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«Παράσημο»
στον Μητσοτάκη τα πυρά 

του «Σουλτάνου»!!!
Ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα θεωρώ πως έχει 

η παρέμβαση Ερντογάν στα εσωτερικά της χώρας 
μας, προτρέποντας τον ελληνικό λαό να «τιμωρήσει» 
την κυβέρνηση που τον οδηγεί όπως ισχυρίστηκε ο 
«Σουλτάνος», σε περιπέτειες και την καταστροφή. 
Με τις εκλογές στον φθινοπωρινό ορίζοντα, «παρά-
σημο» πρέπει να θεωρεί ο Κυρ. Μητσοτάκης την 
«άγαρμπη» παρέμβαση Ερντογάν που μάλλον ω-
φελεί τον Έλληνα πρωθυπουργό με τις εμπρηστικές 
δηλώσεις του. 

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει «απασφαλίσει» και 
ανεξέλεγκτα ρίχνει λάδι στην φωτιά προσπαθώντας 
είτε να κερδίσει κάτι στα παζάρια που επιχειρεί με 
Η.Π.Α., ΝΑΤΟ και Ε.Ε., είτε οφέλη για δική του εσω-
τερική κατανάλωση, αφού οι εκλογές στην Τουρκία 
ζυγώνουν και ο Ερντογάν γνωρίζει ότι αν δεν εκλεγεί 
υπάρχει κίνδυνος να αποκαλυφθούν τα οικονομικά 
σκάνδαλα που τον βαραίνουν. 

Ψυχραιμία, ετοιμότητα και αποφασιστικές απα-
ντήσεις(λεκτικές ή έμπρακτες) στον «Σουλτάνο» 
που προσωπικά πιστεύω ότι «γαυγίζει» αλλά δεν θα 
δαγκώσει!    
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Κατάθεσις εσθήτος της Θεοτόκου

του Σαββατοκύριακου

Πρωινοίαεροψεκασμοίσεορυζώνες
καιυγρότοπουςτουαρδευτικούΚλειδίου

Έντονη κινητικότητα κουνου-
πιών αυτό τον καιρό  και από 
τον Δήμο Αλεξάνδρειας ανα-
κοινώθηκε το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα εναέριων δράσεων 
ακμαιοκτονίας σε ορυζώνες και 
υγροτοπικά συστήματα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 5.30 
το πρωί της Δευτέρας 4 Ιουλίου 
θα γίνει αεροψεκασμός μεταξύ 
άλλων και στο Αρδευτικό Κλει-
δίου, με το σκεύασμα (δραστική 
ουσία) B.T.I. Οι αεροψεκασμοί 
θα εκτελεσθούν από 3 ελικόπτε-
ρα και μια προσοχή από τους 
κατοίκους συνιστάται από τις υ-
πηρεσίες.

Τιμαςθυμίζει…Μουσείο,ΧώροςΤεχνών
καιΔημαρχείο

Δύο πρωτοσέλιδα της “Βέροιας” από Ιούνιο και Ιούλιο του 1995, 
μας θυμίζουν ότι κάποια πράγματα μπορεί να αργούν, άλλα γίνο-
νται… Αναφερόμαστε στις εξαγγελίες του τότε υπουργού Πολιτισμού 
Θάνου Μικρούτσικου, για μουσείο στη Βεργίνα και για το Χώρο Τε-
χνών το νέο πολιτικό κέντρο της Βέροιας, που εξήγγειλε ο ίδιος κατά 
την επίσκεψή του στην Ημαθία.

Μάλιστα, στο ίδιο πρωτοσέλιδο γίνεται αναφορά και για την επί-
τευξη της συμφωνίας Δήμου- Μητρόπολης, για να γίνει δημαρχείο το 
παλιό γυμνάσιο της Βέροιας

Σε παράταση και αναμονή ο «προσωπικός γιατρός»
Για μια περίπου εβδομάδα αναβάλλεται  

η διαδικασία για τις εγγραφές των πολιτών 
στον προσωπικό γιατρό, που κανονικά ή-
ταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει χθες 
1η Ιουλίου. Κι αυτό, διότι υπήρξαν κάποια 
τεχνικά θέματα, με τη λειτουργία της πλατ-
φόρμας των εγγραφών. Παράλληλα άνοιξε 
και είναι σε εξέλιξη και η πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη των 
συμβάσεων των γιατρών (Γενικής/Οικογε-
νειακής Ιατρικής και Παθολογίας) με τον 
ΕΟΠΥΥ. μέχρι το τέλος Ιουλίου. 

Μέχρι στιγμής, όμως, φαίνεται πως αρ-
κετοί γιατροί τηρούν στάση αναμονής, μέχρι 
να υπάρξει διαπραγμάτευση με τον ΕΟΠΥΥ 
«επί των βασικών όρων που θα διασφα-
λίσουν την εύρυθμη και ποιοτικότερη λει-
τουργία των ιατρείων και την ένταξη των μη 
συμβεβλημένων συναδέλφων». Επισημαί-

νοντας ότι υπάρχουν και ασάφειες στις διαδικασίες όπως έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.
Επομένως, η λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικών ιατρών, φαίνεται πως θα διαμορφωθεί προς 

το τέλος της προθεσμίας που έχει δοθεί. Σε κάθε περίπτωση, η δεξαμενή των περίπου 850 οικογενειακών γιατρών 
που είχαν ήδη συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, θεωρείται πως θα διατηρηθεί.

Σε αναμονή λοιπόν, ωστόσο οι εγγραφές των πολιτών είναι απαραίτητες για να έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρή-
ση της νέας υπηρεσίας.

Ο καιρός «τρελάθηκε» με καύσωνα και κεραυνούς!!!
Έχουμε ξαναγράψει για την κλιμα-

τική αλλαγή και τις απότομες καιρικές 
μεταβολές, αλλά χθες μεσημέρι Πα-
ρασκευής έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση 
η μαυρίλα και οι κεραυνοί που «χτύ-
πησαν» από τα υψώματα της Δοβρά 
μέχρι το Σέλι. Συγκεκριμένα μάλιστα 
στο Σέλι οι κάτοικοι περιγράφουν γύρω 
στις 12 το μεσημέρι έναν εκκωφαντικό 
θόρυβο από την πτώση κεραυνού που 
ευτυχώς τράβηξε το αλεξικέραυνο στην 
περιοχή του υδραγωγείου. Προκλήθηκε 
βλάβη και υπήρξε διακοπή ρεύματος 
σε τμήματα του χωριού, για την οποία 
ενημερώθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ και συνεργείο 
του ανέβηκε για την αποκατάστασή 
της.  



Την επέκταση του προγράμματος απασχόλη-
σης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια 
ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών ώστε να δημι-
ουργηθούν 6.500 επιπλέον θέσεις εργασίας και την 
έναρξη ενός νέου προγράμματος, που θα καλύπτει 
10.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών, 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. 

«Υπάρχει ένα στερεότυπο -ξέρετε- στην Ελλάδα, 
ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι κάποιων 
συγκεκριμένων ιδεολογικών χώρων. Νομίζω ό-
τι εμείς έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι αυτό δεν 
ισχύει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαί-
νοντας πως η Πολιτεία έχει αφενός τις γνώσεις και 
αφετέρου τους πόρους ώστε να μειωθεί δραστικά η 
ανεργία και να αυξηθεί η απασχόληση.

Στη διάρκεια συζήτησης που είχε με γυναίκες και άνδρες που συγκαταλέγονται στους 8.000 ηλικίας 55-67 
ετών οι οποίοι έχουν πλέον βρει εργασία σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΚΕΠ και 
άλλα ΝΠΔΔ χάρη στο υφιστάμενο πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι συνολικά 8.500 θέσεις 
που προβλέπονται έως σήμερα θα αυξηθούν σε 15.000, με προϋπολογισμό 117 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ωφελούμενοι αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την καλή σύνδεση 
των θέσεων που τους προσφέρθηκαν με τα προσόντα ή την προϋπηρεσία τους, αλλά και με την αποτελεσμα-
τικότητα της ΔΥΠΑ, ειδικά των εργασιακών συμβούλων. Υπογράμμισαν επίσης το κοινωνικό όφελος και τη 
μεγάλη ψυχολογική ανάταση που προσφέρει η επιστροφή στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα ανέφεραν ότι 
χρειάζονται και πιο μακροπρόθεσμες ενέργειες όσον αφορά το πρόβλημα της ανεργίας στις ηλικιακές ομάδες 
που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

 Νέο πρόγραμμα για άνω των 45 ετών
 Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας άνω των 45 ετών, στον ιδιωτικό το-

μέα, θα δίνει έμφαση σε περιοχές που θεωρούνται θύλακες υψηλής ανεργίας. Έχοντας προϋπολογισμό 120 
εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του. Θα 
έχει διάρκεια 12 έως 18 μήνες και θα προβλέπει μηνιαία επιχορήγηση μισθού και εισφορών 653 έως 746 ευρώ 
για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

H επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος
 Στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη μακροχρόνια ανέργων κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας και της τακτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων από τη διοίκηση του πρώην ΟΑΕΔ για την ε-
νίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, τον Ιούλιο του 2020 διευρύνθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορέων που 
μπορούσαν να λάβουν μέρος στο «55 έως 67», ενώ η επίδοση αυξήθηκε στο 75% από το 50% και το ανώτατο 
όριο ανήλθε στα 750 ευρώ, έναντι των 600 που προβλέπονταν αρχικά.Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε 
το 2017, όμως το 2018 ο τότε στόχος των 10.000 θέσεων μειώθηκε στο μισό και έως τον Ιούλιο του 2020 είχαν 
γίνει λιγότερες από 1.500 προσλήψεις. Ωστόσο, ύστερα από τις αλλαγές που υπήρξαν, η αποτελεσματικότητά 

του αυξήθηκε δραστικά και μέσα στο διάστημα περίπου δύο ετών που α-
κολούθησε έγιναν 8.000 προσλήψεις. Δικαιούχοι- εργοδότες του υφιστά-
μενου προγράμματος είναι φορείς της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά 
στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί πλήθος ΝΠΔΔ, όπως δήμοι, περιφέρειες, 
ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, μητρο-
πόλεις, η ΣΤΑΣΥ καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις από το σύνολο της 
επικράτειας. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
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Καθ’ όλα έτοιμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στους 
Έλληνες όσο και στους ξένους επισκέπτες που έρχονται στη χώρα 
μας τους θερινούς μήνες που διανύουμε, παρουσιάζονται τα  Περι-
φερειακά Ιατρεία (Π.Ι) της 3ης Υ.ΠΕ. που βρίσκονται στις τουριστικές 
περιοχές. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής και με λήξη την 21η Αυγού-
στου,  στην περιοχή ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Περιφερεια-
κά Ιατρεία περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, 
λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες 
ανάγκες.

Ειδικότερα:
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΒΕΡΟΙΑΣ, καλύπτεται 

καθημερινά το Π.Ι Βεργίνας, το οποίο επίσης εφημερεύει  όλα τα 
Σάββατα, Κυριακές και Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή 
εφημέρευση ιατρών.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, παρουσιάζει ιδιαίτερη προ-
σέλευση τουριστών και επιπλέον αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή 
προορισμό των τουριστικών γραφείων, όσον αφορά στις οδικές εκ-
δρομές. 

 Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, καλύπτο-

νται καθημερινά: το Π.Ι. Λεπτοκαρυάς  αλλά και το Π.Ι. Πλαταμώνα, το 
οποίο μάλιστα λειτουργεί όλα τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες 
της αναφερόμενης περιόδου με μικτή εφημέρευση ιατρών.

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, καλύπτο-
νται καθημερινά με παρουσία γιατρού το Π.Ι. Παραλίας και το Π.Π.Ι. 
Κορινού.  Αντιστοίχως στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας 
ΑΙΓΙΝΙΟΥ, καλύπτονται καθημερινά το Π.Ι. Μακρυγιάλου, το οποίο και 
δέχεται επείγοντα περιστατικά, όλα τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες 
της αναφερόμενης περιόδου με μικτή εφημέρευση ιατρών, προκειμέ-
νου να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα ιατρική 
ανάγκη των λουόμενων, όπως και στις υπόλοιπες παραθαλάσσιες 
περιοχές. Γι΄ αυτό το λόγο, επιδιώκεται αυξημένη επαγρύπνηση ασθε-
νοφόρου στις κρίσιμες ώρες μεταξύ 11 το πρωί και 6 το απόγευμα. 

 Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, 

καλύπτεται καθημερινά το  Π.Π.Ι.   Πέλλας, ενώ  εφημερεύει όλα τα 

Σάββατα, Κυριακές και Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή 
εφημέρευση ιατρών, καθώς οι αρχαιολογικοί χώροι της Πέλλας είναι 
επίσης σπουδαίοι τουριστικοί προορισμοί. 

Να σημειωθεί ότι και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και 
Πέλλας, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες, επιδιώκεται,  αυξη-
μένη επαγρύπνηση ασθενοφόρου στις κρίσιμες ώρες προσέλευσης 
επισκεπτών (11:00 με 18:00).

 Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  καλύπτε-

ται καθημερινά το Π.Π.Ι Λευκώνα, ενώ υπάρχει καθημερινή λειτουργία 
σε εφημέρευση, όπως και τα Σάββατα, τις  Κυριακές και τις Αργίες, 
καθώς είναι γνωστό ότι η περιοχή των Πρεσπών  παρουσιάζει μεγάλη 
τουριστική κίνηση. Ως εκ τούτου, τo ασθενοφόρο του Πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου στις κρίσιμες ώρες (10:00 με 18:00), είναι 
ενεργό. 

 Παράλληλα και το εξυπηρετούμενο Ιατρείο των Ψαράδων, βρίσκε-
ται σε  συνεχή ετοιμότητα.

Γίνεται αντιληπτό ότι δίνεται μεγάλη βαρύτητα από την 3η Υγειο-
νομική Περιφέρεια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ως προς την 
οργάνωση και τη διαχείριση μιας ασφαλούς υγειονομικής κατάστασης, 
κατά τη διάρκεια και της τουριστικής περιόδου. 

Χάρτης Ανάπτυξης Υγειονομικής Υποστήριξης Θερινής Τουρι-
στικής Περιόδου 2022

Για μεταποίηση, εξαγωγές 
και αγροδιατροφικά προϊόντα μίλησε 
η Ολυμπία Αποστόλου στο Συνέδριο 

του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα
 
Το 3ο Θεματικό Συνέδριο του ΠΑ-

ΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής πραγμα-
τοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Ιουνίου 
στη Λάρισα, με θέμα ένα Νέο Εθνικό 
Παραγωγικό Μοντέλο για τον Πρωτο-
γενή Τομέα.

Στο Προεδρείο του Συνεδρίου, αλ-
λά και μεταξύ των ομιλητών, η Ημα-
θιώτισσα Ολυμπία Αποστόλου, μέλος 
του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμμα-
τος. Η Ολυμπία μίλησε για τη μεταποί-
ηση, τις εξαγωγές και την υπεραξία 
των αγροδιατροφικών προϊόντων, α-
ναφέροντας ότι οι ισχυροί συνεταιρι-
σμοί και τα συλλογικά σχήματα είναι 
μονόδρομος για να αυξηθεί συνολικά 
το αγροτικό εισόδημα.

Την Κεντρική Εισήγηση του Συνε-
δρίου έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
– Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλά-
κης, που παρουσίασε τις στρατηγικές 
προτεραιότητες για τη στήριξη του 
κλάδου και το νέο παραγωγικό μοντέ-
λο που έχει ανάγκη η χώρα.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα 
για μακροχρόνια ανέργους 

ηλικίας 55-67 ετών 
-Και ένα ακόμα, για τους άνω των 45 ετών

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022:
 Σε πλήρη ετοιμότητα τα περιφερειακά ιατρεία της 

3ης Υ.ΠΕ. στις τουριστικές περιοχές και στην Ημαθία
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Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
σήμερα δεν θα σας ταλαι-

πωρήσω πολύ, δεν έχω και 
ιδιαίτερη διάθεση, σε μία πα-
τρίδα που βουλιάζει όλο και 

πιο πολύ στο βούρκο, στα σκουπίδια, στο όλα τα ελέγχω και 
κάνω ότι γουστάρω ή ότι διατάξουνε!

Δεν θα μιλήσουμε για τις ραγδαίες αλλαγές που επίκεινται 
στο διεθνές στερέωμα, άλλωστε με ξέρετε, δεν βιάζομαι, πως 
θα μπορούσα κιόλας!

Όταν πριν από κανά δυό χρόνια, οι κυβερνώντες εκθειά-
ζανε την επιστήμη, την θεοποιούσανε γιατί έτσι τους βόλευε, 
από μέσα μου γελούσα, διότι ήμουν σίγουρος, ότι συνεχώς 
θα αποδεικνυότανε η υποκρισία και ο φαρισαισμός τους και 
τίποτα περισσότερο.

Την επιστήμη ή την πιστεύεις ή όχι.
Που λέτε φίλοι μου, στην άλλη ήπειρο του ακραίου καπιτα-

λισμού, στις πολιτείες της Αμερικής, ενωμένες ή μη δεν έχει 
καμία σημασία, δικαστήριο αποφάσισε για το παράνομο των 
αμβλώσεων, των εκτρώσεων λαικιστί και όλοι οι προοδευτικοί 
«Χριστιανοί», ορμήξανε, ξεσπαθώσανε, θιχτήκανε τα δικαιώ-
ματά τους!

Δεν είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά, τι οπισθοδρό-
μηση Θεέ μου!

Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συμφωνώ μαζί τους.
Όντως τι πράγματα είναι αυτά, τι κοινωνία επιθυμούμε, 

που ο φόνος θα επιτρέπεται, θα είναι νόμιμος!
Τι υποκρισία απίστευτη είναι αυτή!
Η επιστήμη, ευτυχώς ακόμα, δεν ζητά την άδειά σας για να 

«μιλήσει» και είπε ότι αυτό που κυοφορεί η κάθε υποψήφια 
μάνα, είναι άνθρωπος κανονικός και εάν είναι θηλυκό έχει 
κάτι @@ζιά να και εάν είναι αρσενικό, έχει κάτι @@πάρια να!

Έτσι ωμά για να συνεννοούμαστε.
Έχει κανονικά όλα τα όργανα, η καρδιά χτυπά, την ακούμε 

άλλωστε χάρη στην επιστήμη, αισθάνεται και πόνο και εσύ τι 
θέλεις κυράτσα μου και ψευτόμαγκά μου!

Να σου δώσω νόμιμα το δικαίωμα να φέρεις αυτό το αν-
θρωπάκι σε ένα τραπέζι νεκρό, ανάμεσα σε εργαλεία.

Βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι εάν η επιστήμη πει ότι 
πλέον οι μανάδες  θα κυοφορούνε σκυλιά και γατιά, τότε οι 
κυράτσες και ψευτόμαγκες θα φωνάζανε!

Πρώτη η σύζυγος του κυβερνήτη μας, η οποία μεταξύ άλ-
λων τόνισε:

«είναι σοκαριστικό και αποκαρδιωτικό να βλέπεις την Roe 
v Wade (δηλαδή την απόφαση για τη νομιμοποίηση των αμ-
βλώσεων) να ανατρέπεται μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Οι 
γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Αυτά 
είναι θεμελιώδη δικαιώματα», για να πάρει τη σκυτάλη ο κυ-
βερνήτης (προς Θεού δεν παραπέμπει στον Καποδίστρια!) 
και να συνεχίσει λέγοντας: 

«πραγματικά προβληματισμένος από την απόφαση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ», και επισημαίνει: «είναι ένα 
σημαντικό βήμα πίσω στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών».

Και εγώ μαζί σας, η κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να α-
ποφασίσει για το σώμα της, όχι α λα κάρντ, όμως, όπως σας 
συμφέρει!

Υποκριτές και Φαρισαίοι, εσείς είστε που όταν κάποιοι συ-
νάνθρωποί μας, είπανε δεν πιστεύουμε στην καθαρότητα των 
εμβολίων και σε τελική ανάλυση, εγώ θα αποφασίζω για το τι 
θα βάζω στο σώμα μου, ξέρετε τι κάνατε.

Όχι δεν δεχθήκατε την άποψή τους, αλλά τις, τους απολύ-
σατε, αδιαφορώντας για το τι θα γίνει με τις οικογένειές τους, 
με τα παιδιά τους!

Φαρισαίοι και Υποκριτές, για μία ακόμη φορά!
Και δε μου λέτε, πήγατε να ρωτήσετε τους νέους ανθρώ-

πους, γιατί οδηγούνται στις εκτρώσεις!
Δεν τολμάτε, αλλά θα σας το πω εγώ.
Διότι, υπάρχει η απάνθρωπη πολιτική σας, ζήσε «ζώο» με 

650 ευρώ!
Αλλά εσάς δεν σας αγγίζει, γιατί μέχρι και για τα ζώα και 

τα δέντρα λεφτά παίρνετε, επιδοτήσεις ή κάτι τέτοιο τέλος 
πάντων!

Ντροπή, για μία ακόμη φορά, που θέλετε να νομιμοποιή-
σουμε τον φόνο!

Παιδιά μου, μην τους ακούτε.
Πείτε ναι στη ζωή και όχι στο θάνατο.
Ορμήξτε και αρπάξτε τη ζωή, μη φοβάστε τίποτα!
Τραβήξτε μπροστά, για να σώσουμε την πατρίδα!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & 
πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

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

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο

ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ... (ΜΕ-
ΤΑΓΛ) 

Προβολές στην αίθουσα1:   
Πέμπτη 30/6 – Παρασκευή 1/7 – Σάββατο 2/7 –Κυριακή 3/7 – 

Δευτέρα 4/7 στις 19.00
Μετά την Κιβωτό του Νώε, τι; Ε, δεν ήρθε και το τέλος του κό-

σμου! Η περιπέτεια συνεχίζεται με τα αξιαγάπητα ζωάκια να δι-
ευρύνουν την ανορθόδοξη οικογένειά τους και να ανακαλύπτουν 
ακόμη περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους, σε μια ακόμη 
ξεκαρδιστική ταινία για όλη την οικογένεια.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ISiV_ksrPdM 

Η Χαμένη Κόρη - The Lost Daughter
(Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρ-

σγκααρντ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Κάθε μέρα στις 21.00
της Μάγκι Τζίλενχαλ
To ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, βασισμένο στο ομότιτλο 

best-seller της Ελενα Φεράντε που γυρίστηκε στις Σπέτσες, βρα-
βεύτηκε για το σενάριο του στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε 

τρεις υποψηφιότητες για Οσκαρ
Η Λήδα απολαμβάνει τις μοναχικές της δι-

ακοπές στις Σπέτσες, όταν αρχίζει να εμπλέ-
κεται σταδιακά με μια νεαρή μητέρα και την 
κόρη της, τις οποίες πετυχαίνει καθημερινά 
στην ίδια παραλία. Καθώς μάνα και κόρη 
έχουν μια ιδιαίτερη και έντονη σχέση, η Λή-
δα καταβάλλεται από τις αναμνήσεις και τα 
μπερδεμένα συναισθήματα αγάπης, σύγχυ-
σης και έντασης της δικής της πρώιμης μη-
τρότητας. Μια μυστηριώδης παρόρμηση την 

αναγκάζει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τις αντισυμβατικές 
επιλογές που έκανε ως νέα μητέρα και, κυρίως, τις συνέπειες 
αυτών των επιλογών.

Σκηνοθεσία: Μάγκι Τζίλενχαλ
Σενάριο: Μάγκι Τζίλενχαλ
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι 

Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρσγκααρντ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s3MhHTia8Sw

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/6/22 - 6/7/22

ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ  ΜΟΥ 
ΧΩΡΟΥΣ…

Παλαιόθεν έκανε αυτός εκθέσεις  στους μέσα 
χώρους του!

Στη μεγάλη αίθουσα των αισθημάτων του,
είχε εκθέσει 
συλλογή 30 έργων με τίτλο:
«Με το κουβαδάκι της η Πασχαλίτσα μαζεύει
 το κόκκινο των φτερών της»

Στην παράπλευρη αίθουσα των νεύρων του,
παρουσίαζε την τριλογία :
«Καημένοι ουρανοξύστες 
και στα πεζοδρόμια μπορεί κανείς να βρει 
υπεροψία».           

Στην σάλα των αρτηριών του 
εξέθεσε την συλλογή:
«Όταν χορεύεις πόσο ζηλεύει ο Ιούλης…»                     

Στον μικρό χώρο των εκρήξεων των νεύρων του
παρουσιαζόταν το φίλμ:
Στα «strawberry fields for ever»
Παλιοί συμμαθητές ευρισκόμενοι
 σ` αγρανάπαυση δακρύζουν.

Στην σπηλιά του ουρανίσκου του, 
ήχοι μακρινοί απ’ τον καιρό των σεισμών
και των εκρήξεων
πρωτοστατούν στις διαδηλώσεις εναντίον 
της παρηγοριάς.

 
Στα δύο φωτεινά δωμάτια με την τζαμαρία 
των ματιών του,
παλιές διαμαρτυρίες, 
κάνουν αφιερώματα σε ξενιτεμένα αισθήματα.

Στην καρδιά του,
Μέδουσες της Αρχαϊκής εποχής, 
ζητούνε δικαιώματα απ` το θράσος 
της ταχύτητας. 

 
Μόνο κάτι φυτά, 
προστατεύουν την εσωτερική ειρήνη 
με τα φύλλα τους!!! 
.

Γιάννης Ναζλίδης



Από την Ομάδα Δίωξης 
Ναρκωτικών Βέροιας 

Συλλήψεις και 
κατασχέσεις για 
ναρκωτικών και 

χρημάτων

Συνελήφθησαν στις 30 Ιουνίου 2022 
το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσα-
λονίκης, από αστυνομικούς της Ομά-
δας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας, με τη συνδρομή 
αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης 
και Καταστολής της Εγκληματικότητας, 
ένας ημεδαπός άνδρας και μία ημε-
δαπή γυναίκα, καθώς σε έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέ-
διες συσκευασίες ναρκωτικών έτοιμες 
προς διακίνηση και συγκεκριμένα:

• 10,5 γραμμάρια ηρωίνη,
• 6,5 γραμμάρια κοκαΐνη,
• 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 

και 
• χρηματικό ποσό 1.191 ευρώ.

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου στο δημαρχείο Βέροιας
Εκδήλωση για την απόκτηση σήματος 

προστατευόμενης Γεωγραφικής 
ένδειξης, στο «Ρεβανί Βεροίας»

Ο Δήμος Βέροιας και το 
Τμήμα Τουρισμού διοργα-
νώνουν την Δευτέρα 4 Ιου-
λίου στις 19.00 στην αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου 
εσπερίδα ενημέρωσης των 
επαγγελματικών φορέων 
γύρω από την προοπτική 
πιστοποίησης του εμβλη-
ματικού γλυκού της Βέροι-
ας.

Η Βέροια και το «Ρεβανί 
Βεροίας» επιλέχθηκε από 
τον Τομέα Μακεδονίας και 
Θράκης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών (πρώην Υπουρ-
γείο Μακεδονίας και Θρά-
κης) να προωθηθεί για την 
απόκτηση σήματος «Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης» (ΠΓΕ) με την 
προετοιμασία και σύνταξη 
του σχετικού φακέλου αναγνώρισης στο πλαίσιο του έργου Interreg LOC-FOOD.

Η πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα αποσκοπεί στην προστασία της ονομασίας συγκεκριμένων προϊόντων με 
σκοπό την προβολή των μοναδικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέ-
λευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία. Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης 
γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου μια συγκεκριμένη ιδιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτη-
ριστικό μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.

Στην εσπερίδα θα παρουσιαστούν οι προοπτικές από την ένταξη του Ρεβανιού στα προστατευόμενα προϊόντα 
γεωγραφικής ένδειξης, οι προδιαγραφές ένταξης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ένταξη. 

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 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

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΣΜΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντω-

νίου και της Μαρίνας, το γένος Ανδρια-
νοπούλου, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στη Βέροια και η ΠΑΓΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑτου Ιωάννη και της Ζαφει-
ρίας, το γένος Γιαννούλη, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.

  
                                              ΜΑΘ 
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  Η Μετοχή 

      Η  μετοχή  είναι  ρηματικός  τύπος  (μετοχή  έχουν  τα  ρήματα) και  είναι  σαν  το  επίθετο  
που  έχει  τρία  γένη  και  κλίνεται  όπως  αυτό. Μετοχές  έχουμε  και  στη  νεοελληνική  
γλώσσα (μία  για  την  Ενεργητική  και  δύο  για  την  Παθητική φωνή για  τον  Ενεστώτα  και  
τον  Παρακείμενο).  

      Παρατήρηση: 

       Στη  νεοελληνική  γλώσσα  κλιτές  είναι μόνο  οι  μετοχές  της  Παθητικής φωνής.  Στην  
αρχαία  γλώσσα  μετοχή  έχουν οι  χρόνοι: Ενεστώτας,  απλός  Μέλλοντας, Αόριστος, 
Παρακείμενος  και  Συντελεσμένος  Μέλλοντας  Ενεργητικής  και  Μέσης φωνής. Στα  
επόμενα  μαθήματα  θα  ασχοληθούμε  μόνο  με  τις  μετοχές  των  τριών  πρώτων  χρόνων. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

        Ἑρμῆς ἐν  σπαργάνοις  ἔτι  ὤν1 εἰς  Πιερίαν  ἔρχεται  κλέψων2  

τάς  ἐνταῦθα  βοσκούσας1α  βοῦς  τοῦ  Ἀπόλλωνος. Κομίσας3  δ’ 
αὐτάς  εἰς  τὴν  μακράν  εὑρισκομένην4  Πύλον  ἐν  σπηλαίῳ  
ἀπέκρυψεν. Ἐκεῖθεν  εἰς  Κυλλήνην  ἔρχεται, ἔνθα  εὑρίσκει  πρό  
ἄντρου  χελώνην  νεμομένην4.  Ἐθέλων5  δὲ  κατασκευάσαι  
λύραν  ἐκ  τοῦ  κύτους  τῆς  χελώνης  ἐφόνευσε  αὐτήν.  Ἀπόλλων  
μανθάνει  τὸν  κλέψαντα3  ἐκ  τῆς  μαντικῆς καὶ  ἔρχεται  πρὸς  
τὴν  Μαῖαν,  μητέρα  οὖσαν1  τοῦ  Ἑρμοῦ, ἣτις  δείκνυσι  αὐτῷ  
αὐτόν  ἐν  σπαργάνοις  ὄντα1.  Ἀπόλλων  οὐ  πιστεύσας3  αὐτῇ  
ἐκόμισε  τὸν  παῖδα  εἰς  τούς  θεούς, ἵνα  κολάσωσιν  αὐτόν.  
Ἀπόλλων  εὗρε  τάς  βοῦς,  χαρίζεται  αὐτάς  τῷ  Ἑρμῇ  καὶ  διδάσκει  αὐτῷ  τὴν  μαντικήν.  
(Διασκευή κειμένου 29  Γ. Ζούκη). 

 
       

1 Ἅγιοι  τοῦ  Θεοῦ α τῆς  φωνῆς  τοῦ  διδασκάλου  ὑμῶν. 
2 Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ β πάντες  οἱ  λαοί  τῆς  γῆς. 
3 Δικαιοσύνην  μάθετε γ ἔλθετε  πρός  βοήθειαν  ἡμῶν. 
4 Ἀκούετε,  ὦ  νεανίαι, δ ἐλθέ  και  δίδαξον  τά  τέκνα   ἡμῶν. 
5 Διδάσκαλε, ε ἐλέησον  ἡμᾶς. 

Ἐνεργητική  φωνή Παθητική  φωνή 
γελώντας,    παίζοντας Ενεστώτας:   εργαζόμενος,  περιφερόμενος 

    Παρακείμενος:   γραμμένος,  χτυπημένος 

Επεξηγήσεις: 
 
 ἐν  σπαργάνοις  ἔτι  ὤν = ενώ  ήταν  ακόμα  στα  σπάργανα 
 ἐνταῦθα = εδώ 
 τάς  βοῦς  =  τις  αγελάδες  
 κομίσας = αφού μετέφερε (μετοχής  Αορίστου  του  ρήματος: κομίζω = μεταφέρω) 
 ἐκεῖθεν  =  από  εκεί 
 πρό  ἄντρου =  μπροστά  σ’ ένα  κρησφύγετο (το  ἄντρον) 
 νεμομένην =  που  έβοσκε  (μετοχή  Ενεστώτα  Μέσης  φ.  του  ρήματος:  νέμομαι = 

βόσκω) 
 ἐθέλων = θέλοντας  (μετοχή  Ενεστώτα  Ενεργητικής  φ. του  ρήματος:  
      ἐθέλω = θέλω) 
 ἐκ  τοῦ  κύτους = από  το  καβούκι  
 οὖσαν =  που ήταν  (μετοχή  θηλυκού  γένους  του  ρήματος: εἰμί) 
 δείκνυσι  =  δείχνει (γ΄ πρόσωπο  Ενικού  Ενεστώτα  του  ρήματος: δείκνυμι  =  δείχνω) 
 ἵνα = για  να  (τελικός  σύνδεσμος) 
 κολάσωσιν=  να  τιμωρήσουν  (Υποτακτική  Αορίστου  του  ρήματος: κολάζω = τιμωρώ). 

       Όπως  έλεγε  και  ο  Αριστοτέλης,  «ὁ  ἄνθρωπος  ἐστί  κοινωνικόν  ὄν», καθετί  που  
υπάρχει   το  λέμε  -ὄν-.  

 Σημειώσεις:    

1. Η  μετοχή  αυτή  μας  είναι  πολύ  γνωστή,   γιατί  τη  βλέπουμε  στο  φωτοστέφανο  του  
Κυρίου  (ὁ ὤν -  Ο  Ω  Ν)  που  σημαίνει  -ο  ὑπάρχων-. Είναι  μετοχή  Ενεστώτα  του  ρήματος 
- εἰμί- η  οποία  στα  τρία  γένη  είναι:  ὁ ὤν,  ἡ  οὖσα,  το  ὄν  και  κλίνεται  όπως στον  
παρακάτω  πίνακα: 

 

 

 

1α. Η μετοχή αυτή  είναι  στο  Μέλλοντα  Ενεργητικής  φωνής,  του  ρήματος  «κλέπτω». Ο  
Μέλλοντας  είναι  «κλέψω».   

2. Η μετοχή  αυτή  είναι  στον  Ενεστώτα  Ενεργητικής  φωνής,  του  ρήματος  «βόσκω». Η  
μετοχή  είναι  «ὁ βόσκων,  ἡ βόσκουσα,  τὸ βόσκον».   

3.  Οι  μετοχές  αυτές  είναι  στον  Αόριστο  Ενεργητικής  φωνής αντίστοιχα  των  ρημάτων  
«κομίζω,  κλέπτω  και  πιστεύω».  

4.  Οι μετοχές αυτές  είναι  στον  Ενεστώτα  της  Μέσης  φωνής  των  ρημάτων  αντίστοιχα 
«εὑρίσκομαι  και   νέμομαι».  

5. Η  μετοχή  αυτή  είναι  στον  Ενεστώτα του  ρήματος  «ἐθέλω»  (ὁ ἐθέλων, ἡ  ἐθέλουσα  
τὸ  ἐθέλον). 

Ὀνομαστική Γενική Δοτική Αἰτιατική 
ὁ  ὤν τοῦ   ὄντος τῷ   ὄντι τὸν     ὄντα 
ἡ  οὖσα τῆς   οὔσης τῇ   οὔσῃ τὴν    οὖσαν 
τὸ   ὄν τοῦ   ὄντος τῷ   ὄντι τὸ      ὄν 
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Μετοχή  Ενεργητικής  Φωνής  

ΚΕΙΜΕΝΑ   από  την  υμνογραφία 

 Πλούσιοι  ἐπτώχευσαν  καὶ  ἐπείνασαν, οἱ  δὲ  ἐκζητοῦντες1 (αυτοί  που  ζητούν)  τὸν  
Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται  (δεν θα  στερηθούν κανενός)  παντός  ἀγαθοῦ.  

 Ἀνοίξαντός2 σου  τὴν  χεῖραν  τά  σύμπαντα  
πλησθήσονται  χρηστότητος  (όταν  ανοίξεις  το  χέρι  
σου, Κύριε,  τα  πάντα  θα  γεμίσουν  από  την  αγάπη  
σου). 

 Πορευθέντες  μαθητεύσατε  (πηγαίνετε  και  διδάξτε)  
πάντα  τά  ἔθνη  βαπτίζοντες1  αὐτούς  εἰς  τὸ  ὄνομα  τοῦ  
Πατρός  καὶ τοῦ  Υἱοῦ  και  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος.   
 

 Τὸ  τριλαμπές  τῆς  μιᾶς  θεότητος  εὐσεβῶς  ὑμνήσωμεν  βοῶντες1. 
 Ὁ  τὸ  φῶς  ἀνατέλλων1  τῷ  κόσμῳ, καθάρισον  ἀπό  πάσης  ἁμαρτίας  τὴν  ἐν  σκότει  

ὑπάρχουσαν1 ψυχήν  μου (εσύ  που  ανατέλλεις  το  φως  στον  κόσμο καθάρισε  την  ψυχή  
μου  που  βρίσκεται  στο  σκοτάδι  από  κάθε  αμαρτία). 

       Σημειώσεις:    

1. Μετοχές  Ενεστώτα  Ενεργητικής  φωνής 
2. Μετοχή  Αορίστου   Ενεργητικής  φωνής 

γένη Ἐνεστώτας Μέλλων Ἀόριστος 
ὁ,  ἡ,  
τὸ 

κλέπτω 
κλέπτων-ουσα-ον  

κλέψω 
κλέψων-ψουσα-ψον 

ἔκλεψα 
κλέψας-ψασα-ψαν 

ὁ,  ἡ,  
τὸ 

κομίζω 
κομίζων-ζουσα-ζον 

κομίσω 
κομίσων-σουσα-σον 

ἐκόμισα 
κομίσας -σασα-σαν 

ὁ,  ἡ,  
τὸ 

πιστεύω 
πιστεύων-ουσα-ον 

πιστεύσω 
πιστεύσων-σουσα-σον 

ἐπίστευσα 
πιστεύσας -σασα-σαν 

 

      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Με  τις  μετοχές  της  Μέσης  φωνής  θα  ασχοληθούμε  στα  επόμενα  
μαθήματα.  Για  να  έχουμε  μια  πρώτη  άποψη από  τώρα,  θα  μας  βοηθήσει  ο  παρακάτω  
πίνακας.    

 Μετοχή   Ἐνεστώτα   Μέσης   φωνής 

 Των  ένδοξων  ανθρώπων  τάφος  είναι  κάθε  γη 



ΤΟΚΥΟ
Γράφει ο 
Κώστας  Μίζας
Επιμελητής 
Ανηλίκων 
Βέροιας

 Στεκόταν για ώρα 
έξω από το μικρό μα-
γαζί. Ηταν τόσο πε-
ρίεργο που συνέχιζε 
να υπάρχει,ενώ δίπλα 

του η γειτονιά είχε γεμίσει πολυκαταστήματα.Ο 
δρόμος είχε πολλή κίνηση. Φορτηγά ξεφόρτω-
ναν παντού εμπορεύματα. Τίποτα δεν θύμιζε 
τον παλιό ήσυχο δρόμο όπως τον θυμόταν. 
Μόνο το μικρό μαγαζί που η μοναχική παρου-
σία του είχε κάτι το εξωπραγματικό.

Την είδε που εξυπηρετούσε έναν πελάτη. 
Εκείνος είχε ανοίξει το ταμείο και με χαμόγελο 
κάτι της έλεγε. Αυτή τον άκουγε σκεπτική. “Θα 
την κλέβει στα ρέστα” σκέφτηκε και ένιωσε τον 
θυμό του να μεγαλώνει. Μας πώς την άφησαν 
μόνη της στο μαγαζί; Ηθελε να τρέξει μέσα να 
το αποτρέψει,αλλά κάτι μέσα του τον εμπόδι-
σε.

Θυμήθηκε ότι στο πίσω μέρος υπήρχε ένα 
πορτάκι που έβγαζε στη μικρή αποθήκη που 
επικοινωνούσε με το μαγαζί. Ενα μικρό πα-
ραβάν τα χώριζε. Μπήκε μέσα χωρίς να κάνει 
θόρυβο. Η αποθηκούλα είχε μείνει ίδια. Ενας 
μικρός νιπτήρας,ένα μεταλλικό τραπέζι,μια 
σιδερένια στενή σκάλα που έβγαζε σε ένα 
πατάρι όπου φυλάσσονταν σε κάποια σημεία 
εμπορεύματα και υλικά συσκευασίας.

Πίσω από το παραβάν την κοιτούσε με πό-
ση επιδεξιότητα τύλιγε το προιόν. Παρότι δεν 
έβλεπε τα τελευταία χρόνια,ήταν συγκινητικό 
να παρατηρείς τα λεπτά κουρασμένα χέρια 
της που είχαν κρατήσει στη μνήμη τους όλες  
αυτές τις περίτεχνες κινήσεις.

Σε λίγο αυτή παραμέρισε το παραβάν και 
μπήκε μέσα. Πήγε στο νιπτήρα και ξέπλυνε 
τα χέρια της. Της μίλησε σιγανά,σχεδόν ψι-
θυριστά για να μην την τρομάξει. Αυτή έτρεξε 
αμέσως και τον αγκάλιασε. Τον έσφιξε τόσο 
δυνατά που του ήλθαν δάκρυα στα μάτια. Κα-
νένας δεν ήθελε να κάνει πρώτος την κίνηση 
να αφήσει τον άλλο. Δεν θυμάται πόση ώρα 
έμειναν έτσι. Οταν άνοιξε τα μάτια του είχε χα-
θεί.   Ηταν η μητέρα του.

ΥΓ.  Στον Τέλη Σιδηρόπουλο που του ά-
ρεζαν τα μικρά κείμενά μου.Ελπίζω να του 
αρέσει κι αυτό. Να ήξερε πόσο μας λείπει η 
στοχαστική και γλυκιά παρουσία του.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου2-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                     Αρ. Πρωτ.32152         
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                      Ημ/νια: 01/07/22                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφω-

να με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου 
Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το 
δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2023-2024», εκτιμώμενης 
αξίας 485.301,62€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
και συγκεκριμένα: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκά-
στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης  τιμών από την υπηρεσία 
Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ημαθίας για τα ελαιό-
λαδα και τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου 
και τη χαμηλότερη τιμή  για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου, 
γαλακτοκομικά είδη και γάλα, για το σύνολο του προϋπολογισμού 
της κάθε ομάδας

Η προμήθεια περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω τμήματα 
εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:

1. ΟΜΑΔΑ Α΄ : «Είδη παντοπωλείου», 53.043,36€  CPV:15000000-8
2. ΟΜΑΔΑ Β΄  : «Ελαιόλαδο»,  18.482,10€  CPV:15411110-6
3.ΟΜΑΔΑ Γ΄: «Γαλακτοκομικά προϊόντα», 25.930,00€ CPV:15500000-3
4. ΟΜΑΔΑ Δ΄ : «Είδη κρεοπωλείου», 33.623,60€ CPV:15110000-2
5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ : «Είδη ιχθυοπωλείου»  26.359,80€ CPV: 03311000-2
6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ : «Είδη οπωροπωλείου»  49.108,80€ CPV:15300000-1
7. ΟΜΑΔΑ Ζ΄  : «Είδη αρτοποιείου» 54.078,00€  CPV:15810000-9
8.ΟΜΑΔΑ Η΄ : «Γάλα» 224.675,96€  CPV:15511000-3                                   
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.
Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  04/07/2022 ημέρα Δευτέρα και 
καταληκτική ημερομηνία 16/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 
4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα-ο-
μάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 
τμήματος- ομάδας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι ποσό 9.706,03€. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα 
της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί 
της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων.                                                     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος/οι υπογράφει/ουν επιμέρους συμφωνητικά με το 
Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο  για το τμήμα της προμήθειας 
που αντιστοιχεί σε κάθε φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  
σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες. Η 
παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά στα κτίρια του Δήμου 
Βέροιας και των νομικών προσώπων του, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες τους.

Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 1η Ιουλίου 2020, 
ημέρα Παρασκευή.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: Όλγα Εβντοκίμοβα, τηλ.: 
2331350582,  e-mail: evdokimova@veria.gr, Αν. Μιζαντζίδου, τηλ. 
2331350616, e mail mizantzidou@veria.gr).

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχε-
τικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (NUTS 
EL 52), Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2313-331165, email: dte@pkm.gov.gr, πληροφορί-
ες: Καφτεράνη Αικατερίνη τηλ. 2313331184 email: 
a.kafterani@pkm.gov.gr, διακηρύσσει ανοικτή δι-
αδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΜΕΛΕ-
ΤΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΚΜ (CPV: 71300000-1, 45213150-9, 45300000-
0, 51100000-3),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους 
όρους της Διακήρυξης.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου 
για τη στέγαση σε ενιαίο χώρο όλων των Υπηρε-
σιών της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), 
με λειτουργικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για μεγάλα 
δημόσια κτίρια που δέχονται κοινό, σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προσπελασιμότητα 
για άτομα μειωμένης κινητικότητας και χώρους 
στάθμευσης.

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου 
περιλαμβάνει:

α. την εκπόνηση Οριστικής μελέτης (φάση 
διαγωνισμού) και της μελέτης Εφαρμογής (αρχιτε-
κτονική, στατική και Η/Μ μελέτη), καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής – υποστηρικτικής μελέτης και 
έρευνας (τοπογραφική, γεωτεχνική, κυκλοφο-
ριακή κ.λπ.), που θα κριθεί απαραίτητη για την 
εκπόνηση της κύριας μελέτης και την εκτέλεση 
του έργου

β. την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων και των έργων και διαμορφώσεων του περι-
βάλλοντα χώρου,

γ. την προμήθεια και εγκατάσταση των ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου,

δ. τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλεπι-
κοινωνίες, ύδρευση και αποχέτευση),

ε. την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδει-
ών για την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου 
(άδεια δόμησης, κυκλοφοριακή σύνδεση με οδικό 
δίκτυο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενεργειακό 
πιστοποιητικό κ.λπ.).

Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμ-
βάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατά-
σταση εξοπλισμού, η οποία θα είναι αναγκαία για 
την ολοκληρωμένη κατασκευή και την άρτια και 
ολοκληρωμένη λειτουργία του έργου, έστω και αν 
δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με 
την ανοικτή διαδικασία. Η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση έργου, έχει ως αντικείμενο συγχρόνως 
τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έρ-
γου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τι-
μή), με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του ν. 
4412/2016).

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου α-
νέρχεται σε €22.669.354,84 (χωρίς ΦΠΑ) ή 
€28.110.000,00 (με ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβα-
νομένων των ΓΕ & ΟΕ, των απρόβλεπτων δαπα-
νών, απολογιστικών δαπανών και αναθεώρησης.

Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται ρήτρα 
πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το 
άρθρο 149 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της 
Διακήρυξης, ποσοστού 5% επί της συμβατικής 
αξίας προ ΦΠΑ, ήτοι €1.133.467,74.

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής 
στον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, από το ΚΑΠ και από ίδιους πόρους της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρή-
ση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.
gov.gr. Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υ-
ποβολής των προσφορών ορίζεται η 05.08.2022, 
ημέρα Παρακευή και ώρα 12:00π.μ., ενώ ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών ορίζεται η 10.08.2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες Οικο-
δομικών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 του π.δ. 
71/2019 και που είναι εγκατεστημένα:

α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (ΕΟΧ),
γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής 
στο ΜΕΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ, στις ακόλουθες κα-
τηγορίες και τάξεις, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα των επιμέρους προϋπολογισμών των 
εργασιών:

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προ-
σαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77, κα-
θώς και με την παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 
4412/2016, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται 
να συνεργαστούν με μελετητές – γραφεία με-
λετών, τόσο για τη σύνταξη της Τεχνικής Προ-
σφοράς – Μελέτης, όσο και της Μελέτης Εφαρ-
μογής του έργου. Το δυναμικό των μελετητών, 
ανά κατηγορία μελέτης, θα είναι σύμφωνα με το 
άρθρο 24.3 της Διακήρυξης. Η συνεργασία αυτή 
αφορά στον οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει 
τον μελετητή χωρίς να δεσμεύει σε τίποτε τον 
Κύριο του Έργου.

Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματο-
οικονομικής επάρκειας και τα δικαιολογητικά τε-
χνικής και επαγγελματικής ικανότητας αναγρά-
φονται στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα της 
Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, 
οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (εργο-
ληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις) θα πρέπει 
να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι 
διεθνή πρότυπα, με συνάφεια ως προς το αντικεί-
μενο της παρούσας Διακήρυξης:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται 
εγγύηση συμμετοχής ύψους τετρακοσίων πε-
νήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ και εννέα λεπτών (€453.387,09) και ισχύος 
δεκαπέντε (15) μηνών και τριάντα (30) ημερών.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσι-
μο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, με Α/Α Συστήματος 
190101, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων της 
αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται στύμφωνα με 
το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί 
η με αριθ. 233910(4908)/12.04.2022 Δ/νσης Οι-
κονομικού ΠΚΜ, (ΑΔΑΜ: 22REQ010377010) , 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Ε-
πίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
28.06.2022 (ΕΕ S: 2022/S 125-351582)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & 

Υποδομών 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΡΓΟ: 
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
1.  Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 
10.000.000,00€    ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
 
2.  Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2 
5.000.000,00€      ΚΑΠ 
 
3. Κωδικός ΕΠ 1224ΠΚΜ001ΑΤΡ21.2   
13.500.000,00€   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
22.669.354,84 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (NUTS EL 52), Στρωμνίτσης 53, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2313-331165, email: dte@pkm.gov.gr, πληροφορίες: Καφτεράνη Αικατερίνη τηλ. 2313331184 
email: a.kafterani@pkm.gov.gr, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
έργου: 
ΜΕΛΕΤΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 
(CPV: 71300000-1, 45213150-9, 45300000-0, 51100000-3), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της 
Διακήρυξης. 
Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση σε ενιαίο χώρο όλων των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), με 
λειτουργικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για μεγάλα 
δημόσια κτίρια που δέχονται κοινό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 
προσπελασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας και χώρους στάθμευσης. 
Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου περιλαμβάνει: 
α. την εκπόνηση Οριστικής μελέτης (φάση διαγωνισμού) και της μελέτης Εφαρμογής 

(αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη), καθώς και κάθε συμπληρωματικής – 
υποστηρικτικής μελέτης και έρευνας (τοπογραφική, γεωτεχνική, κυκλοφοριακή κ.λπ.), που 
θα κριθεί απαραίτητη για την εκπόνηση της κύριας μελέτης και την εκτέλεση του έργου 

β. την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων και διαμορφώσεων του 
περιβάλλοντα χώρου, 

 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ ή στο ΜΗΕΕΔΕ, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
των επιμέρους προϋπολογισμών των εργασιών: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟ (€) (προ ΦΠΑ) ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
Οικοδομικά 14.028.695,90 5η και άνω 
Ηλεκτρομηχανολογικά 8.640.658,94 5η και άνω ή 

Κ/Ξ 4ης και άνω 
ΣΥΝΟΛΟ 22.669.354,84  

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 77, καθώς και με την παρ. 7 του άρθρου 50 του ν. 4412/2016, 
οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με μελετητές – γραφεία μελετών, τόσο για 
τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς – Μελέτης, όσο και της Μελέτης Εφαρμογής του έργου. 
Το δυναμικό των μελετητών, ανά κατηγορία μελέτης, θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 24.3 της 
Διακήρυξης. Η συνεργασία αυτή αφορά στον οικονομικό φορέα, ο οποίος αμείβει τον μελετητή 
χωρίς να δεσμεύει σε τίποτε τον Κύριο του Έργου. 
Τα δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα δικαιολογητικά 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αναγράφονται στα άρθρα 23.5 και 23.6 αντίστοιχα της 
Διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να 
διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι διεθνή πρότυπα, με συνάφεια ως προς το 
αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης: 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους τετρακοσίων 
πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (€453.387,09) και 
ισχύος δεκαπέντε (15) μηνών και τριάντα (30) ημερών. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, με Α/Α Συστήματος 190101, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr). 
Προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων της αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται στύμφωνα με 
το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης. 
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η με αριθ. 233910(4908)/12.04.2022 Δ/νσης Οικονομικού 
ΠΚΜ, (ΑΔΑΜ: 22REQ010377010) , Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
28.06.2022 (ΕΕ S: 2022/S 125-351582) 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΣΚΑΛΛΑ ΑΛΕΞΙΟΣ του Αρντιάν 
και της Άννας, το γένος Σεφερι, που 
γεννήθηκε στα Τίρανα Αλβανίας και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΑΡΝΑΟΥ-
ΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κων/νου και 
της Μαρίας, το γένος Μυλωνά, που 

γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Βέροιας.



Το Μονοπάτι
Μοιράζεται ο Νους,ανάμεσα σε δύο κόσμους Της πραγματικότητας και του ονείρου,των πει-

ρασμών και της αγνότητας,της 
ελευθερίας και της αιχμαλωσίας.
Ζει στον κόσμο τον φθαρτό αλλά 
έλκεται από τον άγνωστο,πνευμα-
τικό.Θέλει τα όμορφα,τα ιδεώδη,τα 
αιώνια,όμως λιμνάζει μέσα στην 
ψεύτικη ύλη,στην έρημο των λι-
γοστών απολαύσεων Και .όταν ο 
Νους κλείνεται στο δωμάτιο του,και 

κάνει αυτοκριτική λυπάται που χαράμισε την μέρα του,μα-
ζεύοντας άχρηστες πληροφορίες.Προσπαθώντας να κυ-
λήσει ο χρόνος για να έρθει το βράδυ νι΄θει τόσο κουρα-
σμένος που στην ουσία δεν κατάφερε τίποτα ουσιαστικό.
Δεν ακούει την φωνή της ψυχής που τον καλεί,φοβάται 
να χαλάσει τις τακτοποιημένες σκέψεις,τα σχέδια,και τα 
όνειρα που προετοιμάζει κάθε βράδυ για την επόμενη 
μέρα..Η ψυχή όμως δεν γεμίζει από υλικά πράγματα,δεν 
την νοιάζει τόσο πολύ η μέριμνα.Η ίδια θέλει να την πλη-
σιάσει ο Νους να γίνουν ένα!Θέλησε και ο Νους να την 
γνωρίσει,δεν ήξερε τον δρόμο που θα τον οδηγούσε στο 
σπίτι της..Ρωτώντας καποιος του έδειξε το μονοπάτι για 
εκεί.Δύσκολος ο κατήφορος αλλά και ο ανήφορος κουρα-
στικός.Μέρες περπατούσε ο Νους...Ανέβαινε.κατέβαινε 
χνάρι πουθενά,πελάγωσε ο κακομοίρης,αναποφάσιστος 
καταμεσής του δρόμου σκεφτόταν:Καλά δεν ήμουν στην 
συνήθεια μου;στην καθημερινότητα μου;τι το ήθελα το 
ψάξιμο;Κλαίει ο Νους μόνος και κενός να παλεύει με το 
μέσα του,χάθηκε ανάμεσα 
στον ανήφορο και στον 
κατήφορο της ζωής Μπλέ-
χτηκε στον λαβύρινθο της 
λογικής και στην ύπαρξη 
του φωτός της ψυχής,-
που αμυδρά το έβλεπε 
μπροστά του.Τα μάτια του 
βλέπουν μόνο αυτά που 
αυτά που συνήθισαν να 
βλέπουν..Και όταν κουρα-
σμένος πέφτει να κοιμη-
θει ακόμη και οι σκέψεις 
τον κυνηγούν..Ποθεί την 
ψυχή που έχασε αλλά και 
την φοβάται.Τον μαγεύει 
το άγνωστο,αλλά και τον 
απομακρύνει..Θέλει πο-
λύ να την γνωρίσει και να 
ενωθεί μαζί της όμως α-
πό την άλλη θέλει και την 
βόλεψη του.Την οποία 
ξέρει να χειρίζεται αρκετά 
καλά.Πέρασαν τα χρόνια 
..Ο Νους βάραινε,η ορεξη 
του για ψάξιμο εξασθενεί 
σιγά-σιγά..Μένει στάσιμος 
εκεί στην μέση του μονο-
πατιού Ακόμη εκεί είναι-
,τον βλέπω.....

Όλγα Κουτμηρίδου 
Μεταξά
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α) Εργατών Παραγωγής
Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ: 
- Μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων
- Κλιματιζόμενους χώρους εργασίας
- Πλήρη εξοπλισμό εργασίας
ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ):
1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας,
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.),
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ 
4. Α.Μ.Κ.Α. 
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας 
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος),
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ:
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 
23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 123

Mail: hr@venusgrowers.gr

Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού σωματείου

Με την με αριθμό 15/2022 διάταξη διαδικασίας Εκουσίας 
Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Βέροιας εγκρίθηκε η τρο-
ποποίηση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου με 
την επωνυμία ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟ-
ΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ’ και συγκεκριμένα μεταβλή-
θηκε η επωνυμία του σωματείου από ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ’ 
σε ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ’, ενώ επιπλέον το καταστατικό του σω-
ματείου εναρμονίσθηκε πλήρως στις διατάξεις των Νόμων 
2725/1999, 4726/2020 και 4809/2021, κωδικοποιήθηκε σε 
ενιαίο κείμενο και καταχωρήθηκε με τη νέα του μορφή στο 
δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας.

Βέροια, 01/07/2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Ιωάννης Σωτ. Παπαδόπουλος
Δικηγόρος

Αντ. Καμάρα 26, 59132, Βέροια
τηλ.: 2331025562, 2331068067

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού   
     Μηχανικού   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2)  Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3)  Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 
στα υγρά καύσιμα, έστω για τους θερινούς μήνες, ζητά από 
τον Υπουργό Οικονομικών ο Τάσος Μπαρτζώκας, προκει-
μένου να ανακουφιστούν οι πολίτες από την εκτόξευση των 
τιμών.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο Βουλευτής, η ε-
κτόξευση των τιμών των υγρών καυσίμων έχει οδηγήσει σε 
αδιέξοδο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα 
να απαιτούνται ουσιαστικότερες παρεμβάσεις από το Fuel 
pass και το Power pass, προκειμένου να αποτυπωθούν 
άμεσα στο «πορτοφόλι» των πολιτών. Ως εκ τούτου, και 
καθώς τους θερινούς μήνες η ζήτηση για υγρά καύσιμα αυ-
ξάνεται, η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ κατά προσέγγιση 
30%, θα έδινε μια ανάσα στους καταναλωτές.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας θεμελιώνει την επιχειρηματολογία 
του για την αναγκαιότητα του μέτρου, επικαλούμενος ταυτό-
χρονα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ενδεχόμενη μείωση 
της φορολογικής επιβάρυνσης δεν θα προκαλούσε σημα-
ντική επιβάρυνση στα δημοσιονομικά μεγέθη. Καθώς η 
μείωση της τελικής τιμής στα υγρά καύσιμα θα οδηγούσε σε 
αύξηση της ζήτησης τους, τα δημόσια ταμεία θα κάλυπταν 
τη διαφορά από την αύξηση των εσόδων. 

Ο Βουλευτής χρησιμοποιεί το παράδειγμα της παρέμ-
βασης της Γερμανίας, η οποία προχώρησε σε μείωση του 
ΕΦΚ, τονίζοντας ότι η εν λόγω παρέμβαση είναι αναγκαία 
και στη χώρα μας, η οποία αυτή την στιγμή έχει από τις 
υψηλότερες τιμές υγρών καυσίμων στην Ευρωζώνη και οι 

οποίες διαμορφώνονται σε αυτό το επίπεδο, λόγω της υψη-
λής φορολογικής επιβάρυνσης.

Η παρέμβαση του Τάσου Μπαρτζώκα είναι αποτέλεσμα 
της ολοένα και στενότερης επαφής του με τους πολίτες και 
τους ανθρώπους της τοπικής αγοράς της Ημαθίας, οι οποί-
οι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, επιση-
μαίνουν όμως την αναγκαιότητα ουσιαστικότερων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

Ανοικτή εκδήλωση με 
θέμα την ταυτότητα της 
γυναίκας στη σύγχρονη 
κοινωνία. πραγματοποί-
ησε η πρ. Βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ Ημαθίας κα Φρόσω 
Καρασαρλίδου στο καφέ 
«Εκτός Χάρτη» στη Βέ-
ροια, την Τετάρτη 29 Ι-
ουνίου.  Η τοποθέτηση 
της κινήθηκε γύρω από 
το ότι θέση της γυναίκας 
μόνο ασφαλής δεν είναι 
στις μέρες μας. «Η πα-
τριαρχία αποτελεί την 
πηγή του προβλήματος 
και δημιουργεί τόσα πολ-
λά και σύνθετα παρακλά-
δια, τα οποία συναντάμε 
όλοι μας και αντιμετωπί-
ζουμε όλες μας καθημε-
ρινό. Από τα στερεότυπα 
που αναπαράγουμε στα 
μικρά παιδιά μέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας και του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, μέχρι τον 
σεξισμό και τις ανισότη-
τες που επικρατούν στον 
εργασιακό χώρο, καθώς 
και τις γυναίκες που ζουν μέσα σε τοξικά 
περιβάλλοντα και νιώθουν ανήμπορες να 
προστατευθούν είτε λόγω της έλλειψης ολο-
κληρωμένου θεσμικού πλαισίου, είτε λόγω 
της μη εφαρμογής του υπάρχοντος», επε-
σήμανε η κα Καρασαρλίδου. Όπως τόνισε 
«η παρουσία των φίλων στη συνάντηση 
είναι από μόνη της μία απόδειξη της σημα-
σίας του ζητήματος». Πόσο μάλλον με τις 

τοποθετήσεις που ακολούθησαν και προ-
σέφεραν στον διάλογο εμπειρίες, απόψεις 
και προτάσεις που δυναμώνουν τη φωνή 
όλων εκείνων που πιστεύουν και μάχονται: 
Για μια κοινωνία όπου το να είσαι γυναίκα 
δεν θα σημαίνει τίποτα διαφορετικό. «Μαζί 
θα παλέψουμε ενάντια σε οτιδήποτε απειλεί 
ή υποβαθμίζει τη θέση της γυναίκας στην 
κοινωνία μας», τόνισε η πρ. βουλευτής.

Μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ στα καύσιμα 
ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας

Φρόσω Καρασαρλίδου: Η ταυτότητα 
της γυναίκας στη σύγχρονη 
κοινωνία, στο επίκεντρο της 

συνάντησης Γυναικών στη Βέροια



Του Πάρη Παπακανάκη

Μια διεισδυτική προσέγγιση της περιόδου 
από την καταστροφή της Σμύρνης ως την υπο-
γραφή της “Συνθήκης της Λωζάννης” είναι πολύ 
χρήσιμη στη βαθύτερη κατανόηση των τρεχόντων 
γεγονότων, αγαπητοί φίλοι! Οι επίμονες “παραι-
νέσεις” του στρατιωτικο-πολιτικού κυβερνητικού 
κατεστημένου της εξ ανατολών γείτονος για “πα-
ραδειγματική ανασκόπηση των προ 100ετίας 
ιστορικών γεγονότων” ασφαλώς και δεν πρέπει 
να μας αφήσουν αδιάφορους…

Η άφιξη του Κεμάλ στη Σμύρνη, στις 31 Αυγούστου 1922, σήμανε και την 
εκδήλωση πολυμέτωπης κρίσης μεταξύ Τουρκίας και Μεγάλης Βρετανίας, 
αλλά και μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας. Την πυροδότησε η δήλωση 
του Κεμάλ ότι μόνο η παραχώρηση στην Τουρκία της Ανατολικής Θράκης 
(η οποία σχεδόν ως έξω από την Κωνσταντινούπολη βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο του ελληνικού στρατού μετά από αιματηρές μάχες) θα απέτρεπε τη 
σύγκρουσή της με τις “Δυνάμεις της Συμμαχίας”. 

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, η κυβέρνηση του Λόυδ Τζωρτζ έκανε 
προετοιμασίες για την επαπειλούμενη πολεμική σύγκρουση με τα κεμαλικά 
στρατεύματα, ενώ οι Γάλλοι (έχοντας από καιρό ως απώτερο στόχο να θέ-
σουν τους Μουσουλμανικούς λαούς σε αντιπαράθεση με την Αγγλία και να 
ενδυναμώσουν την θέση της Τουρκίας ως αντίβαρο της Αγγλικής παρουσίας 
στην Αίγυπτο και την Ινδία) απέσυραν τα στρατεύματά τους από το ασιατικό 
τμήμα της ουδέτερης ζώνης, διαχώρισαν τη θέση τους και υποστήριξαν 
ένθερμα τις απαιτήσεις του Κεμάλ. Ο κίνδυνος ήττας των ολιγάριθμων βρε-
τανικών στρατευμάτων (μόλις 12.000 οπλιτών έναντι πλέον των 70.000) και 
εγκλωβισμού του στόλου τους στη θάλασσα του Μαρμαρά ήταν μεγάλος 
(τόσο, ώστε προκάλεσε έντονη πολιτική κρίση και ραγδαίες εξελίξεις στο 
κυβερνητικό σκηνικό της Βρετανίας). 

Όσον αφορά στην ελληνική πλευρά, στις 13 Σεπτεμβρίου 1922 εκδηλώ-
θηκε η επανάσταση των στρατευμάτων που κατέφθασαν στο Λαύριο από τη 
Χίο και τη Λέσβο. Την επόμενη μέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’ παραιτήθη-
κε και αναχώρησε για την Ιταλία. Σχηματίστηκε πολιτική κυβέρνηση με πρό-
εδρο τον Σωτήριο Κροκιδά, όμως την εξουσία κατείχε ουσιαστικά η “Επα-
ναστατική Επιτροπή”, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας. 
Η διεθνής εκπροσώπηση της Ελλάδας ανατέθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Όμως στο Παρίσι είχε ήδη ληφθεί η απόφαση παραγκωνισμού των Ελ-
λήνων και η παραχώρηση της Ανατολικής Θράκης στους Τούρκους με ταυ-
τόχρονη εκκένωσή της από τον ελληνικό πληθυσμό, μετά από θυελλώδεις 
συσκέψεις μεταξύ του Γάλλου πρωθυπουργού Πουανκαρέ και του Άγγλου 
υπουργού εξωτερικών Λόρδου Κώρζον. 

Η απόφαση αυτή διέσωζε το στρατιωτικό γόητρο της Αγγλίας, κατοχύ-
ρωνε τα εδαφικά κέρδη της στη Μεσοποταμία (και τα πετρέλαια της Μο-
σούλης), διασφάλιζε τα αποικιακά συμφέροντα της Γαλλίας στη Συρία και 
τον Λίβανο, παγίωνε την προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ιταλία και 
διεμβόλιζε την προσέγγιση της κεμαλικής Τουρκίας-Σοβιετικής Ένωσης. Κι 
όλα αυτά υπό το “περιτύλιγμα” της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά Βο-
σπόρου-Δαρδανελίων.

Για την υλοποίησή της ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου στα Μουδανιά της 
Βιθυνίας μια παρωδία διάσκεψης των εμπολέμων, χωρίς να έχει φτάσει ακό-
μη η ελληνική αντιπροσωπεία, ακολουθώντας την υπόδειξη του Ισμέτ πασά 
(μετέπειτα Ινονού): «Ας φθάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και οι Έλληνες θα 
υποχρεωθούν να το δεχθούν…». Για την ακρίβεια, οι διαβουλεύσεις διενερ-
γούνταν μεταξύ Βρετανών, Γάλλων, Ιταλών και Ισμέτ πασά στο κτήριο του 
“Ρωσικού Προξενείου” και οι αποφάσεις απλώς ανακοινώνονταν στην ελλη-
νική αντιπροσωπεία (ο Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν και  ο 
ακόλουθος του Υπουργείου Εξωτερικών Π. Οικονόμου Γκούρας), η οποία 
παρέμενε απομονωμένη επί βρετανικού θωρηκτού πλοίου. «Οι Έλληνες πα-
ρέμειναν βωβοί θεατές και οι Τούρκοι ήγειραν συνεχώς και νέες αξιώσεις…» 
(Σ. Μαρκεζίνης, 1973, «Πολιτική Ιστορία της Συγχρόνου Ελλάδος»).

 Όπως ήταν φυσικό, η ελληνική αντιπροσωπεία  αρνήθηκε να υπογράψει 
το πρωτόκολλο της “Συμφωνίας Ειρήνης” και περιορίστηκε στη σύνταξη 
ενός κειμένου με τις ελληνικές επισημάνσεις. Αναπάντεχα ωστόσο, στις 
25 Σεπτεμβρίου, ο Ε. Βενιζέλος (υπό την πίεση ωμών εκβιασμών* των 
“Συμμάχων”) τηλεγράφησε από το Παρίσι στην “Επαναστατική Επιτροπή” : 
«Ανατολική Θράκη απολέσθη ατυχώς δι’ Ελλάδα» και «ανάγκη Θράκαις να 
εγκαταλείψωσι την γην, ην από τόσων αιώνων κατοικούσιν, αυτή και πρό-
γονοί των…»

[ * Οι ακριβείς λόγοι των παραπάνω τοποθετήσεων του Βενιζέλου δεν 
έγιναν ποτέ γνωστοί. Μπορούμε όμως να πάρουμε μια “γεύση” της στάσης 
των “Συμμάχων” από τη ρηματική διακοίνωση, που έστειλαν στην ελληνική 
κυβέρνηση στις 16 Μαΐου 1923, για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου, 
με την οποία τόνιζαν ότι: «Αι δυνάμεις θα έβλεπον ενδεχόμενην δράσιν 
της Ελλάδος εις Ανατολικήν Θράκην με εξαιρετικήν δυσμένειαν και δεν θα 
επέτρεπον να καρπωθή αύτη των ωφελημάτων εν περιπτώσει επιτυχίας…» 
(Λ. Θεοτικός, Αρχηγείον Στρατού: Επιχειρήσεις εις Θράκην, ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αθήνα, 
1969)]

Στο ελάχιστο αυτό διάστημα, υπό τον εμπειροπόλεμο Υποστράτηγο 
Κ. Νίδερ, είχε επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η αναδιοργάνωση της 

“Στρατιάς Θράκης”, αποτελούμενης από 6 μεραρχίες Πεζικού και μία 
Ιππικού, ενώ τα διαθέσιμα πυροβόλα της κρίνονταν επαρκή, ώστε ο 
Νίδερ να δηλώνει τη βεβαιότητα ότι μπορούσε να φτάσει στον Βό-
σπορο** .

[ ** Στην εφημερίδα «Έθνος» (25 Σεπτεμβρίου 1922) αναφέρεται 
ότι ο Υποστράτηγος Νίδερ, ζήτησε να του δοθεί άδεια να παραβιάσει 
την ουδέτερη ζώνη και να προχωρήσει με τα ελληνικά στρατεύματα 
προς την Τσατάλτζα και το Βόσπορο, αίτημα που όμως απορρίφθηκε 
από την Ελληνική Κυβέρνηση για να μην φανεί ασυνεπής προς τους 
“Συμμάχους” (παρόλο που τα κεμαλικά στρατεύματα ήδη είχαν παρα-
βιάσει την ουδέτερη ζώνη από την Μικρασιατική όχθη).]

 Ανάπτυξη ελληνικών στρατιωτικών μονάδων στη Θράκη

Αντί προέλασης λοιπόν, ο Νίδερ διατάχθηκε να διευθύνει την εκκένωση 
της Ανατολικής Θράκης. Η αποχώρηση άρχισε στις 2 Οκτωβρίου και ολοκλη-
ρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου. Περισσότεροι από 250.000 Έλληνες αναγκάστη-
καν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους σε κλίμα απελπισίας... Στις 
ανταποκρίσεις του για την εφημερίδα «Toronto Star» ο Έρνεστ Χεμινγουέι 
έγραφε σχετικά:  «Ακόμα και στην εκκένωση, οι Έλληνες φαίνονται καλοί 
στρατιώτες. Έχουν έναν αέρα θαρραλέας επιμονής που θα σήμαινε δύσκολα 
ξεμπερδέματα για τον Τούρκο, αν ο στρατός του Κεμάλ έπρεπε να πολεμήσει 
για τη Θράκη, αντί αυτή να του δοθεί ως δώρο στα Μουδανιά…» και για το 
“βουβό ποτάμι των προσφύγων” (όπως ο ίδιος το χαρακτήριζε) σχολίαζε: «Το 
κυρίως σώμα της πομπής, που διασχίζει τον ποταμό Έβρο στην Αδριανούπο-
λη, φτάνει τα τριάντα χιλιόμετρα. Τριάντα χιλιόμετρα με κάρα, που τα σέρνουν 
βόδια, ταύροι και λασπωμένα βουβάλια, με εξουθενωμένους, κατάκοπους 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά να περπατούν στα τυφλά…».  

Παρόλα αυτά, στη δυτική όχθη του ποταμού Έβρου η “Στρατιά Έβρου” 
(πλέον) συνέχισε με πυρετώδεις ρυθμούς την ανασυγκρότησή της, επιτυγ-
χάνοντας σύντομα να έχει δύναμη 4.446 αξιωματικών και 110.775 οπλιτών.

Στις 8 Νοεμβρίου 1922 στη Λωζάννη της Ελβετίας έγινε η έναρξη της 
διεθνούς διάσκεψης για την επίτευξη συνθήκης ειρήνης. Την Ελλάδα εκ-
προσωπούσε ο Ελ. Βενιζέλος, την Τουρκία ο Ισμέτ πασάς, τη Βρετανία 
ο Λόρδος Κόρζον, τη Γαλλία ο Πουανκαρέ και την Ιταλία ο Μουσολίνι. Η 
τουρκική αντιπροσωπεία εμφανίστηκε στη διάσκεψη με τον (συνήθη έκτοτε) 
“αέρα του νικητή” και απαιτούσε να ικανοποιηθούν όλες οι αξιώσεις της (πο-
λεμική αποζημίωση, έξωση του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη, 
εκχώρηση εδαφών στη δυτική όχθη του Έβρου, δημοψήφισμα στη Δυτική 
Θράκη, διάλυση του ελληνικού στόλου, αναπροσαρμογές στις διευθετήσεις 
των ζητημάτων της Μοσούλης, της Αλεξανδρέττας κλπ. κλπ. ), οδηγώντας 
σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις και στην επ’ αόριστο διακοπή τους.

Στα μέσα Δεκεμβρίου 1922 τον ασθενή Κωνσταντίνο Νίδερ αντικατέστη-
σε (ως αρχιστράτηγος) ο Θεόδωρος Πάγκαλος (Υπουργός Στρατιωτικών ως 
τότε), ενώ ο Ε. Βενιζέλος αντίστοιχα φρόντισε να λάβει έγκυρες διαβεβαιώ-
σεις από τον έμπιστο απεσταλμένο του Υποστράτηγο Αλ. Μαζαράκη-Αινιάν 
για το αξιόμαχο της “Στρατιάς Έβρου”. 

H διάσκεψη επανέλαβε τις εργασίες της στη Λωζάννη στις 23 Απριλίου 
1923, με την αδιαλλαξία της Τουρκίας, ειδικότερα στο ζήτημα της πολεμικής 
αποζημίωσης, να παραμένει... 

Στην Ελλάδα εντωμεταξύ, η επιτυχής αναδιοργάνωση της Στρατιάς του 
Έβρου είχε πείσει πλέον για την αποτελεσματικότητά της όλη την “Επα-
ναστατική Επιτροπή”, η οποία στις 7 Μαΐου 1923 προσεταιριζόμενη την 
αισιόδοξη πεποίθηση των αρχηγών στρατού και ναυτικού (Θ. Πάγκαλου 
– Αλ. Χατζηκυριάκου) αποφάσισε την αντικατάσταση του Ε. Βενιζέλου από 
τον υπουργό Εξωτερικών Απόστολο Αλεξανδρή. Ο τελευταίος διά του Ελ. 

Βενιζέλου έδωσε στην τουρκική αντι-
προσωπία προθεσμία για τη σύναψη 
συμφωνίας ειρήνης μέχρι τις 26 Μαΐ-
ου. Αντίστοιχα οι αρχηγοί στρατού και 
στόλου είχαν λάβει εντολή έναρξης 
επίθεσης την επομένη κιόλας ημέρα.

Λιγοστές ώρες (κάποιοι υποστη-
ρίζουν λεπτά) πριν την έκδοση δι-
αταγής για έναρξη συνδυασμένων 
πολεμικών επιχειρήσεων από την 
“Στρατιά Έβρου” , το Β’ Σώμα Στρα-
τού και τον ελληνικό στόλο, η τουρ-
κική αντιπροσωπεία, διά του επικε-
φαλής της Ισμέτ πασά, δήλωσε την 
άρση των αντιρρήσεών της και την 
πρόθεσή της για υπογραφή συνθή-
κης ειρήνης (τη γνωστή “Συνθήκη της 
Λωζάννης”).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πα-
ρασκήνιο λήψης αυτής της απόφα-
σης, το οποίο καταγράφεται στα (α-
παγορευμένα επισήμως στην Τουρ-
κία ως σήμερα) «Απομνημονεύματα 
του ο Ριζά Νουρ μπέη» ***, δεύτερου 
στην ιεραρχία της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Λωζάννη.

[ *** Αποσπάσματα σε μετάφραση έφερε στο φως της δημοσιότητας ο 
αείμνηστος καθηγητής Νεοκλής Σαρρής]

Μετά από έναν γλαφυρό σχολιασμό: «Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει 
ένας θεότρελος ονόματι Πάγκαλος, τον γνωστικό δεν τον φοβάσαι, όμως τον 
μουρλό που θέλει να προχωρήσει από τον Έβρο, τον φοβάσαι…», περιγρά-
φει πώς συναντήθηκε επειγόντως με τον αρχηγό της τουρκικής αντιπροσω-
πείας Ισμέτ πασά, με τον οποίο εξέτασαν το ενδεχόμενο ελληνικής επίθεσης 
και τη δυνατότητα αναχαίτισης της από τις κεμαλικές δυνάμεις: 

Ριζά: Και η επίθεση του Πάγκαλου είναι σίγουρη. Δεν συμφωνείς;.
Ινονού: Οπωσδήποτε.
Ριζά: Και δεν υπάρχει δυνατότητα άμυνας, δεν είναι έτσι;
Ινονού: Ναι.
Ριζά: Τότε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Οι δυο μας να πάρουμε αμέσως 

μιαν απόφαση παραιτούμενοι άλλων αξιώσεων να ξεπεράσουμε αυτόν τον 
τρομερό κίνδυνο. Διαφορετικά υπάρχει καταστροφή.

Ινονού: Η κυβέρνηση θα μας καταστήσει υπεύθυνους.
Ριζά: Θα γίνει πόλεμος και αν χαθεί η Κωνσταντινούπολις, υπεύθυνη θα 

είναι η ίδια η κυβέρνηση.
Ινονού: Ναι! Αν δεν παραιτηθούμε, ο Πάγκαλος θα επιτεθεί και αναμφίβο-

λα θα καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Και όλα θα πάνε στράφι.
Θα περιοριστώ σ’ αυτή τη συνοπτική (ελπίζω όμως αρκετά διαφωτιστική) 

παράθεση των γεγονότων, αγαπητοί φίλοι!  Τα συμπεράσματα, οι προεκτά-
σεις και οι αναγωγές στο σήμερα, αφήνονται σε εσάς… 

Προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία:
Γεώργιος Σπέντζος: «Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ-

ΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ», «Βαλκανικά Σύμμεικτα» 16 (2005-2014) 
διαθέσιμο και στο διαδίκτυο

Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», Εκδό-
σεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2004

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», τ.16, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Γρηγόριος Δαφνής, «Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940», ΕΚ-

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ, 1997.
Ιωάννης Παπαφλωράτος, «Η Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1833-1949», 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2014.
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Από τη Σμύρνη ως τη Λωζάννη…

 Ένθετο:Η μεραρχία θρύλος, η  “Ανεξάρτητη Μεραρχία” παρελαύνει στη Θράκη. 
Διήνυσε συντεταγμένα με πλήρη οπλισμό 630 χιλιόμετρα, μαχόμενη συνεχώς και 
σώζοντας από τη σφαγή 5.000 Μικρασιάτες που την ακολούθησαν. Στη συνέχεια 
απετέλεσε ισχυρό συστατικό σώμα της “Στρατιάς Έβρου”.  (Μέραρχος ο Δ. Θεοτό-
κης, διοικητές των τριών συνταγμάτων της οι Συνταγματάρχες: Ι. Κωνσταντίνου, Ν. 
Σκύρος και Ν. Τσίπουρας, διοικητής του ορειβατικού πυροβολικού ο Ταγματάρχης 
Ν. Κολομβότσος  και της Μοίρας Σκόντα ο Ταγματάρχης Κ. Τότσιος). 

Οι αντιπροσωπείες των “Συμμαχικών Δυνάμεων” 
στην παραλία των Μουδανιών

Στιγμιότυπο από τις προετοιμασίες της Μοίρας Σκόντα
 της “Ανεξάρτητης Μεραρχίας” Λεμβόζευκτες γέφυρες έτοιμες για τη διάβαση του Έβρου ποταμού 

Οι αναδιοργανωτές των ελλη-
νικών στρατευμάτων της Θράκης 

Υποστράτηγοι Κ. Νίδερ
 και Θ. Πάγκαλος



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στη σειρά αυτή 
των δημοσιευμάτων για τον βεροιώτικο  Προσκοπισμό , στην ιστορική 
παρουσία της Κίνησης του ελληνικού Οδηγισμού στην Βέροια. Στο πρό-
σωπο όλων εκείνων των κυριών που στελέχωσαν την ιστορική κίνηση 
του Οδηγισμού στην Βέροια, επέλεξα ενδεικτικά την  αναφορά στο πρό-
σωπο της  Αλκμήνης-Ηρούς Μπεμπέτσου Γαλανοπούλου ενός ιστορικού 
στελέχους του Οδηγισμού στην Βέροια. Πριν από όλα όμως πρέπει να 
πούμε ότι ο Οδηγισμός είναι Κίνηση παρόμοια με τον Προσκοπισμό, που 
απευθύνεται στα κορίτσια και τις γυναίκες. Το 1909 ο Λόρδος Ρόμπερτ 
Μπέηντεν-Πάουελ, ο ιδρυτής του Προσκοπισμού, όταν ήρθε αντιμέτωπος 
με έναν αυξημένο αριθμό κοριτσιών που επιθυμούσαν να λάβουν μέρος 
στον Προσκοπισμό, αποφάσισε ότι τα κορίτσια θα πρέπει να έχουν τη 
δική τους ξεχωριστή κίνηση και η Οργάνωση του Οδηγισμού (Girl Guides 
Association) ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1910. Η Άγκνες Μπέη-
ντεν-Πάουελ, αδελφή του, ήταν υπεύθυνη για τον Οδηγισμό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά τα πρώτα χρόνια του. Άλλοι σημαίνοντες άνθρωποι ήταν η 
Juliette Gordon Low, ιδρύτρια των κοριτσιών Προσκόπων των ΗΠΑ, Όλγα 
Drahonowska-Małkowska στην Πολωνία και Αντουανέτα Butte στη Γαλλία. 
Το όνομα «Οδηγοί» λήφθηκε από ένα διάσημο συνοριακό σύνταγμα του 
Βρετανικού Ινδικού στρατού, το Σώμα των Οδηγών, το οποίο ήταν γνωστό 
για τις ικανότητές του στον εντοπισμό και την επιβίωση. Έχει γίνει αρκετή 
συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες του Οδηγισμού με τον Προσκοπισμό. 
Η Τζούλι Μπέντλεϊ, η οποία διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος Οδηγισμού 
του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Girl Guides) το 2012 και επικε-
φαλής του Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού (Family Planning 
Association) το 2007, περιέγραψε τον Οδηγισμό σε μια συνέντευξη στους 
The Times ως απόλυτα φεμινιστική οργάνωση. Ακόμα και όταν οι περισ-
σότεροι προσκοπικοί οργανισμοί έγιναν μικτοί, ο Οδηγισμός παρέμεινε 
διακριτός στις περισσότερες χώρες, παρέχοντας ένα γυναικοκεντρικό 
πρόγραμμα. Διεθνώς διέπεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών και 
Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS) με οργανώσεις μέλη σε 145 χώρες.
[9] Η WAGGGS γιόρτασε την εκατονταετηρίδα του διεθνούς Οδηγισμού σε 
διάστημα τριών ετών, 2010 έως 2012. Στην Ελλάδα υφίσταται από το έτος 
1932, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και από τις τάξεις του έχουν περάσει 
σπουδαίες ελληνίδες γυναικείες προσωπικότητες , όπως η Ειρήνη Καλλιγά, 
η Αννα Συνοδινού κα . Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, φέτος, διανύει 90 
χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα, (1932-2022) 
ως σύγχρονη παιδαγωγική πρόταση για παιδιά και νέους. Για το σκοπό 
αυτό διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις που τελούν υπό την Αιγίδα της 
Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τις 
οποίες τιμά με την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας. 

Η Αλκμήνη Ηρώ Γαλανοπούλου του Ευαγγέλου και της Κυριακής γεν-
νήθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 1934 στην Βέροια, η μητέρα της γεννήθηκε 
στην Ραιδεστό της Ανατολικής Θράκης και ο πατέρας της στο Καρπενήσι 
αλλά  υπηρέτησε στο δικαστικό σώμα ως γραμματέας του στρατοδικείου 
και του Ειρηνοδικείου Ναούσης. 

Ο αδελφός της Νίκος γεννήθηκε το 1924 , η  αδελφή της Παρασκευή, 
επίσης στέλεχος του οδηγισμού  γεννήθηκε το 1927. Το 1950 η Αλκμήνη 
εισήλθε στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής στην Αθήνα, εκεί γνώρισε και 
τον σύζυγο της Στέλιο Μπεμπέτσο, διορίσθηκε γυμνάστρια στην Αλεξάν-
δρεια το 1963 και από το 1965 είναι καθηγήτρια γυμναστικής στο Γυμνάσιο 
Θηλέων Βέροιας. Το 1947 ιδρύεται ο Οδηγισμός στην Βέροια και η Αλκμή-
νη είναι από τις πρώτες που δραστηριοποιείται  στο ΣΕΟ, με παρακίνηση 
της αδελφής της Παρασκευής και έχοντας αρχηγούς τις γυμνάστριες Μάρω 
και Ασημίνα Αναγνωστίδου Το 1948 είχε αρχηγό στην Ιη ομάδα την  Γιόλα 
Χατζηδημητρίου, ενώ η Τασούλα Παπαδοπούλου ήταν αρχηγός της 2ης 
ομάδος και η Τζένη Βλαχοπούλου, αρχηγός της 3ης Ομάδος Οδηγών. Οι 
συγκεντρώσεις τους γίνονταν σε αίθουσες του Γυμνασίου, οι οποίες πριν 
την έναρξη των συγκεντρώσεων διαμορφώνονταν σε γωνίες των σμηνών 
και μετά το τέλος της συγκέντρωσης ξανατακτοποιούνταν για τις σχολικές 
ανάγκες. Οι δράσεις του Οδηγισμού εκείνα τα χρόνια θυμάται ότι ήταν τε-
ράστιας προσφοράς στους ασθενείς κ πάσχοντες. Όλες τις γιορτές, Πρωτο-
χρονιές, Χριστούγεννα, Πάσχα τις περνούσαν στο στρατιωτικό Νοσοκομείο 
στον στρατώνα της Βέροιας, όπου βοηθούσαν τις νοσοκόμες στο έργο 
τους.  Υπήρξε αρχηγός της γυναικείας ομάδος μπάσκετ το 1952, της πρώ-
της γυναικείας ομάδος μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 1956 γίνεται στην πόλη 
της Βέροιας η θεμελίωση της γέφυρας του Αλιάκμονα από τον τότε υπουρ-
γό Δημόσιων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η υποδοχή του υπουργού 
πραγματοποιείται μπροστά στο ξενοδοχείο Βίλλα Ελιά όπου έδρευε η 
στρατιωτική μεραρχία. Το γήπεδο μπάσκετ ήταν τότε χωμάτινο και γεμάτο 
τούμπες. Ο προπονητής Τάκης Βλαχόπουλος αποφασίζει να στείλει την 

αρχηγό της ομάδας στην υποδοχή και να ζητήσει από τον υπουργό να με-
σολαβήσει ώστε τα μηχανήματα που θα θεμελίωναν την γέφυρα, να ρίξουν 
και λίγη άσφαλτο στο γήπεδο της Ελιάς. Η Αλκμήνη Μπεμπέτσου  θυμάται 
πως ο υπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ομάδας. Διετέλεσε 
Έφορος του Οδηγισμού της Βέροιας και Αρχηγός των Μεγάλων Οδηγών. 
Συνόδευσε  τις βεροιώτισσες Οδηγούς στα μονοπάτια της Καστανιάς, σε 
πανελλήνια και ευρωπαϊκά συνέδρια (Αυστρία) και εκπαιδεύσεις. Χείμαρ-
ρος ο διηγηματικός λόγος της, σήμερα , με απίθανο μνημονικό κ θύμιση 
λεπτομερειών της Οδηγικής ζωής που εντυπωσιάζουν. Αξίζει ενδεικτικά να 
μεταφέρω στο χαρτί την γλαφυρή διήγηση της από την παρουσία των Ο-
δηγών στην μάχη της Νάουσας το 1948: «Ξεκινήσαμε το μεσημέρι για την 
Νάουσα, αφού πρώτα πήγαμε στον Νομάρχη στην Κεντρική οδό και μας 
έδωσε οδηγίες, μπροστά πήγαινε ένα τζέημς με τους προσκόπους ( σ.σ. 
μεταξύ άλλων Βαγγέλης Χαχάκης, Μιχάλης Μαρμαράς, Τάκης Βλαχόπου-
λος, Νάκης Γεωργιάδης, Γιώργος Λαζαρίδηςκα ) και στην μέση ένα καζάνι 
μεγάλο γεμάτο γάλα γιατί δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε και πίσω ένα πα-
λιό λεωφορείο με γιατρούς και επικεφαλής τον ιατρό Μασούρα, νοσοκόμες 
και εμάς τις Οδηγούς, όλες με στολή. Στο σιδηροδρομικό σταθμό Νάουσας 
ήταν μαζεμένος πολύς στρατός και μας σταμάτησαν γιατί οι αντάρτες δεν 
είχαν φύγει ακόμη από την πόλη. Τα αεροπλάνα στριφογύριζαν από ψηλά 
και βουτούσαν πάνω από την Νάουσα χωρίς να πυροβολούν, γιατί οι α-
ντάρτες είχαν μαζί τους τα παιδιά της Νάουσας που είχαν πάρει από τον α-
στυνομικό σταθμό που τα είχαν μαζεμένα οι γονείς τους. Μετά από μερικές 
ώρες, ξεκινήσαμε να μπούμε στην πόλη.  Μπροστά πήγαινε ένα τάνκ και 
από πίσω εμείς ακολουθούσαμε. Κάτω από το Νοσοκομείο που καίγονταν 
ήταν πολλοί σκοτωμένοι και βαριά τραυματισμένοι, Τους τραυματίες τους 
βάζαμε σε κουβέρτες και από τις 4 γωνίες πιάναμε και τους κουβαλούσα-
με στον παιδικό σταθμό στην είσοδο της πόλης όπου είχε μετατραπεί σε 
πρόχειρο νοσοκομείο. Ολη την ημέρα μόνο νερό στο στόμα». Η Αλκμήνη 
ήταν τότε 13 ετών Οδηγός  η πιο μικρόσωμη και καχεκτική. Θυμάται πως 
όταν κρατούσαν νυκτερινή σκοπιά στο Βέρμιο, στις κατασκηνώσεις, πριν 
τελειώσει ακόμη ο εμφύλιος, κάθονταν πλάτη με πλάτη οι σκοποί της 
νύκτας, νεαρά κορίτσια στην κατασκήνωση ξάγρυπνες. Τα χρόνια μετά το 
1960, έγγαμη πλέον με τον συνάδελφο της Σπαρτιάτη Στυλιανό Μπεμπέ-
τσο (πρόσκοπο της Σπάρτης), θα συνεχίσει να στελεχώνει τον Οδηγισμό 
στην Βέροια. Ο Γιώργος (1963) και ο Βαγγέλης (1966) ήταν αυτονότητο ότι 
θα ακολουθούσαν τα βήματα του προσκοπισμού. Μεγάλο κομμάτι της ζωής 
και της ψυχής της έδωσε στην δημιουργία του παραρτήματος του Λυκείου 
Ελληνίδων Βέροιας από το 1980. Πράγματι το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτη-
μα Βέροιας  είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας του Λυκείου των Ελληνί-
δων που ίδρυσε στην Αθήνα η δημοσιογράφος Καλλιρρόη Παρρέν το έτος 
1911. Στη Βέροια ιδρύθηκε το 1980 από την καθηγήτρια σωματικής αγωγής 
Αλκμήνη. Στο κάλεσμά της ανταποκρίθηκαν 25 Βεροιώτισες. Διηγείται με 
καημό και πάθος την αρχική προσπάθεια 9 γυμναστριών της Βέροιας να 
δώσουν πνοή και όραμα στο Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας Ήταν ο πρώτος 
δυναμικός πυρήνας. Κίνητρό τους η αγάπη για την παράδοση και τις αξίες 
της. Στόχος τους, η διάδοση αυτού του μοναδικού υλικού. Εργαλείο τους ο 

εθελοντισμός. Το Λύκειο ερευνά, μελετά και αναβιώνει έθιμα. 
Διοργανώνει με μεγάλη φροντίδα εκδηλώσεις. Ταξιδεύει την 
ελληνική παράδοση στο εξωτερικό. Αφιερώνεται σε κοινω-
νικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Εκδίδει βιβλίο το 
2003 με τίτλο: “Ημαθία Ερατεινή”. Συγκεντρώνει ευλαβικά 
έναν θησαυρό από παλιές αυθεντικές φορεσιές που του χα-
ρίζουν συμπολίτες τιμώντας το με την εμπιστοσύνη τους και 
παράλληλα δημιουργεί 400 φορεσιές, πιστά αντίγραφα των 
αυθεντικών. Βραβεύεται ξανά και ξανά. Το Λύκειο Ελληνίδων 
Βέροιας αξιώνεται να τιμηθεί με το χρυσό Μετάλλιο Α’ Τάξης 
και του Χρυσού Σταυρού, την ανώτερη τιμητική διάκριση της Ι. 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας καθώς και το 
Μετάλλιο Τιμής της πόλεως των Βεροιέων από το Δήμο Βέροι-
ας. Αξίζει η μαρτυρία και οι μνήμες της Αλκμήνης Μπεμπέτσου 
Γαλανοπούλου να καταγραφούν και να αποτελέσουν για τις 
μέλλουσες γενιές των βεροιωτών υλικό έρευνας και σπουδής. 
Σήμερα απολαμβάνει τις χαρές των εγγονιών της και του αθλη-
τισμού παρακολουθώντας το έργο του Λυκείου Ελληνίδων και 
επιστημονικά αθλητικά συνέδρια όταν την καλούν τα παιδιά 
της. «Τριφύλλι λαμπρό, αργυρό και χρυσό την οδηγεί» για να 
θυμηθούμε ένα από τα συνθήματα του ΣΕΟ. Αξια!
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ΑΛΚΜΗΝΗ-ΗΡΩ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΥ
ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΗΡΩ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΥ 
 1950 ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ   

ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑ NIKOΠΟΥΛΟΥ (αρχείο ΣΕΟ)

ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Δ.ΤΟΛΙΟ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ΩΣ ΝΕΟΡΙΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 1965

Στο δημοσίευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου 2022 εσφαλ-
μένα αναγράφηκε κατά την παρουσίαση του βιογραφικού 
του παλιού προσκόπου   Βαγγέλη Μπεμπέτσου,  ότι είναι 
Επίκουρος Καθηγητής, αντί του ορθού ότι κατέχει ήδη την 
πρώτη βαθμίδα Καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

στο τμήμα Φυσικής Αγωγης
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Ο Φέρωνας Βέροιας νίκησε τον Παπασι-
δέρη Κορωπίου με 28-19 και ανέβηκε στην 
πρώτη θέση της κατάταξης στο 40ο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα παίδων το οποίο γίνεται 
στα Γιάννινα. Παρά την τριπλή ισοβαθμία στην 
κορυφή της βαθμολογίας, ο Φέρωνας με την 
ευρεία νίκη του επι του Άρη Νίκαιας με 33-22 
είναι πρώτος λόγω καλύτερου συντελεστή τερ-
μάτων. Και εχει εξασφαλίσει την 2η θέση αφού 
νικήσει αύριο τον Φοίβο Συκεών. Ακόμη έχει 
βλέψεις και για τίτλο!

Ο Φέρωνας προηγήθηκε στο ημίχρονο 
με ‘’διπλό’’ σκορ 14-7. Στο 50΄ ο Παπασι-
δέρης πλησίασε 22-17,αλλά η ανωτερότητα 
των Βεροιωτών ήταν εμφανής και νίκησαν 
με 28-19. Άν ο Φέρωνας σήμερα νικήσει τον 
Φοίβο και παραμείνει η τριπλή ισοβαθμία 
παίρνει το πρωτάθλημα.

Για να γίνει αυτό πρέπει να νικήσει ο Διο-
μήδης τον Δούκα και Άρης τον Παπασιδέρη.

Αν νικήσει ο Διομήδης και χάσει ο Άρης 
Νίκαιας πρωταθλητής βγαίνει ο Διομήδης 
Άργους αφου θα ισοβαθμίσουν Διομήδης 
και Φέρωνας αλλά στον μεταξύ τους αγώνα 
έχει νικήσει ο Διομήδης.

Ο Άρης Νίκαιας άν χάσει απο τον Παπα-
σιδέρη αύριο θα είναι 4ος. και ο Παπασιδέ-
ρης 3ος [θα ισοβαθμίσουν].

Πάντως ο Φέρωνας είναι σίγουρα δεύτε-
ρος και περιμένει... Υπάρχει και το ενδεχό-
μενο νίκης του Δούκα επι του Διομήδη Άρ-
γους και τότε πρωταθλητής είναι ο Φέρωνας 
αφού νικήσει τον Φοίβο Συκεών.

Όλα όμως είναι σενάρια....
Πεντάλεπτα 0-2,2-4,2-7,3-9,5-12,7-

14[ημ],8-16,11-18,14-20,17-22,17-24,19-28.
Διαιτήτευσαν Βαγγελτζίκης-Παπούλιας
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ: [Ντράγκαν Γιάντσα], 

Ζιώγας 1, Πανουργιάς, Γιάντσα 5, Λίτσης 2, 
Σκουρλής 5, Γιαννακούρας, Καραγιάννης 4, 
Τάτσης 1, Παπαδόπουλος, Καμαρινόπου-
λος, Βαγγέλης, Ρισσάκης, Κορώνης, Κιού-
σης 1, Παπακώστας, Ιβάν. 

ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης Α-
ναστάσιος) Καμπάς, Γκανέτσιος, Ζαμάνης, 
Χατζηπαναγιωτίδης 1, Κερλίδης, Μαρκά-
κης, Τζωρτζίνης, Χρ.Ταπαντζής 3, Αγερίδης, 
Φιλιππίδης 1, Αλέξ.Ταπαντζής, Μπάλτζης 
9, Αλεξίου 9, Μαυρίδης 5, Στεφανόπουλος, 
Βασιλειάδης.

Δίλεπτα 5/6. Πέναλτι 1/1-6/7

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΤΟΥF6
1.  Φέρωνας Βέροιας 4 122-96 6 .....  [+8]
2.  Διομήδης Άργους 4 116-100   6  [ .+2]
3.  Άρης Νίκαιας 4 127-120 6  .......... [10]
4.  Παπασιδέρης Κορωπίου 4 115-117  4
5.  ΑΣΕ Δούκας 3 97-113  ..................... 0
6.  Φοίβος Συκεών 3 83-114  ................ 0

ΗΤΕΛΕΥΤΑΙΑΗΜΕΡΑ
7η αγωνιστική (2/7)

Γυμν. ΠΕΑΚΙ (09:00): Φοίβος Συκεών - 
Φέρωνας Βέροιας

Γυμν. ΠΕΑΚΙ (11:00): ΑΣΕ Δούκα - Διο-
μήδης Άργους

Γυμν. ΠΕΑΚΙ (13:00): ΓΣ Παπασιδέρης - 
Άρης Νίκαιας

14:30 Απονομες

Η ομάδα του Φέρωνα Βέροιας νικώντας 
τον Παπασιδέρη με 28-19 εξασφάλισε την 
δεύτερη θέση και περιμένει αύριο τα αποτε-
λέσμα τα Δούκα-Διομήδη, Παπασιδέρη-Άρη 
Νίκαιας για να δεί αν θα είναι πρωταθλητής, 
αφού νικήσει τον Φοίβο Συκεών.

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

04-07-2022μέχρι

10-07-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο02-07-2022

08:00-14:30 ΑΝΤΩ-

ΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ-

ΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 

23310-26789

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 

& ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 

23310-71601

08:00-14:30 ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1-3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιά-

τσα ταξί) 23310-72677

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82 

23310-67530

19:00-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

Κυριακή03-07-2022

08:00-14:30 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

14:30-21:00 ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 

23310-23132

19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Δευτέρα04-07-2022

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 32 23310-22968

14:30-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-

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

62163

19:00-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

21:00-08:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

Φαρμακεία

Ολοκληρώθηκε
πρινλίγεςημέ-
ρεςτοΠανελ-

λήνιοΠρωτάθλημα
Ανδρών-Γυναικώντου
2022,πουφιλοξενή-
θηκεγιαακόμαμια
χρονιάσταγήπεδατου
Ο.Α.Αθηνών.Πρωτα-
θλήτριαΕλλάδοςστο
διπλόγυναικώναναδεί-
χθηκεηβεροιώτισσα
ΛένηΛαζαρίδουμαζί
μετηνΆρτεμιςΑσλανι-
σβίλιαπότηνΘεσσα-
λονίκη.

Το «χρυσό» ζευγάρι ήταν 
Νο10 στο ταμπλό και κατάφερε 
να αποκλείσει στην 16αδα τις Α-
δαμοπούλου-Μιχαηλίδη με σκορ 
6-1, 7-5, στην φάση των 8 με α-
νατροπή τις Γερασίμου-Νικολή 
με σκορ 5-7, 6-4, 11-9 και έφτα-
σαν στον ημιτελικό. Εκεί αντιμε-
τώπισαν το Νο2 του ταμπλό, τις 
Πούλκα-Καύκα, που νίκησαν μετά 

από ένα συναρπαστικό ματς με 
σκορ 6-2, 5-7, 10-6 και πέρασαν 
στον τελικό. Με εξαιρετική εμφά-
νιση δεν άφησαν περιθώρια στις 

Χριστοφορίδου-Τσιρώνη, επικρά-
τησαν με σκορ 6-2, 6-2 και στέ-
φθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας. 
Μια ακόμη κορυφαία διάκριση για 

την βεροιώτισσα τενίστρια που 
μας κάνει περήφανους. 

Συγχαρητήρια Λένη!

ΤΕΝΙΣ
ΠρωταθλήτριαΕλλάδαςστοδιπλό
ηβεροιώτισσαΕλένηΛαζαρίδου
μετηνΆρτεμηΑσλανισβίλι

Ο Φέρωνας Βέροιας πέτυχε σημαντική νίκη επί του 
Παπασιδέρη με 28-19 και μπορεί να πάρει τίτλο...
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 Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και 
Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι 
και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

1. Την Οικογένεια Πιτσιτάκη για δωρεά χρηματικού πο-
σού για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ. στη μνήμη της 
Ιωσηφίδου Σοφίας.

2. Τον κύριο Μουτζακλή Βασίλη για προσφορά φρούτων 
στους ωφελούμενους του Κέντρου.

3. Ανώνυμη κυρία για δωρεά χρηματικού ποσού στη 
μνήμη του αγαπητού της φίλου Δημόπουλο Γεώργιο.

4. Ανώνυμο κύριο για  προσφορά παιχνιδιών για την 
εκπαίδευση  & την ψυχαγωγία των ωφελούμενων του Κέ-
ντρου.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Ευχαριστήρια 
Επιστολή  με αφορμή 

την ολοκλήρωση
 των ΚΗ΄ Παυλείων 

 Με τον Μεγάλο 
Πολυαρχιερατικό 
Εσπερινό στο Βή-
μα του Αποστόλου 
Παύλου, το από-
γευμα της Τετάρτης 
29 Ιουνίου, ολοκλη-
ρώθηκαν τα ΚΗ΄ 
Παύλεια, τα οποία 
διοργάνωσε η Ιερά 
μας Μητρόπολη 
προκειμένου να τι-
μήσει για ακόμη μία 
χρονιά τον Ιδρυτή 
και Διδάσκαλο της 
Απόστολο Παύλο.  

Αισθάνομαι, λοι-
πόν, επιτακτική την 
ανάγκη να εκφρά-
σω τις ολόθερμες 
ευχαριστίες μου και 
την ευαρέσκεια της τοπικής Εκκλησίας σε όλους όσους κοπία-
σαν για τη φετινή διοργάνωση και συμμετείχαν στις εκδηλώσεις 
ολόκληρου του μήνα που η Ιερά μας Μητρόπολη αφιερώνει 
στον πρωτοκορυφαίο Απόστολο. 

 Ευχαριστώ θερμά τον Ιατρικό, τον Οδοντιατρικό και τον 
Φαρμακευτικό Σύλλογο του Νομού μας και το Περιφερειακό 
Παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Βεροίας καθώς 
και όλους τους ελλογιμωτάτους Ιατρούς που συμμετείχαν ενεργά 
στις εκδηλώσεις της 4ηςΙατρικής Εβδομάδος προς τιμήν του 
Αγίου Λουκά, που έλαβε χώρα τις πρώτες μέρες του Ιουνίου στο 
πλαίσιο των Παυλείων.  

Ευχαριστίες οφείλονται στην Αγιορετική Εστία, στον Σύλλογο 
Μικρασιατών Ημαθίας, στον Σύλλογο Καππαδοκών Πλατέος «Ο 
Βαρασός», στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χω-
ραφάς», στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας 
και στον Σύλλογο Αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής οι οποίοι 
συμμετείχαν ως συνδιοργανωτές σε διάφορες εκδηλώσεις κα-
θώς και σε όλους τους συλλόγους και φορείς πού στήριξαν τη 
φετινή διοργάνωση.  

Με ευγνωμοσύνη επιθυμώ να αναφερθώ και σε όλους τους 
εισηγητές που ομίλησαν στις διάφορες ημερίδες και εκδηλώσεις 
κατά τη διάρκεια όλου του μήνα των Παυλείων καθώς και στις 
εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ο Α-
πόστολος Παύλος και η διαχείριση κρίσεων». Ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες αξίζουν στα μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής 
Επιτροπής του Συνεδρίου.  

Παράλειψη θα ήταν αν δεν ευχαριστούσα όλα τα μουσικά 
σχήματα και τα χορωδιακά σύνολα που λάμπρυναν τις φετι-
νές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ τους μουσικούς Κωνσταντίνο και 
Ματθαίο Τσαχουρίδη και τη Μαίρη Δούτση, τον Βυζαντινό Χορό 
Ψαλτριών «Αι Άδουσαι», τη Χορωδία «Μουσική Πολυφωνία», 
την Μπάντα της Φιλαρμονικής του Δήμου Βεροίας, τους καθη-
γητές του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
μας Μητροπόλεως, το Σύλλογο Ιεροψαλτών και όλους τους Ιε-
ρείς και Ιεροψάλτες που συμμετείχαν στις λατρευτικές ευκαιρίες 
των ΚΗ΄ Παυλείων.  

Θερμότατες ευχαριστίες οφείλει η Ιερά μας Μητρόπολη στον 
Δήμο Βεροίας για τη συνδιοργάνωση και τη διάθεση των πο-
λιτιστικών χώρων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, στο Εκ-
κοκκιστήριο Ιδεών, στις διάφορες Ενορίες και Ιερές Μονές που 
φιλοξένησαν τα φετινά Παύλεια καθώς και σε όλους τους υπευ-
θύνους και υπαλλήλους των χώρων, στη Διεύθυνση και το προ-
σωπικό της ΚΕΠΑ Βεροίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Βεροί-
ας, την Τροχαία και τον Στρατό που πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις.  

Επίσης, πολλές ευχαριστίες αξίζουν και στους δημοσιογρά-
φους του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, στις διευθύνσεις 
των εφημερίδων και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς καθώς 
και στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε που πρόβαλλαν και κάλυψαν τη 
φετινή διοργάνωση.  

Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω εκ καρδίας τον ευσεβή 
κλήρο, τους άρχοντες και τον λαό της Ημαθίας που μέσα από 
τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις των ΚΗ΄ Παυλείων απέδειξε 
ακόμη μία χρονιά τον σεβασμό και την αγάπη του στον Απόστο-
λο Παύλο.  

 Εύχομαι πατρικά, ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Παύλου 
να χαρίζει τα προς σωτηρία αιτήματα και να ευλογεί το ποίμνιο 
της τοπικής μας Εκκλησίας. 

 Μετ’ ευχών εν Κυρίῳ και ευγνωμοσύνης 
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 1 

Ιουλίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Μέσης η Ευαγγελή Μελικιώ-
του σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει για ακόμη μία 
χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  μαθητές/τριες Β΄& 
Γ΄ Λυκείου. 

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθη-
τές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή 
Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την προσφορά 
τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη, 
η δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για τη λειτουργία του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας 
προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν ε-
θελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2022-
2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2331350538 του Δήμου Βέροιας 
(κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές Καθη-
γητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προσφορά ήταν 
κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφόσον επιθυμούν να 
συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους με το Κοινωνικό Φροντι-
στήριο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την στήριξή 
σας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Την Κυριακή 3 Ιουλίου
 στον Άγιο Νικόλαο

Λύρες στις Πηγές, από 
την Εύξεινο Λέσχη 
Ποντίων Νάουσας

Οι Λύρες στις Πη-
γές επιστρέφουν για 
5η χρονιά από την 
Εύξεινο Λέσχη Πο-
ντίων Νάουσας, στο 
Άλσος του Αγίου Νι-
κολάου Νάουσας, την 
Κυριακή 3 Ιουλίου 
2022.

Φέτος, δίπλα στα 
τρεχούμενα νερά της 
Αράπιτσας και κά-
τω από τα αιωνόβια 
πλατάνια, θα μας τα-
ξιδέψουν με τις μονα-
δικές τους μελωδίες 
ο Ματθαίος Τσαχου-
ρίδης και ο Μανώλης 
Κονταρός. Μία βρα-
διά γεμάτη Κρήτη, 
Πόντο, χορό και μου-
σικές εκπλήξεις.

Η εκδήλωση τελεί 
υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.
Οικονομική ενίσχυση: 5 € (Τα έσοδα θα διατεθούν για την διάσω-

ση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως.)
Προδιάθεση στα καταστήματα: Οπωροπαντοπωλείο Αέναη γη (Δ. 

Βλάχου 6) και Είδη ραπτικής Γεωργία (Δ. Βλάχου 22).

Ευχαριστήριο
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα:
1) Το Επιμελητήριο Ημαθίας για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη 

του Φώτη Καραβασίλη
2) Το ταπητοκαθαριστήριο «Κύκνος» για τη δωρεά των 100 € ως 

οικονομική ενίσχυση του Ομίλου.
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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:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμε-
ρίσματα 80 τ.μ. και 85 τ.μ. 
στο Κάτω Μακροχώρι και 
τα δύο μαζί 45.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6987 239560 & 6987 
234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-
σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 

ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα 
350 τ.μ. με νερό κοντά στη 
θάλασσα 25.000 ευρώ και οι-
κόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983 
936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
πωλούνται αυτόνομα νε-
όδμητα διαμερίσματα 40 
τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα 
από τη θάλασσα με σαλό-
νι, κουζίνα, 1-2 υπνοδω-
μάτια και μπάνιο και με-
γάλα μπαλκόνια με θέα τη 
θάλασσα και τον Όλυμπο. 
Τηλ.: 6983 936729.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 

στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονο-
κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά 
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυ-
στήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες 
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα: 
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-
ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και 
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με 
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με 
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με 
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ 
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο 
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο 
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε 
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα 
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοί-
κιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω 
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο 
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ 
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. 
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού 
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120 
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια 
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο 
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ. 
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο 
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν 
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί 
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό 
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή 
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ 
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής 
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι 
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα 
Τριφασικό  , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια, 
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς 
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή 
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συ-
νολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθε-
σία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω 
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επι-
φάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική

Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμά-
χιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό 
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι 
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  μόνο 18.000€. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 
τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές 
, σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διά-
θεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο 
για ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 
τ.μ. Τιμή: 150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολι-
κό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη 
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%  
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του 
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από 
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ.  τιμή 
μόνο 150.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr
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ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗSPORTCAFÉ στο 
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστο-
τέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλ-
ματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ. 
στους Γεωργιανούς, άρτιο και οι-
κοδομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύ-

μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000 
ευρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέντρο 

της Βέροιας γκαρσονιέρα μέχρι 50 
τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  ενοικιάζεται 
μονοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα 
μπαλκόνια, ατομική θέρμανση, η-
λεκτρικές συσκευές στην κουζίνα 
και κρεβατοκάμαρα. Τηλ.: 6979 
008978.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 

30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, 
Εμμ. Παππά 30, 1ος όροφος, air 
condition inverter, θωρακισμέ-
νη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.: 
6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

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

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία, με σταθερή πε-
λατεία, Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.: 
6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια γία πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Η-
λεκτρολόγος αυτοκινήτων από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλή-
ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοη-
θός συνεργείου από επιχείρηση 
στη Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2331071553 & 2331062900 Ώ-
ρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος 
επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-

μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε ε-
στιατόριο για πλήρη απασχόληση. 
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερι-

κός πωλητής για το Νομό Ημαθίας. 
Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος Δημή-
τρης.

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 

κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•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.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ

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.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια 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 ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
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. 35.000ευ-
ρώ.
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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαί-
ου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι  τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
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 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
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.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  για 
τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασί-

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρι-

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακείου 
για πλήρη απασχόλησης. 
Αποστολή βιογραφικών: 
aggeliespharm@gmail.com

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

γασίας και συσκευασί-
ας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία (7,5 
χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής 
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας  από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
 από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA 

BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε 

αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:2318501685,6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
 e-mail: info@citrusbill.gr

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-
κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: linapo@tastyfruit.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο: 23310-72700(10:00-15:00)

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-

ση, θέα ,τέντες  260 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-

μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 

47.000 €

ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €

ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 

48.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €

ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Σου αρέσουν οι 
πωλήσεις αλλά και 
οι προκλήσεις; Η ε-
πικοινωνία και η δι-
απραγμάτευση είναι 
τα στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν; 

Αν θέλεις να γί-
νεις το νέο πρόσω-
πο της Vodafone 
για τους πελάτες 
μας, η ομάδα των 
BusinessAdvisors 
σε περιμένει!

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τιπεριμένουμεαπόεσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τιναπεριμένειςαπόεμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛ-
ΣΑ-SilganΑ.Ε. με κύρια δραστηριό-
τητα την κατασκευή μεταλλικών συ-
σκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύ-
ρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς

-XειριστέςΑνυψωτικούΠερονοφόρου
-ΕργάτεςΠαραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου 
•Αναγγελία βοηθού χειριστή  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 

τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο 
τηλέφωνο 2381071490.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών 
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών 
• Συμφωνίες λογαριασμών 
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός 

και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων 
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου λογιστηρίου 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone) 

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr
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Ολοκληρώθηκε η δράση «Ρομποτική και STEAM στα σχολεία» 
στο 5ο Δημοτικό σχολείο Βέροιας

Συνάντηση Δικτύωσης Φορέων και Υπηρεσιών του Ν. Ημαθίας για την παιδική 
προστασία, διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Ρομποτική και STEAM στα 
σχολεία» στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας.

Σε μια όμορφη τελετή λήξης οι συμμετέχοντες μαθητές βραβεύθη-
καν παραλαμβάνοντας δίπλωμα συμμετοχής και ένα μπρελόκ Lego. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους καθώς επίσης βράβευ-
σαν τα παιδιά η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κα Τζήμα Συρμούλα και ο 
πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου μας Κος Μπιλέ-
κας Γιώργος.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κάποια από τα έργα 
τους σε γονείς και κοινό με πολλή θετική διάθεση. Η Διεύθυνση του 
σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων φρόντισαν με αυτή την όμορφη εκδή-
λωση να τιμήσουν τα παιδιά για τα επιτεύγματά τους. 

Η δράση «Ρομποτική και STEAM στα σχολεία» πραγματοποιείται 
με τη στήριξη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και της 
Αντιδημαρχίας Παιδείας. Υλοποιείται από την Ακαδημία Τεχνολογίας 
και Ρομποτικής της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ σε συνεργασία με τον μη κερδοσκο-
πικό οργανισμό HERO (Hellenic Educational Robotics Organization). 
Σκοπό έχει να φέρει την εκπαιδευτική Ρομποτική στα σχολεία και να 
δώσει την ευκαιρία σε όσο περισσότερους μαθητές να γνωρίσουν τα 
οφέλη του STEAM μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, να κινητο-
ποιήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών και να αναπτύξει σε αυτούς 
ψηφιακές δεξιότητες του μέλλοντος.

Η δράση θα συνεχιστεί τη νέα σχολική χρονιά με τη συμμετοχή και 
άλλων σχολείων.

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
Συνάντηση Δικτύωσης Φορέων και Υπηρεσιών του Ν.Ημαθίας με 
θέμα «Παιδική Προστασία, διαχείριση περιστατικών κακοποίησης 
– παραμέλησης παιδιών» που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία για το 
Παιδί υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας στο 
Ξενοδοχείο «Αιγές».

Το Δήμο Αλεξάνδρειας εκπροσώπησαν οι Κοινωνικές Λειτουρ-
γοί και Ψυχολόγοι του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστα-
σίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και των Κοινωνικών Δο-
μών: Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου, μέλη της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου.

Και συγκεκριμένα οι κοινωνικές λειτουργοί: Μπεσιροπούλου 
Άννα, Ζεϊμπεκίδου Χριστίνα και Τριανταφυλλίδου Μαρία και οι ψυ-
χολόγοι: Τασσιοπούλου Μαρία και Παπαδοπούλου Δέσποινα.

Την συνάντηση προλόγισαν ο κύριος Νικόλαος Καρατόλιος, 
Πρόεδρος του Δ.Σ της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και η κυρία 
Λευκοθέα Τερζητάνου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας. Α-
κολούθησαν σύντομες εισηγήσεις σχετικά με τον ρόλο τους, τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και 
προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους από 
εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν, αναλυτικά:

• από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ημαθίας,

• την Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας,
• την Αστυνομική Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονί-

κης,
• τις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) των Δήμων Ν. Ημα-

θίας
• το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και 

Υποστήριξης Ημαθίας
• το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.
Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Ε-

πιμελητής Ανηλίκων Βέροιας και εκπρόσωποι 
από τον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης 
“ΕΡΑΣΜΟΣ”, το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ημα-
θίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», το Περιφερειακό Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΣΚΛΕ (ΝΠΔΔ), 
τον Δικηγορικό και Ιατρικό Σύλλογο.

Η κα Μπεσιροπούλου Άννα, Κοινωνική 
Λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικής Προ-
στασίας και Συντονίστρια της Ομάδας Προ-
στασίας Ανηλίκων του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
εισηγήθηκε επί του θέματος εκπροσωπώντας 
τις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων του Νομού 
Ημαθίας: του Δήμου Βέροιας και του Δήμου 
της Ηρωικής Πόλεως της Νάουσας.

Στην εισήγησή της αναφέρθηκε στο θεσμι-
κό πλαίσιο της ΟΠΑ, στα στατιστικά στοιχεία 
των τελευταίων ετών των τριών Δήμων, εστι-
άζοντας στις προβληματικές της λειτουργίας 
των ΟΠΑ στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, στις ελλείψεις δομών υποστήριξης για 
τη παιδική προστασία τοπικά αλλά και στις 
καλές πρακτικές της ΟΠΑ του Δήμου Αλεξάν-
δρειας.

 Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε ανοιχτή 
συζήτηση την οποία συντόνισε ο κύριος Νί-
κος Ζηλίκης, Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρι-

κής Παιδιού-Εφήβου του 
Α.Π.Θ., συνεργάτης και 
Επόπτης της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί. Κοινός 
προβληματισμός ήταν 
αύξηση των περιστατι-
κών βίας με θύτες και 
θύματα παιδιά και νέους 
καθώς και οι δυσκολίες 
διαχείρισής τους εξαιτίας 
του μεγάλου φόρτου των 
Υπηρεσιών και τονίστη-
κε η ανάγκη για την επι-
πλέον στελέχωση τους 
καθώς και για την εκπαί-
δευση και εξειδίκευση 
του προσωπικού.

Επιθυμία όλων των 
συμμετεχόντων ήταν η 
συνάντηση αυτή να καθι-
ερωθεί με σκοπό τη συ-
νέχιση της καλής συνερ-
γασίας και την επίλυση 
διαφόρων προβλημάτων 
που προκύπτουν.
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