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ΠΑΣΟΚ και Καϊλή μήπως 
βγάλουν κυβέρνηση από τις 

πρώτες εκλογές;;;
Βρε πώς αλλάζουν οι πολιτικές συνθήκες και το περι-

βάλλον μέσα σε λίγες εβδομάδες και έρχονται τα πάνω-κά-
τω…Η βόμβα μεγατόνων που έσκασε στις Βρυξέλλες και 
εμπλέκει την Εύα Καϊλή με την διαγραφή της από το ΠΑ-
ΣΟΚ, δεν φαίνεται να σβήνει την φωτιά στο Κίνημα. Η δυ-
σαρέσκεια και γκρίνια είναι εμφανής, αφού πρωτοκλασάτα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και από το βήμα της Βουλής 
μίλησαν για καθυστερημένη διαγραφή που έπρεπε να είχε 
έρθει νωρίτερα. Φαίνεται ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρί-
τερα και τα απόνερα του σκανδάλου θα επηρεάσουν την 
επίδοση του ΠΑΣΟΚ, με το Νίκο Ανδρουλάκη να καλείται 
να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. 

Οι μέχρι τώρα προβλέψεις έκαναν λόγο για τις πρώτες 
εκλογές της απλής αναλογικής ως διαδικαστικές που πρέ-
πει να «καούν» για να ακολουθήσουν άμεσα οι επόμενες 
που θα αναδείξουν κυβέρνηση. Αν συμβεί όμως αυτό η πό-
λωση που θα επικρατήσει λογικά ανάμεσα στη Ν.Δ. και τον 
ΣΥΡΙΖΑ θα συρρικνώσει τα ποσοστά των υπολοίπων κομ-
μάτων, μεταξύ αυτών και του ΠΑΣΟΚ. Μήπως αυτός είναι 
ένας λόγος να σκεφτεί ο Ανδρουλάκης να συμπλεύσει από 
τις πρώτες εκλογές με το πρώτο κόμμα και να βγει λευκός 
καπνός; Με αυξημένο ποσοστό και ρυθμιστικό ρόλο που 
μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, θα ρισκά-
ρει να μην συνεργαστεί και να οδηγήσει  σε επαναληπτικές 
εκλογές με ορατή την απειλή σημαντικής απώλειας των 
δυνάμεων και της θέσης του κόμματος; 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Στολισμένη και μετά 
μουσικής η δημόσια 

βιβλιοθήκη της Βέροιας

Οι γιορτές είναι και κλίμα είναι και τα συναισθήματα που 
σου προκαλεί ένας στολισμένος χώρος. Και στη Δημόσια 
βιβλιοθήκη Βέροιας ο χώρος υποδοχής, σε υποβάλει σε 
αυτό το κλίμα τόσο με τον στολισμό, μέσα κι έξω, και με 
την απαλή μουσική που ακούγεται σε όλο το κτίριο.

Ακόμα και μια βόλτα και μια ματιά στα βιβλία για μι-
κρούς και μεγάλους είναι απόλαυση!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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Διονυσίου Ζακύνθου,

Δανιήλ και 3 παίδων

του Σαββατοκύριακου

Στον πεζόδρομο της Αντ. Καμάρα,
το ωραίο Χριστουγεννιάτικο Bazaar

της  Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε 
το Χριστουγεννιάτικο Bazaar της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί, στον πεζόδρομο 
της Αντωνίου Καμάρα 2 στη Βέροια, στο 
πρώην κατάστημα «ΑΝΕΜΗ». Εθελό-
ντριες από την Ημαθία και άλλες περι-
οχές της Ελλάδας, με πολύ μεράκι και 
γούστο, έφτιαξαν όμορφες κατασκευές, 
δωράκια χρηστικά, διακοσμητικά, εδώδι-
μα, στολίδια, κοσμήματα και εποχιακά, με 
αισθητική,ποιότητα και προσιτές τιμές. Το 
Bazaar θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 
24 Δεκεμβρίου 2022, κατά τις ώρες και τις 
ημέρες λειτουργίας της Αγοράς!

148.325 νέοι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα 
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την ένταξη 148.325 νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα 
«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευση του Πρωθυπουρ-
γού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εντάσσουμε επιπλέον 148 χιλ. δικαιούχους στη μεγαλύτερη δράση αντικατάστασης και 
ανακύκλωσης ενεργοβόρων συσκευών στη χώρα. Συνολικά, πάνω από 380 χιλ. νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να 
μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά τη με-
γάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας στο «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή», διπλασιάζουμε σχεδόν τον αρχικό προϋ-
πολογισμό του προγράμματος, που αγγίζει σήμερα, τα 287 εκατ. ευρώ». 

Οι νέοι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Με μισή καταγωγή από 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η Εύα 

Καϊλή άλλα έλεγε πριν 3 χρόνια 
μιλώντας στην Ελιά

Το πρόσωπο των ημερών η ευρωβουλευτής (πρώην;) Εύα Καϊλή 
και στο προσκήνιο βρίσκονται μοιραία και μέλη της οικογένειας της, 
κυρίως ο πατέρας της Αλέξανδρος. Να θυμίσουμε ωστόσο ότι η Εύα 
Καϊλή έχει μισή καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, από την 
πλευρά της μητέρας της Μαρίας Ιγνατιάδου, με ρίζες από τον Πόντο 
και την Καππαδοκία αφού μεγάλωσε και τελείωσε το σχολείο στην 
Αλεξάνδρεια και συνέχισε στη σχολή του κρατικού θεάτρου βορείου 
Ελλάδας. Στην τελευταία επίσκεψη Καϊλή στην Ημαθία ως ευρωβου-
λευτής, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και στην ομιλία της στην 
Ελιά, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Γιδά σε σχέση με τις προσφυ-
γικές καταβολές της μητέρας της.

Οι βασικές αναφορές ωστόσο ήταν πολιτικές, εν’ όψει του 2ου 
Συνεδρίου του ΚΙΝΑΛ που θα γινόταν στο τέλος Μαρτίου του 2019 και 
ανατρέχοντας στο αρχείο, διαβάσαμε και μια δήλωσή της, κατά την 
οποία χαρακτήριζε: «Θλιβερό φαινόμενο, την αναζήτηση και εξαγορά 
θέσεων εξουσίας»  απορώντας « πώς γυρνάς στον τόπο σου, όταν 
άλλα έλεγες μια εβδομάδα πριν κι άλλα μια εβδομάδα μετά».

Τρία χρόνια μετά, αναρωτιόμαστε: Έλα ντε;

Με απόφαση Μητσοτάκη 
εκτός ψηφοδελτίων και Ν.Δ.

η ευρωβουλευτής
Μαρία Σπυράκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, με απόφαση του προ-
έδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανα-
στέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της 
ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται.

Επίσης σημειώνεται ότι όσο διαρκεί η ανωτέρω απόφαση 
της αναστολής, η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια 
βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης στις 
επόμενες εθνικές εκλογές.



Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αισθήματα δικαί-
ωσης πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό Τύπο 
ότι ένα έργο που αποτέλεσε διαχρονικά πρώτο 
αίτημα του Δήμου Βέροιας και του Νομού Ημα-
θίας, εγκαινιάζεται από τον πρωθυπουργό τη 
Δευτέρα. Το Μουσείο των Αιγών. 

Ο αγώνας για τη δημιουργία του ξεκίνησε 
επί δημαρχίας Ανδρέα Βλαζάκη, με διαπαρατα-
ξιακή Eπιτροπή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
Θανάσης Γεωργιάδης, με τον πρόεδρο της 
Βεργίνας Θωμά Λαζόπουλο, τον Τάκη Βλαχό-
πουλο, τον Γιώργο Ταξιαρχόπουλο…. Ο αγώ-
νας αυτός συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια επί θητείας 
των δημάρχων Ανδρέα Βλαζάκη, Γιάννη Χασιώτη, Χα-

ρούλας Ουσουλτζόγλου, 
οπότε και εντάχθηκε και 
χρηματοδοτήθηκε. Για την 
αποκατάσταση της ιστο-
ρικής αλήθειας οφείλουμε 
να σημειώσουμε ότι το έρ-
γο του Μουσείου των Αι-
γών ήταν το τελευταίο που 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
Ράιχενμπαχ επί δημαρχί-
ας Χαρούλας Ουσουλτζό-
γλου, επί υπουργίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης του 

Ημαθιώτη υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επί Γενικής 
Γραμματέως ΕΣΠΑ Γεωργίας Ζεμπιλιάδου (από την 
Κοζάνη) και Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πο-
λιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Δεν έχει καμία σημασία η παράλειψη της πρόσκλη-
σής μας στα εγκαίνια του Μουσείου και η τυπική διαδι-
κασία γενικότερα. Νιώθουμε δικαιωμένοι που ολοκλη-
ρώθηκε και εγκαινιάζεται ένα έργο και παραδίδεται στο 
παγκόσμιο κοινό.

Ανδρέας Βλαζάκης
Γιάννης Χασιώτης 

Χαρούλα Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη 
πρώην Δήμαρχοι Βέροιας

Γιώργος Καλογήρου
πρ. Δ/ντης Δήμου Βέροιας και πρ.εκδότης 

της εφημερίδας ΒΕΡΟΙΑ 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας, θα πραγμα-
τοποιηθεί η 6η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παίδων Βέροιας, την Τρίτη 20-
12-2022 και ώρα 10:00, όπου  μαθητές/
τριες  θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους. 
Τη συνεδρίαση θα χαιρετίσουν διαδικτυακά 
η συνήγορος του παιδιού κ. Θεώνη Κουφο-
νικολάκου , ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/
θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Μπαχαράκης και άλλοι επί-
σημοι προσκεκλημένοι. Συντονιστής της 
διαδικασίας θα είναι ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Στα έδρανα 
του προεδρείου παρίστανται ο Δήμαρχος 
Βέροιας, κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, η Αντι-
δήμαρχος παιδείας κ. Τζήμα Συρμούλα, η 
Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Ημαθίας κ. 
Έφη Γώτη, ο Οργανωτικός Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου κ. Νικόλαος Γραίκος, 
η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Αι-
κατερίνη Παπαγεωργίου και ο Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου κ. Νικόλαος Αμανατί-
δης καθώς και ο γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Ανδρέας Πανετσίδης για την 
τήρηση των πρακτικών.

 Στο τέλος, οι Παίδες - Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι μπορούν να συζητήσουν, να τοπο-
θετηθούν αναφορικά με τις εισηγήσεις των 
μελών της συνεδρίασης και να δεχθούν 
απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδη-
μάρχους.  

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν 
ως εξής:

1η Ομάδα 2ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Προβλήματα της πό-
λης

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Η πόλη 
μου, η χώρα μου και 
ο κόσμος

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Τουριστική 
αναβάθμιση της πό-
λης μας και η προβο-
λή των μνημείων της

2η Ομάδα 1ο ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Εγώ και εσύ μαζί - Α-
ΜΕΑ

 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στον Δή-
μο Βέροιας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αγίας Μαρί-
νας-Τριλόφου Αντιμετώπιση των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες

3η Ομάδα 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων

4η Ομάδα Αγίου Γεωργίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Μιλώ για την πόλη μου και το 
περιβάλλον που ζω

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο Μακροχωρίου 
Μιλώ για την πόλη μου-Μακροχώρι και τον 
τόπο που ζω

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Διαβατού-Μέσης 
Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου

5η Ομάδα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.Νι-
κομήδειας-Λυκογιάννης Έλλειψη υποδομών 
δημιουργικής απασχόλησης εκτός σχολικού 
περιβάλλοντος 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Βεργίνας-Παλατι-
τσίων Λειτουργία παιδικής χαράς

6η Ομάδα  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κου-
λούρας Ένας ήλιος να προβάλει στη στέ-
γη του σχολείου μας

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ριζωμάτων- Δα-
σκίου Σφηκιάς Προβλήματα και προτά-
σεις-Δημοτικό διαμέρισμα Μακεδονίδος

7η Ομάδα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πατρί-
δας Οι Πρόσφυγες

Η συνεδρίαση θα προβληθεί ζωντανά 
στο Youtube κανάλι του Δήμου Βέροιας :

https://www.youtube.com/@dimos-verias

3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 17-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ευχαριστήριο Δημάρχου και Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Πολιτικής για τη διοργάνωση 

του αφιερώματος στον Ι. Καμπανέλλη

Ο Δήμαρχος Βέροιας , η αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και τα στελέχη του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου εκφράζουν τις θερμές 
ευχαριστίες τους στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Βέροιας και 
στο μουσικό σχήμα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ για τη 
διοργάνωση της παράστασης    ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ «….αρνιέμαι να ΄χω σκέψη που σωπαίνει» με σκοπό τη συλλογή τροφίμων για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας, διότι με τις μουσικές εκδηλώσεις τους συμβάλλουν έμπρακτα στο κοινωνικό 
έργο του Δήμου . 

Η κινητοποίηση του κόσμου ήταν συγκινητική. Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους όσους κινητοποιήθηκαν.  Τα 
λίγα από πολλούς  μπορούν να γίνουν πολλά, αρκεί να περισσεύει μέσα μας η αλληλεγγύη. 

Βλαζάκης -Χασιώτης - Ουσουλτζόγλου: 
Σημείωμα «αποκατάστασης της ιστορικής 

αλήθειας» για το Μουσείο των Αιγών

Συνεδριάζει την Τρίτη 
το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο 

Παίδων Δήμου Βέροιας 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο 
ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου Οχημάτων

Από τον Δήμο Βέροιας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την αρ. 577/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ 6ΞΙΩΩ9Ο-ΥΦΓ 
με τίτλο «Έγκριση: α) Τεχνικής Έκθεσης της υπηρεσίας ‘Παροχή Εργασιών Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας’, β) Δι-
αδικασίας κατάρτισης Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων και γ) Καθορισμού των όρων ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών 
Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων» να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση στο πρωτό-
κολλο του Δήμου Βέροιας για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.    

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλης
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Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

τελικά ως λαό δεν μπο-
ρώ να μας καταλάβω.

Ότι δηλαδή, ένα ζευγάρι λατρεύει τον ελληνικό κινημα-
τογράφο εμπράκτως, αντί να του δώσουμε συγχαρητήρια, 
αμέσως να το καταδικάσουμε.

Λατρεύει η Εύα, τη Ρένα Βλαχοπούλου που έκανε 
παρεούλα με τον εμίρη, τον κακομοίρη και αποφάσισε να 
πάει να βρει κανονικό εμίρη και αντί να της ευχηθούμε, 
άντε και καλές βαλίτσες, αμέσως να την ορμήξουμε.

Άσε δε, για τον σύντροφό της, που βγήκε μπροστά και 
είπε εμένα πιάστε, εγώ φταίω για όλα, αντί να του δώ-
σουμε συγχαρητήρια και να πούμε, ορίστε ένας άντρας, 
αμέσως να τον κατηγορήσουμε, ο οποίος σύντροφος 
θαυμάζει και αυτός ελληνικό κινηματογράφο, ήθελε λέει 
να κάνει δώρο στην Εύα μας ένα κότερο, όπως λέμε «έχω 
και κότερο πάμε μία βόλτα»!

Δηλαδή, αν το καλοσκεφτούμε δεν έχουμε Κατάρ γκέιτ, 
αλλά Βλαχοπούλου, εναντίον Βουτσά και τανάπαλιν!

Προσωπικά πάντως είμαι θυμωμένος, λιγάκι, αφού 
η αγαπημένη μας Εύα δεν εξαπάτησε τον Αδάμ, αλλά ο 
Αδάμ την Εύα, άρα πρέπει να ξαναγράψουμε την Παλαιά 
Διαθήκη, που σημαίνει έξοδα και νέα δανεικά από τον εμί-
ρη, α ρε άτιμο εμιράκο και επίσης η Εύα αποπλάνησε τον 
πρίγκηψ, χορεύοντας τον χορό της κοιλιάς, και το έκανε 
χωρίς τύψεις, χωρίς να προβληματιστεί τι θα χορεύουμε 
πλέον, εμείς οι χοντρούληδες. 

Μια κοιλιά είχαμε να καμαρώνουμε, πάει και αυτή, μας 
την κλέψανε τα μοντέλα!

Βέβαια να θυμηθούμε ότι η εν λόγω κυρία, κατηγο-
ρούσε τους τεμπέληδες που παίρνανε επιδόματα, ενώ 
αυτή προτιμά να παίρνει βαλίτσες, άλλοι παλιά παίρνανε 
πάμπερς, τελικά σε αυτή τη χώρα, ότι μπορεί ο καθένας 
παίρνει.

Οι περισσότεροι βέβαια, παίρνουν το @@κρύτερο, 
αλλά δεν πειράζει!

Υπάρχει βέβαια και άλλος λόγος, που κατηγορούμε το 
Ευάκι μας. 

Οι περισσότερες ελληνίδες, εάν πας σπίτι τους, παρα-
τηρείς μία ακαταστασία, μονόευρα, δεκάλεπτα πεταμένα, 
εικοσάλεπτα, ενώ η Εύα μας, κορίτσι για σπίτι, όλα τα-
κτοποιημένα, όλα σε τάξη, πρώτα πενηντάρικα, μετά τα 
κατοστάρικα, μετά τα πράσινα, μετά τα μώβ, κάπου στο 
τέλος και μερικά ταληράκια, έτσι για πλάκα και μέσα σε 
βαλιτσούλα.

Ακριβώς όπως η ελληνίδα μάνα, φωνάζει το καμάρι 
της εάν στη βαλίτσα, έβαλε το σώβρακο.

Τι σώβρακα, τι κατοστάρικα!
Τελειώνοντας, μερικές παρατηρήσεις.
Η συγκεκριμένη κυρία για μένα προσωπικά ήταν μία, 

ευπαρουσίαστη νεαρά, τώρα με το σκανδαλάκι, ασχολή-
θηκα λίγο παραπάνω και ρε … ελληναρά, ειλικρινά ανα-
ρωτιέμαι, τι ψηφίζεις!

Και εγώ ελληναράς είμαι, μην ξεχνιόμαστε.
Δεύτερη παρατήρηση, οι λεγόμενες Μ.Κ.Ο. πρέπει να 

κλείσουνε τώρα, να εξαφανιστούνε από το χάρτη, πρόκει-
ται για εστίες διαφθοράς και τίποτα άλλο. Είναι μία ανα-
κάλυψη τους συστήματος, για να τα τσεπώνει, με νόμιμο 
τρόπο, εις υγείαν των κορόιδων!

Τρίτη παρατήρηση, πάλι σε μία Μ.Κ.Ο. ξεφύτρωσε και 
πρώην υπουργός της ΝΔ, γνωστός ως και εμβολιάκιας 
(ορισμός δικός μου)!

Τέταρτη παρατήρηση, δυστυχώς, η Ευρωπαική Ένω-
ση, έχει μετατραπεί σε χώρο αλληλεγγύης για κλέπτες 
και απατεώνες, είτε μας αρέσει, είτε όχι, και μεθύστακες 
κάπου-κάπου.

Πέμπτη παρατήρηση, Κυριάκο έδιωξες τον Κύρτσο, 
πάρε την Εύα μπορείς!

Έκτη παρατήρηση, για το επίπεδο της χώρας, όταν 
ρωτήθηκε κυρία σε δικαστήριο, που βρήκε τα χρήματα, η 
απάντηση απλή, από βίζιτες! 

Καλημέρα στην πατρίδα των κότερων και των βιζιτών!
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΜΙΑ ΕΥΑ ΣΤΟ ΧΑΡΕΜΙ!«Μάγοι και Ποιμένες» ήλθον 
προσκυνήσαι Χριστόν τον 

γεννηθέντα εν Βηθλεέμ τη πόλει»
Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε…»
Με τη χριστουγεννιάτικη αυτή δοξολογία, φίλοι αναγνώστες, 

αρχίζει το λόγο του στα άγια Επιφάνεια ο μέγας της Εκκλησίας 
μας ιεράρχης, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Με τον λαμπρό 
και ένθεο αυτόν ύμνο ψάλλει και η Εκκλησία μας τη μεγάλη 
γιορτή των Χριστουγέννων και από βδομάδες τώρα καλεί τους 
χριστιανούς σε πανηγυρικό εορτασμό και ένθερμη ανάμνηση του 
χαρμόσυνου και κοσμοσωτήριου γεγονότος της θείας ενανθρω-
πήσεως.

Και ψάλλουν την ημέρα αυτή όχι μόνο οι μυριάδες των χριστιανών όπου γης, αλλά 
και ουρανόθεν οι προφήτες, αφού βλέπουν την εκπλήρωση των προφητειών τους. 
Ψάλλουν οι Άγγελοι του Θεού με το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ». Ψάλλουν οι Δίκαιο του 
Παραδείσου, οι Ποιμένες της Βηθλεέμ και της Ανατολής οι Μάγοι.

Χαρμόσυνος και ο στίχος των μεγαλυναρίων που ψάλλει: «Μάγοι και Ποθμένες ήλ-
θον προσκυνήσαι Χριστόν τον γεννηθέντα εν Βηθλεέμ τη πόλει».

Οι Ποιμένες ήταν φιλόθρησκοι. Εβραίοι αγράμματοι μεν, αλλά απλοί και πιστοί και 
αθώοι βοσκοί της Βηθλεέμ, άνθρωποι του αληθινού Θεού, της ειρήνης, της προσδοκίας 
του Μεσσία.

Αλλά οι τρεις Μάγοι; Ποιοι ήταν αυτοί; Οι Μάγοι ήταν ειδωλολάτρες. Ήταν μεγιστά-
νες και σπουδαίοι. Γράμματα, σοφία, πλούτο, δόξα κοσμική διέθεταν, αλλά δεν είχε 
κυριέψει την ψυχή τους και δεν είχε τυφλώσει τη διάνοιά τους η έπαρση, ο εγωισμός, 
η κακία, όπως συμβαίνει με πολλούς μεγάλους και τρανούς της εποχής μας. Και αυτοί 
ήταν θεοφοβούμενοι και πιστοί. Λάτρευαν, όμως, ψεύτικους θεούς. Διακρίνονταν από 
αγαθή διάθεση, ανοικτό μυαλό, αγάπη προς της αλήθεια και μία ζωηρή επιθυμία για τη 
σωτηρία. Αν και κατοικούσαν σε μακρινή χώρα, χωρίς προφήτες, χωρίς γραφές, χωρίς 
επαγγελίες και θυσίες και συναγωγές, δεν αμφέβαλλαν ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας. Το 
πιστεύουν με όλη τους την ψυχή και αφήνουν τη μακρινή ανατολή και σπεύδουν εν μέ-
σω πολλών κινδύνων να προσκυνήσουν τον άγνωστο, νεοφανή και αλλοεθνή βασιλέα. 
Γι’ αυτό και τώρα προσελκύουν τον θείο φωτισμό και οδηγούνται από αστέρα θεϊκό να 
αναζητήσουν  και να βρουν τον Θεάνθρωπο Λυτρωτή.

Τελικά, γεμάτοι χαρά φτάνουν εκεί όπου είχαν καταλύσει ο Ιωσήφ, η Παρθένα και το 
θείο Βρέφος. Θαυμάζουν, προσκυνούν και, πριν αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους, 
προσφέρουν ως δώρα ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουν. Χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Τα δώ-
ρα αυτά έχουν πνευματικό νόημα.

Ο χρυσός είναι σύμβολο της επίγειας Βασιλείας, αλλά και της αρετής. Το λιβάνι σύμ-
βολο της Θεότητας, αλλά και της προσευχής. Τα σμύρνα (που τα χρησιμοποιούσαν για 
τους νεκρούς) σύμβολο του μαρτυρίου και του θανάτου, αφού ο αναμάρτητος Θεός δεν 
ήρθε να απολαύσει την επίγεια ζωή, αλλά να υπομείνει το πάθος και να σταυρωθεί. Αυ-
τή ήταν η πίστη η ευλάβεια, η αφοσίωση των τριών Μάγων. Αυτά ήταν τα δώρα τους.

Σήμερα, ποια δώρα πρέπει εμείς οι Χριστιανοί να προ-
σφέρουμε στον παντοδύναμο Λυτρωτή μας; Θερμή πίστη και 
ολόψυχη λατρεία. Καρδία καθαρή και πνεύμα συντετριμμένο. 
Αγάπη αγνή και ταπεινή αγαθοεργία. Συγνώμη και ευσπλα-
χνία αντί του μίσους, του φθόνου και της κακίας. Ειλικρίνεια 
αντί του ψεύδους. Συμμετοχή στα μυστήρια ης εκκλησίας μας 
αντί της αδιαφορίας. Με αυτά ας προσκυνήσουμε την πανα-
γία της Γεννήσεώς του ημέρα. Αυτά, φίλοι αναγνώστες, ας 
αγωνιζόμαστε κάθε μέρα να Του προσφέρουμε ως αντίδωρο 
της άπειρης αγάπης Του.

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - STRANGE WORLD (Disney)
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 : 
Σάββατο 17/12 - Κυριακή 18/12  στις 17.15 

Σκηνοθεσία: Don Hall
Σενάριο: Qui Nguyen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Ανδρέ-

ας Ρήγας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Γιώργος Μαντάς, Πάνος 
Τοψίδης, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Τζωρτζίνα Καραχάλιου, 
Στεφανία Γουλιώτη, Ίρις Πανταζάρα, Νικόλας Ζωζός, Χαρά 
Ζησιμάτου, Μαρία Πλακίδη, Γιάννης Στεφόπουλος, Πάνος 
Αποστολόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, 
Ντίνος Σούτης, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: THE MOVIE (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  
Σάββατο 17/12 στις 17.30 
Κυριακή 18/12 στις 16.40
Σκηνοθεσία: Άκης Καρράς
Σενάριο: Άθως Δανέλλης
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Άθως 

Δανέλλης, Έλενα Μαραγκού

AVATAR: THE WAY OF WATER 
Σε 2D απλές προβολές και 3D HFR (high frame rate) 48 

fps.
Σε 2D απλές προβολές: 
Σε 2D απλές προβολές: Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 15/12 - Παρασκευή 16/12  στις 19.30 
Σάββατο 17/12 στις 20.00
Κυριακή 18/12 στις 18.00 

Σε 2D απλές προβολές: Προβολές στην αίθουσα 1: 
Δευτέρα 19/12 - Τετάρτη 21/12 στις 20.00 
Σε 3D HFR (High Frame Rate) 48 fps:
Σε 3D HFR (High Frame Rate) 48fps: Προβολές στην αί-

θουσα 1:
Πέμπτη 15/12 - Παρασκευή 16/12 - Τρίτη 20/12 στις 20.00
Σάββατο 17/12 - Κυριακή 18/12 στις 19.30

Σκηνοθεσία: James Cameron
Σενάριο: James Cameron
Ηθοποιοί: Jemaine Clement, Sam Worthington, 

Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni 
Ribisi, CCH Pounder, Joel David Moore, Kate Winslet, Oona 
Chaplin, Edie Falco, Chloe Coleman, Jack Champion, Bailey 
Bass, Cliff Curtis, Michelle Yeoh

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 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»   
  15/12/22 - 21/12/22



Με συγκεκριμένες προτάσεις και 
αιτήματα τοποθετήθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, στη συζήτηση του 
Προϋπολογισμού 2023, βάζοντας σε 
πρώτο πλάνο τις αποζημιώσεις των 
αγροτών που εκκρεμούν, θέτοντας 
το ζήτημα της επιδότησης ρεύματος, 
των επιχειρήσεων που καταναλώ-
νουν περισσότερες από 2000 κιλο-
βατώρες, αλλά και το ζήτημα των 
δανειοληπτών, που πλήττονται από 
τα αυξημένα επιτόκια, λόγω πληθω-
ρισμού.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
«οι αγρότες της Ημαθίας βασίζονται 
στην αξιοπιστία της Κυβέρνησης 
ότι θα αποζημιώνονται δίκαια και 
με ταχύτητα. Αυτό το διάστημα, πε-
ριμένουν τις ανακοινώσεις για τις 
αποζημιώσεις τους από  το φετινό 
παγετό, το χαλάζι και τις βροχοπτώ-
σεις. Περιμένουν καιρό αλλά οι υ-

ποχρεώσεις τους δεν περιμένουν». 
Αντίστοιχα, τόνισε ότι η κλιμακωτή 
επιδότηση ρεύματος σε επιχειρή-
σεις, που έχουν ισχύ έως 35 κιλο-

βολτ αμπέρ αλλά καταναλώνουν πά-
νω από 2000 κιλοβατώρες, πλήττει 
ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως αρτοποιεία και κρεοπωλεία, 
γι’ αυτό και ζήτησε την επανεξέταση 
του μέτρου. 

Ο Βουλευτής εστίασε και στα 
χρέη που έχουν συσσωρευτεί στην 
πανδημία και επιβαρύνονται λόγω 
της ενεργειακής κρίσης, επισημαί-
νοντας ότι «πρέπει η Πολιτεία, σε 
συνεργασία με τις τράπεζες να μερι-
μνήσει γι’ αυτούς τους δανειολήπτες, 
οι οποίοι δεν είναι μπαταχτσήδες. 
Είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένοι από 
την πανδημία, ιδιαίτερα επιβαρυμέ-
νοι από την αύξηση των επιτοκίων 
και αυτή την στιγμή βρίσκονται μέσα 
σε μια δίνη».

Ο Τάσος Μπαρτζώκας δήλωσε 
ότι το κύριο μέλημα της πολιτικής 
είναι να αρθρώνει τα αιτήματα των 
πολιτών και να τα μετατρέπει σε λύ-
σεις, μέσω αποτελεσματικών πολι-
τικών. Και υπό αυτό το πρίσμα, ο 
Προϋπολογισμός του 2023, οφείλει 
να επιδείξει την αποτελεσματικότη-
τα που χρειάζεται η κοινωνία, ώστε 
να καταστεί το ετήσιο ραντεβού της 
Κυβέρνησης με την αλήθεια και με 
την ανανέωση της δέσμευσής της, 
απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Ευχαριστήριο για την χορηγία 

καλλυντικών ειδών στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο του 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τα στελέχη του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, ευχαριστούν θερμά 
συμπολίτισσα για την ευγενική χορηγία καλλυντικών ειδών στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο.

Καθημερινά, επισκέπτονται το Κοινωνικό Φαρμακείο συμπο-
λίτες μας για να προσφέρουν ανώνυμα, φάρμακα και άλλα είδη 
φαρμακείου ώστε να δωθούν σε άλλους συμπολίτες μας που τα 
έχουν ανάγκη αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να τα αγοράσουν. 
Με γνώμονα την προσφορά, λαμβάνουν την μέγιστη ικανοποίηση 
που μπορεί κανείς να λάβει.

Ενισχύοντας το Κοινωνικό Φαρμακείο, δίνεται η δυνατότητα να 
βοηθηθούν 85 εγγεγραμμένοι ωφελούμενοι, δημότες Αλεξάνδρειας 
και περιχώρων οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και αδυνατούν 
να ανταπεξέλθουν στα έξοδα φαρμακευτικής περίθαλψης.

Να συνεχίσουμε – ο καθένας μας με όποιο τρόπο μπορεί
Να προσφέρουμε στο συνάνθρωπο μας.
Τις άγιες μέρες που έρχονται, ας γίνουμε ένας κύκλος αγάπης 

που θα χωράει μέσα του όλους τους δημότες, χωρίς κανενός εί-
δους διακρίσεις.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

Φασόν εγκαίνια Μητσοτάκη για ένα
 μνημείο παγκόσμιας ακτινοβολίας

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Τα ευτελή ποιοτικά στοιχεία του ίδιου και της παράταξης 
της Ν.Δ. προδίδει ο άθλιος χειρισμός της τελετής των εγκαινί-
ων του νέου Μουσείου των Αιγών από την πλευρά της κυβέρ-
νησης, τη Δευτέρα. Ένα μεγαλειώδες έργο παγκόσμιας ακτι-
νοβολίας, απόρροια προσπαθειών και αγώνων 30 και πλέον 
χρόνων και πολλών Δημάρχων, Περιφερειαρχών, Υπουργών 
και Πρωθυπουργών, τυγχάνει της απολύτου καπηλείας του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει φυσικά εκλογών. Γεγονός που 
δεν υποβαθμίζει μόνο τις προσπάθειες που έγιναν από όλους 
στην πορεία των ετών, αλλά και την αξία του σπουδαίου έρ-
γου, το οποίο δυστυχώς «πνίγεται» στο αμιγώς προεκλογικό 
πρόγραμμα ημέρας του Μητσοτάκη, αφού μία ώρα μετά τα 
εγκαίνια ακολουθεί -Φευ!- συνάντησή του με πολίτες σε καφε-
τέρια της Αλεξάνδρειας!

Έχουμε αισθανθεί πολλές φορές ντροπή στα χρόνια της 
διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση, σε ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας για όλη την Ανθρω-

πότητα, ο πρωθυπουργός το έχει τερματίσει, προσπαθώντας να κερδίσει κομματικά οφέλη στο 
όνομα της Ελληνικής Ιστορίας. Είναι η εθνική προσβολή του αιώνα, το νέο Μουσείο των Αιγών να 
αντιμετωπίζεται ανερυθρίαστα προς άγρα ψήφων και εντυπώσεων, ενσωματωμένο σε ένα φασόν 
πρόγραμμα εγκαινίων γεφυρών και δρόμων. Αν αυτό δεν το αντιλαμβάνεται ένας πρωθυπουργός, 
τότε δεν κάνει για πρωθυπουργός.

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

Με διάταγμα του Προέδρου Αλ Σίσσι, η Αίγυπτος καθόρισε 
μονομερώς τα όρια της δίκης της ΑΟΖ με τη Λιβύη, με αναφο-
ρά τη μέση γραμμή. Το Αιγυπτιακό διάταγμα αγνοεί το Τουρκο 
- Λιβυκό μνημόνιο και αφήνει εκτός μια περιοχή 12 ναυτικών 
μιλίων, νότια της Κρήτης, στο σημειο που συναντώνται οι 
ΑΟΖ Αιγύπτου, Ελλάδος, Λιβύης, για διαπραγμάτευση των 
ορίων μεταξύ των τριών χωρών. 

Προσωρινή Κυβέρνηση της Λιβύης και Άγκυρα έσπευσαν 
να υποβάλουν ενστάσεις στον ΟΗΕ, ισχυριζόμενες ότι η Αί-
γυπτος καταπατά θαλάσσιες εκτάσεις, που διεκδικούνται από 
τις δυο χώρες, με βάση το γνωστό Τούρκο - Λιβυκό μνημόνιο. 

Η κίνηση αυτή της Αιγύπτου στέλνει ένα αυστηρό μήνυ-
μα στη δορυφορούμενη από την Άγκυρα Προσωρινή Κυβέρνηση της Λιβύης, ότι η 
Αίγυπτος δεν θα ανεχθεί αυθαίρετες Τουρκο -Λιβυκές διεκδικήσεις σε βάρος της, κατά 
απροκάλυπτη παραβίαση του διεθνούς θαλασσίου δικαίου. Το τελευταίο ορίζει τη μέση 
γραμμή ως βάση οριοθετήσεως, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εξα-
ντλήσεως του ανωτάτου ορίου ΑΟΖ των 200 ναυτικών μιλίων. 

Προφανώς, το Αιγυπτιακό διάταγμα στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα προς την 
Ελλάδα, που δεν αντιμετωπίζει, με τη δέουσα αποφασιστικότητα, τις αυθαίρετες διεκ-
δικήσεις της Άγκυρας, με τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» και το εξωφρενικό Τουρκο 
- Λιβυκό μνημόνιο. 

Δεν διαφεύγει κανενός και η Άγκυρα, άλλωστε, δεν το αποκρύπτει οτι το Τουρκο - 
Λιβυκό μνημόνιο και η μετέπειτα συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για την αξιοποίηση των 
Λιβυκών υδρογονανθράκων έχουν ως στόχο , πέραν της Λιβυκής ΑΟΖ, την Ελληνική 
ΑΟΖ νότια της Κρήτης. Η Ελλάδα δεν μπορεί ούτε να ολιγωρεί ούτε να αδρανεί στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων της και των ζωτικών της συμφερόντων στην περιοχή 
αυτή, αλλά και γενικότερα σ’ ολη την έκταση της δυνητικής Ελληνικής ΑΟΖ. 

Ως θέμα προτεραιότητας , στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής, η Ελλάδα πρέ-
πει να συμπληρώσει άμεσα, στο μέτρο που χρειάζεται, το νόμο Μανιάτη του 2011 και 
να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών της υδάτων στην Κρήτη και τα γειτνιάζο-
ντα νησιά σε 12 μίλια. 

Θα πρέπει επίσης να θέσει ως προτεραιότητα την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Κύ-
προ ,που παραμένει σε επικίνδυνη εκκρεμότητα, γεγονός που επιτρέπει στην Αγκυρα 
να προβάλλει αυθαιρέτως τη «Γαλάζια Πατρίδα» μεταξύ Κύπρου και Κρήτης και επηρε-
άζει την ολοκλήρωση της οριοθετήσεως της ΑΟΖ με την Αίγυπτο. 

Η Πατριωτική Ενωση καλεί την Κυβέρνηση να κινηθεί εγκαίρως και αποφασιστικά 
και ν’ αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη  προάσπιση και τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων της στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αγνοώντας , στην πράξη , το 
Τούρκο - Λιβυκό μνημόνιο και προκαταλαμβάνοντας τους σχεδιασμούς της Αγκυρας 
για τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων. 

 Ο Πρόεδρος 
Πρόδρομος Σ. Εμφιετζόγλου 
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Τάσος Μπαρτζώκας στη Βουλή, 
για τον Προϋπολογισμό 2023:  

Να Αποζημιωθούν οι αγρότες, αυξημένες 
επιδοτήσεις ρεύματος για τις 

επιχειρήσεις, μέριμνα για τους δανειολήπτες 

Μήνυμα αποφασιστικότητας και προς την Ελλάδα η κίνηση
 του Προέδρου Αλ Σίσσι για μονομερή καθορισμό της ΑΟΖ με τη Λιβύη, 

με αναφορά τη μέση γραμμή και αγνόηση του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου 



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΤΟ ΠΙΘΑΡΙ

1. Της Πανδώρας το πιθάρι το κοιτάω 
και γελάω

2. αλλά δεν κατηγοράω τη γυναίκα, 
παρά τούτων

3. τα φτερά των αγαθών. Γιατί, όπως 
ακολουθώντας

4. τις συνήθειες όλου του κόσμου 
προς τον Όλυμπο φτερουγάνε,

5. όφειλαν κάποια να πέφτουν και στης γης κάτω τα μέρη.
6. Αφού χάθηκε το πώμα, έχασε και η γυναίκα
7. τη λαμπράδα από τις χάρες που ως τότε τη στολίζαν
8. κι έγιναν τα μάγουλά της κατακίτρινα σαν ώχρα.
9. Έτσι και στα δυο η ζωή μας είναι τώρα ζημιωμένη:
10. κι η γυναίκα πια γερνάει και ο πίθος άδειος μένει.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ Ε.Α. Χ, 71
1. Πανδώρης ορόων γελόω πίθον, ουδέ γυναίκα
2. μέμφομαι, αλλ’ αυτών τα πτερά των αγαθών.
3. Ως γαρ επ’ Ολύμποιο μετά χθονός ήθεα πάσης
4. πωτώνται, πίπτειν και κατά γην όφελον.
5. Η δε γυνή μετά πώμα κατωχρήσασα παρειάς
6. ώλεσεν αγλαΐην ων έφερεν χαρίτων.
7. Αμφοτέρων δ’ ήμαρτεν ο νυν βίος, όττι και αυτήν
8. γηράσκουσαν έχει, και πίθος ουδέν έχει.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο σύγγραμμά του «ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΑΙ» ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Ησίοδος (8ος αι. π.Χ.), ο 
καταγόμενος από την κωμόπολη Άσκρα της Βοιωτίας, όταν είδε 
ο Δίας ότι ο Προμηθέας έκλεψε από τον Όλυμπο τη φωτιά και τη 
χάρισε στους ανθρώπους, θύμωσε πάρα πολύ και του είπε «Ε, 
γιε του Ιαπετού, … γελάς που μου έκλεψες τη φωτιά, αλλά θα δεις 
ότι αυτό που έκανες θα βγει σε κακό δικό σου και των ανθρώπων, 
επειδή εγώ σε αντιστάθμισα του καλού, που πήραν οι άνθρωποι, 
θα τους δώσω ένα τέτοιο κακό που θα τους φαίνεται καλό και θα 
το αγαπούν μέσα από τα φυλλοκάρδια τους, ενώ αυτό θα είναι η 
συμφορά τους».

Τότε διέταξε ο Δίας τον τεχνίτη γιο του, τον Ήφαιστο, να πλάσει 
με χώμα και με νερό ένα πλάσμα, μια γυναίκα, με κορμί λαχταριστό, 
που να μοιάζει στη θωριά με τις θεές του Ολύμπου. Η διαταγή του 
Δία εκτελέστηκε αμέσως από τον Ήφαιστο, και, μόλις είδαν οι άλλοι 
θεοί το όμορφο πλάσμα που έπλασε, έτρεξαν να βοηθήσουν ώστε 
να γίνει μια γυναίκα με όλες τις χάρες και τα στολίδια της. Τελευταί-
ος ο θεός Ερμής έδωσε με εντολή του Δία στη νεόπλαστη γυναίκα 
την ικανότητα να μιλάει, να λέει γλυκόλογα ανακατεμένα με ψέματα, 
ώστε να μπορεί να ξεγελάει τον άντρα της, και τη βάφτισε κιόλας, 
της έδωσε το όνομα Πανδώρα, επειδή αυτή ήταν το δώρο των θε-
ών πάντων στους ανθρώπους, ένα δώρο, όπως το ήθελε ο Δίας, 
πηγή συμφορών για τους άνδρες.

Η αποστολή της παράδοσης της Πανδώρας στον αδελφό του 
Προμηθέα, τον Επιμηθέα, ανατέθηκε από τον Δία στον αγγελιοφό-

ρο του τον Ερμή. Όταν ο Επιμηθέας αντίκρυσε την Πανδώρα και 
άκουσε από τον Ερμή ότι ο Δίας του την κάνει δώρο, χωρίς δεύτερη 
σκέψη τη δέχτηκε ενθουσιασμένος και την πήρε στο σπίτι του για 
γυναίκα του. Έπειτα, όταν θυμήθηκε τη συμβουλή του αδερφού 
του, να μη δεχτεί κανένα δώρο από τον Δία, ήταν πολύ αργά, έτσι κι 
αλλιώς δεν μπορούσε, δεν το άντεχε πια η καρδιά του να ζήσει χω-
ρίς την Πανδώρα του. Τέτοιος ήταν ο Επιμηθέας, πρώτα έκανε κάτι 
και έπειτα σκεφτόταν τι έκανε!

 ΤΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ
Για το περίφημο πιθάρι της Πανδώρας, το οποίο έγινε η αιτία 

να πέσουν πάνω στους ανθρώπους συμφορές, που ως τότε τους 
ήταν άγνωστες, υπάρχουν βασικά δύο εκδοχές: Σύμφωνα με τη 
μία το πιθάρι που ήταν γεμάτο με συμφορές (δεινά) το είχε πάρει ο 
Προμηθέας από τους Σατύρους κλειστό και το είχε παραδώσει για 
φύλαξη στον αδερφό του, τον Επιμηθέα, τη μέρα που τον συμβού-
λεψε να μη δεχθεί κανένα δώρο από τον Δία γιατί μπορεί να ήταν 
δώρο-παγίδα.

Σύμφωνα με την άλλη εκδοχή το πιθάρι ήταν γεμάτο αγαθά, ό-
πως π.χ. η ελπίδα, και είχε δοθεί ως δώρο των θεών του Ολύμπου 
στην Πανδώρα με τη συμβουλή να μην το ανοίξει.

Όπως όμως και να ‘χουν τα πράματα το μοιραίο γεγονός ήταν το 
άνοιγμα του πιθαριού από την Πανδώρα, η οποία δεν μπόρεσε να 
αντισταθεί στην περιέργεια να δει τι τέλος πάντων κρυβόταν μέσα 
του.

Έτσι εξαιτίας της περιέργειας της Πανδώρας βγήκαν όλες οι 
συμφορές από το πιθάρι και έπεσαν πάνω στους κακόμοιρους αν-
θρώπους, και πέταξαν όλα τα αγαθά που φυλάγονταν μέσα του… 
και ξαναγύρισαν στον Όλυμπο όλα, εκτός από την ελπίδα, που δεν 
πρόλαβε να φύγει, επειδή η Πανδώρα την τελευταία στιγμή αποφά-
σισε να το ξανακλείσει το πιθάρι με το πώμα.

Ο μύθος του πιθαριού της Πανδώρας δεν μας λέει τα ονόματα 
όλων των αγαθών που περιέχονταν σ’ αυτό παρά μόνο ενός, της 
ελπίδας. Αλλά από το επίγραμμα του Μακηδόνιου Ύπατου Ε.Α. Χ, 
71 μπορούμε να μαντέψουμε «κατά προσέγγιση» και τα ονόματα 
άλλων δύο, των εξής, του αγαθού της αιώνιας νεότητας και της α-
ναλλοίωτης ομορφιάς, εφόσον, όπως μας λέει ο επιγραμματοποιός 
μετά την αφαίρεση του πώματος η Πανδώρα έχασε την ομορφιά και 
τη χάρη που είχε πιο πριν, και ο Επιμηθέας την έβλεπε με το πέρα-
σμα των χρόνων να γερνάει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, ό-
σο το πιθάρι ήταν γεμάτο με όλα τα αγαθά και κλειστό, οι άνθρωποι 
απολάμβαναν όλα τα αγαθά, χωρίς αυτά να λιγοστεύουν, παρέμενε 
δηλαδή «και η πίτα ολόκληρη (σωστή) και ο σκύλος χορτάτος!».

Σε τελική ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι, συμφωνώντας 
με τον ποιητή μας, δεν κατηγορούμε τη γυναίκα για το άνοιγμα του 
πιθαριού, αλλά διαφωνώντας μ’ αυτόν δεν κατηγορούμε ούτε τα 
φτερά των αγαθών, επειδή πέταξαν όλα ψηλά στον Όλυμπο, και έ-
χουμε τη γνώμη, πως για όλα τα θετικά και τα αρνητικά (τα δεινά και 
τα αγαθά) που συμβαίνουν στους ανθρώπους «φταίει» η απεριόρι-
στη περιέργειά τους, η οποία έφτασε στο σημείο να ψάχνει να βρει 
ακόμα και το ΝΤΙΕΝΕΪ του Δία… Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν 
θα πάθουν από περιέργεια ό,τι λέγεται πως έπαθε η περίεργη γάτα.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2023

Θ.Γ.
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ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ ΥΠΑΤΟΥ «Η ΠΑΝΔΩΡΑ»

ΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 
ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ…
Όμως,
περίμενα τον Δεκέμβριο για να στο πω!
Έτσι το αισθανόμουν.
Νάναι κοντά ο Άγιος Βασίλης
με την κόκκινη σκούφια του γεμάτη δώρα.

Νάναι τα δένδρα στολισμένα
οι νάνοι να ξεμυτίζουν απ` το δάσος, 
να φορούν κασκόλ τα αισθήματα,
τα παιδιά με κοντά παντελόνια
να λεν τα κάλαντα με τις φυσαρμόνικες,
κάτι γιαγιές αγκαλιασμένες με τις μνήμες
να διηγούνται παραμύθια με 
τα πριγκιπόπουλα
και το δένδρο φωτισμένο με τα λαμπιόνια 
να υπόσχεται ΦΩΣ στους
 τρεμάμενους καιρούς.

Και κάποιοι, 
κάποιοι να τρέξουν στον Παπαδιαμάντη,
που ξέρει να κάνει τις μέρες να 
γιορτάζουν
να του πουν.

-Κυρ -Αλέξανδρε πιάσε πάλι τα 
μολύβια σου!  
Έχουμε τόσο ανάγκη τις ιστορίες σου
στο ανιστόρητο καιρό μας.

Χιόνια στο καμπαναριό που
 Χριστούγεννα σημαίνουν…
Χριστούγεννα στις καρδιές μας εεε…;;;
Να ΣΤΟΛΙΣΤΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!
Εεε κυρ-Αλέξανδρε !!!

  Γιάννης Ναζλίδης
17 Δεκεμβρίου  2022
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Παρουσιάστηκε  
το βιβλίο της Όλγας Κουτμηρίδου, 

«Η Κυρία Τσαγερό»
Την Κυριακή 11 Δεκεμ-

βρίου Παγκόσμια Ημέρα για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού η 
συγγραφέας Όλγα Κουτμη-
ρίδου, παρουσίασε την 2η 
έκδοση του βιβλίου της «Η 
Κυρία Τσαγερό» από τις εκ-
δόσεις «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ». Η πα-
ρουσίαση πραγματοποιήθη-
κε στο καφέ «εκτός χάρτη» 
papatzikou gallery. Στην εκδή-
λωση είχε αρκετά παιδιά στο 
κοινό που παρακολούθησαν 
με πολύ ενδιαφέρον την αφή-
γηση του ποιήματος που έγινε 
από την ίδια την κυρία Όλγα.

Κάλαντα, χριστουγεννιάτικες 
κάρτες, μολυβένιος στρατιώτης 

και θεατρικά δρώμενα στη Στέγη
 
  Συνεχίζονται οι χρι-

στουγεννιάτικες δράσεις 
στην Αντωνιάδεια Στέ-
γη Γραμμάτων & Τεχνών 
Βέροιας, με το παρακάτω 
πρόγραμμα:

 Σάββατο 17/12, 11.00
Ευχές από το βεστιάριο! 
Πρωτότυπες χριστου-

γεννιάτικες κάρτες
Ξέρετε πόσα υφάσμα-

τα, κοστούμια, χαρτόνια 
και υλικά ζουν στα βεστιά-
ρια των θεάτρων; Ξέρετε 
πόσες δημιουργίες και ε-
μπνεύσεις ενδυματολόγων 
και σκηνογράφων έχουν 
ζωντανέψει στο παρελθόν 
από αυτά, πόσοι ρόλοι πήραν ζωή, πόσα θεατρικά έργα πήραν μορφή και χαρακτήρα; 
Κάποιες από αυτές τις πρώτες ύλες λοιπόν, λένε πως δεν θέλουν να περάσουν άπραγες 
αυτά τα Χριστούγεννα! Και βρήκαν ένα τρόπο να ξαναζήσουν στα χέρια της ενδυματολόγου/
σκηνογράφου Ιωάννας Στεφανοπούλου, σε συνεργασία με μαθητές της από το Δημιουργικό 
Εργαστήριο ανα-κατασκευής χρηστικών αντικειμένων «Το θέατρο ραμμένο στα μέτρα μας» 
που έχει δημιουργηθεί από φέτος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 99 ετών. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!!! 
είσοδος ελεύθερη
Σάββατο 17/12, 18.00
Ο Μολυβένιος Στρατιώτης του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Παιδική θεατρική παράσταση / Musical 
 Ένα νέο δώρο έρχεται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα παλιά παιχνίδια 

έχουν αγωνία να δουν ποιος θα είναι ο καινούργιος τους φίλος. Εικοσιπέντε στρατιώτες 
έρχονται τυλιγμένοι σε ένα πανέμορφο κουτί, μόνο που ο ένας από αυτούς, έχει μια μικρή 
διαφορά από τους υπόλοιπους…του λείπει ένα πόδι. Εκεί γίνεται φίλος με την μπαλαρίνα, 
ενώ ο μοχθηρός κλόουν Τζακ που την θέλει δική του, τους επιφυλάσσει μια έκπληξη. Έτσι, 
καταλήγουν στον υπόνομο, γνωρίζοντας την φυλή των αρουραίων και τον σκληρό βασιλιά 
τους. Όμως μετά από μια ανατροπή, παιχνίδια και αρουραίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και 
επιστρέφουν όλοι μαζί στο σπίτι τα Χριστούγεννα, φτιάχνοντας μια γειτονιά για όλα τα σπα-
σμένα και χαμένα παιχνίδια που ψάχνουν το σπίτι τους.

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Σκηνοθεσία: Άγγελος Κουρέπης, Διασκευή: Λευτέρης Κωνσταντίνου, Χορογραφίες: Γιάννα 

Διακουμή, Λευτέρης Κωνσταντίνου, Μουσική: Μαρία Φιρλίγκου, Στίχοι τραγουδιών: Άγγελος 
Κουρέπης, Λευτέρης Κωνσταντίνου

Ενδυματολόγος: Μαρία Βόγλη, Κατασκευές: Κώστας Χατζηκαλλινικίδης, Σκηνογραφία: 
PlayTime Productions

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Ζερβού, Φωτογραφία - Βίντεο trailer: Κωστής Χατζής
Γραφιστική επιμέλεια: Λευτέρης Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άγγελος Κουρέ-

πης
Οργάνωση παραγωγής: Έμμα Χαραλαμπίδου, Παραγωγή: PlayTime Productions
Επί σκηνής παίζουν: Άννα Ιωσηφίδου, Νίκος Καρυδόπουλος, Άγγελος Κουρέπης, Λευτέ-

ρης Κωνσταντίνου. Χορεύουν: Δημήτρης Ανδρέου, Μαρία Βόγλη, Χριστίνα Ζαχαριάδου, Γιάν-
νης Καλπαξίδης, Χρύσα Κωστίκη, Μέλη Σμυρνιώτη, Αγγελάκι Τσαρουχάκι, Στέφανος Τσαβές

Γενική είσοδος: 8€
Δευτέρα 19/12, 20.00
Τα Χριστούγεννα ενός παιδιού από την Ουαλία του Dylan Tomas  
Μία αυτοβιογραφική ματιά στα Χριστούγεννα μιας αλλοτινής εποχής.
Επιλογή/σκηνοθεσία : Γιάννης Τσεμπερλίδης
Ηθοποιοί: Τμήμα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Δευτέρα 19/12, 20.30
Τα ομορφότερα Χριστούγεννα της ζωής μου 
Επιλογή/σκηνοθεσία : Γιάννης Τσεμπερλίδης
Ηθοποιοί: Τμήμα Θεατρικής Υποδομής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τρίτη 20/12, 20:30
Χορωδία της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια γύρω από το δέντρο
Μαέστρος: Δήμητρα Ζησέκα
και … κλικ στο face in hole!
Δημιουργός: Αλέξης Νικολαΐδης,  καθηγητής του τμήματος εικαστικών της ΚΕΠΑ Δήμου 

Βέροιας (εργαστήρι κατασκευών)

Τη Δευτέρα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας
Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Θεόδωρου 

Παπακώστα «Αρχαιολογία αγάπη μου… 
έλα πάρε με από δω»

Το  βιβλίο του Δρ. Θεόδωρου Παπακώστα «Αρχαιολογία αγάπη 
μου …έλα πάρε με από δω», παρουσιάζεται την Δευτέρα 19 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Στέλλα Δρούγου, ομότιμη καθηγήτρια 
κλασικής αρχαιολογίας του ΑΠΘ και ο συγγραφέας.

Το πρώτο βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο «Χωράει Όλη η Αρχαιό-
τητα στο Ασανσέρ;» έχει τιμηθεί με το Βραβείο Βιβλίου Public 2022 
στην κατηγορία «Ελληνικό Non-fiction».  Οι εβδομήντα εννιά ιστορίες 
που απλώνονται στα πέντε κεφάλαια του βιβλίου αποτελούν μία συ-
ναρπαστική εναλλαγή συναισθημάτων και εικόνων. Κάθε κεφάλαιο κι 
ένα στάδιο μέχρι την αποδοχή, γιατί αυτά που βιώνουμε για να απο-
δεχτούμε το ατομικό παρελθόν, ίσως είναι το κλειδί και για το συλλο-
γικό μας παρελθόν. Μέσα από τις αφηγήσεις του Archaeostoryteller 
για διάσημους και παντελώς άγνωστους ανθρώπους συνειδητοποιού-
με ότι, όσο άγνωστοι κι αν είμαστε μεταξύ μας, μας συνδέει η ανθρώ-
πινη εμπειρία.

Κι αυτό μπορεί να συμβεί και μέσα σε ένα ταξί. Πέντε άτομα, δια-
φορετικά μεταξύ τους, συζητούν και ταξιδεύουν μαζί σε μια διαδρομή 
από τη μια άκρη της πόλης στην άλλη και ταυτόχρονα σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του αρχαίου κόσμου. Ιστορίες μυθολογίας, σκλαβιάς και 
δεισιδαιμονίας, γλυπτικής, ζωγραφικής, θεάτρου και διασκέδασης, 
ιστορίες για την ποίηση, τη φιλοσοφία και, το σημαντικότερο όλων, 
τον έρωτα.
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CMYK

Μία ολόκληρη μουσική ιστορία «Από τη Μακεδονία 
στην Ήπειρο» με τον κορυφαίο δημοτικό τραγουδιστή 
Κώστα Τζίμα στο πρώτο ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στη Βέ-
ροια!

Ο δημοτικός τραγουδιστής από την Ήπειρο, ο κορυ-
φαίος Κώστας Τζίμας, συναντά τους Φώτη Τράσια και 
Δημήτρη Παράσχο σε μια βραδιά γεμάτη μουσική.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Sala του 
πολυχώρου «Ελιά» στις 10 το βράδυ, οι παρευρισκόμε-
νοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό τους 
και να γλεντήσουν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική.

Είσοδος: 6 ευρώ
Συμμετέχουν οι μουσικοί:
Τραγούδι: Κώστας Τζίμας, Φώτης Τράσιας
Κλαρίνο: Δημήτρης Παράσχος
Βιολί: Θάνος Ρούμπος
Κρουστά: Αντώνης Παπαδόπουλος
Τρομπέτα: Θοδωρής Σιταράς
Αρμόνιο/ ακορντεόν: Πέτρος Πιπιλιάρης
Απαραίτητη η κράτηση
Τηλέφωνα κρατήσεων:
6944 2900 50 6977 4264 25
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον κορυφαίο 

του δημοτικού τραγουδιού Κώστα Τζίμα, μέσα από το 
προφίλ στο «Αντέτι» , το 1ο Ψηφιακό Δίκτυο Παράδο-
σης και Πολιτισμού, εδώ: https://bit.ly/3tLOug2

Δείτε την Ελιά στο χάρτη εδώ: https://goo.gl/maps/
carW6BCY2kT7YpWJ6

Μέγας Χορηγός: 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης EASY EDUCATION 

https://easy-education.gr/
Χορηγοί:
Filéo Elegant Living
Τυροκομικά «Πάικο»
Υποστηρικτές:
Στάσου Μύγδαλα 
VEN 54 pizza n pasta
Σιδηροκατασκευές Αφοί Γκαλαϊτση και ΣΙΑ ΟΕ
Διοργάνωση: MAESTRIA CULTURAL EVENTS 

https://www.facebook.com/maestriaculturalevents

Γράφει ο Γιάννης Κ. Τσιαμήτρος 

     Παρακολούθησα το διεθνές επιστημονικό Συνέ-
δριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 
Συλλόγων Βλάχων που διεξήχθη στη Θεσ/νίκη στις 
10-11 Δεκεμβρίου 2022 με τίτλο ‘Βλαχόφωνος Ελλη-
νισμός-Ιστορική Πορεία και μελλοντικές προκλή-
σεις’. Το Συνέδριο οργανώθηκε κάτω από την αιγίδα 
της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης.

Στόχοι του Συνεδρίου, ήταν: α) η αποσαφήνιση του 
χαρακτήρα των βλάχικων (γλώσσα ή ιδίωμα), β) η μέ-
θοδος διάσωσης και διάδοσής τους (εγγραμματισμός 
ή καταγραφή), γ) η ενημέρωση του ευρέως κοινού για 
την συνεισφορά του βλαχόφωνου Ελληνισμού στην εν 
γένει πορεία του Ελληνισμού στον χρόνο, στην ιστορία 
και στον πολιτισμό, και δ) οι τρόποι αντιμετωπίσεως 
των προκλήσεων του μέλλοντος, ώστε να διασφαλισθεί 
η ενότητα του Ελληνισμού, αναπόσπαστο κομμάτι του 
οποίου είναι οι βλαχόφωνοι.

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν και 
απηύθυναν χαιρετισμό  πολιτικοί & διανοούμενοι της 
Θεσ/νίκης και πανελλαδικά. Επίσης, Διοικητικά Συμ-
βούλια & μέλη συλλόγων Βλάχων από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και πλήθος βλαχοφώνων και φίλων τους 
ήταν παρόντες. Για την συντομία του σημειώματος δεν 
τους αναφέρω.

Προσωπικά έβγαλα τα συμπεράσματά μου, ως συμ-
μετέχων στο συνέδριο. Ένα τριήμερο μετά, η ΠΟΠΣΒ 
στην ιστοσελίδα της εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου. 
Παρατήρησα ότι οι δημόσια εκφρασμένες απόψεις μου 
γενικά ταυτίζονται με τα αποτελέσματα του εν λόγω συ-
νεδρίου. Αισθάνομαι δικαιωμένος και ανακουφισμένος 
και για τον λόγο ότι δεν ‘ζάλιζα’, ούτε ενοχλούσα, ούτε 
κινδυνολογούσα άδικα το αναγνωστικό κοινό της Βέροι-
ας με τα γραφόμενά μου. 

Θεωρώ έτσι σωστότερο να αντιγράψω το περισσό-
τερο μέρος του Δελτίου, για λόγους αυθεντικότητας, ως 
ακολούθως: 

«…Εκφωνήθηκαν δεκαεννέα επιστημονικές εισηγήσεις, ενώ ταυ-
τοχρόνως υπήρχε και απευθείας μετάδοση των εργασιών του συνεδρί-
ου μέσω live streaming, δίδοντας την δυνατότητα της εξ αποστάσεως 
συμμετοχής στους απανταχού Βλαχόφωνους αλλά και σε όσους ενδια-
φέρονταν γενικότερα. Οι εκφωνηθείσες εισηγήσεις  παρουσίασαν κατά 
χρόνο και κατά θέμα όλους τους παράγοντες, που συνθέτουν την συνο-
λική εικόνα ενός σημαντικού τμήματος του Ελληνισμού, του Βλαχόφω-
νου Ελληνισμού, στην ιστορική πορεία του, στο παρόν και στο μέλλον:

Επισημάνθηκαν οι αγώνες για την διατήρηση της ελληνικής ταυ-
τότητάς τους μέσω συνέχισης λειτουργίας των Ελληνικών σχολείων 
επί Τουρκοκρατίας και αργότερα, αντιστεκόμενοι και στην προσπάθεια 
εκρουμανισμού τους από την Ρουμανία μέσω της ιδρύσεως  ρουμα-
νικών σχολείων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Γρεβενά. Επίσης 
κατατέθηκε προσωπική μαρτυρία για τον αγώνα της ελληνίστριας καθη-
γήτριας στο Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου Φανούλας Παπάζογλου.

Παρουσιάστηκε επίσης η κοινωνική και επαγγελματική ζωή, της 
καθημερινότητας και των μετακινήσεων των βλαχόφωνων Ελλήνων, 
με αφετηρία τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, ιδίως από την 
Μοσχόπολη, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και περαιτέρω μέσα από την 
βαλκανική λογοτεχνία με επικέντρωση στη σερβική λογοτεχνία. Επιση-
μάνθηκε ιδιαίτερα από τις βυζαντινές και οθωμανικές πηγές η μετάβα-
ση από τους «Ρωμαίους της πατρώας φωνής» στους «Βλάχους» με 
σημαντικά στοιχεία του βλαχόφωνου πληθυσμού, το σύμμεικτο και την 
οικονομική ισχύ του.

Εξετάστηκε κατά τρίτον, το σημαντικό θέμα, αντικείμενο κάθε είδους 
προπαγάνδας, τί είναι τα Βλάχικα, γλώσσα ή ιδίωμα και το στερεώς 
συνδεδεμένο με αυτό επιπρόσθετο ερώτημα, αν χρειάζεται εγγραμ-
ματισμός αυτών ή καταγραφή. Οι ειδικοί επιστήμονες κατέδειξαν την 
εκτεταμένη λατινοφωνία στην Χερσόνησο του Αίμου και ευρύτερα στην 
ΝΑ Ευρώπη, κατατάσσοντας τα βλάχικα στα λατινόφωνα ιδιώματα 
και πρότειναν την καταγραφή των ελληνοβλαχικών γλωσσικών ιδιωμά-
των, μέσω των Συλλόγων της Ομοσπονδίας, χρησιμοποιώντας λέξεις 
της ελληνικής γλώσσας και απόδοση στα βλάχικα και όχι εγγραμμα-
τισμού με την λατινική γραφή. Τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι τα βλάχικα είναι 
περισσότερα του ενός προφορικά τοπικά ιδιώματα, ότι δεν υπάρχει 
ενιαία ελληνοβλαχική γλώσσα, ότι κανένα ιδίωμα δεν επικράτησε των 
υπολοίπων και ότι η ομογενοποίησή τους θα τα εξαφάνιζε. Όσον δε α-
φορά το θέμα της διάσωσης των βλάχικων ο ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ 
και γλωσσολόγος-λατινιστής κ. Αντώνης Μπουσμπούκης κατέθεσε 
επιστημονική πρόταση καταγραφής των ελληνοβλάχικων ιδιωμάτων α-
πό κάτω προς τα πάνω, λαμβάνοντας υπόψιν την γνώμη των χρηστών 
αλλά αποκλειστικώς με το ελληνικό αλφάβητο (πηγή εξ άλλου και του 
λατινικού) και όχι κατ’ ενιαίο τρόπο αποκλείοντας την ομογενοποίησή 
τους. Συναφές ζήτημα είναι η απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα, το οποίο 
αφορά στην καταγωγή των Βλαχοφώνων. Υποστηρίχθηκε με πειστικά 
επιχειρήματα η καταγωγή των βλαχόφωνων από τους Μολοσούς 
τους προερχομένους εκ Δωριέων, που υπέστησαν γλωσσικό εκλατι-
νισμό κατά την ρωμαϊκή εποχή. Επιπροσθέτως, στην εισήγηση ειδικού 

επιστήμονα παρουσιάστηκε διεξοδικώς το θεώρημα του Αρμανισμού, 
ως κίνημα εθνοτικού εθνογλωσσικού εθνικισμού, με σαφείς εθνικούς 
πολιτικούς στόχους, που εμφανίσθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τέταρτον, μέσα από την ανάλυση του κουτσοβλαχικού ζητήματος 
που γεννήθηκε μέσα από την ρουμανική προπαγάνδα, με στόχο τους 
βλαχόφωνους Έλληνες και σκοπό να πεισθούν οι τελευταίοι, ότι δεν εί-
ναι Έλληνες αλλά εκ καταγωγής Ρωμαίοι και κατ’ επέκτασιν Ρουμάνοι. 
Η σχετική εισήγηση ήταν ιδιαιτέρως κατατοπιστική και κομβική ως προς 
την επιβίωση της προπαγάνδας αυτής μέχρι τις μέρες μας.

Πέμπτον, παρουσιάστηκε η προσφορά του βλαχόφωνου Ελλη-
νισμού στην τέχνη, στην αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων, στην 
Οικονομία, την Αρχιτεκτονική, με αιχμή του δόρατος τους Εθνικούς 
Ευεργέτες (από τους τριάντα εθνικούς ευεργέτες, οι δεκαπέντε ήταν 
Ηπειρώτες και από αυτούς οι εννέα ήταν βλαχόφωνοι).

Τέλος, αναφέρθηκε ιστορική καταγραφή των συνεπειών που υπέστη 
για τους αγώνες του ο βλαχόφωνος Ελληνισμός στην νεότερη ελληνική 
ιστορία, και ειδικότερα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
οπότε και στα πλαίσια μίας ευρείας εκκαθαριστικής επιχειρήσεως πυρ-
πολήθηκαν από τον Γερμανικό Στρατό τα βλαχοχώρια της Πίνδου.

Ολοκληρώνοντας την έρευνα του παρελθόντος, ακολούθησαν ουσι-
αστικές εισηγήσεις, που είχαν ως αντικείμενο το παρόν και το μέλλον 
του βλαχόφωνου Ελληνισμού. Τονίστηκε η κοινή συνείδηση της μεγί-
στης πλειοψηφίας των βλαχόφωνων, του ανήκειν στο ελληνικό έθνος, 
μη λογιζόμενοι ως εκ τούτου ως μειονότητα  και ότι τοποθετούνται απέ-
ναντι σε κάθε πρωτοβουλία ή προσπάθεια αθεμελίωτου διαχωρισμού 
των βλαχοφώνων από τον Ελληνισμό.

Τέλος σημειώθηκε η βούληση όλων να γίνει ομόφωνα δεκτή η πρό-
ταση του γλωσσολόγου-λατινιστή ομότιμου Καθηγητή ΑΠΘ κ. Αντώνη 
Μπουσμπούκη και να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ελληνοβλα-
χικών τοπικών ιδιωμάτων με το ελληνικό αλφάβητο, προκειμένου αυτά 
να διασωθούν και έτσι  να διασωθούν στοιχεία του πολιτιστικού πα-
ρελθόντος του  βλαχόφωνου Ελληνισμού και συστήνει την προφορική 
διάδοση των βλάχικων όπως γινόταν εδώ και αιώνες.

Οποιεσδήποτε προσπάθειες εγγραμματισμού των βλάχικων αυτών 
ιδιωμάτων, δηλαδή ορισμού άλλου μόνιμου τρόπου γραφής αυτών στο 
λατινικό ή ρουμανικό αλφάβητο, βρίσκει αντίθετο τον βλαχόφωνο Ελλη-
νισμό, διότι υπονομεύει την συνοχή του και το μέλλον του, απομακρύ-
νοντάς τον από  την μητέρα όλων των γλωσσών, που είναι κατά διεθνή 
ομολογία η Ελληνική». Ακολουθούν υπογραφές.  Το Δελτίο Τύπου 
μπορεί να το βρει κανείς εδώ: https://vlachs-popsv.gr/

Διαβάζοντας αυτά με τα οποία συμφωνώ, αναρωτιέμαι, γιατί ορισμέ-
νοι (ευτυχώς ελάχιστοι αλλά λαλίστατοι) εμμένουν σε βλάχικη ταυτό-
τητα, ετερότητα, διαφορετικότητα (και τα συναφή) των Βλάχων; 
Μήπως πρόκειται για θιασώτες του θεωρήματος του Αρμανισμού, 
ως κινήματος εθνοτικού εθνογλωσσικού εθνικισμού, με σαφείς ε-
θνικούς πολιτικούς στόχους, που εμφανίσθηκε μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο,  πράγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως στο Δελτίο 
Τύπου;

Σήμερα Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 
στην «Ελιά» της Βέροιας

Το πρώτο 
ΑΣΤΙΚΟ 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
με τον κορυφαίο 
του δημοτικού
 τραγουδιού 
Κώστα Τζίμα

Μαζί με τους Φώτη Τράσια και 
Δημήτρη Παράσχο

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΠΘ ΕΔΩΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΒΛΑΧΙΚΩΝ
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CMYK

του Χρήστου 
Μπλατσιώτη

Μαζί με το Μουντι-
άλ του Κατάρ με τη 
σημερινή δημοσίευση 
ολοκληρώνεται και ο 
κύκλος των διαχρο-
νικών ιστοριών από 
στιγμές και πρόσωπα 
του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου που φιλοξε-

νήθηκαν από τις στήλες του  «Λαού» και τη 
συχνότητα του «AKOU 99,6» παράλληλα με τη 
διοργάνωση στα γήπεδα του εμιράτου. 

Την Κυριακή είναι ο τελικός του φετινού 
Μουντιάλ κι εγώ επέλεξα να παρουσιάσω για 
το κλείσιμο αυτού του κύκλου, μια δραματική ι-
στορία με έναν άλλο τελικό που έγινε πριν από 
72 χρόνια, στο Ρίο της Βραζιλίας, στο πλαίσιο 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1950. 

Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΧΑΝΟΥΣ ΜΑΡΑΚΑΝΑ
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1950 έγινε στη 

Βραζιλία επειδή ήταν η μόνο χώρα που εκ-
δήλωσε ενδιαφέρον για τη διοργάνωσή του 
καθώς κανένα άλλο κράτος δεν ενδιαφέρθηκε 
λόγω των καταστροφών που είχαν υποστεί 
οι υποδομές τους εξ αιτίας του δευτέρου πα-
γκοσμίου πολέμου. Αντίθετα, η Βραζιλία είχε 
έτοιμα στάδια σε έξι μεγάλες πόλεις της, με 
κορυφαίο όλων το στάδιο Μαρακανά του Ρίο 
που μόλις είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του 
και ήταν το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. 
Χωρούσε άνετα 150 χιλιάδες όμως επειδή 
ήταν αχανές ο αριθμός των θεατών μπορούσε 
να γίνει πολύ μεγαλύτερος. Ήταν μια διοργά-
νωση που είχε κινητοποιήσει όλη τη χώρα και 
όλοι ζούσαν με το όνειρο να δουν την εθνική 
ομάδα της χώρας να κερδίζει  για πρώτη φορά 
το παγκόσμιο κύπελλο και μάλιστα μέσα στην 
έδρα της. 

ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΝΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ

Οι προκριματικοί ξεκίνησαν στις 24 Ιουνίου 
1950 και μέσα από έναν ξέφρενο ρυθμό, εμφα-
νιζόμενη στο γήπεδο κάθε φορά με σπασμένα 
τα φρένα, η εθνική Βραζιλίας έφθασε αήττητη 
μέχρι τον τελικό. Έχοντας μπροστά τον Αντεμίρ 
σε τρομερή φόρμα και πιο πίσω, τους Ζιζίνιο 
και Ζαϊρ να «κεντάνε» και να ζαλίζουν τους 
αντιπάλους τους οι Βραζιλιάνοι διέλυσαν κυρι-
ολεκτικά στους προκριματικούς, τη Σουηδία με 
7-1 και την Ισπανία με 6-1. 

Στον μεγάλο τελικό, στις16 Ιουλίου 1950, η 
Βραζιλία είχε αντίπαλο την Ουρουγουάη που 
έφθασε μέχρι εκεί, σχεδόν οριακά, έχοντας 
μόλις μια νίκη και μια ισοπαλία στους προκρι-
ματικούς.

Παραμονές του τελικού, σύσσωμος ο αθλη-
τικός και πολιτικός Τύπος της Βραζιλίας δεν 
άφηνε κανένα περιθώριο πέρα από μια θριαμ-
βευτική κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 

Ο ενθουσιασμός του κόσμου θύμιζε τη γιορ-
τή με το καρναβάλι και όλοι είχαν βγει στους 
δρόμους πανηγυρίζοντας προκαταβολικά για 
την κατάκτηση του κυπέλου. Τόσο βέβαιη ήταν 
όλη η χώρα για το τρόπαιο ώστε μια εφημερίδα 
είχε ήδη τυπώσει το φύλλο με την «είδηση» 
της θριαμβευτικής κατάκτησης του παγκοσμίου 
κυπέλλου και το είχε δώσει για διανομή ώστε 
να προλάβει τις ανταγωνίστριες…

Ολόκληρη η Βραζιλία είχε φθάσει στα όρια 
της παραφροσύνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

σε όλη τη χώρα διάφοροι πολιτικοί έκαναν 
παθιασμένες δηλώσεις υπέρ των παικτών με 
τις οποίες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν 
το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί ενώ 
λίγο πριν την έναρξη του τελικού, ο δήμαρχος 
του Ρίο ντε Τζανέϊρο έκανε δημόσιο διάγγελμα 
χαιρετίζοντας την ομάδα ως τους νέους πρω-
ταθλητές κόσμου. 

Και την ίδια ώρα στους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της χώρας είχε ήδη διαρρεύσει ένα 
τραγούδι για την εθνική Βραζιλίας που υμνού-
σε τους «onze gigantes do Brazil» δηλαδή 
τους «ένδεκα γίγαντες της Βραζιλίας» και είχε 
τον τίτλο «ο Vencedores» που σημαίνει οι νι-
κητές. 

200.000 ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ
 ΝΑ ΤΟ «ΣΗΚΩΣΟΥΝ» 

ΚΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΤΑΖΕ
 ΝΑ…ΟΥΡΗΣΟΥΝ

Λίγο πριν τη σέντρα, έγινε γνωστό ότι στο 
γήπεδο Μαρακανά είχαν κοπεί 173.850 εισι-
τήρια ενώ υπολογίζονταν ότι βρίσκονταν μέσα 
ίσως και 200.000 κόσμου, που με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπου είχαν μπορέσει να μπουν 
για να πανηγυρίσουν τη νίκη της Βραζιλίας. Κι 
αυτό είναι ένα ρεκόρ εισιτηρίων, μοναδικό στη 
μέχρι τώρα ιστορία του παγκόσμιου ποδόσφαι-
ρου.

Μπροστά σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα της 
έπαρσης, της αλαζονείας και των απερίσκε-
πτων πανηγυρισμών, στην αντίπαλη πλευρά, 
ο θρυλικός αρχηγός της Εθνικής Ουρουγου-
άης, ο  Ομπντούλιο Βαρέλα θέλησε να εμψυ-
χώσει τους παίκτες του αναλαμβάνοντας μια 
πρωτοβουλία που λίγο μετά τον ανέδειξε σε 
ήρωα στα μάτια των οπαδών της ομάδας του. 

Μάζεψε τους συμπαίκτες του και σκορπίζο-
ντας κάτω ένα σωρό με διθυραμβικά πρωτο-
σέλιδα βραζιλιάνικων εφημερίδων, τους κάλεσε 
να ουρήσουν επάνω τους και να υποσχεθούν 
ότι στο γήπεδο θα τα δώσουν όλα για τη φα-
νέλα με το εθνόσημο και θα αγωνιστούν μέχρι 
εσχάτων. 

Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΚΑΝΑ
 ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ

ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ
 ΜΙΑΣ ΜΥΓΑΣ

Ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου 
του 1950 στο Μαρακανά έγινε στις 16 Ιουλίου 
και τα υπόλοιπα είναι γνωστά κι έχουν γραφτεί 
στην ιστορία.

Η Βραζιλία προηγήθηκε 1-0 στο δεύτερο 
ημίχρονο, ολόκληρο το γήπεδο τινάχθηκε στον 
αέρα και μια ολόκληρη χώρα άρχισε να ζει 
μέσα σε ένα όνειρο ανείπωτης ευτυχίας που 
όμως κράτησε μόλις 20 λεπτά. Η Ουρουγουάη 
ισοφάρισε, το όνειρο άρχισε να χάνει το χρώ-
μα του και λίγο μετά μετατράπηκε σε εφιάλτη, 
όταν 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, η Ου-
ρουγουάη πέτυχε και δεύτερο γκολ.

Εκείνη τη στιγμή 200 χιλιάδες στις κερκίδες 
έμειναν άφωνοι και το Μαρακανά «σώπασε». 
Λέγεται ότι ήταν τόσο απόκοσμη εκείνη η σιω-
πή μέσα στο γήπεδο, που ακούστηκε μέχρι και 
ο ήχος μιας μύγας που έτυχε να πετάει εκείνη 
την ώρα.

Η Ουρουγουάη νίκησε 2-1 και σήκωσε το 
παγκόσμιο κύπελλο μέσα στο Ρίο. Η Βραζιλία, 
είχε ηττηθεί μέσα στο ίδιο της το σπίτι κάνο-
ντας σκόνη και θρύψαλα τα όνειρα ενός λαού.

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
Η απώλεια Βραζιλίας είχε ως αποτέλεσμα 

και μια σειρά τραγικών επιπτώσεων. Ολόκλη-
ρη η χώρα βρέθηκε σε κατάσταση πρωτο-
φανούς απελπισίας. Δεκάδες άτομα αυτοκτό-
νησαν μη μπορώντας να αντέξουν τον πόνο 
της ήττας. Μόνο στο Μαρακανά δύο άτομα 
σκοτώθηκαν πηδώντας από τις κερκίδες όταν 
τελείωσε ο αγώνας. Ο κόσμος της Βραζιλίας 
θρηνούσε κυριολεκτικά. 

Η άσπρη εμφάνιση του τελικού δεν φορέ-
θηκε ποτέ ξανά από την εθνική Βραζιλία διότι 
η φανέλα θεωρήθηκε γουρσούζικη και στα 
επόμενα χρόνια άλλαξε με τα χρώματα που 
αγωνίζεται μέχρι σήμερα, το μπλε, το κίτρινο 
και το πράσινο.

ΤΟ ΒΟΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Ο τερματοφύλακας Μοασίρ Μπαρμπόζα, 
που δέχθηκε τα δύο γκολ που οδήγησαν στην 
εθνική ήττα, αντιμετωπίστηκε ως προδότης 
και δεν γίνονταν πουθενά δεκτός σε ολόκληρη 
τη χώρα. Για να ξεπεράσει την καταστροφι-
κή ατυχία του, 13 χρόνια μετά, παρακάλεσε 
τους υπεύθυνους του γηπέδου Μαρακανά να 
του δωρίσουν τα ξύλινα δοκάρια του τέρματος 
κάτω από τα οποία δέχθηκε εκείνα τα δύο 
καταραμένα γκολ. Του τα έδωσαν το 1963 κι 
αφού τα πήρε σπίτι του, τα έκαψε σε μια τελετή 
βουντού στην αυλή του μήπως και ξορκίσει το 

κακό που του βρήκε. 
Για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, εκείνη η ήτ-

τα τη Βραζιλίας στον τελικό του παγκοσμίου 
κυπέλου του 1950, ίσως είναι απλά ένα πολύ 
άσχημο ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα. Για τη 
Βραζιλία και τους Βραζιλιάνους ποτέ δεν ήταν 
κάτι τόσο απλό κι αυτό το περιέγραψε με πολύ 
ξεχωριστό τρόπο ένας διάσημος δημοσιογρά-
φος της χώρας, ο Νέλσον Ροντρίγκεζ, γρά-
φοντας τα εξής: «Κάθε έθνος έχει τη δική του 
αθεράπευτη εθνική καταστροφή, κάτι σαν τη 
Χιροσίμα στην Ιαπωνία. Η δική μας Χιροσίμα, 
ήταν η ήττα από την Ουρουγουάη το 1950».

Σ.Σ.
Εδώ και ένα μήνα, μαζί «πήγαμε» παρέα 

με τις μικρές ιστορίες του Μουντιάλ μέσα α-
πό τις σελίδες του «Λαού» και τη συχνότητα 
του «AKOU 99,6». Ευχαριστώ, τον Ζήση Μιχ. 
Πατσίκα που συμμερίστηκε την ιδέα και σχε-
δίασε συνολικά την παρουσίαση, τους υπέρο-
χους συναδέλφους της συντακτικής ομάδας 
του «Λαού», του ταχυδακτυλουργικό τεχνικό 
τμήμα του «AKOU 99,6» και κυρίως ευχαριστώ 
όλους εσάς, αναγνώστες και ακροατές που 
εκφράσατε τις απόψεις σας για τα θέματα που 
παρουσιάστηκαν. Καλές γιορτές εύχομαι. Εμείς 
συνεχίζουμε….

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

Ρίο 1950: Όταν ακούστηκε το πέταγμα μιας μύγας
καθώς 200 χιλιάδες στο Μαρακανά είχαν «σωπάσει»

Ο Μπαρμπόζα αδυνατεί να αποκρούσει τη μπάλα και το δράμα της Βραζιλίας μόλις αρχίζει

Η στιγμή που βουβάθηκε το Μαρακανά των 200.000 οποαδών της Βραζιλίας



Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 8ης αγω-
νιστικής για το Πρωτάθλημα της Super League 
2. Το εκτός έδρας ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον 
Παναθηναϊκό Β’, θα διεξαχθεί όπως και τα 
υπόλοιπα την Πέμπτη 22/12 (14:45) και δεν 
θα έχει τηλεοπτική μετάδοση, αν και αρχικά 
είχε προγραμματιστεί και να μεταδοθεί από 
την ΕΡΤ3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22.12.2022
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, Αλμωπός Αριδαίας – Αναγέννη-

ση Καρδίτσας (14:45)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Θεσπρωτός – Διαγόρας 

(14:45)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, Απόλλων Λάρισας – Η-

ρακλής Λάρισας (14:45)
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ, Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ 

Β (14:45)
Γ.ΚΑΜΑΡΑΣ, Παναθηναϊκός – ΒΕΡΟΙΑ 

(14:45)
ΣΕΡΡΩΝ, Πανσερραϊκός – ΑΕΛ (14:45)
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Απόλ-

λων Πόντου (14:45)
ΡΕΠΟ: Μακεδονικός

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22.12.2022
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β  – Κηφισιά (15:15 

/ ΕΡΤ3)
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Athens Kallithea 

(14:45)
Π.Κ. ΡΕΝΤΗ, Ολυμπιακός Β – Προοδευτι-

κή (14:45)
Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, Ηρόδοτος – ΟΦ Ιερά-

πετρας (14:45)
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Καλαμάτα – Η-

λιούπολη (14:45)
Π.Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, Επισκοπή – Αιγά-

λεω (13:00)
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – ΠΑΟ Ρουφ  (14:45)
ΡΕΠΟ: Απόλλων Σμύρνης

Στο Τρεντ ίνο της Ι ταλ ί -
ας(Val di Fiemme)βρίσκεται α-
πό τις 11/12/2022 έως και τις 
19/11/2022 η αθλήτρια του ΕΟΣ 
Νάουσας Βάικου Κατερίνα συ-
νοδευόμενη από την Ομοσπον-
διακή προπονήτρια Βάικου Μα-
ρία  για χειμερινή προετοιμασία, 
προκειμένου να λάβει μέρος σε 
διεθνές προπονητικό camp.Η 
προετοιμασία γίνεται σε εξαιρε-
τικές συνθήκες με φυσικό χιόνι 
και σε άρτιες εγκαταστάσεις και 
υποδομές.

Η αποστολή έχει την υποστή-
ριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Χειμερινών Αθλημάτων και υλο-
ποιείται από την Παγκόσμια Ο-
μοσπονδία.

Με απόλυτη επι-
τυχία διεξήχθη 
το Πρωτάθλημα 

Acropolis Open 2022 
στο ΟΑΚΑ , στις 9 - 10 
& 11 Δεκεμβρίου.

Ο ΑΣ Ρωμιός,συμμετέχοντας 
για μια ακόμη φορά σε διοργανώ-
σεις υψηλού επιπέδου, κατέκτησε 
2 χρυσά ,1 ασημένιο και 3 χάλκι-
να μετάλλια.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 
τις οικογένειες των αθλητών κα-
θώς και όσους ακολούθησαν και 
υποστήριξαν την αποστολή της 
αγωνιστικής ομάδας.

Ακολουθούν τα στοιχεία των 
αθλητών με τις διακρίσεις τους.

Ταΐπλιάδης Νικόλαος 
NeWaza 
Θέση : 1η
-8 ετών
-30kg 

Κοπατσαρης Αθανάσιος 
NeWaza 
Θέση :1η
-8 ετών 
- 21kg 

Ιωσηφίδης Γιώργος 
NeWaza
Θέση :2η
-18 ετών 

-66kg 

Κελεπουρη Ιωάννα 
Fighting 
Θέση : 3η
-10 ετών 
- 40kg 

Μουρτζιλας Γιώργος 

NeWaza 
Θέση :3η
-8 ετών
 - 42kg 

Ασλανίδης Παναγιώτης 
NeWaza 
Θέση :3η
- 8 ετών 

- 30kg

Πολύ καλή συμμετοχή είχαν 
και οι αθλητές Σαπουτζης Αλέξαν-
δρος και Λαμπρογλου Κωνσταντί-
νος οι οποίοι δεν τα κατάφεραν να 
ανέβουν στο βάθρο ,όμως γέμι-
σαν εμπειρίες για το μέλλον .
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Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη το ΠΑΟ Β’ - ΒΕΡΟΙΑ
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ FIS CAMP

Τρεντίνο της Ιταλίας (Val di Fiemme)

ΑΣ ΡΩΜΙΟΣ
Acropolis international jujitsu open

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-12-2022 μέχρι 

25-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 17-12-2022

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

(ΕΛΗΑΣ) ΕΛΗΑΣ 4 

23310-60064

08:00-14:30 ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 

23310-60279

08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

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

ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

19:00-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

21:00-08:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

Κυριακή 18-12-2022

08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

19:00-21:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

21:00-08:00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 23310-29551

Δευτέρα 19-12-2022

14:30-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

Φαρμακεία
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

Ακαδημαϊκοί Διάλογοι με 
ομιλητή τον Μητροπολίτη

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος 
ὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματικούς Διαλό-
γους» θά εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος θά 
ἀναπτύξει τό θέμα: «Τό θαῦμα τῶν Χριστουγέννων». 

Εἴσοδος ἐλεύθερη 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, συγκεντρώνει τρό-
φιμα για τα δέματα που θα δοθούν σε τουλάχιστον 130  ευάλωτες 
οικογένειες της πόλης μας. Καλούμε τους φίλους και τις φίλες 
μας, να μας συμπαρασταθούν, προσφέροντας ο καθένας κάτι 
από το περίσσευμα ή από το υστέρημά του. Πιστεύουμε ότι όλοι 
με οδηγό την αγάπη, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη προς 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο, θα συμβάλλουν ,  ( αυτή τη δύσκολη  
για τους πιο αδύναμους χρονιά) ώστε η γέννηση του Χριστού 
μας, να γεμίσει χαρά,  ζεστασιά και ευτυχία τα σπιτικά όλων.

Σας περιμένουμε καθημερινά,  8.00΄  - 12.00΄ τα πρωί στα 
γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α . Τηλ. 23310 64731

2η Έκθεση Παιδικού 
Χριστιανικού Βιβλίου

της Ιεράς Μητροπόλεως
 
Στο πλαίσιο του 

εορτασμού της με-
γάλης εορτής των 
Χριστουγέννων η 
Ιερά μας Μητρόπο-
λη διοργανώνει τη 
λειτουργία Έκθεσης 
παιδικού χριστιανι-
κού Βιβλίου από την 
Πέμπτη 15 Δεκεμβρί-
ου έως και την Πέ-
μπτη 22 Δεκεμβρίου 
στους χώρους του 
Παυλείου Πολιτιστι-
κού Κέντρου στη 
Βέρο ια  (πλησ ίον 
του Βήματος του Α-
ποστόλου Παύλου), 
καθημερινά 09:00 
-13:00. 

 Σκοπός της εν 
λόγω προσπάθειας είναι να παρουσιασθούν ειδικές εκδόσεις 
με σύγχρονες παιδικές προδιαγραφές που μπορούν να προ-
σεγγίσουν τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες και να μεταδώσουν 
με εύληπτο τρόπο τις αλήθειες της πίστης μας. Παράλληλα, ε-
πιθυμούμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των βιβλίων που στην εποχή 
μας βάλλεται από την εύκολη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε 
άπειρες και συχνά ακατάλληλες πληροφορίες του διαδικτύου. 

 Η περίοδος που θα λειτουργήσει η Έκθεση είναι η πλέον 
κατάλληλη για να προτείνουμε στα παιδιά να αξιοποιήσουν 
τις επικείμενες εορτές των Χριστουγέννων συντροφιά με ένα 
βιβλίο. 

 

Σήμερα Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Δύο εκδηλώσεις 

για τα παιδιά 
των κατηχητικών 

συνάξεων της 
Μητρόπολης Βεροίας 

Το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπό-
λεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εν όψει της εορτής 
των Χριστουγέννων θα πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις για τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων των 
ενοριών της Ιεράς Μητροπόλεως μας με θέμα: «Τα κάλαντα 
των Χριστουγέννων».

 Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο «Αιγές» στη Βέ-
ροια, ενώ η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 17 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέντρο 
Πολιτισμού Παντάνασσα στη Νάουσα.

 Στις εκδηλώσεις θα παρευρεθεί ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, 
ο οποίος θα ακούσει τα κάλαντα από τα παιδιά που συμμε-
τέχουν στα Κατηχητικά της Ιεράς Μητροπόλεως μας και θα 
μοιράσει δώρα και κεράσματα. 

 

Ενδοσχολική επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο 
Πλατέος με την υποστήριξη 

του Κέντρου Κοινότητας 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κέντρου Κοινότητας με παράρτη-
μα Ρομά του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
και Πολιτισμού, πραγματοποίησε ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευ-
τικών τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στο Γυμνάσιο Πλατέος της Δημοτι-
κής Ενότητας Πλατέος.

Η επιμόρφωση, πρωτοβουλία της Διεύθυνσης του Σχολείου εντάσ-
σεται στις δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης της σχολικής κοινό-
τητας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα 
Ρομά» με θέμα : «Σχολική Διαρροή και άτακτη φοίτηση στη Κοινότητα 
των Ρομά».

Αφορούσε στην παρουσίαση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της 
ομάδας, των ζητημάτων σχολικής διαρροής και άτακτης φοίτησης των 
μαθητών καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινόμενου, μέ-
σω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 
του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας ως προς τη σχολική 
φοίτηση και την κοινωνική ένταξη.

Για το θέμα εισηγήθηκαν η Κοινωνική Λειτουργός- Συντονίστρια κα 
Ζεϊμπεκίδου Χριστίνα, η Ψυχολόγος κα Τασσιοπούλου Μαρία και η 
Διαμεσολαβήτρια του Κέντρου κα Μπουκλά Θωμαή.

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 17 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο  Ηλίας Ιωαν. Καρα-
γιάννης σε ηλικία 89 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 16 

Δεκεμβρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο  Αντώνιος Παν. 
Λάσπας σε ηλικία 81 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 17 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης Βέροιας η  Μαρία Χαρισιάδου 
- Ασικίδου σε ηλικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 17 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, αδελφού και θείου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Η αδελφή
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.669
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών 2331098000

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

του Σαββατοκύριακου

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ 20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΜΙΑΟΥΛΗ Γραφειο ισογειο 35 τ.μ ανακαιν.150€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7 ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Για περισσότερα ακίνητα
και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλεκτρι-
κές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 
μεγάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πε-
τρελαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο 
πράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ 

κ.λ.π. Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά -
τομο με γνώσεις 
Λογιστικής και Μι-
σθοδοσίας. Πληρ. 
τηλ.: 6932 245383.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 
Βέροια κ. Γιώργος.

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φύλαξη μικρών παιδιών και 
νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-
ματινή απασχόληση με μεγά-
λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 
318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση 
ηλικιωμένων για 24 ώρες. 
Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 
5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 
6948 119922 κ. Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

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

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Στα τελικά στάδια σχεδιασμού βρίσκεται το 
πακέτο στήριξης που θα συνεχίσει να αμβλύνει τις 
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και του υψη-
λού πληθωρισμού, που διαρκούν πλέον 18 συνε-
χόμενους μήνες, με την πίεση ειδικά στα χαμηλά 
εισοδήματα να γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει 
για νέα μέτρα είναι ακόμη ακαθόριστο για τρεις 
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η ανάπτυξη για φέτος 
θα κλειδώσει τον Απρίλιο, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα ανα-
κοινώσει τα στοιχεία για το 4ο τρίμηνο του 2022. 
Επιπλέον, τα φορολογικά έσοδα του τρέχοντος 
έτους θα κλείσουν στο τέλος Φεβρουαρίου, όταν 
εισπραχθούν και οι τελευταίες εγγεγραμμένες α-
παιτήσεις σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Τότε 
μόνο, θα μπορεί να γίνει «ταμείο» και να γνωρί-
ζουμε πόσα παραπάνω έσοδα είχαμε για τον χρό-
νο που λήγει σε λίγες μέρες. Ο τρίτος λόγος είναι 
ότι ακόμη και στα «σίγουρα» πρόσθετα έσοδα 
έως 600 εκατ. ευρώ, από την έκτακτη φορολόγη-
ση των εταιριών πετρελαιοειδών κατά 33% που 
αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει 
πρώτα να δούμε την απόφαση της ΕΕ (δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη) και στη συνέχεια να κινήσουμε τις 
διαδικασίες είσπραξης.

Όλα αυτά οδηγούν το οικονομικό επιτελείο στο 
να ακολουθήσει τη μέθοδο που ακολουθεί από 

το 2020, στην υλοποί-
ηση έκτακτων μέτρων. 
Να μετρήσει την υπέρ-
βαση των εσόδων που 
είχε στο ταμείο της, τους 
μήνες Οκτώβριο και Νο-
έμβριο, και να κάνει μια 
καλή εκτίμηση και για τα 
έσοδα του Δεκεμβρίου. 
Το περιθώριο αυτό υ-
πολογίζεται από τα 700 
έως και τα 800 εκατ. ευ-
ρώ σε επαναλαμβανό-
μενα φορολογικά έσοδα, 
από υπεραπόδοση έμ-
μεσων και άμεσων φό-
ρων. 

Βεβαίως, στον σχε-
διασμό των νέων μέτρων στήριξης θα περιλαμ-
βάνεται και η αυστηρή πλέον -μετά το τελευταίο 
Eurοgroup- επισήμανση ότι ειδικά οι χώρες με υ-
ψηλό χρέος θα μπορούν να υλοποιούν μόνο στο-
χευμένα μέτρα για τους οικονομικά ευάλωτους. 

Τι σχεδιάζεται 
Στο τραπέζι έχουν πέσει αρκετές έκτακτες πα-

ρεμβάσεις συμβατές ή και όχι τόσο συμβατές είτε 
με τα περιθώρια που υπάρχουν. Ωστόσο κάποια 

από αυτά είναι πιο πιθανά να ανακοινω-
θούν ακόμη και τις επόμενες μέρες.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
- Η επέκταση του μπόνους των 600 εκατ. ευρώ 

που ψηφίστηκε να δοθεί στο προσωπικό των σω-
μάτων ασφαλείας και στους λιμενικούς και για το 
προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων.

- Η καταβολή των αναδρομικών για τις επικου-
ρικές συντάξεις και τα «δώρα» αλλά σε δόσεις, 
ώστε να μην έχουμε αποκλίσεις από τους δημοσι-
ονομικούς στόχους. Πάντως, για το θέμα υπάρχει 
πίεση και από την Κομισιόν, η οποία θέλει τη 
διευθέτηση της συγκεκριμένης «δημοσιονομικής 
εκκρεμότητας». 

- Η συνέχιση της «επιταγής ακρίβειας» και για 
το πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου με την 
μορφή ενός έκτακτου μηνιαίου επιδόματος μικρό-
τερου από τα 250 ευρώ, που έχουν αποφασιστεί 
να δοθούν ως το τέλος του χρόνου 

 - Η παράταση της επιδότησης των 25 λεπτών 
στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και το 
πρώτο τρίμηνο του 2023, ώστε η πλειοψηφία των 
νοικοκυριών να έχει ένα ανεκτό κόστος για την 
θέρμανση. 

 - Στην κατεύθυνση της ταχύτερης αποκλιμά-
κωσης του πληθωρισμού εξετάζεται και το ενδε-
χόμενο να επανέλθει η επιδότηση στην αντλία και 
για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο χρησιμοποι-
ούν κατά κύριο λόγο οι μεταφορές. 

Ενισχύσεις 840 εκατ. 
ως το τέλος του χρόνου 

Στο μεταξύ, μέχρι και το τέλος του χρόνου θα 
έχουμε δρομολογημένες ενισχύσεις συνολικού 
ύψους 800 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα θα καταβληθεί 
η δεύτερη επιταγή ακρίβειας ύψους 500 εκατ. 
ευρώ σε 2,3 εκατομμύρια οικονομικά ευάλωτους, 
τα 150 από τα 300 εκατ. ευρώ από το επίδομα 
θέρμανσης, 150 εκατ. ευρώ για την επιδότηση κα-
τά 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο 
θέρμανσης και το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ 
στα σώματα ασφαλείας και το λιμενικό, με κόστος 
37 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Capital.gr

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατά-
στημα του ΕΛΓΑ Βέροιας, πραγματοποίησαν 
χθες Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. 
αγρότες και εκπρόσωποι από τον Αγροτικό 
Σύλλογο Ημαθίας, οι οποίοι συζήτησαν με 
την Διευθύντρια κ. Μαρία Παππά τα θέματα 
που αφορούν τόσο τις ζημιές που προκλή-
θηκαν τη φετινή παραγωγική σεζόν, όσο και 
προηγούμενων ετών , καταθέτοντας και υ-
πόμνημα προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για 
τις ενισχύσεις που αναμένουν από τις βροχο-
πτώσεις και έχει δεσμευτεί ο ΥπΑΑΤ κ. Γεωρ-
γαντάς, ζητώντας να πραγματοποιηθεί άμεσα 
η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα η επιστολή του προέδρου 
και των μελών του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας προς τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε
Το επαναλαμβανόμενο για 5η συνεχόμενη  παραγωγική σεζόν φαινόμε-

νο, των άκαιρων και έντονων βροχοπτώσεων προκάλεσε και τη φετινή χρο-
νιά καταστροφικές ζημιές σε ροδάκινα, νεκταρίνια  και βερίκοκα , τις οποίες 
όπως γνωρίζετε δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, με συνέπεια οι παραγωγοί να 

έχουν απολέσει σημαντικό μέρος του εισο-
δήματος τους (Πολλοί αγρότες έχουν χάσει 
ακόμη και το 70-80% της παραγωγής τους) 
και έχουν επέλθει σε δυσχερή οικονομική 
θέση.

Εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τις προ-
σπάθειες που έχετε κάνει από τη θέση του 
Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια, σας παρα-
καλούμε όπως μεριμνήσετε στο να πραγμα-
τοποιηθεί άμεσα η αναθεώρηση του κανο-
νισμού του ΕΛΓΑ, έτσι ώστε, να μη μείνουν 
ποτέ άλλοτε, μετέωροι και στο έλεος του 
θεού οι παραγωγοί.

Επίσης, θα θέλαμε να μεταφέρετε το 
αίτημα μας για άμεση καταβολή των ενι-

σχύσεων μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου (De minimis), όπως υποσχέθηκε 
αλλά καθυστερεί χαρακτηριστικά ο ΥπΑΑΤ, κ. Γεωργαντάς, αποφεύγοντας 
μάλιστα να προβεί σε ανακοινώσεις (Ποικιλίες, ποσά, χρονοδιάγραμμα πλη-
ρωμής) , γεγονός που εκθέτει ανεπανόρθωτα  τον ίδιο,  τους βουλευτές των 
ροδακινοπαραγωγικών νομών αλλά και τους υπουργούς που συμμετείχαν 
στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την Ημαθία τον Σεπτέμβριο, κα-
θώς ήταν παρόντες σε όσα υποσχέθηκε».
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Νέα μέτρα με πρόσθετο πακέτο στήριξης, λόγω 
συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού

Παράσταση διαμαρτυρίας και επιστολή στον ΕΛΓΑ, 
από τον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας
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