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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι κατά Μήτσο Μάλιο 
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του «ημαθιώτικου
 δεκατιανού»

Έμυ Μήτσιου  στον ΑΚΟΥ 99.6: 
Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό 

απευθύνονται στον ΕΡΑΣΜΟ όλο και 
πιο νέες γυναίκες, 28 - 35 ετών…

Με προσωπικό ασφαλείας 
την Τρίτη η ΔΟΥ Βέροιας, 
λόγω Γενικής Συνέλευσης

Του Πάρη Παπακανάκη
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Οικονομικών Υποθέσεων 
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Αετοί Βέροιας
Σήμερα Σάββατο (26/11) το τελευταίο 

εντός έδρας παιχνίδι για τον πρώτο γύρο
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ 
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ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6»
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Πονάω…φοβάμαι…
τι μπορώ να κάνω;;;
Είμαι σε αδιέξοδο!

Το τραγικό στις υποθέσεις βίας που βιώνουν γυναί-
κες πέρα από την καθαυτή βία(σωματική και ψυχολογι-
κή) είναι το αδιέξοδο που δημιουργείται στο μυαλό τους 
και η αδυναμία να βρουν λύση ή να αποδράσουν από 
μια κακοποιητική κατάσταση. Αυτό το αδιέξοδο που 
συνίσταται σε τεράστιους τοίχους που υψώνονται μέσα 
στο μυαλό των κακοποιημένων γυναικών και δυστυχώς 
παραμένουν εγκλωβισμένες και αδύναμες να αντιδρά-
σουν. Μην αναρωτιέστε γιατί μια κακοποιημένη γυναίκα 
δεν απομακρύνεται από ένα νοσηρό περιβάλλον.  Δεν 
είναι θέμα βούλησης ή δυνατότητας μόνο, αφού δεν 
είναι έτσι απλό και λογικό, όπως φαίνεται. Η οικονομική 
εξάρτηση, η κοινωνική κατακραυγή, το βάρος διάσπα-
σης της οικογένειας, είναι κάποιοι από τους παράγοντες 
που υψώνουν «κάγκελα» στο μυαλό αυτών των γυναι-
κών. Παράλληλα ο φόβος εγκλωβίζει αυτές τις γυναίκες 
και η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών και φορέων που 
θα μπορούν με ασφάλεια να απευθυνθούν είναι ζωτικής 
σημασίας. 

Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών, είναι μια καλή αρχή για 
ενημέρωση, αφύπνιση και ευαισθητοποίηση. Καμία 
ανοχή στην βία, αλλά και κατανόηση στον φόβο και 
την απομόνωση αυτών των γυναικών που είναι συχνά 
«χαμένες» σε αδιέξοδα που στην ουσία δεν υπάρχουν, 
αλλά τις βασανίζουν εξίσου όσο και η κακοποίηση. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Με προσωπικό ασφαλείας 
την Τρίτη η ΔΟΥ Βέροιας, 
λόγω Γενικής Συνέλευσης

Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσει την ερχό-
μενη Τρίτη 29 Νοεμβρίου η Εφορία (ΔΟΥ) Βέροιας, όπως 
ενημερώνει η διευθύντρια κα Δήμητρα Στάμου με ανακοί-
νωση της Υπηρεσίας. Κι αυτ, διότι την Τρίτη στις 9:30 το 
πρωί οι εφοριακοί Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας θα κάνουν 
την γενική συνέλευση του συλλόγου τους.

Και προϊόντα για διαβητικούς στο «καλάθι
του νοικοκυριού»

Νέες κατηγορίες προϊόντων που αφορούν στους καταναλωτές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, μπαίνουν από 
την ερχόμενη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο «καλάθι του νοικοκυριού». Πρόκειται για γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για κα-
τανάλωση από διαβητικούς (πχ. στέβια)» και προϊόντα βρώμης, ενώ διευρύνεται η κατηγορία «Κατεψυγμένα λαχανικά» 
με πρόβλεψη για δύο προϊόντα από τις κατηγορίες «αρακάς», «μπάμιες» και «φασολάκια».

Στόχος, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, είναι να μπορούν να έχουν και οι διαβητικοί τη δυνατότητα να επωφελη-
θούν από την λίστα των προιόντων που χρησιμοποιούν, στις κατά το δυνατόν χαμηλότερες τιμές.

Όσο για το εορταστικό καλάθι, θα υπάρχουν ανακοινώσεις την ερχόμενη εβδομάδα.
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Στυλιανού, Νίκωνος του “Μετανοείτε”

του Σαββατοκύριακου

Έμυ Μήτσιου  στον ΑΚΟΥ 99.6: Δυστυχώς,
τον τελευταίο καιρό απευθύνονται στον ΕΡΑΣΜΟ

όλο και πιο νέες γυναίκες, 28 - 35 ετών…
Πολύπλευρο το έργο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης ΕΡΑΣΜΟΣ 

στη Βέροια, με αντικείμενο αναφοράς σε περιστατικά κακοποίησης, για τα ο-
ποία μίλησε στον ΑΚΟΥ 99.6, στην εκπομπή της Σοφίας Γκαγκούση, «πρωινές 
σημειώσεις», η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια Έμυ Μήτσιου. Όπως ενημέρω-
σε, ο ΕΡΑΣΜΟΣ κινείται σε τρεις άξονες: Προσωρινή φιλοξενία σε άτομα που 
έχουν άμεση ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο, υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 
ανθρώπους που μπορεί να μην χρειάζονται φιλοξενία, αλλά χρειάζονται στήρι-
ξη και πρόληψη μέσα από ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών με βιωματικά 
σεμινάρια όλη τη χρονιά, με σχολές γονέων, ομάδες ελεύθερης έκφρασης και 
συζήτησης με άτομα τρίτης ηλικίας. «Εννοείται ότι υπάρχουν δράσεις ευαισθη-
τοποίησης και ενημέρωσης για την έμφυλη βία, που είναι ανοιχτές προς το 
κοινό ενώ τον τελευταίο χρόνο απευθυνόμαστε και σε σχολεία δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Θεωρούμε πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης, διότι 
πιστεύουμε ότι είναι πολύ δυνατά τα επαναλαμβανόμενα οικογενειακά μοτίβα 
και χρειάζεται οι γονείς να μπουν σε μια διαδικασία, αρχικά να οριοθετούνται οι 
ίδιοι και να επαναπροσδιορίσουν τα όριά τους για να μπορέσουν να είναι πρό-
τυπα διαπαιδαγώγησης για τα παιδιά τους, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 
ένα καλύτερο αύριο με λιγότερες συγκρουσιακές σχέσεις», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κα Μήτσιου, επεσήμανε ότι η βία δεν 
κάνει διακρίσεις μπορεί να χτυπήσει οποιοδήποτε πόρτα… «Ένα σημείο 
που εντοπίζω μέσα από την ιδιότητά μου είναι ότι τον τελευταίο καιρό απευ-
θύνονται σε μας, γυναίκες που ανήκουν σε μικρότερα ηλικιακά στάδια 28-30 
και 35 ετών, ενώ  παλαιότερα οι γυναίκες ήταν μεγαλύτερες ηλικιακά. Σκέφτομαι ότι από τη μία είναι πολύ αισιόδοξο να 
μπορούν όντως οι νέες γυναίκες, που έτυχε να δημιουργήσουν οικογένεια και να βιώσουν αυτή την άσχημη κατάσταση, 
να βγαίνουν πολύ νωρίς από την κακοποιητική συνθήκη, αλλά από την άλλη σκέφτομαι, πώς είναι δυνατόν εν έτη 2022 
νέοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι έχουν ξεφύγει από τα στερεοτυπικά πρότυπα των παραδοσιακών προκαταλήψεων ότι 
ο άντρας είναι πάντα πιο πάνω από την γυναίκα, να βιώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές σε νεαρές ηλικίες. Αυτό με 
τρομάζει…»

Αυτά και άλλα πολλά, συζητήθηκαν ραδιοφωνικά και επιπλέον να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η 
Ελληνική Αστυνομία, μόνο φέτος έχει αντιμετωπίσει πάνω από 10 χιλιάδες περιπτώσεις άσκησης βίας, που στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία είναι ενάντια σε γυναίκες.

Βιβλία για να γεμίσει τα ράφια της ζητά από όλους
 και για όλους, η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου 

της Κουλούρας

Τι να πρωτοπεί κάποιος για τη δουλειά που γίνεται χρόνια 
τώρα στο Δημοτικό Σχολείο της Κουλούρας. Αυτή τη φορά θα 
αναφερθούμε στη  δημόσια έκκληση προσφοράς βιβλίων που α-
πευθύνει, για το νέο χώρο Βιβλιοθήκης που δημιούργησε και που 
θα ικανοποιεί, εκτός των μικρών μαθητών και τις ανάγκες της το-
πικής κοινότητας (τους κατοίκους στο σύνολό τους καθώς και τους 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, υποστηρικτικά), στα πλαίσια και 
της απογευματινής της λειτουργίας , με αυτή την αξία που λέγεται 
εθελοντισμός.

Σε ανάρτηση του Δ/ντή του  Σχολείου Δημήτρη Στ. Κατσαβού, 
διαβάσαμε και μεταφέρουμε προς ενημέρωση όλων, ότι ζητείται η 
βοήθεια και υποστήριξη (φορέων, προσώπων, ιδιωτών, …) ώστε 
τα 150 περίπου τρεχάμενα μέτρα ραφιών, να γεμίσουν με λέξεις 
νοήματα, εικόνες και χαμόγελα.

«Πιστεύοντας πως η συχνή επαφή των παιδιών με τα βιβλία, 
και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου όπου βρίσκονται καθημερινά, 
έχει καθοριστική σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ικανότητας 
ανάγνωσης και γραφής (σημαντικότατο για το σχολείο μας) όσο 
και γιατί οικοδομεί μία σχέση με τα βιβλία σε βάθος χρόνου, μια 
σχέση που επηρεάζει θετικά τη σχέση του παιδιού με τους άλλους 
και δημιουργεί συνθήκες αποδοχής.

Επιθυμούμε βιβλία, κυρίως παιδικής λογοτεχνίας- σύγχρονης 
και κλασικής, παραμύθια, βιβλία εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, 
βιβλία υποστηρικτικά και βοηθήματα όλων των τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (για τους μαθητές του χω-
ριού) καθώς και λογοτεχνικά κ.λ.π. βιβλία για ενήλικες (τμήμα ενηλίκων).

Στόχος των βιβλίων που αναμένουμε είναι να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, να αποτε-
λούν ένα ουσιαστικό εργαλείο για τους δασκάλους και μία πηγή έμπνευσης αλλά και υποστήριξης για τα παιδιά».

Και πώς να μην υπάρξει ανταπόκριση, για την καλύτερη επένδυση, μικρών κι μεγάλων,, στη γνώση και την ανά-
γνωση!



Ο Υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, στην ομιλία 
του στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τον πρου-
πολογισμό του 2023, τόνισε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ο προϋπολογισμός του 2023 έχει μια διαφορετική διάσταση, καθώς 

είναι ο πρώτος εδώ και 12 χρόνια που καταρτίζεται εκτός των στενών 
ορίων της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς. Το γεγονός αυτό 
προέρχεται τόσο από τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των τριών 
προηγούμενων ετών όσο και από την νέα εποχή στην οποία έχει εισέλθει 
η ελληνική οικονομία. Σε αυτό το διαρκώς απρόβλεπτο διεθνές περιβάλ-
λον, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και 
αυτό αποτυπώνεται σχεδόν σε όλους τους βασικούς δείκτες.

Το γεγονός ότι η χώρα έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα εποχή αποτυ-
πώνεται, μεταξύ άλλων, στον ρυθμό ανάπτυξης για το 2022, ο οποίος 
αναμένεται να κλείσει στο 5,6%, σε επίπεδο σχεδόν διπλάσιο από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο. Υπενθυμίζω ότι οι σχετικές προβλέψεις για τον ρυθμό 
ανάπτυξης του 2022 στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού ήταν 5,3%, 
ενώ στον Προϋπολογισμό του 2022 ήταν 4,5%.

Όπως αποδείχθηκε οι προβλέψεις αυτές ήταν συντηρητικές.
Το θετικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα υποστηρίχθηκε εντός του 2022 

από τα εξής:
1ον. Δημοσιονομικά μέτρα ύψους 4,8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης,
2ον. Μέτρα ύψους 4,4 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της υγειονομι-

κής κρίσης, αλλά και
3ον. Μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών.
Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται:
-η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,7% συνολικά μέσα στο 

2022,
-η μόνιμη και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ στα Φυσικά Πρόσωπα 

κατά 35% υπερκαλύπτοντας την προεκλογική μας δέσμευση για μείωση 
κατά 30%,

-η παράταση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών στους μισθω-
τούς του ιδιωτικού τομέα,

-η αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,
-η αύξηση του αφορολογήτου ορίου για δωρεές και γονικές παροχές 

στις 800.000 ευρώ,
-η μείωση του τέλους κινητής τηλεφωνίας,
-η διπλή οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
-η αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος,
-η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και
-τα σημαντικά κίνητρα για επέκταση της πλήρους απασχόλησης.
Όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. 

Πέραν της σημαντικής βελτίωσης του ρυθμού ανάπτυξης για το 2022, 
θετική εικόνα παρουσιάζεται και μέσω του πρωτογενούς αποτελέσματος 
γενικής κυβέρνησης.

Οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερό-
τητας, αναφορικά με αυτό, ήτοι ελλείμματος 2% του ΑΕΠ για το 2022 και 
πλεονάσματος 1,1% του ΑΕΠ για το 2023, αναθεωρούνται σε έλλειμμα 
1,6% του ΑΕΠ για το 2022 και πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ για το 2023.

Με την αναθεώρηση αυτή διατηρείται η δημοσιονομική ισορροπία για 
την εν λόγω περίοδο και διοχετεύονται οι απαραίτητοι πόροι, για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων κατά το νέο έτος, έχοντας σαφώς χτίσει, με 
διορατικότητα, ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα.

Σημειώνεται ότι για το 2023 έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των δη-
μοσιονομικών μέτρων, ύψους 3,1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους και 
1,1 δισ. ευρώ από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, που εξαγγέλθηκαν 
στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιπλέον 1 δισ. ευρώ για 
αυξημένες δαπάνες αντιμετώπισης του αυξημένου πληθωρισμού και της 
ενεργειακής κρίσης.

Επιπρόσθετα, το 2023 προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 8,3 δισ. 
ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 7 δισ. ευρώ από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 3,6 δισ. ευρώ από 
το σκέλος των επιχορηγήσεων, στο οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 
440 έργα και εμβληματικές επενδύσεις ύψους 13,7 δισ. ευρώ.

Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι η αβεβαιότητα των ευρύτερων 
γεωπολιτικών εξελίξεων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που δυ-
σχεραίνει τη διενέργεια ασφαλών προβλέψεων παγκοσμίως.

Η καλή δημοσιονομική εικόνα και η δυναμική στην οποία έχει εισέλθει 
η ελληνική οικονομία, μας δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τους 
πολίτες και τα νοικοκυριά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, που η ενεργει-
ακή κρίση και ο πόλεμος έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και 
πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, η τήρηση ρεαλιστικών δημοσιονομικών στόχων αποτελεί 
το διαβατήριο για την πρόσβαση στις αγορές, τη διασφάλιση της βιωσιμό-
τητας του ελληνικού χρέους και την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, ώστε 
να διατηρηθεί η θετική οικονομική προοπτική της χώρας τα επόμενα έτη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει στην πράξη τον 

αναπτυξιακό χαρακτήρα που μπορεί να έχει η φορολογική πολιτική. Παρά 
τη σταθερή πολιτική της Κυβέρνησης για τη μείωση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, στον προϋπολογισμό του 2023 καταγράφεται αύξηση 
των φορολογικών εσόδων, η οποία όμως δεν προκύπτει από την επιβολή 
νέων ή την αύξηση υφιστάμενων φόρων, αλλά από την αναπτυξιακή δια-
δικασία στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία.

Προέρχεται από την προβλεπόμενη μεγέθυνση της οικονομίας, όπως 
αυτή απεικονίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις του προϋπολογι-
σμού. Μιλώντας με νούμερα, τα έσοδα από φόρους το 2023 αναμένεται 
να ανέλθουν σε 56,748 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% 
έναντι του 2022.

Τα φορολογικά αυτά έσοδα προέρχονται από φόρους επί αγαθών και 

υπηρεσιών, φόρους και δασμούς επί εισαγωγών, τακτικούς φόρους ακί-
νητης περιουσίας, φόρους εισοδήματος, φόρους κεφαλαίου και λοιπούς 
τρέχοντες φόρους.

Ενδεικτικά, αναφέρω ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος προ-
βλέπεται να είναι αυξημένα κατά 916 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5,4% 
έναντι του 2022. Συγκεκριμένα, ο φόρος εισοδήματος Φυσικών Προσώ-
πων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11,319 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 
167 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2022.

Και όλα αυτά παρά τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης για όλους.

Παράλληλα, και ο φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων προβλέ-
πεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 695 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση 
με το 2022 και να διαμορφωθεί στα 5,094 δισ. ευρώ.

Και αυτή η αύξηση θα προέλθει από την ανάπτυξη, που για το 2023 
υπολογίζεται σε 1,8%, έναντι μόλις 0,3% που εκτιμάται για τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμ-
φωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να τονίσω τα εξής για τα 
φορολογικά έσοδα του 2022:

Όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, τα έσοδα από φόρους 
για τη χρονιά που κλείνει, αναμένονται στα 54,915 δισ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 4,86 δισ. ευρώ ή 9,7% έναντι του στόχου για τον προϋπολογισμό 
του 2022.

Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η θετική μεταβολή των φορολογικών 
εσόδων προέρχεται, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, από:

-τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφει η ελληνική οικο-
νομία,

-τη σημαντική αύξηση των τουριστικών εισπράξεων,
-τη σημαντική αύξηση των μισθών, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τα 

έσοδα από τους άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος) και
-τις πληθωριστικές πιέσεις που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, λόγω 

της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.
Σημαντικό μέρος της αύξησης των φορολογικών εσόδων για το 2022 

προέρχεται κατά:
-813 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο οποί-

ος δεν έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, καθώς αφορά τα προηγούμενα 
χρόνια ή τους μισθούς, και εν μέρει βοηθήθηκε από τον κατώτατο μισθό, 
που εμείς αυξήσαμε.

-828 εκατ. ευρώ, αφορά αύξηση από τον φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων,

-390 εκατ. ευρώ από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, στους οποίους 
επιδρά αρνητικά ο πληθωρισμός, καθώς μειώνει την αγοραστική δύναμη 
και τον όγκο των πωλήσεων,

-4,1 δισ. ευρώ από ΦΠΑ. Από αυτά, 1,3 δισ. ευρώ προέρχεται από 
την αύξηση της πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, δηλαδή αυτής πά-
νω από τον πληθωρισμό. Και 1,5 δισ. ευρώ από την επίδραση του πλη-
θωρισμού. Ακόμη, υπάρχει 1,3 δισ. ευρώ από τον τουρισμό.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αποδεικνύεται, λοιπόν, περίτρανα ότι η μείωση των φόρων έχει α-

ναπτυξιακό χαρακτήρα και ταυτόχρονα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας. Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να κρίνουν και να 
συγκρίνουν.

Γνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πρώ-
τη μέρα της θητείας της έως σήμερα, υλοποιεί με απόλυτη συνέπεια τη 
δέσμευσή της για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Μέσω της 
φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζουμε, αποκλιμακώνουμε τις φορολο-
γικές επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας θα ενισχυθεί το 2023, μέσω των 
πόρων που θα διατεθούν στην πραγματική οικονομία, από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Όπως προανέφερα, υπολογίζεται ότι μέσα από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων θα διατεθούν 8,3 δισ. ευρώ, ενώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης θα εισρεύσουν στη χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 7 δισ. 
ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Ο προϋπολογισμός για το 2023, που συζητάμε σήμερα, είναι ένας 

ακόμη προϋπολογισμός με μειώσεις φόρων.
Συγκεκριμένα οι φοροελαφρύνσεις που τίθενται σε ισχύ από το νέο 

έτος είναι οι εξής:
1ον. Η μόνιμη κατάργηση της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλλη-

λεγγύης μέτρο το οποίο έχει ως ωφελούμενους 3 εκατομμύρια φορολο-
γούμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξι-
ούχους, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες, όλα τα Φυσικά 
Πρόσωπα, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

2ον. Η μονιμοποίηση από την 1η/1/2023 της μείωσης κατά τρεις πο-

σοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.
3ον. Η παράταση για άλλα 2 έτη, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, 

της αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα, ένα από τα βασικά φορολογικά 
μέτρα που λάβαμε ως Κυβέρνηση από την αρχή της θητείας μας για την 
τόνωση της αγοράς ακινήτων.

4ον. Η παράταση για ένα ακόμη εξάμηνο, και συγκεκριμένα μέχρι τις 
30 Ιουνίου του 2023, της ισχύος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% 
στις μεταφορές προσώπων, στον καφέ, στην εστίαση, στα μη αλκοολού-
χα ποτά, στο τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και 
στις σχολές χορού που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 
της ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε σειρά αγαθών 
που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Στις παρεμβάσεις μας για το 2023 περιλαμβάνονται επιπρόσθετα τα 
εξής:

-η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο 2023,
-η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας 

Δημοσίων Υπαλλήλων,
-η αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, για τη στήριξη των 

φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, δεδομέ-
νης της αύξησης του κόστους των μισθωμάτων κατοικίας,

-η επιδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις,

-η επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος «Ανακυκλώνω/αλλά-
ζω», με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,

-η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 
6 στους 9 μήνες, για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας,

-τα σημαντικά κίνητρα για επέκταση της πλήρους απασχόλησης, 
μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και του τέλους επιτηδεύ-
ματος,

-το συνολικό πλαίσιο δράσεων στήριξης της στέγασης, με επίκεντρο 
τη νέα γενιά.

Για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στέγασης, μέσω του 
προγράμματος «Ανακαινίζω/Εξοικονομώ» και του προγράμματος «Α-
νακαινίζω/Ενοικιάζω», παρέχονται επιδοτήσεις για ανακαίνιση και εξοι-
κονόμηση ενέργειας κατοικιών, καθώς και πρόγραμμα χαμηλότοκου 
δανεισμού για αγορά πρώτης κατοικίας από νέους και νέα ζευγάρια έως 
39 ετών.

Τέλος, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα αποτελούν:
-η αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και οι μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και

-η παροχή κινήτρων για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και 
κατά τη χειμερινή περίοδο, κυρίως μέσω της επέκτασης του προγράμμα-
τος «Τουρισμός για Όλους».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η χώρα, όπως ανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, έχει εισέλθει 

σε μια νέα εποχή. Ο προϋπολογισμός του 2023 αποτυπώνει αυτή τη νέα 
εποχή. Αποτυπώνει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, που οφεί-
λεται στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση αλλά και στην αναπτυξιακή 
στόχευση που διέπει όλες τις ασκούμενες πολιτικές.

Η Κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη όλων όσων έχουν 
ανάγκη, προχωρώντας ταυτόχρονα σε θεσμικές παρεμβάσεις που ι-
σχυροποιούν την ελληνική οικονομία και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή 
δυναμική της χώρας.
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Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

και ενώ στο μυαλό μας υπάρχει ακόμη η 
Βάνα στα νιάτα της, να και το παγκόσμιο κύ-
πελλο και αντί στις κερκίδες να έχουμε κινη-
τά ανάμεσα σε στήθη, με άλλα λόγια κινητά 
που βυζαίνουν (Λαρίσα Ρικέλμε και Παρα-
γουάη), είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε 
κελεμπίες, ούτε ο προφήτης δεν το θέλει!

Δηλαδή, εάν η μις Κροατία στο Κατάρ, 
ποζάρει με στρινγκ μαγιό, ας σκεφτούμε τι 
θα φορούσε, μάλλον δεν θα φορούσε, εάν 
το παγκόσμιο γινότανε στη Βραζιλία, για 
παράδειγμα!

Και αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά 
προβλήματα, να και η Κιβωτός και ο πάτερ 
Αντώνιος και η πρεσβυτέρα!

Και ενώ για είκοσι και πλέον χρόνια, όλα 
καλά και να οι δωρεές, και να οι επιδοτήσεις 
και να τα βραβεία, και να τα τζατζίκια και 
τα σάμαλι, ξαφνικά μέσα σε μία ώρα ολική 
αποδόμηση.

Όλα, τα Μέσα Μαζικής Εξόντωσης, ανα-
καλύψανε τον μεγαλύτερο «εγκληματία» και 
ω του θαύματος, δεν υπάρχει δωδεκάχρο-
νη και παιδεραστής, στέλεχος της ΝΔ, δεν 
υπάρχουνε, άλλα ονόματα που λέγανε, δεν 
υπάρχει φωτογραφία της ντόρας - μπόρας 
με τον πατσά, ή αυτόν που τρώει πατσά, 

ποτέ δεν υπήρξανε υποκλοπές, ο Λίγδας 
μάλλον αθώος, δεν μπορούν να στηριχθούν 
κατηγορίες, θέλουνε πατερίτσες, και … ζήτω 
η κοινοβουλευτική δικτατορία, με το μεγαλείο 
της δημοκρατίας! 

Φίλοι μου, τη διάθεση να υποστηρίξω την 
κιβωτό, καθόλου δεν την έχω, προσωπικά 
κάτι μου μυρίζει, αλλά στις Δημοκρατίες, 
προηγείται πάντα η δικαιοσύνη και οι απο-
φάσεις της.

Αλίμονο, εάν αποφασίζουνε και καταδι-
κάζουνε οι διάφοροι δημοσιογραφίσκοι, που 
πληρώνονται αδρά για να υποστηρίζουν, ότι 
τρία επί πέντε, είκοσι πέντε!

«Διοικεί», πλέον την πατρίδα μας, μία με-
ρίδα αργυρώνητων ηλιθίων!

Προσωπικά θα προτιμούσα μία μερίδα, 
γύρο από όλα!

Και τελειώνοντας, για να μην ξεχάσετε 
ότι ο χοντρός είναι πολύ κακός, και αφού η 
ελληνική αστυνομία ανακαλύπτει τα πάντα 
και τα χρήματα και την πορεία τους και τις δι-
αδρομές και τις θυρίδες, και αφού μιλάμε για 
δημοσιογράφους, και αφού … τους δολοφό-
νους του δημοσιογράφου Καραιβάζ, πότε θα 
τους βρούνε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!

Η ηθική αξιολόγηση των πράξεών μας
Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ως λογικό και ελεύθερο ον ο άνθρωπος, φίλοι αναγνώστες, έχει την ι-
κανότητα να κρίνει και να αξιολογεί ηθικά τις πράξεις του. Το θέμα μας έχει 
διαχρονική σημασία, αλλά είναι εξόχως επίκαιρο λόγω της υλιστικής χρησι-
μοθηρίας και της καταναλωτικής μανίας, που χαρακτηρίζουν τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Επιχειρούμε μια επιγραμματική αναφορά σ’ αυτό.

Κάθε σκέψη, επιθυμία, σχέση και πράξη του ανθρώπου βρίσκεται κάτω 
από τον κριτικό έλεγχο και την ηθική αξιολόγησή του. Αυτή η θέση αιτιολογεί-
ται ικανοποιητικά από την πρώτη, την εισαγωγική μα πρόταση, ότι δηλαδή ο 

άνθρωπος, είναι λογικό και ελεύθερο ον.
Τα ιδιαίτερα αυτά προνόμια-χαρίσματα δικαιολογούν τα πρωτεία που κατέχει στην πυραμίδα της δη-

μιουργίας. Ποια είναι, λοιπόν, τα κριτήρια της ηθικής αξιολόγησης των πράξεών μας;
Το πρώτο είναι η συνείδηση, η οποία από ψυχολογική άποψη σημαίνει την ικανότητα του ανθρώπου 

να γνωρίζει ότι υπάρχει στο πλαίσιο του φυσικού κόσμου και της κοινωνίας.
Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκεται η ηθική συνείδηση, η οποία νοείται ως ενδιάθετη ικανότητα του αν-

θρώπου να διακρίνει το καλό από το κακό και να αξιολογεί τις προθέσεις και τις πράξεις του. Είναι ευνό-
ητο ότι για την ενεργοποίηση αυτής της μοναδικής ικανότητάς του απαιτείται η αξιοποίηση της λογικής. 
Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, η ηθική συνείδηση, είναι έμφυτη στον άνθρωπο (Ρωμ. 2. 14-15) 
και επομένως καθολική. Λειτουργεί δε προτρεπτικά ή αποτρεπτικά πριν από κάθε πράξη μας και επιδο-
κιμαστικά ή αποδοκιμαστικά μετά την εκτέλεσή της (γαλήνη ή τύψεις συνειδήσεως). Ο χριστιανός ποτέ 
δε λησμονεί, αλλά πάντοτε επιζητεί και επιδιώκει την καθαρότητά της μέσα στο πλαίσιο της γνήσιας θρη-
σκευτικής ζωής: «Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός» (ψ. 50, 20). Κι αυτό γιατί έχει πάντοτε υπόψη 
του τον λόγο του Χριστού «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. 5, 8).

Το δεύτερο κριτήριο είναι το αυτεξούσιο, η ελευθερία, η οποία, κατά τη χριστιανική διδασκαλία, είναι 
ουσιαστικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ως βασική προϋπόθεση της ηθικής αξιολόγησης 
των πράξεών μας, η ελευθερία νοείται ως αυετξούσια δυνατότητα επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι η απόφα-
ση για την εκτέλεση ή μη μιας πράξεως είναι «προσωπική μας υπόθεση», επομένως και η ευθύνη μας 
αντίστοιχη! Στην ελευθερία μας απευθύνεται και η πρόσκληση του Χριστού: «…όστις θέλει οπίσω μου 
ακολουθείν…» (Μάρκ. 8, 34).

Το τρίτο κριτήριο είναι τα κίνητρα, τα οποία νοούνται ως οι δυνάμεις εκείνες που μας ωθούν σε κά-
ποια δραστηριότητα. Είναι προ-
φανές ότι τα κίνητρα σχετίζονται 
άμεσα με την προαίρεση ως εν-
διάθετη πρόθεση, αλλά και με τη 
σκοπιμότητα των πράξεών μας. Το 
ιδιαίτερο κίνητρο – επομένως και 
κριτήριο – της ηθικής αξίας μιας 
πράξης, σύμφωνα με τη χριστιανι-
κή διδασκαλία, φίλοι αναγνώστες, 
είναι η αγάπη, όπως την βίωσε και 
εδίδαξε ο Χριστός και την ύμνησε, 
ο Πρώτος μετά τον Ένα, Απόστο-
λος Παύλος (Α΄ Κορ. κεφ. 13).

ΚΑΡΟ ΝΙΝΤΖΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 26/11 – Κυριακή 

27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Anders Matthesen
Σενάριο: Anders Matthesen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιάννης 

Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος 
Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Γιώργος Ευαγώρου, Μαρία 
Μαχλαμούζη, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Άρης 

 
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΑΝΙ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  
Σάββατο 26/11 στις 17.00 
Κυριακή 27/11 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Julien Fournet Σενάριο: Julien Fournet
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Βίκυ 

Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, 
Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

THE FABELMANS
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Παρασκευή 25/11 – Σάββατο 26/11 – Κυριακή 27/11 στις 

20.30  Πέμπτη 24/11- Τρίτη 29/11 – Τετάρτη 30/11  στις 20.15 
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg
Σενάριο: Steven Spielberg & Tony Kushner
Ηθοποιοί: Julia Butters, Michelle Williams, Gabriel 

LaBelle, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Seth 
Rogen, Alina Brace, Keeley Karsten, Birdie Borria, Sam 
Rechner, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Paul Dano

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 24/11 - Παρασκευή 25/11 - Κυριακή 27/11 στις 

20.30 
Σάββατο 26/11 στις 21.45
 Σκηνοθεσία: Mark Mylod
Σενάριο: Seth Reiss & Will Tracy
Ηθοποιοί: Ralph Fiennes, John Leguizamo, Nicholas 

Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith 
Light, Rob Yang, Paul Adelstein, Reed Birney, Arturo Castro, 
Christina Brucato, Mark St. Cyr, Mel Fair, Michael A. Dean, 
Peter Grosz, Anya Taylor-Joy

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Σάββατο 26/11 στις 18.45
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler
Σενάριο: Ryan Coogler & Joe Robert Cole
Ηθοποιοί: Martin Freeman, Letitia Wright, Lupita 

Nyong’o, Danai Gurira, Richard Schiff, Tenoch Huerta, 
Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, 
Michaela Coel, Alex Livinalli, Angela Bassett

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»   
  24/11/22 - 30/11/22

16-18/12/2022
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

1Η ΜΕΡΑ: 16/12/2022
Αναχώρηση από την Εληά στις 06:00 -06:30 πμ
Ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στην  Αθήνα
Επίσκεψη στο μουσείο ΜΠΕΝΑΚΗ
Διανυκτέρευση.
2Η ΜΕΡΑ: 17/12/2022
Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη- περιήγηση στην Βουλή 

των Ελλήνων, σύμφωνα το προγραμματισμένο ραντεβού του συλ-
λόγου μας και βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Το βράδυ προαιρετική έξοδος σε θεατρική παράσταση.
Διανυκτέρευση.
3Η ΜΕΡΑ: 18/12/2022 Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη και 

περιήγηση στο Χριστουγεννιάτικα στολισμένο Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.  

Αναχώρηση για Βέροια με όλες τις απαραίτητες στάσεις και 
άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
•  Ντόβα Λόλα : 6978 008428
• VERGINA TRAVEL Μητροπόλεώς 47 Τηλέφωνo: 23310 
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Έκλεψε τις εντυπώσεις η Η-
μαθία στην φετινή έκθεση Του-
ρισμού “Philoxenia” που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
προβάλλοντας τοπικά προϊόντα 
αγροδιατροφής αλλά και μονα-
δικές παραδοσιακές συνταγές 
του τόπου, σε μια ολοκληρωμένη 
πρόταση δεκατιανού, με την ο-
νομασία “Imathia’s Brunch”. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης, την Κυρια-
κή 20 Νοεμβρίου 2022, στο Περί-
πτερο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να γευτούν 10 δια-
φορετικές συνταγές από όλες τις 
περιοχές της Ημαθίας, μέσω μιας 
ακόμη εκδήλωσης προβολής του 
«Ημαθιώτικου Δεκατιανού» που 
προωθεί στοχευμένα η Π.Ε. Ημα-
θίας σε συνεργασία με την Ένω-
ση Ξενοδόχων Ημαθίας. 

Το μενού περιελάμβανε το-
πικά προϊόντα της Ημαθιώτικης 
γης, πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς τομέα, όπως ντομάτα Ρι-
ζωμάτων, πιπεριά Αγίου Γεωρ-
γίου, ΠΟΠ τυριά Βερμίου, ΠΟΠ 
ροδάκινα, κεράσια Ροδοχωρίου 
και φυσικά το ξακουστό Ρεβανί 
Βέροιας και τα ΠΟΠ ξινόμαυρα 
κρασιά Νάουσας.

Στην εκδήλωση παρουσίασης 
της παρουσίασης του Ημαθιώ-
τικου δεκατιανού, στο περίπτε-
ρο της Ημαθίας παραβρέθηκαν 
ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης, οι θεματι-
κοί Αντιπεριφερειάρχες της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Κώστας  Γιουτίκας και Μελίνα - 
Μαρία Δερμεντζοπούλου, ο Αντι-
περιφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας 
Βεργίδης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
HELEXPO - ΔΕΘ Κυριάκος Πο-
ζρικίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας 
Κώστας Βοργιαζίδης, οι αντιδή-
μαρχοι Βέροιας  Λάζαρος Ασλα-
νίδης και Βασίλης Παπαδόπου-
λος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Ζαχαροπλαστών Βέροιας, Τάσος 
Παγούρας, εκπρόσωποι της Έ-
νωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δη-
μήτρης Μάντζιος καθώς και άλλων επαγ-
γελματικών κλάδων και πολλοί άλλοι μαζί 
με πλήθος επισκεπτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αντι-

περιφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλα-
ϊτζίδης μιλώντας στους δημοσιογράφους 
τόνισε: 

«Ο στόχος της δράσης αυτής δεν είναι 
άλλος από την ενίσχυση της δημοφιλί-
ας του Ημαθιώτικου δεκατιανού και την 
προβολή των εξαιρετικών σε ποιότητα και 
γεύση προϊόντων της ημαθιώτικης γης και 
νομίζω πως ο στόχος αυτός επετεύχθη. 
Με την πρόταση αυτή, αναδείξαμε με τον 
καλύτερο τρόπο μοναδικές συνταγές του 
τόπου μας, όπως οι παραδοσιακές Βλά-
χικες πίτες, το ρεβανί Βέροιας, η μάντσα 
Νάουσας. Δώσαμε την γεύση της παραδο-
σιακής  φιλοξενίας που θα γευθεί οποιοσ-
δήποτε μας επισκεφτεί. 

Μένει πλέον να δούμε τις επιχειρήσεις 
φιλοξενίας και εστίασης να το εντάσσουν 
όλο και περισσότερες στο μενού τους, 
στην κοινή προσπάθεια ανάδειξης της υ-
ψηλής γαστρονομίας της περιοχής μας, 
ένα δυνατό πλεονέκτημα που θα μπορέσει 
με το χρόνο να αυξήσει τον τουρισμό στον 
τόπο μας. Η προβολή των τοπικών προϊό-
ντων της Ημαθίας είναι για εμάς προτεραι-
ότητα και η προσπάθεια που κάνουμε είναι 
υπόθεση όλων μας».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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  38 

Απαρέμφατο  Μέσης  Φωνής 
      Απαρέμφατο  έχουν  και  στην  Ενεργητική  και  στη  Μέση  φωνή  πέντε  χρόνοι: 
Ο  Ενεστώτας,  ο  απλός  Μέλλοντας,  ο  Αόριστος,  ο  Παρακείμενος   και  ο  
Συντελεσμένος  Μέλλοντας. Στα  μαθήματά  μας  θα  δούμε   τα  απαρέμφατα  των  
τριών  πρώτων  χρόνων. 
 

τα    ρήματα  «λύομαι»  και  «ῥίπτομαι» 
Μέση  φωνή,  μέση  διάθεση Μέση  φωνή,  παθητική  διάθεση 

Ἐνεστώτας λύεσθαι ῥίπτεσθαι λύεσθαι ῥίπτεσθαι 
Μέλλων λύσεσθαι ῥίψεσθαι λυθήσεσθαι ῥιφθήσεσθαι 
Ἀόριστος λύσασθαι ῥίψασθαι λυθῆναι ῥιφθῆναι 

 
ΚΕΙΜΕΝΑ    

 
 Σιγησάτω  πᾶσα  σὰρξ  βροτεία, καὶ  στήτω  μετὰ  φόβου  καὶ  τρόμου, καὶ  μηδὲν  

γήϊνον  ἐν  ἑαυτῇ  λογιζέσθω· ὁ  γὰρ  Βασιλεὺς  τῶν Βασιλευόντων, καὶ Κύριος  τῶν  
κυριευόντων προσέρχεται σφαγιασθῆναι1  καὶ  δοθῆναι2 εἰς  βρῶσιν3  τοῖς  
πιστοῖς· (ας σωπάσει κάθε θνητός και ας σταθεί με φόβο και τρόμο και να μη 
σκέφτεται τίποτε από την επίγεια ζωή του. Γιατί ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και 
Κύριος των κυριάρχων της γης έρχεται  να σφαγιασθεί και να δοθεί ως τροφή 
στους πιστούς). 

 Ὁ  μονογενής  Υἱός καὶ  Λόγος  τοῦ  Θεοῦ  ἀθάνατος  ὑπάρχων  καὶ καταδεξάμενος  
διά  τὴν  ἡμετέραν  σωτηρίαν  σαρκωθῆναι4   ἐκ  τῆς  ἁγίας  Θεοτόκου ….. 

 Καταξίωσον, Κύριε, ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  ταύτῃ, ἀναμαρτήτους  φυλαχθῆναι4  ἡμᾶς  
(Κύριε, σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις αυτή τη μέρα να μείνουμε καθαροί 
χωρίς αμαρτία).. 

 Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου  Πατρός, 
οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, 
ἐλθόντες  ἐπὶ  τὴν  ἡλίου  δύσιν,  ἰδόντες  φῶς  
ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν  Πατέρα, Υἱόν, καὶ  
ἅγιον  Πνεῦμα, Θεόν.  Ἄξιόν σε  ἐν  πᾶσι  
καιροῖς  ὑμνεῖσθαι5  φωναῖς  αἰσίαις, Υἱὲ  
Θεοῦ,  ζωὴν  ὁ  διδούς6· διὸ  ὁ κόσμος  σὲ  
δοξάζει. 

     Επεξηγήσεις: 

1. Το «σφαγιασθῆναι»  είναι Απαρέμφατο  Αορίστου  Μέσης  Φωνής, παθητικής  
διάθεσης,  του  ρήματος  «σφαγιάζομαι».  Ο  Αόριστος  είναι  «ἐσφαγιάσθην».              

2.Το  «δοθῆναι» είναι Απαρέμφατο  Αορίστου  Μέσης  Φωνής, παθητικής  διάθεσης,  
του  ρήματος  «δίδομαι*». Ο  Αόριστος  είναι  «ἐδόθην». 
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3.Το  «βρῶσιν»  είναι  θηλυκό,  πτώσης  Αιτιατικής, Ενικού  αριθμού,  παράγωγο  του  
ρήματος  «βιβρώσκω = τρώω»  που  στην  Ονομαστική  είναι  «ἡ βρῶσις = 
τροφή».  Άλλα  παράγωγα  είναι  «τό  βρῶμα = το  φαγητό» και  «ὁ  βρωτός = 
αυτός  που  μπορεί  να  φαγωθεί». 

4.Το  «σαρκωθῆναι»  και  το  «φυλαχθῆναι»  είναι  απαρέμφατα  Αορίστου  Μέσης  
Φωνής, παθητικής  διάθεσης των  ρημάτων  «σαρκοῦμαι»  και  «φυλάττομαι». 
Ο  Αόριστος  είναι  «ἐσαρκώθην»  και  «ἐφυλάχθην». 

5.Το «ὑμνεῖσθαι» είναι απαρέμφατο Ενεστώτα,  Μέσης  Φωνής του  συνηρημένου  
ρήματος  «ὑμνέομαι - ὑμνοῦμαι». 

6. Το  «διδούς» είναι  μετοχή  Ενεστώτα, Ενεργητικής  Φ. του  ρήματος «δίδωμι». 

*Το  «δίδομαι» είναι  ρήμα  Μέσης Φ.  β΄ συζυγίας  με  κατάληξη -μαι-.  Ο Ενεστώτας,  
ο  Αόριστος  β΄  και  ο  παθητικός  Αόριστος  κλίνονται  ως  εξής: 

 

Ἐνεστώτας Ἀόριστος  β΄ παθητικός  
  Ἀόριστος   

Ἀπαρέμφατο 
Ἀορίστου 

δίδομαι ἐδόμην ἐδόθην  
δίδοσαι ἔδου ἐδόθης  
δίδοται ἔδοτο ἐδόθη δοθῆναι  
διδόμεθα ἐδόμεθα ἐδόθημεν  
δίδοσθε ἔδοσθε ἐδόθητε  
δίδονται ἔδοντο ἐδόθησαν  

 

Άσκηση 1: Συμπλήρωσε  τα  απαρέμφατα                                                                   
στους  χρόνους  του  παρακάτω  πίνακα: 

Μέση  Φωνή, μέση  διάθεση Μέση  Φ.,  παθητική διάθεση 
Ἐνεστώτας Μέλλων Ἀόριστος Μέλλων Ἀόριστος 

γράφεσθαι γράψεσθαι γράψασθαι γραφθήσεσθαι γραφῆναι 
  πλήξασθαι   
   ταραχθήσεσθαι  
    κηρυχθῆναι 

διδάσκεσθαι     
 πείσεσθαι    

 

Άσκηση 2: Γράψε  δίπλα  σε  κάθε  απαρέμφατο                                                            
το  χρόνο, τη  φωνή  και  τη  διάθεση: 

ἀπαρέμφατο χρόνος φωνή διάθεση 
τιμᾶσθαι Ἐνεστώτας Μέση Μέση 
καλεῖσθαι    
θεραπευθήσεσθαι    
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ἀγωνισθῆναι    
πράξασθαι    
θρέψεσθαι    

 

Άσκηση 3: Σου  δίνονται  οι  χρόνοι  των  παρακάτω  ρήμάτων.                         
Γράψε  το  απαρέμφατο  κάθε  χρόνου: 

χρόνος ρῆμα ἀπαρέμφατο ρῆμα ἀπαρέμφατο 
Ἐνεστώτας τάσσομαι  τρέφομαι  
Μέλλων τάξομαι  θρέψομαι  
Ἀόριστος  Μ.Φ. 
μέσης  διάθεσης 

ἐταξάμην  ἐθρεψάμην  

Μέλλων  Μ.Φ. 
παθητ. διάθεσης 

ταχθήσομαι  τραφήσομαι  

Ἀόριστος ἐτάχθην  ἐτράφην  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκλεψε τις εντυπώσεις η Ημαθία στην 
έκθεση τουρισμού “Philoxenia”

Εντυπωσίασε η πρόταση του «ημαθιώτικου δεκατιανού»

-Κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: «ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

ΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΟΙ
1. Αχ τι χαμένος κάματος και πόλε-

μος ασύμφορος!
2. Στο βασιλιά μας, αν μπροστά βρε-

θούμε, τι θα πούμε;
3. Ω βασιλιά, τι μ’ έστελνες σ’ αθάνα-

τους πολεμιστές ενάντια;
4. Χτυπάμε τους, δεν πέφτουνε, 

τραύματα δε φοβούνται,
5. ολόκληρο το στράτευμα ένας άνδρας το ρήμαξε.
6. Ορθός στη μέση στάθηκε της μάχης ματωμένος,
7. ίδιος ο Άρης ο τραχύς, κι ορθώθηκε σα δένδρο
8. με ρίζες σιδερένιες και δεν ήθελε να πέσει.
9. Στα πλοία μπαίνει γρήγορα. Λύσε τα, κυβερνήτη,
10. του καραβιού μας τα σχοινιά και βάλε μπρος, ξεκίνα,
11. απ’ τις φοβέρες του νεκρού το γλυτωμό να βρούμε.

ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ ΚΑΙ ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΝ (Ε.Α. ΧVI, 6Α)
1. Ω κενεού καμάτοιο και απρήκτου πολέμοιο!
2. Ημετέρω βασιλήι, τι λέξομεν αντιάσαντες;
3. Ω βασιλεύ, τι μ’ έπεμπες επ’ αθανάτους πολεμιστάς1
4. Βάλλομεν, ου πίπτουσι, τιτρώσκομεν, ου φοβέονται.
5. Μούνος ανήρ σύλησεν όλον στρατόν, εν δ’ άρα μέσω
6. αιματόεις έστηκεν, ατείρεος Άρεος εικών,
7. δένδρον δ’ ως έστηκε σιδηρείαις υπό ρίζαις,
8. κουκ εθέλεν πεσέειν, τάχα δ’ έρχεται ένδοθι νηών.
9. Λύε, κυβερνήτα, νέκυος προσφύγωμεν απειλάς.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Όταν, το 490 π.Χ., επρόκειτο να γίνει η σύγκρουση Ελλή-

νων Περσών και Μήδων στο Μαραθώνα οι Αθηναίοι είχαν παρα-
ταχθεί στο τέμενος του Ηρακλή, το οποίο βρισκόταν σε ένα από 
τα βουνά που βρίσκονται απέναντι από τη μαραθώνια ακτή, στην 
οποία είχε αράξει ο στόλος των Μήδων και των Περσών.

Οι γνώμες των δέκα Αθηναίων στρατηγών μπροστά στη θέα 
της τεράστιας Μηδοπερσικής δύναμης είχαν διχαστεί. Οι μισοί 
δεν ήθελαν ούτε να γίνεται λόγος για σύγκρουση, ενώ οι άλλοι μι-
σοί ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο Μιλτιάδης ήταν υπέρ 
της σύγκρουσης.

Το στιγμή που επρόκειτο να επικρατήσει η γνώμη εκείνων 
που ήταν εναντίον της σύγκρουσης, τη λύση έδωσε ο ενδέκατος 
ψηφοφόρος, εκείνος που είχε εκλεγεί με κλήρο πολέμαρχος των 
Αθηναίων και έτυχε τότε να είναι ο Καλλίμαχος, ο οποίος είχε πει-
σθεί από το Μιλτιάδη να ψηφίσει υπέρ της σύγκρουσης, κι έτσι, 
όταν ήρθε η μέρα κατά την οποία το γενικό πρόσταγμα το είχε ο 
Μιλτιάδης, έγινε η μάχη.

2. Στην παράταξη μάχης στον Μαραθώνα, σύμφωνα με σχε-
τικό νόμο, στο δεξιό άκρο διοικητής μπήκε ο πολέμαρχος Καλ-
λίμαχος. Στον αριστερό χώρο είχαν παραταχθεί οι Πλαταιείς, οι 
σύμμαχοι των Αθηναίων.

Στη μάχη του Μαραθώνα, που κράτησε αρκετά, νίκησαν οι 
Αθηναίοι και οι Πλαταιείς προκαλώντας πανωλεθρία στους Πέρ-
σες, τους οποίους κυνήγησαν ως τα καράβια τους, τα οποία απεί-
λησαν και με πυρπόληση.

3. Ανάμεσα στους νεκρούς των Αθηναίων ήταν και ο πολε-
μήσας με μεγάλη γενναιότητα πολέμαρχος Καλλίμαχος και ο 
Κυνέγειρος, ο γιος του Ευφορίωνα και αδερφός του κορυφαίου 
Αθηναίου τραγικού ποιητή Αισχύλου.

4. Ο γενναίος Κυνέγειρος, ενώ προσπαθούσε να πιάσει ένα 
περσικό πλοίο από την καμπύλη πρύμνη του και τα στολίδια της 
(άφλαστα) σκοτώθηκε, αφού προηγουμένως του είχαν κόψει το 
χέρι οι Πέρσες με τσεκούρι.

5. Σ’ αυτούς τους δύο γενναιότατους Αθηναίους Μαραθωμο-
νάχους, στον Καλλίμαχο και στο Κυνέγειρο, αφιέρωσε ο ποιητής 
Παντέλειος το μοναδικό σωζόμενο επίγραμμά του που αποτέλεσε 
και την αφορμή του σημερινού μου σημειώματος.

ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΑΣ ΠΕΡΣΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΟΣ
Ο ποιητής Παντέλειος ακολουθώντας το παράδειγμα του 

Αισχύλου δίνει το λόγο σε έναν από τους Πέρσες, που αγωνί-
στηκαν στον Μαραθώνα εναντίον των Ελλήνων, ως αυτόπτη 
μάρτυρα, να περιγράψει την ολέθρια για τους Πέρσες μάχη του 
Μαραθώνα (490 π.Χ.).

Ο Πέρσης πολεμιστής με φρίκη αναλογίζεται τι θα πει στο βα-
σιλιά του το Δαρείο (Δαρείος Α΄, 550-485 π.Χ.) όταν επιστρέψει 
ηττημένος στην Περσία από έναν πόλεμο, που έτσι κι αλλιώς 
ήταν χαμένος κόπος και εντελώς ασύμφορος.

Ένας πόλεμος, με άλλα λόγια, που ήταν ένα τεράστιο λάθος 
του ίδιου του βασιλιά, ο οποίος, όπως φάνηκε από το αποτέλε-
σμα, δεν είχε αξιολογήσει σωστά τους αντιπάλους του, τους Έλ-
ληνες, τους οποίους ο Πέρσης μαχητής, που τους δοκίμασε, τους 
χαρακτηρίζει αθάνατους, ανίκητους, άτρωτους, άφοβους, όμοιους 
με το θεό του πολέμου, τον Άρη, στην όψη, ακλόνητους σαν τα 
στοιχειωμένα δέντρα με τις σιδερένιες ρίζες, τέρατα που συνεχί-
ζουν να μάχονται κι όταν ακόμη είναι σκοτωμένα!

Η συγκλονιστική εικόνα του Έλληνα πολεμιστή που στέκεται 
αιμόφυρτος αλλά όρθιος στη μέση της μάχης χάρη στη χαλύ-
βδινη θέλησή του, ανασταίνει μπροστά στα μάτια μας τον ήρωα 
πολέμαρχο Καλλίμαχο και τον απλό Έλληνα πολεμιστή, τον Κυ-
νέγειρο, το γιο του Ευφορίωνα τον οποίο ο θείος έρωτας για την 
πατρίδα του τον έκανε ημίθεο.

ΜΕΤΡΟ, ΣΥΝΤΑΞΗ
Το επίγραμμα του ποιητή Παντελείου, για τον οποίο δυστυχώς 

δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες, αποτελείται από εννιά (9) δα-
κτυλικούς εξαμέτρους στίχους. Η σύνταξη είναι απλή και η γλώσ-
σα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Κύρια πηγή πληροφοριών για τους «Περσικούς πολέμους» 

γενικά και για τη μάχη του Μαραθώνα ειδικότερα αποτελεί το Ι-
στορικό Έργο του Ηρόδοτου Αλικαρνασσέα (490-425 π.Χ.).

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ Ζ΄ (VI) 114
«…και τούτο μεν εν τούτω τω πόνω ο πολέμαρχος Καλλί-

μαχος διαφθείρεται, ανήρ γενόμενος αγαθός, από δ’ έθανε των 
στρατηγών Στησίλεως ο Θρασύλεω, τούτο δε Κυνέγειρος ο Ευρο-
φίωνος ενθαύτα επιλαμβανόμενος των αφλάστων νεός, την χείρα 
αποκοπείς πελέκει πίπτει…».

(Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο πολέμαρχος Καλλίμαχος, αφού 
έδειξε μεγάλη γενναιότητα. Από τους στρατηγούς σκοτώθηκε ο 
Στησίλαος, ο γιος του Θρασύλου. Επίσης και ο Κυνέγειρος, ο γιος 
του Ευφορίωνα, την ώρα της μάχης, ενώ προσπαθούσε να πιά-
σει ένα εχθρικό πλοίο από τα κοσμήματα της πρύμνης, σκοτώνε-
ται, αφού του έκοψαν το χέρι με τσεκούρι…).
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ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΕΓΕΙΡΟΣ»

Ευχαριστήριο
Το  Δ.Σ του Περιφερειακού Τμήματος  Ε.Ε.Σ Βέροιας ευχαριστεί 

ανώνυμο κύριο για την δωρεά 50€ προς το Περιφερειακό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ Βέροιας. 

ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ…
31 σήμερα του Μήνα. 31!
32 ποτέ!
Τα όρια μια αριθμητικής αμετάπειστης.

Τι κατάλαβαν που φυλάκισαν 
τους Μήνες;
Σκέψου να ήσουν στην θάλασσα 
στις 72 του Σεπτέμβρη!
Πρώτα - πρώτα θα γλύτωνες,
απ` την «Μελαγχολία του Σεπτέμβρη» 
του Τσελεντάνο.

Έπειτα 
θα είχε κουρασθεί ο Οκτώβρης 
περιμένοντας…
..και η Αύριο Άγνωστη...

Και τα πουλιά χαρούμενα 
θα πετούσαν στην Αίγυπτο του Μαΐου,
και οι παπάδες θα έψαχναν το Πάσχα,
και τα κατοικίδια θα ζήλευαν τον 
Μάρκο Πόλο,
και οι καφετζούδες, 
θα ερμήνευαν τα λόγια των κυμάτων!
Τι ωραία!

Τι σου είναι η Τέχνη!
Ένα καινούργιο καλεντάρι
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ!
Μια μαγνητική έλξη ερωτικών 
απωθημένων.

Ιουλίου του Κενταύρου έκλαιγε!
Είχε «αποστηθίσει» την μοναξιά 
και έσπερνε Άστρα!

Γιάννης Ναζλίδης
26 Νοεμβρίου 2022
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Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις τη Δευτέρα 

στη Βέροια, λόγω 
εργασιών στο Ορτά Τζαμί
Αποβλέποντας στην ο-

μαλή και ασφαλή διεξαγωγή 
της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού κατά 
τη διάρκεια εργασιών του έρ-
γου «Αποκατάσταση του Τε-
μένους Ορτά στη Βέροια», η 
Διεύθυνση Αστυνομίας απο-
φάσισε την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας, παντός είδους 
οχημάτων στις κατωτέρω οδούς: • Σολωμού, από την συμβολή της με την 
οδό Κεντρικής έως την συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους, • Θεμιστο-
κλέους, από την συμβολή της με την οδό Σολωμού έως την συμβολή της με 
την οδό Μητροπόλεως.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν τη Δευτέρα 28-
11-2022 και από ώρα 07:30΄ έως 15:00΄. 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον 
ανάδοχο του έργου (κο ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ Σωκράτη) με μέριμνα, εποπτεία και 
επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και η εγκεκριμένη σήμανση, 
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με 
σχετική μελέτη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 

Δήμος Αλεξάνδρειας: Διανομή 
τροφίμων για τους ωφελούμενους 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού, θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία 
διανομή τροφίμων, στις ωφελούμενες οικογένειες – μέλη 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τον μήνα Νοέμβριο, από 
την Δευτέρα 28/11/2022 έως και την Τετάρτη 30/11/2022 
από 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., στο κτίριο του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, τηρώντας με υπευθυνότητα το υγειονομικό 
πρωτόκολλο. Οι ωφελούμενοι της Δομής θα ενημερωθούν 
και με προσωπικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διε-
ξαγωγής της διανομής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν sms, οι οποίοι θα ενημε-
ρωθούν τηλεφωνικά. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στεγάζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού 
Σταθμού, τηλ. 2333053071 & 2.

Ενημερωτική καμπάνια 
της ΔΕΔΑ στην Κεντρική 
Μακεδονία για τα μεγάλα 

έργα φυσικού αερίου
-Σειρά εκδηλώσεων σε Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια 

για  την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών
Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για 

τα μεγάλα έργα επέκτασης των δικτύων δι-
ανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει η ΔΕΔΑ 
σε συνεργασία με τους δήμους Γιαννιτσών, 
Βέροιας, Αλεξάνδρειας και τα Επιμελητήρια 
Πέλλας και Ημαθίας.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρί-
ου 2022 έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 
2022, εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ θα βρίσκονται 
στα Γιαννιτσά, τη Βέροια και την Αλεξάν-
δρεια με σκοπό να παρέχουν στους πολίτες 
και τους επαγγελματίες του χώρου έγκυρη 
και υπεύθυνη ενημέρωση  για την πορεία 
υλοποίησης των έργων και τη διαδικασία 
σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου. 

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι 
πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα οφέλη του φυσικού αερίου, 
όπως ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους χώρους χρήσης, ζεστό νερό οποια-
δήποτε στιγμή, γρηγορότερο μαγείρεμα, ευκολία στην τοποθέτηση και χαμηλό κόστος 
συντήρησης του λέβητα, ορθολογική χρήση του φυσικού αερίου και πλήρης έλεγχος 
της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές -οικιακοί και εμπορικοί- θα μπορούν, με τη 
βοήθεια των στελεχών της εταιρείας,  να πραγματοποιήσουν άμεσα κι επί τόπου την 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες 
της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν ήδη να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 
τους για σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
της ΔΕΔΑ (deda.gr/map).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την Ημαθία:
-Τρίτη 29/11/2022   Βέροια
• 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.  Εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ θα βρίσκονται στην Αίθουσα 

του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της πόλης προκειμένου να απαντήσουν στα 
ερωτήματα των πολιτών και να παρέχουν πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης με 
το δίκτυο φυσικού αερίου.

• 18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ.  Εκδήλωση με θέμα «Ενημέρωση Σωματείων σχετικά 
με τις Υφιστάμενες Εργασίες Επέκτασης του δικτύου διανομής της ΔΕΔΑ στις πόλεις 
Βέροια και Αλεξάνδρεια», η οποία συνδιοργανώνεται από τη ΔΕΔΑ και το Επιμελητή-
ριο Ημαθίας στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Κεντρικής 3). 

-Τετάρτη 30/11/2022  Αλεξάνδρεια
• 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.  Εκπρόσωποι της ΔΕΔΑ θα βρίσκονται στην αίθουσα 

του Κ.Α.Π.Η. Αλεξάνδρειας (Βετσοπούλου 141) προκειμένου να απαντήσουν στα ερω-
τήματα των πολιτών και να παρέχουν πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης με το 
δίκτυο φυσικού αερίου. 

ΑΔΑ:  ΨΤΞ2Ω9Ο-ΛΣΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ. 58735
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      Ημ/νια 24/11/22
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:138/2022
CPV: 45112711-2 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Δια-
μόρφωση αυλής κοινοτικού καταστήματος Πατρίδας» προϋπο-
λογισμού  260.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). 
Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  H/M και 
Οικοδομικών

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45112711-2
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 193302

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 14.12.22 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Ηλεκτρομηχανολογικών και Α2 και άνω Οικοδομι-
κών.

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους τεσσάρων χιλιάδων 
εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών 
(4.193,54 €)και θα απευθύνεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών  (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 
4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 
13-11-2023.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7326.007  του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι εννιά (9) μήνες

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΑΔΑ: ΩΔ8ΡΩΨΠ-3Ρ4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                           Αλεξάνδρεια,  24-11-2022 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                Αριθ. Πρωτ.    22244
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού  
17.999,99 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34110000-1. Κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,  
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350137, Telefax: 2333350159, 
Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr,
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) επιβατι-

κού οχήματος πέντε (5) θέσεων, βενζινοκίνητου με κυλινδρισμό μη-
χανής 1100 έως 1400 κυβικά εκατοστά, το οποίο θα χρησιμοποιείται 
σε καθημερινή βάση για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε έργα του Δήμου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  
290,33 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 177539, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στο 
επιμελητήριο.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 24.11.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος Ε-
ΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12.12.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης
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Ο Νοέμβρης νομοτελειακά προκαλεί σκέ-

ψεις γύρω από “τα πολιτικά”, αγαπητοί φίλοι, και 
ο συνειρμός μου αυτοματοποιημένα διαγράφει 
την πορεία: πολιτικά-Βέροια-Μήτσος Μάλιος (ο 
τελευταίος δημόσιος κήρυκας της πόλης μας) να 
περιφέρεται θυμοσοφώντας στο (κατά το παρελ-
θόν) κέντρο όλων των πολιτικών εξελίξεων της 

πόλης μας, την πλατεία Αγίου Αντωνίου. 
Αφετηρία της καθημερινής δράσης του ήταν το καφενείο του Μπαζάκα, 

στη νότια πλευρά της πλατείας, όπου είχε εγκαταστήσει τη “διαφημιστική 
επιχείρησή” του και η οποία λειτουργούσε με μυσταγωγικές κι απαράβατες 
διαδικασίες:  Από πολύ νωρίς κάθε πρωί ο μπαρμπα-Μήτσος έπινε με χορ-
ταστικές ρουφηξιές το καφεδάκι του, ενώ οι ενδιαφερόμενοι προς διαφήμιση 
τού έφερναν τα μηνύματά τους γραμμένα ιδιόχειρα σε χαρτί, τηρώντας ευ-
λαβικά τη σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο. (βλ. εφημερίδα Λαός 16 Μαΐου 
2020 «Ακούσατε! Δίνομε είδησην σ΄ όλη την πόλι …»)

Εκεί κυρίως, με διάφορες ευκαιρίες και συγκυρίες διατύπωνε από καιρού 
εις καιρόν τις μνημειώδεις φράσεις του, οι οποίες εμπλούτιζαν ανεξίτηλα το 
ιδιότυπο βεργιώτικο πολιτικό λεξιλόγιο.  

Και δεν ήταν λίγες οι ευκαιρίες κατά την πενταετία 1928-1932, η πολιτική 
αστάθεια, οι υπόγειες διεργασίες και τα δραματικά γεγονότα της οποίας 
οδήγησαν μελετητές στις μέρες μας να την αποκαλούν: «σκοτεινά χρόνια».  

Ας ρίξουμε λοιπόν μια συνοπτική, αλλά διαφωτιστική για την κατανόηση 
της συνέχειας, ματιά. Μετά από μια σχεδόν εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα 
προεκλογική περίοδο, στις 2 Ιουνίου 1928 σχηματίστηκε τελικά κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, με τη στήριξη 
των Ε. Βενιζέλου και Ι. Μεταξά, η οποία έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη 
Βουλή. 

Η περίοδος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί “εργασιακός μεσαίωνας”. Ο 
ερχομός τεράστιου για τα δεδομένα της εποχής αριθμού προσφύγων είχε γί-
νει καιροσκοπική ευκαιρία από οικονομικά ισχυρούς παράγοντες της χώρας 
για καταπάτηση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος: 

«Έβγαζε ο πρόσφυγας τη ζωή του στον πλειστηριασμό της φτήνιας, ό-
σο-όσο. Για ένα μεροκάματο στο εργοστάσιο. Για μια χούφτα καλαμπόκι στα 
χωράφια…»  (Διδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί περιμένουν, Κέδρος, Αθήνα 1979)

   «…Χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς προστασία κοινωνική, και υγειονομι-
κή περίθαλψη και μεροκάματο είκοσι οχτώ δραχμές ανέβαιναν τα χαράματα 
οι ταλαίπωρες εργάτριες την ανηφοριά για τα νηματουργεία κι ως το βράδυ 
δουλειά χωρίς να σηκώνουν κεφάλι…  Κι αυτά από το 1927 και ύστερα, γιατί 
προτού ήταν δέκα δραχμές κι αυτές παρακαλώντας.…». (Γιάννης Αλεξιάδης, 
Βεροιώτικες αράδες, Βέροια1984)

Σ’ αυτό το γενικό συγκείμενο, ο Ιούνιος του 1928 σημαδεύτηκε από α-
περγίες των καπνεργατών σε Μακεδονία και Θράκη. Ενδεικτικά, στην Καβά-
λα 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ στην Ξάνθη 6 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους και 40 τραυματίστηκαν σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες της α-
στυνομίας (με διαταγές της πολιτικής ηγεσίας) να καταπνίξει τις διεκδικήσεις 
των καπνεργατών για: αύξηση του ημερομισθίου, μείωση των ωρών εργασί-
ας (8ωρο) και επέκταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αλληλέγγυοι 
στο δίκαιο των αιτημάτων τους στάθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα οι αρτεργάτες 
και οι υδατεργάτες της Θεσσαλονίκης και λίγο αργότερα κηρύχθηκε απεργία 
των ναυτεργατών. 

Κάτω από την γενική κοινωνική πίεση  η κυβέρνηση Ζαΐμη κατέρρευσε, 
και στις 3 Ιουλίου 1928 ο Βενιζέλος έλαβε από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση.

Συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στην Καβάλα στα 1928

 
Έφιπποι, ένοπλοι χωροφύλακες προσπαθούν να διαλύσουν

 απεργιακή συγκέντρωση
 
Στις 19 Αυγούστου 1928 προκηρύχθηκαν νέες εκλογές, στις οποίες οι 

Φιλελεύθεροι του Βενιζέλου και τα συνεργαζόμενα κόμματα κέρδισαν 223 

από τις 250 έδρες της 
Βουλής. Για την αντι-
μετώπιση των συνεχι-
ζόμενων απεργιακών 
κινητοποιήσεων η νέα 
κυβέρνηση Ε. Βενιζέ-
λου έκανε την πολι-
τική επιλογή της ψή-
φισης από τη Βουλή 
του “Ιδιώνυμου* ”, το 
οποίο περιγράφεται 
στον νόμο N.4229/24 
Ιουλίου 1929 με τίτ-
λο: «Περί των μέτρων 
ασφαλείας του κοι-
νωνικού καθεστώτος 
και προστασίας των 
ελευθεριών των πο-
λιτών». 

[* Στη Νομική Επι-
στήμη ονομάζεται το 
έγκλημα εκείνο για το 
οποίο προβλέπονται 
ιδιαίτερες ποινές σε 
σχέση με τα εγκλήμα-
τα της γενικής κατη-
γορίας, όπου αυτό υπάγεται]

Πίσω από την προμετωπίδα της ποινικοποίησης των “ανατρεπτικών” ι-
δεών  κλπ, κλπ, (μεγάλο θέμα ατέρμονων συζητήσεων), ο νόμος στην ουσία 
του: δεν αναγνώριζε την απεργία ως δικαίωμα και νόμιμο μέσο προβολής 
εργασιακών αιτημάτων, η διαδήλωση χαρακτηρίσθηκε διασάλευση της 
κοινωνικής γαλήνης και ο συνδικαλισμός μετατράπηκε σε ιδιώνυμο αδίκη-
μα κατά του κοινωνικού συνόλου. Η δε κατάληξη της εφαρμογής του ήταν 
μεγάλος αριθμός εγκλεισμών σε φυλακές και αναγκαστικών εκτοπίσεων 
(εξοριών) διάρκειας «…ενός μηνός μέχρι δύο ετών εις τόπον εν αυτή οριζό-
μενον.» (σε δυσπρόσιτα νησιά).

Συνοπτικά θα αναφέρω ότι στα επτά χρόνια της εφαρμογής του “Ιδιώ-
νυμου” έως το 1936, οπότε αντικαταστάθηκε με σκληρότερο νόμο από το 
δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου, περίπου 16.500 πολίτες συνελή-
φθησαν για τη συνδικαλιστική τους δράση. Από αυτούς 3031 καταδικάσθη-
καν και εξορίστηκαν σε ξερονήσια … 

Δραματικά τέτοια γεγονότα (συλλήψεις, φυλακίσεις, υποχρεωτικοί εκ-
πατρισμοί) συνέβησαν και στη μικροκοινωνία της ευρύτερης Βέροιας, τα 
οποία (με εντολή άνωθεν) αποτυπώνονταν στον τοπικό τύπο της εποχής. Οι 
στόχοι των ηθικών αυτουργών ήταν προφανείς: ο εκφοβισμός των εργαζό-
μενων, η καταστολή των εργασιακών διεκδικήσεών τους και η προληπτική 
αποτροπή ενδεχόμενων αντιδράσεων. Άναβαν τότε οι συζητήσεις των θα-
μώνων της “βεργιώτικης μικρής Βουλής”, των καφενείων δηλαδή περιμετρι-
κά της πλατείας του Αγίου Αντωνίου. 

Ο Μήτσος Μάλιος σε κάθε κρίσιμη περίοδο του παρελθόντος, χωρίς να 
προβάλλει το ύφος δυναμικού πολιτικού παράγοντα, είχε εντούτοις εκφράσει 
με θάρρος δημόσια τα φιλικά προς την υγιή δημοκρατία αισθήματά του. Να 
υπενθυμίσω: 

Την περίοδο της δικτατορίας Πάγκαλου δήλωνε (με κίνδυνο να συλλη-
φθεί, κι όχι μόνο…) στις δημόσιες συζητήσεις των καφενείων: «Δεν είν’ το 
κράτος (εννοώντας την κυβέρνηση) άλογο να το καβαλάς και να καμαρώνε-
σαι, Θοδωρή, αλλά κλώσα που συμμαζεύει τα κλωσοπούλια της…». 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα των αθρόων «…ιδεολογικών προσελ-
κύσεων και αποσκιρτήσεων…» γνωστών πολιτικών προσώπων της (τότε) 
Βέροιας για την κατάληψη θέσεων εξουσίας, “γέννησε” την έκφραση: «Αχ! 
Πάει, πολιτεύθηκε κι του ζαρζαβάτι!» και ονοματοθέτησε τις απατηλές υπο-
σχέσεις τους με το προσωνύμιο: «πρασσονουρές» [* βλ. εφημερίδα Λαός 
18 Σεπ 2021 Πολιτική και… πρασσονουρές! ], 

Για να καυτηριάσει το άθλιο διχαστικό πνεύμα στις εκλογές του 1926 
αποτόλμησε έμπρακτη δημόσια πολιτική διαμαρτυρία (κάτι αδιανόητο την 
εποχή εκείνη): «…ο δημόσιος κήρυξ εγεφύρωσε το χάσμα. Τα ψηφοδέλτια 
όλων των συνδυασμών τα έκλεισε εντός φακέλλου και με ήσυχον την συ-
νείδησιν βέβαιος ότι έκαμε το καθήκον του σύμφωνα με την αναλογικήν τα 
έρριψε εις το ψηφοδόχον κιβώτιο» (Αστήρ Βερροίας: Αρ. Φ. 37 /Κυριακή 
14-11-1926). Παρά το περιπαιχτικό ύφος του αρθρογράφου, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Μάλιος πράγματι έπραξε με θάρρος (κι όχι από αφέλεια) αυτό 
που θεωρούσε καθήκον του: στηλίτευσε τις υποκρισίες πολιτικών και την 
προσπάθειά τους να διχάσουν την κοινωνία της πόλης του.

Δεν ήταν επομένως λίγοι αυτοί που τον πλησίαζαν (άλλοι με αγαθές και 
άλλοι με κακοπροαίρετες προθέσεις) για να του αποσπάσουν μια δήλωση 
σχετικά με τα επισυμβαίνοντα  θλιβερά γεγονότα. Αυτό επεδίωξε και ένας 
γνωστός μεγαλοκτηματίας (και παραγωγός σημαντικών ποσοτήτων μήλων), 
με δεδηλωμένα φιλομοναρχικά φρονήματα, όταν τον ρώτησε δηκτικά: 

«Τι έχ’ς να μας πεις για τ’ δημοκρατία σ’, μ’ όσα γένονται τώρα, Μάλιο;»  
«Θα σ’ πω, κυρ-Στ…....» του αποκρίθηκε, «…Μα να σε ρωτήσω πρώτα: 

Τι φοβάσαι περ’σσότερο με τα μήλα σ’;». 
«Εμ, τάχα δε γνωρίειζς; Του χαλάζι κι την καρπόκαψα*…» του απάντησε 

ο μηλοπαραγωγός. [ * Καρπόκαψα: αόρατες προνύμφες εισχωρούν  αρχικά 
στα άνθη, κατά την καρποδεσία εγκολπώνονται, και μεταμορφώνονται σε 
σκουλήκια τα οποία κατατρώγουν κι αχρηστεύουν εσωτερικά τον καρπό, 
δίχως να διακρίνεται τίποτε εξωτερικά]

«Ε. αυτά φοβάται (εννοώντας: από αυτά κινδυνεύει) κι η δημοκρατία 
μας! Ως τα τώρα ο κίνδυνος ήταν απ’ έξω, απ’ το χαλάζι: “χτυπήματα” απ’ τ’ 
ανάκτορα, “χτυπήματα”  απ’ τ’ς νεροκαμένους για σκήπτρα στρατηγούς (με 
σημερινούς όρους: οι  εξωθεσμικοί παράγοντες)… Τώρα ο κίνδυνος είναι 
από μέσα, απ’ το σκλήκι: οι πολιτικοί που πιστέψαμε (εννοώντας: εμπιστευ-
θήκαμε κι εκλέξαμε) αναπαύουνται στ’ αγκαλιάσματα των πλούσιων (αυτό 
που σήμερα αποκαλούμε: διαπλοκή) και κατατρώγ’νε παρέα τον κόπο του 
κοσμάκη (ο σύγχρονος ορισμός: εργασιακή εκμετάλλευση)…». 

Γύρισε ο μεγαλοκτηματίας κι απομακρύνθηκε χωρίς να πει λέξη…
Χωρίς να προσθέσω λέξη θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ από τη σημερινή 

συνάντησή μας για να σας αφήσω στον εσωτερικό στοχασμό σας, αγαπητοί 
φίλοι!

 
Βορειοδυτική άποψη της πλατείας Αγίου Αντωνίου,

 το 1918. Στο βάθος η οδός Κεντρικής 

Νοτιοανατολική άποψη της πλατείας Αγίου Αντωνίου και σε πρώτο 
πλάνο το καφενείο «Η Ευρώπη» των αδελφών Σχοινιώτη, τη δεκαετία 
του ’40. Πίσω του διακρίνεται το Επιτροπικό και δεξιά ο ομώνυμος Ι.Ν.

Οι παρακείμενες του Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου οδοί Μαλακούση και 
Τσαλδάρη, τη δεκαετία του ‘50

Οι κατά Μήτσο Μάλιο 
Του Πάρη Παπακανάκη

Το καφενείο Μπαζάκα από την οδό Κεντρικής και στο βάθος η πλατεία 
Αγίου Αντωνίου. (Επεξεργασία φωτογραφιών: Αθανάσιος Μπασδέκης)
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CMYK

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορί-
ας, το 1930 στην Ουρουγουάη, είχε μόνο 13 
συμμετοχές. Όμως 4 χρόνια μετά και ενόψει 
της δεύτερης διοργάνωσης του 1934, το ενδι-
αφέρον των χωρών έδειχνε αυξημένο τουλάχι-
στον για τη συμμετοχή. Διότι για τη διοργάνω-
ση, μόνο δύο ήταν οι χώρες που αιτήθηκαν να 
τη διεκδικήσουν. Η Ιταλία και η Σουηδία.  

Οι άνθρωποι  της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου ήξεραν ότι την Ιταλία κυβερ-
νούσε ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι και θα 

χρησιμοποιούσε το λαοφιλές σπορ για να προβάλλει τη φασιστική πολιτική 
του. Όμως ο προϋπολογισμός που είχαν παρουσιάσει οι Ιταλοί στην αίτη-
ση για να αναλάβουν τη διοργάνωση, ήταν πρωτοφανής για να δεδομένα 
της εποχής κι αυτό φαίνεται ότι έπαιξε τον ρόλο του. Ο θεσμός του παγκο-
σμίου ποδοσφαιρικού κυπέλου χρειάζονταν χρήματα για να καθιερωθεί και 
υποδομές να προχωρήσει. Τομείς όπου η Σουηδία της εποχής υστερούσε 
σημαντικά και τελικά η διοργάνωση του 1930 ανατέθηκε στην Ιταλία. 

Στην πλευρά των συμμετοχών υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Συνολικά 
36 χώρες από όλο τον κόσμο δήλωσαν συμμετοχή κι έτσι -για πρώτη 
φορά- διοργανώθηκαν προκριματικοί σε κάθε ήπειρο ώστε να επιλεγούν 
16 εθνικές ομάδες για την τελική φάση της διοργάνωσης στην Ιταλία. Στον 
κανονισμό προβλέπονταν ότι στους προκριματικούς θα συμμετέχει και 
διοργανώτρια χώρα οπότε στην κλήρωση «μπήκε» και η Ιταλία ενώ στους 
ίδιους προκριματικούς συμμετείχε και η εθνική Ελλάδος στην πρώτη συμ-
μετοχή της σε παγκόσμιο κύπελλο.  

Η ΕΛΛΑΔΑ «ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ» ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Δυστυχώς η κλήρωση ήταν η δυσμενέστερη που μπορούσε να γίνει για 

τη χώρα μας διότι η εθνική Ελλάδος κληρώθηκε να αγωνιστεί με τη διοργα-
νώτρια Ιταλία που έδειχνε και ως το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του 
κυπέλλου.

Ο πρώτος αγώνας έγινε στο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου, στις 25 Μαρτίου 
του 1934 και οι Ιταλοί κέρδισαν εύκολα με 4-0. Ο επαναληπτικός αγώνας 
δεν έγινε ποτέ. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμφώνησε να 
εισπράξει ως «αποζημίωση» το ποσό των 50.000 ιταλικών λιρέτων και η 
αναμέτρηση «έκλεισε» με την πρόκριση της Ιταλίας στα «χαρτιά» και χωρίς 
να χρειαστεί δεύτερος αγώνας στην Αθήνα. 

Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ρεπορτάζ της εποχής που έγραψαν 
για αποζημίωση «εκατομμυρίων λιρέτων» όμως ένα τέτοιο ποσό ενδεχομέ-
νως να ανταποκρίνονταν στο σύνολο των εξόδων που δαπανήθηκαν για το 
ταξίδι της εθνικής Ελλάδος στην Ιταλία και όχι μόνο για την «αποζημίωση» 
έναντι του μη γενόμενου επαναληπτικού. 

Η αλήθεια είναι ότι μερικές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα, έγινε 
γνωστό πως ταξίδεψε στην Ιταλία ένα μέλος της διοίκησης της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ονόματι Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, προ-
κειμένου να διευθετήσει οικονομικά και οργανωτικά ζητήματα  σχετικά με 
την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. 

«ΗΤΤΑ» ΜΕ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ» ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟ
Με αφορμή εκείνο το ταξίδι και σε χρόνο πολύ πριν τη διεξαγωγή του 

πρώτου αγώνα στο Μιλάνο, εμφανίστηκαν διαρροές για «πούλημα» της 
ελληνικής εθνικής ομάδας και για εκ προοιμίου συμφωνία μη διεξαγωγής 
του επαναληπτικού αγώνα στην Αθήνα. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Α-
θλητικά Χρονικά» στην έκδοση που κυκλοφόρησε στις 16 Μαρτίου 1934 (9 
ημέρες πριν τον αγώνα του Μιλάνου) έγραφε χαρακτηριστικά: 

«Η εθνική μας ομάδα καταρτίστηκε για να ηττηθεί στο Μιλάνο, ως εξιλα-
στήριο θύμα των πατριδοκάπηλων απόψεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας αλλά και των άκρατων φασιστικών ποδοσφαιρικών ονεί-
ρων της γειτονικής χώρας, της εποφθαλμιούσης ως γνωστόν το παγκόσμιο 
ποδοσφαιρικό κύπελλο…»

«… Η εθνική μας ομάδα δεν μεταβαίνει στην Ιταλία με την ευγενή και 
ωραία φιλοδοξία να τιμήσει την Πατρίδα των προαιώνιων αγωνιστικών 

παραδόσεων, αλλά για να ηττηθεί με αντάλλαγμα τη στέγαση της ΕΠΟ σε 
καλλιμάρμαρο μέγαρο και τη  τόνωση των οικονομικών της…»

«… Για το ποσό των 50.000 λιρέτων που θα καταβάλλει η φασιστική 
ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να απο-
κλείσει την πιθανότητα μιας καλύτερης εμφάνισης της εθνικής μας ομάδας, 
στο έδαφός της, στη ρεβάνς του αγώνα της 25ης Μαρτίου. Το φρούριο των 
προσχηματικών αντιρρήσεων αλώθηκε με τις χρυσές λόγχες των λιρετών 
από την Ιταλία»

Το ρεπορτάζ αυτό επιβεβαιώθηκε και αργότερα όταν πηγές της Ελλη-
νικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υποστήριξαν ότι το ποσό των 50.000 
ιταλικών λιρέτων που είχε συμφωνηθεί για να εισπράξει η ΕΠΟ από τους 
Ιταλούς, ως «αποζημίωση» για τη μη διεξαγωγή του επαναληπτικού, θα το 
δαπανούσε κυρίως για αγορά ιδιόκτητων γραφείων. Κάτι που έγινε καθώς 
λίγο μετά, η ΕΠΟ απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Φυλής, στην Αθή-
να, από τα οποία μεταστεγάστηκε αργότερα. 

Η ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΗΤΑΝ «ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΣ» ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟΣ
Υπάρχει όμως κι ένα ακόμη ερώτημα:
Για πιο λόγο ήθελαν οι Ιταλοί να «πληρώσουν» για να μη γίνει ο αγώ-

νας στην Αθήνα, αφού είχαν κερδίσει άνετα στο Μιλάνο με σκορ 4-0, η πο-
δοσφαιρική ανωτερότητά τους είχε φανεί περίτρανα κι ένας επαναληπτικός 
στην Αθήνα θα ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία;

Αναζητώντας την απάντηση, τη βρίσκουμε σε ένα σχετικό ρεπορτάζ της 
«La Repubblica». Η ιταλική εφημερίδα ασχολήθηκε μεταγενέστερα με εκεί-
νο το πρωτοφανές περιστατικό κι έγραψε ότι ήταν οι Ιταλοί που το πρότει-
ναν και οι Έλληνες που το δέχθηκαν. Περιέγραψε μάλιστα και τους λόγους 
που οδήγησαν σε μια τέτοια επιλογή:

Το παγκόσμιο κύπελλο του 1930 ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
τον δικτάτορα Μουσολίνι να προβάλλει τη δύναμή του και να διαδώσει την 
προπαγάνδα του. Κι έτσι, το φασιστικό καθεστώς της  Ιταλίας  ήταν απο-
φασισμένο, πρώτον να ανατεθεί στη χώρα η διοργάνωση  και δεύτερον να 
την κερδίσει με κάθε «κόστος». 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προκλήθηκαν υποψίες ότι ήταν μέχρι και η κλή-
ρωση της Ιταλίας ήταν «στημένη» ώστε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της 
χώρας, «διαλέγοντας» αντίπαλο, να περάσει στην τελική φάση της διοργά-
νωσης με τον πλέον ανώδυνο τρόπο και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Η εθνική Ελλάδος του 1930 έδειχνε ως η πιο αδύναμη από όλες τις 
εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στα προκριματικά της Ευρώπης ίσως και 
η πιο «συνεννοήσιμη».

Κι αφού ο πρώτος αγώνας στο Μιλάνο αρκούσε για την «ξεκούραστη» 
πρόκριση της Ιταλίας, ένα ταξίδι στην Αθήνα για τον επαναληπτικό αγώ-
να, φάνταζε όντως σαν «περιττή ταλαιπωρία». Θα διαρκούσε ημέρες, θα 
γίνονταν ατμοπλοϊκώς αφού η Ελλάδα δεν διέθετε υποδομές για υποδοχή 

επιβατηγών πτήσεων (η πρώτη πτήση έγινε τον Αύγουστο του 1946…) 
ενώ υπήρχε πάντα και ο κίνδυνος τραυματισμού κάποιου ποδοσφαιριστή 
στα κακοφτιαγμένα ελληνικά γήπεδα της εποχής κι αυτό δεν ήθελαν να το 
ρισκάρουν με τίποτα, ενόψει των υψηλότατων φιλοδοξιών που είχαν για 
την εξέλιξη εκείνου του παγκοσμίου κυπέλλου.

Ήταν λοιπόν οι Ιταλοί που ήθελαν να αποφύγουν το «περιττό» ταξίδι 
στην Ελλάδα και πρότειναν την εξαγορά του. Χρήματα άλλωστε υπήρχαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΠΑΡΕΛΑΣΗ» ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΝΤΟΥΤΣΕ

Με μια τέτοια συμφωνία, για έναν και μόνο επαναληπτικό αγώνα, η 
αποστολή της εθνικής Ελλάδος ταξίδεψε με καράβι μέχρι το Πρίντιζι κι από 
εκεί πήγε στο Μιλάνο σιδηροδρομικώς όπου «επί τη αφίξει της εις το ιταλι-
κόν έδαφος απηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν προς τον θριαμβευτήν Ντούτσε 
της Ιταλίας» όπως ανάφερε το σχετικό τηλεγράφημα εννοώντας τον χαιρε-
τισμό εκ μέρους της Ελλάδας προς τον Μουσολίνι για τον «θρίαμβό» να 
διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1930 στη χώρα του. 

Το ταξίδι της εθνικής Ελλάδος στην Ιταλία είχε και στοιχεία «αναψυχής» 
αφού παραμονή του αγώνα οι Έλληνες διεθνείς παρακολούθησαν παρά-
σταση στη Σκάλα του Μιλάνου, φιλοξενούμενοι της Ιταλικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας. 

Ο δε αγώνας, περιλάμβανε και «παρέλαση» αφού η ελληνική ομάδα 
«μπήκε» στο γήπεδο κρατώντας μια ιταλική σημαία και βάδισε μέχρι την 
πλευρά των επισήμων όπου βρίσκονταν και ο Μπενίτο Μουσολίνι. Εκεί μπρο-
στά όλη η ομάδα χαιρέτησε φασιστικά και αποθεώθηκε από τους 50 χιλιάδες 
θεατές που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο. Μετά ξεκίνησε και ο αγώνας…

Για την ιστορία να αναφέρουμε και τη σύνθεση εκείνης της εθνικής Ελ-
λάδος που υποχρεώθηκε σε όλη αυτή την ταπείνωση: Γραμματικόπουλος, 
Χρυσαφόπουλος, Κουράντης, Ν. Βικελίδης, Δενελιάν, Χέλμης, Μηγιάκης, 
Αγγελάκης, Βάζος, Δ. Μπαλτάσης, Λ. Ανδριανόπουλος (προπονητής: Από-
στολος Νικολαΐδης). 

Ήταν μια ομάδα σχεδόν «εφηβική» όπως χαρακτηρίστηκε αφού όλοι οι 
παίκτες ήταν ηλικίας 18 έως 25 ετών εκτός από τον αρχηγό Κουράντη που 
είχε συμπληρώσει τα 30 του. Και ήταν μια ομάδα που ναι μεν «μπήκε φορ-
τσάτη» σύντομα όμως «ατόνησε» όπως το περιέγραψε το αθλητικό ρεπορ-
τάζ. Δέχθηκε 4 γκολ από τους Ιταλούς, με τους Ανφιλοτζίνο Γκουαρίζι (της 
Λάτσιο) και Τζιοβάνι Φεράρι (της Γιουβέντους) να πετυχαίνουν από 1 γκολ 
και άλλα 2 με τον Τζουζέπε Μεάτσα (της Ίντερ) που αργότερα έδωσε το 
όνομά του, στο διάσημο ποδοσφαιρικό ναό του Μιλάνου, το επικό Stadio 
Giuseppe Meazza. 

Εκείνο το Μουντιάλ του 1930 (που τελικά «πέτυχε» να το κατακτήσει η 
εθνική ομάδα της φασιστικής Ιταλίας κερδίζοντας 2-1 την Τσεχοσλοβακία 
με γκολ στο 95’) θεωρείται ως μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της πα-
γκόσμιας ποδοσφαιρικής ιστορίας. Τότε όμως γράφτηκε και μια από τις πιο 
σκοτεινές ιστορίες της ελληνικής ποδοσφαιρικής ιστορίας. Να ήταν απλώς 
μια σύμπτωση; 

«κίνδυνοι της Δημοκρατίας»

 Νότια άποψη της πλατείας Αγίου Αντωνίου και 
στο βάθος το καφενείο Μπαζάκα, τη δεκαετία του ‘50

 
Προεκλογική συγκέντρωση του Νικολάου Πλαστή-

ρα στην πλατεία Αγίου Αντωνίου τη δεκαετία του ‘50

 
Προεκλογική συγκέντρωση του Αλέξανδρου Παπά-

γου στην πλατεία Αγίου Αντωνίου τη δεκαετία του ‘50

Προτεινόμενη βιβλιογρα-
φία για εκτενέστερη μελέτη:

Ιωαννίδης, Ι., Β. Το κα-
πνικό στην Καβάλα, Μαρτυ-
ρίες και στοιχεία από το κα-
πνεμπόριο και την καπνερ-
γασία, Δήμος Καβάλας, Εκ-
δόσεις Ιστορικού Αρχείου 
Δημοτικού Μουσείου Καβά-
λας, Καβάλα 1998.

Γ. Πέγιος, Από την Ιστο-
ρία του Συνδικαλιστικού 
κινήματος της Καβάλας 
(1922-1953) Έκδοση ΟΑΕΔ, 
Αθήνα 1984.

Γρ. Δαφνή: «Η Ελλάς με-
ταξύ δύο πολέμων», εκδό-

σεις ΙΚΑΡΟΣ 1955,

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

Μουντιάλ 1934: Όταν η Ελλάδα «αποχώρησε» για 50.000 λιρέτες

Η εθνική Ελλάδος με την ιταλική σημαία μπροστά
 από τους επίσημους του Σαν Σίρο

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Αθλητικά Χρονικά» 
(16 Μαρτίου 1934)



Η 4η αγωνιστική της SL2 είναι 
αφιερωμένη στην Εξάλειψη της 
Βίας κατά των Γυναικών.

Αναλυτικά:
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 

ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως 
Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη 

της Βίας κατά των Γυναικών για 
να αναδείξει ένα σημαντικό πρό-
βλημα με παγκόσμια διάσταση.

Σύμφωνα με την πρόσφατη 
εκστρατεία ενημέρωσης της Διε-
θνούς Αμνηστίας σε όλον τον κό-
σμο, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι 
αναφορές περιστατικών βίας κατά 
γυναικών και κοριτσιών κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας και των 
άλλων περιοριστικών μέτρων, τα 
οποία ανάγκασαν πολλές γυναί-
κες να παραμείνουν σπίτι χωρίς 
πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης 

και ασφάλειας.
Η Super League 2, ενώνει τη 

φωνή της και φέτος με όλους όσοι 
αγωνίζονται για να βάλουν οριστι-
κό τέλος σε συμπεριφορές που 
δεν συνάδουν με την ανθρώπινη 
φύση και στέκεται στο πλευρό ό-
σων γυναικών βιώνουν έναν αλη-
θινό εφιάλτη στην καθημερινότητά 
τους, καταδικασμένες να ζουν μέ-
σα στον φόβο!

Η 4η αγωνιστική είναι αφιερω-
μένη σε εσένα. Σπάσε τη σιωπή! 
Τώρα!

Για ακόμη ένα παιχνίδι, οι Αετοί Βέροιας 
απέδειξαν πως η αγωνιστική βελτίωση στο 
Εφηβικό τμήμα, είναι αξιοσημείωτη!

Η ομάδα του Μάκη Ιωσηφίδη επικράτησε 
την Κυριακή (20/11) του Αιγινιακού και μία 
αγωνιστική πριν το τέλος της σεζόν, εξασφά-
λισε την τρίτη θέση στον 2ο όμιλο του Εφηβι-
κού πρωταθλήματος.

Μια πολύ σημαντική επιτυχία για το club, 
που φανερώνει την εξαιρετική δουλειά που 
γίνεται τα τελευταία χρόνια, υπό τις οδηγίες 
του κόουτς Ιωσηφίδη.

Η τέταρτη νίκη στο πρωτάθλημα ήρθε 

σχετικά εύκολα, καθώς οι «ασπρόμαυροι» 
δημιούργησαν διαφορές πάνω από τους 10 
πόντους, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώ-
να.

Ο τελευταίος αγώνας της κανονικής διάρ-
κειας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 
27/11 και ώρα 12.00 στο ΔΑΚ Νάουσας κό-
ντρα στον τοπικό Ζαφειράκη, ο οποίος έχει 
κατακτήσει και μαθηματικά την 1η θέση στον 
όμιλο.

Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με την προ-
κήρυξη, οι ομάδες που θα καταταγούν στην 
3η και 4η θέση στους τρεις ομίλους, θα αγω-

νιστούν μεταξύ τους, με φόντο την πρωτιά, 
που δίνει bonus συμμετοχής στο Final Four.

Διαιτητές : Χατζηκώστας, Νικολαΐδης
Τα δεκάλεπτα : 24-8, 35-23, 49-43, 68-53
Αετοί Βέροιας (Ιωσηφίδης) : Μπουζίκας, 

Τεγούσης, Κλωνάρας, Παπαδημητρίου, Σιδη-
ρόπουλος, Ντάκος, Πετρόπουλος, Κολέτσας, 
Λυκοστράτης, Γώγος, Παπαδόπουλος, Ιω-
σηφίδης

ΑΟΚ Αιγινιακός (Τσάτσας) : Στυλιανίδης, 
Χατζής, Γεωργιάδης, Χαϊκάλης, Ντέλιας, Λε-
ωνίδης, Βουλτσίδης, Παπάζογλου, Πελοπίδας

Ολοκληρώνουν τις εντός έδρας αναμετρή-
σεις τους για τον πρώτο γύρο του πρωταθλή-
ματος ΕΚΑΣΚΕΜ οι Αετοί Βέροιας.

Η ομάδα της Ημαθίας υποδέχεται το Σάβ-
βατο (26/11) και ώρα 20.30 στο ΔΑΚ «Βικέ-
λας» τον Βατανιακό, σε ένα παιχνίδι με ξεκά-
θαρο στόχο που δεν είναι άλλος από την 8η 
σερί νίκη.

Ο Ανδρέας Οκλαλιώτης ολοκλήρωσε την 
προετοιμασία ενόψει του Σαββατιάτικου αγώ-
να, υπολογίζοντας σε όλους τους παίκτες του, 
οι οποίοι, με ανεβασμένη ψυχολογία από την 
εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, βλέπουν 
το συγκεκριμένο ματς ως μια ακόμη ευκαιρία 
να δώσουν χαρά στους φίλους της ομάδας.

Αντίπαλος ο Βατανιακός από τη γειτονική 
Πιερία, που έχει μακρά και σημαντική πορεία 
στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚΕΜ, όμως σύ-
ντομη παράδοση κόντρα στους Αετούς, καθώς 
οι «ασπρόμαυροι» ανήλθαν πολύ γρήγορα 
στις Εθνικές κατηγορίες.

Η μοναδική φορά που τέθηκαν αντιμέτωπες 
οι δύο ομάδες, ήταν τη σεζόν 2018/2019 για το 
πρωτάθλημα της Α ΕΚΑΣΚΕΜ, με τους Αετούς 
να κερδίζουν ισάριθμες φορές με (65-58, 65-
52).

Τοπρόγραμματης8ηςαγωνιστικής
στηνΕΚΑΣΚΕΜ

ΓΑΣΠ Πάνθηρες – ΓΑΣ Αλεξάνδρεια (18.00)

ΓΑΣ Βαφύρας – ΑΟΚ Βέροιας (19.45)
ΑΓΕ Πιερίας- ΑΚΕ Πιερίας (20.00)
Αετοί Βέροιας – Βατανιακός (20.30)
Αιγινιακός – Ζαφειράκης Νάουσας (21.30)
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

28-11-2022μέχρι

04-12-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Αετοί Βέροιας
Σήμερα Σάββατο (26/11) το τελευταίο εντός έδρας

παιχνίδι για τον πρώτο γύρο
Σάββατο26-11-2022

08:00-14:30 ΧΕΙ-
ΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗ 29-31 (πλατεία 
Τσερμένι) 23310-
65770

08:00-14:30 ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 
(απέναντι από βεν-
ζινάδικο Γαλάνη) 

23310-73324
08:00-14:30 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 

από τα αστικά) 23310-23023
14:30-21:00 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 

3 (απέναντι από μάρκετ Γαλαξίας) 23310-75180
19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

Κυριακή27-11-2022
08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123
14:30-21:00 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789
19:00-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

19 (κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755
21:00-08:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

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

Δευτέρα28-11-2022
14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 9 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Φαρμακεία

Μπάσκετ
Συνέχισε τις υψηλές…πτήσεις η Εφηβική ομάδα των Αετών!

SL2: Η 4η αγωνιστική αφιερωμένη στην Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών
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«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
Ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος 

Μπατσαράς, ομιλητής
 την Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου στίς 7 τό ἀπό-
γευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας 
Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) 
ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματικούς 
Διαλόγους» θά εἶναι ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος 
Μπατσαρᾶς, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: 
«Ἀπό τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, στό σπήλαιο τῆς Βη-
θλεέμ: Ἕνα ταξίδι στόν χρόνο, στόν τόπο καί 
στόν τρόπο».  Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης στο Π. 
Σκυλίτσι Ημαθίας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου και πατέρα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΡΑΝΑ

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

Η σύζυγος
Η κόρη

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
πολυαγαπημένης μας αδελφής, θείας, ανηψιάς 
και ξαδέλφης

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώ-
σουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η αδελφή, Τα ανήψια, Οι θείες, Οι θείοι
Τα ξαδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού, αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.
ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά
Η εγγονή, Ο αδελφός, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 26 Νο-

εμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Νικόλαος Δημ. Κουτόβας 
σε ηλικία 86 ετών. 

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΚ7Ω9Ο-Γ03
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αρ. Πρωτ. 58979
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                      Ημ/νια: 25/11/22
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:133/2021
CPV: 45310000-3 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ»
1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοι-

κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου» προϋπολογισμού  
64.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24%Φ.Π.Α). Το έργο συ-
ντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων  Η/Μ

2. Ταξινόμηση έργου κατά  CPV: 45310000-3
3. Κωδικός NUTS: EL 521
4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέ-
σω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) καθώς και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr με αναζήτηση στον 
αρ συστήματος 193682

5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με 
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016,  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 15.12.22 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 
λήξης της υποβολής των προσφορών 08:00πμ Την ίδια ημέρα και 
ώρα 09:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, 
από την  Επιτροπή Διαγωνισμού. 

6. Σύστημα υποβολής προσφορών: Το σύστημα υποβολής της  
προσφοράς είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό  
για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης  
σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 
2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά-
σει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

7. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
-Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

(Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον είναι 
Α1 και άνω Η/Μ

- Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι  κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δη-
μοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ύψους χιλίων σαράντα τριών 
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1043,54 €)και θα απευθύ-
νεται στον Δήμο Βέροιας και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  (άρθρο 97 παρ. 
3 και άρθρο72 παρ. 1α  του Ν. 4412/2016, δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 14.11.23

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 
02.30.7326.010  του προϋπολογισμού του έτους 2022 του Δήμου 
και προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου είναι οκτώ (8 μήνες)

11. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» 
δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16).

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικο-
νομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών –Περιουσίας 

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Αυτοτελές  Τμήμα                     
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Πληροφορίες : κ. Χαριζόπουλος Αλέξανδρος
Δ/νση: Δημητρίου Βλάχου  30,  592 00, ΝΑΟΥΣΑ
Τηλ. 23323 50374 email : xarizopoulos@naoussa.gr

Νάουσα     24 / 11 / 2022
Αρ. Πρ. :   20143

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής 
Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ  της  Γ.Γ.Α. που 
θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2022 - 
2023 ».

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προ-
σωπικό για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υλοποιήσει τα  Προγράμματα 
Άθλησης για Όλους ( ΠΑγΟ ) της Γ.Γ.Α κατά την περίοδο 2022-
2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και μέχρι τη λήξη των 
προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπά-
νης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 29 του ν.4151/2013, σύμφω-
να με παρ. 7.6.1 του Οργανωτικού Πλαισίου ΦΕΚ 461/Β/2020).                          
Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από 
τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο που θα εισπράττει ο 
Δήμος Νάουσας από τους αθλούμενους δημότες στα Π.Α.γ.Ο.

Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρα-
κάτω πίνακα:

Η Ανακοίνωση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων εκδόθη-
κε σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170/07.02.2020 
(ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) που αφορά την «Έγκριση Ορ-
γανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για 
Όλους». 

Ολόκληρη η Ανακοίνωση είναι αναρτημένη μαζί με την αίτηση 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νάουσας και στη Δι-
αύγεια ( ΑΔΑ :  ΨΗΧΥΩΚ0-0ΝΙ ), όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 
να λάβουν γνώση των τυπικών προσόντων που απαιτούνται , κα-
θώς και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα στην υποβολή 
των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως 
την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέ-
κα εργασίμων ημερών από   28/11/2022 έως και 9/12/2022  ώρες  
8:00π.μ. – 1:00μ.μ.  στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας 
( 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, Δ/νση : Δημητρίου Βλάχου 
30, ΤΚ 59200, τηλ. επικοινωνίας  2332350374). 

Η αίτηση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά μπορούν να υποβληθούν και στο email  : xarizopoulos@
naoussa.gr από  28/11/2022 έως και 9/12/2022 και ώρα 1:00μ.μ.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ    

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 4ης  Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλ-

λόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 
19 του ισχύοντος καταστατικού σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέλη, σε ετήσια  Τακτική 
Γενική Συνέλευση που θα γίνει, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 , στο ΚΔΗΦ 
ΑμεΑ  ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και ώρα 16.30 μ.μ. 

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

έγκρισή του. 2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζή-
τηση επ΄ αυτής και έγκρισή της. 3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης 
του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας. 4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των 
προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 
ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του  ισχύοντος 
καταστατικού.  Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα δεν 
καθυστέρησαν τις συνδρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς σοβαρή 
αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 19. του 
ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί   την Δευτέ-
ρα 05 Δεκεμβρίου 2022  , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη 
και ώρα έναρξης 16.30 μ.μ. Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν 
απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύ-
οντος καταστατικού.Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν 
στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ 
 Η Πρόεδρος  Σαρκατζή Ελεονώρα  

Ο  Γεν. Γραμματέας    Παγούνης Αργύριος
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 

περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 

ροδακινιές. Τηλ.: 6973 

339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδίου 

(μετά τη γέφυρα προς 

Εργοχώρι) εμβαδού 

78 τ.μ., έτους κατα-

σκευής 1975, χρήζει 

α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 

2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός 

του οικισμού 480 τ.μ., 

άρτιο και οικοδομήσι-

μο, με αποθήκη και α-

χυρώνα παλιά. Πλρη. 

τηλ.: 210 7228806 & 

6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-

δο 240 τ.μ. στην περιο-

χή Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής δό-

μησης 1,2, Διογένους με 

Πιερίδων Μουσών γω-

νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-

ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-

χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 

Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλιμα-

τιστικό, θέα. Προτείνε-

ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 

και κέντρου. Τιμή 270 

ευρώ. Πληροφορίες: 

mapapad@otenet.gr 

6974 792410, ώρες 

10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ροφος, Ανοίξεως 52. 

Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 

852826.

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΑΛΣΟΣ 90 Τ.Μ 2ΔΣΚ επιδαπεδια θερμ. ,Θεα, χωρις κοιν.330€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

Η ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ, Βιομηχανία Πλαστικών, αναζητά να προσλάβει 
άμεσα εργάτες παραγωγής σε βάρδιες.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΤΟΜΕΑ
(Κωδ.Αγγ.ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι 
με εσωτερικη σκάλα, Ήρας 
10. Διαθέτει  μεταλλικό ρο-
λό ασφαλείας.  Τηλ. :  6986 
731153.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για ο-

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

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

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

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 

τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-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.

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

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

Πωλητής/τριαγιατοπρατήριο
τηςΑΛΜΗΑΒΕΕ–Διαχειριστήςeshop

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
ΥπάλληλοΑποθήκης

Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 
μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Με αφορμή τη χθεσινή 25η Νοεμβρίου,  Διεθνή Ημέρα για την Εξά-
λειψη της βίας κατά των γυναικών, ο Σύλλογος  Κοινωνικής Παρέμβα-
σης «Έρασμος» διοργάνωσε χθες το πρωί στην Πλατεία Δημαρχείου 
της Βέροια, με μεγάλη επιτυχία, μια δράση ενημέρωσης και αφύπνισης,  
με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του Εργαστηριακού Κέ-
ντρου Βέροιας, του 1ου ΕΠΑΛ, του Εσπερινού ΕΠΑΛ, του ΕΝΕΕΕΓΥΛ 
και της Οργάνωσης Α21 από τη Θεσσαλονίκη, κατά της Σωματεμπορί-
ας. 

Σε αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο του ΕΡΑΣΜΟΥ, σημειώνεται ότι κε-
ντρικό concept της δράσης ήταν ο ισχυρός συμβολισμός των κόκκινων 
αποτυπωμάτων της έμφυλης βίας, που ειδικά στις μέρες μας παραπέ-
μπει συνειρμικά, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, στις εκατοντάδες 
γυναικοκτονίες που βλέπουν σχεδόν σε μηνιαία βάση το φως της 
παγκόσμιας δημοσιότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μαθητές, αλλά και εργα-
ζόμενοι του «Έρασμου» έβαψαν τα χέρια τους κόκκινα, υψώνοντάς τα 
ψηλά, σηματοδοτώντας με τον δικό τους τρόπο τη σημασία της μέρας, 
ως μια διαμαρτυρία για το άδικο αίμα των θυμάτων της φονικής βίας 
αλλά και ως ένα έναυσμα για εντατικό αγώνα κατά της βίας σε κάθε 
εκδοχή της από και προς πάσα κατεύθυνση. Παράλληλα διανεμήθηκε 
έντυπο ενημερωτικό υλικό από τους εργαζόμενους του «Έρασμου» και 
της Α21 σε δεκάδες περαστικούς. 

Χαιρετισμοί – Δηλώσεις
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτησαν η 

Πρόεδρος της της Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Δήμου Βέροιας 
Συρμούλα Τζήμα, ο Διευθυντής της  Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, 
Αθανάσιος Αλατζόγλου, ενώ το «παρών» τους έδωσαν η Αντιδή-

μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γεωρ-
γία Μπατσαρά, η Διευθύντρια της Α/
θμιας Ευθυμία Γώτη, η εκπρόσωπος 
του Δημάρχου Βέροιας Μίνα Λέκκα, η 
υπεύθυνη ποινικών θεμάτων της Ορ-
γάνωσης Α21, Νίκη Ηλιού. 

Συρμούλα Τζήμα - Αντιδήμαρχος 
Παιδείας και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ισότητας των φύλων 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότη-
τας των φύλων του Δήμου Βέροι-
ας, Συρμούλα Τζήμα στον σύντομο 
χαιρετισμό της τόνισε μεταξύ άλλων: 
«…Η 25 Νοέμβρη είναι η μέρα που 
πρέπει να διατρανώσουμε το μήνυμα 

ότι η δύναμή μας είναι στο εμείς. Χαιρετίζω την παρουσία μαθητών και 

εκπαιδευτικών από τα ΕΠΑΛ της Βέροιας, πρώτο και εσπερινό, το ΕΝΕ-
ΕΓΥΛ, το Εργαστηριακό Κέντρο, που είναι σήμερα εδώ σηκώνοντας τα 
χέρια ψηλά, διατρανώνοντας το μήνυμα για την προάσπιση των δικαιω-
μάτων των γυναικών…», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 
των φύλων του Δήμου Βέροιας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην 
επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης προβολής του θεματικού ντο-
κιμαντέρ “FEMICIDIO” το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Χώρο 
Τεχνών, στο πλαίσιο επετειακής αναφοράς της Διεθνούς Ημέρας για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Επιπροσθέτως η κ. Τζήμα υπο-
γράμμισε τον καταλυτικό ρόλο της παιδείας και δη των εκπαιδευτικών 
που οφείλουν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση συνειδήσεων κατά της βίας στις νέες γενιές.

Αθ. Αλατζόγλου, Διευθυντής
 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ο διευθυντής της Β/Θμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας στον χαιρετισμό 
του σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η βία 
κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο 
επαίσχυντη παραβίαση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχω-
ρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών, 
ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται δεν μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε ότι κάνουμε 
ουσιαστική πρόοδο, προς την ισότητα, 
την ανάπτυξη και την ειρήνη. Ο όρος 
βία κατά των γυναικών περιλαμβά-
νει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται 
στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα στη 
σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική 
βλάβη, ή πόνο για τις γυναίκες, συ-

μπεριλαμβανομένων των απειλών, των εξαναγκασμών, ή την αυθαίρετη 
στέρηση της ελευθερίας. Είτε αυτό προκύπτει στη δημόσια, είτε στην 
ιδιωτική ζωή. Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά δι-
απιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών έναντι των γυναικών και 
στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών με αποτέλεσμα την παρεμπό-
διση της ανάπτυξής τους. Έννοιες, όπως η άνιση διάκριση, βία στην 
εργασία, διάσταση φύλου, έμμεση διάκριση, έμφυλη διάκριση, ενδυνά-
μωση, ένταξη της διάστασης του φύλου, οπτική του φύλου, σε όλες τις 
πολιτικές, ουσιαστική ισότητα των φύλων, παρενόχληση, πολλαπλή διά-
κριση, σεξισμός και σεξουαλική παρενόχληση, έχουν προσδιοριστεί και 
θεσμοθετηθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς και νομοθεσίες. Ωστόσο, 
αν δε γίνουν βίωμα, δεν θα επιτευχθεί ουσιαστικά η ισότητα των φύλων 
και δυστυχώς η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, και η ενδο-
οικογενειακή βία, θα εξακολουθήσουν να τραυματίζουν ανεπανόρθωτα 
την κοινωνία μας, αποτελώντας σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας 
για τις γυναίκες ηλικίας 16-44 ετών. Ας ελπίσουμε πως οι μελλοντικοί 
πολίτες δε θα ανέχονται πρακτικές βίας και κακοποίησης από κανέναν 
και καμία και προς κανέναν και καμία»

Γεωργία Φωστηροπούλου , 
Πρόεδρος ΔΣ του «ΕΡΑΣΜΟΥ»

Η Πρόεδρος του ΔΣ του «Έρασμου» Γεωργία Φωστηροπούλου 
στον χαιρετισμό της καλωσόρισε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς 
και τους εκπροσώπους της Οργάνωσης κατά του trafficking Α21 από τη 
Θεσσαλονίκη σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «… Κάθε χρόνο στις 25 Νο-
έμβρη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών, γίνονται επετειακά αφιερώματα, έρευνες, αναφορές, ωστόσο 
όμως οι γυναίκες που έχουν βιώσει και βιώνουν τη βία θέλουν βοήθεια 
και φροντίδα κάθε μέρα. Καμία ανοχή στο πρόσωπο της βίας. Εμείς ο-
φείλουμε να γίνουμε η κραυγή κάθε γυναίκας που δεν έχει φωνή. Η βία 
δεν έχει χρώμα, ούτε ηλικία, ούτε εθνικότητα, ούτε κοινωνική, οικονομι-
κή, ούτε μορφωτικό επίπεδο. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο φόβος, 
και εμφανίζεται ανάμεσα σε ερωτικούς συντρόφους και στην οικογένεια. 
Δυστυχώς οι περισσότερες γυναίκες που υπόκεινται κάποια μορφή 
βίας, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν πως βρίσκονται σε κάποια κα-
κοποιητική σχέση. Οι περισσότερες έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση, ντρέπονται και αισθάνονται οι ίδιες υπεύθυνες για την κα-
τάσταση την οποία βιώνουν. Γι αυτό και εμείς, ως Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης, προσπαθούμε να τις ενδυναμώσουμε και να τις κάνουμε 
να καταλάβουν πως η κακοποίηση που ασκείται, αναγνωρίζεται πλέον 
και στην Ελλάδα, ως έγκλημα και τιμωρείται. Γι’ αυτό πρέπει να κα-
ταγγέλλεται. Κύριο μέλημα του «Έρασμου» για τη βέλτιστη προστασία 
των θυμάτων κακοποίησης είναι να ενισχύσουμε τις γυναίκες, στη νέα 
τους ζωή, καλύπτοντας καθημερινές τους ανάγκες, όπως η φιλοξενία 
στον Ξενώνα που διατηρούμε εδώ και 14 χρόνια, η παροχή τροφή και 
ένδυσης, όταν χρειαστεί, εξαιρετική ψυχολογική υποστήριξη, νομική 

βοήθεια, έρευνα εργασίας, όπου είναι δυνατόν, και ουσιαστική συμμε-
τοχή στα προβλήματα κάθε θύματος, με εξειδικευμένους επαγγελματίες, 
και βέβαια και μια άριστη εθελοντική ομάδα, που έχουμε δημιουργήσει 
στον «Έρασμο», και στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη λύση, ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η 25 Νοέμβρη δεν είναι 
απλώς μια ημερομηνία. Είναι μια κραυγή αγωνίας κάθε κακοποιημένης 
γυναίκας, είναι μια φωνή της συνείδησης που οφείλει να ελέγχει όλους 
μας, γυναίκες και άνδρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βία δεν μπορεί 
να σταματήσει από μόνη της. Μπορείς όμως να αντιδράσεις και ν’ αντι-
σταθείς. Η νέα γενιά είναι πολύ σημαντικό να υψώσει ανάστημα για να 
καταπολεμήσουμε μαζί την κακοποίηση γυναίκας – παιδιού». 

Μαγδαληνή Ζαφειρίου , 
Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης Α21

Η κ. Ζαφειρίου, εκπροσωπώντας 
την Οργάνωση κατά της Σωματεμπορίας 
(trafficking) Α21, αφού απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 
μίλησε για τη δράση της οργάνωσης και 
για την πληγή της σωματεμπορίας, επι-
σημαίνοντας ότι είναι ένα καθολικό έγκλη-
μα παγκοσμίων διαστάσεων που πλήττει 
γυναίκες, άνδρες και παιδιά, αλλά πολύ 
περισσότερα, όπως σημείωσε τις γυναί-
κες. «…Πάνω από το 70% του συνόλου 
των θυμάτων είναι γυναίκες και νεαρά 
κορίτσια. Δυστυχώς η βία σε κάθε μορφή 
της είναι ένας σημαντικός τρόπος ελέγχου 
εξαναγκασμού των γυναικών να μένουν 
και να καταναγκάζονται να κάνουν ό,τι 
τους ζητούν. Επομένως η ενημέρωση, η 
αφύπνιση, η ευαισθητοποίηση όλων είναι 
πάρα πολύ σημαντική και για το σκοπό 
αυτό η Α21 λειτουργεί την 24ωρη γραμμή 
1109, καταπολέμησης εμπορίας ανθρώ-
πων, που δέχεται και ανώνυμες καταγγε-
λίες. Το να γνωρίζουμε πώς να προστα-
τευτούμε,  από τις μικρές ακόμη ηλικίες 
και κατά την εφηβεία, είναι πάρα πολύ 
σημαντικό πράγμα», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρια-
κού Κέντρου Νίκος Ουσουλτζόγλου 
χαρακτήρισε την 25 Νοέμβρη ως μέρα 
– κραυγή και κατακραυγή, ενώ ο Διευ-
θυντής του ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας Κυριά-
κος Παπαγεωργίου υπογράμμισε πως 
πέρα από την ατομική και συλλογική ευ-
θύνη πρέπει να δοθεί έμφαση στο έργο 
της Εκπαίδευσης, ώστε να διορθωθεί 
το πρόβλημα της έμφυλης βίας, που τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει εκτροπή. 
Τέλος η Διευθύντρια του Εσπερινού 
ΕΠΑΛ Βέροιας Σοφία Καλογερίδου δή-
λωσε μεταξύ άλλων, αφού ευχαρίστησε 
τον «Έρασμο» για την πρόσκληση και 
τη συνεργασία, πως η μέρα είναι πάρα 
πολύ σημαντική, καθώς οι μαθητές των 
σχολείων αν και εργαζόμενοι, προσπά-
θησαν να πάρουν δίωρες άδειες, για να 
έρθουν και να την τιμήσουν, ως μέρα 
αφύπνισης, σε μια δυσμενή συγκυρία με 
αλματώδη αύξηση της έμφυλης βίας στα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης και των 
καραντινών που προηγήθηκαν.     
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Με υψωμένες κόκκινες παλάμες «σηματοδότησαν» 
ένα ηχηρό stop στη βία κατά των γυναικών

-Εκδήλωση του ΕΡΑΣΜΟΥ, με  μαθητές  και εκπαιδευτικούς χθες το πρωί στην πλ. Δημαρχείου Βέροιας
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