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Πετρέλαιο με οσμή ακριβού 
αρώματος φέτος;

  Η κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τον 
φετινό χειμώνα τα νοικοκυριά διαφαίνεται εξαιρετικά 
δύσκολη με την ακρίβεια να καλπάζει και το πετρέλαιο 
θέρμανσης να έχει φέτος οσμή ακριβού αρώματος! 
Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για επέκταση 
του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση του 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια προσπάθεια στήριξης 
των νοικοκυριών, που ωστόσο δεν μπορούν να δώσουν 
ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Σίγουρα δεν μπορεί 
να μειωθεί η αξία της κυβερνητικής στήριξης που 
μάλιστα θα επεκταθεί, ενώ θα ήταν ευχής έργον να 
υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή 
στήριξη στο θέμα της ενέργειας. Περαιτέρω θα πρέπει 
να δοθεί και στις επιχειρήσεις που χειμάζονται από τις 
«περιπέτειες» του κορωνοϊού, επιπλέον στήριξη για να 
καλυφθούν οι ανάγκες που αφορούν την θέρμανση. 
Σε κάθε περίπτωση αναμένεται ένας δύσκολος 
χειμώνας και το κάθε νοικοκυριό κάνει τα πλάνα 
του με ποιο τρόπο θα ζεσταθεί, ενώ την επόμενη 
εβδομάδα αναμένουμε από πού θα ξεκινήσει η τιμή 
του πετρελαίου.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Έπεσεβράχοςστονδρόμο
Γιαννακοχωρίου-Ροδοχωρίουλόγωβροχής!

Η συνεχιζόμενη βροχή
απ’ ότι φαίνεται προκάλεσε
το πρωί της Παρασκευής
την πτώση μεγάλου βρά-
χου στον δρόμο Ροδοχώρι
–Γιαννακοχώρι, χωρίς ευτυ-
χώςεκείνητηνώραναπερ-
νάαυτοκίνητο.

Επειδήηβροχήσυνεχίζε-
ταικαιθασυνεχιστείγιααρ-
κετές μέρες ακόμη, οι οδη-
γοί θαπρέπει να είναιπολύ
προσεκτικοί όταν κινούνται
στους ορεινούς και ημιορει-
νούς δρόμους του οδικού
δικτύου τηςΗμαθίας για να
μην έχουμε δυσάρεστες εκ-
πλήξεις.

Ανεμβολίαστοι οι διασωληνομένοι και 4 που έχασαν
την μάχη στο νοσοκομείο Βέροιας λόγω covid 

Σύμφωναμε επίσημαστοι-
χείαπου ανακοινώθηκαν από
τοΓενικόΝοσοκομείοΗμαθίας
το τελευταίο διάστημα 4 συ-
μπολίτες μας απεβίωσαν από
επιπλοκές λόγωcovidστο νο-
σοκομείο Βέροιας και ήταν α-
νεμβολίαστοι.Τα ίδια στοιχεία
δείχνουνότιοι6ασθενείςπου
είναιδιασωλήνωμένοισεΜΕΘ,
όπωςκαιάλλοι6νοσηλευόμε-
νοι σε απλές κλίνες με μάσκα
υψηλής ροής οξυγόνου είναι
όλοι ανεμβολίαστοι.Τέλοςστο
σύνολο39ασθενώνσε απλές
κλίνες covid οι 32 είναι ανεμ-
βολίαστοι και μόλις οι 7 εμβο-
λιασμένοι.

Η  σχ έση  α ν εμβολ ί α -
στων-εμβολιασμένων παρα-
μένει σταθερή, πάντα με τη
συντριπτική πλειοψηφία των
απαιτούμενων για νοσηλεία
θετικών στον covid να αφορά
ανεμβολίαστους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα
στην οδό Παν. Σουμελά Βέροιας

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτωνκαιτηνασφάλειατου
κοινούκατάτηδιάρκειαεργασιώνμετακόμισηςοικοσκευών,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισετηναπαγό-
ρευσητηςκυκλοφορίας,πάσηςφύσεωςοχημάτωνστηνοδόΠαν.ΣουμελάτηςΒέροιας,απότηνσυμβολήτηςμετην
οδόΒ.ΙωαννίδηέωςτηνσυμβολήτηςμετηνοδόΝίκης,σήμεραΣάββατο9-10-2021απότις11:00΄έωςτις17:30΄.Η
κυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςτωνκυκλοφοριακώνρυθμίσεωνστιςπαραπάνωοδούςθαδιεξάγεταιμέσω
παρακαμπτήριωνοδών.

ΝέααπάτημέσωSMS-
Μηναπαντήσετεσεαυτότομήνυμα

Μιανέαμέθοδοεξαπάτησηςτωνπολιτώνέχουνεπινοήσειεπιτήδειοι,πουδρουνμέσωαποστολήςSMSστακινητά,μεα-
πώτεροσκοπόναυποκλέψουνταδεδομένατουχρήστη.Αυτήτηνφοράοι«κακοίλύκοι»φορούντην«προβιά»τουΕΟΔΥκαι
εκμεταλλευόμενοιτηνευαισθησίατουκόσμουστοθέματουκορωνοϊούπροσπαθούννααποσπάσουνπροσωπικάδεδομένα.

«Έχετεσταλείσεκαραντίναγια10ημέρες»,αυτόείναιτομήνυμαπουλαμβάνουνοιχρήστεςστακινητάτουςτηλέφω-
ναμαζίμεέναύποπτοσύνδεσμο.Στηνσυνέχειατουςζητούννασυμπληρώσουνταπροσωπικάτουςστοιχεία,ακόμακαι
ευαίσθηταπροσωπικάτουδεδομένα,έωςκαικωδικούςπρόσβασηςλ.χ.σευπηρεσίεςηλεκτρονικήςτραπεζικής,μεκίνδυ-
νοναχάσειακόμακαιχρήματα.

Μεγάληπροσοχή,μηναπαντήσετεστοσυγκεκριμένομήνυμαγιατίπιθανόταταναυποκλέψουνπροσωπικάσαςστοιχεία!

Ζωγραφίζουντα
ΚΑΦΑΟστοΔήμο
Αλεξάνδρειας

Βάζει χρώμα σε μικρές γωνιές ο
ΔήμοςΑλεξάνδρειαςκαιμέσωτηςΚοι-
νωφελούς Επιχείρησης καλεί όλους
τους φίλους της ζωγραφικής και του
graffiti,επαγγελματίεςκαιερασιτέχνες,
μικρούςκαιμεγάλους,πολίτεςτουΔή-
μουνασυμμετέχουνστηνέαεθελοντι-
κήδράση,γιατηναισθητικήαναβάθμι-
σητουαστικούτοπίου.

Οι εικαστικές παρεμβάσεις θα γί-
νουνσταΚΑΦΑΟτηςπόληςτηνεπό-
μενηΚυριακή17Οκτωβρίου,μπροστά
στοΠνευματικόΚέντροΑλεξάνδρειας
στις 11:00 τοπρωί…Και όπωςπρο-
βλέπεται, μέχρι τότε θα συμμαχήσει
καιοκαιρός!
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Λόγω κακοκαιρίας
Αναβάλλεται από την 

Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας το 
διήμερο δράσεων στη Νάουσα για την 

πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Με ευθύνη της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (E.E.M.) αναβάλλεται  λόγω κακοκαιρίας, το 

διήμερο δράσεων (χθες Παρασκευή 8/10/2021 και σήμερα Σάββατο 9/10/2021)  για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού στην πόλη της Νάουσας. 

Οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί με την υποστήριξη του Δήμου Νάουσας (ενημερωτική 
ημερίδα, δωρεάν μαστολογικός έλεγχος) θα πραγματοποιηθούν σε νέες ημερομηνίες που θα ανα-
κοινωθούν το προσεχές διάστημα.  

Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στη Βέροια

Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών της Ημαθίας 
για ελεύθερο, ισότιμο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο

-Συνέντευξη Τύπου χθες από ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ 
και Σύλλογο Δάσκαλων-Νηπιαγωγών Νάουσας, για τις κινητοποιήσεις

Κάλεσμα προς τους γονείς και προς όλη την κοινωνία, για 
στήριξη και συμμετοχή στο συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών 
που θα γίνει στην Ημαθία και συγκεκριμένα στην Πλατεία Δη-
μαρχείου της Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα  στις 11.00 π.μ., 
στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, απηύθυνε η ΕΛΜΕ 
Ημαθίας, ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και ο σύλλογος δασκάλων και νηπιαγωγών Νάουσας ,σε 
συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι στον πολυχώ-
ρο της Ελιάς.

 Οι εκπαιδευτικοί ζητούν ελεύθερο, ισότιμο, δημόσιο και 
δωρεάν σχολείο και αντιδρούν έντονα στην αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων που προωθεί το υ-
πουργείο Παιδείας.

 Όπως τονίστηκε, «η πλειοψηφία των σχολείων και των 
εκπαιδευτικών της Ημαθίας ακολουθούν και συμμετέχουν εδώ 
και καιρό, στην απεργία- αποχή από την αξιολόγηση και παρά 
τις απειλές της κυβέρνησης και την επιλογή του Υπουργείου 
Παιδείας να τους βάλει όλους απέναντι, οι εκπαιδευτικοί ση-
κώνουν το ανάστημά τους, μπροστά στην μετατροπή των σχο-
λείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα  πρέπει να καλύπτουν 
τις ανάγκες τους από χορηγούς ή από τις τσέπες των γονιών, 
μπαίνοντας σε μια λογική  βαθμολογίας και ανταγωνισμού που 
δεν θα υπηρετεί  την ισότητα και την δημόσια παιδεία». Όπως 
ανάφεραν, οι εκπαιδευτικοί έτσι κι αλλιώς κάνουν από την αρ-
χή της χρονιάς την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των 
σχολείων τους, ενώ εκτίμησαν ότι με το νέο εκπαιδευτικό νομο-
σχέδιο, δίνονται υπερεξουσίες στους διευθυντές. (Σημειωτέο, 

ότι η υπουργός Νίκη Κεραμέως είχε στραφεί δικαστικά κατά ο-
μοσπονδιών εκπαιδευτικών ενώ κατέθεσε και αγωγή, ζητώντας 

να κηρυχθεί παράνομη η απεργία-αποχή κατά της αξιολόγησης 
που προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα). 

Οι εκπαιδευτικοί, αντιδρούν επίσης έντονα, στην Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής και στην Τράπεζα Θεμάτων που τις θεωρούν 
αναποτελεσματικές .

Την συνέντευξη έδωσαν οι: Χαρά Αξούριστου- πρόεδρος 
ΕΛΜΕ Ημαθίας, Σοφία Απιδοπούλου- Γραμματέας του Συλ-
λόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φανή 
Παυλίδου- μέλος του Συλλόγου Δάσκαλων και Νηπιαγωγών 
Νάουσας, Ευγενία Καβαλάρη- ταμίας Δ.Σ. ΕΛΜΕ, Αντώνης Το-
λιόπουλος- μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Νατάσα Σπυρίδου- Γραμματέας ΕΛΜΕ, 
Δέσποινα Τσιτλακίδου- αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ και Δημήτρης Του-
τουντζίδης, μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ.

Σοφία Γκαγκούση

Πολίτες ενέργεια SOS!
Όλο και πιο χειροπιαστά στους πολίτες γίνονται μέρα με τη μέρα τα ολέθρια αποτελέσματα 

της κυβερνητικής πολιτικής στον χώρο της ενέργειας. Οι απαγορευτικές αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ και των καυσίμων, φέρουν ασφαλώς τη σφραγίδα της δεξιάς πολιτικής μιας 
κυβέρνησης που βάζει τον λαό κάτω από τα συμφέροντα των ιδιωτών φίλων της.

Οι εξελίξεις με το πλειοψηφικό πακέτο της ΔΕΗ και η εν γένει πολιτική της Νέας Δημοκρατίας 
στα ενεργειακά, είναι προμήνυμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Μια 
ευθεία υπονόμευση ακόμη και των εναλλακτικών οικονομικότερων επιλογών, όπως το φυσικό 
αέριο, το υγραέριο κλπ.

Σε μια περίοδο βαθύτατης ενεργειακής κρίσης, με πλείστες όσες ωστόσο επιλογές και ευκαιρί-
ες για τους παρόχους, η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα δεν αφήνει τίποτε όρθιο. Κανένας πολίτης δεν 
είναι σίγουρος για τη διατήρηση κεκτημένων επιλογών του. Η κυβέρνηση παραμονεύει σε κάθε 
γωνιά για να γκρεμίσει μεμιάς αυτά που με τόση βάσανο κατακτήθηκαν στην καθημερινότητα των 
πολιτών.

Την ίδια περίοδο, έρχονται και τα άλλα κακά μαντάτα για τη νέα μεγάλη επένδυση αιολικού 
πάρκου στο Βέρμιο. Να μην ξέρεις από πού να φυλαχτείς!

Τα μεγάλα κεφάλια και τα ακόμη μεγαλύτερα κεφάλαια ήταν και παραμένουν αχόρταγα. Εμπρός στο κέρδος, δεν λογαριάζουν ούτε 
τις τοπικές κοινωνίες ούτε τη μοιραία καταστροφή του περιβάλλοντος. Θα τους αφήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν;

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία
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Οι «ΦΙΛΟΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ. 
ΜΕΛΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΚΑΣ» τι-
μούν την φετινή επέτειο εορτασμού του Μακε-
δονικού Αγώνα και σας καλούν την Κυριακή 10 
Οκτωβρίου 2021, ώρα 10:30 στην εκδήλωση 
με θέμα: ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ Εννέα μήνες αγώνα 
στη Μακεδονία (Σεπτέμβριος 1906 – Ιούνιος 
1907). 

Εισηγητές από όλες τις πόλεις γύρω από 
την άλλοτε λίμνη των Γιαννιτσών θα λάβουν 
μέρος σε ημερίδα που θα διεξαχθεί στην ισό-
γεια αίθουσα των Φίλων Ε.Κ. Κ.Ε.Μ. και στον 
αύλειο χώρο του Εθνογραφικού Κέντρου Μελί-
κης (οδός Αγ. Νικιλάο: 4, Μελίκη)

 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, έχει ως 
εξής:

 10:15 Πέρας προσέλευσης εισηγητών
 10:30 - 10:45 Χαιρετισμοί 
10:45 - 11:05 Βασίλης Νικόλτσιος (Συνταγ-

ματάρχης ε.α.,φαρμακοποιός, συγγραφέας), 
συντονιστής εκδήλωσης 

«Οικογενειακό ιστορικό του Σαράντου Αγα-
πηνού». 

11:05 - 11:25 Γιάννης Μοσχόπουλος (σ. 
Δικηγόρος, ερευνητής ιστορίας, συγγραφέας)

«Ο καπετάν Άγρας στον Βάλτο και στο 
Ρουμλούκι».

 11:25 - 11:45 Γιώργος Μάλλιος (Εκπαιδευ-
τικός, αρχαιολόγος)

«Ο Τέλλος λίγο πριν το τέλος: Προφορικές 
μαρτυρίες, αρχειακές πηγές και λογοτεχνική 
οπτική για την

παρουσία του Σαράντου Αγαπηνού στην 
Νάουσα».

 11:45 - 12:05 Γιάννης Παπαλαζάρου (Εκ-
παιδευτικός, συγγραφέας)

«ΙΙ συνεργασία του καπετάν Άγρα με τοπι-
κούς οπλαρχηγούς και το ηρωικό του τέλος».

 12:05 - 12:25 Διάλειμμα
 12:25 - 12:45 π. Αθανάσιος Βουδούρης 

(Δρ. Ιστορίας)
«Προσλήψεις, διαχείριση και νέα στοιχεία της δράσης και της 

θυσίας του Τέλλου Άγρας, κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου».

 12:45 - 13:05 Δήμητρα Σμυρνή (Φιλόλογος, δημοσιογράφος)
«Ιστορία & Λογοτεχνία - Ο Τέλλος Άγρας μέσα από τις σελί-

δες της Πηνελόπης Δέλτα», 
13:05 - 13:25 Συζήτηση-Παρεμβάσεις-Εξαγωγή συμπερα-

σμάτων
 13:25 πέρας ημερίδας-Ξενάγηση στους εκθεσιακούς 

χώρους του Εθνογρ. Μουσείου από τον Γ. Μελίκη
 

Σινεμά = η πιο ασφαλής και 
άνετη διασκέδαση.

Συσκευές καθαρισμού αέρα 
(με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 
Hepa) 

απολύμανση πριν κάθε προ-
βολή,

μεγάλες αποστάσεις 
περιορισμένη διαθεσιμότητα 

εισιτηρίων
αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
NO TIME TO DIE (007)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   Καθημερινά 

στις 20.30 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 12 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Κρεγκ, Ράμι Μάλεκ, Λεά Σε-
ϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, με τον 
Τζέφρι Ράιτ, τον Κρίστοφ Βάλτς και τον Ρέιφ Φάινς ως «Μ». 
Επίσης πρωταγωνιστούν οι Ρόρι Κινίαρ, Άνα ντε Αρμάς, 
Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και ο Μπίλι Μάγκνουσεν

Σενάριο Νιλ Πέρβις & Ρόμπερτ Γουέιντ και Κάρι Τζότζι 
Φουκουνάγκα και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Ο Πατέρας - The Father
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 

8/10 και Κυριακή 10/10 στις 20.15 (Πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.

cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρί-

στοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι 

Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ 
Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους 
Σίγουελ, Ολίβια Γουίλιαμς

Η Ράια και O Τελευταίος Δράκος
Προβολές στις Αίθουσες 1&2 “Χειμερινές ”:   Σάββατο 

9/10 και Κυριακή 10/10 στις 18.00  (Πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 ετών και πάνω, Self 
test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Micro μ film festival
IMMF 2021: «Μικρός» Κινηματογράφος σε ζωντανή σύν-

δεση Προβολή στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή”:   Σάββατο 9/10 
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 12 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 11, δείτε αναλυτι-
κά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Αγορά Εισιτήριων : μόνο viva.gr
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Θερινή επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     7/10/21 - 13/10/21

Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. ΗΜΑΘΙΑΣ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
   Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ημαθίας 
Συγκαλεί τα  μέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει το 

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.00 ΄π.μ. διαδικτυακά σε ιστό-
τοπο για τον οποίο θα ενημερωθούν έγκαιρα από το Δ.Σ.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εγκριση ή μη του Προϋπολογισμού έτους 2022.
3. Ενημερωτικά θέματα
 Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματο-

ποιηθεί στις 16/10/2021, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διά-
ταξη.

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

Γιώργος  Σαλιάγκας   Μαρία Ντέντου

Αιμοδοσία στο σύλλογο 
της Νέας Νικομήδειας

Την Κυριακή 10 Ο-
κτωβρίου 2021 από τις  
9 το πρωί έως τη 1 το 
μεσημέρι. θα πραγματο-
ποιηθεί Αιμοδοσία στα 
γραφεία του Συλλόγου 
εθελοντών αιμοδοτών 
«Η ΑΓΑΠΗ», στην Νέα 
Νικομήδεια. Επίσης στις 
11 το πρωί ο σύλλογος 
θα συμμετάσχει στην τε-
λετή αφής της φλόγας 
της 19ης Πανελλήνιας 
Λαμπαδηδρομίας. Στην 
εκδήλωση θα συμμετά-
σχει με λαμπαδηδρό-
μους το 3ο σύστημα δα-
σοπροσκόπων Βέροιας. 

Από  11 έως 20 Οκτωβρίου
«Πατρώα Γη Μακεδονία»: 

Έκθεση της ζωγράφου Βασιλικής 
Σιδηροπούλου- Καραμήτσου 

στο Δημαρχείο Βέροιας
Την έκθεση της  ζωγράφου Βασιλι-

κής Σιδηροπούλου Καραμήτσου «Πα-
τρώα Γη Μακεδονία» θα φιλοξενήσει ο 
Δήμος Βέροιας στο ιστορικό κτίριο του 
Δημαρχείου, στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων που πραγματοποιεί για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821.

Η έκθεση που θα διαρκέσει από τις 
11 έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 περι-
λαμβάνει έργα της κας Καραμήτσου 
από την καινούργια καλλιτεχνική δου-
λειά της με αφορμή τη συμπλήρωση 
200 ετών από την εθνική εξέγερση του 
’21, εμπνεόμενη από τον ηρωϊσμό των 
προγόνων με καλλιτεχνικές δημιουργίες 
που αποπνέουν εθνική υπερηφάνεια, 
χρέος, δίδαγμα και προτροπή.  

Η «Πατρώα Γη Μακεδονία» επικε-
ντρώνεται στον τόπο, τον χρόνο και το 
παρελθόν. Πρωταγωνιστούν οι παρα-
δοσιακοί οικισμοί και τα αρχοντικά της 
Βέροιας και της Νάουσας, τα τοπία και 
η φύση σε πλήρη άνθιση, οι Μακεδονί-
τισσες κόρες και νύμφες, ανθογραφίες, 
θέματα της σύγχρονης τέχνης με επιρ-
ροές εξπρεσιονισμού και αφαίρεσης. Ο 
τρόπος ορίζεται συμβολικός, αφαιρετικός και σύνθετος (κολάζ) με υλικά μεταλλι-
κά και ακρυλικά και ανάγλυφο ζωγραφικό αποτέλεσμα.

Η κα Βασιλική Σιδηροπούλου Καραμήτσου έχει σπουδάσει σε σχολή ζωγραφι-
κής και σχεδίου (ABC), σε Δημόσια Τεχνική Σχολή Διακόσμησης και Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών (φωτογραφία, ψηφιδωτό, κόσμημα, μπατίκ, ιστορία της τέχνης). Έχει 
ασχοληθεί με την αγιογραφία για πάνω από δύο έτη. Δίδαξε για περισσότερα 
από 20 χρόνια ζωγραφική και κόσμημα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σχολεία, 
Ν.Ε.Λ.Ε, Ι.Ε.Κ., ΔΗΠΟΝ Νάουσας, Κ.Ε.Ε.. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με τα κοι-
νά πολιτιστικά δρώμενα και έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Στην έκθεση οι επισκέπτες μπορούν να δουν δείγματα από τις καλλιτεχνικές 
δημιουργίες: «Πατρώα Γη Μακεδονία», «Δέντρο Σύμβολο ζωής και αιωνιότητας», 
«Τα φεγγάρια μου», «Καρυάτιδες και Νύμφες», «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ».

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του Δημαρχείου Βέροιας. Θα είναι ανοι-
χτή τις ώρες λειτουργίας του Δήμου. Οι επισκέψεις σχολείων θα γίνονται κατόπιν 
συνεννόησης με το γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Ισότητας Φύλων (τηλ: 
2331350511 και 2331350505).

10 Οκτωβρίου στο Εθνογραφικό Κέντρο Γ. Μελίκη
 Ημερίδα για τον Τέλλο Άγρα και 

τον 9μηνο αγώνα του στην Μακεδονία
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ΠΟΙΟΣ - ΤΙ - ΠΟΥ;   
Το πρώτο πράγμα που έκανα 
Όταν ήμουν διοικητής της ΕΡΤ
ήταν να αλλάξω 
την φιλοσοφία των τηλεοπτικών δώρων 

Επιβράβευα τις σωστές απαντήσεις
με δώρα της φύσης.

Π.Χ. Θα ρωτούσαν οι παρουσιαστές.

- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αλβανίας;
- Τα Τίρανα
- Μπράβο. Κερδίσατε μια κάμπια.  

- Τι είναι το σφυρί;
- Τραγούδι των Beatles…..
- Μπράβο. Κερδίσατε δύο κιλά φασολάκια.

- Τι είναι ο πελτές;
- Επιδόρπιο κυδωνιών. 
- Μπράβο, Κερδίσατε μια σαρανταποδαρούσα.

- Το γιαούρτι;
- Ξεχασμένο γάλα.
- Μπράβο. Κερδίσατε 4 κιλά μελιτζάνες. 

- Πόσα μοντέλα στεναχώριας υπάρχουν;
- Κανένα όταν είσαι μωρό, δύο όταν είσαι 10, 
476 όταν τελειώνεις το πανεπιστήμιο 
και 2814 όταν ενηλικιωθείς.
-Μπράβο. Κερδίσατε μια τσουγκράνα.

-Τι είναι το σφουγγάρι; 
-Ποτάμι στην Ουγγαρία.
-Λάθος. Χάσατε 200 αμπελόφυλλα. 

-Πόσα χρόνια ζουν τα όνειρα;
-Τα αμετανόητα πολλά τα ορθόδοξα καθόλου.
-Μπράβο. Κερδίσατε ένα κουβά νερό ποταμίσιο.

-Τι είναι η πλήξη;
-Μεσημέρι που έγινε 45 χρονών.
-Μπράβο. Κερδίσατε ένα κατσαβίδι.  

Γιάννης Ναζλίδης

Τάσος Μπαρτζώκας: 
Να επιδοτηθούν 

και οι επιχειρήσεις 
για να ανταπεξέλθουν 

στις ανατιμήσεις 
του ρεύματος

Στη Βουλή φέρ-
νει ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας το ζήτημα 
της οικονομικής 
υποστήριξης των 
επιχειρήσεων ενό-
ψει των ενεργεια-
κών ανατιμήσεων, 
προκειμένου να 
μπορέσουν να α-
νταποκριθούν στα 
αυξημένα κόστη 
που προκύπτουν 
χωρίς να πληγεί 
η καταναλωτική ε-
μπιστοσύνη.

Όπως τονίζε ι 
στην Ερώτηση του 
προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα, η εκτόξευση 
του ενεργειακού κόστους απαιτεί αυξημένα αντανακλαστικά 
από την Κυβέρνηση, με ενέργειες που θα στηρίξουν όχι μόνο 
τα φυσικά πρόσωπα- νοικοκυριά, αλλά και το βασικό παρα-
γωγικό κρίκο της οικονομίας, τις επιχειρήσεις.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας επισημαίνει ότι τα μέτρα στήριξης 
στο κύμα ακρίβειας σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο για τα νοι-
κοκυριά κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι 
αδήριτη ανάγκη να συμπληρωθούν και από μέτρα ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων. Επί της θέσης αυτής, βασικό επιχείρημα 
συνιστά γεγονός ότι το κόστος της ενέργειας επιδρά καθορι-
στικά στο ΑΕΠ, κατά συνέπεια οποιαδήποτε διακύμανση της 
τιμής της προς τα πάνω, είτε αυξάνει την τιμή των προϊόντων 
είτε δυσχεραίνει την οικονομική δυνατότητα των επιχειρημα-
τιών να ανταποκριθούν  στις υποχρεώσεις τους.

Ο Βουλευτής προτείνει το σχεδιασμό ενός προγράμματος 
επιδότησης των επιχειρήσεων, μέσω της οποίας θα μπορέ-
σουν να απορροφήσουν την ενεργειακή ανατίμηση. Κατ΄αυ-
τόν τον τρόπο, και η αύξηση της τιμής του ρεύματος-φυσικού 
αερίου δε θα μετακυλήσει στα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά 
και δε θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι επιχειρήσεις από την 
προσωρινή ενεργειακή κρίση.

Διαδοχικές 
συναντήσεις 

του Δημάρχου Νάουσας 
στην Αθήνα 
με Στ. Πέτσα 

και Απ. Βεσυρόπουλο  

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολο-
γικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρό-
πουλο  είχε στην Αθήνα, την Τετάρτη (06.10.2021), ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Νικόλας Καρανικόλας. 

Στο επίκεντρο των συναντήσεων με τους Υπουργούς συζητή-
θηκαν εκτενώς τρέχοντα ζητήματα του δήμου, όπως επίσης και  η 
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών και η σύνδεση της Νάουσας 
με τις Κοινότητες,  καθώς και ζητήματα που άπτονται του χαρτο-
φυλακίου του Υπουργείου Οικονομικών (εκκαθαρίσεις δημοτικών 
επιχειρήσεων, αξιοποίηση χρηματοδοτικών «εργαλείων» κ.ά.).

Ειδικότερα,  κατά τη συνάντηση του  κ. Καρανικόλα με τον Α-
ναπληρωτή Υπουργό κ, Πέτσα συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης 
των  χρηματοδοτήσεων μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρί-
τσης», με έμφαση στo χρονοδιάγραμμα των προς ένταξη έργων 
του Δήμου Νάουσας. 

Ημερήσια εκδρομή με τον Όμιλο 
Προστασία Παιδιού  Βέροιας

Ο Όμιλος προστασίας παιδιού  Βέροιας διοργανώνει ημερήσια 
εκδρομή στις Σέρρες - Σιδηρόκααστρο  - Ρούπελ τη Κυριακή 17 
/10/2021

Τιμή Συμμετοχής 20 €
Δήλωση συμμετοχής στο τηλ. :  6978001783  Κατερίνα Γαλλίκα, 

Πρόεδρος του Ομίλου.
ΣΗΜ: Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού πλήρους εμβο-

λιασμού (ισχύει εφ’ όσον έχουν περάσει 14 μέρες από την ολοκλή-
ρωση του εμβολιασμού)

-Επίσημη βεβαίωση νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά το 
πρώτο θετικό τεστ και ισχύει για 180 ημέρες μετά το πρώτο θετικό 
τεστ -Αρνητικό αποτέλεσμα PCR test 72 ωρών

-Αρνητικό αποτέλεσμα rapid test 48 ωρών



Ευχαριστίες του ΚΕΜΑΕΔ

Αξιοποιώντας την προσφορά των «ΜΥΛΩΝ ΛΟΥΛΗ» (μύλοι Αγίου Γεωργίου), 
επισκεφθήκαμε τον φούρνο «ΦΡΑΝΤΖΗ» όπου μας υποδέχτηκε η Λένα Φρα-
ντζή και φρόντησε να μας δείξει τον τρόπο που παρασκευάζονται τα τσουρέκια. 
Η Μαρία, ο Παύλος, ο Τάσος και ο Δημήτρης έδειξαν εξαιρετικό ζήλο και το απο-
τέλεσμα ήταν άριστο. 

Ευχαριστούμε θερμά την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗ» για την βοήθεια, την κατα-
νόηση και την αγάπη τους και φυσικά τους «ΜΥΛΟΥΣ ΛΟΥΛΗ» που είναι πάντα 
στο πλευρό μας. 

ΚΕΜΑΕΔ    Δήμου Βέροιας

Αγιασμός και διήμερη δράση 
του 3ου Συστήματος Πρόσκοπων

στο κέντρο της Βέροιας

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμέναμε 
αυτό το Προσκοπικό Διήμερο! Μέσα στο 
πάρκο Άγιων Ανάργυρων, το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο Οκτωβρίου, όπως άλλωστε 
κάθε χρόνο, φτιάξαμε το Προσκοπικό 
Χωριό μας. Οι Προσκοπικές κατασκευές, 
οι σκηνές, ο Αγιασμός, η «πυρά»,  και 
η μοναδική αυτή αίσθηση της ομαδικό-
τητας απογείωσαν τις σκέψεις μας! Τα 
νέα μέλη μας πήραν μια δυνατή γεύση 
από το Προσκοπικό παιχνίδι, οι Παλαιοί 
Πρόσκοποι μας ενέπνευσαν, και όλοι 
μαζί προχωρούμε μπροστά με πνοή αι-
σιοδοξίας! Τηρήσαμε τα μέτρα κατά του κορωνοϊού και υπενθυμίσαμε ότι μπορούμε και λειτουργούμε με 

απόλυτη ασφάλεια.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Βεροίας και 

συγκεκριμένα  τον παλαιό πρόσκοπο 
Δήμαρχο Κώστα Βοργιαζιδη και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο για την άμεση αντα-
πόκριση στην παραχώρηση του Πάρκου, 
το Αστυνομικό τμήμα Βέροιας και την 
Πυροσβεστική Βέροιας για την πολύτιμη 
στήριξη τους σε αυτή τη δύσκολη εποχή 
που διανύουμε, τον παλαιό πρόσκοπο 
πάτερα Καλλίνικο ο οποίος βρίσκεται 
πάντα δίπλα μας, τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Μακροχωρίου Ψηφιδωτό για την 
παραχώρηση υλικού, και τους εξωτερι-
κούς συνεργάτες Πηνελόπη Μπούσκα, 
Πρόδρομο Θυμιόπουλο και Στάθη Ιωαν-
νίδη.  Ευχαριστούμε τους γονείς για την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας σε λίγες μέρες 
με τις προγραμματισμένες δράσεις μας!

Οι εγγραφές συνεχίζονται,  πληροφο-
ρίες στο 6945705810!

Ο Αρχηγός Συστήματος
Βαγγέλης Παπαχαραλάμπους
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-
ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ζητούνται καθηγητές 
για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας

Η Διαχειριστική Επιτροπή Του Κοινωνικού Φρον/ρίου Βε-
ροιας που λειτουργεί υπό την Αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων κ Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας ζητά Εθελοντές Καθηγητές 
όλων των Ειδικοτήτων για να διδάξουν σε μαθητές /τριες 
Β’ Κ Γ’ Λυκείου.  Τηλ. Επικοινωνίας.  Έλενα Μυτηλέκα: 
6975978717. Αντώνης Καρανάτσιος: 6974745261.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, δι-

οργανώνει τριήμερη εκδρομή στις 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 στη Ναύπακτο, 
Γαλαξίδι, Ιτέα, Δελφούς, Αράχοβα, Δίστομο, μονή Οσίου Λουκά. Θα τηρηθούν 
αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, όπως αυτά ορίζονται από τον 
ΕΟΔΥ για τον covid 19.

Πληροφορίες-  δηλώσεις στα τηλέφωνα:
           6946425960        6979785183   
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα 
μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Βέροιας

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Βέροιας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυ-
χώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέροιας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές 
δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέροιας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
                                                                                                                                      ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ                        ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Βασικά Αγγλικά Α1   50     Χ        Χ
2 Χρηματοδοτικά προγράμματα /εργαλεία 
         που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10    Χ        Χ
3 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50     Χ        Χ
4 Πράσινη Επιχειρηματικότητα  25     Χ        Χ
5 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα 
και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12     Χ        Χ
Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήμα-

τα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και 

μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:  Δήμου Βέροιας-Κέντρο Κοινότητας
Τηλ. : 2331353834
Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 51
Email: panagou@veria.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Μερικούς συνανθρώπους μας, φί-
λοι αναγνώστες, τους έχει καταλά-
βει μία φοβερή μανία εναντίον του 
«καθιερωμένου» και του «παραδο-
σιακού», όπως τα ονομάζουν. «Πα-
ρελθοντολογίες» μας λένε, περιφρο-
νητικά. Και η περιφρόνηση δεν περι-

ορίζεται μόνο στις σκληρές εκφράσεις. Προχωρεί σε μία 
τρομερή πολεμική. Χωρίς κανένα οίκτο και χωρίς καμία 
διάκριση.

Οι άνθρωποι αυτοί και μόνο στη λέξη παρελθόν, εξα-
γριώνονται, όπως ο ταύρος μπρος στο κόκκινο πανί. Έ-
τσι απορρίπτουν χωρίς συζήτηση κάθε τι που έχει σχέση 
με τα περασμένα ακόμη και αν αυτά είναι θησαυρός. Δεν 
σκέπτονται αν εκεί βρίσκονται κατατεθειμένα τα πνευμα-
τικά κεφάλαια που τους προσφέρονται, για να το αυξή-
σουν και να επεκτείνουν τη δική τους δραστηριότητα.

Δεν είπε, βέβαια, κανείς ότι πρέπει να κολλήσουμε στο 
παρελθόν σαν στρείδια. Ούτε να γυρίσουμε τα νώτα στο 
μέλλον και να βλέπουμε διαρκώς πίσω. Αυτό θα ήταν 
άρνηση της προόδου και θα σήμαινε πρόωρα γεράματα.

Πώς να το κάνουμε όμως; Δεν μπορούμε μα αγνο-
ήσουμε το παρελθόν, σαν να είμαστε εμείς η αρχή της 
ιστορίας και σαν να μην προηγήθηκε τίποτα πριν από 
εμάς. Τα τρυφερά κλαδιά δεν περιφρονούν τον κορμό 
τους ή τις ρίζες τους, έστω και αν είναι γέρικές, αν θέλουν 
να έχουν ζωντανούς χυμούς και να αναπτυχθούν ομαλά.

Το παρελθόν δεν μπορεί να περιφρονείται απλώς και 
μόνο γιατί είναι παρελθόν. Το εξετάζουμε, το μελετάμε 
κα το κρίνουμε. Και η στοιχειώδης λογική μας λέει πως 
αν είναι θησαυρός να επωφεληθούμε και να το αξιοποι-
ήσουμε. Δεν περιφρονούμε την περιουσία των γονέων 
μας, επειδή ανήκει στο παρελθόν. Αν όμως το παρελθόν 
μα κληροδότησε περιττά ή βλαβερά πράγματα, τότε δεν 
χρειάζεται πολλή σκέψη για να το απορρίψουμε ή έστω 
να επωφεληθούμε από αυτό αρνητικά.

Δυστυχώς, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Πολλοί συ-
νάνθρωποί μας στέκονται, συνήθως, εκστατικοί μπροστά 
στη σαβούρα του παρελθόντος και δεν δυσκολεύονται 
να τραφούν με τα σάπια υποπροϊόντα του. Μιμούνται και 
αντιγράφουν δουλικά τις πιο χοντρές γελοιότητες και τους 
πρωτογονισμούς βαρβαρικών εποχών, ενώ περιφρονούν 
πνευματικούς θησαυρούς και τις ηθικές αξίες που είναι 

πάντα νέες. Ξεχνάμε ότι τα αξιολογικά κριτήρια των προ-
σώπων, των πραγμάτων ή των καταστάσεων, δεν είναι 
τα χρονικά όρια, αλλά η ποιοτική στάθμη και η πνευματι-
κή ακτινοβολία τους.

Ίσως μια προσωπική εικόνα, να διευκρίνιζε πιο πολύ 
την τοποθέτησή μας. Όταν οδηγώ το αυτοκίνητο στην 
Εθνική οδό, το μάτι μου είναι μπροστά, όταν τρέχω. Δεν 
παύω όμως, κάθε τόσο να κοιτάζω και στον πλαϊνό κα-
θρέφτη, για αν ξέρω τι γίνεται πίσω μου. Θα ήταν τρομε-
ρό λάθος να κοιτάζω συνέχεια μέσα σ’ αυτόν τον καθρέ-
φτη, να ασχολούμαι δηλαδή αδιάκοπα με το παρελθόν. 
Αλλά θα ήταν το ίδιο λάθος να τον αγνοήσω και να τον 
πετάξω στα άχρηστα.

Και όμως, αυτό το λάθος κάνουν πολλοί. Απελευθέ-
ρωση από τα δεσμά του καθιερωμένου, φωνάζουν. Και 
ύστερα ορμάνε με μανία για να συντρίψουν παραδόσεις, 
θεσμούς, ηθικές αξίες ή πολιτιστικές, απλώς και μόνο για-
τί ανήκουν στο παρελθόν.

Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό. Δεν είναι απλώς ένα 
ξέσπασμα ή ένας παροδικός αναρχισμός. Βρισκόμαστε 
μπροστά σ’ ένα νευρωτικό αντικοινωνισμό, που φθάνει 
στα όρια μιας ψυχικής ανισορροπίας.

Αλήθεια, ποιος μας είπε ότι θα ξαναγυρίσουμε στο 
παρελθόν για να το αντιγράψουμε δουλικά; Η στείρα, 
η αντιπνευματική παρελθοντολογία δεν είναι το ιδανικό 
μας. Σ’ ένα κόσμο που λαχταράει ζωή, σφρίγος, δύναμη, 
φρεσκάδα, δεν μπορούμε να προσφέρουμε κονσερβο-
ποιημένα και ταριχευμένα κατασκευάσματα. Την ιστορία 
τη μελετάμε, για να αντλήσουμε διδάγματα, όχι για να την 
αντιγράψουμε τυφλά. Τα μουσεία τα επισκεπτόμαστε για 
να διδαχθούμε, όχι για να ζήσουμε μέσα σ’ αυτά.

Και ο χριστιανισμός ήταν επανάσταση αληθινή και 
όχι στείρα συντήρηση. Η ταρίχευση και η μουμιοποίηση 
είναι αιγυπτιακή και όχι χριστιανική εφεύρεση. Στόχος 
του χριστιανισμού υπήρξε πάντα ο «νέος άνθρωπος». 
«Καινεί πάντα ποιώ», διακήρυξε ο Ανακαινιστής Αρχηγός 
μας. «Οίνον νέον εις ασκούς καινούς», μας πρόσταξε να 
βάλουμε και «εντολήν καινήν» μας έδωσε. «Εν Χριστώ, 
καινή κτίσις, τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε καινά τα 
πάντα», θα βροντοφωνήσει ο φλογερός Απόστολός του.

Αλλά για να εξηγούμαστε. Μιλάμε για το αληθινά νέο 
και όχι για τους ψευτονεωτερισμούς. Πολύ περισσότερο, 
δεν θα δώσουμε την ονομασία του «νέου» σε κάθε εποχι-
κή αλλαγή. Ούτε πάλι, φίλοι αναγνώστες, θα ειδωλοποιή-
σουμε την τεχνική πρόοδο και τις νεοφανείς ιδέες…

Γιατί τόση μανία εναντίον 
του «Καθιερωμένου;»Οκτώβρης

Ήρθα στον παράδεισο μου για λίγες 
μέρες,αρχές του Οκτώβρη.Με κάλεσε η κα-
στανιά μου.Πόσο μου αρέσει να ξετρυπώ-
νω τους καρπούς της μέσα από τα αγκα-
θωτά της σπιτάκια.Ντράπηκε και η καρυδιά 
και μου πρόσφερε και αυτή λίγα από τα 
καρύδια της.

Οι φράουλες πάλι,μου έδωσαν για δεύ-
τερη φορά μικρές κόκκινες φραουλίτσες.

Περιποιήθηκα τον κήπο μου,πέταξα ότι 
μαράθηκε,έσκαψα και ετοίμασα τα μικρά χωραφάκια μου για 
την Άνοιξη.

Όταν είμαι στο χωριό μου γίνομαι ένα με την φύση.Σταματά-
ει ο Νους και η γλώσσα ,αφήνομαι στην αγκαλιά του καθαρού 
αέρα και των φθινοπωρινών χρωμάτων.Τα Αη-δημητριατικα 
χρυσανθεμα μου είναι έτοιμα να ανθίσουν.

Όλη η μέρα μου περνάει με ένα χαμόγελο στα χείλη,κοιτώ-
ντας το θαυμα που με περιτριγυρίζει.Πουλιά,πεταλούδες,λου-
λούδια,γάτες είναι η συντροφιά μου.

Η ησυχία,μου μιλά....Μου ζητά να σεβαστώ το περιβάλ-
λον,μου εξηγεί πώς να του φέρομαι.Γεμίζω την ψυχή μου με 
εικόνες,γαληνεύω και έτσι όταν κατεβαίνω στην πόλη αντέχω 
τις απαγορεύσεις,τις αντιδράσεις,τους περιορισμούς,τον φόβο.
Γενικά την διαφορετικότητα της!

Το αποφάσισα όταν μου το επιτρέπει ο καιρός θα επιστρέ-
φω στον παράδεισο μου.Έξω από τον φράχτη μου η γέρικη 
καστανιά είναι γεμάτη.Όταν τα κάστανα πέσουν στην γη θα 
έρθουν τα αγριογούρουνα και τα πουλιά για να φάνε.

Για όλα φροντίζει ο Θεός.Βγήκα μια βόλτα,μάζεψα βατό-
μουρα από τις πολλές βατομουριές που είναι στο πλάι του 
δρόμου,και έκοψα τους πορτοκαλί καρπούς των άγριων τρια-
ντάφυλλων,τα οποία έχουν πολύ βιταμίνη C.Η μητέρα γή προ-
σφέρει τα δώρα της όλες τις εποχές του χρόνου.

Σαν βραδιάζει ανάβω την μικρή μου ξυλόσομπα και χου-
χουλιάζω τρώγοντας ψημένα κάστανα.Η ώρα περνάει αναπο-
λώντας τα παιδικά μου χρόνια και έρχεται ο ύπνος να με πάρει 
αγκαλιά για να με ταξιδέψει σε άλλες εποχές..Έτσι τελειώνει η 
μέρα μέχρι να ξημερώσει και να ξαναζήσω το ίδιο θαύμα!

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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CMYK

Η προετοιμασία του Μακεδονικού Αγώνα στη Βέροια 
Του Πάρη Παπακανάκη

 
Στα  τ έλη  του 

19ου αι. η πόλη 
της Βέροιας, λόγω 
των εδαφολογικών 
χαρακτηριστ ικών 
της και της ιδιαίτε-
ρης πληθυσμιακής 
σύνθεσής της, επι-
λέχθηκε από διά-
φορες ετερόκλητες 
εξωτερικές ομάδες 
ως πρόσφορο πε-
δίο ικανοποίησης 
ληστρικών, σοβινι-
στικών και λοιπών 
επιδιώξεων.  

Από το 1892 μια 
ομάδα άτακτων ο-
πλοφόρων (στην 
πλειοψηφία Αλβα-
νών), υπό την προ-
στασία του υψηλό-
βαθμου στην οθω-
μανική διοικητική 
ιεραρχία της πόλης 
Χακήμ εφέντη, επι-
διδόταν προκλητικά 
κι ανεμπόδιστα σε 
αρπαγές, ληστείες, 
βιαιοπραγίες, ακόμη 
και δολοφονίες (εν-
δεικτικά αναφέρω 
την εν ψυχρώ δολοφονία του Βεροιώτη καφετζή Δημητρίου Φουντούκα στις 10-5-1892).

Ο τότε μητροπολίτης Βέροιας-Νάουσας Κοσμάς Ευμορφόπουλος, ως πρόεδρος των συλλογι-
κών οργάνων της ελληνικής κοινότητας της πόλης, κατ’ επανάληψη με επιστολές του αφενός δια-
μαρτύρονταν για τα έκτροπα στην οθωμανική κεντρική διοίκηση της Θεσσαλονίκης και αφετέρου 
επισήμαινε με αγωνία στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης τις συστηματικές προπαγανδιστικές ενέρ-
γειες του βουλγαρικού και του ρουμανικού κομιτάτου, τα οποία με προσφορές άφθονου χρήματος 
επεδίωκαν να υφαρπάξουν την εθνική συνείδηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής, που 
εκείνη την περίοδο υπέφερε από μεγάλη φτώχεια. [Αναλυτικότερα: Γ. Χιονίδης, 1987, Ο Μακεδονι-
κός Αγώνας στην περιοχή της Βέροιας] 

Μπροστά σ’ αυτή την ανησυχητική αλληλουχία γεγονότων, μια ομάδα Ελλήνων πολιτών της 
Βέροιας ανέλαβε, κάτω από το βλοσυρό βλέμμα της οθωμανικής διοίκησης, τη ριψοκίνδυνη 
πρωτοβουλία να οργανώσει την αντίσταση της ελληνικής κοινότητας. Όπως μνημονεύει ο Αν. 
Χριστοδούλου (Ιστορία της Βέροιας, Βέροια 1960) η πρώτη συνεδρίαση έγινε στο πατρικό του 
σπίτι (διασωζόμενο ακόμη ομώνυμο αρχοντικό) με τη συμμετοχή των: Αναστασίου Σιορμανωλάκη 
(κτηματία), Κωνσταντίνου Μαλούτα, Μερκουρίου Καρακωστή, Αθανασίου Παπαδήμου, Εμμα-
νουήλ Φουντούκα, Περικλή Χριστοδούλου (εμπόρων), Δημητρίου Τούσα, Εμμανουήλ Βελτσίδη 
(ιατρών), Χαράλαμπου Ιωαννίδη, Αντωνίου Τσικερδάνου, Εμμανουήλ Ζάχου (εκπαιδευτικών). 
Αποφασίστηκε η ίδρυση μιας τοπικής πατριωτικής οργάνωσης, υπό την ονομασία «Εθνική Άμυ-
να» και η οποία κατά τα πρότυπα της Φιλικής Εταιρείας θα αναλάμβανε τη μύηση κατοίκων της 
πόλης και της ευρύτερης περιοχής ενάντια στην ρουμανο-βουλγαρική προπαγάνδα. Ως επικεφα-
λής εκλέχθηκε ο Αναστάσιος Σιορμανωλάκης, ενώ η ορκωμοσία των νέων μελών ανατέθηκε στον 
αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο (μετέπειτα μητροπολίτη). Σε μικρό χρονικό διάστημα συστρατεύθηκε με 
ενθουσιασμό στο έργο της «Εθνικής Άμυνας» πολύ μεγάλος αριθμός Βεροιέων πολιτών…   

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και συντονισμού του Μακεδονικού Αγώνα την Κυριακή 12 Ιουνίου 
1904 έλαβε χώρα στην πόλη μας μια προσχηματική πολιτιστική εκδήλωση, η οποία έχει μείνει 
στην τοπική ιστορική μνήμη ως «Εθνική Εκδρομή». 

Όπως έχει διασώσει και πάλι ο Αν. Χριστοδούλου (Η συμβολή της Βεροίας εις τον Μακεδο-
νικόν Αγώνα, Βέροια 1965) με αφετηρίες το Μοναστήρι, τη Φλώρινα, τη Νάουσα, την Έδεσσα, 
τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές οργανώθηκε μαζική σε συμμετοχή εκδρομή προς τη Βέροια 
μέσω σιδηροδρόμου. Μεταξύ των εκδρομέων, συμπεριλαμβάνονταν και οι μητροπολίτες Θεσσα-
λονίκης Αλέξανδρος, Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης και Εδέσσης Στέφανος. Πλήθος Βεροι-
έων, γνωρίζοντας τον πραγματικό σκοπό αυτής της συγκέντρωσης υποδέχθηκε με ενθουσιασμό 
στο σιδηροδρομικό σταθμό της Βεροίας τους εκδρομείς και στη συνέχεια όλοι μαζί κατευθύνθηκαν 
προς την κεντρική πλατεία της πόλεως, την «Εληά» υπό τους ήχους των Φιλαρμονικών Βεροίας 
και Θεσσαλονίκης. Στη μουσικοχορευτική εκδήλωση που ακολούθησε είχαν πρωταγωνιστική συμ-
μετοχή και περί τους 30 «ρουγκατσιάρηδες*» χορευτές από την Φυτειά (τότε Τσόρνοβο). 

[ * Το χορευτικό δρώμενο «ρουγκάτσια» διασώζεται ως σήμερα και αναφέρεται σε τιμητική εν-
θύμηση των Ελλήνων αρματολών, οι οποίοι  κατά την τουρκοκρατία αναλάμβαναν τη φύλαξη της 
ευρύτερης περιοχής Βέροιας-Ρουμλουκιού] 

 Για να καταλήξει ο τοπικός ιστοριογράφος: «Κανείς δεν αντιλήφθηκε τον πραγματικό σκοπό 
της εκδρομής, η ο ποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όταν το βράδυ αναχωρούσαν και πάλι 
τα τρένα από τη Βέροια προς τους διάφορους προορισμούς τους, το τρένο που είχε έρθει από τη 
Θεσσαλονίκη αναχώρησε με πολύ λιγότερους επιβάτες απ’ όσους είχε αρχικά μεταφέρει. Αρκετοί 
απ’ αυτούς έμειναν στην περιοχή της Βεροίας, άλλοι προωθήθηκαν

στα βουνά της Μακεδονίας, ενώ τα όπλα και τα πολεμοφόδια που μεταφέρθηκαν
κρυμμένα στα τρένα, διοχετεύθηκαν όπου υπήρχε ανάγκη». 

 

Η φιλαρμονική της Αδελφότητας «Μέλισσα» σε φωτογραφία του 1901
Πρώτη σειρά από δεξιά καθισμένοι:
Εμμ. Παπαδήμος, Γ. Τζήκας, Αντ. Ζαφάρας, Θεμ. Μπουλασίκης, Εμμ. Φουντούκας
Δεύτερη σειρά καθισμένοι, το Διοικητικό Συμβούλιο
Θ. Χατζηνικολάκης, Στ. Μαλούτας, senior Petsioti (αρχιμουσικός), Στ. Σακελλαρίδης, Αναστ. 

Αντωνιάδης, Αρ.Ζωγράφος.
Τρίτη σειρά όρθιοι
Δ. Σιτσάνης, Εμμ. Σουφουρλής, Αντ. Καρατζόγλου, Δ. Κανάκης, Δ. Δαβόρας, Γρ. Ωρολογάς, Κ. 

Παρναβέλας, Δ. Λυγγεράς.
Τέταρτη σειρά όρθιοι
Εμμ. Αντωνιάδης, Π. Τζιντός, Π. Χριστοδούλου, Εμμ. Ζάχος, Αθ. Μαλλιαράς, Εμμ. Βλαχογιάν-

νης, Γ. Σαράφογλου, Δ. Παπαθεοκλήτου 
Διακρίνονται στην πρώτη σειρά και οι μικροί. Μεν. Χατζηνικολάκης, Alfonso Petsioti.
 

Ρουγκάτσια Βερμίου 1955 (Αρχείο Ι. Τσαμήτρου)

Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα Βέροιας: (από αριστερά) Στέφανος 
Σακελλαρίδης, Ιωάννης Καρακωστής, Αντώνιος Τούσας, Νικόλαος 
Αντωνιάδης, Θεόδωρος Ρακτιβάν, αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Νικολαΐ-
δης, Γρηγόριος Ρακτιβάν, Μερκούριος Καρακωστής, Εμμανουήλ Βελ-
τσίδης, Αναστάσιος Σιορμανωλάκης   
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CMYK

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
Ιερά Μονή Καλλίπετρας και Δημοτική Αγορά Βέροιας

Του Μάκη 
Δημητράκη

Λίγοι ίσως Βεροι-
ώτες –καλά πληρο-
φορημένοι- γνώρι-
ζαν μέχρι πριν λίγο 
καιρό την ιστορία 
της δημιουργίας της 
Δημοτικής Αγοράς στο κέντρο της πόλης.

Προσωπικά –αν και αυτοθεωρούμαι «άτομο της πιάτσας»- δεν είχα διαβά-
σει ούτε είχα ακούσει μέχρι πρότινος ότι ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς υπήρ-
ξε Μετόχι της παρόχθιας στον Αλιάκμονα Ι.Μ. Θεοτόκου Καλλίπετρας.

Το Μετόχι λοιπόν αυτό (μοναστηριακές εγκαταστάσεις έξω και μακριά της 
Μονής) καταστράφηκε το 1864 μετά από πυρκαγιά στο κέντρο της Βέροιας 
όπου καταστράφηκαν περίπου 300 καταστήματα της πόλης.

Το 1870 περίοδο που ηγούμενος της Μονής ήταν ο Ιερομόναχος Γρηγόριος 
ο χώρος του Μετοχίου ανοικοδομήθηκε και διέθετε ξενώνες, ναό και σιντριβάνι 
(στέρνα) για το πότισμα των ζώων.

Το 1908 ο χώρος αυτός νοικιάσθηκε από ιδιώτη και λειτούργησε σ’ αυτό το 
μεγαλύτερο χάνι της πόλης.

Το 1956 όλες οι εγκαταστάσεις κατεδαφίστηκαν και στον ίδιο χώρο κτίσθηκε 
η Δημοτική Ιχθυαγορά. Στην πραγματικότητα στην Δημοτική Αγορά λειτούργη-
σαν εκτός από τα ψαράδικα της πόλης, πολλά μανάβικα, κρεοπωλεία αλλά και 
καφενείο-ταβερνάκι-πατσατζίδικο.

Τέλος το 1989 ο χώρος μεταβιβάστηκε στον Δήμο Βέροιας για ανοικοδόμη-
ση Εμπορικού Κέντρου. Σήμερα στεγάζονται, ένα σούπερ μάρκετ, εμπορικά 
καταστήματα και γραφείο της ΔΕΥΑΒ.

Το 2020 αρχιερεύοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Παντελε-
ήμονα, ηγουμενεύοντος στη Μονή του Αρχιμανδρίτη Παλαμά Καλλιπετρίτη 
επί δημαρχίας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου στη δυτική πλευρά του Εμπορικού 
Κέντρου (οδός Πλατάνων) οικοδομήθηκε προσκυνητήριο στη μνήμη της Ι.Μ. 
Θεοτόκου Καλλίπετρας και των σφαγών που υπέστησαν οι μοναχοί της Μονής 
κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες κατά τα έτη 1822 και 1908.

Τη δαπάνη του προσκυνήματος ανέλαβε ο ευλαβής εργολάβος Χρήστος 
Καραντίνας του Ηλία στη μνήμη της αδερφής του Αναστασίας.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Οκτώβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από11-10-2021

μέχρι17-10-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο09-10-2021

08:00-14:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

08:00-14:30 ΠΙΣΚΙ-

ΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ20 23310-

23416

08:00-14:30ΑΥΓΕΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ26 (6οΔημοτι-

κόσχολείο)23310-29101

14:30-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.

ΠΛΑΤΑΝΩΝ1(πρώηνΚεντρικής69)23310-24534

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ7(απέναντιαπόβενζινάδικοΓαλάνη)23310-73324

Κυριακή10-10-2021

08:00-14:30ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΡΚΟΥΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ29-31(πλατείαΤσερμένι)23310-65770

14:30-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

Δευτέρα11-10-2021

14:30-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

14:30-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

4523310-26757

19:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

21:00-08:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

Φαρμακεία

ΈναακόμηΣαβ-
βατοκύριακο
γεμάτοαπό

αγωνιστικήδράσηγια
όλατατμήματαυποδο-
μώντουΝΠΣΒΕΡΟΙΑ.

Αναλυτικά:
Α’ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΕΠΣΗΜΑ-

ΘΙΑΣ:
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 16:00

γήπεδοΚουλούρας
ΠΑΟΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΓΑΣΡΟ-

ΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΚ16(2006):
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 10:00

γήπεδοGOLDENBOYS (Θεσσα-
λονίκη)

Κ16ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΚ15:
Σάββατο 9 Οκτωβρίου 12:00

γήπεδοGOLDENBOYS (Θεσσα-
λονίκη)

Κ15 ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΗΡΑ-
ΚΛΗΣΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΤΜΗΜΑΚ14(2009):
Σάββατο 9Οκτωβρίου 11:00

γήπεδοΡαχιάς
ΑΕΠΒΕΡΟΙΑΣ-Κ14Ν.Π.ΣΒΕ-

ΡΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΥΠΟΔΟΜΩΝΚ12,
Κ8,Κ6:

Το Σάββατο 9Οκτωβρίου θα
διεξαχθεί τουρνουάποδοσφαίρου
στοΜακροχώρι με τη συμμετοχή
των ακαδημιών του Ν.Π.Σ. ΒΕ-
ΡΟΙΑ,ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,ΑΕΠΒΕ-
ΡΟΙΑΣστα τμήματαΚ12,Κ8,Κ6.

Ώραέναρξηςτωναγώνων10:30.
Τέλος, την Τετάρτη το τμήμα

Κ19 τουΝΠΣΒΕΡΟΙΑθααντιμε-
τωπίσει σε παιχνίδι κυπέλου τον
ΕΘΝΙΚΟΡΑΧΗΣστογήπεδοΚου-
λούραςστις16:00.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των τμημάτων υποδομών
του ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Μετά την ακύρωση
του φιλικού αγώνα με
τονΠΑΣΓιάννινα,ηΠΑΕ
ΒΕΡΟΙΑ ενημέρωσε ό-
τι έκλεισεφιλικό τεστ με
την ομάδα τουΠανδρα-

μαϊκού.
Τοπαιχνίδι θα διεξα-

χθεί την ερχόμενη Κυ-
ριακή (10/10)στις 15:30
στο γήπεδο του Λου-
τρού.

Φιλικό
μεΠανδραμαϊκό
τηνΚυριακή
ηΒΕΡΟΙΑ

στογήπεδοΛουτρού

Κλήρωση για την 5η φάση του 
Κυπέλλου την ερχόμενη Πέμπτη 14/10

Στην «μάχη» ομά-
δες Super League,
Super League2 και Γ’
Εθνικής.

Τη ν  ε ρ χ ό μ ε ν η
Πέμπτη (14/10)  θα
πραγματοποιηθεί η
κλήρωση της 5ης φά-
σης του Κυπέλλου
Ελλάδος 2021-22 στα
γραφείατηςΕ.Π.Ο.

Ξάνθη,ΝίκηΒόλου,
Λεβαδειακός,Πανσερ-
ραϊκός, Παναχαϊκή,
Τρίκαλα,ΑΕΛ,Αναγέν-
νησηΚαρδίτσας,Άγιος
Νικόλαος, Καλλιθέα,
ΑΕΛευκίμμης,Αχέρων
Καναλακίου, Κηφισιά
και Ηλιούπολη θα ρι-
χτούν στην μάχη από
Super League2 και Γ’
Εθνική και οι 10 ομά-
δες τηςSuper League
(εξαιρούνται οι ομάδες
ΑΕΚ –ΑΡΗΣ – ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΟΣ–ΠΑΟΚ).

Αναλυτικά:
«Η κλήρωση της 5ηςφάσης τουΚυπέλλουΕλλάδος 2021-22 θαπραγματο-

ποιηθείτηνΠέμπτη14/10/21στις11:30σταγραφείατηςΕ.Π.Ο.χωρίςπαρουσία
κοινού και εκπροσώπωνΜΜΕ, για τηνπροστασία όλωναπό τη διασπορά του
Covid-19.Ηκλήρωσηθαμεταδοθείμέσωlivestreamingαπότοεπίσημοsiteτης
Ομοσπονδίας».

ΠΑΟΚ:ΟΛουτσέσκου
χαμογελάειγιαΒαρέλα
καιΚαντουρί,μπαίνει
σήμερακαιοΚρέσπο

Μεδυοεπιστροφέςξεκίνησανστις7/10οιπροπονήσεις
τουΠΑΟΚ, καθώςοιΦερνάντοΒαρέλα καιΟμάρΕλΚα-
ντουρί,ξεπέρασαντουςτραυματισμούςτουςκαιπροπονή-
θηκανκανονικά.Σήμερα(8/10)μπαίνειστοπρόγραμμακαι
οΆνχελΚρέσπο.

Με δυο επιστροφές ξεκίνησαν την Πέμπτη (7/10) οι
προπονήσεις τουΠΑΟΚ, καθώςοιΦερνάντοΒαρέλα και
ΟμάρΕλΚαντουρί, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους
καιπροπονήθηκαν κανονικά, με τονΡαζβάνΛουτσέσκου
ναχαμογελάειδιότιβλέπεικαιπάλιτοοπλοστάσιότουνα
μεγαλώνει.

ΟιπροπονήσειςτουΔικεφάλουξεκινήσανκαιπάλιμετά
το τριήμερορεπόπου έδωσεοΡουμάνος τεχνικόςστους
ποδοσφαιριστές του.Μπορεί να έχει αρκετούς απόντες
διεθνείς, αλλά ταμηνύματααπό την χθεσινήπροπόνηση
είναι για αυτόν άκρως ενθαρρυντικά, καθώς αμφότεροι
(Βαρέλα-Κρέσπο), έβγαλαν το κανονικόπρόγραμμα των
υπολοίπωνσυμπαικτώντους.

Και ταθετικάδενσταματούν εδώ, καθώςοι εκτιμήσεις
τωνανθρώπωντουΠΑΟΚλένεότιαπόσήμερα(8/10)θα
μπεισταδιακάσεκανονικέςπροπονήσειςκαιοΆνχελΚρέ-
σπο.Εξάλλου,οΊνγκασονέβγαλεμέροςτηςπροπόνησης
και συνέχισε με ατομικόπρόγραμμα, ενώπέρααπό τον
ΚρέσπομόνοςτουδούλεψεκαιοΜουργκ.
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ΣΕ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ
Έχει μπει ο Οκτώβρης, μήνας  πληρωμής της προκατα-

βολής της Ενιαίας Ενίσχυσης και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν έχει ακόμη ενημερώσει τους αγρότες πότε θα 
γίνει η πληρωμή, δημιουργώντας ανασφάλεια και μην επιτρέ-
ποντας τους να κάνουν τον στοιχειώδη προγραμματισμό, ιδί-
ως μάλιστα φέτος που η Ε.Ε. δίνει τη δυνατότητα αυξημένης 
προκαταβολής έως 70% (από 50%).

Κι όλα αυτά σε μια χρονιά που ο αγροτικός κόσμος μαστί-
ζεται από τις αυξήσεις σε ρεύμα και λιπάσματα, τις επιπτώ-
σεις από τα παρατεταμένα lockdown, τις πυρκαγιές και τις 
καταστροφές σε ένα μεγάλο αριθμό καλλιεργειών από την 
κλιματική κρίση.

Η “κυβέρνηση των αρίστων” εδώ και δύο χρόνια πελα-
γοδρομεί πάνω στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλάζοντας μόνο 
διοικήσεις συνεχώς, “καταφέρνοντας” έτσι αυτό που ήταν 
αυτονόητο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ότι οι αγρότες θα 
πληρωθούν με δίκαιο τρόπο και στην ώρα τους- να έχει γίνει 
το μεγάλο ζητούμενο.Το “επιτελικό κράτος” του κ. Μητσοτάκη 
έχει «επιτύχει»:

• Ακόμη να περιμένουν οι αγρότες την εξόφληση της 
Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020, ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕΤΑ, 
την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε μία σειρά 
αγροτικών προϊόντων, την καταβολή της δημοσιονομικής πει-
θαρχίας και καθυστερήσεις σε μια σειρά αποπληρωμές.

• Αδιαφανή και ρουσφετολογική αναδιανομή του Εθνι-
κού Αποθέματος, προς όφελος των “αγροτών του καναπέ”, εν 
μέσω του ορυμαγδού των σχετικών καταγγελιών των αγρο-
τών και των κτηνοτρόφων.

• Ακύρωση του διαγωνισμού για τον τεχνικό σύμβουλο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2022 ως “φωτογραφικού”, θέτοντας έ-
τσι εν αμφιβόλω την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά 
κυρίως την εδραίωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου πλαι-
σίου υποβοήθησης υποβολής των ετήσιων δηλώσεων των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Και την ίδια στιγμή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως ομολογία της πλήρους αποτυχίας του, ανα-
κοινώνει ότι επεξεργάζεται «ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που 
ως στόχο έχει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα 
αλλάξει πλήρως το τοπίο ελέγχων και πληρωμών από τον 
Οργανισμό, ώστε να μπει τέλος στην αδικία και να πάψουν 
οι λίγοι επιτήδειοι με τις δόλιες και άδικες ενέργειές τους να 
ζημιώνουν τους πολλούς που αγωνίζονται καθημερινά στην 
ελληνική γη»!

Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται εδώ και δύο χρόνια 
με τις πολιτικές της κυβέρνησης είναι να  διαιωνίζονται τα 
προβλήματα, να εντείνεται η αδιαφάνεια και να αποθρασύ-
νονται αυτοί που εκμεταλλεύονται το υπάρχον προβληματικό 
πλαίσιο και καρπώνονται τεράστια ποσά χωρίς καμία παρα-
γωγική δραστηριότητα.

Είναι πια προφανές σε όλους ότι κοντά στον αγρότη δεν 
βρίσκεται κάποιος με το να κάθεται σε πλαστική καρέκλα πά-
νω σε καρότσα τρακτέρ ή συναντώντας τυχαία τον κτηνοτρό-
φο “Ντάλτον”, αλλά επιλύοντας τα προβλήματα του  χώρου, 
για τα οποία δεν αρκούν επικοινωνιακά τεχνάσματα, κάτι που  
σιγά σιγά αρχίζει να το συνειδητοποιεί ο αγροτικός κόσμος, 
απογοητευμένος από την αδιαφορία και  ανικανότητα της κυ-
βέρνησης γι’ αυτόν.

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στην «Ελιά»
Το μυθιστόρημα του Γιάννη 

Καλπούζου,«Ραγιάς, Μέρες και νύχτες 
1821», παρουσιάζεται στη Βέροια

 
 Το Βιβλιοπωλείο ΗΛΙΟ-

ΤΡΟΠΙΟ, ο Σύνδεσμος Φι-
λολόγων Ημαθίας και οι Εκ-
δόσεις Ψυχογιός παρουσιά-
ζουν το νέο μυθιστόρημα του 
Γιάννη Καλπούζου «Ραγιάς, 
Μέρες και νύχτες 1821», την 
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 
18:30, στον πολυχώρο Ελιά 
στην Βέροια.

Για τον συγγραφέα και το 
έργο του θα μιλήσει η φιλόλο-
γος Δέσποινα Καρυπίδου.

Ο συγγραφέας θα πα-
ρουσιάσει το βιβλίο του, θα 
συνομιλήσει με το κοινό και 
θα υπογράψει αντίτυπα, τη-
ρώντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας.

Γράφει ο  
Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος
Φιλόλογος

Έτος 1956. Στη μεγάλη αίθου-
σα στο Αμφιθέατρο της  Θεολογι-
κής σχολής του ΑΠΘ παρακολου-
θώ κάποιο μάθημα. Στο τέλος  ο 
καθηγητής Π. Χρήστου, μάς ανα-
κοινώνει ότι στο χώρο της αυλής 

της σχολής έχει έρθει ένα Κολέγιο θηλέων από το Βελιγράδι 
εκδρομή γνωριμίας. Μπορείτε να παραμείνετε για παρέα 
και να ανταλλάξετε τις σκέψεις σας. Ήταν μια ευχάριστη 
είδηση και σπεύσαμε αμέσως να φύγουμε για να δούμε 
τις φοιτήτριες από το Βελιγράδι. Όταν βγήκαμε έξω ο χώ-
ρος είχε καταληφθεί από κάποιες αιθέριες υπάρξεις πολύ 
ελκυστικές για συντροφιά. Για αυτούς που ξέρανε Αγγλικά 
ήταν πολύ εύκολα να ανοίξουν συζήτηση. Εμείς τα χωρια-
τόπαιδα, με τα ποντιακά ή τα βλάχικα (που πας ρε Μήτσο 
ξυπόλυτος) παρακολουθούσαμε με θαυμασμό τους άλ-
λους και προσπαθούμε να μάθουμε  κάτι κι εμείς. Πολλοί 
ένθερμοι γοητευμένοι από τον αυθορμητισμό κάποιων 
κοριτσιών προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ραντεβού για 
λίγες σταγόνες από τους τρυφερούς χυμούς της  ζωντανής 
Αφροδίτης.

 Στη δικά μου την παρέα το λόγο τον είχε ο Βαγγέλης 
που μιλούσε άνετα τα Αγγλικά. Ρώτησε  κάποια στιγμή 
αν διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα. Η απάντηση ήταν 
κεραυνός. Βεβαίως φώναζαν όλες μαζί με τα γαλανά τους 
μάτια  και τα κόκκινα μάγουλα της Αφροδίτης. Μια από 
αυτές μας έλεγε (Εμείς νοικιάσαμε τα αυτιά μας και χαζέ-
ψαμε) ότι η τάξη της διδάσκεται την Οδύσσεια του Ομήρου 
από το πρωτότυπο. Έσπευσε κάποια άλλη πιο ζωηρή να 
επαναλαμβάνει στίχους στο πρωτότυπο σε αρκετά καθαρή 
διάθρωση:« Άνδρα μοι, έννεπε, μούσα, πολύτροπον, ος 
μάλα πολλά Πλάγχθη, επί Τροίης ιερόν πτολίεθρον έπερ-
σεν, Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόων έγνω και 
συνεχίζει, ώστε αν είχα το πρωτότυπο στα χέρια μου θα 
πρέπει να εκφώνησε περισσότερες από 5-10 σελίδες. Που 
σημαίνει ότι οι ξένοι λαοί έχουν επίγνωση της αξίας της 
αρχαίας ελληνικής παιδείας και προσπαθούν να αφομοιώ-
σουν τα υψηλά νοήματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.                                                                                                     
Ο εκπρόσωπος του Δήμου της πόλης της Γερμανίας 
KREFELND(Εκεί ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος ο Δήμαρ-
χος,) που εργαζόμουνα, μου ζήτησε να διδάξω στα παιδιά 
των Γερμανών του Γυμνασίου την αρχαία ελληνική γλώσ-

σα. Χάρηκα που θα διδάξω πάλι. Του εξήγησα ότι δεν 
μπορεί να διδαχτεί με την έννοια αυτή διότι αλλοιώνεται το 
περιεχόμενο και δεν αποδίδεται το νόημα . για παράδειγ-
μα έχουμε τη λέξη είναι. Με την Ερασμιακή θα διαβαστεί 
ε-ι-ν-α-ι. Έτσι αρνήθηκα τη διδασκαλία της πραγματικής 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Άγω: οδηγώ, Παράγωγα: 
προάγω-προαγωγή, διάγω διαγωγή .υπαγωγή, αγωγός   . 
αγωγή, ξεναγός, λοχαγός, Αιραίω-ώ: συλλαμβάνω κυριεύω 
Παράγωγα:, αναιρώ, αναίρεση ,υπεξαιρώ,( παίρνω κάτι 
κρυφά) καθαιρώ, (καταδικάζω) καθαίρεση (ποινή), εξαιρώ 
(εκβάλλω) εξαίρεση (χώρισμα) Αιρούμαι: εκλέγω Παράγω-
γα: αιρετός, (επιλέχτηκε) αίρεση (προτίμηση) αρχαιρεσίες( 
εκλογές σε σωματεία) Αίρω: Σηκώνω. Παράγωγα. άρση, 
(βαρών) έπαρση, (σημαίας) αιώρα, (κούνια) άρμα,  άρδην 
(γρήγορα …)Αίρομαι: Σηκώνομαι. Παράγωγα. Επαίρο-
μαι (υπερηφανεύομαι) Αισθάνομαι. Λειτουργούν οι αισθή-
σεις-εννοώ. Παράγωγα: αίσθηση, αίσθημα, αισθήσεις, 
αισθητήριο, αισθητός , αισθητικός …Βλώσκω:  έρχομαι, 
ανεβαίνω, παράγωγα-άνθρωπος Γίγνομαι: γίνομαι-συμβαί-
νω. Παράγωγα Γονέας, γόνος, αγέννητος, γενέτειρα, γενέ-
θλιος, γένος, γέννα, γενεά, γηγενής, γνήσιος, γένεση.Βάλ-
λω: ρίπτω-κτυπώ. Παράγωγα. βέλος, βόλος (δίκτυ) βλωμός 
(μπουκιά) βλήμα, διαβλητός, αποβάλλω εισβάλλω, εκβάλ-
λω, προβάλλω, συμβάλλω. προβάλλω, καταβάλλω, αναβο-
λή εισβολή, επιβολή, καταβολή προβολή, προκαταβολή,).
Τα φαρμακεία στη Γερμανία  ονομάζονται APOTHEKE=α-
ποθήκη, φαρμακείο.βολή, εν-βάλ(λ)ω=εμβάλω=  έμβολο, 
εμβολή, εμβόλιο. (βάζω κάτι μέσα

Οι Γερμανοί από το βυζάντιο πήραν(7-8 αι.) το με-
γαλύτερο μέρος της γλώσσας τους από την Ελληνική( 
τους Ιατρικούς όρους σε ποσοστό 90% περίπου) π. χ 
melancholie=μελαγχολία (μαύρισε η χολή): στενοχωρή-
θηκα. Η φιλοσοφική σχολή της Βόννης 1983 έστειλε 80 
φοιτητές με τα βιβλία της Μήδειας στα χέρια  να παρα-
κολουθήσουν την Τραγωδία της Μήδειας από το Λύκειο 
Dusseldorf με πρωταγωνίστρια την κόρη μου Έλσα. Ο 
Γενικός δεν το θυμόταν. Δεκτό. Και εμείς  αρνούμαστε να 
διδάξουμε τον πολιτισμό μας. Είναι εθνικό έγκλημα η άρνη-
ση της σπουδαιότερης και πλούσιας γλώσσας του κόσμου. 
Κύριοι-Κυβερνώντες: Μην, μάς απομακρύνετε από  την 
αρχαία γλώσσα μας από που είναι οι ρίζες μας και όλης 
της Ευρώπης. Ο πρόεδρος ΠΟΤΙΝ της Ρωσίας επέβαλε 
την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στα σχο-
λεία. «Αν η ελληνική γλώσσα απέσυρε τα δάνεια πολλές 
γλώσσες του κόσμου θα γνώριζαν πρωτοφανή χρεωκο-
πία»  Αχ. Λαζάρου-ιστορικός. «ΑΙΔΩΣ. ΑΡΓΕΙΟΙ»  Ντροπή.                                                                                                                                          
                                               

H διαχρονική διαδρομή
της αρχαίας γλώσσας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-

ρισμασταΑστικά88

τ.μ. 50.000 ευρώ,

διαμπερές, κόπλαμ,

χωρίς  ασανσέρ.

Τηλ.: 6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι -

κόπεδο 700 τ .μ.

σ τ η ν  Αγ .  Β α ρ -

β ά ρ α  σ ε  π λ α -

γ ιά ,  με  θέα  τον

Αλιάκμονα,  στην

πλατε ία του χω-

ριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός

χέρσος 11.000 τ.μ.

στονΆγιο Γεώργιο,

θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-

μή 15.000 ευρώ.

Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρι-

κόΜεσιτικόγραφείο

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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στηΒέροια.Πληρ. τηλ.:

23310 63283, ώρες

08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-

σογειο διαμέρισμα 76

τ.μ. στη Βέροια, επί

τηςοδούΓρεβενων11

και Ερμού, πραγματι-

κός λουλουδότοπος

με καλοριφέρ, κλιμα-

τισμό, ηλιακό θερμο-

σίφωνα, δίχως κοινό-

χρηστα. Τηλ.: 6949

215864.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗ-

ΚΗ24 τ.μ., Καλλιθέα,

Μιλτιάδου 20, πόρτα

με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικί-

ου50ευρώ.Τηλ.:6947

073926.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.24639ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Γκαρσονιέρα

μεγάληεπιπλωμένηκομπλέ75τ.μ.,κατασκευή
1982, σεδιπλοκατοικία,έχει1υ/δ, σαλόνι ,
κουζίναξεχωριστήκαιμεγάλομπάνιο,πρόκει-
ταιγιαδιαμέρισμααξιώσεων,σχετικάκαινούρ-
γιουμεαλουμινίουκουφώματα καιμεδιπλά
τζάμια,επιμελημένηςκατασκευής,έχεικουζίνα
ανεξάρτητη,διαθέτειατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,έχειηλιακόθερμοσίφωνακαιχωρίςκοι-
νόχρηστα.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο240€.

Κωδ.13688Ενοικιάζεταιανακαινισμένοδι-
αμέρισμαστοκέντροτηςπόλης90τ.μ.σε1ο
όροφομε2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Ηκατά-
στασητουπολύκαλή,μεκαινούργιακουφώματα
συνθετικά,καινούργιοηλεκτρολογικόπίνακα,με
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί
άψογακαιτοενοίκιοεπίσηςλογικόστα300€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τι-
μή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα

σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.14543ΠΙΕΡΙΩΝστηνΒοσπόρου
29ενοικιάζεται ισόγειαμικρήαποθήκη4τ.μ.,
κατασκευή2011,σεκαλόσημείοενοίκιο25€
μόνο.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22754-ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολήςγρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥπερυ-
ψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαιέχει
δικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίουσυ-
ρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέτει
επίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείομας
διαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςορ..
Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατασκευα-
σμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμι-
νίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμίααποθήκη
-Τιμή:150€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροκαιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζά-
μια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ. Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σεκα-

λήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροιτου
λειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις.
Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ, μεγάληςπροβολής ισόγειο
κατάστημα300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογια
υπαίθριοπάρκινγκ ,πάνωστοδρόμοπρος
Μακροχώρι .Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικά
συμφέρουσα,μόνο1.200€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστική
ανάθεσηστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο1995και
διαθέτειθέρμανσημεσόμπαηότιάλλοθελή-
σειοαγοραστής,έχεικαινούργιακουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμιακαιανελκυστήρα,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου ,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο

κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,με ιδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπράσι-
νηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμενους
,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.Τιμή
290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε170
τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούςβοηθητι-
κούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδομή,διατί-
θεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμίαμοναδική
περίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπαραδοσιακάξύλι-
νακουφώματαμεδιπλάτζάμια,κτίστηκεμεπολύ
μεράκικαιμευλικάανώτερηςποιότητας,οιχώροι
τηςλειτουργικοίκαιμεατομικήθέρμανσηπετρε-
λαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελή
μπάνια,αναφέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούς
αγοραστές,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλον
καισεοικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύ
ωραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό

τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στην
παραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιολόκληρος
οεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβα-
ρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικής επιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί της
ΠΕΘΟΔ.ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥσπάνιο
χωραφοοικόπεδο9000τ.μ.,άρτιοοικοδομήσι-
μομεκόμβοδικότου,διαθέτειάνετηπρόσβαση
καιαφοράμόνομίαπολύσοβαρήεπιχείρηση
πουθακατασκευάσεικάτιεξαιρετικάσπουδαίο
,πρώτητιμή550.000€.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο ,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαπο-

κλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάσταγή-
πεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063τ.μ.
εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σεπολύκαλήτοποθεσία,ιδανικόγιαανέγερση
κατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑ
πωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοικισμούμε
2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμο,τιμήπώλησης
μόνο15.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπεδο
εκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,επίπε-
δο,ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρήκατοικία,
σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο12.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106237-ΤΡΙΛΟΦΟΣΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας4300τ.μ.,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία,κα-
τάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,Τιμή:38.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-

λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΘΕΣΗΕΡΓΑΣΙΑΣ:ΧΗΜΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/
ΧΗΜΙΚΟΣ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΧΜ_2)

Η εταιρείαΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑΕ, η οποία εδρεύει στη
Βέροιακαιδραστηριοποιείταιστοχώροτωνκονσερβο-
ποιημένωνφρούτωνκαιστηνχυμοποίηση,επιθυμείνα
προσλάβειXHMIKOΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Προσόντα
•ΑπαραίτητοΠτυχίοΑΕΙΧημικούΜηχανικούήΧημικού
•Προϋπηρεσίασεβιομηχανικέςμονάδες(θαεκτιμη-

θείειδικότερασεκονσερβοποιία)
•ΆριστηγνώσητηςΑγγλικήςγλώσσας(οποιαδήποτε

επιπλέονγνώσηξένηςγλώσσαςεπιθυμητή).
•ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ.
•Ικανότητασυνεργασίαςκαιομαδικότητας.
•Ικανότηταεντοπισμούκαιεπίλυσηςτωνπροβλημάτων.
Αρμοδιότητες
•Ευθύνηγιατηνεύρυθμηλειτουργίατηςπαραγωγής

σύμφωναμετιςπροδιαγραφέςτηςΕταιρίας.
•Βελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςδιαδικασίαςόπου

αυτόείναιεφικτό.
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών

προςτηΔιοίκησητηςΕταιρίας.
•Επίβλεψηκαιοργάνωσητουπροσωπικούστοτμή-

μαπαραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοιπαρακαλούνται είτε ναπροσκο-

μίσουνβιογραφικόσημείωμαστα γραφεία της εταιρίας
(Σιδ.ΣταθμόςΒέροιας) είτε νααποστείλουνβιογραφικό
σημείωμα στοemail: hr@aqf.gr, υπόψηΔιεύθυνσης
Προσωπικού.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:2331023774



ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοικιάζεται

γκαρσονιέρα,1οςόροφος,σε

πολύκαλήκατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ,  Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ.περίπου,με3 χώρους

και κουζινα, W.C., για ε-

παγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.:

6932 471705 & 23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ZHTEITAI γυναίκα να

φροντίζει ηλικιωμένη όλο

το24ωροσεπροάστιοτης

Θεσσαλονίκης.Πληρ.Τηλ.

6944647074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία γιαφύ-

λαξη ηλικιωμένης κυρίας,

σε περιπατητική κατάστα-

ση (όχι κατάκοιτη) μένου-

σα στην Βέροια. τηλ. επι-

κοινωνίας:6944-818192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να

φροντίζει ηλικιωμένο στη

Βέροια, κέντρο για όλο το

24ωρο.Πληρ. τηλ.: 23310

91098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία γ ια

φροντίδα ηλικιωμένης κυ-

ρίαςστηΒέροια,μεπροαι-

ρετικήεμπειρία.Τηλ.:6977

828460καΜαιρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυ-

γκολλητής με γνώση TIG

και ψυκτικός για εργα-

σία. Τηλ.: 6970 985797 &

2331041385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός φυ-

σικοθεραπευτή για πλήρη

απασχόληση σε εργαστή-

ριο φυσικοθεραπείας στη

Βέροια. Πληρ τηλ.: 6944

675419.

ZHTEITAI κοπέλα και

άνδρας,από25–40ετών,

για εργασία σε Πρατήριο

ΥγρώνΚαυσίμων,μεπλή-

ρηαπασχόληση.Ώρεςεπι-

κοινωνίας17.00έως21.00

καιστοτηλ.6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό

για ταψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και

στο Τσερμένι. Τηλ. επικ.:

2331025170.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.12000€
ΚΩΣΤΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη63000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενοκομπλε1Δ-ΣΚ-αποθηκη
Α.Θκηπος350€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ1Δ-Σ-ΚWCΑυτ.Θ.ανακαιν.γιαβραχυχρονια
μισθωση200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ11στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη

καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΟΑ.Σ.«ΟΖΥΓΟΣ»στονΆγιοΓεώργιοΒέροιαςζητά-
ειναπροσλάβειγιατηνχειμερινήπερίοδο:

1)εργάτες-εργάτριεςδιαλογητηρίουκαι
2)χειριστήκλαρκμεάδειαγιαπερίοδο10μηνών
Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 

2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒιομηχανίαΜεταποίησηςΧάλυβαζητάειάτομογιατονχώρο
τηςπαραγωγήςμεαπαραίτητηγνώσηηλεκτροσυγκόλλησηςκαι
εμπειρίααπόσυνεχήπαραγωγή , γνώσηχειρισμού γερανογέ-
φυραςκαιεπαγγελματικόδίπλωμαθαεκτιμηθεί.

Πληροφορίες:ΜαντζώροςΑΒΕΕ,12οχλμ.Βέροιας–Νά-
ουσας(διασταύρωσηΝάουσας),Τηλ.:2332041522

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΑΠΟΤΗΝΕΤΑΙΡΙΑALU-
SYN ΕΠΕ (11ο χλμ. Βέροι-
ας-Ν.. Νικομήδειας), ζητείται
για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλος γραφείου με γνώσεις
Αγγλικών και προϋπηρεσία
καιστηδιαχείρισηΛογιστικών.
Αμοιβή ανταγωνιστική και α-
ναλόγως προσόντων.Δεκτά
βιογραφικά σημιεώματα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: alu-
syn@otenet.gr. Τηλέφωνα

επικοινωνίας:2331073281, 6979808320.Ώρες επικοινωνίας:
8.00π.μ.-3.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικό
γιαDeliveryστο‘CoffeeBerry’

ΤοCoffeeBerryστηΒέροιααναζητάδιανομέα (Delivery).Απο-
στολήβιογραφικώνστοe-mail:coffeeberry.veroia@gmail.com.

Πληροφορίεςστο2331061016.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr



ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαερ-

γασία σε εργαστήριο κρε-

άτων.Τηλ.: 23310 42680,

ώρες επικοινωνίας: 10μ.

έως 1.00μ.μ. Βιογραφικά

στο e-mail: koktsidis14@

gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας

γιατοψητοπωλείο«ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ» στη Βεν ιζέλου.

Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυ-

ετή εμπειρία σε μεγάλα

φροντιστήρια, παραδίδει

μαθήματα Νεοελληνικής

Γλώσσας καιΛογοτεχνίας

σε μαθητέςΑ΄, Β΄, Γ΄ Γε-

νικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ, επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και

ακίνητηπεριουσία, καθώς

και μεγάλα εισοδήματα,

ζητεί σύζυγο-σύντροφο.

Τηλ.:6949215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά

γνωριμία με γυναίκα από

30 έως 40 ετών. Πληρ.

τηλ.:6974706470.

ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνω-

ριμία σοβαρή κυρία  έως

55ετών.Πληρ.τηλ.:6984

040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κρεβατοκά-

μαρα σχεδόν αχρησιμο-

ποίητη, κρεβάτι, κομοδί-

να, ντουλάπα μεγάλη. Τι-

μή 450 ευρώ.Πληρ. τηλ.:

6948595697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικ ά

είδη τηςCICU: καροτσάκι

(χειμωνιάτικο-καλοκαιρι-

νό), καλαθούνα με βάση,

τραπεζάκι φαγητού, κάθι-

σμααυτοκινήτουκαι2πο-

δήλατα παιδικά σε πολύ

κατάσταση,400 ευρώόλα

μαζί.Τηλ.:2331062621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.



Δέσμη μέτρων ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που επιβαρύνει σημαντικά τα 
νοικοκυριά, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, δια του υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, παρουσία του υπουργού Ενέρ-
γειας Κώστα Σκρέκα και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών 
Θόδωρου Σκυλακάκη.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κ. Σταικού-
ρα:

-Διπλασιάζεται η επιδότηση στην έκπτωση του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος έως το τέλος του έτους, με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 326 εκατ. ευρώ.

-Διευρύνονται τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Το επίδο-
μα αυξάνεται κατά 36% για νοικοκυριά χωρίς παιδιά, κατά 49% για 
νοικοκυριά με ένα παιδί, κατά 59% για νοικοκυριά με δύο παιδιά 
και κατά 68% για νοικοκυριά με τρία παιδιά. Για κάθε προστατευό-
μενο παιδί αυξάνεται κατά 20% (αντί για 10% που ίσχυε). Το ελάχι-
στο επίδομα αυξάνεται από 80 ευρώ σε 100 ευρώ ενώ το μέγιστο 
επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Ο αριθμός όσων νοικοκυριών καλύπτονται υπερβαίνει το ένα 
εκατομμύριο. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ.

Το επίδομα καλύπτει την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, 
φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων κ.ά.

Πάνω από ένα εκατομμύριο υπολογίζονται οι δικαιούχοι που 
θα λάβουν για εφέτος το επίδομα θέρμανσης, ενώ διευρύνονται 
σημαντικά τόσο τα περιουσιακά, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια, 
όπως ανακοίνωσε στην εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των 
νοικοκυριών ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θοδωρής 
Σκυλακάκης.

Ποια είναι τα νέα κριτήρια ένταξης
Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης αυξάνονται ως εξής:

-Από 12.000 για τον άγαμο, σε 14.000 
ευρώ.

-Σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα 
ανέρχεται σε 20.000 ευρώ, που θα προσαυ-
ξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί 
για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. 

Τα περιουσιακά κριτήρια αυξάνονται:
- Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας 

για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ.
- Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας 

για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται να εί-

ναι επιλέξιμο το 80% των νοικοκυριών που 
θα καταναλώσουν τις επιδοτούμενες μορφές 
καυσίμου (πετρέλαιο θέρμανσης εσωτερικής 
καύσης (DIESEL), φυσικό αέριο, υγραέριο, 
καυσόξυλα και βιομάζας (πέλετ). Υπολογίζεται 
ότι περί τα 1,8 εκατ. νοικοκυριά καταναλώ-
νουν τις εν λόγω μορφές καυσίμου, εκ των 
οποίων περί τα 1,45 εκατ. νοικοκυριά είναι 
επιλέξιμα για το συγκεκριμένο επίδομα.

Τέλος, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, το 
2020 υπέβαλαν αίτημα και έλαβαν το επίδομα 707.328 νοικοκυριά. 
Με βάση τα ανωτέρω, αναμένεται ο αριθμός των νοικοκυριών που 
θα αιτηθούν και θα λάβουν την ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διεύρυνση των κριτηρίων, αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον λόγω 
αύξησης του επιδόματος, να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.

Η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χο-
ρήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους μέσω της σχετικής 
πλατφόρμας και οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και 
πληρωμών, θα εξειδικευτούν εντός του μηνός, με την έκδοση της 

σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
 Διπλασιασμός επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια 

Διπλασιασμό της επιδότησης στην ηλεκτρική ενέργεια, πρόσθε-
τη μείωση για τα νοικοκυριά που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικι-
ακό Τιμολόγιο και εμπορικές εκπτώσεις στο ρεύμα και το φυσικό 
αέριο από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Σύμφωνα με 
τις ανακοινώσεις:

-Η επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για το 
τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου αυξάνεται από τα 30 ευρώ α-
νά μεγαβατώρα σε 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για κατανάλωση έως 
300 κιλοβατώρες το μήνα. Πρακτικά η επιδότηση ανεβαίνει από τα 
9 στα 18 ευρώ το μήνα.

-Επιπλέον η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε πρόσθετες εκπτώσεις για 
τις καταναλώσεις από 300 - 600 κιλοβατώρες το μήνα, πάνω από 
την έκπτωση 30 % που χορηγεί από τον Αύγουστο και απευθύνε-
ται σύσταση στους εναλλακτικούς προμηθευτές να προχωρήσουν 
σε ανάλογες κινήσεις.

-Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδό-
τηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή 24 ευρώ το 
μήνα «ώστε, όπως είπε ο κ. Σκρέκας, να μη δουν καμία αύξηση 
στους λογαριασμούς»

-Στο φυσικό αέριο η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα προχωρήσει σε έκπτω-
ση 15% προς τους προμηθευτές προκειμένου εκείνοι να την μετα-
κυλίσουν στους οικιακούς καταναλωτές. 

Ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η εξέλιξη της κρίσης έχει υπερ-
βεί κάθε πρόβλεψη ενώ έκανε λόγο για πιθανότητα περαιτέρω 
κλιμάκωσής της. Για το λόγο αυτό, εφόσον χρειαστεί, το ύψος των 
ενισχύσεων θα επανεκτιμηθεί μετά από 1-2 μήνες ώστε να γίνουν 
οι απαιτούμενες προσαρμογές.
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του Σαββατοκύριακου

Μέτρα στήριξης νοικοκυριών, λόγω ενεργειακής κρίσης
Διπλασιάζεται η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα 

και διευρύνονται τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης
-Αφορά σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ 
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ΓΣΕΒΕΕ: Σωστά, 
αλλά δεν αρκούν τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση 
των ανατιμήσεων στην ενέργεια

Οι ανακοινώσεις για αύξηση της επιδότησης ρεύματος για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης και για το φυσικό αέριο, μόνο στα νοικοκυ-
ριά, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, συνεχίζει η ΓΣΕΒΕΕ, η τιμή του φυσικού αερίου εκτινάχθηκε κατά 108,5% τον Σεπτέμβριο του 2021, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή, του πετρελαίου θέρμανσης κατά 28,9%, των καυσίμων και λιπαντικών κατά 18,1%, του ελαιόλα-
δου κατά 18,4%, των νωπών λαχανικών κατά 21,1%, ενώ η τιμή σε αρνί και κατσίκι αυξήθηκε κατά 17,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
του 2020.

Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, το φυσικό αέριο εμφανίζει πάλι τη μεγαλύτερη αύξηση (+12,8% Αύγουστο/Σεπτέμβριο) και ακολουθεί το 
ελαιόλαδο με αύξηση 11,8%.

Η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει πως έχει επισημάνει πριν από αρκετούς μήνες ότι θα υπάρξει πρόβλημα από τις ανατιμήσεις στην 
ενέργεια, τις πρώτες ύλες και το μεταφορικό κόστος.

«Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει πλέον να εξετάσει σοβαρά και χωρίς καθυστερήσεις την μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανά-
λωσης, αλλά και του ΦΠΑ, σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται», σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

Και καταλήγει, τονίζοντας πως ενώ οι ανακοινώσεις για αύξηση της επιδότησης ρεύματος για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης και για το 
φυσικό αέριο, μόνο στα νοικοκυριά, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, «δεν αρκούν για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, του βάρους των ανατιμήσεων».


	09_10_10_21big1
	09-101021g
	09_10_10_21big3
	09_10_10_21big4
	09_10_10_21big5
	09_10_10_21big6
	09_10_10_21big7
	09_10_10_21big8
	09_10_10_21big9
	09-101021g
	09_10_10_21big11
	09-101021g
	09_10_10_21big16

