεκτη πρακτική της χρή-
σης του de minimis για 
την αποζημίωση των ζη-
μιών από βροχοπτώσεις. 
Τόνισε ότι οι διαδοχικές 
κυβερνήσεις ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
και Νέας Δημοκρατίας 
αρνήθηκαν να αποζημιώ-
σουν μέσω ΕΛΓΑ τις ζημί-
ες από βροχοπτώσεις.

Υπενθύμισε ότι από 
τον Ιούνιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 
κοινοβουλευτική ερώτηση 
ζήτησε την αναγγελία ζημίας και την εκτίμηση και αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ.

Κατέληξε με την ελπίδα να λυθούν τα αυτονόητα, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για το 
μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις.Παράταση κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στο δρόμο 
 Άμμου – Μέσης – Κουλούρας 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ , αποβλέποντας στην ο-
μαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, στην πρό-
ληψη των τροχαίων ατυχημάτων, 
στην εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού κατά τη διάρκεια ερ-
γασιών ξύλευσης των παρόδιων 
δένδρων, αποφάσισε την παρά-
ταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 
2 Απόφαση Υπηρεσίας έως την 
Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 16:00΄, 
καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν 
έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω με α/α 3 και α/α 4 σχετικά έγγραφα

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα της ανωτέρω με α/α 2 Απόφαση του προοιμίου 
της παρούσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
ευχαριστεί θερμά:

1. Ανώνυμη κυρία για την δωρεά ποσού 450€.
2. Τον κύριο Ηλία Μέρμηγκα για τη δωρεά ποσού 300€.
3. Τους υπαλλήλους της ΔΟΥ Βέροιας για τη δωρεά 

ποσού 150€.
4. Την κυρία Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου για τη δωρεά 

ποσού 100€  στη μνήμη της πολυαγαπημένης αδελφής και 
θείας.

5. Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά ποσού 100€.
6. Τον κύριο Άγγελο Τόλκα για τη δωρεά ποσού 50€.
7. Τον κύριο Θωμά Σοπαλίδη για τη δωρεά ποσού 50€.
8. Τον κύριο Ιωάννη Σημανίκα για τη δωρεά ποσού 50€.
9. Την κυρία Νανά Χατζή για την οικονομική ενίσχυση 

ποσού 20€.
10. Τον κύριο Δημήτρη Χατζηπαυλίδη για την οικονομική 

ενίσχυση ποσού 10€.
11. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονομική ενίσχυση 

ποσού 10€.
12. Τις κυρίες Μαίρη και Ράνια Τόρη από την Σκύδρα 

για την προσφορά του Χριστουγεννιάτικου γεύματος στα 
παιδιά του Σπιτιού της Βεργίνας.

13. Το ζαχαροπλαστείο Σκυδραϊκόν Χατζάκης για τα γλυ-
κά του Χριστουγεννιάτικου γεύματος.

14. Τον κύριο Αντώνη Δημάκη από την Σκύδρα για την 
προσφορά ειδών καθαρισμού.

15. Την Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Ημα-
θίας που επισκέφθηκε το Σπίτι της Βεργίνας και πρόσφερε 
στα παιδιά δώρα, παπούτσια, ρούχα και είδη καθαρισμού.

16. Το Super Market «Μαζί Μάρκετ» για την προσφορά 
του σε αναλώσιμα είδη σπιτιού και είδη πρώτης ανάγκης.

17. Το κατάστημα εξοπλισμού LTD του κ. Χρήστου Πα-
παευθυμίου για την προσφορά σε καθαριστικά και χαρτικά 
είδη.

18. Τον Φούρνο Νατσιούρα στην Μελίκη για την προ-
σφορά ατομικών τσουρεκιών για την κοπή της Βασιλόπιτάς 
μας.

19. Τον κύριο Βασίλη Λιολιόπουλο για την προσφορά 
Βασιλόπιτας.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηµαθίας – διενεργεί Ηλε-
κτρονικό ∆ιεθνή ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά επί τη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, για την «Προµήθεια επε-
ξεργασµένων συµπληρωµατικών τµηµάτων µαρµάρινων κατωφλιών» (CPV: 44911100-0 «Μάρµαρο». Ο 
προϋπολογισµός είναι 169.354,80 € (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.
 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό 
των 3.387,10 €

Η παράδοση των υλικών θα γίνει µε τµηµατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως έξι µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για διακόσιες σαράντα 
(240) µέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές.
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ- 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστή-
λωση και Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 2017ΣΕ11410000

Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 19-01-2023
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.2331092347-2331029737, 
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ιεθνή  ηόσιο Ανοικτό ιαγωνισό, ε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συφέρουσα από οικονοική 
άποψη προσφορά επί τη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  τιής, για την «Προήθεια επεξεργασένων 
συπληρωατικών τηάτων αράρινων κατωφλιών» (CPV: 449111000 «Μάραρο».   Ο 
προϋπολογισός είναι 169.354,80 € (η συπεριλαβανοένου Φ.Π.Α.)  
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Ειδικοί περιορισοί συετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συετέχουν στον διαγωνισό πρέπει υποχρεωτικά και ε ποινή αποκλεισού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ 
(€) ποσοστό 2% της εκτιώενης αξίας της σύβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.387,10 €  
Η παράδοση των υλικών θα γίνει ε τηατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της έως έξι ήνες από την 
υπογραφή της σύβασης. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσεύουν τους συετέχοντες στον διαγωνισό για  διακόσιες σαράντα  (240)  
έρες από την επόενη ηέρα της καταληκτικής ηεροηνίας υποβολής τους. 
εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηατικότητα και Καινοτοία 20142020  «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και 
Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση .1» (mis 5002588) κωδ.: 2017ΣΕ11410000 
Οι πληρωές του αναδόχου θα γίνουν σύφωνα ε τα τεύχη του διαγωνισού. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την  19012023 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.23310923472331029737, αρόδιοι 
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Η 30η Ιανουαρίου 
κάθε χρόνο είναι αφιε-
ρωμένη στη μνήμη των 
τριών δασκάλων της 
Οικουμένης, οι οποί-
οι υπήρξαν πρότυπα 
Ποιμένων και Διδασκά-

λων. Του Μ. Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεο-
λόγου και του Ιωάννη του επονομαζόμενου «τω  
την γλώτταν  χρυσορρήμονι»  Καθιερώθηκε τον 
11ο αιώνα, επί πατριαρχίας Ευσταθίου Κλεοβού-
λου(1864-1865) επισήμως ως ειδική γιορτή των 
Γραμμάτων.1 «Το πνεύμα της γιορτής είναι τιμή 
και θαυμασμός στη μάθηση και την επιστήμη την 
εξύψωση του διδασκαλικού έργου της διακήρυξης 
των μεγάλων ιδανικών του ελληνικού πνεύματος 
της ελληνικής Παιδείας». 2 Καθορίστηκε στην 
Ελλάδα, ως γιορτή των Γραμμάτων στα σχολεία ό-
λων των βαθμίδων με σχετικές ομιλίες για τον άγιο 
βίο τους, τη μεγάλη τους προσφορά στην κοινωνία 
και τον πολιτισμό. Το ψυχικό μεγαλείο του Μ. Βα-
σιλείου, η Θεοκέλευστη γλώσσα του Γρηγορίου 
και η χρυσή διδαχή του  Ιωάννου είναι αποθησαυ-
ρισμένα στα συγγράμματά τους  που μιλούν για 
την τέλεια αρμονία του  πνευματικού ύψους και 
του λεκτικού κάλλους 3.

Κατάγονται και οι τρεις από τη Μ.Α. και έζησαν 
την ίδια εποχή περίπου του 4ου αιώνα. Ο ρόλος 
τους  στα γράμματα  την εποχή τους ήταν κατα-
λυτικός.   Ανέδειξαν και πρόβαλαν  την ελληνική 
κλασσική παιδεία και την αρμονία της με το Χρι-
στιανισμό.

Η αντιπαλότητα του χριστιανικού κηρύγματος 
και η ρωμαϊκή ειδωλολατρία διήρκεσε τρεις αιώνες 
κατά τους οποίους πολλοί χριστιανοί κατέληξαν 
στα στάδια και μαρτύρησαν για την ομολογία της 
πίστεώς τους στο Χριστό. Πρώτοι οι μαθητές του 
Χριστού και στη συνέχεια αμέτρητος ο κατάλογος 
των θανόντων με μαρτυρικό θάνατο ,πολλοί από 
τους οποίους αναδείχθηκαν άγιοι και οι εικόνες 
τους κοσμούν σήμερα τους χριστιανικούς ναούς.

Η αντιπαλότητα που ξεκίνησε , αμέσως, με 
την αποστολική σύνοδο των Ιεροσολύμων το 49 
μ.Χ. κατά την οποία ορίστηκαν οι περιοδείες των 
μαθητών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο 
ελληνομαθής Απόστολος των εθνών Παύλος μετά 
την θαυματουργική στροφή του στο Χριστιανισμό 
στο δρόμο προς τη Δαμασκό.  Όλοι οι μαθητές 
του Χριστού και οι συνεργάτες τους άρχισαν να 
πραγματοποιήσουν τη ρήση που τους έδωσε ο 
Χριστός πριν από την αναχώρησή του από τη γη: 
«πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς 
εις το όνομα του  Πατρός και του Υιού και του Αγί-
ου Πνεύματος» Ματθ. ΚΗ19.

  Από την ημέρα ,όμως,  που οι μαθητές του 
Χριστού άρχισαν τις περιοδείες τους , είχαν ένα 
σοβαρό αντίπαλο: την ειδωλολατρία της  Ρωμα-
ϊκής εξουσίας η οποία κατείχε όλα τα κράτη της 
Μεσογείου. Οι αυτοκράτορες για να εξασφαλί-
σουν την ενότητα του αχανούς εκείνου κράτους 
θεοποίησαν το πρόσωπό τους και επέβαλαν τη 
λατρεία του από τους υπηκόους του. Υπήρχε και 
το ειδωλολατρικό ιερατείο το οποίο ανθίστατο γιατί 
έβλεπε την ταχύρυθμη διάδοση του χριστιανικού 
κηρύγματος. Οι μαθητές του Χριστού  και πολλοί 
χριστιανοί γνώρισαν το άγριο πρόσωπο της ρω-
μαϊκής εξουσίας με θανάτους και καταδιώξεις με 
τους περίφημους διωγμούς. Επί Νέρωνος π.χ. 
τη δεκαετία του 60 μαρτύρησαν πολλοί μεταξύ 
αυτών ο Πέτρος και ο Παύλος. Άλλων οι σάρκες 
έγιναν βορά των άγριων θηρίων στα  θέατρα 
για να ικανοποιήσουν με το θέαμα τα βάρβαρα 
ένστικτα των αξιωματούχων και του αλαλάζοντος 
πλήθους. Μόνη σωτηρία των χριστιανών κατέλη-
ξαν οι Κατακόμβες. Υπόγειες σήραγγες μέσα στις 
οποίες  τελούσαν τις θρησκευτικές υποχρεώσεις 
πολλές φορές επάνω στα φέρετρα των μαρτύρων 
της πίστεως.   Σχεδόν για τρεις αιώνες, από το 
49 μχ μέχρι του Διατάγματος  των Μεδιολάνων 
(Μιλάνο) περί θρησκευτικής ανεξιθρησκίας 312 

μχ.Το κήρυγμα της αγάπης του γλυκύτατου Να-
ζωραίου κατίσχυσε της ειδωλολατρίας και το φως 
της αλήθειας νίκησε το σκοτάδι. Όταν αργότερα το 
325 ο Μ. Κωνσταντίνος, ενώ διατηρούσε τον θρη-
σκευτικό τίτλο του ρωμαίου αυτοκράτορα (Pontifex 
maximus ), αφού ανακήρυξε τη χριστιανική εκκλη-
σία επίσημη θρησκεία του κράτους  βαπτίστηκε 
χριστιανός λίγο πριν από το θάνατό του (ιστορία: 
Ευσέβιος Καισαρείας)

Δυστυχώς, όμως, οι χριστιανοί παρασυρόμενοι 
από τη βάρβαρη συμπεριφορά της ειδωλολατρι-
κής θρησκείας των Ρωμαίων ,στράφηκαν εχθρικά  
εναντίων και της παρηκμασμένης μυθολογίας των 
Ελλήνων. Η αντιπαλότητα πήρε μεγάλες διαστά-
σεις. Το ανθελληνικό μένος στράφηκε  εναντίον 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και την κα-
ταστροφή των έργων τέχνης. Πολλά αγάλματα 
κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού δέχτηκαν 
την οργή των Χριστιανών. Κάθε τι Ελληνικό σή-
μαινε ειδωλολατρία, ακόμα και το όνομα ΕΛΛΗΝ 
αντικαταστάθηκε με το όνομα Ρωμιός. Η ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία μετά το 610 μ.Χ. έλαβε από του 
ξένους την ονομασία «Βυζαντινή» και όχι ελληνική 
Αυτοκρατορία. Σήμερα οι Έλληνες στην Κωνστα-
ντινούπολη ονομάζονται Ρωμιοί.

Την κρίσιμη εκείνη εποχή παρουσιάστηκαν οι 
τρεις Ιεράρχες (Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστο-
μος) και όρθωσαν τα πνευματικά τους στήθη και 
εμπόδισαν την επιζήμια συνέχεια. Γνώστες και οι 
τρεις της «θύραθεν φιλοσοφίας» εξήγησαν τη ση-
μασία ης ελληνικής γλώσσας και της φιλοσοφίας  
για την έκφραση των δογματικών αληθειών του 
χριστιανισμού. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος είχαν 
προσωπική πείρα από τις σπουδές τους στην 
Αθήνα γι αυτό ο λόγος τους έγινε πιστευτός. Ο 
Βασίλειος έγραψε πολλές επιστολές μεταξύ των ο-
ποίων και εκείνη προς τους νέους.  Προς τους νέ-
ους, «Όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων.» 
Πίστευε ότι η κλασική παιδεία συντελεί στην ηθική 
διαπαιδαγώγηση και είναι χρήσιμο να συλλέγεται 
μετά προσοχής πανταχόδεν. Από τους αρχαίους 
ρήτορες  στα δικαστήρια θα  δεχτούμε από αυ-
τούς εκείνα με την οποία επήνεσαν την αρετήν ή 
στιγμάτισαν την κακία. Όπως δηλαδή από τα άνθη 
άλλοι μεν απολαμβάνουν μόνο την ευωδίαν και 
το χρώμα ,αι δε μέλισσαι ημπορούν να παίρνουν 
και το μέλι από αυτά, λοιπόν, είναι δυνατόν ….να 
αποθησαυρίσουν και κάποιαν ωφέλειαν εις την 
ψυχήν των. 4

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Βασίλειος στην 
επιστολή του έχει ως πηγή την Πολιτεία του Πλά-
τωνα 7ο βιβλίο 364 CD και Ξενοφώντα: απομνη-
μονεύματα 2,1  Όλες οι παραινέσεις και οι διδαχές 
των αγίων των τριών πατέρων της εκκλησίας  των 
οποίων τη μνήμη τιμά στις 30 Ιανουαρίου 2023 η 
σπουδάζουσα νεολαία της χώρας μας έχουν δια-
χρονικό χαρακτήρα μέχρι σήμερα

Βιβλιογραφία
1,2,3, Νικηφόρος Ελεόπουλος «Η σημασία της 

εορτής των Τριών Ιεραρχών» σελ.10,14,23.Αθήνα. 
4 «Έλληνες πατέρες της εκκλησίας» Βασιλείου: 
επιστολή προς τους νέους. Τόμος 7ος σελ.327 
εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς.
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ΘΕΟΤΗΤΟΣ…
Απολυτίκιο

Η νύχτα που δεν ξημέρωσε ποτέ.....
Αυτός ήταν ο τίτλος που ο παππούς Ευριπίδης έδωσε στο χειρόγραφο του.Τον τελευταίο μήνα έγραφε για την ζωή του,μιας και 

έμενε αρκετές μέρες μόνος του.Η αγαπημένη του Ανθούλα ήταν μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.Για 
να μετριάσει την στεναχώρια του έγραφε την βιογραφία του.Και είχε τόσα πολλά να γράψει..Μια ζωή γεμάτη δυσκολίες,εξορίες,φτώ-
χεια,σχολείο,δουλειά,οικογένεια...Όμως η δική του γενιά ήταν αλλιώς.Όλοι κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου και βάδιζαν στον 
δρόμο της ζωής,μαζί στα δύσκολα,μαζί και στις χαρές.Υπήρχαν και οι εξαιρέσεις έλεγε ο παππούς Ευριπίδης όταν μας μιλούσε για 
την ζωή του.Παραδεχόταν τα λάθη του,διόρθωνε ότι μπορούσε,συγχωρούσε όποιον έπρεπε μα προπαντός αγαπούσε αληθινά!Και 
δεν ήταν αγνώμων.Ευγενικός με ευφράδεια λόγου,συμβουλευτικός,στους νεότερους,διακριτικός,χαιρόσουν να μιλάς μαζί του.Τρί-
τη πρωι χτύπησε το τηλέφωνο μου.Ο υπέροχος παππούς Ευριπίδης πέταξε στον ουρανό,με ένα χαμόγελο στα χείλη,στον ύπνο 
του,τον έκλεψε ο άγγελος του χωρίς κανέναν να κουράσει.Πλήρης ημερών 93 χρόνια ζωής γεμάτης...Η λέξη αγάπη είχε νόημα βαθύ 
όταν την άκουγες απο τα χείλη του.Όλα μπορείς να τα πολεμήσεις όταν αγαπάς πραγματικά.Όχι να κάνεις ότι αγαπάς,Να αγαπάς!έ-
λεγε... Ο παππούς Ευριπίδης για μένα και για όλους μας θα μείνει αθάνατος στις καρδιές μας,και παράδειγμα προς μίμηση !Η νύ-
χτα που δεν ξημέρωσε ποτέ ήταν ο επίλογος της δικής του πορείας...

*Στην μνήμη του Αγαπημένου μας παππού Ευριπίδη που μας άφησε στις 24/1/2023
Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Ο Αρχιμανδρίτης 
Γρηγόριος Σοφός

 ομιλητής την Κυριακή 
29 Ιανουαρίου

Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευμα-
τικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄρο-
φος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματικούς Διαλόγους» 
θά εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Σοφός, ὁ 
ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ ἔννοια τοῦ σκανδάλου». 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητρο-
πολίτης τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως  Βεροί-
ας, Ναούσης καὶ Καμπανίας πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
τοὺς μαθητὲς  τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας. 

Ἡ σύνδεση τῆς ἑορτῆς τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων 
μέ τήν ἑορτή τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, 
αὐτῶν πού συνηθίζουμε νά ὀνομάζουμε τρεῖς Ἱεράρχες, 
δίδει δύο σπουδαῖα μηνύματα σέ ὅλους μας, πολύ πε-
ρισσότεροὅμως σέ σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες 
τῶν σχολείων μας πού ἀγωνίζεσθε καί ὁραματίζεσθε νά 
κατακτήσετε τή γνώση ἀλλά καί στούς διδασκάλους καί κα-
θηγητές σας πού προσπαθοῦν μέ ἀγάπη καί ζῆλο νά σᾶς 
τήν μεταδώσουν. 

Τό πρῶτο μήνυμα εἶναι ὅτι ἡ πίστη στόν Χριστό καί 
τήν Ἐκκλησία συμβαδίζει ἁρμονικά μέ τή γνώση καί τήν 
ἐπιστήμη.  

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν ἄνθρωποι σοφοί, μορφωμένοι, 
πανεπιστήμονες, πού ἀπό παιδιά ἀγάπησαν τή γνώση καί 
ἐπεδίωξαν νά τήν ἀποκτήσουν, φοιτώντας σέ ὅλα τά περί-
φημα σχολεῖα τῆς ἐποχῆς τους, χωρίς νά διστάσουν νά τα-
ξιδεύσουν καί μακριά ἀπό τήν πατρίδα καί τήν οἰκογένειά 

τους γιά νά ἐκπληρώσουν τόν σκοπό τους. Καί παρότι τήν ἐποχή ἐκείνη στά περισσότερα σχολεῖα δί-
δασκαν καθηγητές πού ἦταν εἰδωλολάτρες, οἱ τρεῖς Ἱεράρχες δέν ἐπηρεάσθηκαν καθόλου ἀπό αὐτό, 
ἀλλά ἀκολούθησαν τόν στόχο τῆς ζωῆς τους πού ἦταν ἡ μόρφωση καί ἡ γνώση, τίς ὁποῖες συνδύαζαν 
μέ τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς τους καί μέ τήν αὔξηση τῆς πίστεως μέ τήν τακτική παρουσία τους στόν 
ναό τοῦ Θεοῦ καί τή συμμετοχή τους στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. 

Τό δεύτερο μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς παιδείας εἶναι ὅτι ἡ μόρφωση τοῦ 
ἀνθρώπου γιά νά εἶναι τέλεια δέν θά πρέπει νά περιορίζεται μόνο στήν καλλιέργεια τοῦ μυαλοῦ ἀλλά 
νά ἐπεκτείνεται καί στήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Δέν θά πρέπει νά στοχεύει μόνο στήν αὔξηση τῆς 
γνώσεως ἀλλά καί στίς ἐπιδόσεις στήν ἀρετή. Οἱ γνώσεις δέν ἀρκοῦν γιά νά ἀναδείξουν ἕναν ἄνθρω-
πο, γιά νά τόν καταστήσουν ἱκανό νά διαχειρισθεῖ τή ζωή του καί νά προοδεύσει, γιατί ἡ ζωή δέν εἶναι 
μόνο γνώσεις, εἶναι καί συναισθήματα, εἶναι καί ἐνσυναίσθηση. Καί γι᾽ αὐτά τά δύο χρειάζονται καί οἱ 
ἀρετές: ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ κατανόηση, ἡ ὑπομονή, ἡ πραότητα. Χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος καί 
ἰδίως ὁ νέος, ὁ ἔφηβος, τό παιδί νά ἔχει ἀρχές πού θά τόν βοηθήσουν νά διαχειρισθεῖ καί νά ἀξιο-
ποιήσει τή γνώση. Χρειάζεται καί τίς δύο φτεροῦγες γιά νά πετάξει καί νά κατακτήσει τόν κόσμο πού 
ἐπιζητεῖ, καί τή γνώση καί τήν ἀρετή. 

Εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἡ ἑορτή τῶν Γραμμάτων νά ὑπενθυμίσει σέ ὅλους 
μας αὐτά τά δύο μηνύματα, καί ἡ χάρη τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν προστατῶν τῆς Παιδείας, νά 
σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς κατευθύνει ὅλους στήν ἐπίτευξη καί τῆς γνώσεως καί τῆς ἀρετῆς. 

Μέ θερμές πατρικές εὐχές 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
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Με αφορμή τη 10η επέτειο του προγράμματος «7 Υπό Απειλή» (“7 Most Endangered”), η Europa Nostra 
- η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά - και 
το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μόλις ανακοίνωσαν τους 11 πλέον επαπειλούμενους 
τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, όπως συμπεριλήφθηκαν στη βραχεία λίστα για το πρόγραμ-
μα του τρέχοντος έτους. Τα 11 μνημεία και τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς υπό απειλή στην Ευρώπη για το 
2023 είναι: o Κονάκι του Γιδά, Αλεξάνδρεια, ΕΛΛΑΔΑ o Σιδηροδρομικός Σταθμός Kortrijk, Kortrijk, ΒΕΛΓΙΟ o 
Κτήμα και Βασιλικό Μουσείο Mariemont, Morlanwelz, ΒΕΛΓΙΟ o Μνημειακό Κοιμητήριο Παρτιζάνων, Mostar, 
ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ o Φρούριο Tchakvinji, Zugdidi, ΓΕΩΡΓΙΑ o Συγκρότημα του Οίκου των Αδελφών 
Μοναχών, πρώην μοραβικός οικισμός Kleinwelka, ΓΕΡΜΑΝΙΑ o Μουσείο Herman Ottó, Miskolc, ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
o Πάρκο Memento, Βουδαπέστη, ΟΥΓΓΑΡΙΑ o Πολιτιστικό Τοπίο Paštrovska Gora, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ o Πολιτι-
στικό Τοπίο Sveti Stefan, Paštrovići, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ o Νερόμυλοι του Bistrica, Petrovac na Mlavi, ΣΕΡΒΙΑ.

 Η επιλογή έγινε με βάση την εξαιρετική σημασία και πολιτισμική αξία καθενός από τους τόπους καθώς 
και με βάση τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν σήμερα. Το επίπεδο εμπλοκής των τοπικών κοινοτήτων 
και η δέσμευση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη διάσωση αυτών των τόπων θεωρήθηκαν κρίσιμες 
προστιθέμενες αξίες. Ένα άλλο κριτήριο επιλογής ήταν η δυνατότητα αυτών των τόπων να λειτουργήσουν ως 
καταλύτης για αειφόρο κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και ως μέσο προώθησης της ειρήνης και του διαλόγου 
τοπικά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

 Οι 11 Yπό Aπειλή τόποι πολιτισμικής κληρονομιάς συμπεριλήφθηκαν στη βραχεία λίστα από μια διεθνή 
Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται στην ιστορία, την αρχαι-
ολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση, την ανάλυση και χρηματοδότηση έργων. Υποψηφιότητες για το 
Πρόγραμμα «7 Υπό Απειλή 2023» κατατέθηκαν από οργανώσεις-μέλη, συνεργαζόμενες οργανώσεις ή μεμο-
νωμένα μέλη της Europa Nostra από όλη την Ευρώπη, όπως και από μέλη της European Heritage Alliance.

Το «Κονάκι του Γιδά»
Το «Κονάκι του Γιδά» στην μικρή πόλη της Αλεξάνδρειας κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι ένα ιδιαίτερο δείγμα 

της όψιμης Οθωμανικής αρχιτεκτονικής της Βόρειας Ελλάδας. Στο παρελθόν υπήρξε εξοχική κατοικία του 
τοπικού γαιοκτήμονα (τσιφλικά), διοικητικό και κοινωνικό κέντρο της γαιοκτησίας (τσιφλικιού). Το όνομα «Κο-
νάκι του Γιδά» συγκροτείται από τον τουρκικό όρο «konak», που μπορεί να μεταφραστεί ως αρχοντικό και το 
τοπωνύμιο «Γιδάς» αναφέρεται στο χωριό που υπήρξε η σημερινή πόλη της Αλεξάνδρειας. Το «Κονάκι του 
Γιδά» πιθανότητα κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, το ύφος του μπορεί να ενταχθεί στην εποχή 
του Οθωμανικού Εκσυγχρονισμού και επιδεικνύει τις ικανότητες Βαλκάνιων περιπλανώμενων τεχνιτών. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά έγκεινται στον κλειστό εξώστη (σαχνισί) και στη συμμετρική διάρθρωση της πρόσοψης 
και της κάτοψης. Οι κατασκευαστικές τεχνικές είναι επίσης πολύ σημαντικές για την ιστορία της νότιο-ανατο-
λικής ευρωπαϊκής οικοδομικής τέχνης, καθώς στο κονάκι εφαρμόστηκε ένας σύνθετος συνδυασμός υλικών 
και τεχνικών, όπως ωμές πλίνθοι, τούβλα, ξύλινα πλαίσια με επικάλυψη σανίδων ή επιχρίσματος. Το «Κονάκι 
του Γιδά» είναι ένα δείγμα της κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, 
που συνδέει το παρελθόν πολλών Οθωμανικών και Ευρωπαϊκών οικισμών και κοινοτήτων της υπαίθρου. Γι’ 
αυτό η αποκατάσταση και αξιοποίηση του Κονακιού του Γιδά μπορεί να αποτελέσει ένα κέντρο ανάπτυξης 
της αγροτικής αυτής πόλης και παράδειγμα «ενεργοποίησης» και άλλων μνημείων της υπαίθρου. Το 1912, η 
Αλεξάνδρεια (τότε Γιδάς) εντάχθηκε στο «Βασίλειο της Ελλάδος». Το «Κονάκι του Γιδά» σύντομα αποτέλεσε 
την κατοικία και ιατρείου του γιατρού της περιοχής. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970, το κτίριο κατα κύριο 
λόγο έμεινε ακατοίκητο και σταδιακά μετατράπηκε σε ερείπιο. Κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων εγκατάλειψης, 
δεν υπήρξε καμία προστασία ή άλλη επέμβαση συντήρησης του κονακιού. Κάποια στιγμή, ένα σημαντικό 
τμήμα του κατέρρευσε. Έκτοτε, προοδευτικά αποσυντίθεται. Το υπολειπόμενο τμήμα της στέγης προστατεύει 
την ξύλινη δομή του κτιρίου, που με τη σειρά της αποτρέπει την ολική κατάρρευσή του. Παρόλα αυτά, η στέγη 
χρήζει προστασίας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη της υπόλοιπης κατασκευής από τα καιρικά φαινό-
μενα. Καθιζήσεις του εδάφους μπορούν πρόσθετα να προκαλέσουν βλάβες στη βάση του κτιρίου, ενώ υπάρ-
χουν αρκετές επικίνδυνες ρωγμές σε όλη την κατασκευή. Με στόχο την προστασία του μνημείου, η τοπική 
κοινότητα ένωσε τις δυνάμεις της με τον Δήμο Αλεξάνδρειας, το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοπικούς εξειδικευμένους επαγγελματίες σε πεδία συναφή με την πολι-
τισμική κληρονομιά και τις αναπτυξιακές πρακτικές και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 
αντιπρόσωπο της Europa Nostra στην Ελλάδα. Η υποψηφιότητα για το 7 Most Endangered Programme 2023 

κατατέθηκε από το Νέο Μέλος (Young Member) της Europa Nostra, κ. Γιώργο Μερτζανίδη. Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή του προγράμματος «7 Υπό Απειλή» δήλωσε: «Κατασκευασμένο από τον Οθωμανό διοικητή της 
περιοχής και συνδεδεμένο με ιστορικά γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων, το Κονάκι του Γιδά εμφανίζει σή-
μερα σημαντικές βλάβες και φθορές, διατηρεί ωστόσο όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά του και η αποκαταστάσή 
του είναι ακόμα εφικτή. Η τυπολογία του κτιρίου είναι σημαντική δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός παρόμοιων 
κτιρίων έχει καταστραφεί και η τοποθεσία του στον αστικό ιστό της περιφερειακής πόλης μπορούν να το 
καταστήσουν τοπόσημο και τμήμα της καθημερινής πολιτιστικής δραστηριότητας. Τοπικοί παράγοντες και 
η κοινότητα, πολιτισμικά σωματεία και οι ιδιοκτήτες προσπαθούν όσο μπορούν να χρησιμοποιείται ο περι-
βάλλων χώρος του κτιρίου, ώστε να παραμένει ενεργό κομμάτι της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας. 
Η αποκατάσταση του «Κονακιού του Γιδά», εκτός από διάσωση ενός σημαντικού μνημείου, θα προσέφερε 
επίσης στην πόλη έναν ιστορικό τόπο που θα τεκμηρίωνε το Οθωμανικό στοιχείο, που αποτελεί τμήμα της το-
πικής πολιτισμικής ταυτότητας.» Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Europa Nostra, Prof. Dr. Hermann Parzinger, 
δήλωσε: «Αυτή η βραχεία λίστα καλύπτει ένας μεγάλο εύρος μνημείων και τόπων πολιτισμικής κληρονομιάς 
που αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές διαφόρων τύπων. Οι τοπικές κοινότητες και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών είναι απόλυτα προσηλωμένες στη διατήρηση αυτών των εξαιρετικών δειγμάτων της κοινής μας 
κληρονομιάς, αλλά χρειάζονται ευρύτερη υποστήριξη. Γι’ αυτό καλούμε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς φορείς, τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Europa 
Nostra και το δίκτυο των μελών και συνεργατών, ώστε να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τους τόπους 
και τα μνημεία της βραχείας αυτής λίστας.» Η τελική λίστα των «7 Υπό Απειλή» μνημείων και τόπων πολιτι-
σμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη για το 2023 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Το Κονάκι του Γιδά, ανάμεσα στα 11 υπό απειλή μνημεία  

και τόπους πολιτισμικής κληρονομιάς στην Ευρώπη

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενημερωτική εκδήλωση 
για την κλιματική αλλαγή

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25-1-
2023 στις 18.00 στο χώρο της δημοτικής 
βιβλιοθήκης  Αλεξάνδρειας η ενημερωτική 
εκδήλωση ευαισθητοποίησης  με θέμα : «Η 
κλιματική αλλαγή. Το σήμερα και το αύριο 
του Πλανήτη ».

Μετά από την αρχική εισήγηση του Διευ-
θυντή του Σχολείου προβλήθηκε το σπου-
δαίο ντοκιμαντέρ του  National Geographic    
με τίτλο : “Six Degrees Could Change The 
World”.

Μετά το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ 
ακολούθησε  τηλεδιάσκεψη με τον Καθηγη-
τή Βιοχημείας του τμήματος βιολογίας του 
ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνο Βοργιά  εξειδικευμέ-
νο επιστήμονα στο συγκεκριμένο θέμα .   

Ο κ. Βοργιάς  με απλό και κατανοητό λόγο απευθύνθηκε στους παρευρισκόμενους εκπαιδευτικούς και 
γονείς των μαθητών και  παρουσίασε  την οριακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Πλανήτης. Βασι-
κή αιτία  της αύξησης της θερμοκρασίας είναι η υπερβολική εκπομπή ρύπων  που δημιουργούν το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου . Ο κ. καθηγητής ολοκλήρωσε την παρέμβασή του  κάνοντας απλές προτάσεις  για 
την καθημερινότητα των νοικοκυριών  .

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της προβολής  και μετά το τέλος  ανταλλαγή απόψεων , προτάσεων και 
θέσεων από τους συμμετέχοντες. 

Ευχαριστούμε όλους και όλες για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση. 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας, με πνευματικό 

μνημόσυνο και αφιέρωμα
 στον Φώτη Καραβασίλη

-Σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαχειρίσεως 
Περιουσίας Κληροδοτήματος Αναστασίου Κάππου
Εκδήλωση και ετήσιο πνευματικό μνημό-

συνο πραγματοποιεί ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Βέροιας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Δι-
αχειρίσεως Περιουσίας Κληροδοτήματος Ανα-
στασίου Κάππου, την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
«ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» όπου 
θα τελεσθεί το ετήσιο πνευματικό μνημόσυνο 
υπέρ των αποβιωσάντων δικηγόρων και θα 
απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο, από τον  Δή-
μαρχο Βέροιας, στον απόφοιτο Λυκείου της 
Βέροιας που πρώτευσε στη σχολική περίοδο 
2021-2022.

Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στον αποβιώσαντα Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
Φώτη Καραβασίλη. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ομιλία από το δικηγόρο κ. Αντώνιο Μπιδέρη, με 
θέμα: «Εγκλημα στο σχολείο. Ανήλικοι δράστες… αδρανείς ενήλικες».
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Σε οικογενειακό κλίμα
η βασιλόπιτα του ΦΑΣ Νάουσα

Σε «οικογενειακό» κλιμα  πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας 
της ομάδας του ΦΑΣ Νάουσα,την  Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, παρουσία 
του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού 
κ. Βασιλειάδη, της διοίκησης και των παικτών. 

Τόσο ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Κεράνος, όσο και ο δήμαρ-
χος Νικόλας Καρανικόλας έδωσαν συγχαρητήρια στους παίκτες για την 
προσπάθεια που καταβάλλουν παρά τις όποιες δυσκολίες, ενώ, τονί-
στηκε ότι η διοίκηση του ΦΑΣ Νάουσα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία 
με την δημοτική αρχή, προσπαθώντας πάντα για το καλό της ιστορικής 
μας ομάδας.

Τα φλουριά έτυχαν οι παίκτες Βασίλης Ηλίας και Μιχάλης Τράιος.

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση
του “Εν Σώματι Υγιεί “
στον Στέλιο Μαραγκό

Η Διοίκηση του 
“Εν Σώματι Υγιεί” 
Α.Σ. ΑμεΑ Βέροι-
ας, αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευ-
χαριστήσει δημόσια 
τον φυσικό αρχηγό 
και σημαία της πο-
δοσφαιρικής ομάδας 
της ΠΑΕ Βέροια, 
ΜΑΡΑΓΚΟ ΣΤΕΛΙΟ, 
που μετά την πρό-
σφατη ανακοίνωσή 
του να αποχωρήσει 
από την ομάδα που 
αγωνιζόταν, αποφά-
σισε να προσφέρει 
οικονομική ενίσχυση 
προς τους σκοπούς 
και τις ανάγκες των 
Αθλητών με Αναπη-
ρία του σωματείου 

μας και παράλληλα να μας δωρίσει υπογεγραμμένη τη φανέλα που 
φορούσε στον τελευταίο αγώνα που αγωνίστηκε στις 05/01/2023 για 
την 9η Αγων, της Superleague 2 με αντίπαλο τον Μακεδονικό, στο 
γήπεδο της Βέροιας, η οποία θα κοσμεί τα γραφεία μας σε περίοπτη 
θέση. Ο Στέλιος με την κίνησή του αυτή, αποδεικνύει στην πράξη, ότι 
το μεγαλείο και το ήθος που τον χαρακτηρίζει ως ποδοσφαιριστή τον α-
κολουθεί και στην εξωαγωνιστική του ζωή!  Ευχόμαστε στον αθλητή και 
Άνθρωπο Στέλιο Μαραγκό καλή συνέχεια στην αθλητική του καριέρα και 
να συνεχίσει να προσφέρει με πράξεις σαν και αυτήν!

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Φεβρουάριος 2023

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

30-01-2023μέχρι

05-02-2023θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο28-1-2023

08:00-14:30 ΚΑΛΟΥ-

ΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΜΟΡΑΒΑ 3 (έναντι ΙΚΑ) 

23310-27507

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0  Π Α -

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-

26757

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

18 23310-23132

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

18 23310-23132

Κυριακή29-1-2023

08:00-14:30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Δευτέρα30-1-2023

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΣ 10 (κο-

ντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Φαρμακεία



16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 11www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Μηνά Νάουσας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ

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

Οι κόρες, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο ουζερί «Φ.Π.Α.»

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 28 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιε-
ρό Ναό  Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς 
και θείας

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΑΝ
ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ

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

 Τα παιδιά
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 29 

Ιανουαρίου 2023 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριω-
τίσσης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και αδελφού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ.
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ

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 παιδιά, 
Η αδελφή, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

27 Ιανουαρίου 2023 στις 3.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στην Κουλούρα Η-
μαθίας η Φανή Τραγιαννο-
πούλου,  σε ηλικία 49 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 28 Ιανουαρίου 2023 στις 
12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α-
λεξάνδρειας Ημαθίας ο Γεώρ-
γιος Τσιαπανίτης,  σε ηλικία 
86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ

Πρόσκληση σε κοπή πίτας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Άγιος Γεώργιος Πε-

ριστερεώτα έχει την τιμή και την χαρά να σας καλέσει στην κα-
θιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή στις 12:00 π.μ. στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Σωματείου, Γεωργάκη Ολυμπίου 4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 Ευλογία της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
12.10 Ενημέρωση-απολογισμός των δραστηριοτήτων του 

Σωματείου για την τριετία 2019-2022 και προγραμματισμός στό-
χων για το νέο έτος από τον πρόεδρο κ. Κυριακίδη Θεοδόσιο.

12.20 Παραδοσιακά τραγούδια από το «Μουσικό Εργαστήρι» 
του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, 
με την επιμέλεια του Γιώργου Πουλαντσακλή. 

12.40 Δεξίωση με καφέ, αναψυκτικά και παραδοσιακά εδέ-
σματα του Πόντου. 

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας
 Δρ. Κυριακίδης   εοδόσιος   Ιορδανίδης Αριστείδης

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

ΣΥΣΣΙΤΙΟ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

Εκπαίδευση 
για πρώτες βοήθειες και 

χρήση Απινιδωτών
Η Πολιτιστική Εταιρεία «Τροπισμός – Για τις Τέχνες, τον Πολιτισμό & 

την Έρευνα», σε συνεργασία με την Ανθρωπιστική Οργάνωση “Kids Save 
Lives” και το Κέντρο Εκπαίδευσης «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τσίτσης 
Αναστάσιος - Χριστόδουλος», διοργανώνουν δράση για την εκπαίδευση 
επάνω στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση Απινιδωτών. 

Με αφορμή την προμήθεια τριών Απινιδωτών, από το «Συσσίτιο 
– Τράπεζα Αγάπης Ναούσης» της Ιεράς Μητροπόλεως μας, δύο από 
δωρεές συμπολιτών μας και μία από δωρεά του «Καφέ Αλλοτινό» της κ. 
Δήμητρας Ταμπάκη, ειδική απεσταλμένη ομάδα εκπαιδευτών του “Kids 
Save Lives” θα εκπαιδεύσει συμπολίτες μας, αποδίδοντας στο τέλος πι-
στοποίηση χρήσης των Απινιδωτών και παροχής πρώτων βοηθειών. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευ-
σης «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Τσίτσης Αναστάσιος -Χριστόδουλος» 
Νάουσας, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρες 11:00 – 17:00. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών Αγίου Όρους 
Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4     Φεβρουαρίου 
2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του  Δ.Σ.
3. Οικονομικός Απολογισμός του  Δ.Σ.
4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα – προτάσεις

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Τ.Σ.Υ.                              Τ.Υ.

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.       ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ Γ.

Ιερά Μητροπόλις: Εορτή των Γραμμάτων 
προς τιμήν των Τριών Ιεραχών και του Οσίου 

Γερασίμου του Υμνογράφου
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, 

Ναούσης και Καμπανίας σας προ-
σκαλεί στην Εορτή των Γραμμάτων 
προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-
ριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώ-
ρα 11:30 π.μ. στο Μητροπολιτικό 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
Ναούσης (έναντι του Ιερού Ναού 
Παναγίας). 

 Στην εκδήλωση θα ομιλήσουν 
ο κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος 
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. και η κ. Ευθυμία Γώτη, 
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Νομού Ημαθίας, οι οποίοι 
θα παρουσιάσουν τη διακονία και 
την προσφορά της Εκκλησίας στα 
Γράμματα και την Παιδεία από τους Τρεις Ιεράρχες μέχρι τον νέο 
Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Γεράσιμο τον Υμνογράφο.  

 Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.  
Είσοδος ελεύθερη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Το ΔΣ της Μέριμνας Ατόμων με Αυτισμό,λαμβάνοντας υπόψη την 

υποχρέωση πραγματοποίησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,καλεί  τα 
τακτικά  μέλη του συλλόγου τη Δευτέρα 30 Ιανουρίου 2023 και ώρα 
17:30, στο κέντρο υποστήριξης της Μ.Α.μ.Α(διοικητικές υπηρεσίες συλ-
λόγου),επί της Μητροπόλεως 32 στον 1ο όροφο. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙ-
ΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Πεπραγμένα ΔΣ για την περίοδο 2022

2.Έγκριση ή μη οικονομικού απολογισμού 2022
3.Έγκριση ή μη της έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.Έγκριση  οικονομικού προϋπολογισμού 2023
5.Προϋπολογισμός δράσεων 2023
Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιη-

θεί στις 6 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Παρακαλούμε για την οικονομική τακτοποίηση των συνδρομών των 

τακτικών μελών του συλλόγου μας.
Με εκτίμηση για το ΔΣ

  Η πρόεδρος   Η γραμματέας  
 Ελένη Γεωργιάδου   Λουκία Μήτσα
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-

πεδο 600 τ.μ., στο 

Ξηρολίβαδο, στην 

είσοδο του χωριού 

δεξιά, άρτιο και οικο-

δομήσιμο. Τηλ.: 6983 

876154.

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 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., συ-

ντελεστής δόμησης 

1,2, Διογένους με 

Πιερίδων 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  54 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 25000
ΠΙΕΡΙΩΝ πανω Διαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 Τ.Μ δυο ομορα  γραφεια με 2wc νοικιασμενα 350€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ130 τ.μ 3ΔΣ-Κ 3ος χ.ασανσερ Θερμ/τες 
κοπλαμ,300€
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.64000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 4000τ.μ οικ.αρτιο 0,4 με θεα 200000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€
ΠΑΤΡΙΔΑ προς ΤΡΙΛΟΦΟ δεξια πλευρα 8 ΣΤΡ.Αυτ.αρδευση 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 16000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδη-
γού Μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης 
ειδικότητας

2) Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκατα-
στάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)

3) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκατα-
στάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, Σιδηροδρομικός 

Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 με εσωτερικό αρ. 141 ή 

144 ή 123.



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, Ανοίξεως 

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 ΤΑΞΙ 

με ειδική άδεια από επιχεί-

ρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. Τηλέ-

φωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.30 με 

18.30 & email: nkakaris@

hotmail.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 

στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 

510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 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-

λ ικ ιωμένων. Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ 62 χρόνων, συ-

νταξιούχος, εμφανίσιμη, 

κοινωνική, αξιοπρεπής, α-

ναζητά σύντροφο έως 70 

χρόνων για μία ουσιαστική 

σχέση ζωής. Μόνο σοβα-

ρές προτάσεις. Τηλ.: 6993 

233313.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 

Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-

νόμενα καθίσματα και τιμό-

νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 

λάστιχα καινούργια 11/2022, 

σύστημα παρκαρίσματος, 

ABS, ESP, βοήθεια εκκί-

νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 

5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 

6948 119922 κ. Γιώργος.
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Υπεύθυνος Φορτώσεων - Εξαγωγικής Διαδικασίας
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον 

τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής 
ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην 
ελληνική και διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκα-
ταστάσεις της ,που βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύ-
ας Βρύσης, υπεύθυνος φορτώσεων – εξαγωγικής διαδικασίας.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός οδοντιάτρου για πλήρη απασχόλη-
ση σε οδοντιατρείο στο κέντρο της Βέροιας.

Ευχάριστο περιβάλλον, μοντέρνος χώρος προοπτική 
μακροχρόνιας συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:
· Ηλικία έως 30 ετών (πρόσληψη μέσω προγράμματος 

ΟΑΕΔ)
· Ενεργή κάρτα ανεργίας
· Επικοινωνιακές δεξιότητες
· Πτυχίο σχετικής ειδικότητας θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν
· Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Αρμοδιότητες:
· Κλινική εργασία
· Αποστείρωση εργαλείων
· Γραμματειακή υποστήριξη

Για πληροφορίες και βιογραφικά στο:
athanasia.fotopoulou@hotmail.com

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

τον εξολπισμό, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω συνταξιοδό-
τησης. Πληρ. τηλ.: 6973 327071 κ. Χριστίνα.

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

Απαραίτητα προσόντα:
-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. 
6975 900180 - 6975 

900176
Αποστολή βιογραφι-
κών στο email:
ea.veroia 8690@

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

1528-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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



Το μεσημέρι της Παρασκευής(27/01) έκοψε την πίτα του ο 
Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας στο Παλιό Ποδή-
λατο στην Ραχιά. Μακριά από την καθημερινότητα των δικαστηρί-
ων, οι δικαστικοί υπάλληλοι παρέα και με δικηγόρους γλέντησαν 
και χόρεψαν υπό τους ήχους της ζωντανής ορχήστρας. Παρόντες 
στην όμορφη εκδήλωση ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας Στέργιος Σουροβίκης και ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ.Β. 
και αντιδήμαρχος Τεχνικών Αλέξης Τσαχουρίδης. Στην πίτα που 
κόπηκε συμβολικά το φλουρί έπεσε στο Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρει-
ας, ενώ στα ατομικά τσουρεκάκια που μοιράστηκαν, τυχερή ήταν 
η υπάλληλος της Εισαγγελίας Εύη Σαράτση, και το φλουρί της 
αντιστοιχούσε στο ποσό των 100€. 

Συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του συλλόγου για την διοργάνωση της 
πετυχημένης εκδήλωσης και να τους ευχηθούμε με υγεία και του 
χρόνου!!!
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Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 
Στήριξη της γεννητικότητας με κίνητρα και παροχές

Με γλέντι και χορό έκοψαν την πίτα τους 
οι Δικαστικοί Υπάλληλοι Ημαθίας

Με στόχο να αντιμετωπιστεί το μείζον 
θέμα του δημογραφικού προβλήματος 
στην Ελλάδα, το Οικονομικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, σε συνεργασία με την 
Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος, ανακοινώνει μια δέσμη έξι προ-
τάσεων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά 
στη στήριξη της γεννητικότητας, μέσω 
κατάλληλων κινήτρων και παροχών.

Οι προτάσεις είναι οι εξής:
1) Να ορισθεί το όριο φτώχειας ως 

αφορολόγητο ποσό εισοδήματος για τις 
οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, με τις 
ανάλογες προσαυξήσεις.

Η αύξηση των δημοσίων εσόδων από 
τις δύο αυτές παρεμβάσεις θα είναι κα-
ταλυτικής σημασίας για την ελάφρυνση των πιο αδύναμων συμπολιτών 
μας. Το αφορολόγητο ποσό πρέπει να οριστεί με δίκαιο και αντικειμενι-
κό τρόπο, δεδομένου ότι είναι λογικό να μη φορολογούνται εισοδήματα, 
που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Για αυτό προτείνουμε, σύμφωνα με τα όρια της φτώχειας της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, να καθορίζονται τα ποσά εισοδήματος που θα είναι αφορολόγητα 
για τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, με αρχική εφαρμογή 
στις πολύτεκνες οικογένειες. 

Για παράδειγμα, το όριο της φτώχειας-αφορολόγητο όριο πρέπει να 
υπολογίζεται στις δύο κάτωθι συγκεκριμένες περιπτώσεις ως εξής:

A. του εγγάμου με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα κάτω των 14 ε-
τών: 12.603 ευρώ,

B. του πολυτέκνου με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα κάτω των 
14 ετών: 14.178 ευρώ.

Ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες, λόγω ειδικής φροντίδας που 
οφείλει το Κράτος σε αυτές, θα πρέπει να φορολογούνται με εφαρμογή 
της κλίμακας από το αρχικό κλιμάκιο στο υπερβάλλον του αφορολογή-
του ποσού εισοδήματος. 

2) Να υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανά-

γκες στέγασης μιας οικογένειας με παιδιά.
Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να 

εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία 
για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογε-
νειών με παιδιά. Στην κατεύθυνση της κοι-
νωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης και 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης προτείνουμε, 

• για τις τρίτεκνες οικογένειες (δύο γο-
νείς και τρία εξαρτώμενα παιδιά), τα πρώ-
τα 100 τ.μ. να υπολογίζονται με 50% μειω-
μένο ΕΝΦΙΑ. 

• για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα 
πρώτα 100 τ.μ. να υπολογίζονται με 75% 
μειωμένο ΕΝΦΙΑ.

 3) Άρση κριτηρίων πολυτελούς διαβίω-
σης για τις πολύτεκνες οικογένειες σε όλα 

τα κοινωνικά επιδόματα (θέρμανσης, στεγαστικού, ενοικίου κ.α.). 
Ορισμένες από τις πολύτεκνες οικογένειες διαθέτουν «μεγάλο» σπίτι 

ή «μεγάλου» κυβισμού αυτοκίνητο για τις αντικειμενικές ανάγκες τους 
και όχι εξαιτίας πολυτελούς διαβίωσης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι 
θα ήταν ορθή η άρση των κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης για τις πο-
λύτεκνες οικογένειες.

4) Στεγαστική πολιτική
Το Κράτος οφείλει να ασκήσει ισχυρή πολιτική κοινωνικής στέγασης 

για να δώσει ώθηση στις οικογένειες με παιδιά. Προτείνουμε
• Με την απόκτηση του 4ου παιδιού, μείωση του κεφαλαίου του στε-

γαστικού δανείου κατά 20% για υπάρχοντα δάνεια και επιδότηση των 
δόσεων για δύο έτη για τα νέα στεγαστικά δάνεια, που υπογράφονται 
μετά την απόκτηση του 4ου παιδιού. 

• Με την απόκτηση του 5ου παιδιού, μείωση του κεφαλαίου του στε-
γαστικού δανείου κατά 30% για υπάρχοντα δάνεια και επιδότηση των 
δόσεων για τρία έτη για τα νέα στεγαστικά δάνεια, που υπογράφονται 
μετά την απόκτηση του 5ου παιδιού.

• Άτοκα στεγαστικά δάνεια για τρίτεκνους – πολύτεκνους, (δέσμευση 
κυβέρνησης). Ας σημειωθεί άλλωστε ότι ισχύει ακόμη (δεν έχει καταρ-

γηθεί) αλλά, δυστυχώς, δεν εφαρμόστηκε ποτέ η διάταξη του άρθρου 
52 του Ν. 2082/1992 περί άμεσης στεγαστικής συνδρομής των πολυτέ-
κνων που αποκτούν το έβδομο (7ο) παιδί.

• Βελτιώσεις στον Νόμο 5006/2022: 
-Για το σύνολο των οικογενειών με παιδιά, το είδος του ακινήτου 

που μπορεί να αγοραστεί με το χαμηλότοκο δάνειο, να μην είναι υπο-
χρεωτικά επί οικοδομής και μόνο, αλλά να αφεθεί ελεύθερο, ώστε να 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε κατηγορία ακινήτου που μπορεί να καλύψει 
στεγαστικές ανάγκες.

-Να αφαιρεθούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τους 
πολυτέκνους, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ, τόσο για τα στε-
γαστικά δάνεια όσο και για την διάθεση ακινήτων του δημοσίου έναντι 
ελεγχόμενου μισθώματος, ενώ για την διάθεση ακινήτων του δημοσίου 
οι πολύτεκνοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα.

-Να ενταχθούν στις διατάξεις του νομοσχεδίου οι πολύτεκνοι, που 
έχουν ήδη στεγαστικά δάνεια.

5) Κοινωνικό μέρισμα – να λαμβάνεται πρόνοια για τις πολύτεκνες 
οικογένειες

Από το εκάστοτε κοινωνικό μέρισμα που προκύπτει ως θετικό πλε-
όνασμα από την ετήσια εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, θα 
πρέπει να ενισχύονται καθολικά και οι γονείς που έχουν την πολυτεκνι-
κή ιδιότητα, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, αναλογικά ως προς το 
πλήθος των παιδιών τους . 

6) Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα των προστατευόμενων τέ-
κνων κάθε οικογένειας

Η περιστασιακή αμοιβή των προστατευόμενων τέκνων μιας οικογέ-
νειας, με ταυτόχρονη υπαγωγή τους στο τεκμαρτό εισόδημα, δημιουργεί 
πλασματικό εισόδημα τόσο για τα τέκνα όσο και για την οικογένεια, με 
αποτέλεσμα την υπέρμετρη φορολογική τους επιβάρυνση, με συνέπεια 
τη δημιουργία κινήτρων για φοροδιαφυγή. Το εισόδημα των προστα-
τευόμενων τέκνων (18ο έτος ή 25ο εφόσον σπουδάζουν) θα πρέπει να 
εξαιρείται από την προσμέτρηση στο τεκμαρτό εισόδημα για τα τέκνα 
ατομικά και την οικογένεια συνολικά. 
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