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Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Εντός έδρας αγωνίζονται 
οι τρεις πρωτοπόροι

Κατά των επιτάξεων 
γιατρών ο Ιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας 

-Ζητά να προσληφθούν 
για το διάστημα 

της πανδημίας, όλοι οι 
γιατροί που βρίσκονται 

σε αναμονή 
έναρξης ειδικότητας

Η Διδασκαλία 
της αρχαίας 
ελληνικής 
γλώσσας

Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα,
συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  
συμβούλου  Π.Ε.

Toν πολιούχο της Όσιο Αντώνιο 
τιμά η Βέροια την Δευτέρα

 17 Ιανουαρίου

Δήμος Βέροιας: Παράταση 
χορήγησης ειδικού βοηθήματος 
για επανασύνδεση ηλεκτρικού 

ρεύματος για καταναλωτές
 με χαμηλά εισοδήματα

Τέλος μαλλιά και νύχια στο σπίτι 
Έρχονται πρόστιμα 
μέσω social media

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό

-Μετά τις 11:00 η Αγορά της Βέροιας στη 
γιορτή του πολιούχου- Κλειστά τα σχολεία
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Ο Αγιασμός των Υδάτων 
και οι Αφοι Μανάκια

Γράφει ο Αλέξανδρος Τζιόλας
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Να που επέστρεψαν 
και πάλι οι αναστολές 

εργασίας…
  Κι εκεί που σκεφτόμαστε πότε θα πάμε μπροστά για 
να βγούμε από τον περιοριστικό κλοιό μέτρων που 
επιβάλλονται λόγω της πανδημίας, στην ουσία είμαστε 
στάσιμοι, μην πω γυρίζουμε πίσω. Και σαν dejavu 
βλέπουμε να ανακοινώνονται και πάλι αναστολές εργασίας 
σε εργαζομένους κάποιων κλάδων, ενώ η πορεία των 
κρουσμάτων θα δείξει αν θα σφίξουν ή θα χαλαρώσουν τα 
μέτρα. Για κάποιους ωστόσο μην ξεχνάμε ότι η αναστολή 
εργασίας και αυτή η αποζημίωση που θα λάβουν είναι 
οξυγόνο, αφού η οικονομική τους κατάσταση είναι άθλια, 
ενώ και για τις επιχειρήσεις είναι μια μικρή ελάφρυνση, 
αφού είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 
τους με τον ελάχιστο τζίρο που κάνουν. 
  Δυστυχώς συμπληρώσαμε δύο χρόνια με αυτές τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν επηρεάσει την κοινωνία 
και την οικονομία, τα χρήματα που στήριξαν την αγορά 
στην πρώτη φάση της πανδημίας, δεν υπάρχουν πια και 
εκτός των λίγων ΚΑΔ που ανακοινώθηκαν για να λάβουν 
κάποια βοήθεια, όλος ο υπόλοιπος εμπορικός κόσμος, 
όπως και τα νοικοκυριά καλούνται να βγάλουν αυτόν τον 
πολύ δύσκολο χειμώνα υπό το βάρος πληθωρισμού και 
αυξήσεων που καλπάζουν. Υπομονή και δύναμη!  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Παύλου του Θηβαίου,

Ιωάννου Καλυβίτου

του Σαββατοκύριακου

Μετάτις11:00η
ΑγοράτηςΒέροιας

στηγιορτή
τουπολιούχου-

Κλειστάτασχολεία
Τονπολιούχο τηςΆγιοΑντώνιο γιορ-

τάζει ηΒέροια την ερχόμενηΔευτέρα17
Ιανουαρίουκαιγιατολόγοαυτότακατα-
στήματαθαανοίξουνμετάτις11τοπρωί,
μετά δηλαδή τη δοξολογία και την λιτα-
νεία.Ναθυμίσουμεεπίσηςότιτηνημέρα
του πολιούχου θα είναι κλειστά όλα τα
σχολείακαιοιδημοτικοίπαιδικοίσταθμοί
τηςπόλης.

Τέλοςμαλλιάκαινύχιαστοσπίτι
Έρχονται πρόστιμα μέσω social media

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης
μπαίνει το παράνομο «βαλιτσάκι»
κομμωτριώνκαιαισθητικών.Πρόστιμα
σε όσους παρέχουν παράνομα κατ’
οίκονυπηρεσίεςκομμωτηρίωνκαιμα-
νικιούρ-πεντικιούρμέσωελέγχωντων
αναρτήσεων τους στα socialmedia
προανήγγειλεαπότηΒουλήοΥπουρ-
γόςΑνάπτυξηςΆδωνιςΓεωργιάδης.

Συγκεκριμένα οΆδωνις Γεωργιά-
δης ανακοίνωσε την κατάθεση ρύθ-
μισης, η οποία θα δίνει στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή και Εμπο-
ρίου τη δυνατότητα διενέργειας ελέγ-
χων στα socialmedia, προκειμένου
να εντοπίσει διαφημίσεις γι΄αυτές τις
υπηρεσίεςκαιναεπιβάλλειπρόστιμα.

«Δενείναιμόνοζήτημαφορολογικώνεσόδωνπουχάνονταιαπότοκράτος,πουείναικαιαυτόέναζήτημαπουμαςα-
πασχολεί.Εμέναμεαπασχολείπερισσότεροοαθέμιτοςανταγωνισμόςπουδημιουργείταιαπόαυτούςπουπηγαίνουνστα
σπίτια,δουλεύουνμαύρακαιάραμπορούνναέχουνλιγότεροκόστος,ναπαίρνουνλιγότεραχρήματααπόαυτούςπου
τουςπαρέχουντηνυπηρεσίακαιάραναανταγωνίζονταιαθέμιτατουςάλλουςπουέχουνφτιάξεικαταστήματακιέχουνέ-
νανσωρόέξοδα.Πιστεύωότανέρθειαυτήηδιάταξηνατηνψηφίσουνκαιταυπόλοιπακόμματα»ανέφερεστηνομιλίατου
στηΒουλήουπουργός.

Παράπονα για τις ουρές στα τεστ μέσα στο ψύχος 
Παράπονα εξέφρασαν γονείς

τοπρωί τηςΠαρασκευής (14/01)
γιατηναναμονήμαθητώνστηΒέ-
ροιασεδριμύψύχοςπροκειμένου
να κάνουν rapid test, λόγω εμφά-
νισηςκρούσματοςστοτμήματους,
για να επιστρέψουν στις τάξεις
τους.Όπως μας ενημέρωσαν οι
γονείς τηλεφωνικά,παράτογεγο-
νόςότιδενυπήρχεπολύςκόσμος
σεαναμονήστοκατάστημαΕΦΚΑ
της Βέροιας, η αναμονή για την
δειγματοληψία ήταν 7-10 λεπτά
ανά άτομο, χρόνος που εκτιμά-
ται αρκετός.Μάλιστα κάποιος γο-
νέαςπουσυνόδευε τοπαιδί του,
αναγκάστηκε λόγω της χαμηλής

θερμοκρασίαςναφύγεικαινααπευθυνθείσεφαρμακείογιατηνδιενέργειατουτεστ.Όχιότιέξωαπότοφαρμακείο
γλιτώνειτοκρύο,αλλάόπωςμαςείπεηδιαδικασίαεκείτρέχειμεάλληταχύτητα…

Παράλληλαμαςαναφέρθηκεότιτααποτελέσματατωνδωρεάντεστπουδιενεργούνται,δενανεβαίνουνάμεσαστο
σύστημα,αλλάμετάαπόαρκετέςώρες,μεαποτέλεσμακάποιοςπουθέλειναταξιδέψειστοεξωτερικόκαιχρειάζεται
άμεσατοαρνητικόαποτέλεσματουτεστ,νααναγκάζεταινακαταφύγεικαιπάλισεφαρμακείομεπληρωμή.

Πέρααπότοότιπρέπειναυπάρχειπροτεραιότηταστηνεξυπηρέτησητωνμαθητώνκατάτηνδιαδικασίαδιενέργει-
αςτεστγιαναεπιστρέφουνστοσχολείοτους,καλόθαήτανναυπήρχεμέριμναόχιμόνογιατουςμαθητές,αλλάκαι
γιαόλοτονπληθυσμόγιατηναναμονήτουςχωρίςναχρειάζεταιναξεπαγιάσουν!

Ιαβέρης: Η υπερβολική ταχύτητα βρίσκεται στο μυαλό 
και λέγεται «υπερβολική ανοησία»

Δεν είναι τα αυτοκίνητα που σκοτώνουν. Είναι η μειωμένη 
παιδεία, η έλλειψη συνείδησης των οδηγών και των ανθρώπων 
που κυκλοφορούν και οδηγούν», είπε στην χθεσινή εκπομπή 
«Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 ο οδηγός αγώνων Τάσος Μαρκουίζος, 
γνωστός ως «Ιαβέρης», μιλώντας για το τραγικό δυστύχημα του 
Τζόρτζη Μονογυιού με τη Ferrari το βράδυ της Πέμπτης στην 
παραλιακή της Αθήνας. 

Ο «Ιαβέρης» διευκρίνισε πως όταν μιλά για παιδεία δεν 
εννοεί το σχολείο, αλλά «τα βιωματικά παραδείγματα που κατα-
γράφει το παιδί στο μυαλό του, το συνειδητό του, αντιγράφοντας 
τον μπαμπά του, την μαμά του, τον παππού του, τη γιαγιά του, 
τον δάσκαλό του, τον αστυνομικό του, τον ιερέα του, τον δήμαρ-
χό του».

«Όταν λοιπόν ένα παιδί μεγαλώνει, βλέπει μέσα απ’ το αυτο-
κίνητο, στην αγκαλιά της γιαγιάς τον μπαμπά να επιταχύνει στο 
κόκκινο φανάρι… Αυτό είναι εντολή που δίνεις στον εαυτό σου 
να εμπλακείς σε μια τραγική κατάσταση που θα σου αφαιρέσει 

και στην οικογένειά σου, την ευτυχία να συναντηθείς το απόγευμα και να σε κάνουν αγκαλιές τα παιδιά σου», σημείωσε ο κορυφαίος οδηγός 
αγώνων.  «Το 85% των θανατηφόρων συντελούνται με ταχύτητες μικρότερες των 40 χλμ./ώρα. Και θέλω να ρωτήσω: Χρειάζομαι μια Ferrari 
για να πιάσω 40;» διευκρινίζοντας πως η υπερβολική ταχύτητα βρίσκεται στο μυαλό και λέγεται «υπερβολική ανοησία».



Με επιφυλάξεις έγινε δεκτή η απόφαση της κυβέρνησης να ανοί-
ξουν κανονικά τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου, μετά το 15νθήμερο των 
εορτών, καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού κατέγραφαν κατά την 
εορταστική περίοδο, το ένα «μαύρο» ρεκόρ μετά το άλλο.

Πώς αποτυπώθηκε  αυτό στα σχολεία της Ημαθίας και ποια είναι η 
εικόνα από την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής στα θρανία;

Σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
Οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

κ.κ. Δημήτρης Πυρινός και Θανάσης Παπαδόπουλος αντίστοιχα, 
έκαναν μια αποτίμηση της λειτουργίας των σχολείων από την Δευτέρα 
μέχρι χθες, σε σχέση με τα κρούσματα και την πανδημία, μιλώντας 
στην εκπομπή «πρωινές σημειώσεις» του ΑΚΟΥ 99,6. «Παρότι φοβό-

μασταν τι θα γίνει και υπήρχαν 
απόψεις να καθυστερήσει το ά-
νοιγμα των σχολείων μία ή δύο 
εβδομάδες ώστε να εκτονωθούν 
τα κρούσματα που παρουσιάστη-
καν σε αριθμό ρεκόρ κατά τη δι-
άρκεια των εορτών, τελικά πήγαν 
καλά τα πράγματα στα σχολεία 
όπως φάνηκε από την πρώτη 
εβδομάδα», υπογράμμισε ο κ. 
Πυρινός εκτιμώντας ότι τελικά η 
απόφαση ήταν προς τη σωστή 
κατεύθυνση. «Ο αριθμός των 
τεστ που έγιναν την Κυριακή μια 
μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, 
πραγματικά μας τρόμαξε καθότι 
βρέθηκαν περίπου 40 θετικοί εκ-
παιδευτικοί και 90 μαθητές στην 
πρωτοβάθμια, οι οποίοι απομο-

νώθηκαν από την πρώτη μέρα και την αμέσως επόμενη, είχαμε πολύ 
λιγότερα κρούσματα καθώς η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Στα δεύτε-
ρα τεστ είχαμε 8 εκπαιδευτικούς και 14 μαθητές και στον τρίτο έλεγχο, 
χθες, υπήρχε ένα μόνο θετικό κρούσμα σε εκπαιδευτικό και 8 σε μαθη-
τές», πρόσθεσε ο προϊστάμενος, επισημαίνοντας ότι οι αριθμοί, στην 
εξέλιξη της εβδομάδας, ήταν ακόμη μικρότεροι και από την εβδομάδα 
πριν κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές. «Τελικά, φαίνεται να είναι πιο 
ελεγχόμενη η κατάσταση εάν λειτουργούν τα σχολεία με μέτρα 
προστασίας και τακτικά τεστ, από τα να παραμένουν κλειστά. 
Και βέβαια, με την εμφάνιση ενός κρούσματος αυτό απομονώ-
νεται ενώ τεστάρονται καθημερινά οι υπόλοιποι μαθητές ώστε να 
είναι ελεγχόμενη η κατάσταση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για 
να αποφύγουμε τη διασπορά», τόνισε ο κ. Πυρινός πιστώνοντας 
την καλή εξέλιξη και στην βοήθεια και την στάση των εκπαιδευ-
τικών, που «έβαλαν πλάτη», όπως είπε για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν τα σχολεία.

Γνωστοποίησε επίσης ότι έγιναν προσλήψεις εκπαιδευτικών 

οι οποίοι μέχρι τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν όλοι στα 
σχολεία για να αναλάβουν καθήκοντα. «Ήδη είχαμε 7 προ-
σλήψεις και αναμένονται άλλες 15 που θα καλύψουν και 
λειτουργικά κενά αλλά και τις ανάγκες covid για τις ώρες 
των  εκπαιδευτικών που θα λείπουν σε περίπτωση νόση-
σης». 

Η εικόνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Με δύσκολες προβλέψεις ξεκίνησε η εβδομάδα και για 

τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια-Λύκεια) μετά τα 
υψηλά κρούσματα λόγω των εορτών, παρόλα αυτά, σύμ-
φωνα με τον προϊστάμενο Θ. Παπαδόπουλο, «πήγε πολύ 
καλύτερα από ότι περιμέναμε καθότι τα νέα κρούσματα 
που εμφανίστηκαν από την αρχή της εβδομάδας δεν ήταν 
τόσα πολλά ώστε να ανησυχούμε ιδιαίτερα και κινήθηκαν 
ουσιαστικά στον αριθμό των κρουσμάτων που είχαμε 
ημερησίως και πριν τις γιορτές». Όπως είπε ο κ. Παπα-
δόπουλος, εκτός από την πρώτη μέρα, την Δευτέρα, που 
εμφανίστηκαν τα συσσωρευμένα κρούσματα των εορτών, 
από την Τρίτη και μετά υπήρξε μία ομαλοποίηση της κατά-
στασης και με τη σταδιακή επάνοδο μαθητών και εκπαιδευ-
τικών μετά την καραντίνα, η εβδομάδα κύλησε σχετικά ομαλά. «Ήταν 

σε ετοιμότητα και ο μηχανι-
σμός και οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων αλλά και 
οι εκπαιδευτικοί που αντα-
ποκρίθηκαν απόλυτα. Γι αυ-
τό θέλω να ευχαριστήσω ιδι-
αίτερα, τους εκπαιδευτικούς 
και τους διευθυντές των 
μονάδων, που πραγματικά 
σε αυτή τη δύσκολη χρονική 
στιγμή βοήθησαν πάρα πο-
λύ στην επανέναρξη της δια 
ζώσης διδασκαλίας αμέσως 
μετά τις γιορτές. Σίγουρα, 
σε βάθος χρόνου και ίσως 
την επόμενη εβδομάδα, να 
έχουμε μία καλύτερη εικόνα 

για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, τόσο για τους μαθητές όσο 
και για τους εκπαιδευτικούς καθώς θα αποτυπωθεί το ακριβές αποτέ-
λεσμα», εκτίμησε ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός 
των εκπαιδευτικών που βρέθηκαν θετικοί και απουσίαζαν ήταν προ-
βλέψιμος και κινήθηκε σε έναν αριθμό που ταυτίζεται περίπου με τον 
αριθμό των κρουσμάτων μιας περιόδου εποχικής γρίπης.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών και 7 καθηγητές μουσικής
στο Μουσικό σχολείο 

«Παρόλα αυτά, οι ώρες αναπληρώνονται εντός της σχολικής μονά-
δας με πρωτοβουλία των διευθυντών, όμως έχουν γίνει και προσλή-
ψεις από το υπουργείο. Το πρώτο κύμα προσλήψεων αφορά και στο 
μουσικό σχολείο όπου έχουν έρθει 7 καθηγητές μουσικής για να καλύ-
ψουν τα κενά που υπήρχαν και ήταν βασικό αίτημα του σχολείου, ενώ 
προσλήφθηκαν και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων», ενημέρωσε ο 
προϊστάμενος, προσθέτοντας  ότι υπάρχουν από το υπουργείο 4.000 
πιστώσεις για κόβιντ, για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν από 
νόσηση και απουσία εκπαιδευτικών.

Σοφία Γκαγκούση
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Προσωρινές 
κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις επί της 
Εγνατίας Οδού

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της 
οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχη-
μάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού στα 
πλαίσια εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών επί της Εγνατίας 
Οδού η Διεύθυνση Αστυνομίας, αποφάσισε τον κατά περί-
πτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας 
κυκλοφορίας, ως κατωτέρω: • Α/Κ Κλειδίου (17) - Α/Κ 
Νησελίου (16) Χ/Θ Η 285+090 • Α/Κ Βέροιας (14) - Α/Κ Πο-
λυμύλου (13) Χ/Θ Η 242+800 • Α/Κ Πολυμύλου (13) - Α/Κ 
Βέροιας (14) Χ/Θ Κ 242+560 • Α/Κ Πολυμύλου (13) - Α/Κ 
Βέροιας (14) Χ/Θ Κ 242+720 

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν 
το χρονικό διάστημα από έκδοση της παρούσης έως και 
30-03-2022 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου. 

Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 ἡ Αγία μας Εκκλησία τιμά καί 
εορτάζει την μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Νέου, πολιούχου της 
πόλεως μας. Οι Ιερὲς Ακολουθίες θα τελεσθοῦν τηρουμένων των 
προβλεπόμενων Υγειονομικών μέτρων στον πανηγυρίζοντα Ιερὸ 
Προσκυνηματικό Ναὸ του Οσίου Αντωνίου του Βεροιέως ὡς εξής: 

 Κυριακὴ 16 Ἰανουαρίου 2022 
6:00 μ.μ. Ἔλευσις Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας καί Μέγας Ἀρχιε-

ρατικὸς ‘Εσπερινός. 
11:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία. 
 Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου 2022 
7:00 π.μ. Ὄρθρος, Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον καί ‘Ιερὰ Λιτανεία. 
5:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
για τον εορτασμό του Πολιούχου 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυ-
πηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων 
εορτασμού του Πολιούχου πόλης Βέροιας και λιτανείας ιερού λει-
ψάνου του Οσίου Αντωνίου ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ημαθίας αποφάσισε : Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός εί-
δους οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, 
όπου αυτή επιτρέπεται: • στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή 
της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου, 
• στην πάροδο της Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό 
Αγ. Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής και • επί της 
πλατείας Αγίου Αντωνίου. 

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από το 
Σάββατο 15-01-2022 και ώρα 20:30΄ έως τη Δευτέρα 17-01-2022 και 

ώρα 20:30΄. 
Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυ-

κλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτή-
ριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι 
υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται 
θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης. 
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα 
οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων 
θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό 
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες. 

Μετά τα μαύρα ρεκόρ θετικών κρουσμάτων…

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για το άνοιγμα των σχολείων, 
η πρώτη εβδομάδα κύλησε σχετικά καλά στην Ημαθία

- Διευθυντές Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης στον ΑΚΟΥ 99,6: Τη Δευτέρα είχαμε τα συσσωρευμένα 
κρούσματα των εορτών και από την Τρίτη η κατάσταση ομαλοποιήθηκε

Toν πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τιμά 
η Βέροια την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό
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Σύλλογος Πολυτέκνων 
Ν. Ημαθίας: Ανοιχτός 

διαγωνισμός 
για δημιουργία λογοτύπου 

-Υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022
Ο σύλλογος Πολυτέκνων 

Ν. Ημαθίας διαπίστωσε την 
αναγκαιότητα για δημιουργία 
λογοτύπου  προκειμένου να 
χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα 
κατατεθέν΄΄ με σκοπό την 
κωδικοποιημένη επικοινωνία 
μας με όλους τους φορείς και 
τις υπηρεσίες που επικοινω-
νεί-αλληλογραφεί, αλλά και 
να τον κάνει εύκολα αναγνω-
ρίσιμο από όλους.

Ο λογότυπος που θα επι-
λεγεί πρέπει να απεικονίζεται 
από ένα  γράφημα που θα 
εκφράζει το σύνολο των ιστο-
ρικών και παραδοσιακών στοιχείων του συλλόγου (ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες κλπ) και το 
οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε δράση του συλλόγου.

Μετά τα προαναφερόμενα προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ των μελών και φί-
λων του συλλόγου, με την υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022, στο emailτου συλλό-
γου.

Το ΔΣ στη συνέχεια θα  αποφασίσει την καλύτερη ή τον συνδυασμό προτάσεων και θα γίνει 
ανάθεση σε επαγγελματία γραφίστα ο οποίος θα υλοποιήσει την απόφαση.

Σας προτρέπουμε όλους μικρούς και μεγάλους να συμμετέχετε καθότι δίνεται η δυνατότητα 
και σε άτομα που δεν έχουν γραφιστικές γνώσεις να καταθέσουν τις ιδέες τους αλλά μπορεί η 
δικής σας πρόταση να επιλεγεί ως λογότυπος του συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ο  Γ. Γραμματέας

 Βελέντζας Ιωάννης   Τουμπουλίδης Νικόλαος

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

-Εάν έχετε φίλους, φίλοι αναγνώστες, που όταν αναλαμβάνουν κάποια σημαντικά πό-
στα, κάνουν πως δεν σας ξέρουν (ή σφυρίζουν κλέφτικα), μην ανησυχείτε. Είναι τελείως 
φυσικό. Αυτό λέγεται σύνδρομο του Ιούδα. Όταν σας είχαν ανάγκη, πριν να εκλεγούν, 
σας γλυκομιλούσαν, σας ασπάζονταν δημόσια (έχω ιδίαν πείραν) και σας φρόντιζαν δε-
όντως. Τώρα, όμως, όχι. Κάνουν πως δεν σας ξέρουν. Τώρα πια δεν είναι κοινοί θνητοί. 
Τώρα έχουν κάποιο αξίωμα. Και το αξίωμα αυτό, δηλαδή η εξουσία, μεταμορφώνει τον 
άνθρωπο σ’ ένα ιδιόμορφο τέρας.

Αναλόγως: Μπορεί να είναι βουλευτές, Νομάρχες ή όπως διαφορετικά ονομάζονται 
σήμερα, δήμαρχοι, υπουργοί, σύμβουλοι… Μπορεί ακόμα να είναι γιατροί, μηχανικοί ή 

καθηγητές, αλλά μην τολμήσετε να τους χαιρετήσετε εγκάρδια κατά την ώρα που βρίσκονται εν υπηρεσία. Εν-
δεχομένως να είναι και κάποιος σύντροφος, αλλά όταν ομιλεί για μπίζνες με κάποιον τεχνοκράτη, δεν σηκώνει 
μύγα στο σπαθί του.

-Υπάρχουν άνθρωποι που ελαφρά τη καρδία «δολοφονούν» βίαια τους προγόνους τους, αλλά υπάρχουν και 
άνθρωποι που με δουλική έφεση υποτάσσονται αμαχητί – ως κουρδιστά παιχνιδάκια – σ’ αυτούς.

Υπάρχουν άνθρωποι που καταγίνονται «πατροκτόνοι» σκοτώνοντας, χωρίς δεύτερη σκέψη τους μεγάλους 
πατέρες της επιστήμης, όπως π.χ. τον Αϊνστάιν, όμως υπάρχουν και άνθρωποι που αποδέχονται να θυμιατί-
ζουν τους μεγαλύτερους δολοφόνους της ιστορίας, όπως τον Χίτλερ και τον Στάλιν.

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με προβληματικές προσωπικότητες, όπου η αλαζονεία περιπλέ-
κεται περίεργα με την εγωπάθεια, όμως στη δεύτερη περίπτωση με τι έχουμε να κάνουμε; Πώς μπορούμε να 
αιτιολογήσουμε την αβάσταχτη καρτερία που διέπει τις καρδιές εκείνες, οι οποίες προσπαθούν εναγωνίως όχι 
μόνο να δικαιολογήσουν τους άδικους προγόνους τους, αλλά και να τους απενοχοποιήσουν και να τους καθα-
γιάσουν. Ακόμα και όταν επιβεβαιωμένα οι πρόγονοί τους έχουν διαπράξει μικρά ή μεγάλα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Πού οφείλεται αυτή η εμμονή; Μήπως στη θρασυδειλία ή σε προσπάθεια απενεχοποίησης και 
των ιδίων; Και ποιος τους είπε ότι θα πρέπει εσαεί να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου των προγόνων τους;

-ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ. Αναμφισβήτητα μια από τις λαμπρότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ελλάδας. 
Ποιητής και διπλωμάτης. Μέγιστος Έλληνας της Διασποράς, αφού μέχρι τα 14 χρόνια του έζησε στη Σμύρνη, 
όπου και γεννήθηκε, σπούδασε στην Ελλάδα και Γαλλία (Νομικά) και ταξίδεψε σ’ ολόκληρο τον κόσμο ως πρε-
σβευτής. Το έτος 1963, η Σουηδική Ακαδημία τον ετίμησε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.

Να τι γράφει γι’ αυτόν ένας μεγάλος ξένος διανοούμενος και φιλέλληνας: Χένρι Μίλερ.
«…Είναι παθιασμένος με τη χώρα του, όχι μ’ έναν στενοκέφαλο σοβινιστικό τρόπο, αλλά ως αποτέλεσμα 

υπομονετικής ανακάλυψης, ύστερα από απουσία χρόνων στο εξωτερικό… (σ.σ. 
τότε είναι που αγαπάς τον τόπο σου περισσότερο, όταν σου λείπει, αλλά και όταν 
κάνεις σύγκριση με άλλες χώρες σε πληγώνει ακόμα πολύ)…

…Καθετί που κοιτούσε ήταν Ελληνικό μ’ έναν τρόπο που δεν γνώριζε ποτέ 
πριν φύγει από τη χώρα του. Έβλεπε ένα ακτοτήρι και πάνω του διάβαζε την 
ιστορία των Μήδων, των Δωριαίων, των Μινωϊτών…». Έγραφε:

…Μέσα σε τούτα τα χωριά τα αποδεκατισμένα, πάνω σ’ αυτόν τον κάβο ξέ-
σκεπο στο νοτιά με τη βουνοσειρά μπροστά μας που σε κρύβει, ποιος θα μας 
λογαριάσει την απόφαση της λησμονιάς. Ποιος θα δεχτεί την προσφορά μας, στο 
τέλος αυτού ντου φθινοπώρου…».

Ανθρωπάκια και… 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!!

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥ-

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα 19.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 

Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  
Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 

ο Rupert Graves

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 18.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΜΠΕΝΕΝΤΙ-

ΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ , ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑ-
ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 21.15 
Πέμπτη 13/1 – Δευτέρα 17/1 – Τρίτη 18/1 – Τετάρτη 19/1 

στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επι-

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/1/22 - 19/1/22

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Καταστατικού, σε Τακτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο 
Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυ-
ριακή  16  Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας έχει 
ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  μαθητών  και  των  επιτυχόντων  

στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  παιδιών  της  Λέσχης  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο του-
λάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργα-
σίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από 
δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται 
με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταίων ετών (2021-2022).

Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας κρίνεται 
απαραίτητη για  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  συλλόγου. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη 
Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου



Με πρωτοβουλία του Τάσου Μπαρτζώκα διορ-
γανώθηκε συνάντηση με μέλη της Ένωσης Ξενο-
δόχων και Ξενοδόχους της Ημαθίας, με αντικείμε-
νο το συντονισμό των ενεργειών, στις οποίες θα 
προχωρήσουν από κοινού όλοι οι εμπλεκόμενοι, 
για να γίνει η Ημαθία ένας κορυφαίος τουριστικός 
προορισμός. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο 
κ. Μάντζιος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, 
ο ταμίας κ. Χατζηιωαννίδης, τα μέλη του ΔΣ κ. 
Μπαμπάτσης και κ. Λυκοστράτης, καθώς και οι 
ξενοδόχοι κα. Παπαοικονόμου και κ. Ζαρκάδας.

Ο Βουλευτής ανέλυσε το πώς οραματίζεται 
την Ημαθία στο μέλλον, έχοντας ως γνώμονα 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 
της. Συγκεκριμένα, εστίασε στην πεποίθηση ότι 
η Ημαθία μπορεί να γίνει προορισμός 4 εποχών 
βασιζόμενη σε δραστηριότητες εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, με κύρια επιχειρήματα το πο-
λιτιστικό απόθεμα της, τις φυσικές ομορφιές της, 
τις υποδομές και την εγγύτητα της με τα μεγάλα 
αστικά κέντρα. 

Ανταλλάζοντας απόψεις με τους ξενοδόχους 
ως πλέον αρμόδιους για την τουριστική αναβάθ-
μιση της Ημαθίας, ο Τάσος Μπαρτζώκας πρότεινε 
τη δημιουργία ενός οργανισμού, ο οποίος θα 
αποτελεί τον κύριο φορέα προώθησης του 
τουρισμού, στον οποίο θα μετέχουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι. Με βασική αποστολή την ενιαία 
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του τουριστι-
κού προορισμού «ΗΜΑΘΙΑ» και προωθώντας 
το τουριστικό της προϊόν, ο τόπος μπορεί να 
καταστεί δημοφιλής προορισμός. Η πρόταση 
έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό και ήδη έχει 
καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας για την υλο-
ποίηση της.

Στο Βουλευτή γνωστοποιήθηκαν και τα ι-
διαίτερα ζητήματα του κλάδου, καθώς και οι 
προβληματισμοί των Ξενοδόχων από τη δίδυ-
μη κρίση της πανδημίας και της ακρίβειας. Ειδι-
κότερα συζητήθηκε το ζήτημα της ρευστότητας 
που έχει ανάγκη ο ξενοδοχειακός κλάδος, αλλά 
και προτάσεις των ξενοδόχων για την επέκτα-
ση της τουριστικής περιόδου, άρα και του εισο-
δήματος που δημιουργεί.

Η προκαταρκτική αυτή συνάντηση 
έκλεισε με τη διαβεβαίωση και από τις 
δύο πλευρές για εμβάθυνση των σχέσε-
ων και της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο 
στόχος για να γίνει η Ημαθία σπουδαίος 
τουριστικός προορισμός και γενικότερα, 
η Ημαθία σπουδαία ξανά, είναι ιδιαίτερα 
φιλόδοξος. Για να γίνει εφικτός χρειάζε-
ται συνεργασία και συντονισμός.
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Συνάντηση Τ. Μπαρτζώκα 
με τους Ξενοδόχους Ημαθίας: 

«Να κάνουμε όλοι 
μαζί την Ημαθία σπουδαίο 
τουριστικό προορισμό!»

Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δή-
μο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρα-
κάτω μέρες και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι 
Βήματος Απ. Παύλου):

Δευτέρα 17.01.22 έως Παρασκευή 21.01.22 από τις 8:30 έως τις 
15:00 και

Κυριακή 23.01.22 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου 

Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έ-

ως τις 14:30 γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Κατά των επιτάξεων 
γιατρών ο Ιατρικός 
Σύλλογος Ημαθίας 

-Ζητά να προσληφθούν για το διάστημα της 
πανδημίας, όλοι οι γιατροί που βρίσκονται σε 

αναμονή έναρξης ειδικότητας
                                     
Μετά την αποστολή φύλλων 

επίταξης σε γιατρούς του νομού 
Ημαθίας στις 12/1/2022, ο Ιατρι-
κός Σύλλογος Ημαθίας εκδίδει 
την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Είμαστε σταθερά ενα-
ντίον των επιτάξεων υπηρεσιών 
γιατρών. Η συνεργασία δημοσί-
ου και ιδιωτικού τομέα, για την 
οποία θριαμβολογεί το υπουρ-
γείο Υγείας, δεν μπορεί να γίνει 
με το «ζόρι». Η θωράκιση του 
ΕΣΥ απαιτεί τη συνεργασία ό-
λων. Ο εργαζόμενος αδυνατεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
με άριστο τρόπο, όταν εξανα-
γκάζεται να τις προσφέρει.

2. Η ενίσχυση του ΕΣΥ 
από τους ιδιώτες γιατρούς (θέ-
λουμε να πιστεύουμε για όσο διάστημα διαρκεί το 5ο κύμα της πανδημίας) πρέπει να είναι ουσι-
αστική, χωρίς διαταραχή της λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα, που προσφέρει και αυτός δυνάμεις 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας.

3. Ο γιατρός της γειτονιάς αγνοείται παντελώς ως προς την προσφορά υπηρεσιών υγείας 
στο κοινωνικό σύνολο. Αναλογίστηκε ποτέ κανείς από τους αρμοδίους του υπουργείου Υγείας και 
των ΥΠΕ, τη χαοτική διαφορά μεταξύ του αριθμού των κρουσμάτων Sars-Cov-2 και του αριθμού 
αυτών που καταφεύγουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων; Οι περισσότε-
ροι των συμπολιτών μας απευθύνονται στον ιδιώτη γιατρό σε 24ωρη βάση και καθημερινά. Η 
αποσυμφόρηση των νοσοκομείων είναι κεφαλαιώδους σημασίας στη δύσκολη αυτή συγκυρία και 
αυτή επιτελείται από τον ιδιωτικό τομέα.

4. Ειδικότερα για το νομό Ημαθίας, επιτάχθηκαν 5 γιατροί για το νοσοκομείο Νάουσας και 
5 για το νοσοκομείο Βέροιας. Αναρωτιόμαστε με ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι επιλογές, δεδομέ-
νης της κατά τεκμήριο μεγαλύτερης προσέλευσης ασθενών στο δεύτερο. Ο αριθμός γιατρών που 
αντιμετωπίζει COVID-19 περιστατικά είναι πλέον αναλογικά μεγαλύτερος για το μικρότερο νοσο-
κομείο του νομού. Έχουν επιταχθεί όλοι οι ιδιώτες παθολόγοι γιατροί της πόλης της Νάουσας, με 
ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για την πόλη. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Νάουσας διαθέτει 
8 παθολόγους γιατρούς, αριθμός που δεν συναντάται ούτε σε πανεπιστημιακές κλινικές της Θεσ-
σαλονίκης και των Αθηνών.

5. Αναρωτιόμαστε επίσης τι θα συμβεί σε περίπτωση βαρειάς νόσησης ή και θανάτου 
επιταγμένου  ιδιώτη γιατρού από Covid-19, από την οποία προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια της 
επίταξης. Υπάρχει άραγε πρόνοια για τη διασφάλιση των εισοδημάτων του κατά τη διάρκεια τυχόν 
παρατεταμένης νόσησης ή εξασφάλιση της οικογένειάς του σε περίπτωση θανάτου; Δεν είναι μό-
νο τα ζητήματα της αστικής ευθύνης που πρέπει να απασχολούν τους συναδέλφους.

6. Σεβόμαστε και κατανοούμε πλήρως την κόπωση-σωματική και ψυχική-των συναδέλ-
φων που εργάζονται στο ΕΣΥ και δίνουν τιτάνιο αγώνα εδώ και 2 χρόνια. Για ακόμη μια φορά 
πρέπει να τονιστεί, ότι οι ανάγκες του ΕΣΥ πρέπει άμεσα να καλυφθούν με προσλήψεις μονίμου 
προσωπικού και με σύγχρονη αναπροσαρμογή των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ, ανάλογων με 
των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.

7. Ζητάμε να προσληφθούν για όσο διάστημα κρατά η πανδημία, όλοι οι συνάδελφοι που 
βρίσκονται σε αναμονή για έναρξη ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Γενικής Ιατρικής, 
με συνυπολογισμό του χρονικού διαστήματος αυτού ως χρόνου λήψης ειδικότητας. Αξιώνουμε 
επίσης άμεση υλοποίηση της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης περί πρόσκαιρης ανακατανομής 
προσωπικού εντός του ΕΣΥ, καθώς και άμεση υπογραφή νέων συμβάσεων των γιατρών που α-
πασχολούνταν εθελοντικά στο ΕΣΥ και των οποίων η σύμβαση διακόπηκε την 31/12/2021.

Το ΔΣ

Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού Σωματείου

Με την με αριθμό 22/2021 διάταξη διαδικασίας εκου-
σίας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Βέροιας εγκρίθηκε 
η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου με την 
επωνυμία ΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ – Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄ και συγκεκρι-
μένα εναρμονίσθηκε πλήρως αυτό στις διατάξεις των 
Νόμων 2725/1999, 4726/2020 και 4809/2021, κωδικο-
ποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο και καταχωρήθηκε με τη νέα 
του μορφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται 
στο Πρωτοδικείο Βέροιας.

Βέροια, 13/01/2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Γ. Μπακάλης
Δικηγόρος

Αντ. Καμάρα 26, 59132, Βέροια
Τηλ.: 2331071711, 6987110702
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

15 Ιανουαρίου 2022 στις 10.15 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στον Τρίλοφο Δοβρά 
Ημαθίας ο Δημήτριος Γεωργ.  
Γαλιτσιάδης σε ηλικία 70 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

15 Ιανουαρίου 2022 στις 10.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Λαζοχωρίου Βέροιας ο 
Αγαθάγγελος Παρασκευαϊδης 
σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
AΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

15 Ιανουαρίου 2022 στις 2.15 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου Ριζωμάτων η 
Μπηγινα Χαρ. Παπαγεωργο-
πούλου σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

15 Ιανουαρίου 2022 στις 12.30 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γε-
ωργίου στους Γεωργιανούς ο Ο-
ρέστης Μποσμαλής σε ηλικία 
87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
ανηψιού, ξάδελφου και θείου

ΑΔΑΜ
ΜΗΤΡΕΓΚΑ

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

Οι θείες, 
Τα ξαδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Εξάμηνο Ιερό Μνημόσυνο 
μακαριστού Μητροπολίτου 
Κινσάσας κυρού Νικηφόρου  
Την Κυριακή 

16 Ιανουαρίου 
το πρωί στο 
Ιερό Προσκύ-
νημα της Πα-
ναγίας Σουμελά 
στο όρος Βέρ-
μιο θα τελεστεί 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ή 
Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος 
του Σεβασμιω-
τάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. 
Παν τ ελεήμο -
νος.  

 Στο τέλος 
θα τελεστεί το 
εξάμηνο μνη-
μ ό σ υ ν ο  το υ 
μ α κ α ρ ι σ τ ο ύ 
Μητροπολίτου Κινσάσας κυρού Νικηφόρου, πνευματικού 
αδελφού του Μητροπολίτου κ. Παντελήμονος. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Το Σάββατο 15 Ιανου-
αρίου στις 7:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει στη σειρά ομιλιών 
«Αγιολογία και ζωή» με 
την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Ιωάννου του 
Καλυβίτη, μέσα από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

Την Κυριακή 16 Ιανου-
αρίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στο Ιερό Προσκύνη-
μα της Παναγίας Σουμελά 
στο όρος Βέρμιο, όπου θα 
τελέσει το εξάμηνο μνη-
μόσυνο του μακαριστού 
Μητροπολίτου Κινσάσας 
κυρού Νικηφόρου. 

Την Κυριακή 16 Ιανου-
αρίου στις 6:00 μ.μ. θα 
λάβει μέρος στον Πολυαρ-
χιερατικό Εσπερινό στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίουτο πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιού-
χου Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολι-
ούχου Βεροίας, 
μέσα από την 
ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντί-
στοιχη σελίδα 
στο Facebook 
και τον ραδιο-
φωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».

Τη ν  Τ ρ ί τ η 
18 Ιανουαρίου 
στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατή-
σει στον Εσπε-
ρινό και στην 
Παράκληση του 
Αγ ί ο υ  Λ ο υ κά 
του Ιατρού στον 
Ιερό Ναό του 
στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δο -
βρά Βεροίας. Η 
Ιερά Ακολουθία 
θα μεταδοθεί α-
πευθείας στην 
ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντί-
στοιχη σελίδα 
στο Facebook 
και στον ραδιο-
φωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM». 

ην Τρίτη 18 
Ιανουαρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά 
ομιλιών «Αγιολο-
γία και ζωή» με 
την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου 
Αθανασίου του 
Μεγάλου, μέσα 
από την ιστοσε-
λίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, 
την  αντ ίστο ι -
χη σελίδα στο 
Facebook και 
τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 
FM».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 8295Γ/13-01-2022 έκθεση επίδοσης της Δι-

καστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΝΙΚ. 
ΑΓΓΑΛΑ, μετά από έγγραφη παραγγελία από την δικηγόρο –διαμε-
σολαβήτρια  κ. Μαρία Τορορή,  πληρεξούσια της ανώνυμης τραπε-
ζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αρ. 86, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στην κ. Αντεισαγγελέα Πρωτο-
δικών Βέροιας, κ.Φωτεινή Χλωπτσίδου, για λογαριασμό του 
ΚΕΣΟΓΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ του ΑΝΑΤΟΛΥ, πρώην κάτοικο Νάουσας 
Ημαθίας, οδός Καραμπατάκη 6, και ήδη αγνώστου διαμονής

ακριβές αντίγραφο της από 12.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για να 
λάβει γνώση καλούμενος συγχρόνως να παραστεί όπου η παρούσα 
αναφέρει, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιηθεί Υποχρεω-
τική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) για την διαφορά σας 
που αφορά στην από 30-08-2021 και με αριθμό 117/ΤΜ/2021 κατά-
θεσης δικογράφου αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας

Με βάση την νέα νομοθεσία (άρθρο 7 ν.4640/2019) στις υπο-
θέσεις σαν την δική σας υποχρεωτικά πριν την συζήτηση στο δι-
καστήριο, πραγματοποιείται μια συνάντηση με ένα διαμεσολαβητή, 
προκείμενου να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που να 
ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους.

Σας αποστέλλω την παρούσα πρόσκληση, ως οφείλω (άρθρο 7 
παρ 2 ν. 4640) για να σας καλέσω να παραστείτε με το νομικό πα-
ραστάτη σας στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης 
(ΥΑΣ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα 
13:00. Σας ενημερώνω ότι λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της 
πανδημίας από τον ιό covid 19, η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ) θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέ-
σω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Μπορείτε πολύ εύκολα να 
εγκαταστήσετε την πλατφόρμα zoom είτε στο κινητό σας είτε στον 
σταθερό υπολογιστή, το lap top ή το τάμπλετ σας.

Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει 
να συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://us02web.zoom.
us/j/87436672295?pwd%3Dc29rcXd4bGlFWHJ5dDdUbm5NaXZ
MUT09

Meeting ID: 874 3667 2295
Passcode: 233557 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να πα-

ρευρεθείτε στην τηλεδιάσκεψη θα ήθελα να σας ζητήσω να επικοι-
νωνήσετε άμεσα μαζί μου και να βρούμε έναν τρόπο για την ισότιμη 
συμμετοχή σας στην ΥΑΣ.

Τα στοιχεία μου είναι:
Όνομα Μαρία Επίθετο Τορορή Πατρώνυμο Κωνσταντίνου Δι-

εύθυνση: Σμύρνης αρ. 13 ΑΦΜ: 117237465 Αριθμός τηλεφώνου: 
6945993862 Email:torori.maria@gmaiLcom 

Σημειώνεται ότι: Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας 
(ΥΑΣ) είναι να εξετάσετε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. Αν μετά την Υποχρεωτική Αρχική 
Συνεδρία (ΥΑΣ) δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης, μπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς οποιαδήποτε 
αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 τταρ. 6 του ν.4640/2019, εάν δεν 
προσέλθετε στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης 
(ΥΑΣ) δύναται να σας επιβληθεί από το δικαστήριο χρηματική ποι-
νή, ποσού 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή σας προχωρήσει σε 
δικαστική διαδικασία.

ΝΑΟΥΣΑ 13-01-2022
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ.ΑΓΓΑΛΑ



Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων επισκέφθηκε το 
Κέντρο Μέριμνας για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βεροίας, 
όπου τέλεσε Αγιασμό και ευλόγησε τη βασιλόπιτα με την ευκαιρία του 
νέου έτους 2022 παρουσία των τοπικών αρχών, των εθελοντών, των 
φίλων και του προσωπικού του Κέντρου.

 Στο τέλος ο Μητροπολίτης απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές, 
παρέδωσε οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του Κέντρου και μοίρα-
σε συμβολικά δώρα σε όλα τα παιδιά, καθώς επίσης και χριστουγεννιά-
τικες σοκολάτες με τη Γέννηση του Χριστού προσφορά της Ιεράς Μονής 
Αγίων Πάντων Βεργίνης, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την πρόεδρο 
του Κέντρου κ. Μελίνα Δαμιανίδου και τους άξιους συνεργάτες της για το 
σπουδαίο έργο που επιτελούν.

 Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Βεροίας κ. Κων-
σταντίνος Βοργιαζίδης, ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Αναστάσιος Μπαρτζώ-
κας και η πρόεδρος του Κέντρου κ. Μελίνα Δαμιανίδου, η οποία εξέφρα-
σε και τις θερμές ευχαριστίες της.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ…
Παροικία ήσυχων χωριών έμοιαζε.

Είχα πάψει να καλλιεργώ τον εαυτό μου.
Την αγαπούσα όμως. 
Ήθελα νάναι θάλασσα, ή, Πριγκίπισσα.  
Ένα μικρό παραμυθάκι απροσεξίας ίσως,
ανενόχλητη πραγματικότητα σε λιμάνι.

Την είδα όμως να τρέχει στην αμμουδιά 
μακριά απ` τους ψιθύρους   
και τις παιδαριώδεις ερωτήσεις.
- Τι θα γίνεις σαν μεγαλώσεις; 
- Τι θα γίνεις σαν μεγαλώσεις;
- Κουκουβάγια θα γίνω, κουκουβάγια έλεγε!

Τάχα,
ποιο είναι το εμβαδόν του ορθού λόγου;

Εμβατήρια Οξυγόνου;
Γκρίζα μαλλιά;
Η προπαραλήγουσα με δυο παιδιά;
Σόι  ερωτηματικών;
Η διχοτόμος σαν άσωτη Παριζιάνα;
Συγκομιδή αναστεναγμών μήπως;
 
Τον τηλεφώνησαν απ’ το Δυτικό Βερολίνο έπειτα…
Σε πάρκινγκ αναμνήσεων ζουν οι έρωτες σου… του είπαν.

Ήταν, γιατί είχε χαθεί κι` ο ταχυδρόμος
σ` ένα σύννεφο Κυριακής 
φορώντας μια «ζακέτα Λύπης»!

Είχε ξεχάσει την λαμπάδα της Νουνάς του κι` αυτός
και  η φωνή του είχε πέσει σε καταρράκτες.

Πως να πιστέψω ύστερα κι` εγώ,  
ένας ικανός θερμαστής αναμνήσεων 
στην μονοσύλλαβη σελήνη;   
Ήθελα να προλάβω τον ΚΑΙΡΟ. Να τον προλάβω! 
Ποιος θα με βοηθούσε, αν όχι αυτός, στις μακρινές Αλήθειες;
 
Παραδώσου στη Νύχτα μου λέγανε! Παραδώσου! 
Στην έλλειψη βαρύτητας της νύχτας παραδώσου!
Θα σε φροντίσει εκείνη. Μην ανησυχείς! Να πιστεύεις!

Ιωάννης Ναζλίδης

Κοπή Βασιλόπιτας και οικονομική 
ενίσχυση από την Ιερά Μητρόπολη 

στο ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ. Βεροίας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00π.μ. ο Φιλανθρωπικός μη 

Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας, έκα-
νε τον καθιερωμένο ετήσιο αγιασμό μαζί με την κοπή της πίτας του. 

Μια φωτεινή αλλά και κρύα ημέρα που όμως όλοι νιώσαμε τη ζέστη στις 
καρδιές μας.  Τη ζέστη της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Τη ζέστη της 
αληθινής αγάπης. Τη ζέστη της αλληλεγγύης.

Ευχαριστούμε τον Δεσπότη μας για την φωτισμένη παρουσία του και τα 
σοφά λόγια του αλλά και για τη δωρεά ενός σημαντικού ποσού για το έργο 
της Μέριμνας. Ευχαριστούμε επίσης για τα ζεστά χειμωνιάτικα δωράκια των 
παιδιών μας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους: ο Βουλευτής ΝΔ Τάσος Μπαρτζώ-
κας, ο Δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ο Δημήτρης Πυρινός, η Χαρούλα 
Ουσουλτζόγλου, η Ιωάννα Γκουτζιλίκα, ο Χασιώτης Μιχάλης, Τσιπουρίδου 
Αθηνά, Πρόδρομος Χατζόγλου, Μαρίνα Ρωσσάκη, Θωμαή Στιόκα, Ελένη 
Αναγνώστου, Βασίλης Τσιάρας, Μελίνα Παπαδοπούλου, Λίζα Παπαδοπού-
λου, Μαρία Ζεμπερίδου.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Πρόγραμμα διενέργειας 
δωρεάν rapid tests 

στη Νάουσα 
Στον χώρο του ΚΑΠΗ στη Νάουσα θα πραγματοποιηθούν και την 

ερχόμενη εβδομάδα  οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον γενικό πληθυ-
σμό, που προγραμμάτισε ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον δήμο. 

Ειδικότερα από την Δευτέρα (17.01.2022) έως και την Παρασκευή 
(21.01.2022), θα πραγματοποιούνται, από τις 09:00 έως τις 15:00, δω-
ρεάν rapid tests (η προσέλευση των πολιτών θα πρέπει να γίνεται έως 
τις 14:30). 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 
διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενη-
μερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

Παγωμένη καρδιά
Ήρθε και πάγωσε

 η καρδιά
μέσ’ στο ζεστό το δώμα
κυλούσανε τα δάκρυα
στο ακίνητο το σώμα 

   
Ο Νούς μαρμάρωσε και αυτός

απ’ τον πολύ τον φόβο
έψαχνε τρόπο να σκεφτεί

πώς θα’διωχνε τον πόνο

Μα οι σκέψεις κρύφτηκαν βαθιά
μέσα στου Νού τους διαδρόμους

και διπλοκλείδωσαν καλά
τις πόρτες και τους νόμους

Πώς θα ανοίξει η σχισμή
το φώς να πλημμυρίσει
έτσι να γιάνει η πληγή

που ο πόνος έχει ανοίξει

Χρόνια πολλά επέρασε
 μέσα στην φυλακή της

η παγωμένη μου καρδιά μέσα 
στην προσμονή της

ύφαινε με υπομονή την λεύτερη στιγμή της

Όλα τα ονειρεύτηκε όλα πάλι τα είδε
πώς ήρθε και την άρπαξε η δίδυμη 

αδερφή της
Και την εγέμισε χαρά,της έδωσε αγάπη

και έλιωσε ο πάγος μονομιάς μέσα 
από την ψυχή της!

‘Ολγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Βεροίας Παντελεήμων: 
«H προσδοκία 

των εθνών, ο Χριστός»
 
 Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπο-
μπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «H προσδο-
κία των εθνών, ο Χριστός».

 Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία 
πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους και-
ρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. 
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» 
στη συχνότητα των 90.2 FM..

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. 
με πρόεδρο τον 

Θανάση Χειμώνα
Στις 14 Ιανουαρίου 2021 

έγιναν οι διεργασίες στο νεοε-
κλεγέν Διοικητικό  Συμβούλιο 
του Συλλόγου Εργαζομένων 
Δήμων Νομού Ημαθίας  που 
είχε προκύψει από τις εκλογές 
της 28ης Δεκεμβρίου 2021 και 
με συναινετικό πνεύμα΄έγινε 
η κατανομή των θέσεων ως 
εξής:

Πρόεδρος: Χειμώνας Αθα-
νάσιος

Αντιπρόεδρος : Νικολαίδης 
Μιλτιάδης

Γενική Γραμματέας: Σπυρίδη Αικατερίνη
Ταμίας: Σιακαβάρα Ελένη
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Λαζαρίδου Αθηνά
Οργανωτικός Γραμματέας: Τριγώνης Γρηγόρης
Μέλος: Κούτρη Αικατερίνη
Μέλος:Κρητιτζή Φωτεινή
Μέλος: Σαχινίδης Κωνσταντίνος
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων και κατανοη-
τών  μαθημάτων έχει  σκοπό  να εισαγάγει  κάθε  ενδιαφερόμενο και  ιδιαίτε-
ρα 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 παρουσιάζονται κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξι-
λόγιο και η  σύνταξη να  είναι τέτοια  που  να  δημιουργούν όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις  ευχάριστης ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος  καλεί-
ται  να οικειοποιηθεί  τα  αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική 
ενασχόληση και τη μέθοδο της  προσωπικής υποβοηθούμενης  ανακάλυ-
ψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  βήμα  στο  
ποθητό  αποτέλεσμα).

Εισαγωγή
      Μερικοί  ισχυρίζονται  ότι  η αρχαία  ελληνική  και η  νεοελληνική γλώσσα είναι  δύο  διαφορετικές 

γλώσσες. Η  άποψη  αυτή  που  εκφράζεται  από  συγκεκριμένη  πολιτική  ιδεολογία  δεν  είναι  σωστή.  Μπο-
ρούμε  να  το  καταλάβουμε  αυτό   συγκρίνοντας  λέξεις  της  αρχαίας με αυτές  της  νεοελληνικής  γλώσσας.  
Υπάρχουν  πάμπολλες  λέξεις  που:                    

1. Είναι  εντελώς  ίδιες,  και  στη  μορφή  και  στη σημασία, π.χ.  ἁρπάζω, ἀλήθεια,  ἅλμα, ὁδός,  ἔδα-
φος,  οὐρανός, θάλασσα κλπ.

2. Η  μόνη  τους  διαφορά  είναι  η κατάληξη  σε διάφορες  πτώσεις (π.χ. η πατρίδα - ἡ πατρίς, τῆς πατρί-
δος, ο πατέρας - ὁ  πατήρ, τοῦ  πατρός, ο πνεύμονας - ὁ πνεύμων, τοῦ  πνεύμονος, η πράξη - ἡ πρᾶξις, 
τῆς πράξεως κλπ.)

3. Δεν τις χρησιμοποιούμε πια μόνες τους στην αρχαία τους μορφή αλλά ως μέρος  μιας  σύνθετης  λέξης, 
π.χ.  δεν χρησιμοποιούμε  τις  λέξεις:

α. ὓδωρ, αλλά  τις  λέξεις  υδραυλικός, ύδρευση, υδρορροή κλπ., 
β.χείρ (χέρι), αλλά τις  λέξεις χειροποίητος, αριστερόχειρας, χειροκίνητος κλπ.,
γ. αὐδή (φωνή), αλλά  τη  λέξη   άναυδος  (άφωνος). 
δ. χρεία (ανάγκη), αλλά  το ρήμα  χρειάζομαι (έχω ανάγκη από) 
ε. οἶκος (σπίτι), αλλά  οικογένεια, οικόπεδο, οικοδεσπότης
ζ. ἄστυ (πόλη), αλλά  αστυνομία, αστυφύλακας, αστυφιλίακλπ.

 Αποτέλεσμα  αυτής  της  ιστορικής  συνέχειας  της  γλώσσας  μας  είναι ότι σήμερα χρησιμοποιούμε κατά 
τα λεγόμενα των ειδικών το 60% των λέξεων του Ομήρου. Επομένως, η σημερινή μας γλώσσα δεν είναι δι-
αφορετική από τη  γλώσσα  που μιλούσαν  ο Περικλής, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας  και  ο  Αριστοτέλης  κλπ.

     Είναι  κατανοητό  λοιπόν,  ότι  η γλώσσα μας  είναι  ενιαία από την 
αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Οι αλλαγές  που συνέβησαν  στο  πέρασμα 
του χρόνου, από την εποχή του  Ομήρου μέχρι σήμερα,  δεν αναιρούν  το 
χαρακτηρισμό  της ως ενιαίας, γιατί  η  γλώσσα σαν ζωντανός οργανισμός  
εξελίχτηκε  και  εξελίσσεται προσαρμοζόμενη πάντοτε στις ανάγκες των αν-
θρώπων που τη μιλούν. Η αρχαία  γλώσσα μας ομιλήθηκε όχι  μόνο στον 
ελληνικό  χώρο  από  τους  Έλληνες, αλλά  και  στις  εκατοντάδες  αποικίες  
κοντά και μακριά από την Ελλάδα και έγινε η γλώσσα του  εμπορίου γύρω 
από τη Μεσόγειο Θάλασσα,  αλλά  και  η διεθνής γλώσσα  της  εποχής  
του Μ. Αλεξάνδρου. Χάρη σ’ αυτόν  διαδόθηκε  στα  πέρατα  της  γης  με  
τη  μορφή  της  κοινής  Αλεξανδρινής  που  είναι  η  κυριαρχούσα γλώσσα  για  600 χρόνια περίπου (300 π. 
Χ. – 300 μ. Χ.) και   αποτελεί  την  εξέλιξη  της  αυστηρής  αρχαίας γλώσσας  των  κλασσικών  χρόνων  σε 
μια  μορφή  απλούστερη  και  πιο κατανοητή  από  τους  πολλούς.  Σ’ αυτή τη γλώσσα  του πολιτισμού, του ε-
μπορίου, των συναλλαγών και της χριστιανικής πίστης  γράφτηκαν σπουδαία έργα: Μεταφράστηκε  η  Παλαιά  
Διαθήκη. Γράφτηκαν  τα  Ευαγγέλια, οι  Πράξεις των Αποστόλων και  όλα  τα  κείμενα της  Καινής  Διαθήκης.  
Κηρύχτηκε  το Ευαγγέλιο στις εσχατιές του κόσμου. Γράφτηκε  η  εκκλησιαστική  ποίηση. Κήρυξαν  και  έγρα-
ψαν  τα  συγγράμματά  τους  οι μεγάλοι Πατέρες  της  Εκκλησίας  και  οι  εκκλησιαστικοί  συγγραφείς.

     Στην πραγματικότητα  η γλώσσα  μας  είναι  και  σήμερα   διεθνής γλώσσα, παρόλο  που  διεθνώς  
χρησιμοποιούμε  ως  τέτοια την Αγγλική, γιατί  αυτή  είναι  η  μητέρα των  γλωσσών  του  δυτικού κόσμου. Οι  
γλώσσες αυτές  έχουν  πάρει  τον  τεράστιο  λεξιλογικό  πλούτο  της  αρχαίας  ελληνικής  γλώσσας,  και  τον  
έκαναν οικουμενικό. Ο  πλούτος  αυτός  πήγασε  μέσα  από  τη  σκέψη,  τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά  και τα 
κλασσικά  αριστουργήματα των  αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι  ανήγαγαν  τη  γλώσσα  τους  σε  εργαλείο   δη-
μιουργίας  έργων υψηλού  επιπέδου  που άπτονται  όλων  των  επιστημών.

     Αν  αυτό   που  λένε  οι  σχετικοί  με  τη  γλώσσα  επιστήμονες,  ότι  σκέψη  και  γλώσσα  ως  όψεις   
του  ίδιου  νομίσματος είναι άρρηκτα  δεμένες μεταξύ τους  και ότι  η  μία  προϋποθέτει, αλλά  και  ακολουθεί  
την  άλλη, τότε  συμπεραίνει  κανείς ότι, αφού τα  πνευματικά  επιτεύγματα  των αρχαίων  Ελλήνων είναι ασυ-
ναγώνιστα, αξεπέραστα, υψηλά,  απαράμιλλα, τέτοια  πρέπει  να είναι  και  η  γλώσσα  στην  οποία  γράφτη-
καν.  Ή  λοιπόν  η  γλώσσα  τους ήταν τόσο  εγκεφαλική, τόσο νοηματική με τη μέγιστη εκφραστική δύναμη  
και έκανε και  αυτούς  ευφυέστατους,  ώστε  να  δημιουργήσουν  τα  απείρου  κάλλους  έργα  τους, ή  αυτοί 
ήταν τόσο έξυπνοι  που δημιούργησαν  την  πιο εκφραστική, μουσική, λογική και μαθηματική γλώσσα  του  
κόσμου, όπως  παραδέχονται  οι  σχετικοί  μ’ αυτή  επιστήμονες.

     Με αυτή  τη  γλώσσα εκφράζονται σήμερα οι νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις, τα νέα επιτεύγματα 
όλων των επιστημών, ιδιαίτερα  της ιατρικής.  Με  αυτή  τη γλώσσα λειτουργούν οι Η/Υ και η σύγχρονη τεχνο-
λογία (π.χ. η  αγγλική λέξη «delete» που χρησιμοποιούμε  στον  Η/Υ  ως  εντολή  για  να σβηστεί  κάτι παρά-
γεται  από  το  αρχαίο  ρήμα «δηλέομαι»  που  σημαίνει «καταστρέφω».

      Αυτή  τη  γλώσσα  που  οι  αρχαίοι  μας   πρόγονοι   υπηρέτησαν  και χρησιμοποίησαν  με  τόσο ζήλο 
και σεβασμό,  οι  σημερινοί  Έλληνες  φαίνεται ότι δεν τη σέβονται και δεν τη χρησιμοποιούν όπως μας παρα-
δόθηκε, αλλά  την  αλλοιώνουν  οδηγώντας  την  σε μαρασμό. Υφίσταται  ανελέητο διωγμό με αποτέλεσμα  η 
γλώσσα μας  να γίνεται  όλο και  πιο  φτωχή  και  να πάσχει  από  τη  σχεδόν ανίατη ασθένεια,  τη λεξιπενία. 
Στην  καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε  ελάχιστες λέξεις από το θησαυρό των εκατοντάδων χιλιάδων  λέ-
ξεων που διαθέτει η γλώσσα μας. Τη στιγμή που πολλές  ξένες χώρες εισάγουν την εκμάθηση των Αρχαίων 
Ελληνικών στα σχολεία τους, γιατί γνωρίζουν τα  πλεονεκτήματα και τα ευεργετήματά τους στον εγκέφαλο και  
τη σκέψη, εμείς  παίρνουμε αποστάσεις  από μια δημιουργική  και αποτελεσματική διδασκαλία τους και με την 
επιπολαιότητα  και αδιαφορία μας μετατρέπουμε  αυτόν  τον  γεμάτο  σφρίγος  και ζωντάνια οργανισμό, που  
λέγεται  ελληνική γλώσσα και  αποτελεί  το  κυριότερο  στοιχείο  της  ουσίας  μας  και  της  ταυτότητάς  μας,  
σε έναν  αδύνατο  και ψυχορραγούντα  οργανισμό. 

      Η  ζημιά δεν γίνεται μόνο  με τη  συρρίκνωση του ενεργητικού μας λεξιλογίου,  αλλά  και  με τη  σύντα-
ξη  και  τη  γραμματική, οι οποίες παίρνουν  σε μερικές  περιπτώσεις  ξενόφερτους  τύπους  και  αλλοιώνουν  
με  τον  τρόπο  αυτό  τον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα της  γλώσσας  μας.  Αντί οι χρήστες  αυτών των  νεοεισαχθέ-
ντων  μορφών να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη γλωσσική τους  ικανότητα, καταφεύγουν σε προσωπικά 
τους γλωσσικά  δημιουργήματα,  των  οποίων  με  τη  βοήθεια  των  νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης γίνονται μιμητές πάμπολλοι διογκώνοντας  έτσι  το πρόβλημα  της  ορθής χρήσης  της  
γλώσσας  μας. Αυτό που άρχισε να γίνεται τώρα τελευταία  από τους ανθρώπους  και  τα ΜΜΕ  είναι πολύ 
αποκαρδιωτικό και δείχνει την περιφρόνηση και την απαξίωση  αυτού  του  μοναδικού  στον  κόσμο  θησαυ-
ρού. Φράσεις  με  τις αντωνυμίες  «σε, με» αντί  των αντωνυμιών «τον εαυτό σου, τον  εαυτό μου», όπως 

«δε  με  πιστεύω» αντί «δεν  πιστεύω  στον  εαυτό  μου» κλπ.,  κερδίζουν  συνέχεια  έδαφος  και  επιβάλ-
λονται  σιγά  σιγά  σε  ευρύτερο  κοινό. Η  ελληνική  γλώσσα  είναι τόσο πλούσια  όσο  καμιά  άλλη  στον  κό-
σμο  και  έχει όλα  τα  μέσα  και  όλους  τους τρόπους έκφρασης. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε νέους  τρόπους 
έκφρασης και να καταργήσουμε  αυτούς  που  χρησιμοποιούνται  εδώ  και  αιώνες  ως  ελληνικός  τρόπος  
έκφρασης.  Δεν μπορούμε  να  εισάγουμε  σύνταξη ή γραμματική άλλων γλωσσών, γιατί αυτά τα στοιχεία  λει-
τουργούν σωστά μόνο  στα  πλαίσια  μιας  συγκεκριμένης  γλώσσας.  Κάθε  μεταφορά  σε άλλη γλώσσα δεν 
μπορεί να λειτουργήσει και είναι ατυχής και επικίνδυνη για τη δήλωση  του ίδιου μηνύματος.

      Ευτυχώς  που  σήμερα, ύστερα  από  πολλές  παλινωδίες,  έχει  εισαχθεί  η διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας  στη Β΄θμια  Εκπαίδευση. Εκείνο  που  πρέπει  να  προσεχθεί  πολύ  είναι  η  μέθοδος  
διδασκαλίας, η  οποία  πρέπει να  εμπεριέχει   ισχυρά  κίνητρα,  ενθουσιασμό   και  πίστη  στην  αξία  της  αρ-
χαίας  μας  γλώσσας  που  θα  βοηθήσουν  τους  μαθητές  να  βιώσουν  ευχάριστα  το μάθημα,  κάτι  που  θα  
οδηγήσει  σε  σπουδαία  μαθησιακά  αποτελέσματα.  Πιστεύω  πως  μια άριστα και  παιδαγωγικά  δομημένη  
διδασκαλία   από  επαρκώς και  αδιάλειπτα επιμορφούμενους  εκπαιδευτικούς  στο  ζήτημα  αυτό (δηλ. της  
διδασκαλίας της αρχαίας  γλώσσας) που   θα άρχιζε από  την  ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού   με  σωστά επιλεγμέ-
νο  υλικό που  θα  περιείχε απλά  κείμενα, π.χ. διασκευές των κειμένων του παλιού αναγνωστικού  Α΄ τάξης 
Γυμνασίου του Γ. Ζούκη και αποσπάσματα  από  την Καινή Διαθήκη  και  την  εκκλησιαστική  υμνογραφία  
θα  ήταν  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση, γιατί  η γλώσσα  τους  είναι η  κοινή Αλεξανδρινή, μια  απλούστερη 
εκδοχή της  αρχαίας ελληνικής, και  πιο κοντά  στη σημερινή μας  γλώσσα. Έτσι  οι μαθητές   θα έβρισκαν  το 
μάθημα  ενδιαφέρον,  γιατί  δεν θα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερη  δυσκολία  και θα  κατανοούσαν  το  προς  επεξερ-
γασία   υλικό  είτε  από  μόνοι  τους  είτε  με  κάποια  μικρή  βοήθεια. Θα μάθαιναν  επίσης  σιγά  σιγά  τα  μυ-
στικά της  και θα αισθάνονταν  περηφάνια  και χαρά  που θα έρχονταν σε  επαφή με  την  αρχαία γλώσσα και 
τους  σοφούς  προπάτορές τους.  Αυτή θα τους βοηθούσε και στην εμπέδωση και διεύρυνση του  λεξιλογικού  
πλούτου  της σημερινής μας  γλώσσας  και  τελικά,  με  τις  εισαγωγικές  γνώσεις, θα  είχαν  προετοιμαστεί,   
για να  παρακολουθήσουν την επίσημη  διδασκαλία  της  αρχαίας  γλώσσας  στην Α΄ τάξη  Γυμνασίου, η ο-
ποία  έχει σαν  βάση ένα  πολύ  απαιτητικό γλωσσικό  υλικό αναφορικά  με  τη  σύνταξη, τη  γραμματική  και  
το  λεξιλόγιο.

Για  να καταλάβουν  οι  μαθητές πόσο  εύκολη είναι  αυτή  η εκδοχή της αρχαίας  μας  γλώσσας, αρκεί  
να  διαβάσουν και  να  προσπαθήσουν να  αποδώσουν  το νόημα  των  δύο  παρακάτω  αποσπασμάτων, το  
πρώτο  από το Ευαγγέλιο και  το  δεύτερο από  την αναστάσιμη  προσευχή «Ἀνὰστασιν  Χριστοῦ  θεασά-
μενοι…»:

α.«Εἶπεν1  ὁ  Κύριος  τὴν  παραβολὴν1   2ταύτην1». Είμαι  σίγουρος  ότι όλοι  οι  μαθητές  θα  καταλά-
βουν  και  θα  αποδώσουν  την  πρόταση  στη νέα  γλώσσα  ως εξής:  «Είπε  ο  Κύριος  την  παραβολή  
αυτή». Βλέπουμε  ότι  οι  τρεις (1) διαφορές είναι  στο  γράμμα -ν- και  η τέταρτη (2)  στο  γράμμα  -τ-. Οι  πέ-
ντε  λέξεις είναι ίδιες, εξαιρείται η  έκτη  (ταύτην)  που είναι καθαρά λέξη της αρχαίας, όπως  και  το  γράμμα 
-ν- στην  κατάληξη. Η  λέξη  «ταύτην»  είναι  η Αιτιατική του  θηλυκού  της  αντωνυμίας  «οὗτος, αὓτη, τούτο»  
που  σημαίνει  «αυτός, αυτή, αυτό».  

β. «Τὸν Σταυρὸν1  Σου, Χριστὲ, προσκυνοῦμεν2  καὶ  τὴν  ἁγίαν3 Σου  Ἀνὰστασιν4  ὑμνοῦμεν2  καὶ  
δοξάζομεν2». Δηλαδή:

     «Τον  Σταυρό  Σου, Χριστέ, προσκυνούμε  και  την  αγία  Σου  Ανάσταση  υμνούμε  και  δοξά-
ζουμε». Όπως βλέπουμε  είναι  σχεδόν  ίδιες. Διαφέρουν  στο -ν-  της κατάληξης  των ουσιαστικών(1),  των 
ρημάτων(2) και των επιθέτων(3). Μια  άλλη  διαφορά είναι στην κατάληξη  της  λέξης  «Ἀνάστασιν4». Όπως  
ξέρουμε η  κατάληξη των  θηλυκών  στη  νεοελληνική  γλώσσα είναι -η- , ενώ  στην αρχαία  είναι  -ις-,  π.χ.  ἡ  
τάξις,  ἡ  ἂσκησις, ἡ  πόλις  και  στην  Αιτιατική  την  τάξιν, την  ἂσκησιν,  την  πόλιν,  την  Ἀνάστασιν.                           
Στη  σημερινή  μας  γλώσσα  χρησιμοποιούμε  το  μονοτονικό  σύστημα, δηλ. τονίζουμε  τις  λέξεις με έναν  
μόνο  τόνο, την οξεία (΄).  Οι  λέξεις  όμως  της αρχαίας  γλώσσας  τονίζονται  με το πολυτονικό σύστημα  
που  θα  δούμε  παρακάτω  και  που  περιλαμβάνει  τα  εξής  σημεία:  

΄  ῀  `  ᾽  ῾
                                                               ΜΑΘΗΜΑ  1 

Τόνοι  και  πνεύματα   
1Α. Τόνοι

Οι  λέξεις  στην  αρχαία  ελληνική  γλώσσα  τονίζονται  ως  εξής:  Με  την οξεία (΄), την περισπωμένη (῀)  
και τη βαρεία (`) που είναι σαν την οξεία αλλά με κλίση προς  τα αριστερά.

• Η βαρεία  μπαίνει  στη λήγουσα,  όταν δεν ακολουθεί σημείο στίξης, όπως  στις οξύτονες λέξεις του α΄ 
παραπάνω παραδείγματος:  τὴν,  παραβολὴν  και του  β΄παραδείγματος: «τὸν, Σταυρὸν, Χριστὲ, καὶ,  τὴν.

• Η οξεία  μπαίνει:
1. Στην  προπαραλήγουσα  (ἀνά-στα-σις)
2. Σε  κάθε  βραχύχρονη  συλλαβή, δηλ. σε συλλαβή  με  -ε  και  ο-  (βέ-λος, τό-πος)
3. Στην  μακρόχρονη παραλήγουσα  όταν  και  η λήγουσα  είναι μακρόχρονη, δηλ. όταν  έχουν τα φωνήε-

ντα  -η  και  ω-  και  τις  διφθόγγους -αι, ει,  οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου  (θή-κη,  ἐ-κεί-νη, ἥ-ρως, αἴ-γλη, τοῦ  οἴ-κου, 
ὑ-φαί-νω)

• Η περισπωμένη  μπαίνει:
1. Στη  μακρόχρονη  παραλήγουσα, όταν  η λήγουσα  είναι  βραχύχρονη -ε, ο- (π.χ. ὁ κῆ- πος,  ὁ χῶ-

ρος,  ἐ-κεῖ-νος, ἡ  νῆ-σος,  οἱ  Τρῶ-ες,  το  πλῆ-ρες,  κλαῖ-τε,  εὐ-χα-ρι-στοῦ-μεν,  ποι-εῖ-τε  κλπ.)
2. Στη  μακρόχρονη  λήγουσα  της  Γενικής  και  Δοτικής  των ουσιαστικών, των  επιθέτων  και  των 

αντωνυμιών  του  Ενικού  και  του  Πληθυντικού  αριθμού,  όπως  στον  παρακάτω  πίνακα:

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Στα  κείμενα  που  ακολουθούν  για  τεχνικούς  λόγους   δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  καθόλου  το  σημείο  της  
βαρείας,  στη  θέση  της  οποίας   θα  μπαίνει   το  σημείο  της  οξείας.

Άσκηση:  Τόνισε  τις  παρακάτω  λέξεις:     

Η Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

ουσιαστικό τοῦ  ποιητοῦ τῷ   ποιητῇ τῶν   ποιητῶν τοῖς  ποιηταῖς
ουσιαστικό τῆς   φωνῆς τῇ   φωνῇ τῶν   φωνῶν ταῖς   φωναῖς
επίθετο τοῦ   ἀγαθοῦ τῷ   ἀγαθῷ τῶν   ἀγαθῶν τοῖς   ἀγαθοῖς
αντωνυμία       αὐτῆς                     αὐτῇ                        αὐτῶν       αὐταῖς

παιζω  ποιουμεν χωρες  ἡρωων  ὡρων         εἰδε
φυτου  ἐκεινος  ἐπαιξε  κηπε  φωνης          γενναιος
ἐκεινη  ὡραιους  κηπους  νησων      τοις  ἀρχαιοις          αἰωνες
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CMYK

Γράφει ο Αλέξανδρος Τζιόλας

Τα αδέλφια Γιάννης & Μιλτιάδης Μα-
νάκια, καταγόμενα από την Αβδέλλα Γρε-
βενών, έχουν από την ιστορία πλέον τον 
τίτλο των πρώτων κινηματογραφιστών 
των Βαλκανίων και των πρωτοπόρων 
φωτογράφων του 20ου αιώνα.

Στην πρόσφατη έκδοση-μου «Η ιστο-
ρία μέσα από τον φακό του Γιάννη και 
Μίλτου Μανάκια» (έκδοση 2017) έχουν 
δημοσιευτεί νέες άγνωστες φωτογραφί-
ες-τους (φυσικές ή και σε cardpostals) 
και σκηνές από τις πρώτες ταινίες, που 
είδαν το φως στην πρώτη δεκαετία το 
1900.

Οι Μανάκια, είναι γνωστό ότι, ταξίδευ-
αν σε όλη τα Βαλκάνια και κυρίως στα 
χωριά της Βόρειας Πίνδου, την περιοχή 
Μοναστηρίου (Bitola) Σκοπίων αλλά και 
σε άλλες πόλεις και χωριά της τότε Μα-
κεδονίας, είτε πεζοπορώντας, είτε με τα 
ζώα τους (ο Μίλτος είχε μία φοράδα που 
την έλεγε Φρο-φρό), λίγο πιο μετά με μοτοσυκλέτα και 
τις δεκαετίες του 1920-30 με ιδιόκτητο αυτοκίνητο, πριν 
βέβαια πτωχεύσουν!

Η εικόνα, εκείνη την εποχή, ήταν όχι μόνο κάτι απόλυ-
τα ελκυστικό αλλά και είδος πλουτισμού. Ο θαυμασμός 
στην χάρτινη αποτύπωση της εικόνας των αγαπημένων  
προσώπων, των οικογενειών τους αλλά και των κοινω-
νικών εκδηλώσεων ήταν τότε σπάνιες και χρυσοπληρω-
μένες.

Τα αδέλφια κυνηγούσαν και τα δύο και υπήρξαν εξαι-
ρετικοί καλλιτέχνες της φωτογραφίας αφήνοντας εικόνες, 
απίστευτης ομορφιάς, της εποχής εκείνης.

Μέσα στη ασίγαστη αυτή δραστηριότητα ο Γιάννης και 
ο Μίλτος μας κληρονόμησαν πολλές εικόνες από την κοι-
νωνικές εκδηλώσεις και των Θεοφανίων.

Στην πόλη της Βέροιας, έχουν αποτυπώσει, στο χρό-
νο, την στιγμή της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων στη 
γέφυρα στη συνοικία Μπαρμπούτα στην σημερινή παλιά 
πόλη της Βέροιας η οποία τότε ήταν το 
κέντρο της.

 
Μάλιστα στον εορτασμό των Θεοφα-

νείων της Βέροιας περί το 1907-1908, 
έχουν κάνει και κινηματογραφικές λή-
ψεις σε film μήκους 65,2 μ.  διάρκειας 
ολίγων λεπτών.

Ορισμένες σκηνές από αυτή την κι-
νηματογραφική λήψη (σε καρέ-καρέ) 
βλέπουμε παρακάτω τις οποίες έχω 
επιλέξει από το film που αναφέρθηκε 
προηγούμενα. Οι σκηνές αποτυπώ-
νουν και σημεία της πόλης και γι’ αυτό 
το λόγο έχουν την δική τους ιστορικότη-
τα & σπουδαιότητα. 

            
Οι αφοι Μανάκια είχαν και δραστη-

ριότητα στη Θεσσαλονίκη όπου κατέ-
βαιναν τακτικά με το τρένο της γραμμής 
Μοναστήρι-Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε 
το 1911. 

Η δράση της στην πόλη του Θερ-
μαϊκού δεν ήταν μέχρι σήμερα ευρέως 
γνωστή. Όμως στην έκδοση, που μνη-
μόνευσα στην αρχή, έχουν δοθεί αρκε-
τές τέτοιες φωτογραφίες και περιγρα-
φές που φανερώνουν ότι οι Μανάκια 
έχουν αφήσει πολλές εικόνες της πόλης 
που δεν ταυτοποιούνται ή δεν έχουν 
γίνει τέτοιες προσπάθειες από ανθρώ-
πους, που ασχολούνται με παρόμοια 
θέματα στην πόλη.

Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα 
μία τέτοια φωτογραφία με την τελετή του αγιασμού των υδάτων 
που γίνεται μπροστά στον Λευκό Πύργο στα Θεοφάνια του 1912, 
δηλ. 10 μήνες πριν την απελευθέρωση της πόλης επι τουρκοκρα-
τίας. Οι φωτογραφία δυστυχώς εμφανίζει «κούνημα» (εμφάνιση 
φλου) κατά πάσα πιθανότητα γιατί τραβήχτηκε από έναν από τα 
αδέλφια που βρίσκονταν στη βάρκα ακριβώς την άτυχη στιγμή 
που κάποιος κολυμβητής έπεσε στο νερό για τον σταυρό, όπως 
φαίνεται και από τα νερά που ξεπηδούν μπροστά στο φακό!  Δεν 
γνωρίζουμε αν υπάρχει άλλη.

 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν ο Ιωακείμ Δ΄ Σγουρὸς (ο 

από Ξάνθης) (υπηρέτησε την πόλη από 25 Νοεμβρίου 1910 μέχρι 
11 Μαΐου 1912 και τον διαδέχθηκε ο Γενάδιος Αλεξιάδης (ο από 
Λήμνου) (22 Μαΐου 1912 – 17 Μαρτίου 1951 †).

Η πόλη των Γρεβενών θα μπορούσε να φανταστεί μία παρό-
μοια με την Βέροια φωτογραφία αφού και τότε ακόμη ο αγιασμός 
των υδάτων γίνονταν στο τρίτοξο γεφύρι του Κουρμπέτα που 
γεφύρωνε τον Γρεβενίτη και το οποίο διασώθηκε τουλάχιστον σε 
μία φωτογραφία που και αυτή, η πόλη, την οφείλει στον Γιάννη και 
Μίλτο Μανάκια.

 
Δημοσιεύθηκε για πρώτη πρώτη φορά το 2017 στην έκδοση : 

«Η ιστορία μέσα από τον φακό του Γιάννη και Μίλτου Μανάκια».

Ο Αγιασμός των Υδάτων και οι Αφοι Μανάκια
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από17-01-2022

μέχρι23-01-2022

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο15-01-2022

08:00-14:30ΑΥ-

Γ Ε Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο

Δημοτικό σχολείο)

23310-29101

08:00-14:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

08:00-14:30ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

14:30-21:00ΓΚΡΕΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΙΝΔΟΥ11(κά-

τωαπότααστικά)23310-23023

19:00-21:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

21:00-08:00ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

Κυριακή16-01-2022

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΛ.

ΣΤΡΑΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4

23310-60064

19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟ-

ΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ)

23310-62163

Δευτέρα17-01-2022

08:00-14:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪ-

ΒΑΛΙΟΥ 2 &ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΑ23310-66812

14:30-21:00ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ3823310-29551

19:00-21:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρο-

μοςαγοράς)23310-73124

21:00-08:00ΣΙΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠΠΟΥ4(πεζόδρο-

μοςαγοράς)23310-73124

Φαρμακεία

ΟιαγώνεςΗρα-
κλής-Ξάνθηκαι
Ρόδος-ΑΕΚΒ’

δενθαδιεξαχθούντο
Σάββατο(15/1)λόγω
κρουσμάτωνκορωνο-
ϊού.

ΗανακοίνωσητηςSL2:
«Αναβολή αγώνων Betsson

SuperLeague2
Σας ενημερώνουμε ότι οι κά-

τωθιαγώνεςγιατην14ηαγωνιστι-
κή τουΠρωταθλήματος Betsson
Super League 2, αναβάλλονται
λόγωCovid19

Α.Σ.Ρόδος-ΑΕΚΒ’
Π.Ο.Τ.Ηρακλής-Α.Ο.Ξάνθη».

Επιστρέφουνστα
γήπεδα,μετά
απόαγωνιστική

απραξίαενόςπερί-
πουμήνα,λόγωτων
εορτώναλλάκαιτου
κορονοϊού,οιομάδες
τηςΑ’κατηγορίαςτης
ΕΠΣΗμαθίας.

ΣτηνΣαββατιάτικη14ηαγω-
νιστική,οιτρειςπρωτοπόροιτης
βαθμολογίαςδίνουνεντόςέδρας
αναμετρήσεις, με την ΝίκηΑ-
γκαθιάς  να έχειφαινομενικά το
δυσκολότερο έργο καθώς υπο-
δέχεταιτηνδυνατήΑγίαΜαρίνα,

ενώτονΑστέραΤριποτάμουκαι
τον ΦΑΣ  Νάουσα να φιλοξε-
νούν τηνΚοπανό και τοΡοδο-
χώριαντίστοιχα.

Απόεκεί καιπέρα,ηΜελίκη
αγωνίζεται εκτός έδρας με τον
ουραγό της βαθμολογίαςΆχθο
Αρούρη, ενώστηνΚουλούρα η
τοπική ομάδα θα υποδεχθεί το
Μακροχώρι.

Α’ΕΠΣΗ–14ηαγωνιστική
Σάββατο15Ιανουαρίου

2022(15:00)
Αγκαθιά–Αγ.Μαρίνα
ΆχθοςΑρούρης–Μελίκη
Νάουσα–Ροδοχώρι
Τριπόταμος–Κοπανός
Κουλούρα–Μακροχώρι

Αναβολές και
στην 14η αγωνιστική
Ποιαπαιχνίδιααναβλήθηκαν

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας
Εντόςέδραςαγωνίζονται
οιτρειςπρωτοπόροι

Φιλικό την Κυριακή ( 13.00)
με ΑΕΛ για τις Veria Ladies

στην Ν. Νικομήδεια

ΦιλικόπαιχνίδιμετηνγυναικείαομάδατηςΛάρισας,θαδώσουντην
ΚυριακήοιVeriaLadies.

Ηενημέρωσηαναφέρει:
Τοσπουδαιότερο (μέχρι το επόμενο)παιχνίδι στησύντομη ιστορία

τηςομάδαςμας,είναιγεγονός!
ΤηνΚυριακή16/1καιώρα13.00,θαυποδεχτούμεγιαφιλικήαναμέ-

τρησητηνΑΕΛ,ένανσύλλογομεμεγάλη ιστορίαστοποδόσφαιροτης
χώραςμαςκαιπουαγωνίζεταιγιαπολλάχρόνιαστηνΑΕθνική.

Μεγάλη τιμή για την ομάδα μας η πρόταση των ανθρώπων των
«βυσσινί»,τηνοποίακαιαποδεχτήκαμεμεμεγάληχαρά!

Καλούμε τουςφίλους και τιςφίλες, να δώσουν τοπαρώνστηΝέα
Νικομήδεια και να δουναπό κοντάμιασπουδαίαφιλική αναμέτρηση,
πουδίνει τεράστιο κίνητροστιςπαίκτριεςμαςώστεναδοκιμάσουν τις
δυνάμειςτουςκόντρασεένανισχυρόαντίπαλο.

ΣυγκρότησηΔιοικητικού
ΣυμβουλίουΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ

μεπρόεδροτονκ.ΗλίαΛαζό

Με την κατανομήαξιωμάτωνκαι τηστελέχωση τωνΕπιτροπών
πραγματοποιήθηκε ηπρώτησυνεδρίαση τουΔιοικητικούΣυμβου-
λίουτηςΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μμετάτιςεκλογέςτης3ης Ιανουαρίου.Τονέο
11μελες συμβούλιο ήδη σήκωσε τα μανίκια κι έπιασε δουλειά με
βραχυπρόθεσμοστόχοτηνόσοτοδυνατόνκαλύτερηοργάνωσητης
Ένωσηςκαιτηνομαλότερηδιεξαγωγήτωνπρωταθλημάτωνμετάκαι
τηδεκαπενθήμερηδιακοπήλόγωτωνδυσμενώνυγειονομικώνσυν-
θηκών.ΣτουςμεσοπρόθεσμουςστόχουςτηςΈνωσηςσυγκαταλέγο-
νται η εξωστρέφεια, ηπροσέλκυσηακόμαπερισσότερωνπαιδιών
σταγήπεδακαιηποιοτικήαναβάθμισητουμπάσκετστους4νομούς
πουτηναπαρτίζουν.

ΤοΔΣκαιοιεπιτροπέςέχουνωςεξής:
ΠρόεδροςΗλίαςΛαζός
Α’Αντ/ροςΕυάγγελοςΓραμματικού
Β’Αντ/ροςΧρήστοςΗλιάδης
Γ.ΓραμματέαςΧρήστοςΛιανός
ΤαμίαςΧρήστοςΠουρλίδας
Ειδ.Γραμματέα;ΑθανάσιοςΣτυλιανίδης
ΜέληΣτυλιανόςΠαπαγερίδης,ΑντώνιοςΠαπαδόπουλος,Κων-

σταντίνοςΠαπανικολάου,ΚωνσταντίνοςΠαππάς,Δημήτριος  Στά-
χταρης

ΕπιτροπήΠρωταθλήματος
ΠρόεδροςΣτυλιανόςΠαπαγερίδης
ΜέληΔημήτριοςΣτάχταρης
ΟικονομικήΕπιτροπή
ΠρόεδροςΑθανάσιοςΣτυλιανίδης
ΜέληΧρήστοςΗλιάδης,ΑθανάσιοςΠουρλίδας
ΚεντρικήΕπιτροπήΔιαιτησίας
ΠρόεδροςΑθανάσιοςΚαλότσης
ΜέληΧρήστοςΓκαντίδης,ΑριστοτέληςΓιαμουτζής
ΕπιτροπήΑναπτυξιακούπρογράμματος
ΠροέδροςΕυάγγελοςΓραμματικού(Ν.Πέλλας)
ΜέληΧρήστοςΗλιάδης (Ν.Κιλκίς), ΚωνσταντίνοςΠαππάς (Ν.

Πιερίας),ΑθανάσιοςΠουρλίδας(Ν.Ημαθίας)
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Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι σύμφωνα   με 
την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150  (ΦΕΚ 6302/
Β/29-12-21) παρατείνεται η  χορήγηση εφάπαξ ειδι-
κού βοηθήματος για την  επανασύνδεση ηλεκτρικού  
ρεύματος σε καταναλωτές  με χαμηλά εισοδήματα 
οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παρο-
χής  ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και  πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια: 

Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 31-
12-2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδε-
θεί από το δίκτυο μέχρι τις 15-2-2022 και να παρα-
μένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας .

• Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει 
να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπη-
ρεσία του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) , προσκομί-
ζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλω-
σης (διατίθεται από την υπηρεσία) 

2. Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων 
των μελών του νοικοκυριού.

3. Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού 

έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
5. ΕΝ.Φ.Ι.Α του τελευταίου φορολογικού έτους 

όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ-

ΠΑ) για νοικοκυριο που η σύνθεσή του περιλαμβά-
νει άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

8. Βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλι-
στικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη 
κατ΄οικον χρήσης μηχανικής υποστήριξης απαραί-
τητης για τη ζωή  ατόμου που περιλαμβάνεται στην 
σύνθεση του νοικοκυριού.

9. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας (πρόσφατο).

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό 
ή περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί κατά την 
υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία 
εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος , 
απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογη-
τικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή.

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς 

τους άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 
απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋ-
ποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνι-
κό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει 
ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα 
όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρι-
σμένες δηλώσεις των μελών του νοικοκυριού , ως 
εξής: 

- Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέ-

λη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 
13.500 ευρώ

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέ-
λη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια 
με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα 
μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογο-
νεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και 
ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα 
μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα 
μέλη 24.750 ευρώ

- Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενή-
λικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 
ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 
27.000 ευρώ

 Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμ-
βάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδημα-

τικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) 
ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβά-
νει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής 
υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία 
παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη 
ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνο-
νται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. 

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το 
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) 
ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό 
των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, 
μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων 
πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθ-
μού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο 
του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιά-
δες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή 
του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό 
που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή ά-
τομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με 
χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ 
οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Γ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
.Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού 

τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της 
Δ13/οικ. 33475/1935/15.06.2018 απόφασης «Κα-
θορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρ-
μογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ακίνητη πε-
ριουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική 
φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του 
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 
που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη 
προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν εί-
κοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χι-
λιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και 
έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων 
(180.000) ευρώ.

2.Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπί-
πτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίω-
σης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για 
πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπά-
νες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών 
αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για 
οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκά-
λους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες 
εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των 
μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η 
οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθεί-
σα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλε-
ται από τη Δ.Ε.Δ.Η.Ε 

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύ-
νονται για την υποβολή της αίτησής τους, όπως και 
για λοιπές πληροφορίες: στην κοινωνική υπηρεσία 
Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51) και στα τηλέφωνα 
2331353816 και 2331353817 .
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Συνεδριάζει την Τετάρτη η 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Τ α κ τ ι -
κ ή  σ υ ν ε -
δρίαση της 
Δ η μ ο τ ι κ ή ς 
Ε π ι τ ρ οπ ή ς 
Διαβούλευ-
σης Δήμου 
Βέροιας, θα 
γίνει στις 26-
1-2022, ημέ-
ρα Τετάρτη 
και ώρα 9:00 
έως 10:00, η 
οποία λόγω 
τ ω ν  κ α τ ε -
π ε ι γ ό ν τ ω ν 
μέτρων που 
έχουν ληφθεί 
για την απο-
φυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της 
Δ.Ε.Δ. για τη διατύπωση των απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με 
θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Διατύπωση απόψεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατα-
σκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 
250,0575ΜW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ».

-Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 380 εκτός 
σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Διαβατού με την επωνυμία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

-Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτε-
μάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

-Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτε-
μάχιο του αγροκτήματος Αγ. Γεωργίου με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ Μ.Ι.Κ.Ε»

-Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτε-
μάχιο του αγροκτήματος Κουλούρας με την επωνυμία «TRUST I.K.E.»

-Διατύπωση απόψεων για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου στα υπ’ αριθ. 785 
και 793α εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Μακροχωρίου με την επωνυμία 
«ALUSYN Ε.Π.Ε.»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 
εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Συνεδρίαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Νάουσας

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώ-
νου) θα διεξαχθεί  την Δευτέρα  
17/01/2022  από  10:00 έως   11:00 
η τακτική  συνεδρίαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. 
Πόλης Νάουσας για τη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα παρα-
κάτω θέματα  της ημερήσιας διά-
ταξης:

1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονο-
μικής Επιτροπής 

2 Κατάρτιση όρων διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου σύνα-
ψης συμφωνίας – πλαίσιο για την 
κατασκευή του έργου «Συντήρη-
ση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας», Α.Μ.: 31/2021, προϋπολογισμού 1.000.000€ 
(με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 31/2021, μελέτης της 
Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

3  Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δή-
μου Η.Π. Νάουσας

Λόγω λανθασμένων χρεώσεων που προήλθαν από την μετάπτωση των προηγούμενων 
αρχείων.

4 Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. 
Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων.

5 Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υπο-
δομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική κατα-
στροφή της 12ης Ιουνίου 2021», Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)»

6 «Έγκριση  3ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών 
κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας», Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με 
Φ.Π.Α.)»

7 Έγκριση σύναψης Συμφωνίας - πλαίσιο για τη θεσμική / διαθεματική/ επιστημονική συ-
νεργασία μεταξύ Α.Π.Θ. και του Δήμου Νάουσας (προγραμματική σύμβαση)

8 Έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογές Smart City 
στην πόλη της Νάουσας» μεταξύ Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και ΔΕΠΑΝ και υλοποί-
ησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση

9 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 
Πηγάδια

10 Διαγραφή ή μη Προσαυξήσεων από  τον  Χ.Κ.  0028/2014.

Δήμος Βέροιας: Παράταση 
χορήγησης ειδικού βοηθήματος 
για επανασύνδεση ηλεκτρικού 

ρεύματος για καταναλωτές
 με χαμηλά εισοδήματα
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισό-

γειο κατάστημα επί

της οδού Πιερίων

στηΒέροια εμβαδού

54,16τ.μ.μευπόγειο

αποθηκευτικό χώρο

εμβαδού 41,63 τ.μ..

Τιμή 63.000 € Τηλ:

2331021523

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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

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.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.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.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000 τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο
,μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
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.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

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:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπόκατάστημαΓεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια γιαμόνιμη απασχόλη-
ση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505,6972893660.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον Προμη-
θέα,υπέροχολούξδιαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2ΔΣΚWC,και-

νούργιο,ωρομέτρηση.Πληρ.

Τηλ.2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειο σε 2.500 τ.μ. οικό-

πεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοδιαμέ-
ρισμακοντάστονΑγ.Αντώ-

νιο, με θέση πάρκιγκ, 77

τ.μ.,διαμπερές,κεντρ,θέρ-

μανση,22.000ευρώ,ευκαι-

ρία.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα110
τ.μ.,Σταδίου,2οςόροφος,α-

σανσέρ.Τηλ.:6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφοδιαμέ-

ρισμα,1οςκαι2οςόροφοςμε

εσωτερικησκάλα,170τ.μ.,40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαι-

ούΝοσοκομείου, διαμπερές,

θέα,ντουλάπεςεντοιχισμένες.

Τιμήδιαπραγματεύσιμη.Τηλ.:

6973227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

16στρεμματαστηνπεριοχή

«66» με 1.100 ροδακινιές,

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

βερτ»ηλικίας3 ετών,ποτι-

στικό.Τηλ.:6977454620.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητηοικοδομή,3ΔΤρΚ-

ΧWC, μεγάλα μπαλκόνια,

αιρ κοντίσιον, ατομική θέρ-

μανσηκαλοριφέρ,ανακαινι-

σμένο.Τιμήενοικίου360,00

ευρώ.Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή
Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρκοντίσιον.Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιάδου20,

πόρταμεμηχανισμό,ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικίου 50

ευρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος,σεπολύκαλήκατάστα-

ση.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, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός λο-
γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πληρο-

φορ ί ες  στο  τηλέφωνο :

2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογ ιστηρ ίου.  Αποστολή

βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξο-

πλισμός καφέ (έπιπλα και

είδη κουζίνας). Τηλ.: 6944

577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών .  Πληρ .  Τηλ .  6984

040769.
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ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη, αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία,
με τετραετή εμπειρία, α-
ναλαμβάνω τηνπαράδο-
ση μαθημάτων σε μαθη-
τέςΔημοτικούκαιπαρέχω
υπηρεσίες παράλληλης
στήριξηςσεπαιδιά με ει-
δικές δεξιότητες. Επίσης
αναλαμβάνω και φύλαξη
παιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6955
742699.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
γιατοΓΕΩΠΟΝΙΚΟΤΜΗΜΑΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντωνΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεελέγχους(παραλαβή)γεωργικών

προϊόντων, γραμμώνδιαλογής καθώς και σεπαραγωγήβιομηχανίας
τροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

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.
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Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε εστίαση και ψυχαγωγία 

Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο

-Σε ποιους κλάδους αφορούν οι αναστολές εργασίας
Δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζο-

μένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορο-
νοϊού τον μήνα Ιανουάριο λαμβάνουν τα υπουργεία 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων, 
τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργα-
σίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού 
σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί 
του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να 
τίθεται σε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022, έχουν 
ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή 
το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι 
επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας 
Α):

- Νυχτερινά κέντρα και μπαρ.
- Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή 

με τη μουσική.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται 

σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι 
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά 
για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογι-
ζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.

Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται 
αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, 
υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.

1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022, ε-
πεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 

100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους 
ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):

- Τέχνες του θεάματος και θέατρα.
- Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων.
- Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων.
- Παιδότοποι.
1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022, 

επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή 
έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον 
έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους 
κλάδους (Πίνακας Β.2):

- Εστίαση.
-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων 

(catering).
- Ξενοδοχεία.
- Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων.
- Κινηματογράφοι.
- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσε-

ων.
- Γυμναστήρια.
- Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηρι-

ότητες.
- Σχολές χορού.
- Φυσική ευεξία.
- Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα.
- Καζίνο.
Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται 

σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανου-
αρίου.

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
επιλεγμένων κλάδων, που πλήττονται σημαντικά, 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων:

- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσε-
ων.

- Οργάνωση εκδηλώσεων.
-  Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων 

(catering).
- Σχολές χορού.
- Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.
Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μετα-

ξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.
Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. 

Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευ-

ρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.
3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 

2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοί-
κηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και 
εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας 

τίθεται προσωρινά σε αναστολή.
Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, 

(σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ, των οποίων το 100% 
των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή α-
ναστολή εργασίας ως ανωτέρω), παρέχεται η δυνα-
τότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 
2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκη-
ση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της 
ισχύουσας ρύθμισης.

Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια, των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, 
παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της 
δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη 
φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατί-
θεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.

Κατατέθηκε στη Βουλή 
το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο

 Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο.
  Σκοπός των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της 

χορήγησης κινήτρων σε στοχευμένες δραστηριότητες για την εξωστρέφεια, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων 
επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, την 
ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης.

   Εισάγονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και προβλέπεται 
αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, ή εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

   Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται 13 καθεστώτα 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, με θεματι-
κή στόχευση αντί μίας οριζόντιας διάστασης και τα οποία δύνανται 
να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορί-
ες:

   1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
   2. Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρή-

σεων
   3. Νέο επιχειρείν
   4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση
   5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
   6. Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων - Αλιεία
   7. Μεταποίηση - εφοδιαστική
   8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
   9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
   10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
   11. Μεγάλες επενδύσεις
   12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
   13. Επιχειρηματικότητα 360ο.
Ως προς τα κίνητρα: Εξειδικεύονται τα είδη, το περιεχόμενο και 

ο τρόπος καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων [φορολογι-
κή απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing), επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχό-
λησης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου], οι εντάσεις και 
τα ύψη αυτών αναλόγως του χαρακτήρα τους ως περιφερειακού ή 
μη, καθώς και τα ανώτατα ποσά των ενισχύσεων. Επιπροσθέτως, 
προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης για το σύνολο των ανω-
τέρω ειδών ενίσχυσης πλην της φορολογικής απαλλαγής [κάλυψη 
από ΠΔΕ από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργα-
νισμούς]. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων 
για τα ποσά ενίσχυσης, προβλέπεται επιστροφή ή και ανάκτηση 
καθώς και επιβολή κυρώσεων.
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