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Οι τράπεζες θα στηρίξουν 
τους δανειολήπτες…

ή να ΄χαμε να λέγαμε;;;
Μου έκαναν εξαιρετικά θετική εντύπωση οι δηλώσεις 

του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ευθέως 
θέτει τις τράπεζες προ των ευθυνών τους και τους ζητά 
να καλύψουν την αύξηση στις δόσεις των στεγαστικών 
δανείων λόγω των υπεραυξημένων κερδών τους. Δεν 
ξέρω αν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου επιτέλους να 
αρθρώσει κυβέρνηση μια λέξη που θα στριμώξει έστω 
λίγο τις τράπεζες ή είναι μέσα στα πλαίσια μιας καλής ε-
πικοινωνιακής πολιτικής ενόψει εκλογών. Σε κάθε περί-
πτωση το αποτέλεσμα μετράει και τελικά αν οι τράπεζες 
θα βάλουν πλάτη και σε ποιο βαθμό. 

Γιατί από αυτά που ακούμε ίσως «πολύ κουβέντα 
για το τίποτα» αφού τα όποια ευεργετικά μέτρα θα 
στηρίξουν ολίγους και δεν θα αποφευχθεί το νέο κύμα 
κόκκινων δανείων. Αν επομένως είναι να φανεί ο πρω-
θυπουργός «λέοντας» που τα βάζει με τις τράπεζες και 
οι τράπεζες δώσουν λίγα ψίχουλα στήριξης σε μετρη-
μένους δικαιούχους τι καταλάβαμε; Όλοι κερδισμένοι 
εκτός των δανειοληπτών! Δεν θέλω ωστόσο να προ-
τρέχω, ούτε να χαρακτηριστώ προκατειλημμένος, αλλά 
ας περιμένουμε μετά τις διαβουλεύσεις πόσο «υποστη-
ρικτικά» θα είναι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινω-
θούν και πόσο κόσμο θα καλύψουν…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Έκλεισε την Πέμπτη λόγω 
βροχόπτωσης ο Δημοτικός 

Βρεφικός στο Άλσος
Καλά τα  πή -

γαμε στη Βέροια 
γενικά με το διή-
μερο πέρασμα της 
Άριελ, που έριξε 
πολύ νερό, χωρίς 
ωστόσο να δημι-
ουργηθούν ιδιαί-
τερα προβλήματα. 
Την Πέμπτη(01/12) 
μόνο έμεινε κλει-
στός ο Δημοτικός 
Βρεφικός Σταθμός 
Βέροιας «Θ. Ζωγι-
οπούλου» στην πε-
ριοχή του Άλσους 
Παπάγου, αφού το 
κτίριο λόγω της θέ-
σης που βρίσκεται 

και της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισε και η διοίκηση 
ανέστειλε την λειτουργία για να γίνουν οι εργασίες. 

Πάντως θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αντιπλημμυ-
ρικές παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο κτίριο και τον περι-
βάλλοντα χώρο, αφού η θέση που βρίσκεται με σημαντική 
υψομετρική διαφορά, οδηγεί τα νερά προς το συγκεκριμένο 
σημείο και το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο. 
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του Σαββατοκύριακου

Να αναδειχθεί το καλντερίμι που αποκαλύφθηκε
στις εργασίες ανάπλασης κοντά στην Καραχμέτ

Ένα πανέμορφο καλντερίμι (λιθόστρωτος 
δρόμος του οποίου οι πέτρες δεν είναι κα-
τεργασμένες) αποκαλύφθηκε στις εργασίες 
που γίνονται κοντά στην Γέφυρα Καραχμέτ 
δίπλα από τις όχθες του Τριποτάμου. Κατά 
την διάρκεια της ανάπλασης της περιοχής 
ήρθε στο φως το χαρακτηριστικό πέτρινο 
καλντερίμι που ήταν σήμα κατατεθέν στις 
περισσότερες παραδοσιακές γειτονιές της 
Βέροιας και δυστυχώς πλέον είναι «δυσεύ-
ρετο». Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο σχε-
διασμός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
του δήμου για το συγκεκριμένο σημείο, ω-
στόσο είναι απαραίτητο να μην σκεπαστεί το 
καλντερίμι και να διατηρηθεί, αφού πρόκει-
ται για μέρος της ταυτότητας της πόλης μας 
και πρέπει να αναδειχθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Και φυσικά θεωρούμε αδια-
νόητη την όποια σκέψη να καλυφθεί και να 
τοποθετηθεί οτιδήποτε από πάνω του.

Μαθητικές ζωγραφιές για καλό σκοπό
από τα «Παιδιά της Άνοιξης»

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σήμερα 3 
Δεκεμβρίου και τα «Παιδιά της Άνοιξης» παρουσίασαν 
χθες από το πρωί στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας 
μια  υπαίθρια έκθεση με έργα που ζωγράφησαν μαθητές 
δημοτικών σχολείων της Ημαθίας, ( 1ο, 6ο, 7ο, 12ο και 
16ο Βέροιας, 7ο Νάουσας, Αγ. Γεωργίου, Λιανοβεργίου, 
Λουτρού, 1o Μελίκης, Ν. Νικομήδειας, Λυκογιάννης, 
Λαζοχωρίου, Σταυρού, Στενήμαχου, Ταγαροχωρίου, Τρι-
ποτάμου, Ραχιάς) που ήταν διαθέσιμα προς πώληση σε 
όποιον ήθελε να στηρίξει την προσπάθεια λίγο πριν τις 
γιορτές της Αγάπης.  Κι αυτό διότι  τα έσοδα από τις ζω-
γραφιές θα διατεθούν από τα «Παιδιά της Άνοιξης» για 
καλό κοινωνικό σκοπό, σε ανθρώπους που τα έχουν πε-
ρισσότερη ανάγκη εν όψει των Χριστουγέννων, όπως εί-
πε και η πρόεδρος του συλλόγου Ν. Σαρκατζή που ήταν 
παρούσα μαζί με μέλη της διοίκησης, με παιδιά και μαθητές σχολείων και εννοείται, τον ήρωά τους τον Bili, πρεσβευτή 
του αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Γονίδης και ΚΕΜΑΕΔ: Όταν «όλα σε αγαπάνε»
επί σκηνής! 

Γεμάτος ο Χώρος Τεχνών, το βράδυ της 
Τετάρτης στην ετήσια εκδήλωση του Κέ-
ντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότη-
τες Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ), για την Παγκόσμια 
Ημέρα Αναπηρίας (3 Δεκέμβρη), με καλε-
σμένο τον Σταμάτη Γονίδη. Περιτριγυρισμέ-
νος από τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ και της 
Σχολικής Χορωδίας Βέροιας, υπό την καθο-
δήγηση της μουσικού Ελένης Αναγνώστου, 
τραγούδησε μαζί τους, απο το «Χαίρε Νύμ-
φη Ανύμφευτε», που εντυπωσίασε τον Μη-
τροπολίτη, μέχρι ποντιακό,  ένα νανούρισμα 
που έγραψε ο καλλιτέχνης για τη νεογέννη-
τη κόρη του και δικά του γνωστά τραγούδια, παλιά και καινούρια. Ωραία στιγμή όταν Γονίδης και παιδιά τραγούδησαν ένα 
από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια, το «όλα σ΄ αγαπάνε»!

Να σημειώσουμε ότι στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε «Ο κόσμος κάτω απ’ το κρεβάτι», θεατρική παράσταση βασι-
σμένη στο βιβλίο της Μαριάννας Μακαριάν, σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ και σκηνοθεσία Κων/νου Ντομουχτσή.

Η βραδιά έκλεισε με ανταλλαγή δώρων αφού  η κα Δαμιανίδου κάλεσε τον Μητροπολίτη να χαρίσει μια εικόνα δώρο 
στον Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος είχε ήδη φέρει τα δικά του δώρα για όλα τα παιδιά.



Της Ολυμπίας 
Αποστόλου*

Σήμερα, οι Έλ-
ληνες καταβάλλουμε 
τις τρίτες υψηλότερες 
ιδιωτικές δαπάνες υ-
γείας στην Ευρώπη. 
Όποιος έχει χρειαστεί 
μια εγχείρηση, γνω-
ρίζει ότι οι αναμονές 
μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλες, κάτι που επιδεινώθηκε μέσα στην 
πανδημία. Για το λόγο αυτό, πολλοί απευ-
θύνονται στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και αν 
δυσκολεύονται να αντέξουν το κόστος.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν 
επιθυμεί να λύσει το πρόβλημα. Επιλέγει να 
το εκμεταλλευτεί για να παραδώσει ολόκλη-
ρη την υγεία στον ιδιωτικό τομέα. Ονομάζει 
μεταρρύθμιση την επιστροφή σε ένα μοντέ-
λο που η χώρα άφησε πίσω με την ίδρυση 
του Ε.Σ.Υ. από την πρώτη κυβέρνηση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στην καρδιά του Εθνικού Συστήματος Υ-
γείας ήταν ο γιατρός πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης. Αυτό εξασφάλισε στους 
ασθενείς τη βεβαιότητα ότι στο Νοσοκομείο 
θα υπάρχει πάντα γιατρός, ότι το πρόβλημά 
τους δε θα γίνει αντικείμενο οικονομικής εκ-
μετάλλευσης, ότι κανένας δε θα τους κάνει 
«πάσα» σε κάποια ιδιωτική κλινική για το 
κέρδος.

Σήμερα, αυτή η ασφάλεια δεν υπάρχει. Η 
λύση όμως δεν είναι η επιστροφή στο σύστη-
μα που ιστορικά γνωρίζουμε ότι λειτουργού-
σε σε βάρος της πλειοψηφίας μέχρι το 1983. 
Η λύση είναι η ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. Η κάλυψη 

των κενών με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό. Η βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και η αύξηση των απο-
δοχών ώστε να σταματήσουμε να βλέπουμε 
τους γιατρούς μας να φεύγουν για το εξωτε-
ρικό. Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας για την ανάπτυξη νέων 
και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων υ-
πηρεσιών των Νοσοκομείων. Η δημιουργία 
σύγχρονων μονάδων περίθαλψης εκτός των 
νοσοκομείων, όπως δημόσια κέντρα για χρό-
νια πάσχοντες και για αποκατάσταση.

Η σοσιαλδημοκρατία αναγνωρίζει ότι υ-
πάρχουν «οικονομικά της υγείας». Η διαχείρι-
ση του δημόσιου χρήματος πρέπει να γίνεται 
με φειδώ και για την κάλυψη υπαρκτών ανα-
γκών. Δεν αποδέχεται όμως ποτέ το «εμπό-
ριο της υγείας». Ο ανθρώπινος πόνος και η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν επιτρέπεται να 
γίνονται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευ-
σης. Αυτό ίσχυε το 1983. Ισχύει εξίσου το 
2023.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα, συνεχίζει να εμπνέ-
εται από τον αλτρουισμό των πρωτεργατών 
του Ε.Σ.Υ., όπως ο σπουδαίος γιατρός και 
πολιτικός Θανάσης Γεωργιάδης που έκλεισε 
το ιδιωτικό του ιατρείο για να ενταχθεί με 
πλήρη απασχόληση στο Νοσοκομείο Βέροι-
ας, δωρίζοντας ταυτόχρονα τα υπερσύγχρο-
να μηχανήματά του. Για αυτούς αλλά και για 
το μέλλον όλων μας, δε θα σταματήσουμε να 
αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο, πραγματικά 
δημόσιο σύστημα υγείας που θα υποδέχεται 
και θα υπηρετεί κάθε πολίτη.

*Οικονομολόγος - Μέλος Πολιτικού 
Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής

Με την υπ’ αρ. 2377/2022 
απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ) έγινε, κατά πλειοψηφία, 
δεκτή η αίτηση ακύρωσης που 
άσκησαν ο Αντώνης Μαρκού-
λης, δικηγόρος, επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης του Δή-
μου Βέροιας «Προτεραιότητα 
στον Πολίτη», μέλος της Κεντρι-
κής Επιτροπής Ανασυγκρότη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία και μέλος του ΔΣ της 
ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και ο Κωνσταντίνος Τροχόπου-
λος, δικηγόρος, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βέροιας με 
την ως άνω δημοτική παράταξη.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αρ. 760/2022 απόφαση του 
Γ’ Τμήματος του ΣτΕ (5μελής σύνθεση), η οποία είχε κρίνει 
αντισυνταγματικό τον νόμο Θεοδωρικάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) 
και 6 (παρ. 1, 2, 4) του ν. 4623/2019 και 10 παρ. 6 περ. α’ 
του ν. 4625/2019, καθώς και του άρθρου 177 παρ. 3 του ν. 
4635/2019 θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, προκειμένου στα όργανα αυ-
τά να υπάρχει πλειοψηφία της παράταξης του 
δημάρχου.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο 
του Συμβουλίου της Επικρατείας περίληψη της 
απόφασης, έγινε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι με 
τις παραπάνω διατάξεις, καθ’ ο μέρος καταλαμ-
βάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά 
τις εκλογές της 26.05.2019 και της 02.06.2019, 
ο νομοθέτης παρενέβη, αμέσως μετά τη διε-
ξαγωγή των εκλογών στη λειτουργία των ΟΤΑ 
πρώτου βαθμού, επιφέροντας δύο βασικές αλ-
λαγές στο υφιστάμενο σύστημα, οι οποίες είναι 
μεταξύ τους αλληλένδετες: αφενός μετέβαλε 
τον τρόπο συγκροτήσεως της Οικονομικής Ε-
πιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι σε αυτές η 
πλειοψηφία θα ανήκει στην παράταξη με την ο-
ποία εξελέγη ο Δήμαρχος• αφετέρου προέβη σε 
μεταφορά αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμ-
βούλιο προς την Οικονομική Επιτροπή, προς 
την οποία μεταβιβάστηκαν αποφασιστικές αρ-
μοδιότητες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου 
και προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προς 
την οποία μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα λήψεως 
αποφάσεων που αφορούν την κυκλοφορία. Οι 
εν λόγω διατάξεις κατά το μέρος που καταλαμ-
βάνουν την αμέσως επομένη των δημοτικών 
εκλογών περίοδο μετέβαλαν εκ των υστέρων 
το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο 
Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των 
ΟΤΑ. Και τούτο, διότι η εκφρασθείσα θέληση 
των εκλογέων είχε διαμορφωθεί κατά συνεκτί-
μηση, εκτός των άλλων, και του ότι, σύμφωνα 
με την ισχύουσα κατά τις εκλογές αυτές νομο-
θεσία, οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές 
αρμοδιότητες του δήμου, όπως αυτές που προ-
αναφέρθηκαν και που αφορούν ζητήματα που 
κατ’ εξοχήν συνάπτονται με την κατοχυρούμενη 
στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος οικονο-
μική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, θα λαμβάνονται από 
το δημοτικό συμβούλιο, όργανο διοικήσεως του 
δήμου με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, 
απαιτουμένων ενδεχομένως ευρύτερων συναι-
νέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας και από 
δημοτικούς συμβούλους που δεν εξελέγησαν με 
τον συνδυασμό του Δημάρχου. Εξάλλου, κατά 
τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, 

δεν είχε δοκιμαστεί στην πρά-
ξη η εφαρμογή του συστήματος 
της απλής αναλογικής που είχε 
εισαχθεί με τον ν. 4555/2018 
στη διοίκηση των δήμων, προ-
κειμένου να δικαιολογείται από 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, αναγόμενους 
στην ομαλή λειτουργία αυτών, 
η τόσο σοβαρή και έντονη επέμ-
βαση του νομοθέτη στη θέληση 
των εκλογέων, με την εφαρμογή 
των επίδικων ρυθμίσεων και κα-

τά την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Για τους λόγους αυτούς, 
οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καθ’ ό μέρος καταλαμβάνουν 
τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές, έρχο-
νται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 52 
και 102 παρ. 2 του Συντάγματος.

Τη νομική ομάδα που ασχολήθηκε με τη σύνταξη των 
δικογράφων και την υποστήριξη της αίτησης απαρτίζουν 
ο γνωστός δικηγόρος Θεσσαλονίκης Σπύρος Κωνσταντό-
πουλος, ο δικηγόρος Αντώνης Μαρκούλης και ο δικηγόρος 
Παντελής Μαρκούλης.
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Στο Ιπποκράτειο διακομίσθηκε 
η 14χρονη που παρασύρθηκε 

από Ι.Χ στα Καβάσιλα Ημαθίας
 Σε σοβαρή κα-

τάσταση στο νοσο-
κομείο Ιπποκράτειο, 
στη Θεσσαλονίκη, 
νοσηλεύεται  μ ια 
14χρονη, η οποία 
παρασύρθηκε προ-
χθές, Πέμπτη, από 
αυτοκίνητο, στα Κα-
βάσιλα Ημαθίας.

Το τροχαίο ατύ-
χημα σημειώθηκε 
γύρω στις 7.00 το απόγευμα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, 
διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την 14χρονη με συνέπεια το κορίτσι 
να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 14χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 
αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η 
διακομιδή της στο Ιπποκράτειο.

O 43χρονος οδηγός του οχήματος δεν εγκατέλειψε το σημείο και σε 
βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλα-
βών από αμέλεια. Προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το 
Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Σύλληψη 
για κατοχή ηρωίνης 

Συνελήφθη την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, 
το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, 
ημεδαπή γυναίκα, καθώς σε έρευνα της οικίας 
της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητες η-
ρωίνης βάρους 18,2 γραμμαρίων, 5,4 γραμμάρια 
κοκαΐνης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. 
Επίσης κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 120 ευρώ.

Ε.Σ.Υ. σε κρίση; Αυτό θέλει 
η Νέα Δημοκρατία

Δεκτή από την Ολομέλεια του ΣτΕ η αίτηση 
ακύρωσης Αντ. Μαρκούλη-Κ. Τροχόπουλου

-Αντισυνταγματικός ο νόμος Θεοδωρικάκου για τη μεταβολή της σύνθεσης 
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης στην Ημαθία: Το χρονικό

 ενός αυτονόητου αιτήματος
Η λειτουργία Στέγης Υ-

ποστηριζόμενης Διαβίωσης 
(ΣΥΔ) στην Ημαθία είναι 
πολύ ψηλά στην ατζέντα 
των θεμάτων με τα οποία 
ασχολούμαι. Έχω φέρει ε-
πανειλημμένα το θέμα τόσο 
στη Βουλή, όσο και στην 
Διαρκή Επιτροπή Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. Έχω κάνει 
αλλεπάλληλες συναντήσεις 
με άτομα με αναπηρία και 
τις οικογένειές τους, με τους 
Δήμους και την Περιφέρεια, 

με φορείς και συλλόγους του τόπου μας, αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία. Δε χωρά αμφι-
βολία πως η συστράτευση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της Ημαθίας αποτελεί 
μονόδρομο.

Θέλω, λοιπόν, να θυμίσω ορισμένα πράγματα:
• Αρχές του 2019 θέσαμε σε εφαρμογή νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Σ.Υ.Δ., με το ο-

ποίο άνοιξε ο δρόμος για τη φιλοξενία ατόμων με κάθε είδους αναπηρία. Κινητική, νοητική ή 
αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη.

• Με προτεραιότητα την αποϊδρυματοποίηση εκπονήσαμε σχέδιο δημιουργίας 160 νέων 
Στεγών με δυνατότητα υποστηριζόμενης διαβίωσης, προσφέροντας ανακούφιση στα άτομα 
με αναπηρία που ζουν με τους γονείς τους και αγωνιούν για το μέλλον τους.

• Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 52 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και εκκινήσαμε άμε-
σα τις διαδικασίες για την ίδρυση των δομών. Το σχέδιό μας προέβλεπε μικρές κατοικίες 2-6 
ατόμων στον αστικό ιστό, σύμφωνες με τις πιο σύγχρονες απόψεις για το συμφέρον των 
ωφελούμενων, την αξιοπρεπή τους διαβίωση και τη φροντίδα τους μέσα στην κοινότητα και 
όχι σε ιδρύματα.

• Από τον Ιούλιο του 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ πάγωσε τις σχετικές διαδικασίες.
• Η διαπραγμάτευση και η εναρμόνιση μεταξύ ΕΟΠΠΥ, φορέων Σ.Υ.Δ. και του αναπηρι-

κού κινήματος διεκόπη.
• Έκτοτε έχω καταθέσει 2 ερωτήσεις για το μέλλον των Σ.Υ.Δ. και της φροντίδας των ατό-

μων με αναπηρία προς τα αρμόδια Υπουργεία.
• Επί μήνες επεδίωκα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ώστε να ενημερωθώ για την 

πρόβλεψη και τον προγραμματισμό που υπάρχει για τις Σ.Υ.Δ. της Ημαθίας, χωρίς ανταπό-
κριση. Την ίδια τύχη είχε και η δημόσια επιστολή που απέστειλα.

Γιατί λοιπόν δεν προχωράει το ζήτημα των Σ.Υ.Δ.; 
Υπάρχει η θέληση να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα από το 2019 νομοθεσία; 
Να μιλήσουμε επιτέλους ειλικρινά, για μια μέριμνα που αφορά χιλιάδες συνανθρώπους 

μας, που βιώνουν τραγικές καταστάσεις ανασφάλειας, αγωνίας και ψυχικής ταλαιπωρίας, 
από την απουσία ενός κράτους πρόνοιας.

Θέτω πάντα τον εαυτό μου στην διάθεση όλων  και αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια. 
Να κάνουμε το αυτονόητο, δυνατό.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 2015-2021
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

καθώς οι ώρες περ-
νούν, και οι ημέρες τρέ-

χουν, εμείς παίζουμε το παιχνίδι «εδώ παπάς, εκεί παπάς, 
σε ποιο ακίνητο είναι ο πατέρας Αντώνιος», και ταυτόχρονα 
μαθαίνουμε, ότι στην Εθνική Σερβίας, «μετά τον ένα και ο 
δείνα παίχτης κατηγορείται, για «κρυφή σχέση» με γυναίκα 
συμπαίκτη του», κοινώς το κιγκλίδωμα της Σερβίας!

Την ίδια στιγμή πληροφορούμαστε, ότι Ελληνικό δικα-
στήριο, ενέκρινε την ίδρυση σωματείου, «κέντρο «Μακε-
δονικής γλώσσας», στην Ελλάδα και όλα τα Μέσα Μαζικής 
Εξόντωσης, μούγκα στη στρούγκα!

Ενώ εμείς απολαμβάνουμε τον ύπνο του δικαίου, στη 
γειτονική χώρα, ο πρώην πρωθυπουργός Ζάεφ, τονίζει: 
«αυτοί είναι οι καρποί της συμφωνίας των Πρεσπών. Φέρ-
νουν χαρά σε όλους όσους μιλούν τη μακεδονική γλώσσα» 
και ο υπουργός Δημητρώφ συμπληρώνει, «η αξία των 
πραγματικών συμβιβασμών διαρκεί και μεγαλώνει με το 
χρόνο, …»!

Με τις υγείες μας!
Και επειδή φίλε μου, ακόμη δεν έχεις καταλάβει το μέ-

γεθος του προβλήματος, σύμφωνα με το καταστατικό του 
σωματείου, σκοπός του είναι:

η διδασκαλία της μακεδονικής πρότυπης γλώσσας σε 
πολίτες της Ελλάδας, μέσω διαδικτυακού ιστότοπου, 

η υποστήριξη της εισαγωγής της μακεδονικής πρότυ-
πης γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος σε δημόσια 
σχολεία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) και πανεπιστή-
μια στην Ελλάδα, που βρίσκονται στις Περιφέρειες Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.

Μήπως έχετε καταλάβει ηλίθιοι τι φέρατε και εσείς οι 
επόμενοι, τι διατηρήσατε!

Πριν λίγες ημέρες, σε αρθράκι για την επέτειο του ΟΧΙ, 
πληκτρολογούσα, ότι ευτυχώς τότε δεν είχαμε ηλιθίους, 
τους έχουμε μαζεμένους όλους τώρα! 

Αναμενόμενο πλέον ότι θα δημιουργηθούν και άλλα πα-
ρόμοια σωματεία, από αυτοπροσδιοριζόμενους «Μακεδό-
νες» και στη συνέχεια, επόμενο βήμα η προσπάθεια για α-
ναγνώριση «Μακεδονικής μειονότητας στην πατρίδα μας». 

Όταν ανοίγεις την κερκόπορτα, ενός κακού μύρια έπο-
νται!

Μήπως είναι τυχαίο που ο γείτονας Ερντογάν, αναφέρε-
ται συνέχεια σε μειονότητα και γλώσσα!

Και φυσικά, δεν πρέπει να είσαι Αινστάιν για να καταλά-
βεις ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, μετά το άνοιγ-
μα των ασκών του αιόλου, της συμφωνίας των Πρεσπών!

Τα κόμματα της Αριστεράς μας έχουν συνηθίσει, με την 
αδιαφορία σε εθνικά θέματα, στα πλαίσια μιας ευρύτερης 
πατρίδας!

Δυστυχώς όμως μακριά από τις ευαισθησίες των Ελ-
λήνων σε θέματα καταγωγής, ιστορίας, ταυτότητας, ο-
ραμάτων, αγάπης στην πατρίδα, βρίσκονται και τα νεο-
φιλελεύθερα απορρίμματα, αυτά που προεκλογικά είχαν 
διαφορετική προσέγγιση στην προδοτική συμφωνία και θα 
την αναθεωρούσανε μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων, 
για αυτό σκίσανε και τα καλσόν, λάθος τα μνημόνια!

Η συμφωνία ρητά αναφέρει, τον όρο Βόρεια Μακεδονία, 
στην γείτονα χώρα όμως η λέξη Βόρεια έχει παντελώς κα-
ταργηθεί και χρησιμοποιείτε μόνο ο όρος Μακεδονία, κατά 
συνέπεια η επαίσχυντη-προδοτική συμφωνία θα μπορούσε 
να καταγγελθεί, από τους Μακεδονομάχους του πισινού!

Το κράτος μας λένε έχει συνέχεια, αυτό υποστηρίζουμε 
και εμείς, κατά συνέπεια να εφαρμόζετε τις προεκλογικές 
σας δεσμεύσεις, γατάκια, …!

Οι νεοφιλελέ μακεδονομάχοι μετατραπήκανε σε υπο-
στηρικτές, θιασώτες της προδοσίας και τα καταστροφικά 
αποτελέσματα για την Μακεδονία μας, μόλις ξεκινήσανε και 
κανείς δεν γνωρίζει που θα μας οδηγήσουν. 

Η εθνική μας πολιτική δυστυχώς χαράσσεται από 
Μ.Κ.Ο, από κάτι ιδρύματα τύπου ΕΛΙΑΜΕΠ και εξυπηρετεί 
κομματικά συμφέροντα και διαταγές διαφόρων λόμπι, που 
την αγάπη για την πατρίδα, τη θεωρούν χόμπι!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. 
Λατρεμένε μου παππού και λατρεμένη μου γιαγιά, μην 

σκέφτεσαι τους αγώνες που έχεις κάνει, αλλά το νεοφιλε-
λεύθερο δεκάρικο που θα πάρεις, για να προμηθευτείς τα 
φάρμακά σου!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΕΙΕΣ ΜΑΣ!Οι νόμοι γιατί 
περιφρονούνται;

Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Η πολιτισμική κρίση που διέρχεται η νεοελληνική 
κοινωνία, φίλοι αναγνώστες, εκφράζεται με την κα-
ταρράκωση των αξιών, των ιδανικών, των θεσμών και 
την απροκάλυπτη περιφρόνηση των νόμων. Και όταν, 
βέβαια, λέμε νόμο, εννοούμε τον κανόνα δικαίου, που 
ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις και οργανώνει την πολι-
τεία.

Με τους νόμους αναγνωρίζεται το πλαίσιο δικαιωμά-
των και υποχρεώσεων των πολιτών. Μ’ αυτούς κατοχυρώνονται οι ελευθερίες 
και ομαλοποιείται η κοινωνική και πολιτική ζωή.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν ανυπόκριτο δέος 
απέναντι στους νόμους, ο δε Θουκυδίδης, τονίζοντας τη μεγάλη σημασίας 
τους, έλεγε: «Είναι καλύτερη η πόλη που έχει κακούς νόμους και τηρούνται, 
παρά αυτή που έχει καλούς νόμους και δεν τηρούνται».

Στην εποχή μας είναι χαρακτηριστικό το φαινόμενο της ανυπακοής και 
συνδέεται με την έκπτωση των αξιών και την έλλειψη ηθικών αναστολών. 
Απόρροια αυτού, η δυσλειτουργία της πολιτικής εξουσίας, που ενισχύει την 
καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Επα-
κόλουθο, η έλλειψη πολιτικού ήθους κάποιων φορέων της εξουσίας, δίνοντας 
αρνητικό παράδειγμα στους πολίτες.

Στη συνέχεια, καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ε-
λευθερίες, διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, δυσλειτουργούν οι θεσμοί, 
ελαχιστοποιείται ο κοινωνικός έλεγχος και αποδιοργανώνεται το κοινωνικό 
σύνολο.

Πολιτιστικά, οι μακρινές ρίζες της σημερινής κρίσης, που δεν είναι μόνο οι-
κονομική, αλλά, κυρίως, κοινωνική και πολιτισμική, βρίσκονται στην εμφάνιση 
του Αυριανισμού. Η παρακμή άρχισε τη δεκαετία του 1980. Από τότε άρχισε 
η περιφρόνηση των νόμων, ο εκχυδαϊσμός και ο ευτελισμός της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο καθένας αγνόησε το νόμο 
και πολέμησε αποκλειστικά για το δικό του συμφέρον. Αυτό οδήγησε αποκλει-
στικά στον χωρίς μέτρο πελατειασμό και καταναλωτισμό. Άφθονες παροχές, 
θέσεις στο δημόσιο, επιδόματα, παράνομες συντάξεις, λαμογιές και καταχρή-
σεις. Όλα αυτά μας χρεοκόπησαν.

Πρέπει, λοιπόν, να αναθεωρήσουμε αυτή τη συμπεριφορά μας και προ-
πάντων να σεβαστούμε τους νόμους. Κι αυτό δεν επιτυγχάνεται με ηθικές εκ-
κλήσεις. Απαιτείται ο σεβασμός του εαυτού μας και των άλλων, πιστή τήρηση 
των νόμων και η επιβολή ποινής στους παραβάτες, ανεξαρτήτως από το αξί-
ωμά τους. Όχι να λειτουργεί ο νόμος μόνο με τον αδύνατο και να καλύπτεται 
με το αξίωμά του ο ισχυρός ή με την ασυλία ο πολιτικός.

Η τήρηση, λοιπόν, των νόμων είναι καθήκον όλων και 
οφείλουμε να το εκπληρώσουμε στο ακέραιο. «Πρέπει όλοι 
να σεβόμαστε τους νόμους, για α είμαστε ελεύθεροι», όπως 
έλεγε, φίλοι αναγνώστες, ο ελληνομαθής ρήτορας και νομο-
μαθής Κικέρων (106-43 π.Χ.).

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - STRANGE WORLD (Disney)
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Σάββατο 3/12 – Κυριακή 

4/12 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Don Hall
Σενάριο: Qui Nguyen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Αν-

δρέας Ρήγας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Γιώργος Μαντάς, Πά-
νος Τοψίδης, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Τζωρτζίνα Καραχά-
λιου, Στεφανία Γουλιώτη, Ίρις Πανταζάρα, Νικόλας Ζωζός, 
Χαρά Ζησιμάτου, Μαρία Πλακίδη, Γιάννης Στεφόπουλος, 
Πάνος Αποστολόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευ-
αγγελάτος, Ντίνος Σούτης, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΑΝΙ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 3/12 - Κυριακή 

4/12 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Julien Fournet
Σενάριο: Julien Fournet
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Βίκυ 

Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελά-
τος, Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

Ανώνυμη Κλήση - On the Line    (Μελ Γκίμπσον)
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 1/12 - Παρασκευή 2/12 – Σάββατο 3/12 – Κυρια-

κή 4/12 - Τρίτη 6/12 στις 20.30 

Παραγωγή: Ρομουάλντ Μπουλανζέ, Ρόμπερτ Ογκντεν 
Μπάρντουμ, Μαρκ Φράιντμαν

Σκηνοθεσία: Ρομουάλντ Μπουλανζέ
Πρωταγωνιστούν: Μελ Γκίμπσον, Γουίλιαμ Μόζλι, Κέ-

βιν Ντίλον, Τζον Ρόμπινσον, Νάντια Φαρές, Ενρίκε Αρσε

POKER FACE: Ο ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ    (Russell Crowe)
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 1/12- Παρασκευή 2/12 - Σάββατο 3/12  - Κυρια-

κή 4/12 – Τρίτη 6/12 – Τετάρτη 7/12 στις 20.30 
Σκηνοθεσία: Russell Crowe
Σενάριο: Stephen M. Coates & Russell Crowe
Ηθοποιοί: Russell Crowe, Liam Hemsworth, Lynn 

Gilmartin, Elsa Pataky, Jacqueline McKenzie, Brooke 
Satchwell, Robert Fitzgerald Diggs (RZA), Matt Nable, 
Daniel MacPherson

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  1/12/22 - 7/12/22



Με αφορμή την καταψήφιση στη 
Βουλή του Νομοσχεδίου της ΝΔ και 
του Θάνου Πλεύρη για την Υγεία, ο 
Άγγελος Τόλκας δήλωσε τα εξής:

«Καταψηφίζουμε σήμερα στη 
Βουλή το Νομοσχέδιο της Κυβέρνη-
σης και του Υπουργού Θάνου Πλεύ-
ρη το οποίο ουσιαστικά καταργεί το 
δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας υπέρ των ιδιωτών 
και των κλινικών. 

- Καταργεί την πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση των γιατρών 
ΕΣΥ και πάμε σε γιατρούς αλλά και 
σε ασθενείς διαφορετικών ταχυτή-
των.

- Θίγονται οι ασθενέστεροι οικο-
νομικά, που θα επιβαρυνθούν το 
κόστος για να εξυπηρετηθούν σε 
ιδιωτικές δομές, ενώ οι δωρεάν υ-
πηρεσίες θα συρρικνώνονται και οι επί πληρωμή θα 
επικρατήσουν. 

- Θίγονται οι γιατροί του ΕΣΥ, που θα επιμείνουν στην 
πλήρη απασχόληση και θα επωμιστούν τα περιστατικά 
χωρίς «οικονομικό ενδιαφέρον»,

- Θίγονται οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί, οι οποίοι 
θα αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό όσων 
νοσοκομειακών γιατρών επιλέξουν τη νέα εργασια-
κή σχέση.

-  Δεν διασφαλίζονται τα standards ποιότητας 
στην περίθαλψη στην εποχή μάλιστα που το πρό-
ταγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι 
«να μη μείνει κανείς πίσω» μέσα από την ενδυνά-
μωση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Ο ασθε-
νής που δεν έχει λεφτά θα «μείνει πίσω». 

- Η Κυβέρνηση δεν διδάχθηκε ούτε από τον 
Κορωνοϊό ότι μόνο ένα ισχυρό σύστημα υγείας 
μπορεί να αποτρέψει θανάτους και δεν φροντίζει 
ούτε και τώρα να το ενισχύσει. 

- Θεσμοθετεί αυτό που συμβαίνει κατά κόρον σήμερα 
με συνεχείς κομματικές παρεμβάσεις διοικητών νοσοκο-
μείων, υπουργών και βουλευτών της ΝΔ. Κάνει το σύ-
στημα κρίσεων πιο γραφειοκρατικό και χρονοβόρο και, 
κυρίως, πιο ευνοιοκρατικό. 

Όπως πάντα, για την Κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη, 
προτεραιότητα είναι τα «δικά τους παιδιά».

Το βιβλίο 
«29 στιγμές» 

παρουσιάζεται 
στη Βέροια 

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγμές» 
(εκδόσεις ατεχνως) παρουσιάζει ο Βεροι-
ώτης δημοσιογράφος-συγγραφέας Αλέκος 
Χατζηκώστας τη Δευτέρα 5/12 στις 6.30 
μ.μ. στον πολυχώρο της «Ελιάς»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Ελένη Καραγιάννη φιλόλογος-συγγρα-

φέας
Και ο ίδιος ο συγγραφέας
Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Λευτέρης 

Κορυφίδης φιλόλογος- ηθοποιός-ποιητής
Μουσική συνοδεία Σίσσυ Γεωργοπού-

λου δικηγόρος-μουσικός
Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του βι-

βλίου: 29 στιγμές μνήμης, έρωτα, αγώνα 
στην πορεία της ζωής όπου κάθε στιγμή 
της μετατρέπεται σε παρελθόν, που γεννά 
ταυτόχρονα και το μέλλον.

29 διηγήματα όπου το χαμόγελο, η α-
γωνία, ο πόνος της απώλειας, το γλυκόπι-
κρο του έρωτα, η νοσταλγία συνταιριάζουν 
με την απόφαση ότι αυτή η κοινωνία μπο-
ρεί και πρέπει ν’ αλλάξει.

29 ιστορίες αληθινές ή αληθοφανείς, 
ρεαλιστικές ή μυθοπλαστικές πάντα όμως 
αυθεντικές.

29 Διηγήματα -ψηφίδες- ενός βιβλίου 
ανοικτού, που λέγεται ζωή. Γιατί τελικά 
με την ελπίδα μιας στιγμής που ποτέ δεν 
λέει ψέματα, μας χρεώνουν ολόκληρο το 
μέλλον.
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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ΜΑΘΗΜΑ  39 

Αντωνυμίες 
       Αντωνυμίες   είναι  οι  λέξεις  που  χρησιμοποιούνται  στη  θέση  των  ονομάτων, 
π.χ. ἠρώτησα  Σωκράτην  καὶ  οὗτος  ἀπεκρίθη  μοι. Η  λέξη «οὗτος»  είναι  
αντωνυμία, γιατί μπήκε  στη  θέση  του  ονόματος  «Σωκράτης». Έχουμε  πολλά  είδη  
αντωνυμιών, σχεδόν  όπως  και  στη  νεοελληνική  γλώσσα. 

 
1Α. Αναφορικές  αντωνυμίες 

 
      Ένα  είδος  είναι  και  οι  αναφορικές  αντωνυμίες, δύο  εκ  των  οποίων  είναι: 
 ὅς, ἥ, ὅ  (ο  οποίος,  αυτός  που) 
 ὅστις, ἥτις, ὅ,τι  (όποιος) 

ΚΕΙΜΕΝΑ    

 Ὅστις1 (όποιος)  θέλει  ὀπίσω  μου  ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω  ἑαυτόν  καὶ  ἀράτω  τὸν  
σταυρόν  αὐτού  καὶ    ἀκολουθείτω  μοι. 

 Ἐν  τῇ  φάραγγι  διέμενεν  ὡσαύτως  καὶ    ἡ  ἀλώπηξ,  ἥ2 (η οποία)  καὶ    πονηρά  
ἐκαλεῖτο. 

 Ἐν  Πιερία  ἐνέμοντο  αἱ  βόες  τοῦ  Ἀπόλλωνος, ἅς3  (τις  οποίες)  Ἑρμῆς ἐβούλετο  
κλέψειν.  

 Οὗτινος4  (όποιον)  ἤκουεν12  ὁ  Κύριος  ἤθελεν  αὐτῷ  τάς  ἁμαρτίας  συγχωρεῖν.   
 Ὧντινων5  (όποιους) ἤκουεν  ὁ  Κύριος  ἤθελεν  αὐτοῖς  τάς  ἁμαρτίας  συγχωρεῖν. 
 Οἵτινες6  (όποιοι)  θέλουσιν  ὀπίσω  μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθωσαν  ἑαυτούς  καὶ  

ἀράτωσαν  τὸν  σταυρόν  αὐτῶν  καὶ  ἀκολουθείτωσάν  μοι. 
 Τῷ  καιρῷ  ἐκείνῳ  ἐξῆλθεν  ὁ  Ἰησοῦς  πέραν  τοῦ  χειμάρρου  τῶν  Κέδρων, ὅπου  

ἦν  κῆπος,  εἰς  ὅν7  (στον  οποίο)  εἰσῆλθεν  αὐτός  καὶ  οἱ  μαθηταί  του. 
 Ἐξελθών  τοῦ  κήπου  ἠρώτησεν  ὁ  Ἰησοῦς  τους.   Τίνα8   (ποιον)  ζητεῖτε; 
 Εἶπεν  ὁ  Ἰησοῦς  τῷ  Πέτρῳ.  βάλε  τὴν  μάχαιραν  εἰς  τὴν  θήκην.  ἐγώ  πίομαι  τὸ  

ποτήριον  ὅ9  ὁ  Πατήρ  μοι  δέδωκεν.   
 Τί10 κακόν  ἐποίησεν  ὁ  Ἰησοῦς  καὶ  θέλετε  

αὐτόν  σταυρώσω; 
 Προφήτευσον,  Χριστέ, τίς11 ἐστίν  ὁ  παίσας  

σε (αυτός  που  σε  χτύπησε). 
 Φῶς  ἐκ  φωτός,  Θεόν  ἀληθινόν  ἐκ  Θεοῦ  

ἀληθινοῦ  γεννηθέντα  οὐ  ποιηθέντα,  
ὁμοούσιον  τῷ  Πατρί  δι’ οὗ  τά  πάντα  
ἐγένετο. 

 

 

 Ο  Ιησούς  ανακρινόμενος 
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Σημειώσεις:  

 Οι  σημειωμένες  με  1, 4, 5, 6  ανήκουν  στην  αναφορική αντωνυμία «ὅστις,  ἥτις,  
ὅ,τι», με  2, 3, 7, 9  στην  αναφορική  αντωνυμία «ὅς,  ἥ,  ὅ», με  8, 10, 11  στην  
ερωτηματική  αντωνυμία  «τίς, τι». 

 Με  το  12  είναι  σημειωμένο  το ρήμα  «ακούω»  που συντάσσεται  με  Γενική  
(ακούω  τινός= ακούω κάποιον). 

 

     Επεξηγήσεις: 

 ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν = να  αρνηθεί  τον  εαυτό  του.  Είναι  Προστακτική  
Αορίστου  Μέσης  Φ.  γ΄ προσώπου  Ενικού  του  συνηρημένου  ρήματος  
«ἀπαρνέομαι - οῦμαι».  Ο  Αόριστος  είναι  «ἀπηρνησάμην». 

 ἀράτω = να  σηκώσει. Είναι  Προστακτική  Αορίστου  Ενεργητικής  Φ.  γ΄ προσώπου   
Ενικού  του  ρήματος  «αἴρω = σηκώνω».  Ο  Αόριστος  είναι  «ἦρα»  και  η  
Προστακτική  «ἆρον, ἀράτω……». 

 διέμενεν = έμενε,ζούσε. Είναι  Παρατατ.  Ενεργ.  Φ.  του  ρήματος  «διαμένω». 
 ὡσαύτως = επίσης. Είναι  τροπικό  επίρρημα. 
 ἐκαλεῖτο = ονομαζόταν. Είναι  Παρατατικός  Μέσης  Φ.  του  συνηρημένου  

ρήματος  «καλέομαι- οῦμαι».  Ο  Παρατατικός  είναι  «ἐκαλούμην». 
 ἐβούλετο = ήθελε. Είναι  Παρατατικός  Μέσης  Φ.  του  ρήματος  «βούλομαι = 

θέλω». Ο  Παρατατικός  είναι  «ἐβουλόμην». 
 ἐλθεῖν = να  έρθει.  Είναι  Απαρέμφατο  Αορίστου  β΄ του  ρήματος  «ἔρχομαι».  Ο  

Αόριστος  β΄ είναι  «ἦλθον». 
 ὁ  παίσας= αυτός  που  χτύπησε  κάποιον. Είναι  Μετοχή  Αορίστου  Ενεργητικής  

Φ.  του  ρήματος  «παίω = χτυπώ  κάποιον». 
 ἐγένετο =  έγινε. Είναι  Αόριστος  β΄ Μέσης  Φ.  του  ρήματος «γίγνομαι». Ο  

Αόριστος  β΄ είναι  «ἐγενόμην». 
 

Άλλα  σύντομα  παραδείγματα 
ἐξ’ ὧν= εκ  των  οποίων 
ἐφ’ ὧν = επί  των  οποίων - πάνω  στους  οποίους 
μεθ’ ὧν = μετά  των οποίων - με τους οποίους 
καθ’ ὧν = κατά  των  οποίων  
ὑφ’ ἧς =  υπό  της  οποίας - από  την  οποία 
ὑφ’οὗ =  υπό  του  οποίου - από  τον  οποίο,  κλπ. 
δι’ οὗ =  διά  του  οποίου (φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ 
               γεννηθέντα  οὐ  ποιηθέντα, ὁμοούσιον  τῷ  Πατρί  δι’ οὗ τά  πάντα   

          ἐγένετο). 
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Κλίση   αντωνυμιών 

1. Η  ερωτηματική   και  η  αόριστη  αντωνυμία  είναι  ίδιες,  διαφέρουν  μόνο  
στον  τόνο. Η  ερωτηματική  τονίζεται  στην  παραλήγουσα (τίνος)  και  η  
αόριστη  στη  λήγουσα  (τινός).  
 

Άσκηση: Συμπλήρωσε  τις  αντωνυμίες                                                                            
στο  κατάλληλο  γένος  και  πτώση 

 
 Ἐν  Ἀθήναις  ἦν  ἀνήρ ὀνόματι  Σωκράτης,  ……….  τούς   νέους  ἐδίδασκεν. 
 Οἱ  νέοι,  ………..ἐν  τῷ  γυμνασίῳ  εἰσίν, γυμνάζουσιν  τά  σώματα  αὐτῶν. 
 Το  ξύλον,  ἐφ’ ………… (επί  του  οποίου) ὁ  Χριστός  ἐσταυρώθη, ἐστίν  ὁ                

ζωοποιός  Σταυρός. 
 Ἡ  δύναμις,  ἐφ’ …………. (επί  της  οποίας) στηρίζεται  ἅπασα  ἡ  κοινωνία,                            

ἡ  οἰκογένεια ἐστίν. 
 Οἱ  κανόνες  δικαίου, …………(τους  οποίους) ἅπαντες  τηρεῖν  ὤφειλον, 

ἐψηφίζοντο  ὑπό  τῆς  ἐκκλησίας  τοῦ  δήμου. 
 …………. (κάποιοι) τῶν μαθητῶν  ἠρώτων  τὸν  Ἰησοῦν  περί  τοῦ  τυφλοῦ, ……… 

(τον  οποίο)  ἐκεῖνος  ἐθεράπευσεν. 
 ………….(ποιον)  θέλετε  ἀπολύσω;  Ἰησοῦν ἢ  Βαραββᾶν; 
 ……………….. (ποιου) παῖδες  ἦσαν  Ἰάκωβος  και  Ἰωάννης; 
 ………………………  παιδία  θέλουσιν  εὔρωστα  σώματα  ποιεῖν, δεῖ  (πρέπει)  ταῦτα  

τῶν  παιδοτριβῶν  ἀκούειν. 
 Ἐκεῖνος   ὁ  παῖς  οὐκ  ἤκουεν  τῶν  γονέων  αὐτοῦ  καὶ  ἐποίει …………. αὐτός  

ἤθελεν  ποιεῖν. 

 

Ἑνικόςἀριθμός 
Ἀναφορικέςἀντωνυμίες Ἐρωτηματική        

&   Αόριστη1 

πτ. ἀρσ. θηλ. οὐδ. ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο ἀρσ.&  
θηλ. 

οὐδ. 

ον. ὅς ἥ ὅ ὅστις ἥτις ὅ,τι τις τι 
γεν. οὗ ἧς οὗ οὗτινος ἧτινος οὗτινος τινος τινος 
δοτ. ᾧ ᾗ ᾧ ᾧτινι ᾗτινι ᾧτινι τινι τινι 
αιτ. ὅς ἥν ὅ ὅντινα ἥντινα ὅ,τι τινα τι 

Πληθυντικός  ἀριθμός 
ον. οἵ αἵ ἅ οἵτινες αἵτινες ἅτινα τινες τινα 
γεν. ὧν   ὧν   ὧν ὧντινων  ὧντινων  ὧντινων τινων τινων 
δοτ. οἷς αἷς οἷς οἷστισι αἷστισι οἷστισι τισι τισι 
αιτ. οὕς ἅς   ἅ οὕστινας ἅστινας ἅτινα τινας τινα 

Άγγελος Τόλκας για ΕΣΥ: Ισοπέδωση 
της Δημόσιας Υγείας 

- Βορά οι ασθενείς στο βωμό
 του κέρδους των ιδιωτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της με αριθμό 35/2022 διάταξης του Ειρηνοδι-
κείου Βέροιας εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 8, 
10, 19, 20, 21 και 22 του καταστατικού του Αθλητικού Σω-
ματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ», με έδρα τη Βέροια, σύμ-
φωνα με το από 6-11-2022 κωδικοποιημένο, αποτελούμενο 
από 30 άρθρα, καταστατικό του.

ΒΕΡΟΙΑ, 1-12-2022
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 34/2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας αναγνωρίσθηκε επαγγελματικό σωματείο με την 
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΡΙΟΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΥ.Π.Η» με έδρα την Βέροια 
και σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο από 04-11-2022 Κα-
ταστατικό του.

Βέροια, 28.011.2022 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΑΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΘΕΟΣ»

1. Αυτήν που ήτανε πιο πριν μια πίτα για 
θυσία

2. και μην κοιτάξεις μέσα της και μην την 
προσπεράσεις

3. τώρα να πας για της δραχμής κολα-
ντερομεζέδες.

4. Και ένα σύκο μια δραχμή τυχαίνει να 
πουλιέται

5. αν όμως με υπομονή κάτσεις και πε-
ριμένεις,

6. χίλια θα βρεις αργότερα με μια δραχμή να πάρεις.
7. Για τους ανθρώπους τους φτωχούς θεός ο χρόνος είναι.

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ Ε.Α. Χ, 103
1. Την πρότερον θυμέλην μητ’ έμβλεπε, μήτε παρέλθης,
2. νυν άπαγε δραχμής εις κολοκορδόκολα.
3. Και σύκον δραχμής εν γίνεται, ην δε αναμείνης,
4. χίλια. Τοις πτωχοίς ο χρόνος εστί θεός».

ΣΧΟΛΙΑ
1. Στην Αγγλική έκδοση της Ελληνικής Ανθολογίας, που έχω υπόψη 

μου, υπάρχει μπροστά από τη λέξη πρότερον το σύμβολο του σταυρού 
και παραπομπή που λέει ότι οι στίχοι 1 και 2 είναι απελπισία, ότι δηλα-
δή είναι δυσνόητοι, κάτι που αντιλαμβάνεται αμέσως όποιος επιχειρήσει 
να τους μεταφράσει κατά λέξη.

2. Ο γράφων το σημείωμα αυτό, χωρίς να είναι εντελώς σίγουρος 
για το αποτέλεσμα, αποτόλμησε μια μετάφραση παίρνοντας υπόψη του 
τα εξής δεδομένα: α. Η λέξη θυμέλη, με την πιο γνωστή της σημασία 
δηλώνει το βωμό, που υπήρχε στο κέντρο της ορχήστρας των αρχαίων 
θεάτρων και γενικότερα τους βωμούς, στους οποίους θυσίαζαν οι αρ-
χαίοι Έλληνες. Αλλά η ίδια λέξη σήμαινε και μια πίτα (πλακούντα) κατα-
σκευασμένη από χοντροαλεσμένο βρασμένο κριθάρι και λάδι, που γινό-
ταν για να προσφερθεί στο βωμό ως θυσία. β. Όταν τελείωνε η τελετή 
της θυσίας εκείνοι που την έκαναν αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα, έφευ-
γαν στα σπίτια τους αφήνοντας επάνω στο βωμό ό,τι είχε απομείνει α-
πό την προσφορά τους, πράγμα που γινόταν ανάρπαστο από τους πει-
νασμένους που παραφύλαγαν τριγύρω (αν βέβαια επρόκειτο για ψητά 
κρέατα) τους αποκαλούμενος βωμολόχους (βωμάς+λόχος «ενέδρα»). 
Την ίδια ζήτηση βέβαια δεν θα είχε και η πίτα από χοντροαλεσμένο κρι-
θάλευρο, η οποία μπορεί και να έμενε κάποτε «περιφρονημένη» πάνω 
στο βωμό, οπότε οι ευσεβείς πιστοί, οι κρατούντες τις παραδόσεις, θα 
έπρεπε να μην την προσπερνούν ακατάδεχτοι, αλλά να τη γεύονται, και 
έπειτα για να απαλλαγούν από τη γεύση της να πάνε στην αγορά και 
να φάνε μεζεδάκια της δραχμής καμωμένα από κολάντερα, ίσως κάτι 
σαν το γνωστό μας κοκορέτσι. γ. Η λέξη κολοκορδόκολα, σύμφωνα με 
το αρχαιοελληνικό λεξικό των Liddell-Scott-Κωνσταντινίδη είναι λέξη 
κωμική, άγνωστης σημασίας. Ο γράφων τη μετέφρασε ως κολαντερο-
μεζέδες, έχοντας στο νου του το κοκορέτσι, που προαναφέρθηκε, αλλά 
και «τα κοψίδια» που είχε γευτεί στα Άγναντα των Αθαμανικών Ορέων 
(Τζουμέρκων), όταν υπηρετούσε στο εκεί Γυμνάσιο-Λύκειο στα χρόνια 
1965-1970.

3. Όταν κάποιος Αγναντίτης έσφαζε ένα μοσχαράκι (ένα ζωντανό) 
συνηθιζόταν να ψήνονται σε ψησταριά πάνω στο δρόμο τα αποκαλού-
μενα «κοψίδια», τα οποία πουλιούνταν με το κομμάτι στους περαστι-

κούς αντί μιας δραχμής. Κάτι τέτοιο υπέθεσα ότι μπορεί να συνέβαινε 
και στις αρχαίες ελληνικές πόλεις.

 ΣΥΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ
Όσο σκοτεινό είναι το πρώτο ελεγειακό δίστιχο του επιγράμματος 

του Φιλόδημου, που μας απασχολεί στο σημερινό σημείωμα, τόσο 
φωτεινό είναι το δεύτερο και σημαντικότερο ως προς το περιεχόμενο 
ελεγειακό δίστιχο. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι ο δημιουργός 
του, ο Φιλόδημος ο Γαδαρεύς (ή Γαδαρηνός) εκτός από φιλόσοφος και 
ποιητής ήταν και οικονομολόγος, τότε η άποψή του ότι «ο χρόνος για 
τους φτωχούς είναι θεός» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, χωρίς μάλιστα 
να απαιτείται και ιδιαίτερη υποστηρικτική επιχειρηματολογία, εφόσον 
αρκεί να πάει και να δει κάποιος τι γίνεται και στις μέρες μας στις λαϊκές 
προπάντων αγορές.

Αν πάει κάποιος πρωί-πρωί στη λαϊκή αγορά θα βρει οπωσδήποτε 
φρέσκα προϊόντα και μάλιστα κάποια φερμένα από τους ίδιους τους 
παραγωγούς τους, αλλά προφανώς σε υψηλότερες τιμές από εκείνες 
που θα πουλιούνται, αν βέβαια δεν έχουν πουληθεί εν τω μεταξύ, την 
ώρα που η λαϊκή αγορά «κλείνει». Τότε πουλιούνται συχνά όσο-όσο.

Ως παράδειγμα για τη μεγάλη διαφορά στην τιμή πώλησης ο Φιλό-
δημος χρησιμοποιεί τα σύκα, επειδή ήταν ένας καρπός πολύ αγαπητός 
στους αρχαίους Έλληνες, και προπάντων στους Αθηναίους, οι οποίο με 
νόμο απαγόρευαν την εξαγωγή των σύκων, αλλά και πολύ ευαίσθητος, 
επειδή δεν αντέχει και πολύ, όταν μάλιστα είναι συσσωρευμένο πάνω 
σε κάποιον μπάγκο.

Προφανώς πρόκειται μάλλον για ποιητική υπερβολή, ένα σύκο μια 
δραχμή – χίλια σύκα μια δραχμή. Ο σκοπός του ποιητή είναι να ανοίξει 
τα μάτια του φτωχού για να καταλάβει την αξία της υπομονής και του ε-
λέγχου της αγοράς, πριν αποφασίσει να δώσει τα λιγοστά του χρήματα.

 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ο ΓΑΔΑΡΕΥΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Ο Φιλόδημος γεννήθηκε στα Γάδαρα της Κοίλης Συρίας το 110 π.Χ., 

μια πόλη με υψηλή ελληνική παιδεία. Πήγε έπειτα στην Αθήνα, όπου 
παρακολούθησε τη διδασκαλεία του επικούρειου φιλόσοφου και Σχο-
λάρχη του «Κήπου», της Επικούρειας Σχολής, Ζήνωνα του Σιδώνιου. 
Έφυγε από την Αθήνα και πήγε στη Ρώμη, όπου έκανε υψηλές γνωρι-
μίες, και τελικά εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο της ιταλικής Καμπανίας, το 
γνωστό και με το λατινικό του όνομα Ερκουλάνουμ (ιταλικά Ερκολάνο), 
όπου και ίδρυσε επικούρεια Σχολή.

Ο Φιλόδημος εκτός από επικούρειος φιλόσοφος ήταν και επιγραμ-
ματοποιός ποιητής και οικονομολόγος με πλούσιο συγγραφικό έργο. 
Πολλά αποσπάσματα έργων του βρέθηκαν έπειτα από ανασκαφές στη 
«Βίλα των Παπύρων» στο Ηράκλειο της Καμπανίας, το οποίο είχε την ί-
δια τύχη με την Πομπηία. Καταστράφηκε από την έκρηξη του Βεζούβιου 
το 79 μ.Χ.

Στη «Βίλα των Παπύρων» εκτός από έργα του Φιλόδημου βρέθη-
καν και έργα του Επίκουρου, του ιδρυτή της Επικούρειας Σχολής των 
Αθηνών (341 π.Χ. – 270 π.Χ.) αλλά και άλλων συγγραφέων, Ελλήνων 
και Ρωμαίων, σε ανασκαφές που έγιναν στα μέσα του 18ου αιώνα (και 
συνεχίζουν να γίνονται μέχρι σήμερα).

Ο Φιλόδημος επηρέασε με τη διδασκαλία του και με τα γραπτά 
του σημαντικούς Ρωμαίους δημιουργούς, όπως π.χ. τον Βιργίλιο, τον 
Οράτιο και τον Λουκρήτιο. Στην Ελληνική Ανθολογία περιλαμβάνονται 
τριάντα επιγράμματά του.

Πέθανε στο Ηράκλειο της ιταλικής Καμπανίας το 40 ή 35 π.Χ.
 Υ.Γ.: «Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» Ιη-

σούς Χριστός
Φίλος αγαπητός μου ανέφερε τις προάλλες ότι εντυπωσιάστηκε 

από ένα ορθογραφικό λάθος που είδε στη φράση «Τα του καίσαρος τω 
καίσαρι», που είχα χρησιμοποιήσει στο σημείωμά μου το σχετικό με τη 
«Βασίλισσα Βεργίνα», όπου το άρθρο της δοτικής ήταν γραμμένο με 
όμικρον αντί του σωστού ωμέγα  (ΛΑΟΣ, 19-20 Νοεμβρίου 2022), είτε 
από επέμβαση του «δαίμονα του τυπογραφείου», είτε από το δαίμονα 
των γηρατειών, γιατί υπάρχει πράγματι και δαίμονας των γηρατειών 
που παιδεύει τους γέροντες κάνοντάς τους να βλέπουν άλλα με τα μά-
τια του σώματος και άλλα με τα μάτια της ψυχής τους, όταν αυτά επιθυ-
μούν να συνεχίζουν να είναι ανοιχτά και άγρυπνα.

Θέλοντας να μην περάσει άκαρπα η φιλική παρατήρηση, ξαναδιά-
βασα την πηγή της φράσης αυτής, που δεν είναι άλλη από την Καινή 
Διαθήκη και ειδικότερα από την ενότητα «Ο φόρος στο Ρωμαίο αυτο-
κράτορα», που περιέχεται στα Ευαγγέλια των Ευαγγελιστών Ματθαίου, 
Μάρκου και Λουκά, όπου ο Ιησούς Χριστός απαντά σε κάποιους Φαρι-
σαίους και Ηρωδιανούς, που τον ρώτησαν αν έπρεπε να πληρώνουν 
ή να μην πληρώνουν φόρο στο Ρωμαίο αυτοκράτορα (Καίσαρα), λέ-
γοντάς τους «Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».

Το αυθεντικό απόσπασμα λοιπόν είναι «Τα καίσαρος καίσαρι».
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«ΤΟΙΣ ΠΤΩΧΟΙΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ»
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ (1ος αι. π.Χ.)

ΚΥΝΗΓΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ…

Γη στρογγυλή χωρίς κουσούρι κανένα.
Ενταύθα κι εγω.

Ζήτω τα ευαίσθητα ρήματα,
τις τρελές αντωνυμίες, 
την  εργατικότητα των ονείρων.
Συνωμότης 
αγνώστου αρμονίας είμαι, σκέφτομαι.

Όμως,
ξέρω – ξέρω.
…ο υπερθετικός της ευαισθησίας 
κλείνεται με δάκρυα.
Γι` αυτό
στέκομαι προσοχή στον Ήλιο… είπα!

Έφυγα μετά στους χωματόδρομους
κι` αναρωτιόμουν 
για την κατά κεφαλήν ομορφιά των 
 ανθρώπων στα νησιά 
και την διαμάχη τους για την ιδιοκτησία
 των άστρων.
 
Τι ωραία, 
που η Τέχνη ξέρει να μοιράζει 
ερωτηματικά
σ` ένα κόσμο πλημμυρισμένο 
απαντήσεις;

Έχε το Νου σου έλεγα μετά.
Έχε το Νου σου 
μην τυχόν και σου χυθεί 
το δοχείο της φαντασίας σου.
Δεν θα σου μείνει τότε 
μήτε Ποπάϊ μήτε Αϊνστάιν μήτε Άγιος 
Χαράλαμπος.

Ποιος δωροδοκεί το Άγνωστο και είναι
τόσο αφιερωμένο στα όνειρα; 
Σκεφτόμουν…

Καλά έκανα και σκεφτόμουν. 

Καιρό έχω να μιλήσω για όνειρα. 

Ρε συυυυ, είπα μετά. 
Καιρό έχω.  Όνειρα δεν έχω! 

Γιάννης Ναζλίδης
3 Δεκεμβρίου  2022
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Το δικό μου παράθυρο
Γράφει η Όλγα Κουτμηρίδου - Μεταξά

Το γραφείο ευρύχωρο,φωτεινό,με ένα μεγάλο 
παράθυρο που κοίταζε στον δρόμο.Οι περσίδες του 
μόνιμα κατεβασμένες για να τον απομονώνουν απο 
τον κόσμο και τον θόρυβο.Απορροφημένος,ταξιδεύ-
οντας μέσα στα φύλα της εφημερίδας,κάθε φορά 
που ήθελε να χαλαρώσει,είχε φτιάξει μια μικρή γωνιά 
στα αριστερά του και δραπέτευε στο παρελθόν του.
Μερικές φορές η απουσία του δεν γινόταν αισθητή.
Άλλες πάλι έπρεπε να χτυπήσεις πολλές φορές την 
πόρτα του γραφείου του,για να σου ανοίξει.Όταν 
έμπαινες μέσα καταλάβαινες απο το πρόσωπο του 
πόσο κρατούσαν οι αποδράσεις του.Σε δύσκολες 

στιγμές το πρόσωπο ήταν φωτεινό,γεμάτο ελπίδα και δύναμη λές και το νέκταρ του 
παρελθόντος του χάριζε νιότη.Αν το φευγιό κράταγε λίγο,πάλι είχε πάνω του κάτι 
ζωηρό και αισιόδοξο.Όπως και να έχει εγώ τον καταλάβαινα τον φίλο μου τον Ζήση.
Ένιωθα στις συναντήσεις μας να με τυλίγει με το ζεστό του βλέμμα,το τόσο οικείο που 
με έκανε να θέλω,να ανοίξω και εγώ το δικό μου παράθυρο στον χρόνο.

Από τότε που έφυγα απο τον παράδεισο μου έχω νεύρα και τρώω πολύ!Μου 
λείπει η φύση,ο κηπος μου,τα πουλιά το σπίτι μου,οι γάτες μου...Περπατώντας στις 
φωτογραφίες του κινητού μου ξαναέζησα μαζί με τους φίλους μου,τις όμορφες συγκε-
ντρώσεις του καλοκαιριού.Βαδίζοντας πιο βαθιά στο παρελθόν,έζησα στιγμές χαράς 
με τους γονείς μου,στιγμές συγκίνησης,απώλειας...Το άλμπουμ του παρελθόντος είναι 
πολύπλευρο και βαθύτερο.Αφήνει πάνω σου τα σημάδια του που χωρίς να το θέλεις 
τα μάτια πλημμυρίζουν και η καρδιά πονάει.Κοιτώντας πίσω αποφάσισα να δημιουρ-
γήσω τις δικές μου εικόνες,στο δικό μου παράθυρο ουτως ώστε όταν φύγω να τις 
κοιτούν οι δικοί μου και να δακρύζουν μόνο απο χαρά!Με ανάγκασε σήμερα ο φίλος 
μου ο Ζήσης να ανοίξω το δικό μου παράθυρο και συγχρόνως να χτίσω έναν πύργο 
μεγάλο με χιλιάδες φωτεινά παράθυρα,ώς παρακαταθήκη για αυτούς που θα αφήσω 
πίσω μου κάποτε...Αυτό βέβαια θα αργήσει να γίνει μέχρι τα 100 έχω τόσα πολλά ακό-
μα να κάνω....

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου
Ομιλία του Κώστα Μπακιρτζή 

και βιωματικό εργαστήριο 
στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Στο πλαίσιο του Νέου Κύκλου Βιωματικών Εργαστηρίων που θα υλοποιούνται στο 
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας από ομάδα παιδαγωγικού και θεραπευτικού χαρακτήρα 
του Ινστιτούτου Βιωματικής Παρέμβασης NDI-Κέντρο Εκπαίδευσης, Εμψύχωσης, Ψυ-
χοθεραπείας  κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα, από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον 
Ιούνιο του 2023, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 11:00 ο κ. Κώστας Μπακιρτζής, 
πρώην αναπληρωτής Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., Ψυχοπαιδαγωγός, 
Κοινωνικός Ψυχολόγος, Εμψυχωτής Ομάδων-Ψυχοθεραπευτής και Προέδρος του Ινστι-
τούτου Βιωματική Παρέμβαση-NDI, θα συνεχίσει την ομιλία του με θέμα «Επιρροή και δι-
αμόρφωση του ψυχικού κόσμου». Στον συντονισμό της συζήτησης που θα ακολουθήσει,  
η  κα Εύση Αρζόγλου, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Εμψυχωτής Ομάδων.

Στη συνέχεια, το  Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, θα υλοποιηθεί το πρώτο από τα 
προγραμματισμένα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Ο γυρισμός στο μέσα μας παιδί». 

Περιεχόμενο: Μέσα από μια προσωπική βιωματική προσέγγιση, θα επιχειρήσουμε να 
φωτίσουμε θέματα όπως η  θλίψη, ο πόνος, η ντροπή, η ενοχή, το κενό, η  απάθεια και 
τον τρόπο με τον οποίο είναι  δυνατόν να ορίζουν το παρόν μας.  Ταυτόχρονα, θα επιχει-
ρήσουμε να αναδείξουμε την θεραπευτική και παιδαγωγική πρόταση της NDI για την δη-
μιουργία ενός εαυτού ικανού να βιώσει την  αγάπη,  την  οικειότητα, τη  δημιουργικότητα, 
την  ελευθερία και την  χαρά της ζωής. 

Εμψύχωση: Περικλής Αγγελόπουλος, ΥΠ. Διδ. Θεολογίας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 
& Εύση Αρζόγλου, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, Εμψυχωτής Ομάδων

Έναρξη: 10 π.μ. Διάρκεια: 3 ώρες

Βέροια - Γιορτές Πόλης 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022 ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ

Σάββατο 03/12, 11:00
Χριστουγεννιάτικη συνταγή για διακοσμητικά
Ελάτε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά για το δέντρο σας, το γραφείο 

σας, για την στέκα του κατοικίδιού σας και το πιο hot christmas σκουλαρίκι!
Συντελεστές Δημιουργοί: καθηγητές του τμήματος εικαστικών της ΚΕΠΑ Δήμου 

Βέροιας Μάρα Κοκκίνου (εργαστήρι κοσμήματος) και Αλέξης Νικολαΐδης  (εργαστήρι 
κατασκευών) Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 99 ετών. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!!! Σας περιμένουμε !!!
 είσοδος ελεύθερη Χώρος: Φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Κυριακή 04/12, 18:30
Πετρόσουπα / Θέατρο Σκιών Σώματος
Ένα παραμύθι από την παράδοση της Ευρώπης - αλλά με αναφορές και σε περιο-

χές της Ασίας - που σε κάνει να αναλογιστείς τις έννοιες της ευτυχίας, της συναδέρφω-
σης, της αγάπης και τη δύναμη της προσφοράς και της μοιρασιάς.

Τρεις ταξιδευτές φτάνουν κατάκοποι μετά από μακρύ ταξίδι σε ένα χωριό και ανα-
καλύπτουν ότι βρέθηκαν σε έναν τόπο αφιλόξενο με κατοίκους απομονωμένους και 
καχύποπτους. Πώς οι τρεις άντρες θα κατορθώσουν να κάνουν τις καρδιές των σκλη-
ρών κατοίκων του χωριού να ανοίξουν και να λάμψουν; Πώς θα καταφέρουν να τους 
κάνουν να πιστέψουν ξανά στο θαύμα της αγάπης και της ομόνοιας; Είναι άραγε η 
ευτυχία τόσο απλή όσο η συνταγή μιας ... πετρόσουπας;

Συντελεστές Δήμητρα Μητρέντση – αφήγηση, μουσική επένδυση
Συμμετέχει η ομάδα του «Σχολείο στο Σύννεφο» είσοδος ελεύθερη
Χώρος: Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ                                     Βέροια 02/12/2022
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 24                Αρ. Πρωτ: ΔΥ
Βέροια 59132  
Τηλ. : 2331026237 Fax  : 2331026237 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2022
Δημόσιο πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης 

ενός (1) ακινήτου του
ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΛΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ)

 Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου (Ν.Π.Δ.Δ) σύμφω-
να με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης (Τακτική Συνεδρία-
ση/18-11-2022), εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 
εκμίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ 715/1979, έναν 
ημιυπόγειο χώρο, εμβαδού τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων 
και τριάντα τετραγωνικών εκατοστών (38,30 τ.μ), εντός του κτι-
ρίου των γραφείων του νομικού προσώπου που βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου. Το 
κριτήριο της κατακύρωσης είναι η υψηλότερη τιμή από οικονομι-
κής άποψης. Το προτεινόμενο ενοίκιο είναι, διακόσια δέκα ευρώ 
(210 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 12.12.2022 Ημέρα 
Δευτέρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Διοίκησης, οδός 
Μητροπόλεως 24, Βέροια. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθε-
σης προσφορών είναι η 9.12.2022. Ημέρα Παρασκευή & ώρα 
14:00 μ.μ. στα γραφεία της Επιτροπής Διοίκησης του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέρο-
ντες, όταν είναι φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές καθώς & άλλα πρόσωπα 
με εξουσιοδότηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες ή αλλοδα-

ποί, καθώς και νομικά πρόσωπα.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά»,
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΕΘΝΙ-

ΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ)
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης,
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθε-

σμίας υποβολής προσφορών),
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, 

τηλ, φαξ, email),
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοι-

χθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα 
περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις 
ενδείξεις:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
 (επί ποινής απόρριψης )

Ο φάκελος θα περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία ο συμμετέ-

χων δηλώνει ότι :
i. αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης,
ii. η προσφορά του ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού,

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν 
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής & αποσφράγισης των προ-
σφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχούσα 
διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώ-
σεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτρο-
πής διοίκησης

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 
χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομέ-
νου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί α-
πό την υπηρεσία, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για το 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί 
των κρατήσεων.

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον μισθωτή. 
Προβλέπεται όμως ετήσια αναθεώρηση του μισθώματος, με βά-
ση την ετήσια τιμαριθμική αύξηση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμ-

μετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμό-
τητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 παρ.1 & 2 του 
Ν.4412/2016. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 
άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δε-
κτές. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται να προ-
σκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του 
παραβόλου είναι ίσο με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμ-

βασης θα προσκομιστεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα, 

στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσό 
ίσο με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος. Η 
αξία της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι εκφρασμένη σε 
EURO. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται από τις Τράπεζες ή 
αρμόδιους Οργανισμούς, θα περιλαμβάνουν δε όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, επί ποινή αποκλει-
σμού, θα ισχύει μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ως εγγύηση για την 
ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή 

Διοίκησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για έκδοση 
της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού και ανα-
κοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα πλειοδότη. Αυτός υ-
ποχρεούται να προσέλθει μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς πλειοδότης δεν προσέλ-
θει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την 
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου και του επιβάλλονται οι προ-
βλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η εκμίσθωση προβλέπεται να ισχύει για  δέκα (10) έτη 

από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος, κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση που να δηλώνει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί την 
εκμίσθωση των ακίνητων. 

2. Το μίσθωμα θα είναι ίσο με την οικονομική προσφορά του 
μισθωτή. 

3. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα και έως την 5η του 
μήνα με τραπεζικές καταθέσεις σε λογαριασμό του κέντρου. 

4. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν υποχρεούται 
σε εγκατάσταση του μισθωτού και ούτε αυτός απαλλάσσεται από 
το μίσθωμα εάν δεν έκανε χρήση αυτού, χωρίς υπαιτιότητα του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

5. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από 
την κατακύρωση και εφεξής. 

6. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί το ακίνητο σε καλή κα-
τάσταση και να το προστατεύει από τυχόν καταπατήσεις, άλλως 
ευθύνεται σε αποζημίωση. 

7. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου έχει το δικαίωμα 
της μονομερούς λύσεως της σύμβασης, όταν καταστεί αναγκαία 
η ιδιόχρηση του μισθίου, χωρίς να αποζημιώσει τον μισθωτή. 

8. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν ευθύνεται 
έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το μίσθιο, την οποία όφειλε να γνωρίζει ο μισθωτής 
πριν την υπογραφή της μίσθωσης.

 9. Υπεκμίσθωση ή σιωπηρή αναμίσθωση του ακινήτου απα-
γορεύεται. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της σύμβασης 
να αποδώσει το μίσθιο στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
ειδάλλως θα υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. 

10. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των 
προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης. 

11. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, σε αυτούς δεν συμπερι-
λαμβάνονται οι καιρικές συνθήκες, διακοπεί η λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου, τότε ο μισθωτής και για όσο διάστημα 
διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου, 
δεν θα υποχρεούται στην καταβολή μισθώματος και το διάστημα 
αυτό της μη λειτουργίας, δεν θα προσμετρηθεί στο συμφωνηθέν 
χρονικό διάστημα της μίσθωσης, αλλα θα παραταθεί σιωπηρά 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μη λειτουργία του Χιονο-
δρομικού Κέντρου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
 1. Κάθε οικοδόμημα ή παράπηγμα ή εγκατάσταση που έγινε 

από τον μισθωτό στο μίσθιο περιέρχεται στην κυριότητα του 
ΝΠΔΔ μετά τη λήξη της σύμβασης, χωρίς αποζημίωση και ο μι-
σθωτής δεν μπορεί να τα αφαιρέσει. 

2. Για κάθε παράβαση όρου της παρούσης, ο μισθωτής υπο-
χρεούται σε αποζημίωση έναντι του Ν.Π.Δ.Δ, η οποία εισπράττε-
ται μέσω Δ.Ο.Υ. 

3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος στην πληρωμή των λογα-
ριασμών: ΔΕΗ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. 

4. Κάθε παράβαση όρου της σύμβασης συνεπάγεται λύση 
της μίσθωσης και έξωση του μισθωτού, πέραν της αξίωσης σχε-
τικής αποζημίωσης. 

5. Μετά τη λύση της μισθώσεως και την ολοσχερή εξόφληση 
του μισθώματος, μετά από σχετική βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ, δια-
τάσσεται εντός μηνός η απόδοση της εγγυήσεως καλής εκτέλε-
σης στον μισθωτή. 

6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί άδεια λειτουργίας για το μί-
σθιο, υπεύθυνος για την έκδοση της είναι ο μισθωτής.

7. Σε περίπτωση που ο μισθωτής θέσει σε αναστολή την 
επιχείρηση του με δήλωση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, δίνεται το 
δικαίωμα στον μισθωτή να καταγγείλει τη μίσθωση.

8. Παράβαση οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού και 
της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας, κακή χρήση του μισθίου, 
καθυστέρησης καταβολής μισθωμάτων παρέχει στον εκμισθωτή 
το δικαίωμα καταγγελίας της ισχύουσας συμβάσεων για την από-
δοση του μισθίου». 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από τους όρους του πα-
ρόντος, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ. 
καθώς και όλες οι διατάξεις του Π.Δ. 715/79, καθώς επίσης και οι 
διατάξεις των Οδηγιών της Ε.Ε. με τις οποίες έχει εναρμονιστεί η 
Ελληνική Νομοθεσία. 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προ-
κύψει από την σύμβαση που θα υπογραφεί από τον παρόντα 
διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Βέροιας.

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Διοίκησης

 Μιχαλιάς Γεώργιος
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CMYK

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Την 1η Μαρτίου του 1935, η πλευρά των υπο-
στηρικτών του Ελευθέριου Βενιζέλου επιχείρησε να 
ανατρέψει τον πρωθυπουργό Παναγή Τσαλδάρη, 
στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ματαιωθούν τα 
σχέδια επαναφοράς της βασιλείας στη χώρα, που 
φαίνονταν ότι θα επιχειρούσε η κυβέρνηση Τσαλδά-
ρη που είχε προκύψει μετά τις βουλευτικές εκλογές 
του 1933. Τα γεγονότα είναι γνωστά ως «Κίνημα της 
1ης Μαρτίου 1935». Το Κίνημα απέτυχε παταγωδώς 
και αντιμετωπίστηκε με σχετική ευκολία από τις 
κυβερνητικές δυνάμεις που αντέδρασαν άμεσα και 
προχώρησαν σε μαζικές διώξεις των Βενιζελικών και 
αντίστοιχες «εκκαθαρίσεις» στους χώρους των Ενό-
πλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής, των Δημοσίων 
Υπηρεσιών και της Αυτοδιοίκησης  

Στο πλαίσιο αυτό, αρχές Μαρτίου του 1935 με 
απόφαση του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Μακε-
δονίας Γ. Κώττα, «απελύθησαν άπαντες οι δημοτικοί 
σύμβουλοι του Δήμου Βέροιας και στον Δήμαρχο 
Αντώνιο Πρωτοψάλτου επιβλήθηκε ποινή τρίμηνης 
αργίας. Με την ίδια απόφαση διορίσθηκε δημαρχια-
κή επιτροπή για τη διοίκηση του Δήμου, αποτελού-
μενη από τους Μενέλαο Χατζηνικολάκη, Αστέριο 
Σίσσα και Θρασύβουλο Σμυρλή ενώ καθήκοντα Δη-
μάρχου ανατέθηκαν στον Μενέλαο Χατζηνικολάκη. 
Ήταν μια απόφαση που στο πέρασμα του χρόνου

Στο επόμενο χρονικό διάστημα διορίσθηκαν και 
οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι και η πρώτη συνεδρί-
αση του νέου δημοτικού συμβουλίου, υπό τη νέα 
δημοτική αρχή, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 
Μαΐου 1935. Στη συνεδρίαση αυτή, το Σώμα εξέλεξε 
δήμαρχο τον ήδη δημαρχεύοντα, Μενέλαο Χατζηνι-
κολάκη ενώ προχώρησε και στην εκλογή του Αστέ-
ριου Σίσσα ως προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
και του Θρασύβουλου Σμυρλή ως αντιπροέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι τρείς ήταν μέλη της 
μέχρι τότε διορισμένης δημαρχιακής επιτροπής και 
πλέον μπορούσαν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως 
«εκλεγμένοι». Στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου έγινε εκλογή και της νέας Δημαρχιακής 
Επιτροπής, μέλη της οποίας εκλέχθηκαν οι Στέργιος 
Μπαζάκας, Ιωάννης Χαρούσης και Ιωάννης Χο-
χλιούρος.

Μάλιστα όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της ε-
ποχής, η νέα δημαρχιακή επιτροπή συνεδρίασε δύο 
ημέρες μετά, την Παρασκευή 10 Μαΐου 1935 «για 
να λάβει αποφάσεις επί διαφόρων φλεγόντων ζητη-
μάτων». Υπήρξε ταυτόχρονα και έντονη φημολογία 
ότι η  επιτροπή θα προχωρούσε και στην παύση 
καθηκόντων, για κάποιους δημοτικούς  υπαλλή-
λους της Βέροιας όμως αυτό το διέψευσε αμέσως 
ο δήμαρχος Μενέλαος Χατζηνικολάκης με δημόσια 
δήλωσή του. 

Στην ειδησεογραφία της ίδιας περιόδου υπάρ-
χουν ειδήσεις και για αντίστοιχες «εκκαθαρίσεις» 
στο Στράτευμα, με ξεχωριστή αναφορά να κάνει το 
τοπικός Τύπος στο «Συμβούλιο Εκκαθαρίσεως Υπα-
ξιωματικών της 10ης Μεραρχίας» η οποία είχε έδρα 
τη Βέροια και στο οποίο επικεφαλής ήταν ο συνταγ-
ματάρχης Δ. Ανδριανόπουλος (διοικητής του 16ου 
Συντάγματος Πεζικού) και ο αντισυνταγματάρχης Ι. 
Λειβαράς (διοικητής του 36ου Συντάγματος Πεζι-
κού). Ανακοινώθηκα μάλιστα και οι «αποβολές» εκ 
του στρατεύματος κάποιων μονίμων υπαξιωματικών 
που υπηρετούσαν τη θητεία τους στη Βέροια. Αντί-
στοιχες απολύσεις έγιναν την ίδια περίοδο και για 
χωροφύλακες και υπαξιωματικούς της χωροφυλακής 
που υπηρετούσαν στη Βέροια ή σε αστυνομικούς 
σταθμούς της περιοχής «ως ευνοήσαντες το κίνημα 
των Βενιζελικών» ή «ως μη εμπνέοντες εμπιστοσύ-
νην εις την κυβέρνησιν». 

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1935
Στο μεταξύ η κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη 

προκήρυξε εθνικές εκλογές για τις 9 Ιουνίου 1935 
από τις οποίες δήλωσαν αποχή το Κόμμα Φιλελευ-
θέρων (του Ελευθέριου Βενιζέλου) και τα συνεργα-
ζόμενα κόμματα Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος, Προο-
δευτικό Κόμμα, Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα και το 
Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών. Η προεκλογική 
κίνηση μεταφέρθηκε και στην περιοχή μας, με περι-
οδείες υποψηφίων στη Βέροια, στη Νάουσα, στον 
Γιδά (μετονομάστηκε σε Αλεξάνδρεια το 1953) και σε 
χωριά της περιοχής μας.

Στις εκλογές (όπου η αποχή ανήλθε στο 35%) 
πρώτευσε το Λαϊκό Κόμμα, που λόγω του πλειοψη-
φικού συστήματος εξέλεξε 255 βουλευτές και άλλους 

32 βουλευτές εξέλεξε το συνεργαζόμενο Εθνικό Ρι-
ζοσπαστικό Κόμμα του Γεώργιου Κονδύλη. Συνολικά 
η σύμπραξη των δύο κομμάτων είχε 287 βουλευ-
τές και πρωθυπουργός επανεκλέχθηκε ο Παναγής 
Τσαλδάρης. Ο νομός Ημαθίας δεν υπήρχε εκείνη 
την εποχή (συστάθηκε το 1947) και η περιοχή  μας 
ήταν ενταγμένη στο νομό Θεσσαλονίκης που στις 
εκλογές του 1935 εξέλεξε 22 βουλευτές, όλοι από τα 
κόμματα της κυβερνητικής σύμπραξης. Μεταξύ αυ-
τών επανεκλέχθηκε με το Λαϊκό Κόμμα, ο Αθανάσιος 
Χατζηνώτας από τη Βέροια που είχε εκλεγεί και σε 
προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ επίσης 
με το Λαϊκό Κόμμα εκλέχθηκε και ο Κυριάκος Χατζη-
δημητρίου από τη Νάουσα.

Κάπως έτσι, κύλησε ο χρόνος και με το τέλος 
του Ιουνίου του 1935 συμπληρώθηκε το τρίμηνο της 
αργίας από το αξίωμα του Δημάρχου που είχε επι-
βληθεί στον Αντώνιο Πρωτοψάλτου. Παρά τη φημο-
λογία και τους ευσεβείς πόθους κάποιων ότι η ποινή 
θα μετατρέπονταν σε οριστική παύση, το τρίμηνο 
τηρήθηκε και στις 21 Ιουνίου 1335, ο Πρωτοψάλτου 
επανήλθε στα καθήκοντά του αναλαμβάνοντας και 
πάλι ως Δήμαρχος Βέροιας ενώ ο μέχρι τότε Δή-
μαρχος, Μενέλαος Χατζηνικολάκης παρέμεινε ως 
απλός δημοτικός σύμβουλος. Διαφάνηκε μάλιστα κι 
ένα κλίμα «ανακουφίσεως» στην τοπική κοινωνία 
από την «αποκατάσταση» του αιρετού Δημάρχου 
της, με αντίστοιχα σχόλια στον τοπικό Τύπου αλλά 
και ανακοινώσεις συντεχνιών και σωματείων της 
Βέροιας που έσπευδαν να συγχαρούν τον Αντώνιο 
Πρωτοψάλτου «επί τη αποκαταστάσει του εις τα 
δημαρχιακά καθήκοντα» την οποία χαρακτήριζαν και 
ως «θρίαμβον του δικαίου».

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ 
Την εποχή που διαδραματίζονταν όλα αυτά, η 

Ελλάδα βρίσκονταν σε καθεστώς αβασίλευτης Δη-
μοκρατίας. Από τον Δεκέμβριο του 1923 ο Βασιλιάς 
Γεώργιος Β΄ είχε φύγει προσωρινά από την Ελλάδα, 
ώσπου να ξεκαθαρίσει η τύχη του πολιτεύματος λό-
γω της παρατεινόμενης πολιτικής αναταραχής που 
επικρατούσε στη χώρα από τις σφοδρές αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ των αντιμοναρχικών και φιλομοναρχι-
κών παρατάξεων. 

Ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης είχε πε-
τύχει την υποστήριξη μεγάλης των φιλομοναρχι-
κών, οι οποίοι στήριζαν βάσιμες ελπίδες ότι με την 
επανεκλογή του θα προχωρούσε και η επαναφορά 
της Βασιλείας στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε κι 
αυτός ήταν ο λόγος που στις 10 Οκτωβρίου 1935 οι 
φιλομοναρχικοί  αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, 
που στο μεταξύ είχαν «ξεκαθαρίσει» το Στράτευ-
μα από τους αντιμοναρχικούς, ανέτρεψαν τον Π. 
Τσαλδάρη. Η εξέλιξη αυτή, γνωστή και ως «Κίνημα 
της 10ης Οκτωβρίου 1930» είχε ως αποτέλεσμα να 
σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, με νέο πρωθυπουργό 
τον Γεώργιο Κονδύλη μέχρι τότε υποστηρικτή του 
Τσαλδάρη. Η κυβέρνηση Κονδύλη παρότι δεν είχε 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είχε τον Στρατό με 
το μέρος της, μπόρεσε να «σταθεί» και προκήρυξε 
«δημοψήφισμα» στις 3 Νοεμβρίου 1930 «για να 
αποφασίσει ο λαός εάν ήθελε ή όχι την επαναφορά 
της Βασιλείας».

Όπως ήταν φυσικό, ένα τέτοιο δημοψήφισμα κά-
τω από τις συνθήκες που αποφασίστηκε και με τον 
φόβο ότι θα μπορούσε να χειραγωγηθεί, προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις στην αντιμοναρχική πλευρά 
της ελληνικής κοινωνίας. Τότε είναι που στη Βέροια 
εκδηλώθηκε η πρώτη εμφάνιση του «φοιτητικού κι-
νήματος» της πόλης, από την οργάνωση «Φοιτητική 
Νεολαία Βέροιας» που με ανακοινώσεις και άλλες 
δράσεις καλούσε τον «δημοκρατικό λαό» της πόλης 
να αντιδράσει προς τη ματαίωση ενός τέτοιου δημο-
ψηφίσματος. Κι αυτό το επισημαίνω τώρα επιγραμ-
ματικά (ίσως μια άλλη φορά λεπτομερέστερα) σε 
σχέση με τις μεταγενέστερες δράσεις του «φοιτητι-
κού κινήματος» της Βέροιας ιδιαίτερα στα χρόνια της 
Μεταπολίτευσης και πάντα προς την ίδια πολιτική 
κατεύθυνση. 

500.000 ΔΡΑΧΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στο μεταξύ, ο επανακάμψας Δήμαρχος Βέροιας, 
Αντώνιος Πρωτοψάλτου, είχε ενταχθεί στην τρέχου-
σα ρουτίνα των καθηκόντων του και ενίοτε υποδε-
χόμενος κυβερνητικά στελέχη που επισκέπτονταν 
την πόλη. Όπως ο υφυπουργός Υγιεινής και Αντι-
λήψεως, Ιωάννης Νικολίτσας που επισκέφθηκε τη 
Βέροια τον Αύγουστο του 1935 και ανακοίνωσε 

στον Α. Πρωτοψάλτου, τη επιχορήγηση του Δήμου 
Βέροιας με το ποσό των 500.000 δραχμών για την 
ανέγερση νέου Νοσοκομείου λόγω «ακαταλληλότη-
τας» του τότε Νοσοκομείου της πόλης. Δεν γνωρίζω 
πόσο επαρκούσε ένα τέτοιο ποσό για την ανέγερση 
του νέου Νοσοκομείου ή εάν χρειάζονταν και συ-
μπληρωματική πίστωση από την πλευρά του Δήμου 
Βέροιας. Συγκριτικά όμως θα αναφέρω ότι την ίδια 
εποχή, είχαν βγει προς πώληση μέσω δημοπρασίας 
του Δασαρχείου, 3.000 στρέμματα δάσους στο Ξη-
ρολίβαδο, ως το 1/4 εξ αδιαιρέτου, με τιμή εκκίνησης 
600.000 δραχμές και ομοίως 8.000 στρέμματα βο-
σκής, πάλι στο Ξηρολίβαδο, με πρώτη τιμή εκκίνη-
σης 800.000 δραχμές.

Να τονίσω επίσης ότι αναλαμβάνοντας εκ νέου 
τα καθήκοντά του, ο Αντώνιος Πρωτοψάλτου προ-
χώρησε και σε μια σειρά πρωτοβουλιών για τη διεύ-
ρυνση του ηλεκτροφωτισμό της Βέροιας, την οποία 
παρείχε από προγενέστερη σύμβαση με τον Δήμο 
της πόλης, το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής «Βέρ-
μιο» του Δημητρίου Σωσσίδη, που λειτουργούσε 
στις πλαγιές του Βερμίου όρους στην περιοχή του 
Πανοράματος.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Φθάνοντας όμως στις παραμονές του δημοψηφί-
σματος της 3ης Νοεμβρίου 1935 για την επαναφορά 
ή όχι της Βασιλείας, συνέβη στη Βέροια και το εξής 
περιστατικό: Τη Κυριακή 13 Οκτωβρίου 1935 ο τότε 
Μητροπολίτης Βεροίας, Πολύκαρπος, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία και τέλεσε Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου 
Αντωνίου για την επιστροφή του βασιλιά στην Ελλά-
δα. Μάλιστα εκτός από τη δέηση υπέρ της επιστρο-
φής του μονάρχη, ο Μητροπολίτης εκφώνησε και 
σχετικό λόγο μέσα στην εκκλησία, όπου ήταν παρό-
ντες, ο Δήμαρχος Αντώνιος Πρωτοψάλτου, αρκετοί 
δημοτικοί σύμβουλοι, πολιτικές και στρατιωτικές αρ-
χές της Βέροιας, εκπαιδευτικοί και πλήθος κόσμου. 
Μετά δε τη Δοξολογία, συγκλήθηκε εκτάκτως το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Βέροιας όπου ο Δήμαρχος εισηγή-
θηκε και εγκρίθηκε, ψήφισμα αφοσίωσης προς την 
κυβέρνηση του Γεωργίου Κονδύλη. Αμέσως μετά ο 
Αντώνιος Πρωτοψάλτου, ύψωσε την εικόνα του «ε-
ξόριστου» βασιλέως Γεωργίου Β’ και την τοποθέτησε 
σε περίοπτη θέση του γραφείου του.

Το δημοψήφισμα έγινε τελικά την Κυριακή 3 Νο-
εμβρίου 1935 και εγκρίθηκε η αλλαγή του πολιτεύ-
ματος, μέσω της επαναφοράς της Βασιλείας στη 
χώρα. Οι Έλληνες πήγαν και ψήφισαν υπό τα «ά-
γρυπνα» βλέμματα των στρατιωτικών και απέχοντας 

κυρίως οι «Βενιζελικοί». Όπως ανακοινώθηκε υπέρ 
της επιστροφής του βασιλιά ψήφισαν 1.501.992 πο-
λίτες και υπέρ της κατάργησης της βασιλείας 23.360 
πολίτες.

Ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ επέστρεψε στην Ελλάδα 
και ενθρονίστηκε ξανά, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 
1935 και μια ημέρα μετά, ο Μητροπολίτης Βεροίας, 
Πολύκαρπος, τέλεσε και πάλι Δοξολογία στον Άγιο 
Αντώνιο, αυτή τη φορά «επί τη αφίξει του βασιλέ-
ως» παρουσία του Δημάρχου Βέροιας, σύσσωμων 
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης 
και πλήθους κόσμου. Ακολούθησε στρατιωτική και 
μαθητική παρέλαση και το βράδυ διοργανώθηκε μια 
πανηγυρική λαμπαδηφορία.

Η «ΧΑΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 ΚΑΙ ΤΟ.. ΕΛΑΦΙ

Η χαρά του Δημάρχου της Βέροιας και των συ-
νεργατών του, για την επιστροφή του βασιλιά και 
την επαναφορά της βασιλείας στη χώρα, δεν στα-
μάτησε εκεί. Λίγες ημέρες μετά, την Παρασκευή 29 
Νοεμβρίου 1935, ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, επισκέφθηκαν 
τα ανάκτορα και έγιναν δεκτοί από τον Γεώργιο. Κι 
αφού του εξέφρασαν τη χαρά τους, τα σέβη τους και 
την αφοσίωσή τους, του πρόσφεραν ένα συμβολικό 
δώρο από την περιοχή της Βέροιας. Ένα ζωντανό 
ελάφι από τα δάση του Βερμίου για να «κοσμεί» 
πλέον τους κήπους της βασιλικής κατοικίας. Στην 
αντιπροσωπεία της Βέροιας στα ανάκτορα, εκτός α-
πό τον επικεφαλής Δήμαρχο, Αντώνιο Πρωτοψάλτου 
συμμετείχαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Ι. Χαρού-
σης, Αστ. Μπαζάκας, και Δ. Τσιαλέρας. Όλοι τους, 
έχοντας δίπλα και τσολιάδες της βασιλικής φρουράς, 
αλλά μαζί και το ελάφι, φωτογραφήθηκαν για τον 
αθηναϊκό Τύπο όπως φαίνεται και από τη φωτογρα-
φία που δημοσίευσε η εφημερίδα «Ακρόπολις» στις 
30.11.1935 και την αναδημοσιεύουμε σήμερα, 87 
χρόνια από εκείνο το όχι και τόσο γνωστό γεγονός. 
Τότε που οι εκπρόσωποι του Δήμου Βέροιας, τίμη-
σαν την επιστροφή του βασιλιά στην Ελλάδα, προ-
σφέροντας του, ως δώρο, κι ένα βεροιώτικο ελάφι.

Ο Αντώνιος Πρωτοψάλτου εκλέχθηκε Δήμαρχος 
Βέροιας στις δημοτικές εκλογές του 1929 και επα-
νεκλέχθηκε το 1934. Ακολούθησε η επιβολή του δι-
κτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 1936 και 
οι εκλογές «πήγαν πίσω» για τα επόμενα 17 χρόνια 
καθώς στο διάστημα αυτό οι δήμαρχοι διορίζονταν 
και δεν εκλέγονταν. Είχαμε τότε και διορισμένους 
Δήμαρχους Βέροιας όμως αυτό είναι μια άλλη ιστο-
ρία.

1935: Όταν ο Δήμαρχος Βέροιας δώριζε 
στον βασιλιά ένα… ελάφι



Γράφει ο 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Συνέχεια από το προηγούμενο

Στο προηγούμενο σημείωμά μας, είχα-
με σχολιάσει ,τους θεσμούς εκείνους που 
παρουσιάζουν κοινωνική και οικονομική 
παρακμή (οικογένεια, η αδυναμία των εκ-
παιδευτικών να επιβληθούν εκ αιτίας του 
νοσηρού κοινωνικού κλίματος  που επι-
κρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη    

Τέταρτο. Η προσφερόμενη Παιδεία στη σπουδάζουσα νεολαία. Ο 
μόνιμος εφιάλτης της παρακμής της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι εξ 
αιτίας των νόμων που δημοσιεύονται και αφορούν την εκπαίδευση 
όλων των  βαθμίδων της χώρας δεν κατορθώνουν να εναρμονίσουν 
ανόθευτη τη δημόσια εκπαίδευση   σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 
προσανατολισμούς της εποχής μας  και τις ελληνικές παραδόσεις και 
αξίες. Η προκοπή και η  πρόοδος μιας χώρας ξεκινάει από το κριτήριο 
της προσφοράς της γνώσης στην σπουδάζουσα νεολαία και τα οράμα-
τα που πρέπει να τη συνοδεύει. Σε αυτήν τη διαδικασία  βασική προ-
ϋπόθεση είναι ο ρόλος και ο σεβασμός της εκπαιδευτικής οικογένειας 
των διδασκόντων όλων των βαθμίδων  σπουδών από την κοινωνία 
και πολιτεία. Να κατανοήσει, επί τέλους ,η εκάστοτε κυβέρνηση, ότι η 
μόρφωση και η κατάλληλη εκπαίδευση αποτελούν τον βασικό  ιστό του 
ελληνικού κράτους. Απαιτούνται οι αναγκαίες δαπάνες αλλά  η σωστή 
και υπεύθυνη διαχείριση των χρημάτων του λαού. Χρειάζονται σοβα-
ρές μεταρρυθμίσεις μακράς διάρκειας.

  Ένα γεγονός που παρακολουθώ κάθε χρόνο είναι η βάναυση 
συμπεριφορά του διδασκαλίας των μαθημάτων,  γιατί δεν γίνονται 
διορισμοί και, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας σε πλησιέστερο  
σχολείο της οικογενειακής εγκατάστασης, με αξιόλογες αμοιβές. Το δά-
σκαλο δεν πρέπει να τον απογοητεύσουν ,αλλά να τον ενθαρρύνουν 

,διαφορετικά υποβαθμίζουν την εκπαίδευση. Η ζημιά είναι μεγάλη σε 
μια κοινωνία όταν θα αναλάβουν μετά το πέρας των σπουδών τους 
διοικητικές θέσεις οι νέοι δεν θα γνωρίζουν το αντικείμενό της απο-
στολής τους. Τότε δεινοπαθεί ο πολίτης αλλά και το κράτος. Κάποτε 
συνάδελφοι διορίστηκαν σε κάποιο διάσημο νησί και όταν πήγαν να 
αναλάβουν υπηρεσία λόγω έλλειψης χώρου διαμονής κοιμήθηκαν στο 
πεζοδρόμιο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ακόμα φιλότιμο.

5 Πέμπτο. Τα κόμματα και η διοίκηση.
Εδώ συναντάς  την κομματική επιβολή  στο κράτος. Πως βουλιάζει 

ο Ελληνισμός ,πως σβήνουν τα όνειρα και οι ελπίδες των νέων για ένα 
αισιόδοξο μέλλον. Αναρωτήθηκε κανείς το κόστος της πατρίδος για  το 
επιστημονικό δυναμικό μεταναστεύει ? Για ποια διοίκηση του κρατικού 
μηχανισμού μιλάμε. Σε όλες τις κρατικές υπηρεσίας επικρατεί άγνοια 
των υποχρεώσεων εργαζομένων. Οι περισσότεροι είναι άσχετοι με την 
εργασία τους. Σήμερα με τους υπολογιστές ελπίζω να υπάρχει κάποια 
εξέλιξη. Κάθε κυβέρνηση, όταν πλησιάζουν οι εκλογές προκηρύσσουν 
θέσεις στο δημόσιο κατά χιλιάδες ο ι οποίες σπάνια πραγματοποιού-
νται. Συγχωρήστε με ,αν κάνω λάθος. Αναρωτιέμαι, πως σκέφτονται, 
όταν επαναλαμβάνουν αυτές τις προκηρύξεις . Έτσι το ΑΣΕΠ βρίσκεται 
σε καραντίνα  τώρα με Covid-19. . Δεν γνωρίζω αν ΖΕΙ. Οι εργαζό-
μενοι, όχι όλοι, είναι αφισοκολλητές από τα γραφεία των Υπουργών 
και των Βουλευτών. Άσχετοι και χωρίς προσόντα. Οι περισσότεροι 
ψηφοφόροι, όταν επιλέγουν κάποιον βουλευτή για να τον στηρίξουν με 
την ψήφο τους, σκέφτονται αν θα διορίσει το παιδί τους στο δημόσιο 
«Η πολιτική ζωή στη χώρα μας δεν έχει ακόμη εκσυγχρονιστεί με α-
ποτέλεσμα με αποτέλεσμα, ούτε η δημοκρατία να λειτουργεί  πλήρως, 
ούτε οργανωμένη διοίκηση να υπάρχει ,ούτε να αναμειγνύονται στην 
πολιτική αυτοί που έχουν τις ανάλογες γνώσεις. Για την κατάσταση αυ-
τή ,ευθύνονται τα κόμματα, αφού αυτά δημιουργούν την πολιτική ζωή, 
ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού….και δημιουργούν με τις πράξει 
και παραλείψεις το πολιτικό κλίμα»

Εκείνες οι μίζες των βουλευτών που τους πλουτίζουν ώστε να ξε-
χνούν πόσα ακίνητα και οικόπεδα έχουν. Τα κρατώ κάθε χρόνο στο 
αρχείο μου. Εξοργίζομαι, όταν  διαβάζω. Άσε τα εκατομμύρια στις 

τράπεζες.
6.πέμπτο. Η Εκκλησία της Ελλάδος. Είναι η πνευματική τροφός 

των χριστιανών και με τη λειτουργική ζωή της καλλιεργεί την πίστη των 
χριστιανών, την αληθινή αγάπη και την ελπίδα για το αίσιο μέλλον. 
«Στη χώρα μας είναι βαθιά ριζωμένο το θρησκευτικό συναίσθημα. Αυ-
τό βρίσκεται σε όλα τα άτομα ανεξάρτητα από την οικονομική κατάστα-
σή τους… Η ορθοδοξία συμπλέει,  ενώνεται και γίνεται ένα ,στο διάβα 
των αιώνων με τον Ελληνισμό.» 1 Η εκκλησία με τη λειτουργική της 
ζωή των χριστιανών. Με τους γάμους, τις μεγάλες γιορτές, τα Χριστού-
γεννα και το Πάσχα ενισχύουν την πίστη τους και  προσφέρουν χαρά  
και ελπίδα για το πάσχοντα άνθρωπο

Πολλοί χριστιανοί παρασύρονται από τους συνειρμούς της ανα-
τροπής των κοινωνικών αξιών, συζητούν για την προσαρμογή της 
Ορθόδοξης εκκλησίας με ιδέες,  σαν την κινούμενη άμμο στη σημερινή 
εποχή των μεταλλάξεων των αρχών και τω θρησκευτικών παραδόσε-
ων επάνω στους οποίους στηρίχτηκαν γενεές αιώνων.. Πιστεύουν ότι 
μπορεί η εκκλησία να κάνει ουσιώδεις μεταβολές. Το  είπε ο Χριστός 
ξεκάθαρα: «Ως αν παρέλθη,ο ουρανός και η γη, ώτα εν ή μια κεραία 
ου μη παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται.» (Κατά Ματθαίο 
Ε’ 18-19) Δηλαδή, καμία μεταβολή δεν επιτρέπεται στη δογματική της 
υπόσταση. Τα δόγματα είναι αλήθειες επάνω στις οποίες στηρίχτηκε 
όλο το οικοδόμημα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. (π.χ. το δόγμα 
της Αγίας Τριάδος δεν επιδέχεται καμία μεταβολή). Στο διοικητικό μέ-
ρος της Εκκλησίας μπορούν να επέλθουν κάποιες μεταβολές από την 
Ι. Σύνοδο , χωρίς να προσκρούουν στις ιερές μας παραδόσεις. Κάνω 
αυτήν την αναφορά με βαθύ σεβασμό για να τονίσω την ανησυχία μου 
για την μειωμένη συμμετοχή των νέων μας στην λειτουργική ζωή της 
εκκλησίας. Μήπως θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος να προσεγ-
γίσουμε τα παιδιά μας. Τα παλιά χρόνια υπήρχαν τα κατηχητικά, στα 
οποία στην Αρκαδία εργάστηκα αρκετά χρόνια σε συνεργασία με τον 
τότε Μητροπολίτη Κυρό Θεόκλητο (Φιλιππαίο). Ο χριστιανισμός βάλ-
λεται σε όλα τα μέρη του κόσμου.  Οι τελευταίες κυβερνήσεις παρα-
γκωνίζουν τα  θρησκευτικά. Πρέπει όλοι όσοι πιστεύουν στο κήρυγμα 
του Ναζωραίου να αφυπνιστούν.1 ΜΠΟΚΟΒΟΣ «η Ελλάδα σε κρίση»
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του Χρήστου 
Μπλατσιώτη

Για τον κόσμο του 
ποδοσφαίρου το όνομα 
Όλιβερ Καν προκαλεί έ-
ναν παγκόσμιο σεβασμό.  
Θεωρείται ένας από τους 
κορυφαίους τερματοφύ-
λακες της σύγχρονης ι-
στορίας. σε μια δεκάδα 
κορυφής στην οποία συ-
γκαταλέγονται ο Γκορτον 

Μπανκς, ο Λεβ Γιασίν, ο Ντίνο Τζοφ, ο Ζεπ Μάγιερ, 
ο Πίτερ Σίλτον, ο Ρινάτ Ντασάεφ, ο Πέτερ Σμάιχελ, ο 
Ίκερ Κασίγιας και ο Έντβιν Φαν Ντε Σαρ.

Ο Όλιβερ Καν ξεχωρίζει όμως από όλους διότι εί-
ναι κάτοχος ενός παγκόσμιου τίτλου, που στη μέχρι 
τώρα ποδοσφαιρική ιστορία, μόνο διάσημοι επιθε-
τικοί τον έχουν κατακτήσει. Τον τίτλο της «Χρυσής 
Μπάλας» και είναι ο μόνος τερματοφύλακας που 
τον κέρδισε όσο περίεργο κι αν φαίνεται.

Γεννημένος στην Καρλσρούη το 1969 κι έχοντας γερμανο - λετο-
νικές ρίζες, ξεκίνησε να αγωνίζεται με την τοπική ομάδα όπου έμεινε 
7 χρόνια (1987 – 1994) και πήρε μεταγραφή στη Μπάγερν Μονάχου 
όπου συνέχισε να αγωνίζεται για άλλα 14 χρόνια (1994 – 2008) μέχρι 
που κρέμασε τα γάντια του, σε ηλικία 39 ετών. Φόρεσε το εθνόσημο 
της Εθνικής Γερμανίας το 1995 και αγωνίστηκε ως διεθνής επί 12  
συνεχή χρόνια, μέχρι το 2006, δηλαδή δύο χρόνια πριν κλείσει την 
καριέρα του.

Για όλους εμάς τους φανατικούς «ακόλουθους» του διεθνούς ποδο-
σφαίρου, όταν ο Όλιβερ Καν εμφανίζονταν στους τηλεοπτικούς δέκτες 
είχε μια μορφή που ξεχώριζε. Επιβλητικός με ύψος 1,88 μ. και πάντα 
με σκληρή όψη, δίχως κανέναν μορφασμό, σχεδόν παγωμένος. Το 
ίδιο και στις αμέτρητες φωτογραφίες του σε περιοδικά και εφημερίδες. 
Όπως ο ίδιος περιέγραψε, ένα ολόιδιο σκηνικό υπήρχε και στις συγκε-
ντρώσεις των ομάδων που αγωνίζονταν, λίγο πριν από ένα αγώνα ή 
στη διάρκεια μιας προετοιμασίας. Οι συμπαίκτες του έπαιζαν μεταξύ 
τους playstation ή κι αυτός προτιμούσε να τραβιέται σε μια άκρη και 
να διαβάζει ένα βιβλίο, με τον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι να είναι το 
αγαπημένο του.

Η «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Όλιβερ Καν ξεκίνησε να παίζει μπάλα όταν ήταν 6 ετών. Ο πα-

τέρας του ήταν αυτός που τον πήγε στην Ακαδημία της Καρλσρούης, 

έχοντας όνειρο να τον καμαρώσει κάποτε ως έναν από τους κορυφαί-
ους επιθετικούς της Γερμανίας. Όμως όταν ήταν 9 χρονών, παραμονές 
Χριστουγέννων, όλα άλλαξαν. Ήταν τότε που η κορυφαία μπαλαδό-
φατσα της οικογένειας, ο παππούς του, του έκανε δώρο μια φανέλα 
τερματοφύλακα της εθνικής Γερμανίας, έχοντας γραμμένο στην πλάτη, 
το όνομα του θρυλικού Ζεπ Μάγερ. Τον συμβούλεψε μάλιστα να αλλά-
ξει «θέση» και να γίνει τερματοφύλακας. Ο παππούς Καν αποδείχθηκε 
πως έβλεπε μακριά, ήταν προφήτης και η προφητεία του εκπληρώθη-
κε στα επόμενα χρόνια.

Ο εγγονός τον άκουσε, έγινε τερματοφύλακας και από τη θέση αυτή 
συμμετείχε συνολικά σε 630 αγώνες των γερμανικών διοργανώσεων 
(πρωτάθλημα και κύπελλα) καθώς και σε 86 επίσημα διεθνή παιγνίδια. 
Κατέκτησε συνολικά 23 γερμανικούς και διεθνείς τίτλους, μεταξύ των 
οποίων το Τσάμπιονς Λιγκ, το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και το Διηπειρωτικό 
Κύπελλο Συλλόγων (με τη Μπάγερν Μονάχου), το Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα (με την εθνική Γερμανίας). Ανάμεσα όμως σε όλο αυτό τον γα-
λαξία των διακρίσεων, ο Όλιβερ Καν κατέκτησε κι έναν τίτλο μοναδικό 
στον κόσμο. 

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ»

Είναι ο μόνος τερματοφύλακας στην ιστορία του ποδοσφαίρου 
που του έχει απονεμηθεί ο τίτλος της «Χρυσής Μπάλας», ένα βραβείο 
που απονέμεται σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο και συνήθως απονέμεται 
στους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης.

Ήταν στο Μουντιάλ του 2002 της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, 
όπου ο Όλιβερ Καν δέχθηκε μόλις 3 γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Το 
ένα στον προκριματικό της Γερμανίας με την Ιρλανδία όπου το σκορ 
έληξε 1-1 με τον Ρόμπι Κιν των Ιρλανδών να νικά τον Καν στο 92’ της 
αναμέτρησης και τα άλλα δύο στον μοιραίο τελικό με τη Βραζιλία όπου 
η «σελεσάο» κέρδισε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, με 
σκορ 2-0 και με δράστη τον Ρονάλντο και τις δύο φορές.

Τα μόλις 3 γκολ που δέχθηκε ο Όλιβερ Καν σε όλη τη διάρκεια των 
τελικών εκείνου του Παγκόσμιου Κυπέλου και γενικά η «παρά τρίχα» 
απαραβίαστη απόδοση που είχε κάτω από το τέρμα σε όλους τους 
αγώνες της διοργάνωσης έγιναν η αιτία που του αποδόθηκε ο τίτλος 
του καλύτερου παίκτη και της «Χρυσής Μπάλας».

Μια απόφαση που ξάφνιασε αρχικά βάζοντας διότι τέτοιο βραβείο 
είθισται να απονέμεται μόνο σε επιθετικούς, άντε σε κάνα «σούπερ 
σταρ» μέσο, ούτε καν σε αμυντικούς. Όμως όταν όλοι έβαλαν τα 
πράγματα κάτω, η απονομή στον Όλιβερ Καν δεν θεωρήθηκε υπερ-
βολική και έγινε αποδεκτή με κρυφό ή φανερό θαυμασμό. Και ήταν μια 
επίδοση τιμής ένεκεν σε μια απόδοση τερματοφύλακα που όμοιά της 
δεν είχε σημειωθεί ποτέ μέχρι τότε κι ούτε έχει καταρριφτεί ακόμη.  

Ο Όλιβερ Καν δεν ήταν απλώς ένας από τους καλύτερους τερματο-
φύλακες της γενιάς του. Δεν ήταν απλώς ένας «ηγεμόνας» των γκολ-
πόστ. Είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην ιστορία 
του ποδοσφαίρου και όντας ο μοναδικός με αυτή τη μοναδική διάκριση 
στη συλλογή του, ξεχωρίζει ένα βήμα μπροστά από όλους.

Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Όλιβερ Καν: Ο «ηγεμόνας» των γκολπόστ και η προφητεία του παππού του

Β΄  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Η  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου
για τις ομάδες βόλεϊ του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια

Το Σάββατο 3/12 στις 4μ.μ. ανοίγει την αυλαία η ομάδα 
Κ18 του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια, αντιμετωπίζοντας τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο Γιαννιτσών.  Την ίδια μέρα και δύο ώρες αργότερα 
(6μ.μ.) για το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Γυναικών θα πραγ-
ματοποιηθεί ένα ντέρμπι από τα παλιά, μεταξύ του ΓΑΣ 
Αλεξάνδρεια και του Μέγα Αλέξανδρου Γιαννιτσών. Ο ΓΑΣ 
θα προσπαθήσει να διατηρήσει το αήττητο και να παραμεί-
νει στην κορυφή της βαθμολογίας!  Η διοίκηση καλεί τους 
φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια των κοριτσιών 
και να περάσουν ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό Σαββα-
τιάτικο απόγευμα! 

Σάββατο 3/12/2022 - Κλειστό Δ.Α.Κ Αλεξάνδρειας 
Ώρα 4μ.μ. Κ18  Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρεια - Μεγ. Αλ. Γιαννιτσών
Ώρα 6μ.μ. Β’ Εθνική Γ.Α.Σ. Αλεξάνδρεια - Μεγ. Αλ. Γιαννιτσών
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Μετά την πρώτη νίκη στο 
φετινό πρωτάθλημα, 
που έτυχε να είναι και η 

παρθενική στη σύντομη ιστορία 
των Veria Ladies στη Β Εθνική, 
η ομάδα του Γιώργου Μυλωνά 
αγωνίζεται ξανά εντός έδρας, 
αυτή τη φορά με τον ΑΟ Λέο-
ντες.

Η ομάδα από τη γειτονική μας Θεσσαλο-
νίκη θα βρεθεί την ερχόμενη Κυριακή 4/12 
και ώρα 15.00 στο γήπεδο της Νέας Νικομή-
δειας, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση στα 
πλαίσια της 3ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο 
της Β Εθνικής.

Η διοίκηση της Βεροιώτικης ομάδας καλεί 
τους φιλάθλους να δώσουν το παρών στο 
γήπεδο, ώστε να νιώσουν από κοντά τον 
παλμό της κερκίδας αλλά και να στηρίξουν τα 
κορίτσια, που «μεγαλώνουν» ποδοσφαιρικά 
και αποκτούν μεγάλες εμπειρίες μέσα από 
τέτοιου επιπέδου παιχνίδια.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο κ. Κων-
σταντίνος Ραμπούσης από την Πέλλα, με 
βοηθούς τους κ.κ. Αθανάσιο Λιάβα και Εμμα-
νουήλ Μπετά επίσης από την ΕΠΣ Πέλλας.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Πανσερραϊκή - Δόξα 2016
Ροδόπη ‘87 - Σειρήνες Γρεβενών
ΝΠΣ Βόλος - Μέντεκας Καλαμαριάς
Veria Ladies - ΑΟ Λέοντες
Ρεπό : Βασίλισσα Θράκης

Η βαθμολογία

1. Δόξα 2016 .................................  7-0, 6
2. ΝΠΣ Βόλος  ...............................3-2, 3
3. Σειρήνες Γρεβενών  ...................1-0, 3
4. Πανσερραϊκή  ............................3-1, 3
5. Ροδόπη ‘87 ...............................  3-2, 3
6. ΑΟ Λέοντες  ...............................1-4, 3
7. Veria Ladies  ..............................4-4, 3
8. Βασίλισσα Θράκης ...................  2-5, 0
9. Μέντεκας Καλαμαριάς  ..............0-6, 0

Ο Φίλιππος Βέροι-
ας ολοκληρώνε-
ται την προετοι-

μασία του για τη μεγα-
λύτερη, έως τώρα, πρό-
κληση στο πρωτάθλημα 
της Β’ Εθνικής. Τα παι-
διά του Ευθύμη Κοθρά, 
έχοντας αποδείξει την 
αξία τους, φιλοξενούν 
το Σάββατο (3/12) τον 
αήττητο και πρωτοπό-
ρο Έσπερο Λαμίας για 
την 9η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος.

Πρόκειται για την τελευταία 
εντός έδρας αναμέτρηση για το 
2022 και οι «ερυθρόλευκοι» θέ-
λουν να κλείσουν με τον ιδανικό-
τερο τρόπο τις αγωνιστικές τους 
υποχρεώσεις μπροστά στους φι-
λάθλους τους.

Το επόμενο εντός έδρας παι-
χνίδι είναι σε περίπου ενάμιση μή-
να, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία 
να «χορτάσει» ο κόσμος μπάσκετ!

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και 
ώρα 17:00 λοιπόν, καλούνται όλοι 
οι φίλαθλοι στο ΔΑΚ «ΒΙΚΕΛΑΣ» 
της Βέροιας για την σπουδαία α-

ναμέτρηση με τον Έσπερο Λαμίας 
και όλοι μαζί σαν μια «γροθιά», 
ομάδα και κόσμος, να κλείσουν 
τις φετινές εντός έδρας υποχρεώ-

σεις του Φιλίππου με τον καλύτε-
ρο τρόπο ενόψει της απαιτητικής 
συνέχειας!

πηγή: kerkidasport.gr

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

05-12-2022 μέχρι 

11-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σπουδαίο ματς στο «Δ. Βικέλας»

Ο Φίλιππος υποδέχεται τον πρωτοπόρο
Έσπερο Λαμίας!

Σάββατο 03-12-2022

08:00-14:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 

23310-27355

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ 38 23310-29551

08:00-14:30 ΧΑ -

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - Α-

ΣΤΙΚΑ 23310-63620

14:30-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

Κυριακή 04-12-2022

08:00-14:30 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 

ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

Δευτέρα 05-12-2022

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΕΛΗΑΣ) 

ΕΛΗΑΣ 4 23310-60064

19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 

& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

Φαρμακεία

Veria Ladies: Δεύτερο συνεχόμενο
εντός έδρας ματς με ΑΟ Λέοντες
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας, το 
τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 

2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυαγα-
πημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς και αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-

μπανίας κ. Παντελεήμων:
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-

νηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δημο-
τικού Διαμερίσματος Βεροίας. 

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σει-
ρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της 
Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Το τριήμερο 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου κατόπιν αδελφικής προ-
σκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέ-
ου, θα μεταβεί στην Σύρο, όπου θα προεξάρχει στις λατρευτικές 
εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της νήσου, Αγίου Νικολά-
ου του Θαυματουργού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 
– ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πρόγραμμα πανηγύρεως
Οι ιερές ακολουθίες για την πανήγυρη του Ιερού μας Ναού θα τελε-

στούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
6 μ.μ. – 8 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του αγίου Σάββα 

μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
7 π.μ. – 10.30 π.μ.: Ορθρος της εορτής του αγίου Σάββα και ιερατικό 

συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
5 μ.μ. – 6.30 μ.μ. : Μεθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός και παρακλητι-

κός κανών του αγίου Σάββα.
Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύνησιν 

το ιερό λείψανο του αγίου Σάββα, προστάτου της Ενορίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Δ.Δ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι την Κυριακή 4 Δε-

κεμβρίου ε.ε. εορτάζεται η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος 
Βαρβάρας και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Τρύ-
φωνος στο Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας Βέροιας.

Αι ιεραί ακολουθίαι θα τελεσθώσι κατά το ακόλουθον πρόγραμμα:
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
17.30 Μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεθ’ αρτοκλασίας
20.00 Απόδειπνο και χαιρετισμοί στην Αγία Βαρβάρα
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
07.00 Ορθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία χοροστα-

τούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ.κ. Παντελεήμονος.

17.00 Μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση στην Αγία Βαρβάρα.
Εκ του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 2 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο 
Πολυδένδρι Ημαθίας η Χρυσούλα 
Παναγ. Μπάτσιου σε ηλικία 68 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 3 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αιμιλία Νικο-
πούλου σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 2 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 3.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελέ-
νης στο Λουτρό Ημαθίας ο Νικόλαος 
Στεργιόπουλος σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεή-
σεις τους προς το Θεό.

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση 4ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε 
επαναληπτική 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει 
τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 μμ, στο χώρο του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’  αυτού 

και έγκρισή του.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ 

αυτής και έγκρισή της.
3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρί-

δα Βέροιας.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στη Γενική 

Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.
Για το ΔΣ του Συλλόγου

 Η Πρόεδρος  Ο  Γεν. Γραμματέας
Σαρκατζή Ελεονώρα Παγούνης Αργύριος

Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
στο Γενικό Λύκειο Πλατέος – Κορυφής

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Το αίμα είναι ζωή! 
Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε την σημασία αυτής της 
προσφοράς.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος του Γενικού Λυκείου 
Πλατέος – Κορυφής, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κορυ-
φής, διοργανώνει ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στο χώρο του 
σχολείου στις 4 Δεκέμβρη 2022 από τις 9:00 το πρωί έως τις 13.00 με 
στόχο: να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες

να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν 
τακτικοί εθελοντές αιμοδότες.

να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμειβόμενης 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Παρακαλείσθε όλοι όπως προσέλθετε, καθώς η προσφορά αίματος 
αποτελεί κορυφαία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης από άνθρωπο σε 
άνθρωπο.

«Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα σας!!»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ. 

Θεσσαλονίκη, 02 Δεκεμβρίου 2022
Α.Π. : 859086(849)
 ΠΕΤ: 2209828926

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποι-
ούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες ότι 
έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβού-
λευση, το με αρ. Πρωτ. 250417/29-11-2022  διαβιβαστικό έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία φωτο-
βολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και 
των συνοδών του έργων), συνολικής ισχύος 15,00MW, με την 
ονομασία «Σκύδρα 1» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαυ-
ροπούλι», στη Τ.Κ. Μαρίνης, της ΔΕ. Ανθεμίων του Δήμου Νά-
ουσας, ΠΕ Ημαθίας και στις Τ.Κ. Πλατάνης και Δ.Κ. Εδέσσης, 
της Δ.Ε. Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 
2209828926.».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με Α/Α 02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: “GREEN REPOWER 
PHOTOVOLTAIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής  προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την  03/ 12/ 2022  έως 02/ 01/ 2023.  

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.364 Δρ. Μ. Γαβριηλίδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλ-
λοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομη-
χανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Π.Κ.Μ.)  (τηλ.  2313 
325504) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε 
στη σελίδα:

 http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491
7. Το παρόν δημοσιεύεται στις εφημερίδες  «ΛΑΟΣ» της Π.Ε Η-

μαθίας και «ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ» του Ν. Πέλλας την 03 Δεκεμβρίου 
2022.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλη-
σης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει 
της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ 
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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
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100,  
 2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.653
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331076.657

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
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 χωράφι 
10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρί-
ου, πίσω από το Lidl, 
με ροδακινιές. Τηλ.: 

6973 339030 & 6957 
387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-
ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 
επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 
78 τ.μ., έτους κατα-
σκευής 1975, χρήζει 

α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 
2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 
6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην περιο-
χή Πιερίων, δίπλα στην 
πρώην ALPHA BANK. 
Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
209 τ.μ., συντελεστής 
δόμησης 1,2, Διογένους 
με Πιερίδων Μουσών 
γωνία, Βέροια. Τηλ.: 
2331 300901, 6944 
555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά στο κέντρο της Βέ-
ροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-
χή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο 
του 2008, 6ου ορ’ό-
φου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλιμα-
τιστικό, θέα. Προτείνε-
ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 
και κέντρου. Τιμή 270 
ευρώ. Πληροφορίες: 
mapapad@otenet.gr 
6974 792410, ώρες 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος, Ανοίξεως 52. 
Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

κατάστημα  35  τ .μ . 
κα ι  10  τ .μ .  πατάρ ι 
με εσωτερικη σκάλα, 
Ήρας  10 .  Δ ιαθέτε ι 
με ταλλ ι κό  ρολό  α -
σφαλείας. Τηλ.: 6986 
731153.

του Σαββατοκύριακου

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φα-
νταστική ισόγεια 
μονοκατοικί, 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, 
κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως εξολπι-
σμένη, ξυλινα σύγ-
χρονα κουφώματα 
μέσα στο πράσινο. 
Τηλ.: 6948 041985.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, πλήρως ανακαινι-
σμένο, επιπλωμένο λούξ, με όλα τα ηλεκτρικά (κουζίνα, ψυγείο, μικροκύμματα, ηλε-
κτρικό μπρίκι), με διπλό κρεβάτι, ντουλάπα, γραφείο, καναπέδες κ.λ.π. στο Ρολόι με 
υπέροχη αυλή, ιδιαίτερο, χωρίς κοινόχρηστα, ατομική θέρμανση. Τιμή 320,00 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, περιοχή Αγ. Κυρια-
κής, Ρολόι, πλήρως επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, πετρέλαιο, θωρακισμένη πόρτα, 
ψυγείο ολοκαίνουργιο κ.λ.π., με θέα 3ου ορόφου, έτοιμο να κατοικηθεί. Τιμή 360 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε διόροφο, ο επάνω όροφος, ανακαινισμένο, λούξ. Αποτελείται 
από σαλοκουζίνα με τζάκι, πατάρι, υπνοδωμάτιο, όλα τα έπιπλα είναι καινούργια, 
μοντέρνα, θερμοπομπούς, αιρκοντίσιον και πετρέλαιο. Έτοιμο αρχές Δεκεμβρίου. 
Τιμή 400,00 ευρώ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973735020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
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
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΑΛΣΟΣ 90 Τ.Μ 2ΔΣΚ επιδαπεδια θερμ. ,Θεα, χωρις κοιν.330€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
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 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

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 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ 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€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
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 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

Η ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, Βιομηχανία Πλαστικών, αναζητά να προσλάβει 
άμεσα εργάτες παραγωγής σε βάρδιες.

Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. επιθυμεί την 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγω-
γικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείο 
της. 

Περιγραφή Θέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική παρακολούθηση 

εισπράξεων πελατών συνεργασία με το λογιστήριο
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
•Γνώση Ισπανικών ή Γαλλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, 

συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις  30 Νοεμβρίου βιο-

γραφικό, στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@
aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Πληρο-
φορίες: 2331023774.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 
για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 
π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 
ώρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 
2.30 μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για να 
φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

οδοντιατρείο, ανειδίκευτος για 
ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 
6946 145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-
πιχείρησης με άριστη γνώση 
Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-
κών προαιρετική, εοικοινωνι-
ακές ικανότητες. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απα-
σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-
νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφεί-
ου με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30 & email: 
nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλούνται Διαμερίσματα  

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

Πωλούνται Μονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να, ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

Πωλούνται Καταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινι-
σμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

Ενοικιάζονται Γραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

Ενοικιάζονται Καταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

Το γραφείο μας βρίσκεται: Αγίου Αντωνίου 1 
στον 1ο όροφο

Site: www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331068080, 6947606674

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

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

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός στον Κρεβατά Ημαθίας, 
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2331064639 και για αποστολη βιο-
γραφικων στο email: as.g.olympia@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως 
εξοπλισμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κε-
ντρικό πεζόδρομο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6971831009.

Από την εταιρία ΑΘΗΝΑ Μ. ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λο-
γίστρια, β) Γεωπόνος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αι-
τήσεις και βιογραφικά σημειώματα στο email: athinasmpc@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331051093

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρης περιγραφή θέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτητα προσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Η εταιρία προσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα για πενθή-
μερη ημιαπασχόληση:

Υπάλληλο Αποθήκης
Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 

μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Προϋπηρεσία
 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
•Άριστες συνθήκες και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 

ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης AP_22, έως 
τις 11/12/22.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Προε-
δρικό Μέγαρο, για μία γενικότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της 
οικονομίας, και ιδιαίτερα στο θέμα των τραπεζών. «Καθώς μπαίνουμε 
πια στο μήνα των γιορτών ήθελα να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση 
σχετικά με την πορεία της οικονομίας όπου έχουμε καλά και λιγότερο 
καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί και α-
ποδίδει πολύ καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές με ένα ρυθμό 
ανάπτυξης ο οποίος θα πλησιάσει το 6% για το 2022, η χώρα σημειώνει 
ρεκόρ επενδύσεων ξένων αλλά και εγχώριων με μεγάλη έμφαση στην 
καινοτομία, στην εξωστρέφεια, η ανεργία εξακολουθεί να αποκλιμακώ-
νεται και η γενικότερη εικόνα η οποία υπάρχει στο εξωτερικό είναι ότι η 
Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ό-
χι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα» ανέφερε ο πρωθυ-
πουργός. «Από την άλλη μεριά -συνέχισε - εξακολουθούμε να είμαστε 
δέσμιοι και εξαρτημένοι από τις παγκόσμιες αναταράξεις στην αγορά 
ενέργειας με ένα πληθωρισμό ο οποίος βαίνει μεν μειούμενος αλλά 
εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι τα 
πιο αδύναμα, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις δοκιμάζονται από αυτή την εισαγόμενη εισβολή ακρίβειας και 
αυτό καθιστά την υποχρέωση της Πολιτείας για ένα ευρύ πλέγμα στή-
ριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ακόμα πιο επιβεβλημένη και αυτό 
ακριβώς κάνουμε’, τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε ενδεικτικά ότι 
μέσα στον επόμενο μήνα θα εκταμιεύσει η κυβέρνηση κάτι παραπάνω 
από 800 εκ για να στηρίξει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με το έκτακτο βο-
ήθημα των 250 ευρώ αλλά και με τα 300 εκ τα οποία θα διατεθούν στο 
επίδομα θέρμανσης. «Εκεί τα νέα είναι καλύτερα από αυτά τα οποία πε-
ριμέναμε διότι μαζί με το επίδομα θέρμανσης έχουμε και τιμές οι οποίες 
ευτυχώς βαίνουνε πτωτικές. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναρω-
τιόμασταν για το που θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, αν θα είναι στο 

1,3 , στο 1,4, τώρα ξέρουμε ότι είναι κάτω από το 1,2 ευρώ το λίτρο και 
ελπίζουμε αυτή η τάση να συνεχιστεί», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

     Κόκκινα δάνεια και Τράπεζες
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα κόκκινα δάνεια και τις Τράπεζες. 

Όπως είπε: «Ταυτόχρονα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με μία ευρωπα-
ϊκή αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως επιβεβλημένη σε επίπεδο ΕΚΤ 
προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, αυτό όμως αναγνωρί-
ζουμε απόλυτα ότι έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες με αύξηση του 
κόστους δανεισμού. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε μία 
συζήτηση με τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες πρέπει κι αυτές να αναλά-
βουν την ευθύνη που τους αναλογεί, να στηρίξουν συνολικά τα ευάλωτα 
νοικοκυριά καθώς θα έχουν μια υψηλή κερδοφορία καθώς φαίνεται το 
2022, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και τη δημιουργία 

μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Μια τέτοια πολιτική δηλαδή θα ήταν 
προς όφελος και των ιδίων των τραπεζών πέραν της επιβεβλημένης 
στήριξης που πρέπει να παρέχουμε σε εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία 
δοκιμάζονται με την αύξηση της δόσης τους για τα στεγαστικά τους 
δάνεια. Και υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν 
που αφορούν στις χρεώσεις στις προμήθειες αλλά και στα επιτόκια 
των καταθέσεων τα οποία κατά την άποψή μου παραμένουν εξαιρετικά 
χαμηλά αν αναλογιστεί κανείς το πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια χο-
ρηγήσεων και βέβαια και οι τράπεζες κινητοποιούνται σε μία συνολική 
επεκτατική πιστωτική πολιτική προκειμένου να στηρίξουν μία οικονομία 
η οποία αναπτύσσεται. Αυτή η συζήτηση ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα 
έχει τελικά ευτυχή κατάληξη, δεν θα υπάρχει συμμετοχή του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Έλληνα φορολογούμενου σε μία τέτοια πα-
ρέμβαση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η χρηματοδότηση θα πρέπει 
να γίνει από τις ίδιες τις τράπεζες και από τα υψηλά κέρδη τα οποία 
έχουν και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε τελικά σε μία λύση η οποία 
θα είναι θετική πρώτα και πάνω απ’ όλα τους δανειολήπτες αλλά και 
για τους καταθέτες αλλά τελικά πιστεύω και για τις ίδιες τις τράπεζες οι 
οποίες έχουν στηριχθεί πολύ αυτά τα χρόνια προκειμένου να μειώσουνε 
σημαντικά την έκθεσή τους στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια».

 Παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι 
«Καλά είναι τα θετικά νέα αλλά εν όψει του χειμώνα, το μεγάλο πρό-
βλημα πέφτει στα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να 
δοθεί όλη η προσπάθεια νομίζω να στηριχθούν αυτά τα κομμάτια της 
κοινωνίας που κυρίως είναι συμπολίτες μας αλλά και όπως είπατε οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη στήριξης, και νομίζω θα είναι 
σημαντικός ο ρόλος που θα κληθούν να παίξουν οι τράπεζες, έστω και 
πιεζόμενες αν μου επιτρέπετε να το πω, ελπίζω ότι θα το κάνουν». 

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Παρά τη συνεχή βροχή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ημαθίας και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 
2022 στην Πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας, ζητώντας να μην περάσει το νομοσχέδιο για την Υγεία, το οποίο μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα  και προ-

βλέπει την προκήρυξη θέσεων γιατρών Ε.Σ.Υ., με καθεστώς μερικής απασχόλησης. «Τα μέτρα που προωθούνται 
με αυτό το νομοσχέδιο, όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιώσουν τους όρους περίθαλψης των ασθενών, αλλά θα τους 
επιδεινώσουν

ακόμα παραπέρα» τόνισαν πανελλαδικά οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι και στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκαν και οι ομιλίες στη Βέροια, υπέρ της ενίσχυσης κι όχι της έτι περεταίρω αποδόμησης του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας στην χώρα μας.Τον αρχικό χαιρετισμό  έκανε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Θεόδωρος Κακαγιάννης και την 
κεντρική ομιλία ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Γιώργος Καρτσιούνης.
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Δήμος Βέροιας: Αιτήσεις μεταφοράς οστών, 
θανόντων έως και την 31η Δεκεμβρίου 1980, 
για την αποσυμφόρηση του οστεοφυλακίου

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι προκειμένου να αποσυμφορηθεί το οστεοφυλάκιο του  Κοιμητηρίου Βέροι-
ας, σε υλοποίηση της αρ. 149/2020 Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κατασκευής και σήμανσης χώρου 
στο χωνευτήριο του δημοτικού Κοιμητηρίου Βέροιας και ενημέρωσης των δημοτών», έχουν τοποθετηθεί οστεοθήκες 
θανόντων έως και την 31η Δεκεμβρίου 1980, σε περιφραγμένο  χώρο στην είσοδο του οστεοφυλακίου προσωρινά, πριν 
την τοποθέτηση τους στο χωνευτήριο.

 Πίνακας με τα ονόματα αυτών των οστεοθηκών έχει αναρτηθεί  στην είσοδο του οστεοφυλακίου και του Γραφείου 
Κοιμητηρίων, στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων και  Κοινοτήτων, στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.veria.gr).

Καλούνται οι δημότες, που επιθυμούν την μεταφορά  οστών των συγγενών τους, σε άλλα κοιμητήρια,  να κατα-
θέσουν αίτηση μεταφοράς στον Δήμο μας, εντός είκοσι (20) ημερών, διότι μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από την 
ανακοίνωση αυτή, τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήριο ( σύμφωνα με την  149/2020 Απόφασης  του Δημοτικού 
Συμβουλίου ).

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από «Βεβαίωση αποδοχής Οστών» των αρμοδίων των κοιμητηρίων υποδοχής 
των οστών . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κοιμητήρια 2331070633,
Δημαρχείο 2331350575, 2331350577, 2331350595 .

Κυριάκος Μητσοτάκης για Τράπεζες: Να αναλάβουν 
την ευθύνη τους και να στηρίξουν τα ευάλωτα νοικοκυριά για 

να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων

Παρά τη βροχή στη Βέροια, διαμαρτυρήθηκαν κατά του νομοσχεδίου για το ΕΣΥ
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