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και μια «επίσκεψη» Πρέσβη
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Χρήσιμες συμβουλές 
και συστάσεις από τους 

Φαρμακοποιούς της Ημαθίας

Διαθέσιμος την ερχόμενη άνοιξη, 
ο Ψηφιακός Οδηγός για την

 προβολή τοπικών επιχειρήσεων 
που ετοιμάζει ο Δήμος Βέροιας
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Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
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Καταγγελία στο appodixi: 
«Κάρφωμα για μπόνους ή 

περιορισμός των πονηρών;»
Ξεπέρασε τις προσδοκίες του Υπουργείου Οικο-

νομικών η συμμετοχή των πολιτών στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή appodixi, με την οποία μπορεί κάποιος 
είτε ανώνυμα είτε επώνυμα να καταγγείλει πλαστές 
αποδείξεις. Μόλις το πρώτο 24ωρο ενεργοποίησης 
της εφαρμογής δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν 
να την «κατεβάσουν» ενώ οι καταγγελίες σύμφωνα 
με τα πρώτα στοιχεία έχουν ξεπεράσει τις 3.000! Ω-
στόσο δεν είναι όλες τσεκαρισμένες φοροδιαφυγές, 
αφού κάποιες αποδείξεις ίσως δεν είχαν περαστεί στο 
σύστημα όταν τις σκάναραν οι πολίτες και θα υπάρξει 
έλεγχος και εκκαθάρισή τους.

 Ωστόσο όπως φαίνεται είναι ένα μέτρο που θα 
λειτουργήσει προληπτικά και ήδη έχει αποθαρρύ-
νει επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πιθανό να 
«πείραζαν» τις ταμειακές τους για να αποφύγουν την 
φορολογία. Όσο για το περιβόητο μπόνους γι’ αυτούς 
που θα σκανάρουν την πλαστή απόδειξη δεν έχει 
ξεκαθαρίσει το χρηματικό ποσό, αλλά ακούγεται ότι 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 2.000€!!! 

Ακούγονται όπως είναι φυσικό και οι φωνές που μι-
λούν για «χαφιεδισμό» ή «κάρφωμα για την αμοιβή», 
αλλά η πλειοψηφία των ανώνυμων καταγγελιών που 
δεν λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ μάλλον καταδεικνύει 
ότι οι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να περιορίσουν 
τους «πονηρούς» παρά να βγάλουν ένα τέτοιου εί-
δους «μεροκάματο»…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

4.260.901,09 ευρώ
σε 3.004 ιδιοκτήτες

για τα μειωμένα μισθώματα 
Νοεμβρίου 2020-

Ιουλίου 2021
Ποσό συνολικού ύψους 4.260.901,09 ευρώ  μπαίνει 

από το υπουργείο Οικονομικών στους λογαριασμούς 3.004 
ιδιοκτητών ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), επιλύοντας 
εκκρεμότητες για μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμ-
βρίου 2020- Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς και θα δουν τα ποσά τους οι δικαιούχοι ανάλογα με 
τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας, τα ποσά:

-2.831 ιδιοκτητών ακινήτων (φυσικών προσώπων) πο-
σό συνολικού ύψους 2.523.740,82 ευρώ.

-173 ιδιοκτητών ακινήτων (νομικών προσώπων) ποσό 
συνολικού ύψους 1.737.160,27 ευρώ.

Συνεπώς, σύμφωνα με το υπουργείο, για τα μειωμένα 
μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 
έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και κατα-
βολές χρημάτων συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ.
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα
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Πλει στη ρι α σμών και 
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Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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του Σαββατοκύριακου

Υποχρεωτικέςαλυσίδεςήχιονολάστιχα
απότονΟκτώβριο-Πρόβλεψηπροστίμου

Όλοι οι οδηγοί ΙΧ – ανεξαιρέτως – από τον Οκτώβριο κάθε έτους και μέχρι τον Απρίλιο, υποχρεούνται να έχουν α-
ντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα(π.χ. χιονοκουβέρτες), εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά 
ελαστικά (χιονολάστιχα), αλλιώς θα τους επιβάλλεται πρόστιμο. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ του υπ. Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο οι οδηγοί έχουν αυτή την 
υποχρέωση είτε κινούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας. Να σημειώσουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο οι οδηγοί δεν χρειάζεται να έχουν τοποθετημένα τα προαναφερθέντα αντιολισθητικά στο αυτοκίνητό τους.

Θα πρέπει απλά να βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο (και στη συνέχεια να τοποθετηθούν) μόνο εφόσον εκδοθεί 
ανακοίνωση από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις της Αστυνομίας ή της Τροχαίας, σε περίπτωση που οι τελευ-
ταίες θεωρήσουν ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας.

Πρόστιμο ύψους 80 ευρώ
Σύμφωνα με τη απόφαση, οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη 

κατάλληλων αντιολισθητικών. Τα αντιολισθητικά, πρέπει να βρίσκονται στο όχημα σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για 
την άμεση και ευχερή χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση ανάγκης. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 
ύψους 80 ευρώ

Δωρεάν οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά μόνο με Ι.Χ. –
Δεν έχει δρομολόγια το Σ/Κ για Βεργίνα 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς και αυτό 
το Σαββατοκύριακο 24-25 Σε-
πτεμβρίου, τα μουσεία και οι 
αρχαιολογικοί χώροι, αρμοδι-
ότητας του ΥΠ.ΠΟ σε όλη την 
Ελλάδα και εννοείται και στην 
Ημαθία, είναι ανοιχτοί και χω-
ρίς εισιτήριο για το κοινό.

Αξίζει ωστόσο να αναφερ-
θούμε σε μία παρέμβαση του 
Θεοφάνη Κουτρουλιά  με 
μήνυμά του στην εκπομπή 
«πρωινές σημειώσεις» του
ΑΚΟΥ99.6 με την Σοφία Γκα-
γκούση, που γράφει: «Όλοι οι 
αρχαιολογικοί χώροι είναι α-
νοιχτοί χωρίς εισιτήριο. Μια 
ευκαιρία για όλους να τους ε-

πισκεφτούν. Ιδιαίτερα δε όταν το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια είναι περίπου 36 ευρώ μόνο για την είσοδο. Δι-
απίστωσα όμως μετά λύπης, πως δεν υπάρχει σύνδεση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Κυριακή μεταξύ Βέροιας 
και Βεργίνας. Το Σάββατο μόλις ένα δρομολόγιο. Οπότε την ευκαιρία αυτή για δωρεάν επίσκεψη των αρχαιολογικών 
χώρων των Αιγών, την έχουν μόνο όσοι έχουν ΙΧ. Είναι κρίμα και ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί να μπουν κάποια 
δρομολόγια για αυτήν την περίσταση. Από τον Δήμο, από τα ΚΤΕΛ;»

Το επισημαίνουμε και το μεταφέρουμε.

Κάλεσμασεεπαγγελματίεςγιαδωρεάνπροβολή
στονψηφιακόοδηγότουΔήμου

400 επαγγελματίες- μέλη του εμπορικού 
συλλόγου Βέροιας και 150 επαγγελματίες βιο-
τέχνες, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στον 
τοπικό ψηφιακό οδηγό που δημιουργεί ο δή-
μος Βέροιας και θα βγει στον αέρα μέσα από 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι την άνοιξη του 
2023. Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου η κ.Τσι-
πουρίδου και ο αντιδήμαρχος Κ.Γρηγοριά-
δης, απηύθυναν κάλεσμα σε επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην διαδικα-
σία και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο 
αμέσως επόμενο διάστημα, για να μπορέσει 
να ολοκληρωθεί η πλατφόρμα και να βγει στον 
αέρα την ερχόμενη άνοιξη. Να σημειώσουμε 
ότι ο εμπορικός σύλλογος έχει 470 μέλη, σύμ-
φωνα με την πρόεδρο κα Τσιπουρίδου και η 
ομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών, όπως 
ανέφερε η κα Κιουλπεκίδου, περίπου 20 σω-
ματεία. Η επιδίωξη, είπε ο αντιδήμαρχος Καλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης, είναι να καταγραφούν στην έναρξη όσοι γίνεται περισσότεροι, φτάνοντας τουλάχιστον στο 80% 
για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Μάλιστα, η κα Τσιπουρίδου τόνισε ότι για πρώτη φορά οι έμποροι μπορούν να προβάλουν την επιχείρησή τους από 
ένα δημόσιο φορέα, εντελώς δωρεάν, μέσα από μία ψηφιακή πλατφόρμα που θα τη στηρίξουν και θα την αξιοποιήσουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο των συνεργασιών του συλλόγου με φορείς που ενδιαφέρονται για τη στήριξη 
της αγοράς.

Τιπαραπάνωαπότηνβιωμένηκαθημερινήακρίβεια,
ναμαςπουνοιδημοσκοπήσεις;

Το δεύτερο μέρος δημοσκόπησης γνω-
στής εταιρίας βγήκε στη δημοσιότητα, α-
ναδεικνύοντας τους προβληματισμούς των 
Ελλήνων για την καθημερινότητά τους. Η 
έρευνα, ανέδειξε οτι οι Έλληνες αγωνιούν 
για τα ενεργειακά, με κορυφαίο το ηλεκτρικό 
ρεύμα, αλλά και τις τιμές στα σούπερ μάρ-
κετ, καθώς το κόστος της αγοράς τροφίμων 
έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό και 
συνεχίζει να αυξάνεται…

Ακολουθούν τα ελληνοτουρκικά και οι 
τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. 

Η ακρίβεια, λοιπόν, για την οποία μάλλον 
δεν χρειάζονται πλέον δημοσκοπήσεις, αφού 
οι πολίτες νιώθουν κάθε μέρα όλο και πιο σφι-
χτή τη θηλειά των ανατιμήσεων στο λαιμό…



Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια της 20ης Πανελλήνιας Λαμπα-
δηδρομίας, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας,  απο-
βλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 
κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού και την αντιμετώπιση 
προσωρινής κυκλοφοριακής κατάστασης.

 Έτσι κατά την διεξαγωγή της 20ης Πανελλήνιας Λαμπα-
δηδρομίας που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εθελοντών Αιμοδοτών οι ρυθμίσεις προβλέπουν: - Την 
τμηματική απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους 
οχημάτων, κατά μήκος της διαδρομής της λαμπαδηδρομί-
ας, μόνο κατά το χρόνο διέλευσης των συμμετεχόντων και 
συγκεκριμένα: 1. Στην οδό Βεροίας, από την συμβολή της 
με την οδό Ναούσης έως τη συμβολή της με την οδό Θεμ. 
Σοφούλη. 2. Στην οδό Ναούσης από τη συμβολή της με την 
οδό Βεροίας έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπού-

λου. 3. Στην οδό Δ. Βετσοπούλου από τη συμβολή της με 
την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Θεμ. 
Σοφούλη. 4. Στην οδό Θεμ. Σοφούλη από τη συμβολή της 
με την οδό Δ. Βετσοπούλου έως τη συμβολή της με την 
οδό Βεροίας. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυ-
ριακή 25-09-2022, από ώρα 19:00΄ και με συνολική εκτι-
μώμενη χρονική διάρκεια αυτών, τα δεκαπέντε (15) λεπτά 
της ώρας.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι υπεύθυνοι για την 
ασφαλή διεξαγωγή της λαμπαδηδρομίας και θα πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ρύθμισης της κυκλο-
φορίας σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξάνδρειας και Α.Τ. 
Αλεξάνδρειας, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και 
έγκαιρης ενημέρωσης οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπό-
μενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Οι συμμετέχοντες σε όλη τη διαδρομή θα κινούνται στη 
δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ανάλογα με την κα-
τεύθυνσή τους και θα εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ακολουθώ-
ντας τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις 
των στατικών τροχονόμων. 

 Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη δι-
άρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 
παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρα-
καμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα 
του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας και 
σε καμία περίπτωση δεν θα διακόπτεται η κυ-
κλοφορία. 

Μέτρα Τροχαίας θα ληφθούν από το Αστυ-
νομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με 
εθελοντές των Διοργανωτών της εκδήλωσης, 
οι οποίοι θα φέρουν ερυθρές σημαίες και φω-
σφορούχα γιλέκα. 

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρού-
νται τα οχήματα των διοργανωτών, τα ασθενο-
φόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση 
των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν ενη-
μέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών 
μέτρων. 

Το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας εξου-
σιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί. 
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τον νόμο.

Από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Σύλληψη για καλλιέργεια 

δενδρυλλίων κάνναβης στην Ημαθία
Συνελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 το 

μεσημέρι στην Ημαθία, από αστυνομικούς της 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, ημεδαπός άνδρας, καθώς 
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία 
του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο συνολικά 10 δενδρύλλια 
κάνναβης, ύψους έως 50 εκατοστών, τα ο-
ποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης, 
κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και 
κατεργασμένης κάνναβης, 1 ηλεκτρονική ζυ-
γαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, 
σπόροι κάνναβης και ο εξοπλισμός που χρη-
σιμοποιούσε για την καλλιέργεια.

Για την υπόθεση έχει αναρτηθεί βιντεοληπτικό υλικό στην επίσημη σελίδα της Γενικής Πε-
ριφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο facebook, στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

• https://www.facebook.com/gadpkmakedonias/videos/788378032382805 
Αγκάλιασε 

ηλικιωμένη και 
την «ξάφρισε»

Από το Τμήμα 
Ασφάλειας Αλεξάν-
δρειας σχηματίσθη-
κε δικογραφία σε 
βάρος ημεδαπής 
γυναίκας, καθώς 
όπως προέκυψε α-
πό την έρευνα, το 
μεσημέρι της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2022 
προσέγγισε ηλικι-
ωμένη ημεδαπή σε 
περιοχή της Ημαθί-
ας και με τη μέθοδο 
του εναγκαλισμού 
της αφαίρεσε από 
τον λαιμό μία χρυσή 
αλυσίδα με σταυρό, 
αξίας 500 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλω-
ση της παθούσας. 
Στη συνέχεια διέ-
φυγε με όχημα, στο 
οποίο την ανέμε-
ναν, ημεδαπός άν-
δρας και άγνωστος 
συνεργός τους, σε 
βάρος των οποίων 
επίσης σχηματίσθη-
κε δικογραφία. 
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Έναν ψηφιακό οδηγό για την προβολή τοπι-
κών επιχειρήσεων, δημιουργεί ο δήμος Βέροιας 
σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο και την 
ομοσπονδία επαγγελματιών βιοτεχνών. Την πα-
ρουσίαση αυτής της προσπάθειας (με αφορμή την 
Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου) έκαναν στην χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο, ο αντιδήμαρχος 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής πολιτι-
κής του δήμου Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, η πρόε-
δρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνά Τσιπουρίδου 
και η γενική γραμματέας της ομοσπονδίας επαγ-
γελματιών βιοτεχνών Εύχαρις Κιουλπεκίδου που 
εκπροσωπούσε τον πρόεδρο Λάζαρο Ασλανίδη. 
Τον συντονισμό της συνέντευξης είχε η υπεύθυνη 
Τύπου του εμπορικού συλλόγου Έλσα Φανάρα.

Κάλεσμα εγγραφής στον Οδηγό προβολής
Η προσπάθεια αυτή για την ψηφιακή προβολή 

των τοπικών επιχειρήσεων, ξεκίνησε πριν από 
ένα χρόνο με πρωτοβουλία του δήμου Βέροιας 
και έχουν ήδη καταγραφεί στον τοπικό οδηγό, 400 
επιχειρήσεις και 150 επαγγελματίες- βιοτέχνες, 
όπως είπε ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, «Θέλου-
με να ενημερώσουμε και να καλέσουμε και τους 
υπόλοιπους εμπόρους και επαγγελματίες, που 
μέχρι στιγμής δεν έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, να το κάνουν το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη το αργότερο την άνοιξη του 2023, οι επαγγελματίες θα έχουν 

τη δυνατότητα να προωθούν δωρεάν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, αλλά 
και τις προσφορές τους στο αγοραστικό κοινό. Επίσης, οι επιχειρήσεις 
θα προβάλλονται ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών», τόνισε ο 
αντιδήμαρχος, προσθέτοντας οτι ο Δήμος Βέροιας ήταν ο πρώτος Δή-
μος της χώρας που κατά την διάρκεια της πανδημίας, πραγματοποίησε 

τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια, που αφορούσαν τον εμπορικό κόσμο, 
μέσω του επίσημου καναλιού του δήμου στο YouTube.

«Το στεγασμένο εμπόριο δεν πεθαίνει»
Η πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνά  Τσιπουρίδου, κάνο-

ντας έναν απολογισμό της αγοράς τόνισε ότι η οικονομική και υγει-
ονομική κρίση έπληξε δραματικά τον κλάδο και ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις έζησαν την μεγάλη πτώση των τζίρων τους, αντιμετώπι-
σαν την έλλειψη ρευστότητας, υπέστησαν τεράστιες φορολογικές και 
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και σε πολλές περιπτώσεις οδηγήθηκαν 
σε λουκέτο. Όπως υπογράμμισε, η πραγματική οικονομία δοκιμάστηκε 
ποικιλοτρόπως, οι καταναλωτικές συνήθειες και επιχειρηματικές στρατη-
γικές άλλαξαν και έχει παγιωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην αγορά με τον 
εμπορικό κόσμος να ζει με την αγωνία της επιβίωσης και της επόμενης 
ημέρας. Όπως είπε η πρόεδρος, «ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, 
ελπίζουμε να βρεθούν λύσεις, και μπορεί να συμβαδίζουμε με το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, αλλά βέβαια, το στεγασμένο εμπόριο δεν πρόκειται 
ποτέ να πεθάνει».

«Θετική πρωτοβουλία για τους επαγγελματίες»
Η γραμματέας της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών Βέροιας, 

Εύχαρις Κιουλπεκίδου,  χαρακτήρισε πολύ θετικό το εγχείρημα για τους 
επαγγελματίες, τονίζοντας ότι «η προβολή των επιχειρήσεων είναι ένα 
θετικό γεγονός, μέσα από τη δωρεάν πλατφόρμα του Δήμου», ευχαρί-
στησε για τη συνεργασία και συγχάρηκε για την πρωτοβουλία.

Ακολούθησε η προβολή  βίντεο, με την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυ-
ράκη να χαιρετίζει την δράση με μια σύντομη αναφορά στο ρόλο της 
ψηφιακής εποχής και στο εμπόριο.

Σοφία Γκαγκούση

Διαθέσιμος την ερχόμενη άνοιξη, ο Ψηφιακός Οδηγός για την 
προβολή τοπικών επιχειρήσεων που ετοιμάζει ο Δήμος Βέροιας

-Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 
στην Αλεξάνδρεια, για την  20η Πανελλήνια 

Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών



… ΔΙΑΒΑΖΕ 
Τ` ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ…

Μέρα Δευτέρα. 
Μέσες άκρες ο Ήλιος. Παραπέρα μια νύχτα.
Τι ωραία!
Όμως,
κουράστηκα πολύ από αυτό το ΠΑΝΤΟΤΕ.
 
Ενθύμια παλιών ημερών τα καλοκαίρια,
και παράπονα  
στις «Αργίες» των αισθημάτων. 

Κλείστηκαν στο σπίτι οι ελπίδες γράφανε;

Οι κήρυκες εμβολίαζαν την πραγματικότητα.
Θυμάσαι τις μεγάλες περιλήψεις σου;
μου λέγανε οι  δάσκαλοι.

Που ήσουν άνεμος;
Που ήσουν ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ. 
Πωλητής ευρυχωρίας.
Ανθυπασπιστής της συμπόνοιας.
Που άκουγες τις φωνές απ` τις  γυναίκες 
που τρέχαν στα ποτάμια;  

Θυμάσαι που πλανόδιοι μουσικοί  
έπαιζαν στις εξώπορτες
…μη μου θυμώνεις μάτια μου που φεύγω 
για τα ξένα…
τότε που μου είπες…
πόλη χωρίς καμπαναριό,  με χαμένη 
την αντήχησή σου, είσαι. 
Σπίτι  με χαμένα τα παράθυρά του, είσαι!  

Έπειτα, 
που τα αισθήματα περίμεναν 
ανυπόμονα στην πλατεία,
παίζοντας πολλαπλασιασμούς; 
Μέρες που δάκρυζαν, 
σαν  «νύχτωνε» στις φωτογραφίες;

Θυμάσαι μου λέγανε,
που από μικρός ρώταγες… 
τι είσαι τάχατες εσύ, στο μέσο
της ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗΣ;  

Γιάννης Ναζλίδης
26 Σεπτεμβρίου 2022
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Φ ί λ ο ι 
μου, καλή 
σας ημέ-
ρα, 

θα ξεκινήσω με τίτλους ειδήσεων που 
αλίευσα, ψάρεψα κοινώς, από το διαδί-
κτυο και που θα έπρεπε κατευθείαν να 
τους στέλνουμε στον σκουπιδοντενεκέ, 
αντιθέτως τους βάζουμε στο σπίτι μας, 
στην ψυχή μας, με λίγα λόγια ζούμε μαζί 
τους!

Ξεκινάμε λοιπόν με την πληθώρα των 
κρίσιμων ειδήσεων:

Δείτε πώς θα ήταν διάσημες προσω-
πικότητες αν ζούσαν σήμερα, 

Κάνει νεροτσουλήθρα γυμνός, βουτάει 
στην πισίνα και διασκεδάζει με πόρνες 
στο Μαλιμπού, 

Η Κιμ  «βγάζει» στήθος, η Κάιλι  «βά-
ζει»,

Love Island: Αυτοί είναι οι παίκτες του 
ριάλιτι γνωριμιών, 

Πεθερά «έπιασε» τη νύφη της με τον 
εραστή της στο γλέντι του γάμου,

Ζυγός: Με ποια ζώδια ταιριάζει περισ-
σότερο ερωτικά,

Η Σαρλίζ λέει «όχι» σε νέους έρωτες, 
Η βόλτα της εγκυμονούσας Κωνστα-

ντίνας στο κέντρο της Αθήνας,
Το «όχι» του Κάρολου στη νύφη του 

Μέγκαν, που έκανε έξαλλο τον πρίγκιπα 
Χάρι,

Αθώος, δήλωσε ο Φουρθιώτης για 
τις «στημένες» επιθέσεις στο σπίτι του, 
μίλησε για «σενάριο» των αστυνομικών,

«Πήγα στην πεθερά μου για το νυφι-

κό, αλλά το ατελιέ της δεν μπορούσε να 
μου το ράψει»,

Η Γουάντα ανακοίνωσε το διαζύγιο 
με τον Ικάρντι και ακολούθησε ξανά τον 
Μάξι ,

Καβγάς Πορτοσάλτε-Κυρίτση οn air: 
Αν έχεις νευράκια υπάρχουν και γιατροί,

Oktoberfest: Σερβιτόρα «τούμπανο» 
σηκώνει «βουνό» από μπύρες - Τους 
άφησε όλους άφωνους,

Kylie: Αναζωπυρώνει τις φήμες για 
προσθετική στήθους,

Charlize: Αυτός είναι ο λόγος που δεν 
νιώθει έτοιμη να κάνει σχέση,

Βασίλισσα Ελισάβετ ή αγία του Ουίνδ-
σορ; - Πρόταση να αγιοποιηθεί,

Νεκρή γυναίκα «μίλησε» στην κηδεία 
της με τη βοήθεια της τεχνολογίας,

Κακοποιούσε σεξουαλικά τα πρόβατα 
μέσα στη μάντρα,

Love Island: 22χρονη ξανθιά - Η Μα-
ρία θα αναστατώσει τη βίλα του έρωτα

Γη της ελιάς: Ούτε μία, ούτε δύο - Τα 
ερωτικά τρίγωνα για τον Θανάση,

Τρέλανε το πλατό η Φαίη - «Φλέρτα-
ρε» με ……………. - «Αν ήμουν άντρας, 
θα σε ερωτευόμουν», 

Ποινή άμεσης φυλάκισης εννέα μηνών 
στον 65χρονο κτηνοβάτη, …

Και επειδή φίλοι μου, το ξέρω σε ό-
λους αρέσουν αυτές οι ειδήσεις, συνεχί-
ζω  με τη δική μου «επιστημονική» ανά-
λυση:

Το αριστερό στήθος θα πρέπει να εί-
ναι λίγο ψηλότερα και το δεξιό πιο χαμη-

λά, το ένα σου οπίσθιο είναι πιο μεγάλο 
από το άλλο, δεν βρίσκονται σε πλήρη 
ισορροπία και αρμονία με το περιβάλλον 
ενός μοντέλου, τα φρύδια θα πρέπει να 
ενωθούν με τη μύτη, το  στόμα, τα αυτιά, 
θα πρέπει να οδεύουν προς τα κάτω και 
να συναντιούνται …

βάλε τη φαντασία σου να δουλέψει, 
δεν φταις εσύ η φαντασία μου τα φταίει, 
πάχυνα, έβαλα 400 ολόκληρα γραμμά-
ρια, πρέπει να μπω σε πρόγραμμα να 
τα χάσω, ο δικός μου όλο τρώει και κοι-
μάται, τι θα ήθελες να κάνει, να βλέπει 
μαζί μου νέξτ μόντελ και να μου λέει ότι 
μπορώ και εγώ να γίνω σούπερ μοντέλο, 
…και όλα αυτά, τη στιγμή που η κοινωνία 
μας είναι λίγο πριν την κατάρρευση! 

Δώστε μου όσα σκουπίδια θέλετε, εγώ 
ξέρω ότι σε λίγες ημέρες θα έχω Παυλά-
ρα Μελά και Μακεδονικό αγώνα, κοινώς 
σας έχω χεσμένους, και να μην ξεχνάμε:

«… οδηγήθηκε τελικά στην πλατεία 
Ατ Παζάρ και εκεί ο καπετάν Κώττας α-
παίτησε να του λύσουν τα χέρια. Ανέβηκε 
μόνος του στο ικρίωμα και αποφασισμέ-
νος, αφού φώναξε για τελευταία φορά 
Ντα ζίβι Γκ(ά)ρτσια! (Ζήτω η Ελλάς), δίνει 
ένα σάλτο το λιοντάρι, κλοτσάει το υπο-
πόδιο που πάταγε, τρεμοπαίζει το σκοινί, 
το κορμί ταλαντεύεται βίαια, δεν αντέχει 
άλλο το κόκαλο, ανατριχιαστικά σπάει, 
τα μάτια βγαλμένα κοιτούν ακόμη προς 
τις λατρευτές λίμνες, …ήταν πρωινό της 
27ης Σεπτεμβρίου του 1905!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΣΚΟΥΠΙΔΟ ΝΤΕΝΕΚΕΣ! 

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξο-

δο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 1 
Προβολές στην Αίθουσα 1 με κλιματι-

σμό : Σάββατο 24/9 – Κυριακή 25/9 στις 18.00
Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve 

Carell, Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van 
Damme, Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie 
Andrews, Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ   
(Χρυσό Φοίνικα φεστιβάλ Καννών)
TRIANGLE OF SADNESS
 Προβολές στην αίθουσα 1: 
Κάθε μέρα στις 20.30

Ο βραβευμένος με τον Χρυσό Φοίνικα Σουηδός σε αντι-
καπιταλιστική (λογο)διάρροια. H νέα ταινία του Ρούμπεν 
Εστλουντ (ήδη βραβευμένου με τον Χρυσό Φοίνικα για το 
«Τετράγωνο»), γυρισμένη κατά το ήμισυ στην Ελλάδα, ως 
ελληνική συμπαραγωγή.

Σκηνοθεσία: Ruben Ostlund

Σενάριο: Ruben Ostlund
Ηθοποιοί: Thobias Thorwid, Charlbi Dean, Jiannis 

Moustos, Vicki Berlin, Dolly De Leon, Alicia Eriksson, Woody 
Harrelson, Amanda Walker, Harris Dickinson

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
TICKET TO PARADISE
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία: Ol Parker
Σενάριο: Ol Parker
Ηθοποιοί: Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn 

Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier, Lucas Bravo, Senayt 
Mebrahtu

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»     22/9/22 - 28/9/22



Από το πολιτικό 
Γραφείο του βου-
λευτή της ΝΔ Τάσου 
Μπαρτζώκα, γνωστο-
ποιούνται τα εξης:

«Στην Πυροσβεστι-
κή και το Αστυνομικό 
Τμήμα Αλεξάνδρει -
ας βρέθηκε ο Τάσος 
Μ πα ρτζώ κα ς ,  σ το 
πλαίσιο της έντονης 
κινητοποίησής του, 
για ενδυνάμωση των 
Υπηρεσιών, καταγρα-
φή των προβλημάτων 
και εξεύρεσης λύσεων, 
αλλά και συνεργασίας 
με τις αρμόδιες αρχές 
για την ασφάλεια των 
πολιτών.

Με το Διοικητή της 
Π.Υ. Αλεξάνδρειας Γρη-
γόρη Γερόπουλο και 
τον Υποδιοικητή Χρή-
στο Αρβανιτίδη, ο Βου-
λευτής συζήτησε για 
ζητήματα προσωπικού, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα 
στην ανάγκη μεταπή-
δησης της Πυροσβε-
στικής Αλεξάνδρειας 
από κατηγορία Δ´ σε 
Γ´, προκειμένου να μη 
γίνονται μεταθέσεις και 
αποδυναμώνεται η Υ-
πηρεσία. Επιπρόσθε-
τα, κατέγραψε όλες τις 
ανάγκες σε εξοπλισμό, 
καθώς και τις κτιριακές 
ενέργειες, που απαι-
τούνται για την αναβάθμιση του κτιρίου και δεσμεύ-
θηκε, ότι θα μεσολαβήσει για την άμεση υλοποίηση 
τους, όπως έχει πράξει κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, ο Τάσος Μπαρτζώκας επανέφερε το 
ζήτημα της δημιουργίας  Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
στη Βεργίνα και εξέτασε με τους Υποδιοικητές, σχετι-
κές ανάγκες για δημιουργία Κλιμακίου, σε άλλες περι-
οχές, όπως πχ στην Εγνατία Οδό. 

Στο ίδιο καλό κλίμα συνεργασίας 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του 
Βουλευτή, στο Αστυνομικό Τμήμα Αλε-
ξάνδρειας. Συνεχάρη τον Υποδιοικητή 

του Τμήματος και το Διοικητή Ασφάλειας, για την αξιο-
ποίηση και την ετοιμότητα των νέων ομάδων ΔΙΑΣ και 
ΟΠΚΕ, οι οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση του επιπέ-
δου ασφάλειας, των πολιτών της Αλεξάνδρειας, ζήτη-
μα για το οποίο είχε παρέμβει έγκαιρα και καταλυτικά 
ο Τάσος Μπαρτζώκας. Από τη μεριά του, ο Βουλευτής 
διαβεβαίωσε ότι στέκεται έμπρακτα δίπλα τους, γιατί 
η ασφάλεια των πολιτών είναι μεγάλη προτεραιότητά 
του».
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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ΜΑΘΗΜΑ  32 

  ΜΕΣΗ   ΦΩΝΗ  (μέση   &  παθητική   διάθεση) 
      Ενώ  στην  Ενεργητική  φωνή  υπάγονται  τα  ρήματα  που  έχουν  κατάληξη  -ω  
ή  μι-   (λύω, ἀγαπῶ, δείκνυμι), στη  Μέση  φωνή  υπάγονται  τα  ρήματα  που  έχουν  
κατάληξη -μαι-  (τίθεμαι, τιμῶμαι, λύομαι). Η  Μέση  φωνή  έχει  δύο  διαθέσεις:  
1. Τη  μέση  διάθεση  που  σημαίνει  ότι  το  υποκείμενο  ενεργεί  αλλά  η  ενέργεια   

επιστρέφει στον  ίδιο  του  τον  εαυτό, π.χ. ὁ  παῖς  γυμνάζεται  (δεν γυμνάζει  
άλλον  αλλά  τον  εαυτό  του)  και  

2. Την  παθητική  διάθεση  που  σημαίνει  ότι  το  υποκείμενο  δέχεται  μια  ενέργεια  
από  κάποιον  άλλον,  δηλ.  παθαίνει  κάτι, π.χ. ὁ  Ἰησοῦς  καταδικάζεται  εἰς  
θάνατον.  

 
Ενεστώτας,   Παρατατικός,  Μέλλοντας,  Αόριστος  Μέσης  φωνής 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   και  ΚΕΙΜΕΝΑ 
Α. Με  Ενεστώτα, Παρατατικό  και  Αόριστο     

1. Ἐν τῷ  γυμνασίῳ  οἱ  παῖδες  τῶν  Ἀθηναίων  γυμνάζονται1,  ἀγωνίζονται  καὶ  
διδάσκονται1  τήν  ἀρετήν.   

2. Οἱ  νέοι  τῶν  Περσῶν  τὸ  πάλαι  ἐπαιδεύοντο2  παρά  τοῖς  δημοσίοις  διδασκάλοις  
καὶ  εἰθίζοντο2  εἰς  τὴν  δικαιοσύνην.  Ὑπ’ αὐτῶν  ἐθεραπεύετο2  ἡ  φιλία, ἡ  δὲ  
ἀχαριστία  ἐκολάζετο2  αὐστηρῶς,  διότι  αὕτη  μεγίστη  ἀδικία  ἐνομίζετο2   

(Διασκευασμένα  αποσπάσματα  κειμένου  6   Γ. Ζούκη).  
3. Ὁ  Κύριος  ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν  ἐνεδύσατο3. Ἐνεδύσατο  Κύριος  δύναμιν  

καὶ  περιεζώσατο3. 
4. Ὁ  Κύριος  εἰσήκουσεν  τῶν  δικαίων  καὶ  ἐρρύσατο3  αὐτούς  ἐκ  πασῶν  τῶν  

θλίψεων (ο  Κύριος  άκουσε  τις  προσευχές  των  δικαίων  και  τους  λύτρωσε  από  
κάθε  θλίψη)                   (αποσπάσματα  ψαλμών).  

5. Οἱ  δέ παράνομοι   Ἰουδαῖοι  ᾐτήσαντο3  ἀπό  τὸν  Πιλᾶτο  Βαραββᾶν  ἀπολῦσαι  
(να  ελευθερώσει). 

      Επεξηγήσεις:  
 Ἐν  τῷ  γυμνασίῳ = στο  γυμναστήριο   -    Τό  πάλαι = την  παλιά  εποχή 
 Παρά = πλησίον.  Πρόθεση  που  συντάσσεται  με  Δοτική, Γενική  και  Αιτιατική.   
 Εἰθίζοντο = συνηθίζονταν. Είναι Παρατατικός  Μέσης  Φωνής  του  ρήματος  

«ἐθίζομαι= συνηθίζομαι). 
 Ὑπ’ αὐτῶν = από  αυτούς.  Η  «ὑπό»  είναι  πρόθεση  που  συντάσσεται  με  Γενική,  

Δοτική  και  Αιτιατική.   
 ἐκολάζετο = τιμωρούνταν. Είναι  Παρατατικός  Μ. Φ.  του  ρήματος  «κολάζομαι 

= τιμωρούμαι». 
 Ἐνεδύσατο = ντύθηκε. Είναι Αόριστος Μ.Φ. του ρήματος «ἐνδύομαι=ντύνομαι». 
 ᾐτήσαντο = ζήτησαν. Είναι  Αόριστος  Μ. Φ.  του συνηρημένου ρήματος «αἰτέομαι 

-αἰτοῦμαι = ζητώ, παρακαλώ  για  κάτι». 
 ἐρρύσατο = έσωσε.  Είναι  Αόριστος  Μ.Φ.  του  ρήματος «ῥύομαι = σώζομαι». 
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 εἰσήκουσεν = άκουσε τις  προσευχές. Είναι  Αόριστος  Ενεργητικής Φ.  του  
ρήματος  «εἰσακούω».                                                                                                                 
Σημειώσεις: Τα  με το  1 σημειωμένα  ρήματα  είναι στον Ενεστώτα, με το  2  
στον  Παρατατικό  και  με   το  3  στον  Αόριστο  Μέσης  φωνής. Όλοι  οι  χρόνοι    
στη  μέση  διάθεση. 

 

 

 

 

 

Άσκηση: Γράψε  δίπλα  σε  κάθε  ρήμα                                                                                
το  χρόνο  και  το  πρόσωπο  που  βρίσκεται 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσης     Φωνή     -   μέση  διάθεση 
Ἐνεστώτας Παρατατικός Ἀόριστος 

λύομαι ἐλυόμην ἐλυσάμην 
λύῃ (ει) ἐλύου ἐλύσω 
λύεται ἐλύετο ἐλύσατο 
λυόμεθα ἐλυόμεθα ἐλυσάμεθα 
λύεσθε ἐλύεσθε ἐλύσασθε 
λύονται ἐλύοντο ἐλύσαντο 

ρῆμα  χρόνος πρόσωπο 
ἐκολάζετο     
ἐνεδύσασθε    
ῥυόμεθα    
διδάσκονται    
ἠγωνίζοντο    
ἐκολάσω   
εἰσακούεται   

Ανοιχτή 
πρόσκληση 

από το Λύκειο 
των Ελληνίδων 

Βέροιας
Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 

από τις 11.30 έως τη 1.30 στον πεζό-
δρομο της οδού Ιπποκράτους & Προ-
φήτη Ηλία στη Βέροια, σας περιμέ-
νουμε  να γιορτάσουμε όλοι μαζί φίλοι 
χορευτές μικροί και μεγάλοι,το ξεκίνη-
μα των χορευτικών μας τμημάτων ,με 
χορούς, παραδοσιακά παιχνίδια  και 
μουσική.

Πάρτε μαζί σας το κέφι και την καλή 
σας διάθεση.

Με χαρά να ξαναβρεθούμε 

Το ΔΣ και οι χοροδιδάσκαλοι

Εντείνει τις προσπάθειές του, 
για ενδυνάμωση της Αστυνομίας 

και της Πυροσβεστικής 
ο Τάσος Μπαρτζώκας
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Κύριε Διευθυντά και αναγνώστες
Γεννήθηκα στη Μ. Σάντα Ημαθίας το 1930 

από γονείς πρόσφυγες του 1921 που ξεριζώ-
θηκαν από τον Πόντο, της περιοχής Τραπε-
ζούντας, στην Τουρκία και εγκαταστάθηκαν 
εδώ στην Ελλάδα, στο χωριό που το ονόμασαν 
Μικρή Σάντα.

Εκεί τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο και εδώ 
στη Βέροια το Γυμνάσιο το 1948.

Σήμερα δεν θα σας πω κάτι από τις «μικρές 
ιστορίες της ζωής μου» για να στείλω ένα με-
γάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στις γυναίκες κόρες μου, 
εγώ έτσι τις ονομάζω. Είναι όλες μεσήλικες, 
στην ηλικία της κόρης μου, η οποία μας φρο-
ντίζει καθημερινά, εμένα τον πατέρα της, 92 
χρόνων και τη μαμά της 87 χρόνων. Δεν μας 
στερεί σε τίποτε. Το φαγητό μας, την καθαρι-
ότητά μας, τους γιατρούς και τα φάρμακά μας 
και όλες τις εξωτερικές δουλειές. Είναι όπως 
βλέπετε και οι αρρώστιες.

Τον Ιούλιο ανεβήκαμε στο χωριό για να 
αποφύγουμε τις μεγάλες ζέστες και μετά από 
μία εβδομάδα που η κόρη μας λόγω πυρετού 
δεν μπορούσε να μας φροντίσει για κάποιες 
ημέρες, κατεβήκαμε στο σπίτι μας στη Βέροια.

Τις δύσκολες αυτές μέρες οι καλές μου κυ-
ρίες, έτρεξαν να μας συνδράμουν, να μας πε-
ριποιηθούν, στο σπιτικό φαγητό, στα φάρμακα 
πρωΐ, μεσημέρι και βράδυ και στις δουλειές 
του σπιτιού, ώστε να αισθανόμαστε άνετα μέ-
χρι να τελειώσει η περιπέτεια της κόρης μας.

Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» σε αυτές τις 
γυναίκες που μας έδωσαν όλη τους την αγάπη. 
Είναι γυναίκες της εκκλησίας, τις βλέπω στο 

Ναό που βοηθούν τον παπά στη λειτουργία 
και σε όλες τις δουλειές της εκκλησίας και αι-
σθάνομαι την ανάγκη να τις ευχαριστήσω και 
δημόσια, διότι το αξίζουν.

 Ο πατέρας μου ήταν μαραγκός και έχω 
τα περισσότερα από τα χειροποίητα εργαλεία 
του. Όταν πήρα την σύνταξή μου σκέφθηκα 
να κάνω μικρά σκαμνάκια (καθίσματα), που 
τα έφτιαχνε και ο πατέρας μου. Είναι τέσσερα 
ποδαράκια και 12 τσιλίκια που τα συνδέουν 
(0,35 χ 0,35 και ύψος 0,35). Το επάνω μέρος 
το πλέκω με χρωματιστά κορδόνια που δίνουν 
ομορφιά και χάρη στο σκαμνάκι.

Οι πόντιες γυναίκες τα χρησιμοποιούσαν 
και στην κουζίνα και στο μπάνιο. Ξεκουράζουν 
την γυναίκα, αποφεύγοντας την ορθοστασία 
στην κουζίνα.

Στο δε λουτρό τα βάζουν δίπλα στην καθί-
στρα και λούζονται οι ηλικιωμένοι και όσοι δεν 
μπορούν να μπουν στην μπανιέρα, αποφεύγο-
ντας και τα ατυχήματα.

Έτσι λοιπόν κι εγώ έκανα και θα κάνω τέ-
τοια σκαμνάκια, δώρο, σε όλες αυτές τις γυναί-
κες «κόρες μου».

Τις αγαπώ πολύ και πάλι τις ευχαριστώ για 
την πράξη τους αυτή να βοηθούν τους ηλικιω-
μένους και τους έχοντες ανάγκη βοήθειας.

Τις εύχομαι υγεία και στις οικογένειές τους 
και να έχουν ό,τι επιθυμούν στο υπόλοιπο της 
ζωής τους.

Ο παππούς Ευριπίδης
από τις «Μικρές ιστορίες της ζωής του»

Ξεκινούν οι εγγραφές 
για τα παιδικά τμήματα Ζωγραφικής 

του Π.Γ.Σ ¨Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ¨ 
Από τον Σύλλογο του ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑ Βέροιας ανακοινώνε-
ται ότι η έναρξη των τμημάτων 
θα γίνει τη Δευτέρα 17 Οκτώ-
βρη 2022.

Τα μαθήματα θα πραγματο-
ποιούνται μια φορά την εβδο-
μάδα στο χώρο του Συλλόγου 
(Ακροπολέως 63) και η διάρ-
κειά τους θα είναι 90΄.

Για πληροφορίες και εγ-
γραφές παρακαλούμε να α-
πευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 
6945207504 - 6932330078

Ευχαριστούν 
την Αντιδήμαρχο Παιδείας

Ο σύλλογος διδασκόντων και ο διευθυντής του Γυμνασίου Βεργίνας «Μανόλης Ανδρόνικος» ευχαριστούν θερ-
μά την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Ισότητας Φύλων, κα Τζήμα-Τόπη Συρμούλα, για τη φιλοξενία των μαθητών του 
σχολείου μας στη Βέροια την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότη-
τας, καθώς και τον κ. Δημητράκη Θωμά, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, για την κατατοπιστική και ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η 25η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκό-
σμια Ημέρα Φαρμακοποιού, με πρωτοβουλία 
της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας 
(FIP). Η Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού α-
ναδεικνύει την ουσιαστική και αδιαμφισβήτητη 
προσφορά του φαρμακοποιού στην κοινωνία. 
Κάθε μέρα οι φαρμακοποιοί όλου του κόσμου 
στηρίζουν την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. 
Βρίσκονται πάντα στο πλευρό του ασθενή για 
κάθε πρόβλημα φαρμακευτικής φροντίδας ή 
πρώτης υγειονομικής περίθαλψης.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμα-
κοποιού, οι Φαρμακοποιοί του Νομού Ημαθίας 
σας συμβουλεύουν, ως προς τα κάτωθι:

Τηρείστε τη δοσολογία των φαρμάκων, σύμ-
φωνα με τη συνταγογράφηση του ιατρού σας 
και τις οδηγίες του φαρμακοποιού.

Μη δανείζεστε ή ανταλλάσσετε φάρμακα, 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού, καθώς 
ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία (αλ-
ληλεπιδράσεις, αλλεργίες, παρενέργειες κλπ.)

Μη χρησιμοποιείτε αντιβιοτικά, όταν δεν είναι 
απαραίτητα, και χωρίς συνταγή ιατρού, διότι 
τα μικρόβια αποκτούν αντίσταση στα αντιβιοτι-
κά, με συνέπεια να μην δρουν αποτελεσματικά, όταν 
πραγματικά θα χρειάζονται να χορηγηθούν.

Διατηρείστε τα φάρμακα σε σωστή θερμοκρασία 
(δροσερό και ξηρό μέρος ή ψύξη, όταν απαιτείται).

Προτείνεται να ελέγχονται οι ημερομηνίες λήξης 
των φαρμάκων, στο σπίτι, μία φορά το χρόνο. Σύμ-
φωνα με τον FDA, το φάρμακο που έχει λήξει είναι 
λιγότερο αποτελεσματικό και μπορεί να είναι ακόμη και 
επικίνδυνο, λόγω αλλοιώσεων, που λαμβάνουν χώρα 
με την πάροδο του χρόνου.

Προσοχή στην απόρριψη των φαρμάκων, ώστε να 
μη ρυπαίνεται το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να μην 
πετάτε τα φάρμακα στα σκουπίδια, καθώς υπάρχουν 
ειδικοί πράσινοι κάδοι στα φαρμακεία για τα ληγμένα 
φάρμακα.

Να μη προμηθεύεστε φάρμακα από το διαδίκτυο. 
Η διακίνηση και πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου 
απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας μας, καθώς συχνά διακινούνται πλαστά, νοθευ-
μένα ή ψευδεπίγραφα φάρμακα. Όλα τα φάρμακα που 

κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα πρέπει να έχουν 
ταινία γνησιότητας από τον Ε.Ο.Φ.

Να μην αμελείτε τον αντιγριπικό εμβολιασμό, που 
είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κιν-
δύνου (άνω των 60 ετών, καρδιοπαθείς, εγκυμονού-
σες, άτομα με άσθμα ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, 
σακχαρώδη διαβήτη, νοσογόνο παχυσαρκία, παιδιά 
6 μηνών και άνω, κ.α.). Η καλύτερη περίοδος για τον 
αντιγριπικό εμβολιασμό είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος 
κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν γίνει κατά την πε-
ρίοδο αυτή, μπορεί να γίνει καθ’ ́ όλο το διάστημα που 
υπάρχουν κρούσματα γρίπης.

Οι γονείς, σε συνεννόηση με τον παιδίατρο, να 
εμβολιάζουν τα παιδιά τους, σύμφωνα με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Τα φάρμακα να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
Αναφορικά με θέματα υγείας και λήψη φαρμάκων, 

να μην διστάζετε να ενημερώνεστε από το φαρμακο-
ποιό.

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Κατή Σοφία  Οικονομοπούλου Αικατερίνη                            

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΑΟ
Οι «μικρές ιστορίες»

 του παππού Ευριπίδη και 
το μεγάλο «Ευχαριστώ»

 στις γυναίκες – κόρες του

Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού
Χρήσιμες συμβουλές 

και συστάσεις από τους 
Φαρμακοποιούς της Ημαθίας



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

1. Γέροντα γλύπτη, Λύσιππε, 
από τη Σικυώνα,
2. καλά έκανες και έστησες του Σάμιου
 Αισώπου
3. το άγαλμα μπροστύτερα απ’ των 
επτά σοφών,
4. γιατί εκείνοι σύνδεσαν 

τα αποφθέγματά τους
5. με την ανάγκη, ενώ αυτός είπε πολύ σπουδαία
6. με τους σοφούς τους μύθους του και τις πλαστές διηγήσεις
7. πείθοντας να ‘ναι συνετοί όσοι να λέει ακούν
8. πράγματα πολύ σοβαρά με παιχνιδιάρα χάρη.
9. Με αγριάδα συμβουλές να δίνονται δεν πρέπει.
10. Των μύθων η γλυκύτητα του Σάμιου Αισώπου
11. ωραίο είναι δόλωμα να πείθονται οι άνθρωποι.

ΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΑΙΣΩΠΟΥ (Ε.Α. XVI, 332)
1. Εύγε ποιών, Λύσιππε γέρων, Σικυώνιε πλάστα,
2. δείκελον Αισώπου στήσαο του Σαμίου
3. επτά σοφών έμπροσθεν, επεί εκείνοι μεν ανάγκην
4. έμβαλον, ου πειθώ, φθέγμασι τοις σφετέροις,
5. ος δε σοφοίς μύθοις και πλάσμασι καίρια λέξας,
6. παίζων εν σπουδή, πείθει εχεφρονέειν.
7. Φευκτόν δ’η τρηχεία παραίνεσις, η Σαμίου δε
8. το γλυκύ του μύθου καλόν έχει δέλεαρ.

ΛΥΣΙΠΠΟΣ
Ο Λύσιππος ο Σικυώνιος (390-330 π.Χ.) θεωρείται ως ένας από 

τους μεγαλύτερους Έλληνες αρχαίους γλύπτες, εφάμιλλος του Πραξι-
τέλη και του Φειδία. Υπήρξε ένας από τους επίσημους καλλιτέχνες της 
βασιλικής αυλής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρχαίες πηγές μνημονεύ-
ουν ότι από το πολυμελές εργαστήριό του είχαν παραχθεί χίλια πεντα-
κόσια έργα (1.500), από τα οποία τα εξακόσια αποδίδονται στον ίδιο.

Από τα έργα του, από τα οποία τα περισσότερα ήταν μπρούτζινα, 
δεν διασώζεται (μάλλον) κανένα πρωτότυπο, παρά μόνο κάποια ρωμαϊ-
κά αντίγραφά τους, όπως είναι ο Αποξυόμενος, (μουσείο Ρίο Clemenino 
Βατικανού), ο Καιρός (ευκαιρία) (μουσείο αρχ. τέχνης Turino). Στον 
«Καιρό» αναφέρεται επίγραμμα του αρχαίου επιγραμματοποιού Ποσεί-
διππου.

Ο Αγαθίας ο Σχολαστικός (6ος αι. μ.Χ.) φαίνεται ότι είχε υπόψη του 
πηγές από τις οποίες άντλησε την πληροφορία ότι το άγαλμα του Αισώ-
που ήταν της γεροντικής ηλικίας του γλύπτη Λύσιππου, ο οποίος έζησε 
μόνο εξήντα χρόνια, τώρα θα λέγαμε ότι πέθανε νέος…

 ΑΙΣΩΠΟΣ
Ο μυθοποιός και μυθογράφος Αίσωπος είναι ένας από τους πιο 

γνωστούς παγκοσμίως αρχαίους Έλληνες δημιουργούς. Θεωρείται, 
δικαίως, πατέρας του λογοτεχνικού είδους που ονομάζεται παραβολή ή 
αλληγορία.

Γεννήθηκε γύρω στα 620 π.Χ. (τέλη έβδομου αιώνα) και πέθανε το 
564 π.Χ. στους Δελφούς. Ήταν ταπεινής καταγωγής, ασχημότατος αλλά 
και εξυπνότατος.

Κατά πάσα πιθανότητα γεννήθηκε στη Φρυγία, αλλά πολλές χώρες 
και πόλεις υποστήριζαν ότι ήταν γέννημά τους, όπως π.χ. η Σάμος 

(άποψη που ασπάζεται ο Αγαθίας ο Σχολαστικός), η Θράκη, οι Σάρδεις 
της Λυδίας, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία κ.ά.

Ήταν παιδί δούλων, και ο ίδιος υπήρξε δούλος του φιλόσοφου Ιά-
δμονα, ο οποίος θαυμάζοντας τα πνευματικά του χαρίσματα τον απε-
λευθέρωσε.

Σύμφωνα με τον πατέρα της Ιστορίας, τον Ηρόδοτο (490-425 π.Χ.) 
ο Αίσωπος ήταν πολύ γνωστός «λογοποιός», ο οποίος, εκτός από τους 
μύθους, γνώριζε και διηγούνταν πολλά αστεία και ανέκδοτα, τα πλά-
σματα (πλαστές διηγήσεις) κατά τον Αγαθία τον Σχολαστικό.

«ΦΕΥΚΤΟΝ Δ’Η ΤΡΗΧΕΙΑ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ»
«Με αγριάδα συμβουλές να δίνονται δεν πρέπει»

Αδράχνοντας την ευκαιρία, που του έδινε μια παράδοση που έλε-
γε ότι ο γλύπτης Λύσιππος είχε τοποθετήσει το άγαλμα του Αισώπου 
μπροστά από τα αγάλματα των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδας, ο 
Αγαθίας ο Σχολαστικός επαινεί τον περίφημο γλύπτη για την κρίση του 
και λέει ότι ο Αίσωπος είναι ανώτερος από τους επτά σοφούς (Κλεόβου-
λο τον Ρόδιο, Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο, Περίανδρο τον Κορίνθιο, Πιττα-
κό το Μυτιληναίο, Σόλωνα τον Αθηναίο, Βίαντα του Πριηνέα και Θαλή το 
Μιλήσιο) επειδή εκείνοι είχαν συνδέσει τα αποφθέγματά τους με την α-
νάγκη, δηλαδή την αναγκαστική επιβολή (να ακολουθείς το μέτρο, να α-
ποφεύγεις τις υπερβολές, να γνωρίσεις τον εαυτό σου κ.λπ. γιατί αν δεν 
κάνεις αυτά που σε συμβουλεύουμε, δεν θα ακολουθήσεις το σωστό 
δρόμο στη ζωή σου…) ενώ ο Αίσωπος χρησιμοποιώντας τους σοφούς 
μύθους του και τις διηγήσεις, που έπλαθε με το μυαλό του, περνούσε 
τα μηνύματά του με τρόπο ευχάριστο πείθοντας τους ακροατές του να 
είναι συνετοί.

Κι έτσι χάρη στο παράδειγμα του σοφού μυθοπλάστη Αισώπου ο 
Αγαθίας ο Σχολαστικός φτάνει στη διατύπωση μιας πολύ σπουδαίας 
εκπαιδευτικής αρχής: «Φευκτόν δ’η τρηχεία παραίνεσις», (πρέπει να 
αποφεύγεται η διδασκαλία που γίνεται με τραχύ τρόπο, με ύφος άγριο 
και με φοβέρες).

ΑΙΣΩΠΟΣ (6ος αι. π.Χ.) ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (5ος αι. π.Χ.)
Αδιάψευστη μαρτυρία της μεγάλης δημοτικότητας των αισώπιων μύ-

θων στην αρχαία Ελλάδα νομίζω πως αποτελεί το γεγονός ότι ο κορυ-
φαίος των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ο Σωκράτης (469-399 π.Χ.) 
τους είχε καταγεγραμμένους στη μνήμη του, σύμφωνα με το μαθητή 
του και μέγα επίσης φιλόσοφο, τον Πλάτωνα, ο οποίος γράφει τα εξής 
σχετικά στο σύγγραμμά του «Φαίδων» (κεφ. 60-61): Όταν βρισκόταν ο 
Σωκράτης στη φυλακή (399 π.Χ.) των Αθηνών και περίμενε τη μέρα της 
εκτέλεσής του, ρωτήθηκε από κάποιον μαθητή του πώς του ήρθε και 
μετέτρεψε σε στίχους μύθους του Αισώπου, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι 
σε πεζό λόγο. Ο Σωκράτης απάντησε ότι αυτό έγινε, επειδή σε όνει-
ρο που έβλεπε συχνά στο παρελθόν ο θεός του έλεγε «Ω Σώκρατες, 
μουσικήν ποίει και εργάζου». Και όσο βρισκόταν στη φυλακή, αλλά 
και πριν, επειδή θεωρούσε τη φιλοσοφία ως την κατεξοχήν μουσική, 
φιλοσοφούσε. Από τότε όμως που έβλεπε ότι η ώρα του θανάτου του 
πλησίαζε, για να είναι σίγουρος ότι κάνει το θέλημα του θεού, σκέφτηκε 
να ασχοληθεί και με ό,τι ο λαός εννοεί, όταν γίνεται λόγος για μουσική, 
δηλαδή με τη σύνθεση ποιημάτων-τραγουδιών.

Αλλά, επειδή σκέφτηκε επίσης ότι εκείνος που θέλει να είναι ποιητής 
πρέπει να δουλεύει πάνω σε μύθους και όχι σε λογικούς στοχασμούς, 
και επειδή, όπως λέει, ο ίδιος δεν ήταν δυνατός στη μυθολογία, πήρε 
όσους μύθους του Αισώπου είχε πρόχειρους στη μνήμη του και τους 
έβαλε σε στίχους ρυθμικούς: «διά ταύτα δη ους προχείρους είχον 
μύθους, και επιστάμην τους Αισώπου, τούτους εποίησα οις πρώτοις 
ενέτυχον».
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ΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ
Ο ΑΙΣΩΠΟΣ

Επιστολή της Ένωσης 
Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Ημαθίας 
στην  Πανελλήνια
 Ομοσπονδία τους 
για τις έκτακτες 

μεταθέσεις του 2022
Στις έκτακτες 

μεταθέσεις του 
2022, αναφέρεται 
η επιστολή της 
Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλ-
λήλων Ημαθίας 
που υπογράφουν 
ο πρόεδρος Από-
στολος Μούρτης 
και ο Γ.Γραμματέ-
ας Νικόλαος Τσι-
λώνης, προς την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων, τονίζοντας τα εξής:

«Ύστερα από την πρωτοφανή απόφαση της πλειοψηφίας του 
Συμβουλίου Μεταθέσεων Κατωτέρων Α.Ε.Α. για τη μη προκήρυ-
ξη θέσεων για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2022, 
η Ημαθία μεταξύ και ΟΛΩΝ των υπολοίπων νομών της Χώρας 
δεν πρόκειται να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό.

Το εκπληκτικό όμως που συνέβη φέτος, είναι το γεγονός ότι 
διαπιστώσαμε πως υπάρχει και χειρότερα απ’ τις μηδενικές μετα-
θέσεις ….η μη προκήρυξη τους…!!!

Το μπάχαλο που επικρατεί σε σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και υλοποίηση αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό στους κόλ-
πους της ΕΛ.ΑΣ., το επιβεβαιώνετε με τον χειρότερο τρόπο!

Άλλοι γίνονται αστυνομικοί απ’ τις πανελλήνιες εξετάσεις, 
άλλοι με ΑΣΕΠ, άλλοι βαφτίζονται ΟΠΠΙ και θα καταλήξουν 
Ε.Φ., άλλοι ΣΦ.., άλλοι Σ.Φ. ορισμένου χρόνου, άλλοι πάνε με 
τοποθέτηση κατευθείαν στην επαρχία, άλλοι στα νησιά, άλλοι 
εκμεταλλευόμενοι παραθυράκια (διαζύγια, λόγοι υγείας κ.τ.λ.)…
κοινώς μπάχαλο!!!

Είχαμε τις πανελλήνιες εξετάσεις , δυστυχώς επήλθε διάτρη-
ση…

Είχαμε τον Κώδικα Μεταθέσεων, δυστυχώς επήλθε διάτρη-
ση…

Κύριε Πρόεδρε της ΠΟΑΣΥ,
Κύριε Γερακαράκο, παρακαλούμε όπως διαμηνύσετε στα 

ανώτερα κλιμάκια της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας, πως οι 
πολίτες της Ημαθίας θα συνεχίσουν να νιώθουν ασφαλείς για 
τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο, χάρη στο φιλότιμο των υφι-
στάμενων αστυνομικών δυνάμεων και όχι χάρη σε κάποια δική 
τους διοικητική πρωτοβουλία… 

Όπως επίσης να τους τονίσετε πως και οι αστυνομικοί είναι 
ψηφοφόροι…

Δια της παρούσης οφείλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια 
των συναδέλφων μας για την πρωτοφανή αυτή ενέργεια του Αρ-
χηγείου της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ως κερασάκι της τούρτας, μετά τη 
ΔΕΘ, ήρθε να επικυρώσει και την πολιτική βούληση πως τελικά 
ο κ. Πρωθυπουργός μας «ανέλαβε προσωπικά για τα καλά»! 
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CMYK

Του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το έτος 1958, ο ανταγωνισμός στον λεγόμε-
νο «Ψυχρό Πόλεμο» μεταξύ των ΗΠΑ και της 
ΕΣΣΔ άλλαζε επίπεδο. Λίγους μήνες πριν, τον 
Αύγουστο του 1957, οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν 
δοκιμαστικά τον πρώτο πυρηνικό διηπειρωτικό 
πύραυλο της ιστορίας (τύπου R-7) ο οποίος 
είχε βεληνεκές έως 8.500 χλμ και μπορούσε να 
πλήξει κάθε στόχο σε Δυτική Ευρώπη και ΗΠΑ 
ενώ από τον Οκτώβριο του 1957 είχαν θέσει 

σε τροχιά τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της ιστορίας («Σπούτνικ 1»). Οι 
εξελίξεις αυτές μαζί με την αναμενόμενη αντίστοιχη απάντηση των ΗΠΑ, 
μετέτρεπαν το 1958 σε έτος-αυγή μιας νέας εποχής ανταγωνισμού ανά-
μεσα στις δύο υπερδυνάμεις.   

Το νέο τοπίο επηρέασε άμεσα και τις χώρες- μέλη της κάθε συμμα-
χίας όπως και την Ελλάδα που ναι μεν ως χώρα ήταν επίσημα με την 
πλευρά της Δύσης και μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, ως κοινωνία όμως 
εμφάνιζε ένα έντονο αντιαμερικανικό κλίμα, με την απήχηση της Αριστε-
ράς να παραμένει υπολογίσιμη. Κι αυτό συνέβαινε παρά τη συντριπτική 
ήττα των αριστερών στον Εμφύλιο, παρά τον αντικομμουνιστικό προσα-
νατολισμό των μεταπολεμικών κυβερνήσεων της δεκαετίας του ’50 και 
παρά την τεράστια οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ελλάδα μέσω 
του σχεδίου Μάρσαλ.

Ο αντιαμερικανισμός αυτός προφανώς ενοχλούσε και ανησυχούσε 
την πλευρά των ΗΠΑ κι έτσι μπήκε στο μικροσκόπιο κάθε κίνηση που θα 
μπορούσε να ενισχύσει την επιρροή της Αριστεράς προς την ελληνική 
κοινωνία, από το εσωτερικό της χώρας ή από το εξωτερικό μέσω διε-
θνών σχέσεων, συναλλαγών και διασυνδέσεων που σχετίζονταν με χώ-
ρες του Ανατολικού μπλοκ και βέβαια με την ΕΣΣΔ. Κάπως έτσι και μετα-
ξύ άλλων, η Αθήνα «συμπεριλήφθηκε» στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και το 1954 συγκροτήθηκε η ελληνική 
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) στα πρότυπα της αμερικανικής 
κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA που είχε ιδρυθεί λίγο νωρίτερα, 
το 1947. Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών εκείνη την περίοδο, σύμ-
φωνα με δημοσιογραφικές έρευνες και ρεπορτάζ, υπήρξε στενότατη και 
είναι η CIA που εγκατέστησε τότε στην Ελλάδα, στα κεντρικά γραφεία της 
ΚΥΠ, τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε στη χώ-
ρα, έναν «ηλεκτρονικό εγκέφαλο» της ΙΒΜ που μπορούσε να καταγράφει 
τα πάντα. Οι ίδιες πηγές του ρεπορτάζ αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι 
η ΚΥΠ της δεκαετίας του ’50 «ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο» σε κάθε κοι-
νωνική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζονταν με τον κομμουνισμό, την 
ΕΣΣΔ ή με τις χώρες του Ανατολικού μπλοκ. (1)

1958: Η 23η ΔΕΘ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Από το ξεκίνημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εκθεσιακή 

συμμετοχή των χωρών του Ανατολικού μπλοκ ήταν διαρκής και σημαντι-
κή καθώς οι χώρες αυτές φρόντιζαν  -και είχαν λόγους- να παρουσιάζουν 
εντυπωσιακά περίπτερα, προβάλλοντας τα «λαμπρά επιτεύγματα» του 
σοσιαλιστικού «παραδείσου» τους. Ήδη από την 1η ΔΕΘ του 1926 υ-
πήρξαν δύο τέτοιες επίσημες συμμετοχές, της ΕΣΣΔ και της Βουλγαρίας 
όπως και άλλες μεμονωμένες. Και αργότερα στην πρώτη μεταπολεμική 
συμμετοχή των Σοβιετικών στη ΔΕΘ, το 1954, η συμμετοχή της ΕΣΣΔ 
ήταν η μεγαλύτερη διεθνής παρουσία της «Έκθεσης», αναπτύσσονταν 
σε χώρο 3.000 τ.μ. με κεντρικό ντεκόρ τεράστια σφυροδρέπανα και τα 
εντυπωσιακά εκθέματά της, που υπολογίστηκε ότι ζύγιζαν πάνω από 600 
τόνους,  αποτελούσαν κυρίαρχο πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες 
της διοργάνωσης. (2)

Οι χώρες του Ανατολικού μπλοκ έδωσαν το παρόν και το έτος 1958, 
στη διοργάνωση της 23ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης όπου συμ-
μετείχαν, η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Πολωνία, η Τσεχοσλο-
βακία, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία. Επίσης συμμετείχαν και χώρες 
όπως η Δυτική Γερμανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Αυστρία, 
η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Όλα τα διεθνή περίπτερα προωθούσαν και 
παρουσίαζαν προϊόντα και τεχνολογικά επιτεύγματα των χωρών τους. 
Το ίδιο έκαναν και οι προαναφερόμενες 5 χώρες του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» γεγονός που σύμφωνα με τα όσα περιεγράφηκαν προηγουμένως 
για το κλίμα της εποχής, σίγουρα θα προκάλεσε και το «ενδιαφέρον» 
μυστικών υπηρεσιών και άλλων συναφών δικτύων τους. 

Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Δεν ήταν όμως μόνο το ζήτημα του «κομμουνισμού» που εκείνη την 
εποχή συγκέντρωσνε την προσοχή των μυστικών ή άλλων αρμοδίων 
υπηρεσιών. Στις περιοχές της χώρας όπου συγκεντρώνονταν το βλα-
χόφωνο στοιχείο του ελληνισμού υπήρχε και το ζήτημα της λεγόμενης 
«Ρουμανικής προπαγάνδας» δηλαδή εκείνη η πλήρως ανιστόρητη και ε-
ντελώς αβάσιμη προσπάθεια κύκλων της Ρουμανίας να προπαγανδίζουν 
ότι η καταγωγή των βλαχόφωνων Ελλήνων συνδέεται με τη Ρουμανία 
και ότι ο πληθυσμός αυτός αποτελεί, δήθεν, «ξεχωριστή μειονότητα». 
Πρόκειται για ένα ζήτημα που ξεκίνησε να εμφανίζεται κυρίως στα ημι-
νομαδικά βλαχοχώρια των Γρεβενών και στους βλάχικους οικισμούς του 
Περιστερίου (όρος Λάκμος) λίγο μετά το 1860 και αργότερα εξαπλώθηκε 
στα περισσότερα βλαχόφωνα κέντρα μέσω μιας επίπονης και κυρίως πο-
λυδάπανης ρουμανικής προπαγάνδας. (3)

Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των βλαχόφωνων Ελλήνων όχι 
μόνο αντέδρασε σθεναρά στη συγκεκριμένη προπαγάνδα αλλά και με 
άποψη συνέβαλλε στην προσπάθεια εξουδετέρωσής της, η εξέλιξή της 
υπόθεσης σε σχέση και με τους επιβεβλημένους, αναγκαίους και ειδικούς 
διπλωματικούς χειρισμούς της Ελλάδας στο πλαίσιο της Συνθήκης του 
Βουκουρεστίου το 1913 (αναγνώριση εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών 
δικαιωμάτων σε «ρουμανίζοντες» Έλληνες) οδήγησε σε χαρακτηρισμούς 
του τύπου «ρουμανόβλαχοι», ίσως με αιτία κάποιες φορές κι άλλες φο-
ρές σκοπίμως διχαστικά ή άδικα ή με προχειρότητα. 

Φθάνοντας όμως στο έτος 1958, σε γεγονότα του οποίου αναφερό-
μαστε σε αυτό το ρεπορτάζ, η προπαγάνδα των ρουμάνικων κύκλων 
προχώρησε και στη φάση των εκδόσεων, έχοντας ήδη ιδρύσει από το 
1952 τη «βιβλιοθήκη Ρουμανικών σπουδών» στο Φράιμπουργκ της Δυτι-
κής Γερμανίας, κι έτσι εντάθηκε ακόμη περισσότερο, η ίδια προπαγάνδα 
μέσω και έντυπης αναπαραγωγής πλασματικών στοιχείων και σαθρών ε-
πιχειρημάτων σε σχέση με την καταγωγή των βλαχόφωνων Ελλήνων. (4)

«ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, το περίπτερο της Ρουμανίας εκείνης της 

χρονιάς (1958) στην 23η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μπορούσε να 
περάσει «απαρατήρητο» από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Ελλά-
δας κι έτσι συνέβη και το παρακάτω περιστατικό:

Το υπουργείο Βορείου Ελλάδος, βασιζόμενο σε πληροφορίες που συ-
γκέντρωσε από τη δεξίωση που παρέθεσαν οι επικεφαλής του περιπτέ-
ρου της Ρουμανίας, επ΄ ευκαιρία της συμμέτοχής τους στην 23η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλά-
δας μέσω «απόρρητης» επιστολής με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 1958, 
που φέρει την υπογραφή του υπουργού Βορείου Ελλάδος, Αύγουστου 
Θεολογίτη ότι στο πλαίσιο της δεξίωσης «διαπιστώσωμεν ότι εκλήθησαν 
και παρέστησαν εις αυτήν όλα τα ενταύθα στελέχη των ρουμανιζόντων, 
παρά το γεγονός ότι ταύτα διατείνονται ότι είναι αντικομουνισταί» και ότι 
«δεν αποκλείεται η εν Αθήναις Ρουμανική Πρεσβεία δια των επαφών τού-
των να προσπαθήση να αναζωπυρώση την παλαιών ρουμανικήν προπα-
γάνδαν δια την οποία θα εύρη πάντοτε πρόθυμα όργανα».

Από το περιεχόμενο της ίδιας επιστολής είναι φανερό ότι το υπουρ-
γείο Βορείου Ελλάδος και ο αρμόδιος υπουργός, όταν αναφέρονται 
σε «ρουμανίζοντες» εννοούν κυρίως Ημαθιώτες πολίτες γι’ αυτό και η 
επιστολή κοινοποιείται μόνο στον Νομάρχη Ημαθίας (το 1958 ήταν ο 
Χαράλαμπος Τζόβας) και όχι σε κάποια άλλη Νομαρχία καθώς και στην 
Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ)  όπως και στο Κέντρο Αλλοδα-
πών Θεσσαλονίκης. 

Στην ίδια επιστολή, ο υπουργός Βορείου Ελλάδος ενημερώνει ότι 
διαθέτει επιπλέον πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη στην περιο-
χή της Βέροιας, του τότε Πρέσβη της Ρουμανίας στην Αθήνα, ονόματι 
Drinceanu, εκτιμώντας ότι αυτή γίνεται με το πρόσχημα της εμπορικής 
έρευνας στη βεροιώτικη παραγωγή νημάτων για λογαριασμό της ρου-
μανικής βιομηχανίας ενώ στην ουσία (όπως υποστηρίζει ο υπουργός) 
σχετίζεται με τη διάδοση της ρουμάνικης προπαγάνδας για τους βλαχό-
φωνους Έλληνες και μπορεί να δώσει αφορμή πρόκλησης αναταραχών 
με επίκεντρο τους «ρουμανίζοντες» στην περιοχή της Βέροιας, περιοχή 
όπου «θα βρει πάντοτε πρόθυμα όργανα» για την αναζωπύρωση αυτής 
της προπαγάνδας. Για τον λόγο αυτό ζητά από το υπουργείο Εξωτερικών 
της Ελλάδας να μη δώσει τη σχετική άδεια στον Πρέσβη της Ρουμανίας 
και να μη του επιτρέψει να επισκεφθεί τη Βέροια. (5)

1932: ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Μια μόνο επισήμανση πριν προχωρήσω στο πλήρες κείμενο της 
επιστολής. Η ανησυχία των ελληνικών αρχών, το έτος 1958, ειδικά για τη 
Βέροια και σε σχέση με τα ενδεχόμενα «αναζωπύρωσης» ή «πρόκλησης 
ταραχών» με επίκεντρο τους «ρουμανίζοντες» της πόλης, ίσως δείχνει δι-
καιολογημένη. Κι αυτό επειδή υπήρχαν στοιχεία που εκείνη την περίοδο 
συνηγορούσαν για μια τέτοια ανησυχία καθώς επί χρόνια η Βέροια θεω-
ρούνταν επίκεντρο της ρουμάνικης προπαγάνδας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στη μελέτη του Αστέριου Κουκούδη για τους Βεργιάνους Βλάχους με 
τίτλο «Η ένταξη των Βεργιανών Βλάχων στην Ελληνική πολιτεία: προκλή-
σεις, αποκλίσεις και επιπτώσεις, (1912-1940)» αναφέρεται ότι στις αρχές 
του 20ου αιώνα η Βέροια θεωρούταν «κέντρο διάδοσης της ρουμανικής 
γλώσσας και των ρουμανικών ιδεών όχι μόνο ανάμεσα στους Βλάχους 
της περιοχής, αλλά και στον ευρύτερο μακεδονικό χώρο». Ενδεικτικό 
παράδειγμα είναι και η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή της εκπαιδευτι-
κής περιφέρειας Βέροιας για το έτος 1923, η οποία αναφέρει ότι εκείνη 
τη χρονιά, 270 βλαχόφωνα παιδιά φοιτούσαν στα ελληνικά δημοτικά 
σχολεία της Βέροιας και 600 παιδιά (το 69%) φοιτούσαν στα ρουμάνικα 
δημοτικά σχολεία της πόλης. Κλείνω την επισήμανση προσθέτοντας ότι 
εκείνη την περίοδο, το ρουμανικό κράτος συντηρούσε στη Βέροια, εξα-
τάξιο δημοτικό σχολείο αρρένων, εξατάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων και 
ένα νηπιαγωγείο, ενώ όσοι μαθητές και μαθήτριες αυτών των σχολείων 
επιθυμούσαν να συνεχίσουν με παραπέρα σπουδές, γίνονταν δεκτοί στο 
ρουμάνικο γυμνάσιο και στην εμπορική σχολή του, που λειτουργούσαν 
στη Θεσσαλονίκη. (6)

Η «ΑΠΟΡΡΗΤΗ» ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του υπουργού Βορείου Ελλάδος 

προς το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, που κοινοποιείται στο 
Νομάρχη Ημαθίας, στην ΚΥΠ και στο Κέντρο Αλλοδαπών της Θεσσαλο-
νίκης, αναφέρει:

Υπουργείο Βορείου Ελλάδος
Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων
Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 1958
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Προς 
Το επί των Εξωτερικών Β’ Υπουργείον 
Α’ Πολιτικήν Δ/νσιν
«Κατά πληροφορίαν περιελθούσαν εις το Υπουργείον Β. Ελλά-

δος ο εν Αθήναις Πρέσβυς της Ρουμανίας κ. DRINCEANU πρόκειται 
να επισκεφθή προσεχώς την περιοχήν Βέρροιας, υπό το πρόσχημα 
να εξετάση τας δυνατότητας αγοράς νημάτων διά την βιομηχανίαν 
της χώρας του.

Φέροντες τούτο εις γνώσιν υμών, έχομεν την τιμήν να παρακα-
λέσωμεν υμάς όπως, ευαρεστούμενοι, αρνηθήτε, ει δυνατόν, την 
χορήγησιν της σχετικής αδείας, δεδομένου ότι έχομεν πάντα λόγον 
να πιστεύωμεν ότι η επίσκεψις αύτη είναι επίσκεψις προπαγάνδας 

και δώση αφορμήν αναταραχής των πνευμάτων εις του κύκλους 
των ρουμανιζόντων της περιοχής Βερροίας, οίτινες ουδ’ επί στιγμήν 
έπαυσαν να κινούνται.

Επί τη ευκαιρία της δεξιώσεως ην έδωσεν η Δ/νσις του Ρουμα-
νικού περιπτέρου της Διεθνούς Εκθέσεως κατ’ αυτάς, είχομεν την 
ευκαιρίαν να διαπιστώσωμεν ότι εκλήθησαν και παρέστησαν εις αυ-
τήν όλα τα ενταύθα στελέχη των ρουμανιζόντων, παρά το γεγονός 
ότι ταύτα διατείνονται ότι είναι αντικομουνισταί. Δεν αποκλείεται η 
εν Αθήναις Ρουμανική Πρεσβεία δια των επαφών τούτων να προ-
σπαθήση να αναζωπυρώση την παλαιών ρουμανικήν προπαγάν-
δαν δια την οποία θα εύρη πάντοτε πρόθυμα όργανα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Α. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
Κοινοποιείται:
1) Κ.Υ.Π. Αθηνών
2) Κέντρον Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης
3) κ. Νομάρχην Ημαθίας  

ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η’ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Την απόρρητη πληροφορία για τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη στη Βέ-
ροια, του εν Αθήναις Πρέσβη της Ρουμανίας μάλλον δεν θα την επι-
βεβαιώσουμε. Αφενός επειδή από τα αρχεία δεν φαίνεται να έγινε μια 
τέτοια επίσκεψη αφετέρου επειδή δεν γνωρίζουμε εάν οι επισημάνσεις 
του υπουργού Βορείου Ελλάδος είχαν βάση, ελήφθησαν υπόψη από τις 
αρμόδιες αρχές και απέτρεψαν την επίσκεψη. 

Ο Αύγουστος Θεολογίτης (1892-1975) ήταν από τη Θάσο. Υπήρξε 
διακεκριμένος και μάχιμος δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης καθώς και 
ιδιαίτερα δραστήριος πολιτικός. Υπηρέτησε ως νομάρχης Έβρου (1923), 
ως βουλευτής Δράμας και Καβάλας, ως  υφυπουργός Γενικός Διοικητής 
Ηπείρου στην κυβέρνηση Παπαναστασίου (1932), ως υπουργός ΤΤΤ 
στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου (1944-
1945), ως υπουργός Δημοσίας Τάξης στην κυβέρνηση του Σοφοκλή 
Βενιζέλου (1950-1951) και αργότερα ως υπουργός Βορείου Ελλάδος 
(στη Θεσσαλονίκη) στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου από τις 17 Μαΐου 
1958 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 1961.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Πληροφορίες από τη δημοσιογραφική έρευνα του Παύλου Μπα-

κογιάννη στην εφημερίδα «Το Βήμα» με τίτλο «Οδηγός στα άδυτα των 
μυστικών υπηρεσιών» (Ιούνιος 1977).

2) Πληροφορίες από τα βιβλία του Κυριάκου Ποζρικίδη, «Ιστορίες της 
ΔΕΘ» και «75 χρόνια επί 15 ημέρες ΔΕΘ».

3) Πληροφορίες από τα βιβλία του Αστέριου Ι. Κουκούδη, «Οι Ολύ-
μπιοι Βλάχοι και τα Βλαχομογλενά», «Οι Βεργιάνοι Βλάχοι και οι Αρβανι-
τόβλαχοι της Κεντρικής Μακεδονίας», «Οι Μητροπόλεις και η Διασπορά 
των Βλάχων», «Η Θεσσαλονίκη και οι Βλάχοι».

4) Πληροφορίες από την έρευνα του Ιωάννη Τσιαμήτρου, «Το βλάχικο 
ζήτημα σε χρονολογίες- Ρουμάνικη Προπαγάνδα, ‘Αρμάνικη Εθνογένεση’ 
κλπ».

5) Η επιστολή προέρχεται από το υλικό των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους (ΓΑΚ) Ν. Ημαθίας και δόθηκε πρώτη φορά στη δημοσιότητα 
από τον Βεροιώτη ερευνητή- δημοσιογράφο, Αλέκο Χατζηκώστα (εφημ. 
«Η άλλη άποψη»)

6) Στοιχεία από την ομιλία του Αστέριου Ι. Κουκούδη με θέμα «Η έντα-
ξη των Βεργιάνων Βλάχων στην Ελληνική Πολιτεία: προκλήσεις, αποκλί-
σεις και επιπτώσεις (1912-1940)» που  πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 
2016 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Βέροια, με διοργανωτές τον 
Πολιτιστικό Όμιλο Ξηρολιβάδου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θε-
ανώ Ζωγιοπούλου»

1958: Μια «απόρρητη» επιστολή για τη Βέροια 
και μια «επίσκεψη» Πρέσβη που δεν έγινε ποτέ



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Οι ειδικές αναφορές στην Παιδεία 
και οι εξαγγελίες για τα γενικά αλλά και 
ειδικότερα θέματα που απασχολούν την 
εκπαίδευση στο σύνολό της, συμπερι-
λήφθηκαν στις πολιτικές παρουσιάσεις 
κατά την διάρκεια της φετινής Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

 Στις πολιτικές αναφορές για την Παι-
δεία διατυπώθηκαν προγραμματισμοί 

και καθορισμοί στόχων, ενώ επιχειρήθηκε να δοθούν απαντήσεις 
στις αγωνίες και τις προσδοκίες για το μέλλον της εκπαίδευσης. 
Στο γενικότερο πολιτικό κλίμα της εκ των πραγμάτων προεκλογικής 
περιόδου, υπήρξε εμφανής και ο καταγγελτικός λόγος, για την δια-
πιστούμενη υποβάθμιση της εκπαίδευσης.

 Οι πολιτικές αναφορές είχαν ως κατάληξη τις αισιόδοξες προο-
πτικές, που συναρτώνται με τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις. Οι 
διακηρύξεις που έγιναν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, σχετικά με την Παιδεία, είχαν ως κύριους αποδέκτες 
τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και ολόκληρη την κοινωνία που σηκώνει το βάρος των πολιτικών 
που εφαρμόζονται. 

Στον απόηχο αυτών των διακηρύξεων πραγματοποιήθηκαν 
και οι καθιερωμένες τελετές στα σχολεία με αφορμή την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς. Με αυτήν την αφορμή και πέραν των 
πολιτικών εξαγγελιών, προβάλλει ως αναγκαία για κάθε αρμόδιο 
και κάθε ενεργό πολίτη, η ανοικτή προσέγγιση των γενικών αλλά 
και ειδικότερων θεμάτων που απασχολούν την εκπαίδευση, στο 
σύνολό της. 

Η σχολική χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε, όπως άλλωστε 
και οι προηγούμενες, από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
καταγράφονται κάθε χρόνο, ως προς την ανεπαρκή στελέχωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και τις υποβαθμισμένες υποδομές, με 
αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τον 
παιδαγωγικό τους ρόλο. Και όλα αυτά υπό την σκιά της επιδημικής 
κρίσης των τελευταίων χρόνων που υποβάθμισε σε μεγάλο βαθμό 
την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο έχει υποστεί 
μια ανεπίτρεπτη απαξίωση που δεν συνάδει με την εκπαιδευτική 
παράδοση του τόπου.

 Και αυτό γίνεται γενικότερα αντιληπτό καθώς οι περισσότεροι 
μαθητές και οι οικογένειές τους, ακόμα και στην εποχή της δραμα-
τικής μείωσης των εισοδημάτων, που επιτείνεται με την επίκαιρη 
ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια σε βασικά είδη διαβίωσης, ε-
κλαμβάνουν το σχολείο ουσιαστικά ως πάρεργο, καθώς εξακολου-

θούν να καταφεύγουν στα φροντιστήρια για βασικές γνώσεις που 
απαιτείται να κατέχει ένας σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσ-
σες, η πληροφορική κ.λ.π., με δυσβάστακτη επιβάρυνση των ήδη 
εκτροχιασμένων οικογενειακών προϋπολογισμών. Το φαινόμενο 
αυτό εκδηλώνεται εμφανώς στο Γυμνάσιο και οξύνεται στο Λύκειο, 
το οποίο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, καθώς δίδεται το κύριο βάρος στα μαθήματα που εξετάζο-
νται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, για την εισαγωγή στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

 Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει περιοριστεί δραματικά το ενδι-
αφέρον για τις εγκύκλιες γνώσεις που διαμορφώνουν χαρακτήρες, 
θεμελιώνουν συνειδήσεις και οικοδομούν προσωπικότητες. Κύριο 
εκπαιδευτικό μέλημα των μαθητών είναι τα μαθήματα στα οποία θα 
κληθούν να εξεταστούν για να επιτύχουν στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση. 

Στις πολιτικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, η Παιδεία χαρακτηρίστηκε 
και πολύ σωστά, ως ένας από τους πυλώνες για την ανάπτυξη 
της χώρας. Τονίστηκε δε από όλες τις πλευρές η αναγκαιότητα των 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν για να επιτελέσει η Παιδεία 
τον ρόλο που της ανήκει. 

Αυτές όμως οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να ανατά-
ξουν την εκπαίδευση από την απαξίωση στην οποία έχει περιέλθει, 
να της αποδώσουν την σημασία που απαιτείται στην σύγχρονη 
εποχή και να την εντάξουν στην επαγγελματική και παραγωγική 
διαδικασία, έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από πολύ καιρό, σύμφωνα 
και με τις πολιτικές εξαγγελίες των προηγουμένων ετών, που στο 
μεγαλύτερο ποσοστό έχουν μείνει ανεκπλήρωτες. 

Πέραν όμως από τις απογοητευτικές μέχρι τώρα διαπιστώσεις, 
προβάλλει επιτακτικά η ευθύνη κάθε αρμοδίου, να εργαστεί και να 
ασκήσει όλη του την επιρροή, ώστε η νέα σχολική χρονιά να απο-
τελέσει αφετηρία διαμόρφωσης ενός νέου Σχολείου που να αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Το σύγχρονο και αντίστοιχο με τις τρέχουσες απαιτήσεις Σχο-
λείο, επιβάλλεται να αναβαθμίζει την παρεχόμενη γνώση και να 
παρέχει τα εφόδια που απαιτούνται από τις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες. 

Το εναρμονισμένο με την εποχή Σχολείο, πρέπει να διαπλάθει 
προσωπικότητες με ηθικές, πνευματικές, ψυχικές και γνωστικές 
αξίες, έχοντας ως βασικά συστατικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
την ελεύθερη σκέψη, την κριτική στάση, την ανεμπόδιστη έκφραση 
και την παιδαγωγική ελευθερία

. Το καθημερινό αυτό Σχολείο, ως κύτταρο γνώσης και πολι-
τισμού, επιβάλλεται να είναι ενσωματωμένο στην κοινωνία, την 
οποία και εν δυνάμει θα αλλάζει, απαντώντας στις προκλήσεις της 
εποχής. Αυτές είναι οι σύγχρονες αναγκαιότητες και απαιτήσεις, 
τις οποίες πρέπει να εξυπηρετούν οι μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία 
που εξαγγέλθηκαν στην ΔΕΘ και τίθενται επιτακτικά με αφορμή την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τη συμφωνία του με τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος, για την τοποθέτηση πτυχιούχων οικονομικών 
σπουδών σε θέσεις ευθύνης δημόσιων δομών οικονομικού αντι-
κειμένου, διατύπωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, 
στο Προεδρείο του ΟΕΕ. 

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επιβεβαίωσε ότι, στην επικείμενη 
τροποποίηση του Π.Δ. 50/2001, θα παρα-
μείνουν οι ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού και 
ΤΕ Λογιστικού.

Το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελη-
τήριου Ελλάδος υπογράμμισε την αναγκαιό-
τητα στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών 
από πτυχιούχους οικονομικών σχολών. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στον 
Υπουργό Εσωτερικών, «Ο οικονομολόγος 
στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στα Οι-
κονομικά Υπουργεία, στην τρέχουσα οικο-
νομική συγκυρία, μπορεί ως επιστήμονας 
να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των 
οικονομικών θεμάτων, στην κατάλληλη α-
ποτύπωση των εσόδων και των δαπανών, 
στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπα-
νών, στη διαφανή διαχείριση των δημοσίων 
πόρων».

Ενόψει και της υιοθέτησης των Ελληνι-

κών Λογιστικών Προτύπων στην οικονομική διαχείριση όλου του 
δημόσιου τομέα, ο κ. Βορίδης αποδέχθηκε ότι πρέπει να δοθεί 
άμεση προτεραιότητα στη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών 
με αντιστοίχιση των οικονομικών πτυχίων με τα απαιτούμενα τυπι-
κά προσόντα των ψηφιακών περιγραμμάτων για την κατάληψη των 
θέσεων αυτών.
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Η εκπαιδευτική προοπτική 
στη νέα σχολική χρονιά 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος: 
Οι δημόσιες  υπηρεσίες να στελεχώνονται

από πτυχιούχους οικονομικών σχολών

Κέντρο Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης: 

Επτά άνεργες γυναίκες 
εντάχθηκαν

 στην αγορά εργασίας
Επτά άνεργες γυναίκες, εξυπηρετούμενες του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας, 
εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας μέσω του Ειδικού προγράμ-
ματος ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας 
Απασχόλησης, Δ.ΥΠ.Α. – πρώην ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επι-
χορηγεί για 12-24 μήνες το 90% του συνολικού κόστους (μι-
σθολογικού και μη μισθολογικού), έως στα 800 € μηνιαία για 
θέση πλήρους απασχόλησης και 400 € για θέση μερικής απα-
σχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από επιχειρήσεις και 
εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα. Οι γυναίκες πραγματοποίησαν 
συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο.  Σκοπός της εργασιακής συμβουλευτικής είναι η εν-
δυνάμωση των γυναικών, η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και 
η ενίσχυση της αυτενέργειάς τους, ώστε να επανενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. Το Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 
ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μετά την κάλυψη 
των διαθέσιμων θέσεων πανελλαδικά, ολοκληρώθηκε. 

Ενεργό είναι, κατά την τρέχουσα περίοδο, πρόγραμμα 
της Δ.ΥΠ.Α. – πρώην ΟΑΕΔ με τίτλο: «Πρόγραμμα δεύτερης 
επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, 
πρώην αυτοαπασχολούμενων, με στόχο την  επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι και 
τα  θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέ-
ντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, 
οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δημιουργή-
σουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρη-
ματικά. Τουλάχιστον το 40% των θέσεων του προγράμματος 
θα αφορά σε άνεργες γυναίκες που επαναδραστηριοποιού-
νται μέσω της δημιουργίας νέας επιχείρησης.

Όσες γυναίκες, πρώην αυτοαπασχολούμενες, έχουν υπο-
στεί έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και επιθυμούν να εντα-
χθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται 
στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Βέροιας, το 
οποίο εντάσσεται στις δομές του Δικτύου για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής 
Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) και παρέχει κοινωνική, 
ψυχολογική, νομική και εργασιακή στήριξη σε γυναίκες θύ-
ματα έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων. Διεύθυνση: 
Καπετάν Άγρα 3Α / Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Πα-
ρασκευή 8 π.μ. – 4 μ.μ. / Τηλέφωνο: 2331065304 / E-mail: 
isotita@veria.gr. 



Εν όψει της νέας 
περιόδου η Διοί-
κηση με την 

τεχνική ηγεσία και 
τους παίκτες θα κάνει 
τον ετήσιο αγιασμό εν 
όψει της νέας περιό-
δου και καλεί  και τους 
φιλάθλους να τιμήσουν 
την εκδήλωση με την 
αθρόα παρουσία τους.

Από την ΠΑΕ Βέροια η σχετι-

κή πρόσκληση 
«Την επόμενη Τρίτη 27/9, πα-

ραμονή του εντός έδρας αγώνα 
κυπέλλου με τον Κισσαμικό και 
ώρα 6 μμ, στο δημοτικό στάδιο 
Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί ο 
αγιασμός της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, εν 
όψει της επίσημης έναρξης της 
νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 
2022-2023.

Ο αγιασμός θα είναι ανοικτός, 
για τους φιλάθλους της αγαπη-
μένης μας ομάδας, γιατί τους θε-
ωρούμε, αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτής».

Παράταση
στις δηλώσεις

για τη Γ’ Εθνική 
και η εκτελεστική 

επιτροπή
της ΕΠΟ

Παράταση δόθηκε στις δηλώσεις 
συμμετοχής στη Γ’ Εθνική λόγω των 
εκκρεμοτήτων που υπάρχουν μέχρι 
τις 10 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι 
το Πρωτάθλημα θα αρχίσει σε μετα-
γενέστερη ημερομηνία.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, 
που ίσως πάρει αποφάσεις για τους 
πρώτους της Γ’ Εθνικής, θα γίνει τη 
Δευτέρα στις 11.00. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα περιμένουμε μέχρι 
την έκτακτη γενική συνέλευση της 
ΕΠΟ που είναι στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Τάκης Μπαλτάκος στην ΕΡΑ 
ΣΠΟΡ δήλωσε: Υπάρχει απόφαση 
της εκτελεστικής επιτροπής για άνο-
δο του Αγροτικού Αστέρα με αστε-
ρίσκο. Θα αποφασιστεί στην εκτε-
λεστική της άλλης εβδομάδας ή στη 
γενική συνέλευση. 

Ο Γκουστάβο Πογέτ 
έχει  όλους τους παί-
κτες στη διάθεσή του 
και καταστρώνει το 
πλάνο του ενόψει του 
αγώνα με την Κύπρο 
χωρίς τους τιμωρημέ-
νους για αυτό το ματς 
Μάνταλο και Γιακου-
μάκη.

Όπως φαίνεται ο 
τερματοφύλακας και οι 
τέσσερις της άμυνας 
αναμένεται να είναι 
οι ίδιοι (Βλαχοδήμος, 
Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Μπάλντοκ, Τσιμίκας). 
Στη μεσαία γραμμή Σιώπης και Μπακασέτας θα 
πρέπει να θεωρούνται σίγουροι, ενώ την τρίτη θέση 
στη μεσαία γραμμή διεκδικούν οι Κουρμπέλης και 
Μπουχαλάκης χωρίς να αποτελέσει έκπληξη η πα-
ρουσία του Παπανικολάου που έχει τα περισσότερα 
παιχνίδια στα πόδια από κάθε άλλο διεθνή με 15 
τον αριθμό (όσα έχει κι ο Φούντας).

Στην επίθεση υπάρχει και το μεγαλύτερο πρό-

βλημα καθώς εκτός 
του Γιακουμάκη απών 
είναι και ο δεύτερος 
φορ της ομάδας Βαγ-
γέλης Παυλίδης, λόγω 
τραυματισμού. Οι επι-
λογές που έχει στα χέ-
ρια του για την κορυφή 
ο τεχνικός της ομάδας 
είναι αυτές των Ιωαννί-
δη, Δουβίκα και Τζόλη 
με το Δουβίκα να φαί-
νεται πως έχει το προ-
βάδισμα. Στα άκρα ο 
Μασούρας θα πρέπει 

να θεωρείται σίγουρος στη μία πλευρά ενώ στην 
άλλη τη θέση διεκδικούν οι Πέλκας, Φούντας και 
Χατζηγιοβάνης (ήταν βασικός στο τελευταίο ματς με 
το Κοσοβο).

Βλαχοδήμος, Σιώπης και Κουρμπέλης είναι στο 
όριο των καρτών και αν δεχθούν κίτρινη θα χάσουν 
την επόμενη αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Αγώνας θα αρχίσει στις 21.45 μ.μ και θα με-
ταδοθεί από την τηλεόραση του ALPHA.
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Σάββατο 24-09-2022

08:00-14:30 ΚΑΛΑ-

ΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΡΑΣ 10 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989

08:00-14:30 ΠΟΤΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 

23310-26914

08:00-14:30 ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κε-

ντρικής 69) 23310-24534

14:30-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 

- ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 

- ΚΤΕΛ 23310-27355

Κυριακή 25-09-2022

08:00-14:30 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 

7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ) ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 (Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

19:00-21:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

21:00-08:00 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟ-

ΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

Δευτέρα 26-09-2022

14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 

(απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180

14:30-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 

23310-26914

19:00-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

21:00-08:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

Φαρμακεία

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

26-09-2022 μέχρι 

02-10-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σε δηλώσεις του 
μετά την λήξη του 
φιλικού αγώνα 

με τον ΠΑΣ στα Γιάν-
νενα ο προπονητής της 
Βέροιας Κώστας Ανυ-
φαντάκης είπε τα εξής.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος 
ως αναφορά την εμφάνιση μας 
, όχι όμως από το τελικό σκορ. 
όπως διαμορφώθηκε στο τέλος 
του παιχνιδιού. Αυτό όμως που 
με χαροποιεί   είναι οτι απέναντι 
σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα α’ 
εθνικής η οποία έπαιζε  σχεδόν 
με το βασικό της σχήμα εμείς  α-
νταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά 
, μπήκαμε στο παιχνίδι με σιγου-
ριά  στην αρχή  μετά δεχθήκαμε 
κάποια πίεση από τον ΠΑΣ, στην 
συνέχεια  ισορροπήσαμε, είχαμε 
και εμείς τις ευκαιρίες . Η άμυνα 
μας ήταν καλή καταφέραμε και 
σκοράραμε  . Θα έπρεπε να είμα-
σταν ακόμη πιό συγκεντρωμένοι 
ώστε να πα΄ρουμε κα΄τι παρα-
πάνω από αυτό το παιχνίδι , και 

αυτό  θα ήταν μιά καλή ανταμοι-
βή για τα παιδιά που έκαναν την 
προσπάθεια τους 

Πιστεύω οτι θα είμαστε έτοιμοι 
η σχεδόν έτοιμοι για το πρώτο 
επίσημο παιχνίδι την προσεχή 

Τετάρτη με τον αγώνα κυπέλλου 
εναντίον του Α.Ο Χανίων στην έ-
δρα μας. 

Κώστας Ανυφαντάκης. «Είμαι ικανοποιημένος
από την εμφάνιση της ομάδας,
όχι όμως από το τελικό σκορ»

ΑγιασμόγιατηννέαχρονιάθακάνειηΠΑΕΒέροια
τηνΤρίτηστοΔημοτικόΣτάδιο

Εθνική Ελλάδος: Χωρίς Μάνταλο
και Γιακουμάκη με Κύπρο

Σάββατο24/9στις21.45(ALPHATV)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Σε-

πτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του παραρτήματος Βέροιας της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας (Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε.) καλεί τα μέλη του 
στην Γενική Συνέλευση και εκλογή της νέας διοίκησης την Κυρια-
κή 25 Σεπτέμβρη ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του επί της Πλατείας 
Ωρολογίου, Ν. 12.

Η Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από τον 

Πρόεδρο.
2. Οικονομικός Απολογισμός από την Εξελεγκτική Επιτροπή - 

παρουσίαση έκθεσης Ε.Ε.          
3. Ομιλίες μελών και ερωτήσεις.
Κλείσιμο πρώτου θέματος από τον
-Ψήφιση έγκρισης απολογισμού δουλειάς του Διοικητικού Συμ-

βουλίου (Δ.Σ.).
-Ψήφιση έγκρισης του οικονομικού απολογισμού.
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διανομή ψηφοδελτίων
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Σημείωση: Η κάλπη θα κλείσει 14.30 μ.μ.. Όποιος επιθυμεί 

να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) θα 
πρέπει να καταθέσει αίτηση έως την Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη 
2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑΣ»
Πρόσκληση σε τακτική

 Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη καλεί όλα τα 
μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 12.00 π.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωρ-
γάκη 4.

Με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής 

της Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση, λογοδοσίας και απαλλαγή ευθύνης του απερχόμε-

νου Δ.Σ.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών του Σωματείου, επει-

δή θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία την πρώτη Κυριακή, 
οριστικά οι εκλογές  θα διεξαχθούν στις 9  Οκτωβρίου 2022 στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου στη Θεσσαλο-
νίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη 4, την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. παρακα-
λούνται να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση ή τηλεφωνικώς 
ή email στο Δ. Σ. και στo τηλ. 6936005602 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση peristereota752@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 
30-09-2022 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο 
που θα τυπωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γ. Σ. έχουν τα 
μέλη που θα τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την ώρα έναρξης 
της Γενικής Συνέλευσης. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάν-
δρειας  και Περιχώρων ανακοινώνει ότι θα τελέσει θεία 
λειτουργία μετά αρτοκλασίας το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 
2022  από 07.00 έως 10.00 για να τιμήσει τη μνήμη του 
εορτάζοντος Αγιορείτη Οσίου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια, 
όπου βρίσκεται το παρεκκλήσιο του τιμωμένου Οσίου.

Ανακοινώνεται επίσης ότι την παραμονή της Εορτής, 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18.00, θα τελε-
στεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και θα επακολου-
θήσει περιφορά της Ιερής Εικόνας του Οσίου ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ.

Προσκαλούνται οι τοπικές Αρχές, τα μέλη του Συλλό-
γου, οι Φίλοι του Αγίου Όρους και οι λοιποί Χριστιανοί, 
όπως συμμετάσχουν στις παραπάνω λατρευτικές εκδη-
λώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βεροίας Παντελεήμων: 
«Μακάριοι οἱ 

πενθοῦντες ὅτι αὐτοί 
παρακληθήσονται»

 
 Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου το απόγευμα ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε 
διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επι-
σκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Μακάριοι 
οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδε-
ται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας 
«Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας την Τετάρτη 

στο πάρκο της Εληάς
Η ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων) αποφάσισε, ότι από  26-9-2022 

έως 15-10-2022 θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συγκεντρώσεις σ’ 
ολόκληρη τη χώρα, από τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
(ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΑΕΕ - ΙΚΑ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ - ΠΕΣ ΝΑΤ – ΠΣΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ).

Η Βέροια ορίστηκε κέντρο συγκέντρωσης των Συνδέσμων – Συλλόγων 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας στις  28 Σε-
πτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη στον Πολυχώρο «ΕΛΙΑ» - Πάρκο Ελιάς, ώρα 
10:30 π.μ.

Θα έρθει κλιμάκιο των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για 
να συζητήσουμε τα καυτά προβλήματα που μας αφορούν.

Κ α λ ο ύ μ ε
Όλους τους Πολιτικούς Συνταξιούχους του Ν. Ημαθίας να προσέλθουν 

στη συγκέντρωση για να ενώσουμε τις φωνές μας για την όλη κατάσταση 
που δημιουργείται για τους συνταξιούχους για το επόμενο χρονικό διάστημα, 
αλλά και για τη διαχρονική αφαίμαξη των συντάξεών μας.

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

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

θα τελεσθεί στο Ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Βέροιας 
την 25η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20.30 -00.30

Εκ του Ιερού Ναού

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε στα μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθί-

ας αλλά και στους φίλους του Συνδέσμου, ότι το Γραφείο μας θα είναι ανοι-
χτό κάθε Τετάρτη από 10:30 π.μ. έως 12 μ.

Η χρήση της μάσκας είναι για το καλό όλων μας.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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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:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 

Παλατίτσια εντός του οι -
κισμού 480 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με αποθήκη 
και αχυρώνα 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 Μου-
σών γωνία, Βέροια. Τηλ.: 2331 
300901, 6944 555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 2 

στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να 
γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπα-
νού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό 
ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη 
αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία 
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου 
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως, 
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενερ-
γειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ. 
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη 
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά 
PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφω-
νο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφη-
τήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμο-
σίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλοκαιγιαεπαγ-
γελματικήστέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584, 
6971806111.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατό-
τητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον 
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο 
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιό-
λουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο 
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοι-
κία, κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ 
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 
2332047779 , 6932440846



ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-
ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα από 
120 τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δωμά-

τια) για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέ-
ροιας. Τηλ.: 6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
πλήρως ανακαινισμένο, στην Τρι-
ανδρία Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σα-
λόνι, χωλ, κουζίνα, W.C., φυσικό 
αέριο, air condition, πολύ κοντά 
στα Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 
6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 

120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατά-
ρι, εξαιρετικής προβολής σε ά-
ριστη κατάσταση κοντά στη Γέ-
φυρα Κούσιου. Πληρ. τηλ.: 6972 
269839 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 
τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 
6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για 
εργασία σε εταιρία με σκαλω-
σιές. Τηλ.: 6942 462643 & 6982 
021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-
πωλείο για πρωινες ώρες στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 27727, ώρες 
επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΗΕΤΑΙΡΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑΤΡΟ-
ΦΙΜΑΙΚΕ–GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρί-
ου-βοηθό λογιστή για τη στελέ-
χωση του λογιστηρίου της στη 
Βέροια. Παλαιότερη εμπειρία σε 
αντίστοιχη εμπορική εταιρία θα 
ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογρα-
φικών: career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φρο-
ντίζει άτομο με αστάθεια στα πό-
δια. Πληρ. τηλ.: 6970 510164 
ή 23310 66976 στη Βέροια κ. 
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδι-
κή άδεια από επιχείρηση στη Βέ-
ροια γία πλήρη απασχόληση. ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολό-
γος αυτοκινήτων από επιχείρηση 
στη Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα 

και περιποίηση ηλικιωμένων, με πεί-
ρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων 
για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 
678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, 
χωρίς παιδιά, με αρχές, για σο-
βαρό σκοπό. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.
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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,ανακαινισμέ-
νο,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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας 
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 

(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας 
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
CSA_22, έως τις 16/10/22.



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα 
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304
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«Βροχή» οι καταγγελίες πολιτών που σκανάρουν 
και καταγγέλλουν στην ΑΑΔΕ πλαστές αποδείξεις

-Πάνω από 20.000 κατέβασαν την εφαρμογή στο κινητό τους, από την πρώτη μέρα
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβασαν τη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ 

«appodixi», τις πρώτες 48 ώρες λειτουργίας της, για να εντοπίσουν και 
να καταγγείλουν παράνομες αποδείξεις που είχαν στο σπίτι τους ή και-
νούργιες που έλαβαν.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, την Τετάρτη, πρώτη 
μέρα λειτουργίας της εφαρμογής «appodixi», περισσότεροι από 20.000 
την κατέβασαν στο κινητό τους και άρχισαν να σκανάρουν  αποδείξεις. 
Μάλιστα αναφέρθηκαν 2.000 περιπτώσεις οι οποίες χρήσουν περαιτέ-
ρω ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Από τις ανωτέρω οι 1.150 ήταν 
ανώνυμες και οι 850 επώνυμες.

Για τις επώνυμες εφόσον οι ελεγκτικές αρχές διαπιστώσουν φο-
ροδιαφυγή οι καταγγέλλοντες θα λάβουν και το σχετικό μπόνους το 
οποίο ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί. Εκτιμάται ωστόσο ότι η οικονομική 
αποζημίωση για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη φοροδιαφυγής, 
μπορεί να φτάσει έως και τα 2.000 ευρώ ή το δεκαπλάσιο της αξίας της 
απόδειξης. Ποσά που θα καταβληθούν αναδρομικά, μετά την ψήφιση 
της σχετικής διάταξης στη Βουλή.

Πως λειτουργεί η νέα εφαρμογή
Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και μέσω της κάμερας του κινητού, 

«σκανάρει» την κωδικό QR της απόδειξης.
Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα 

εξής μηνύματα: 
– Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, 

εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός ταμειακής, ΑΦΜ 
επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συ-
ναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυ-
σίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην περίπτωση αυτή, 
ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια 
με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που ανα-
γράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην 
ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει 

επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο πο-
σό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό 
να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

– Η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβι-
βαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και 
ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην 
ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, 
υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

– Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι 
δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η 
υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αναφέρει την απόδειξη, καλείται να 
κάνει τα εξής:

1. Να τραβήξει φωτογραφία της απόδειξης.
2. Να εισαγάγει τον λόγο αναφοράς, υπό μορφή πεδίου Λίστας Επι-

λογών (με δυνατότητα επιλογής μιας τιμής).
3. Να προσθέσει όποιες παρατηρήσεις θέλει.
4. Να επιλέξει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία.

Τι γίνεται με τα πρόστιμα
 Εν τω μεταξύ με διορθώσεις της τελευταίας στιγμής στο πολυνο-

μοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία για 
την ενεργοποίηση των προστίμων σε περίπτωση μη διαβίβασης των 
λιανικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ. Ειδικότερα οι κυρώσεις για τη μη δια-
βίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω 
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) από τους επαγγελ-
ματίες και τις επιχειρήσεις ισχύουν για παραβάσεις που διαπράττονται 
από τις 31 Οκτωβρίου αντί την 1η Οκτωβρίου που προέβλεπε η αρχική 
διάταξη. Η διάταξη ορίζει ότι σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης 
στην ΑΑΔΕ των στοιχείων που εκδίδονται από την ταμειακή μηχανή 
επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο 

ύψους ίσου με το 50% επί του ΦΠΑ που αναγράφεται επί του κάθε μη 
διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα 
είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 
500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογι-
στικού συστήματος.

Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, πρόστιμο 
ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος 
είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 
1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπό-
χρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, 
στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση 
της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύ-
ψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Γεωργαντάς: Η ενίσχυση στους κτηνοτρόφους 
θα συνδεθεί με τον αριθμό ζώων και την πραγματική παραγωγή

Ξεπερνά, τα 90 εκατ. ευρώ το ποσό που θα δοθεί ως ενίσχυση στους κτηνοτρόφους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής, που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.Όπως ανα-
κοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς σε ομιλία του στο «Ελασσόνα Forum- Φέτα και Γαστρονομία» και σε επαφές που είχε με εκπροσώπους κτηνοτροφικών συλλόγων «ο βασι-
κός άξονας της στήριξης αυτής είναι η δηλωμένη και στοιχειοθετημένη παραγωγή προϊόντος, δηλαδή γάλακτος και κρέατος, σηματοδοτώντας, οριοθετώντας και τιμώντας τη δουλειά και τον καθημερινό αγώνα των πραγμα-
τικών παραγωγών».Με βάση αυτό το σκεπτικό θα κατανεμηθούν 60 εκατ. στην αιγοπροβατοτροφία,  ενώ ανάλογα σημαντικές θα είναι οι ενισχύσεις στη βοοτροφία, στην πτηνοτροφία (κρεατοπαραγωγό και αυγοπαραγωγό) 
και στη χοιροτροφία.Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας που έχει λάβει η κυβέρνηση από την αρχή του έτους.Αναφερόμενος στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αύξηση 
της τιμής στις ζωοτροφές ο κ. Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι ήδη έχουν δοθεί 50 εκατ. ευρώ ως ενίσχυση με βάση το 2% του τζίρου και προέτρεψε τους κτηνοτρόφους να στραφούν στην ιδιοπαραγωγή, ιδιαίτερα τώρα που για 
την επόμενη περίοδο εντάσσονται στις συνδεδεμένες καλαμπόκι και μαλακό σιτάρι.Πρόσθεσε ότι εξετάζεται να δοθούν κίνητρα προκειμένου να ενισχυθεί η ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών και τόνισε για το νέο έτος θα υπάρξει 
στήριξη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ  επί πλέον στους παραγωγούς, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

 Σε ό,τι αφαορά στη Φέτα, ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι το συγκεκριμένο προϊόν στη συνείδηση των καταναλωτών ταυτίζεται με την Ελλάδα και τόνισε ότι οι προοπτικές της στις διεθνείς αγορές είναι ανοδικές. Μέλημα 
της πολιτείας, όπως είπε, είναι η διασφάλιση του όγκου παραγωγής στο γάλα ώστε να μη υπάρξουν προβλήματα στην παραγωγή της φέτας και αναφέρθηκε στη, εμβληματική και ουσιαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου σε βάρος της Δανίας για τη Φέτα. Σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας κ. Γιάννη Γκουρουμπίνο και μέλη κτηνοτροφικών συνεταιρισμών στο δημαρχείο της Ε-
λασσόνας, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι η ενίσχυση των κτηνοτρόφων θα γίνει με γρήγορο και δίκαιο τρόπο και ότι θα υπάρχει άμεση σύνδεση του αριθμού των ζώων με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος. «Στεκόμαστε δί-
πλα σε εκείνους που ιδρώνουν στο κοπάδι για να παράγουν γάλα και κρέας, είμαστε στο πλευρό των πραγματικών παραγωγών, γιατί πιστεύουμε στη δουλειά τους και στην προσφορά τους στην εθνική οικονομία», τόνισε ο 
κ. Γεωργαντάς Απαντώντας σε κτηνοτρόφους ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για την αποτροπή ελληνοποιήσεων και στο 
γάλα και στο κρέας και προανήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε το πλαίσιο ελέγχων να γίνει πιο καθαρό και πιο αυστηρό, ώστε να προστατεύο-
νται οι παραγωγοί και τα ελληνικά προϊόντα.Στις επαφές του τον κ. Γεωργαντά συνόδευαν οι βουλευτές Λάρισας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
Χρήστος Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου.
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