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Η ΔΕΥΑΒ «κυνηγάει» να 
φέρει «έξυπνα» υδρόμετρα 
Μια πολύ θετική προοπτική στις υποδομές του δή-

μου Βέροιας διαφαίνεται με την κατάθεση πρότασης 
από την ΔΕΥΑΒ για χρηματοδότηση και προμήθεια 
20.500 «έξυπνων» υδρομέτρων(σελ. 3). Χωρίς φυσικά 
να θεωρείται σίγουρο, αφού θα πρέπει η πρόταση να 
εγκριθεί, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τον 
εκσυγχρονισμό του δικτύου και τον καλύτερο έλεγχο και 
διαχείριση του πολυτιμότερου αγαθού, του νερού. Έχω 
κρατήσει τις δηλώσεις του Στέργιου Διαμάντη για την 
αναγκαιότητα τοποθέτησης υδρομέτρων στα χωριά του 
δήμου για να περισταλεί η σπατάλη νερού, που αναμέ-
νω να προχωρήσει, αλλά η προμήθεια ηλεκτρονικών 
υδρομέτρων θα πάει την κατάσταση σε άλλο επίπεδο. 
Από εκεί που δεν είχαν σε κάποιες περιπτώσεις ποδή-
λατο, θα «καβαλήσουν» αγωνιστικό αυτοκίνητο!!!

Η δυνατότητες των ψηφιακών υδρομέτρων θα περι-
ορίσουν βλάβες, διαρροές, θα προσδώσουν μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια στις μετρήσεις, ενώ με την χρήση κατάλλη-
λου λογισμικού θα μπορεί να υπάρξει απομακρυσμένος 
έλεγχος σε λεπτομέρειες και στοιχεία που θα είναι προς 
όφελος του καταναλωτή. 

Ας ελπίσουμε ότι η πρόταση της ΔΕΥΑΒ θα πάρει 
πράσινο φως!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Πότε θα δούμε
το μεγαλύτερο φεγγάρι 

του χρόνου;

Η πανσέληνος του Αυγούστου έχει συνδεθεί με όμορ-
φες καλοκαιρινές βραδιές, αλλά και επιστημονικά είναι το 
μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου. Φέτος θα το θαυμάσουμε 
στον ουρανό στις 12 Αυγούστου 2022 και μάλιστα με την 
ονομασία «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», αφού έχει πάρει 
το όνομά του από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής 
που τη συγκεκριμένη μέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι 
-γνωστό και ως μουρούνα.

Η γεμάτη πανσέληνος θα κορυφωθεί στην Ελλάδα στις 
4:35 π.μ. την 12η του Αυγούστου.

Αξίζει να το ξημερώσουμε…
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του Σαββατοκύριακου

Εγκαταστάθηκαν τα πρώτα τουρνικέ στο ΑΠΘ
για τον έλεγχο των φοιτητών

Μηχανήματα τουρνικέ εγκαταστάθηκαν 
στις εισόδους του κτιρίου Διοίκησης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (ΑΠΘ), με τους φοιτητές να προχω-
ρούν σε έκτακτη κινητοποίηση.

Από τον Μάιο ακόμα ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος 
είχε δηλώσει ότι «περιμένουμε από τις 
πρυτανικές αρχές να βάλουν τουρνικέ γιατί 
βασική αποστολή των ΟΠΠΙ θα είναι η 
ελεγχόμενη είσοδος εντός των χώρων των 
πανεπιστημίων».

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορί-
ες του ThessToday.gr, προ ημερών στην 
πρυτανεία του ΑΠΘ έγινε η εγκατάσταση 
των μηχανημάτων που θα εξυπηρετούν 
την είσοδο των φοιτητών -όταν ξεκινήσει 
σταδιακά και η εγκαθίδρυση της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας.

Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, πρό-
κειται για τον περιστρεφόμενο μηχανισμό που τοποθετείται στην είσοδο κτιρίων και χώρων (π.χ. στις τράπεζες, στο 
μετρό ή σε εταιρείες) και επιτρέπει να εισέρχεται στον χώρο ένα άτομο κάθε φορά έπειτα από έλεγχο ή με την επίδειξη 
κάποιου εγγράφου. Στην περίπτωση των ΑΕΙ, βέβαια, ο έλεγχος θα γίνεται ψηφιακά.

Προχωρούν εντατικά οι προετοιμασίες
για το 5ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

Προχωρούν με εντατικούς ρυθ-
μούς οι διαδικασίες για την  διοργά-
νωση του 5ου φεστιβάλ παραδοσια-
κών χορών του δήμου Βέροιας, στις 
1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη συ-
νάντηση επιτροπής και εθελοντών 
έγινε την Πέμπτη στο δημαρχείο, πα-
ρουσία και του Δημάρχου, Κ. Βοργια-
ζίδη, όπου ορίστηκε ότι η έναρξη θα 
γίνει στη Βέροια με παρέλαση χορευ-
τικών συγκροτημάτων των συλλόγων 
που θα συμμετέχουν, από το Δημαρ-
χείο προς την Πλατεία Ωρολογίου, 
ενώ εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης 
στον Τρίλοφο και στον Προμηθέα της 
Βέροιας. Μετά τα συγκροτήματα θα 
δίνεται η δυνατότητα να χορεύει και 
ο κόσμος και να διασκεδάσει με την 
παραδοσιακή μας μουσική. (φωτο 
αρχείου από προηγούμενo φεστιβάλ 
στη Βέροια)

Ξεκίνησε τις μουσικές του «περατζάδες»,
το «κινητό περίπτερο» της ΚΕΠΑ

Οι Poet’sLaurel  με τον 
Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο 
και τη Δανάη Παπαδημητρί-
ου στο τραγούδι, άνοιξαν 
το «κινητό μουσικόπερί-
πτερο» της ΚΕΠΑΔήμου
Βέροιας το βράδυ της Πέ-
μπτης, στον πεζόδρομο της  
Ιπποκράτους. Pop μουσική 
με jazz latin αποχρώσεις, 
πλημύρισαν το εμπορικό 
κέντρο της Βέροιας, και α-
γαλλίασαν για λίγη ώρα την 
«αγριότητα» των ημερών και 
το βαρύ δρομολόγιο της κα-
θημερινότητας.

Επόμενο «κινητό περί-
πτερο» στις 16Αυγούστου
με τους Τσιρώνηδες, την    
κομπανία του Γιώργου Τσιρώνη, με λαϊκές παραδοσιακές μουσικές από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων. Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Μικρά Ασία, μπροστά στο πρώην δημαρχείο στο Mακροχώρι, 
ενώ στις 18Αυγούστουοι«Σερσέλαφαμ» , ένα γυναικείο μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2018 στη 
Θεσσαλονίκη, κάνει στάση μπροστά στη Δημοτική Αγορά της  Βέροιας, με ρεμπέτικο και σμυρνέικο τραγούδι.

«Ξάφρισαν» 6.500€ από ημαθιώτη ξενοδόχο
μέσω ηλεκτρονικής απάτης! 

Ακόμη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής α-
πάτης έλαβε χώρα στην περιοχή μας, όταν 
απατεώνας με την πρόφαση να ενοικιάσει 
δωμάτιο σε ξενοδοχείο της Ημαθίας απέ-
σπασε τραπεζικά στοιχεία του ξενοδόχου με 
την τεχνική του «ηλεκτρονικού ψαρέματος 
- phishing»  στέλνοντας sms δήθεν για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής και του απέ-
σπασε το ποσό των 6.500 ευρώ!

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνο-
μία εφιστά την προσοχή των πολιτών και 
επισημαίνει ότι δεν καταχωρούμε κωδικούς 
#eBanking σε ιστοσελίδες, οι οποίες ανοί-
γουν μέσω υπερσυνδέσμων (#links), που 
υπάρχουν σε μηνύματα!



Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας: 
Είναι ξεκάθαρο 

ποιος είναι με τον αγρότη!
Από τον Τομέα Πρωτογενούς Παρα-

γωγής και Αγροτικών Φορέων - Δ.Ε.Ε.Π. 
Ν.Δ. Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής, 
απαντώντας σε σχετική δήλωση Τόλκα:

«Η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε άμε-
σα στα προβλήματα που παρουσιάστη-
καν με την εμφανιζόμενη προβληματική 
απορρόφηση και το επίπεδο της τιμής 
των συμπύρηνων ροδακίνων.

Οι κοινοβουλευτικοί της εκπρόσωποι, 
τα αρμόδια στελέχη της Γραμματείας 
Αγροτικού Ν.Δ., και η Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας 
προέβησαν σε μια σειρά συναντήσεων, 
ενεργειών και δηλώσεων για την επίλυση 
του θέματος, τη στήριξη του αγροτικού 
κόσμου και την προάσπιση του εισοδή-
ματος των αγροτών.

- Απόστολος Βεσυρόπουλος - Υφυ-
πουργός Οικονομικών: «Να τηρηθεί από 
τις Βιομηχανίες η ανακοινωθείσα τιμή της 
Ε.Κ.Ε. των 0,33-0,35€ ανά κιλό και να ε-
ξαντληθεί κάθε δυνατότητα των εργοστα-
σίων για την απορρόφηση του συνόλου 
της ποσότητας των ροδακίνων.»

- Αναστάσιος Μπαρτζώκας - Βουλευτής ΝΔ Ημαθίας: «Είναι μεγάλη ανάγκη να τηρηθεί η, εξαρχής 
συμφωνημένη, τιμή βάσης στην πώληση των συμπύρηνων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μεταξύ των 
διαπραγματεύσεων των παραγωγών και βιομηχανιών.»

 - Λάζαρος Τσαβδαρίδης - Βουλευτής ΝΔ Ημαθίας: «Απαράδεκτη εξέλιξη, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη 
εποχή για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής η οποία όχι μόνο δεν δικαιολογεί επ’ ουδενί κάποια 
μείωση της τιμής παραγωγού αλλά αντιθέτως δημιουργούσε προσδοκίες για τιμές πώλησης υψηλότε-
ρες από τις περσινές.»

- Γιανναβαρτζής Σταύρος - Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας:  «Χρειάζεται όλοι να «βάλουν πλάτη». Να 
πράξουν αυτό που επιβάλουν 
οι περιστάσεις.»

Η εικόνα λοιπόν είναι μια 
και είναι τελείως ξεκάθαρη.

Η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας και ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης όλα αυτά τα χρόνια στή-
ριξε την αγροτική παραγωγή 
και τους αγρότες, με μια σει-
ρά φορολογικών μέτρων, ενι-
σχύσεων και αποζημιώσεων. 
Αυτό θα συνεχίζει να το κάνει 
στο μέλλον με το καλύτερο 
τρόπο.

Τα γεγονότα δεν αλλάζουν 
και δείχνουν ποιος ήταν και 
συνεχίζει να είναι με τον α-
γρότη, στη ΠΡΑΞΗ.
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Του Αναστάσιου
Μπαρτζώκα
Βουλευτή 
Ν.Δ. Ημαθίας

Το τελευταίο διάστημα η 
δημόσια σφαίρα κατακλύζε-
ται από τα περιστατικά απο-
τρόπαιας βίας εναντίων γυ-
ναικών, που έχουν καταλήξει 
στο θάνατό τους, με υπαιτι-
ότητα συνήθως,των συντρό-
φων τους. Τα συγκλονιστικά 

γεγονότα έρχονται και αθροίζονται σε μια μαύρη λίστα 
που συνεχώς αυξάνει, αναδεικνύοντας το ζήτημα της 
ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, τις ευθύνες της 
Πολιτείας αλλά και του καθενός από εμάς ξεχωριστά.

Ορισμένοι τοποθετούνται στο επίμαχο ζήτημα, 
προσπαθώντας να το αναγορεύσουν ως αντικείμενο 
πολιτικής διαμάχης με εντελώς λάθος τρόπο,  είτε ξι-
φουλκώντας ανούσια για τις λέξεις- πρέπει η «γυναι-
κοκτονία» να λάβει χαρακτήρα ιδιώνυμου αδικήματος 
υποστηρίζουν κάποιοι μετ’ επιτάσεως- είτε κάνοντας 
κριτική στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο μόνο για την 
κριτική, αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μό-
νο την κακεντρέχεια και την υστεροβουλία, αλλά πολ-
λές φορές και την κακή μετριότητά τους, διότι μιλούν 
με σφάλματα και λογικά χάσματα.

Πράγματι, το ζήτημα της ενδοοικογενειακής και της 
έμφυλης βίας είναι βαθιά πολιτικό, όχι γιατί το επιβάλ-
λουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί ή αυτοί που ζητούν 
επειγόντως «με βάση την απονομή του περί δικαίου 
αισθήματος» δικαιοσύνη, αλλά γιατί αφορά τον πυ-
ρήνα του κράτους δικαίου, δηλαδή την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας, τη μήτρα 
δηλαδή όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ως 
εκ τούτου, η Πολιτεία, η δημοκρατική Πολιτεία, οφεί-
λει να αναλάβει δράση μέσω των διαδικασιών της, 
δηλαδή μέσω των θεσμών της και των οργανωμένων 
ενεργειών.

Εκτός αυτού, το ζήτημα της έμφυλης και της οικο-
γενειακής βίας είναι βαθιά πολιτικό και για άλλους λό-
γους. Παρατηρώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κάθε βίαιου περιστατικού, βρίσκουμε συχνά κοινές 
συνισταμένες. Η «εξαρτημένη» οικονομικά σύζυγος, 
η Ρομά ανήλικη στην οποία είχαν ασελγήσει στο πα-
ρελθόν, η «έχοντας αφήσει πίσω της ένα πολύ κακό 
διαζύγιο», η «σύζυγος που βίωνε την κακοποίηση 
ως παιδί από τον ίδιο τον πατέρα της». Ναι, γνωρίζω 
πολύ καλά ότι κάποιοι προτιμούν να τις αναφέρουν 
με τα ονόματά τους, γιατί έτσι το κάνουν να φαίνεται 

περισσότερο συναισθηματικό. Όμως, κατά την άποψη 
μου, τα βιώματά τους είναι αυτά που αποδεικνύουν 
την βαθιά πολιτική διάσταση του ζητήματος, καθώς 
αναδεικνύουν τις ανισότητες, την έλλειψη πρόσβασης 
στην εργασία, την ανεπαρκή εκπαίδευση ως μείζονα 
προβλήματα που συσχετίζονται θετικά με την ενδο-
οικογενειακή και την έμφυλη βία. Και εκτός όλων των 
άλλων, υποδεικνύουν και τις απαραίτητες παρεμβά-
σεις που πρέπει να κάνουμε. Αν θέλουμε όντως, να 
μειώσουμε τις πινέζες στο μαύρο χάρτη των μαρτυρι-
κών θανάτων των γυναικών χρειάζεται πολιτική.

Ερχόμενος στις παρεμβάσεις, μείζον ζήτημα κατά 
την άποψη μου είναι η εκπαίδευση της Αστυνομίας 
σε ένα στέρεο, επιστημονικό Πρωτόκολλο για το πώς 
πρέπει να αντιμετωπίζονται τα θύματα οικογενειακής 
και έμφυλης βίας όταν απευθύνονται σε αυτήν. Το 
δίχτυ ασφαλείας της Αστυνομίας για την κάθε γυναίκα 
πρέπει να μην έχει κενά και να ανοίγει τον δρόμο για 
την προστασία της και την ένταξή της. 

Εν συνεχεία, οι δομές Προστασίας κακοποιημένων 
γυναικών οφείλουν να εστιάσουν στην μακροπρόθε-
σμη τοποθέτηση του θύματος στο κοινωνικό σύνολο, 
με ασφάλεια  και καθοδήγηση στην επανένταξη. Η 
κανονικότητα της επιστροφής του θύματος δεν μπορεί 
να είναι η ίδια με πριν, κοινώς τα θύματα δε νοείται να 
επιστρέφουν στο ίδιο, απειλητικό περιβάλλον από το 
οποίο απέδρασαν. Άρα, πρέπει να υπάρχει μακρό-
πνοος σχεδιασμός, εκπαίδευση του θύματος και στή-
ριξη του για επαρκές διάστημα. Χρειάζεται με άλλα 
λόγια στρατηγικό πλάνο απόδρασης και επανένταξης.

Γενικότερα όμως, η στρατηγική εξάλειψης του 
φαινομένου χρειάζεται παρεμβάσεις όχι μόνο από τη 
μεριά του θύματος. Το κράτος οφείλει να εξαντλήσει 
τα περιθώρια «να μην υπάρξουν άλλα θύματα» και 
από τη μεριά του θύτη. Όχι μόνο δικαστηριακά, δη-
λαδή υπό τη νομική διευθέτηση του εγκλήματος και 
της απόδοσης ποινής. Αλλά και υπό το εκπαιδευτικό 
πρίσμα. Να μεριμνήσει η Πολιτεία να «συναντηθεί» 
ο θύτης με τον ανθρώπινο εαυτό του, έχοντας κατά 
νου ότι η απώλεια του «κτήνους», προστατεύει και τα 
υφιστάμενα θύματα και τα ενδεχομένως μελλοντικά.

Αντί λοιπόν να «παίζουμε» με τις λέξεις, να μονο-
μαχούμε για τη μονομαχία ή να δημιουργούμε πλατ-
φόρμες διαλόγου για εντυπωσιασμούς, να ανοίξουμε 
σοβαρά τη συζήτηση του επανασχεδιασμού της κοι-
νής στρατηγικής μας για την πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου. Για να αποδείξουμε ότι δεν 
αντιμετωπίζουμε τα βασικά δικαιώματα ως «τάσεις» 
ή ως «λέξεις της χρονιάς»  ή ακόμα χειρότερα,ως την 
προσωπική, πολιτική ατζέντα μας, αλλά ως καταστα-
τικές αρχές μας.

Δήμος Βέροιας: Ψεκασμοί ULV 
για την αντιμετώπιση των ακμαίων 

κουνουπιών σε Μακροχώρι, 
Διαβατό και Αγία Βαρβάρα

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγματοποιηθούν 
ψεκασμοί ULV με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος από 
τον ανάδοχο φορέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την 
αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στις Κοινότητες: 

Α) Μακροχωρίου, το βράδυ της Τρίτης 9 Αυγούστου 2022 από ώρα 
23:00 μέχρι 03:00 

Β) Διαβατού, το βράδυ της Τρίτης 9 Αυγούστου 2022 από ώρα 
23:00 μέχρι 01:00 και

Γ) Αγίας Βαρβάρας, το βράδυ της Πέμπτης 11 Αυγούστου 2022 
από ώρα 23:00 μέχρι 01:00. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή 
προβλημάτων από την έκθεση στο βιοκτόνο σκεύασμα που θα χρη-
σιμοποιηθεί, οι κάτοικοι των οικισμών, κατά τη διάρκεια και μέχρι μία 
ώρα μετά το πέρας των ψεκασμών, πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα 
για την προστασία τους: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε υπαίθριο χώρο 
ανθρώπων και οικοσίτων ζώων. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέπει να είναι κλειστά 
και τα κλιματιστικά να μη λειτουργούν. 

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, 
παιχνίδια κτλ). 

• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία ατόμων με 
προβλήματα υγείας.

• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιο-
χές, διότι το σκεύασμα είναι τοξικό για τις μέλισσες. 

• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. μπαρ, ταβέρνες κτλ) στους οικισμούς αυτούς.

Θα παίζουμε με τις λέξεις 
ή θα επανασχεδιάσουμε

 την στρατηγική μας;

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΩΡΑΪΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Α-

στερίου και της Σοφίας, το γένος Πα-
ναγιωτίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΤΑΪΠΛΙΑΔΟΥΦΩ-
ΤΕΙΝΗ του Σταύρου και της Μαρίας, το 
γένος Κωνσταντινίδου, που γεννήθηκε 

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



Γράφει ο Τόπης 
Αθανάσιος* 

Η επίσημη έναρξη 
κατανάλωσης του εί-
ναι η 6η Αυγούστου. 
Σύμφωνα με την πα-
ράδοση στις 6 Αυγού-
στου, ημέρα όπου η 
Χριστιανική Ορθόδο-
ξη Εκκλησία εορτάζει 
την Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος ευλογούνται οι πρώτοι καρποί του α-
μπελιού. Την ημέρα αυτή αρχίζει και επισήμως η 
εποχή του σταφυλιού. 

Σε πολλούς τόπους πιστεύουν ότι την πα-
ραμονή το βράδυ ( 5/8 ), κάποια ώρα, ανοίγουν 
ξαφνικά οι ουρανοί και φαίνεται το «άγιο φως», 
σε όσους είχαν την υπομονή και την πίστη να 
ξαγρυπνήσουν. Ανήμερα δε, προσφέρουν στους 
ναούς τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, για να 
ευλογηθούν από τον ιερέα μετά την θεία λειτουργία, και να διανε-
μηθούν ως ευλογία στους πιστούς. Σε ορισμένους μάλιστα τόπους 
προσφέρουν στον ναό το πρώτο λάδι της χρονιάς, για να ευλογηθεί, 
ώστε η ευλογία να επεκταθεί και στην υπόλοιπη παραγωγή.

Πρόκειται για το αρχαίο έθιμο των απαρχών, της προσφοράς 
δηλαδή των πρώτων καρπών στον Θεό, μια μορφή αναίμακτης τε-
λετουργικής θυσιαστικής προσφοράς, που πέρασε και στον χριστια-
νισμό. Ο λαϊκός άνθρωπος, προσκομίζοντας για ευλογία τις απαρ-
χές των καρπών και των γεννημάτων του, αναθέτει ουσιαστικά την 
ελπίδα της επιβίωσής του στον Θεό, από τον οποίο ζητά ευλαβικά 
να συνεργήσει, για να επιτύχει η σοδειά, από την οποία εξαρτάται 
και η επιβίωση ολόκληρης της παραδοσιακής κοινότητας.

Ένας καρπός με τόσα πολλά παράγωγα (σταφύλι, σταφίδες, 
κρασί, ξίδι, πετιμέζι, μούστος, χυμός, γλυκό, καλλυντικά, φάρμακα).
Τα σταφύλια καλλιεργούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια από πολλούς 
πολιτισμούς για κατανάλωση ή παραγωγή οίνου. Διαχωρίζονται σε 
διάφορους τύπους, όπως πράσινο, κόκκινο, μαύρο, κίτρινο και ροζ. 
Αναπτύσσονται σε συστάδες και διαχωρίζονται σε ποικιλίες με ή και 
χωρίς σπόρους. Τα σταφύλια καλλιεργούνται σε εύκρατα κλίματα 
σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Ευρώπης, 
της Αφρικής, της Αυστραλίας της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, ενώ 
μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία λόγω της υψη-
λής περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά και αντιοξειδωτικά συστατικά.

Η διατροφική αξία των σταφυλιών
 Το σταφύλι είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνη C, καθώς και 

σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β ,ενώ συγχρόνως είναι πλούσιο σε 
μεταλλικά στοιχεία όπως ασβέστιο (Ca), φώσφορο (P), κάλιο (Κ), 
και σίδηρο (Fe).

Ανά 100 γραμμάρια αποδίδει: 66 θερμίδες, λιπαρά: 0 γρ., χολη-
στερόλη: 0 γρ., υδατάνθρακες: 18 γρ., σάκχαρα: 15 γρ., πρωτεϊνη: 
1 γρ., φυτικές ίνες: 1 γρ., νερό: 80 ml, βιταμίνη Α: 70 I.U., ασβέστιο: 
16 mg και σίδηρο: 0,6 mg. 

Τα οφέλη για την υγεία μας
 1. Τα σταφύλια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά 

όπως βιταμίνη C, β-καροτένιο, κουρσετίνη, λουτεΐνη, λυκοπένιο 
ελαγικό οξύ και καροτενοειδή- ευεργετικές φυτικές ενώσεις που 
μπορούν να προστατεύσουν από χρόνιες παθήσεις υγείας, όπως ο 
διαβήτης, ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. 

2. Έχουν πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες: Τα σταφύλια περιέ-
χουν πολλές ευεργετικές φυτικές ενώσεις, όπως η ρεσβερατρόλη, 
που μπορούν να προστατεύσουν από διάφορους τύπους καρκίνου, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου και του 
καρκίνου του μαστού. 

3. Προσφέρουν οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία: Οι ενώσεις 
στα σταφύλια και το κόκκινο κρασί μπορούν να προστατεύσουν 

από καρδιακές παθήσεις. Τα σταφύλια μπορούν να βοηθήσουν στη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης. Ένα φλιτζάνι 
(151 γραμμάρια) σταφυλιών περιέχει 288 mg καλίου, που είναι το 
6% του RDI. Αυτό το μέταλλο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση 
υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης. 

4. Η ρεσβερατρόλη η οποία βρίσκεται κυρίως στα μαύρα σταφύ-
λια,  έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, η 
οποία μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα του σώματός σας να χρη-
σιμοποιεί γλυκόζη και επομένως να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα. Η ρεσβερατρόλη αυξάνει επίσης τον αριθμό των υποδοχέ-
ων γλυκόζης στις κυτταρικές μεμβράνες, οι οποίοι μπορεί να έχουν 
ευεργετική επίδραση στο σάκχαρο του αίματος. Η διαχείριση των 
επιπέδων σακχάρου στο αίμα σας με την πάροδο του χρόνου είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για τη μείωση του κινδύνου διαβήτη. 

5. Οφελούν την όραση: Τα σταφύλια περιέχουν διάφορες ε-
νώσεις, όπως η ρεσβερατρόλη, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, που 
μπορεί να προστατεύσουν από κοινές οφθαλμικές παθήσεις, όπως 
εκφυλισμό της ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με την ηλικία, καταρ-
ράκτη και το γλαύκωμα. 

6. Τα σταφύλια περιέχουν ενώσεις που μπορούν να βελτιώσουν 
τη μνήμη, την προσοχή και τη διάθεση και μπορεί να προστατεύ-
σουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, αν και απαιτείται περισσότερη 
έρευνα για να επιβεβαιωθούν ορισμένα από αυτά τα οφέλη στον 
άνθρωπο. 

7. Τα σταφύλια περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά σημαντικά 
για την υγεία των οστών, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο και 
βιταμίνη Κ. 

8. Αντιγήρανση: Η ρεσβερατρόλη στα σταφύλια έχει αποδειχθεί 
ότι ενεργοποιεί γονίδια που σχετίζονται με βραδύτερη γήρανση και 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

9. Τέλος, τα σταφύλια περιέχουν ενώσεις που μπορεί να παρέ-
χουν αντιφλεγμονώδη δράση, οι οποίες μπορούν να προστατεύ-
σουν από ορισμένες καρδιακές και εντερικές παθήσεις. 

Πώς καταναλώνουμε τα σταφύλια; 
•Τρώμε σταφύλια απλά ως σνακ.
•Καταψύγουμε τα σταφύλια για μια δροσερή απόλαυση.
•Προσθέτουμε ψιλοκομμένα σταφύλια σε σαλάτες λαχανικών ή 

κοτόπουλου.
•Χρησιμοποιούμε σταφύλια σε φρουτοσαλάτες.
•Προσθέτουμε σταφύλια ή χυμό σταφυλιών σε smoothies.
•Επιλέγουμε σταφύλια για ορεκτικό ή επιδόρπιο.
•Πίνουμε 100% χυμό σταφυλιού

*Διαιτολόγος  Διατροφολόγος
MSc of Education and Disability
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Σταφύλι, ο διατροφικός 
θησαυρός του Αυγούστου

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ  
ΣΚΕΨΕΩΝ…
Θυμάμαι που καθόμουν στο παγκάκι μικρός
κι` έπαιζα με τα κορδόνια μου
και τα βράδια χάζευα τα αστεροσκοπεία του 
νου μου
κι έλεγα, πως μόνο οι κηπουροί δεν έχουν
 βάσανα
και καθόλου Rolls  Roy’s .

Τι μ` έπιασε και μεγάλωσα κι` έμαθα αριθμητική, 
και δεν μπορώ να καταλάβω 
πως αλλάζει καθημερινώς  η τιμή της λίρας 
και μένει μονάχα σταθερό το ύψος των 
κορυφογραμμών;

Για να ισορροπήσει κανείς πρέπει να γιορτάζει 
πιο συχνά. 
Να μαζεύει ευχές ανεφοδιασμού του βίου.
Ειδάλλως, 
όλο πάνω σε συγγνώμες και με συνχωρείτε 
θα πέφτει.

Εγώ προχθές κοιτούσα προς την μελαγχολία,
και στο τέλος αγανάκτησα
κΙ` έκοψα  τα νύχια μου στα καλά καθούμενα.

Άρχισα ν’ απαγγέλω στίχους του Καρυωτάκη
και να σκέφτομαι τους ποιητές που κυνηγούν 
τον έρωτα.

Μια άλλη φορά κρατούσα ένα μαντήλι
και έμαθα ξαφνικά, 
πως με κυβερνητική απόφαση
απαγορεύτηκε το «μαντήλι Καλαματιανό» και 
επέτρεπαν πια μόνο 
το «μαντηλάκι πέρασε και πήγε στον αγέρα»…

Δεν ξέρω, αλλά τι μπορούσα να κάνω!
Με τρόμαζε η μοναξιά
και ονειρεύτηκα ανθρώπους φαίνεται!!!

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 

Ιωάννη και της Δέσποινας, το γένος Βά-
τσιου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
Θεοδώρου και της Σοφίας, το γένος Η-

λιάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δη-
μαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΕΓΝΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημη-

τρίου και της Μαρίας, το γένος Μοτσιο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στα Ριζώματα Ημαθίας και η 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ του Χαρα-
λάμπους και της Παναγιώτας, το γένος 

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



Έκτακτη συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

τη Δευτέρα, με 2 θέματα
Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας  θα γίνει 

την Δευτέρα 8-8-2022 από 9:00-10:00 δια περιφοράς μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από 
τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν 
απόψεών τους επί των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης), με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (10η) προϋπολογι-
σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

-Έγκριση ή μη δημιουργίας αναμνηστικών στηλών: α) Μικρασιατικού 
Ελληνισμού και β) Μακεδονομάχων και καθορισμός των θέσεων τοπο-
θέτησής τους.

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας Αναμόρ-
φωσης του Προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. δαπανών καυσίμων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας μετά τον καθορισμό των θέσε-

ων των αναμνηστικών στηλών (εγκρίσεις φορέων, χάραξη μνημεί-
ων κλπ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Γίνε η φωνή 
των παιδιών 

στο 23310 23700
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» έχει 

ήδη συμπληρώσει 12 έτη συστηματι-
κής υποστήριξης παιδιών/εφήβων που 
βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, 
αλλά και των  οικογενειών τους, μέσα 
από εξειδικευμένες παρεμβάσεις που 
λαμβάνουν χώρα στις επιμέρους δομές 
της: το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
και Στήριξης Οικογένειας, το Σπίτι της 
Βεργίνας, τη Στέγη Ημιαυτόνομης Δι-
αβίωσης Εφήβων και το Κέντρο Ανα-
φοράς, Παροχής Συμβουλευτικής και 
Θεραπείας Τραύματος. Όλες αυτές οι 
δομές δημιουργήθηκαν ως απάντηση 
στις ανάγκες παιδιών που βίωναν κα-
κοποίηση και παραμέληση αφού γνω-
στοποιήθηκαν στο Κέντρο Αναφοράς 
της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί», μέσα 
από την πρόθεση ευαισθητοποιημένων 
πολιτών να προβούν σε αναφορά, με 
σκοπό την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των παιδιών.

Το Κέντρο Αναφοράς και Παροχής 
Συμβουλευτικής είναι στη διάθεση α-
τόμων και οικογενειών που χρειάζονται 
πληροφορίες και ψυχοκοινωνική υπο-
στήριξη στην περίπτωση που αντιμε-
τωπίζουν κάποια προσωπική ή οικογε-
νειακή κρίση. Επιπλέον, αν είστε μάρ-
τυρας ή θύμα περιστατικού κακοποίη-
σης ή παραμέλησης παιδιού/εφήβου, 
μπορείτε να το αναφέρετε ανώνυμα και 
με εχεμύθεια στην 24ωρη τηλεφωνική 
γραμμή της «Πρωτοβουλίας για το Παι-
δί», καλώντας στο 23310 23700. 

Η αναφορά της κακοποίησης/παρα-
μέλησης μπορεί να κάνει τη διαφορά 
στη ζωή ενός παιδιού! 

Το Δ.Σ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας συγχαίρει την Αικατερίνη 

Κελεπούρη η οποία ορκίστηκε Στρατιωτική Ιατρός έπειτα από 6 
χρόνια σπουδών στο Α.Π.Θ.

Η νέα γιατρός είναι κόρη του χοροδιδασκάλου μας Αντώνη Κε-
λεπούρη και της ευχόμαστε Καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες

Για το Δ.Σ.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

ΜΑΘΗΜΑ  27 

Τα  ἐπίθετα 

      Τα  επίθετα  φανερώνουν  την  ιδιότητητα   των  ουσιαστικών  που  συνοδεύουν, π.χ.  
Ἡ  χώρα  τῶν  Ἰνδιῶν ἔχει  εὔφορον  γῆν.    Τα  επίθετα  μπορεί να  είναι: 

 Τριγενή  και  τρικατάληκτα  (ὁ  σοφός, ἡσοφή, το  σοφόν) 
 Τριγενή  και  δικατάληκτα  (ὁ, ἡ  ἐπιμελής, το  ἐπιμελές) 
 Διγενή  και  μονοκατάληκτα  (ὁ, ἡ φυγάς) 

      Τα  επίθετα  κλίνονται  όπως  τα  ουσιαστικά  με  τις  ίδιες  καταλήξεις. 

ΚΕΙΜΕΝΑ  

1. Ἡ  χώρα  τῶν  Ἰνδιῶν  ποταμούς εὐρεῖς  και  βαθεῖς  ἔχει. Οὗτοι  τάς  πηγάς  ἐν  τοῖς  
τραχέσι  ὄρεσι  ἔχουσιν.  Ἐν  τοῖς  χειμῶσιν  οἱ  ποταμοί  τοῖς  γλυκέσιν  ὕδασι  καλύπτουσι  
τά  εὐρέα  πεδία  και  παχεῖαν  καὶ  εὔφορον  τὴν  γῆν  ποιοῦσιν  (κάνουν). (Διασκευή  
κειμένου26  Γ. Ζούκη).    

      Επεξηγήσεις: 

 εὐρεῖς = πλατιούς. Είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Πληθυντικού,  πτώσης  
Αιτιατικής, του  επιθέτου  «ὁ  εὐρύς, ἡ  εὐρεῖα,  το  εὐρύ». 

 ἐν  τοῖς  τραχέσι  ὄρεσι = στα  κακοτράχηλα  βουνά.  Είναι  επίθετο,  γένους  ουδετέρου, 
αριθμού  Πληθυντικού,  πτώσης  Δοτικής,  του  επιθέτου «ὁ  τραχύς, ἡ  τραχεῖα,  το  
τραχύ». 

 τά  εὐρέα  πεδία  = τις  πλατιές  πεδιάδες  
 ποιοῦσιν = κάνουν 
2. Κίμων  ἐπιφανοῦς  πατρός,  τοῦ  εὐκλεοῦς  Μιλτιάδου  ἦν.  

Οὐ  μόνον  ἐπιφανῶν  καὶ  εὐγενῶν  γονέων  ἦν, ἀλλά  καὶ  
αὐτός  ἐπιεικής  τῷ  δήμῳ  ἦν.  Ὄντος δὲ  τούτου  εὐγενοῦς  
καὶ  ἐπιεικοῦς  καὶ  οἱ  Ἀθηναῖοι  εὐμενεῖς  αὐτῷ  ἦσαν.  Οἱ  
ἀγροί  τοῦ  Κίμωνος  πλήρεις ὀπωρῶν καὶ εὐωδῶν  ἀνθέων  
ἦσαν.  Πάντες  τῶν  πολιτῶν   ἐδύναντο  ἐξ  αὐτῶν  ἄνθη  
καὶ  ὀπώρας  λαμβάνειν.  οἱ  ἀγροί  γάρ  οὐκ  εἶχον  
φραγμούς.  Τοῖς  δ’ ἐνδεέσι  τῶν  πολιτῶν  εἶχε  τράπεζαν  
πλήρη  πολυτελῶν  ἐδεσμάτων.                                          
(Διασκευή  του  κειμένου  32 Γ. Ζούκη).  
 
Επεξηγήσεις:    

 ἐπιφανοῦς = ξακουστού (είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Ενικού,  πτώσης  
Γενικής, του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου:  ὁ,  ἡ ἐπιφανής,    το  ἐπιφανές). 

 εὐκλεοῦς = ένδοξου  (είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Ενικού,  πτώσης  Γενικής, 
του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου:   ὁ,  ἡ  εὐκλεής,    το  εὐκλεές). 

 ἐπιεικής = αγαπητός   (είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Ενικού,  πτώσης  
Ονομαστικής, του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου: ὁ,  ἡ  ἐπιεικής, το  ἐπιεικές). 

Κίμων 

 εὐμενεῖς = φιλικοί, καλοπροαίρετοι  (είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Ενικού,  
πτώσης  Ονομαστικής, του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου:  ὁ,  ἡ  εὐμενής,  το  
εὐμενές). 

 εὐωδῶν = ευωδιαστών (είναι επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Πληθυντ.,  πτώσης  
Γενικής, του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου: ὁ,  ἡ  εὐώδης,  το  εὐῶδες). 

 ἐδύναντο= μπορούσαν  (είναι  Παρατατικός,  Μέσης  φ.  του  ρήματος «δύναμαι». Ο  
Παρατατικός  είναι: ἐδυνάμην). 

 φραγμούς= φράχτες. 
 ἐνδεέσι= στους  φτωχότερους   (είναι  επίθετο, γένους  αρσενικού, αριθμού  Πληθυντικού,  

πτώσης  Δοτικής, του  τριγενούς  και  δικατάληκτου  επιθέτου:   ὁ,  ἡ  ἐνδεής,    το  ἐνδεές).   
 ἐδεσμάτων = φαγητών.    

 
 

Ἑνικός   ἀριθμός 
Ὀνομ. βαθύς βαθεῖα βαθύ     ὁ,   ἡ       ἐπιμελής το    ἐπιμελές 
Γεν. βαθέος βαθείας βαθέως τοῦ,  τῆς    ἐπιμελοῦς τοῦ ἐπιμελοῦς 
Δοτ. βαθεῖ βαθείᾳ βαθεῖ τῷ,   τῇ      ἐπιμελεῖ τῷ   ἐπιμελεῖ 
Αἰτ. βαθύν βαθεῖαν βαθύ τόν,  τήν    ἐπιμελήν το   ἐπιμελές 
Κλητ. βαθύ βαθεῖα βαθύ        ὦ          ἐπιμελές  ὦ   ἐπιμελές 

Πληθυντικός   ἀριθμός 
Ὀνομ. βαθεῖς βαθεῖαι βαθέα οἱ, αἱ        ἐπιμελεῖς τά    ἐπιμελῆ 
Γεν. βαθέων βαθέων βαθέων τῶν           ἐπιμελῶν τῶν  ἐπιμελῶν 
Δοτ. βαθέσι βαθείαις βαθέσι τοῖς, ταῖς  ἐπιμελέσι τοῖς  ἐπιμελέσι 
Αἰτ. βαθεῖς βαθείας βαθέα τούς, τάς  ἐπιμελεῖς τά     ἐπιμελῆ 
Κλητ. βαθεῖς βαθεῖαι βαθέα     ὦ           ἐπιμελεῖς ὦ      ἐπιμελῆ 

                                       

Άσκηση 1: Γράψε  στον  παρακάτω  πίνακα  τα  τριγενή  και                                              
δικατάληκτα  επίθετα, με  κατάληξη  ής, ής, ές,  π.χ. 

ἀρσενικό  &  
θηλυκό 

οὐδέτερο ἀρσενικό &  
θηλυκό 

οὐδέτερο ἀρσενικό &  
θηλυκό 

οὐδέτερο 

ἐπιφανής ἐπιφανές εὐκλεής   ἐπιεικές 
 εὐγενές εὐμενής   πλῆρες 
εὐώδης   ἐνδεές πολυτελής  
 εὐσεβές     

 

Άσκηση 2: Γράψε  στον  παρακάτω  πίνακα  τα  τριγενή  και                                 
τρικατάληκτα  επίθετα, με  κατάληξη  ύς, εῖα,  ύ, π.χ. 

ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο 
εὐρύς εὐρεῖα εὐρύ βαθύς   
 τραχεῖα    γλυκύ 
παχύς      

 

Άσκηση 3: Γράψε  στον  παρακάτω  πίνακα  τα  τριγενή  και  τρικατάληκτα  επίθετα, με  
καταλήξεις -ός, α,  ον, και  ός, ή,  ον-   καθώς  και τα  τριγενή  και  δικατάληκτα με  

κατάληξη -ος, ον- π.χ. 

 
 
 
                                              
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο ἀρσενικό& θηλυκό οὐδέτερο 
πᾶς πᾶσα πᾶν ὁ, ἡ   ἀναμάρτητος τό  ἀναμάρτητον 
τέλειος τελεία τέλειον ὁ, ἡ   ἀμώμητος  
αἰώνιος        τό  ἀθάνατον 
πλούσιος   ὁ, ἡ   ὀρθόδοξος  
 ἑκουσία   

 
 
 

ἀκούσιος   
ἅγιος   
 ἰσχυρή ἰσχυρόν 

   Η  αρετή  είναι  πολύ  μεγάλο  καλό  για  τους  ανθρώπους 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 

2022 ώρα 10.30 το πρωί, θα 
χτυπήσει το κουδούνι στην αυλή 
του σχολείου μας (νυν Δημαρ-
χείου) για εμάς τους Απόφοιτους 
του 1962, που συναντιόμαστε 60 
χρόνια μετά, με την καρδιά μας 
γεμάτη νοσταλγία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 
6936430842, 6979210694, 

6974872782
Η οργανωτική επιτροπή

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΚΟΥΝΑΣΕΚΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

του Σαμαραβίρε και της Ρανσαβαθί, το 
γένος Περέρα, που γεννήθηκε στο Κο-
λόμπο της Σρι Λάνκα και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΛΑΔΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του Γε-
ωργίου και της Ελένης, το γένος Ορδου-

λίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Περιβλέπτου στη Βέροια.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Παύλος Δ. Πυρινός
ΠρώηνΤοπικός

ΈφοροςκαιΠρόεδρος
τηςΕ.Π.Π.Βεροίας

Πέρα από τις 19 Συνα-
ντήσεις που πραγματο-
ποίησε η Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας στο 
Κατασκηνωτικό Προσκοπι-
κό χώρο της Καστανιάς, έχει 

στο ενεργητικό της και τρεις 
Συναντήσεις (Πανελλήνιες ή 
περιοχής Βορείου Ελλάδος) 
που σημάδεψαν ευεργετικά 
και πρόσθεσαν νέες δόξες 
στην πλούσια ιστορία της Ε-
ΝΩΣΗΣ και την έκαναν γνω-
στή και ξακουστή σε όλη την 
Ελλάδα και όχι μόνο.

Αυτές είναι:
1. 1ο Συνέδριο Ενώσεων 

Παλαιών Προσκόπων Περι-
οχής Βορείου Ελλάδος, Βέ-
ροια 11-13/5/1979.

2. Πανελλήνια Συνάντηση 
Παλαιών Προσκόπων απ’ 
όλη την Ελλάδα, Καστανιά 
Βεροίας, 20-23/6/1980 και

3. 11η Πανελλήνια Συ-
νάντηση Παλαιών Προ-
σκόπων, Βέροια 7, 8 και 
9/9/1990.

ΤοΣυνέδριοΕνώσεων
ΠαλαιώνΠροσκόπωνπε-
ριοχήςΒορείουΕλλάδος,

Βέροια11-13/5/1979

Με έγγραφό της η Εφο-
ρεία περιοχής Βορείου Ελ-
λάδος (αριθ. Πρωτ.: 159/28 
Μαρτίου 1979) προς τους 
Περιφερειακούς Εφόρους, 
Εφόρους Παλαιών Προσκό-
πων Π.Ε. και Προέδρους 
Ενώσεων Παλαιών Προσκό-
πων Βορείου Ελλάδος, που 
υπογράφει ο Πολυδεύκης Β. 
Σαμολαδάς, αναφέρει ότι θα 
πραγματοποιηθεί στη Βέ-
ροια από 11 έως 13/5/1979 
Συνέδριο Ενώσεων Παλαιών 
Προσκόπων περιοχής Βο-
ρείου Ελλάδος με συμμετο-
χή: α) Περιφερειακών Εφό-
ρων, β) Εφόρων Παλαιών 
Προσκόπων Π.Ε., γ) Προ-
έδρων Ενώσεων Παλαιών 
Προσκόπων Βορείου Ελλά-
δος, με δαπάνες και ευθύνη 
της Περιφερειακής Εφορείας 
Ημαθίας.

Η συμμετοχή των Συνέ-
δρων ήταν ανέξοδη.

Οι διανυκτερεύσεις, η δι-
ατροφή Σαββάτου και Κυ-
ριακής (από την Περιφερει-
ακή Εφορεία Ημαθίας) και τα 
έξοδα μεταβίβασης με επι-
στροφή (από ειδική ενίσχυ-
ση του Δ.Σ. του Σώματος).

Τους Συνέδρους μπο-
ρούν να συνοδεύουν και άλ-
λοι αλλά θα καταβάλλουν τις 
δαπάνες τους.

ΟργανωτικήΕπιτροπή
τουΣυνεδρίουήταν:
1. Πολυδεύκης Σαμολα-

δάς – Έφορος Περιοχής
2. Θεοφάνης Σύρπης – 

Περιφερειακός Έφορος Η-
μαθίας

3. Γεώργιος Ματαράγκας 
– Έφορος Παλαιών Προσκό-
πων περιοχής

4. Βάσος Ιατρόπουλος – 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
Π.Ε. Ημαθίας

5. Μέρκος Κούτρας – Έ-
φορος Παλαιών Προσκόπων 
Π.Ε. Ημαθίας

6. Παναγιώτης Πρατσο-
λάκης – Έφορος Δράσεων 
Π.Ε. Ημαθίας

7. Παύλος Πυρινός – Το-
πικός Έφορος Βεροίας

Σύμφωνα με το πρό-
γραμμα την Παρασκευή 11 
Μαΐου 1979 οι σύνεδροι και 
συνοδεύοντα αυτούς μέλη, 
τακτοποιήθηκαν στο ξενοδο-
χείο «Αριστείδης», παρέλα-
βαν τους φακέλους και έγινε 
η πρώτη επαφή-γνωριμία.

Το Σάββατο 12 Μαΐου 
1979, άρχισε η έναρξη του 
Συνεδρίου. Μετά τα καθιε-
ρωμένα, ακολούθησε η εισα-
γωγική ομιλία του Εφόρου 
Περιοχής Βορείου Ελλάδος 
Πολυδεύκη Σαμολαδά και ει-
σηγητική ομιλία Εφόρου Πα-
λαιών Προσκόπων περιοχής 
Γεωργίου Ματαράγκα.

Η εισηγητική ομιλία του 
Εφόρου Παλαιών Προσκό-
πων περιοχής Γεωργίου Μα-
ταράγκα ήταν άκρως ενδια-
φέρουσα.

Στην τέταρτη συνάντηση 
Παλαιών Προσκόπων Βεροί-
ας στην Καστανιά, μπροστά 
στην ηγεσία της περιοχής 
Βορείου Ελλάδος, ο Γεώρ-

γιος Ματαράγκας, εξέθεσε 
τις απόψεις του πάνω στο 
πώς πρέπει να ενεργήσουμε 
για να αναπτυχθεί το κίνημα 
των Παλαιών Προσκόπων.

Ο Έφορος περιοχής δέ-
χθηκε τις προτάσεις του και 
τον ανέθεσε τη φροντίδα για 
την πραγματοποίησή τους.

Αποτέλεσμα της απόφα-
σης αυτής ήταν το πρώτο 
Συνέδριο των Παλαιών Προ-
σκόπων περιοχής Βορείου 
Ελλάδος στη Βέροια (11-
15/5/1979).

Η εισηγητική ομιλία επι-
κεντρώθηκε σε τρία σημεία:

1ο Τι πιστεύουμε στην 
Εφορεία περιοχής για την 
οργανωμένη κίνηση των Πα-
λαιών Προσκόπων.

2ο Τι και πώς προσπα-
θούμε να βοηθήσουμε αυτό 
που πιστεύουμε

3ο Τι σκοπό έχει το συνέ-
δριο και

κατέληξε ο Γεώργιος Μα-
ταράγκας.

«…Να ανανεώσουμε 
και να δυναμώσουμε μέσα 
μας το Προσκοπικό πνεύμα 
και να το κάνουμε να ακτι-
νοβολήσει στο περιβάλλον 
μας με το προσκοπικό μας 
παράδειγμα να μην ξεχνά-
με πως Έφοροι, Ενώσεις, 
Συνέδρια, Συναντήσεις κ.λπ. 
των Παλαιών υπάρχουν βα-
σικά για να βοηθούν για να 
φτιαχτούν «άνθρωποι εν α-
ρετή και υπεύθυνοι πολίτες 
της αύριον».

Με λίγα λόγια έδειξε το 
στίγμα του συνεδρίου.

Πρώτος εισηγητής, Κυ-
ριάκος Ν. Φωτιάδης Π.Ε.Π. 
Πέλλης, με θέμα:

-Ποιες δραστηριότητες 
βοηθούν για να πετύχει μια 
Ένωση στο σκοπό της.

Δεύτερος εισηγητής, Βύ-
ρωνας Βαρσάμης, Περιφε-
ρειακός Έφορος Ξάνθης, με 
θέμα:

-Τι περιμένει το ΣΕΠ από 
τους Παλαιούς Προσκόπους 
και τι οι Παλαιοί Πρόσκοποι 
από το ΣΕΠ.

Τρίτος εισηγητής, Γε-
ράσιμος Λομβέρδος, Έφο-
ρος-Σύνδεσμος Παλαιών 
Προσκόπων Π.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, με θέμα:

-Πώς μπορεί να οργα-
νωθεί μια Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων (Νομική μορ-
φή, καταστατικό, οργάνωση 
κ.λπ.).

Σ’ όλες τις εισηγήσεις έ-
γιναν προτάσεις και συζητή-
σεις που κατέληξα σε ωφέλι-
μα συμπεράσματα.

Μετά το γεύμα, πραγμα-
τοποιήθηκε επίσκεψη και ξε-
νάγηση των συνέδρων στη 
Βεργίνα από τον Μανόλη 
Ανδρόνικο.

Το βράδι δόθηκε το επί-
σημο δείπνο στους συνέ-
δρους στο οποίο παρακάθι-

σαν και οι αρχές της Βέροιας.
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Μετά τον εκκλησιασμό, 
την κατάθεση στεφάνου και 
την παρέλαση των προσκο-
πικών τμημάτων, πραγμα-
τοποιήθηκε επίσκεψη στο 
Κατασκηνωτικό Κέντρο Κα-
στανιάς όπου επιδείχθηκε 
προσκοπική δραστηριότητα 
υπαίθρου από τμήματα της 
Τοπικής Εφορείας Βεροίας.

Μετά το γεύμα, το τρα-
γούδι του αποχωρισμού και 
αναχώρηση των συνέδρων.

Για τα συνοδά μέλη προ-
βλέφθηκε:

α) Το Σάββατο το πρωί 
να επισκεφθούν και να γνω-
ρίσουν τη Βέροια

β) Το μεσημέρι να επι-
σκεφθούν τη Βεργίνα

γ) Το βράδυ να παρακα-
θίσουν στο επίσημο δείπνο

δ) Την Κυριακή να ακο-
λουθήσουν τις κινήσεις των 
Συνέδρων

Το Συνέδριο Ενώσεων 
Παλαιών Προσκόπων περι-
οχής Βορείου Ελλάδος στη 
Βέροια, προκάλεσε τον θαυ-
μασμό και τις εγκάρδιες ευ-
χαριστίες όλων όσων το πα-
ρακολούθησαν για την άρτια 
οργάνωσή του και τα ωφέλι-
μα πορίσματα του Συνεδρίου.

Ο έφορος περιοχής Βο-
ρείου Ελλάδος, Πολυδεύκης 
Σαμολαδάς στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
αρ. 2 (Αριθμ. Πρωτ.: 212/31 
Μαΐου 1979), με θέμα: «Έκ-
φραση ευχαριστιών και ευα-

ρέσκειας» προς τους Περι-
φερειακούς Εφόρους περιο-
χής, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του στην Π.Ε. Ημαθίας και 
την Ε.Π.Π. Βεροίας για το 
καταπληκτικότερο παράδειγ-
μα προσκοπικής και αδελ-
φικής διάθεσης που μας έ-
δωσαν και τον ωραίο τρόπο 
που μας υποδέχθηκαν και 
μας φιλοξένησαν… και τα 
προσκοπικά οφέλη πολλά.

Η συμμετοχή των συ-
νέδρων στο Συνέδριο ήταν 
ενθουσιώδης και εποικοδο-
μητική και τα αποτελέσματα 
των εμπεριστατωμένων ει-
σηγήσεων, έμειναν οδηγοί 
στην κατοπινή προσκοπική 
ζωή όλων των συνέδρων.

Οι εντυπώσεις και ανα-
μνήσεις από το Συνέδριο ή-
ταν άριστες για τον τρόπο 
λειτουργίας δράσης και ζωής 
της Ένωσης Παλαιών Προ-
σκόπων Βεροίας.

Ήταν και είναι παράδειγ-
μα προς μίμηση.

Αυτό θα το διαπιστώσου-
με στην 20η συνάντηση που 
θα πραγματοποιηθεί στις 3 
και 4 Σεπτεμβρίου 2022 στο 
Κατασκηνωτικό Προσκοπι-
κό Κέντρο Καστανιάς, όπου 
θα γιορταστούν τα 50 χρόνια 
της Ένωσης με πολλές προ-
σκοπικές εκπλήξεις.

Η σημερινή ηγεσία της Έ-
νωσης την ξαναζωντάνεψε.

Γράφει νέες σελίδες δό-
ξης στην Ιστορία της ζωής 
και δράσης των Παλαιών 
Προσκόπων.

Καλή Συνάντηση.

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1972-2022



Του Παπαδόπουλου 
Παναγιώτη     

   Χαιρετίζω  με πολύ ε-
κτίμηση και  ικανοποίηση 
τις πρωτοβουλίες και τις 
προσπάθειες που καταβάλ-
λουν οι έγκριτοι συμπολίτες 
μας  πρόεδρος του Συλλό-
γου  Πολυτέκνων Ημαθίας , 
κ Ιωάννης  Βελέντζας, και ο 
Γ. Γ. Γραμματέας του  Συλ-
λόγου Πολυτέκνων Νικόλα-
ος Τομπουλίδης δικηγόρος  

(δραστηριοποιείται και στο σύλλογο Ποντίων Βέροιας ). 
Προσυπογράφω, το πολύ κατατοπιστικό κείμενο ,που 
δημοσιεύτηκε πριν από μέρες στην εφημερίδα  « ΛΑ-
ΟΣ» και εκτιμώ ότι ήταν καλή και θετική   ενημέρωση σε 
πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως ,και οι Βουλευτές  πρέπει να 
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο

Παρακολουθώ με αγωνία και θλίψη, όπως όλοι οι 
Έλληνες πολίτες, την ρευστή διεθνή πολιτική  κατά-
σταση αλλά και το μέλλον της πατρίδος. Ανησυχώ με 
τους δείκτες της δημογραφικής κατιούσας που πή-
ρε  και σκέπτομαι ως πολύτεκνος τα τέσσερα παιδιά 
μου, τα έντεκα εγγόνια και την πρώτη δισέγγονη. Γι 
αυτό χάρηκα για την πρωτοβουλία των συμπατριωτών 
μου. Είναι μία ελπίδα αλλά να συνεχιστεί. Στη διαδρο-
μή της προσπάθειάς σας πολλοί είναι αυτοί που θα 
σας ακολουθήσουν. Είναι πάνω από όλα εθνικό θέμα.                                                                                                                                        
Με τα  προβλήματα των πολυτέκνων ασχολήθηκα ,  ό-
ταν το 1979 μετατέθηκα από τον Πειραιά, ως καθηγητής 
φιλόλογος, στην Κατερίνη. Τότε  ψηφίστηκε ο νόμος 
που καθόριζε πολύτεκνες οικογένειες και εκείνες που 
έχουν τέσσερα παιδιά. Ανέλαβα και αναδιοργάνωση το 
Σύλλογο με νέο καταστατικό. Έγιναν εκλογές με και, με 
πρόεδρο εμένα,  συγκροτήθηκε  το Νέο Συμβούλιο. Τότε 
διεκδικούσαμε τη Σύνταξη της Πολύτεκνης, την οποία 
πετύχαμε. Μάλιστα ,το Σεπτέμβριο του 1982,βασικός 
ήμουν ομιλητής για τους πολύτεκνους στην Διεθνή Έκθε-
ση της Θεσσαλονίκης.

    Στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση που μαστί-
ζει τη χώρα μας και τους πολέμους που ξεκίνησαν με 
κακούς οιωνούς πήρε την κατιούσα δημογραφικό θέμα 

με επικίνδυνες διαστάσεις για την πατρίδα μας. Με την 
πενιχρή οικονομική ενίσχυση  της πολιτείας στην κρίσιμη 
εποχή της ακρίβειας δεν προσφέρουν βοήθεια ,παρά 
απογοήτευση. Οι πολιτικοί δεν έχουν ιδέα πώς μεγα-
λώνει το παιδί, γιατί αυτοί, αν έχουν ένα ή δύο, έχουν 
λεφτά να αντιμετωπίσουν τα έξοδα των παιδιών τους 
από τις πλούσιες παροχές που απολαμβάνουν  και από 
τις καθιερωμένες μίζες .  Αναρίθμητα τα «ακίνητα»   Ένα 
δεν γνωρίζουν οι εθνοπατέρες .ότι οι γονείς, όταν απο-
φασίσουν να κάνουν τα παιδιά τους δεν μετράνε πόσα 
χρήματα θα πάρουν. Είναι χαρούμενοι  και υπερήφανοι, 
στην πλειοψηφία τους όταν κάνουν παιδιά. Μεγαλώνουν 
και ωριμάζουν μαζί τους .Γεννούν τα παιδιά για να χα-
ρούν το γέλιο , το κλάμα τους, την αγάπη σε όλη τη δι-
άρκεια της ζωής τους. Αργότερα θα έρθουν οι σπουδές, 
αγωνίες έξοδα μετακόμισης, ενοίκια και τόσα άλλα έξοδα 
που θα βρεθούν. Ακολουθούν οι γάμοι, τα εγγόνια. Έτσι, 
ολοκληρώνεται η υγιής πυρηνική οικογένεια. Τα έξοδα 
που απαιτούνται πολλά. Για τους Πολύτεκνους όχι τόσα 
πολλά. Πρώτα γεύονται στη συλλογική συντροφιά αλλά 
και στη συλλογική ευθύνη. Δεν περιμένουν βοήθεια από 
κανένα αλλά στηρίζονται στην συνεργασία. Δεν χρειά-
ζονται φροντιστήρια. Το πρόβλημα είναι να πετύχει ο 
πρώτος. Μετά το σπίτι γίνεται φροντιστήριο. Το ίδιο και 
με τα ρούχα. Υπάρχουν και καβγαδάκια. Η μητέρα και ο 
πατέρας έχει και αυτός αποκτήσει εμπειρία.  

 Οι υποψήφιοι γονείς, ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, δεν 
θέλουν ελεημοσύνη άλλα κίνητρα σοβαρά, Αφήστε τα 
ψίχουλα της κοροϊδίας .Οι  γονείς σήμερα είναι απο-
γοητευμένοι με την επικρατούσα  αμφισβήτηση των 
πάντων. Θέλουν τα παιδιά τους  να μεγαλώσουν σε 
μία κοινωνία, χωρίς τις ανασφάλειες και τι αδικίες. Βε-
βηλωθηκαν οι αξίες της οικογένειας, καταποντίστηκε 
ο θεσμός του γάμου που αποτελεί τον πυρηνικό ιστό 
που συγκρατεί  το συνεκτικό ιστό της ελληνικής κοι-
νωνίας. Ο πόνος και η αγωνία της ανεργίας φθείρει τις 
συνειδήσεις των γονέων και των νέων.. Χρειάζεται η 
συνεργασία όλων των συλλόγων και  με την Ομοσπον-
δία Πολυτέκνων Ελλάδος στην Αθήνα να τεθούν τα θέ-
ματα σοβαρά.  Χρειάζεται φρόνημα και  κίνητρα σοβαρά.                                                                                                                              
Πρώτο. Ποσοστό 10% μαθητών πολυτέκνων οικογενει-
ών στην εισαγωγή σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές 
της χώρας. όπως ισχύει στις στρατιωτικές σχολές αξιω-
ματικών. (Για το ποσοστό του στρατού εργάστηκα με αλ-

ληλογραφία με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέ-
ου ως Υπουργού  Εθνικής Αμύνης.)  Έτσι, θα φτιά-
ξουμε  στρατιώτες-αξιωματικούς   που θα παρατά-
ξουν τα στήθη τους απέναντι στον επίδοξο εισβολέα.                                                                                                                                  
Δεύτερο. Το πρώτο παιδί της οικογένειας από τα 4 να 
διορίζεται αμέσως δημόσιος υπάλληλος, ανάλογα με 
τα προσόντα του, το ίδιο  για το 5ο,και για το 6ο παιδί 
και συνέχεια.

Τρίτο. Τα σπουδάζοντα παιδιά των πολυτέκνων 
να εξυπηρετούνται στις Φοιτητικές Εστίες, στις με-
ταγραφές για οικονομικούς λόγους  και στις μετα-
θέσεις να προηγούνται οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, 
καθηγητές και δάσκαλοι . Τέταρτο. Όλα τα παιδιά την 
πολύτεκνης οικογένειας να έχουν διάφορα μπόνους, 
και να προτιμώνται έναντι των άλλων στους διάφο-
ρους διορισμούς.. Πέμπτο. Συνεργασία  με όλους 
τους  Συλλόγους και την Ομοσπονδία  Πολυτέκνων                                                                                                                                       
   Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους :Πρόεδρο, κ. 
Βελέντζα και τον Γραμματέα του κ Τομπουλίδη, ότι θα 
συνδέσουν το όνομά τους με μια δημιουργική θητεία. 
Χρειάζεται τόλμη και χρόνο. Π.χ. Σε ένα προχωρημέ-
νο σχέδιο, προχωρήστε σε επιτροπή  με το Μητρο-
πολίτη, τους Βουλευτές ,το Δήμαρχο, τον Αντιπεριφε-
ριάρχη και .. στην Αθήνα. Έτσι ακούγεται η φωνή του 
αδικημένου.

 Υ.Γ. ΠΡΟΣΟΧΗ. Πολύτεκνη μητέρα 41ετών, η Α-
λεξάνδρα Χοροζίδου-Τσανακτσίδου μητέρα 9 παιδιών 
αποφοίτησε στο 2ο Πτυχίο της με άριστα από το τμή-
μα Ιστορίας –Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Στην ορκωμοσία 
ήταν παρόντα και οι 9 βλαστοί, τα παιδιά της. «Κάθε 
εγκυμοσύνη είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο συναρπαστική. 
Χαρίζει βιώματα και συγκινήσεις, πληρότητα στην 
ψυχή μου, ευλογία στην οικογένειά μας» αυτά είπε 
στους δημοσιογράφους.   Αγώνα μέχρις εσχάτων. 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ-ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ? Α-
κούνε, ή κάνουν μπάνια  και πάνε να εισπράξουν από 
τα ακίνητα τα ενοίκια των φτωχών. Υποκλίνομαι κυρία 
μου στην ψυχική σου αντοχή και ότι έχεις πάρει την 
έμπνευση από την ποντιακή δεξαμενή γνώσης. Αυτό 
με κάνει και χαίρομαι  περισσότερο. Σε συγχαίρω!

(Εφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022)   

Το απόγευμα της Τρίτης 9 Αυγούστου
Αρδευτικό Κλειδίου: 

Επαναληπτικός αεροψεκασμός σε 
Ορυζώνες και Υγροτοπικά συστήματα

Στα πλαίσια συνέχισης των ενεργειών 
εναέριας ακμαιοκτονίας κουνουπιών, έχει 
προγραμματιστεί επαναληπτικός αεροψε-
κασμός με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμι-
κρου όγκου (ULV), με σκοπό την περαι-
τέρω άμεση μείωση των πληθυσμών των 
κουνουπιών. Ο επαναληπτικός αεροψεκα-
σμός θα πραγματοποιηθεί στις ρυζοκαλλι-
έργειες του αρδευτικού δικτύου Κλειδίου, 
την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 19:00, με 
πτήση διάρκειας έως δύο (2) ώρες, σε ακα-
τοίκητες περιοχές και σε απόσταση δύο (2) 
χιλιομέτρων από τον οικισμό Κλειδίου.

Ο αεροψεκασμός θα γίνει με ειδικού τύπου ελικόπτερο και ανάλογα με τις επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι για τον ψεκασμό αυτό έχουν εκδοθεί οι απαιτού-
μενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η 
διενέργεια του αεροψεκασμού θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει 
κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρ-
μογές, με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.

Για προληπτικούς λόγους, καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμού και για επιπλέον τρεις ώ-
ρες, κρίνεται σκόπιμο να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.

Το βράδυ της Τετάρτης 10 Αυγούστου
Ψεκασμοί ακμαιοκτονίας κουνουπιών 

σε Νεοχωρόπουλο και Λουτρό
Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 10/08/2022 και ώρα 22:00–

01:00 θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές ψεκασμού ακμαιοκτονίας κουνουπιών υπέρμικρου 
όγκου (ULV) εντός των οικισμών:

• Νεοχωρόπουλο, Δήμος Αλεξάνδρειας, 22:00-23:00
• Λουτρός, Δήμος Αλεξάνδρειας, 23:00-01:00
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να μην δημιουργηθεί ο παραμικρός κίνδυνος 

για την ανθρώπινη υγεία, παρότι η ουσία που θα χρησιμοποιηθεί για τον ψεκασμό αποδο-
μείται τάχιστα, θα πρέπει να ληφθούν υποχρεωτικά από τους κατοίκους, τα ακόλουθα μέτρα:

• Κατά την έναρξη του ψεκασμού μέχρι και μία ώρα μετά τον ψεκασμό απαγορεύεται να 
κυκλοφορούν άνθρωποι. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για τα οικόσιτα ζώα.

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν στο δρόμο απ’ όπου θα περάσει 
το ψεκαστικό όχημα θα πρέπει να είναι κλειστά έως και μία ώρα μετά τον ψεκασμό.

• Η μπουγάδα, τα παιδικά παιχνίδια και τυχόν τρόφιμα που βρίσκονται στις αυλές πρέπει 
να έχουν μαζευτεί πριν την ώρα του ψεκασμού και για μία ώρα μετά.

• Τα ζώα πρέπει να απομακρυνθούν ή να σταβλιστούν και να προφυλαχθούν τα μικρά 
τους, κατά τη διέλευση του ψεκαστικού.

• Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να απομακρύνουν προσωρινά τα μελισσοσμήνη από τις 
ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα που χρησιμοποιείται είναι τοξικό για τις μέλισσες.

Σε τυχόν πε-
ρίπτωση έκθεσης 
στην ουσία του 
φαρμάκου, μπο-
ρεί ενδεχομένως 
να προκληθεί πα-
ροδικός εθισμός 
του δέρματος ή 
παροδικός ερε-
θισμός του ανα-
πνευστικού συ-
στήματος, ειδικά 
στα ευαίσθητα ή 
αλλεργικά άτομα. 
Στην περίπτωση 
αυτή συμβουλευ-
τείτε τον γιατρό 
σας, ή τηλεφω-
νήστε στο 210-
5212054 και 210-
5212000.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 9282Γ/04-08-2022 έκθεση επίδοσης της 
Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βέροιας Αγγάλα 
Ευδοξίας, μετά από έγγραφη παραγγελία που μου δόθηκε 
στις 1/8/2022 από τον δικηγόρο ΑΓΛΑΪΑ ΚΡΕΤΣΗ πληρεξού-
σια της εταιρείας με την επωνυμία doValue Greece Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, 
με διακριτικό τίτλο «doValue Greece», πρώην με την επωνυ-
μία «EUROBANK FPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», με διακριτικό 
τίτλο «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES», 
(Α.Φ.Μ.: 099755919), που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, στη 
διασταύρωση των οδών Κύπρου, αρ. 27 και Αρχιμήδους, κατέ-
στη αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα 
με τον Ν. 4354/2015, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 220/1/13.03.2017 
απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θε-
μάτων, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της αλλοδαπής εται-
ρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «FRONTIER ISSUER 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», (ΦΡΟΝΤΙΕΡ ΙΣΣΟΥΕΡ 
ΝΤΑΚ), με έδρα το Δουβλίνο Ιρλανδίας, με αριθμό μητρώου 
669436, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέστη ειδική 
διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», (Α.Φ.Μ. 
094014201), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, ό-
πως εκπροσωπείται νόμιμα, επέδωσα στην κ. Αντιεισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας, για λογαριασμό του ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ 
ΣΥΜΕΩΝ του Κωνσταντίνου πρώην Κατοίκου Μακροχωρίου 
Ημαθίας, οδός Αριστοτέλους αρ. 205, ΑΦΜ: 116017028 και 
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο 
της υπ’ αριθμόν 5148/2021 Απόφασης του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, μετά των συγκοινοποιούμενων 
της με αυτήν εγγράφων, σύμφωνα με την οποία δικάζει ερήμην 
των εναγομένων, ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό 
των διακοσίων(200€) ευρώ, δέχεται την αγωγή, υποχρεώνει 
τους εναγόμενους να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων 
εκατόν πενήντα επτά και δεκατεσσάρων λεπτών (29.157,14€) 
ευρώ, νομιμοτόκως από 19/06/2013 και μέχρι την ολοσχερή 
εξόφληση. Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας εις 
βάρος των εναγομένων τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων 
εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00€) 

ΝΑΟΥΣΑ 05/08/2022
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ

ΑΓΓΑΛΑ Ν. ΕΥΔΟΞΙΑ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλ-

κιβιάδη και της Μαρίνας, το γένος Κί-
τσου, που γεννήθηκε και κατοικεί στην 
Μαρίνα Ναούσης και η ΖΑΤΤΑ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΚΗ του Αναστασίου και της Κατίνας, 
το γένος Ραφτοπούλου, που γεννήθηκε 

στην Καστοριά και κατοικεί στο Κωσταράζι Καστοριάς, 
πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα 
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας στη Μαρίνα Ναούσης.

Γιατί οι ελληνικές οικογένειες 
αποφεύγουν να τεκνοποιήσουν
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Την ερχόμε-
νη Δευτέρα 
στις 7.30 

το απόγευμα στα 
γραφεία της ομά-
δας στο στάδιο, 
θα πραγματοποι-
ηθεί γενική συνέ-
λευση του ΦΑΣ 
Νάουσα που θα 
κρίνει ουσιαστικά 
το μέλλον σε ότι 

αφορά την αλλα-
γή κατηγορίας.

Όλες οι κινήσεις την νε-
οεκλεγείσας διοίκησης με 
χρηματοδότη τον Π. Αρα-
μπατζή και πρόεδρο τον 
Θ. Τεληγιαννίδη, έγιναν με 
βάση το απόλυτο συμφέ-
ρον της ομάδας της Νά-
ουσας και αυτός ήταν και 
θα είναι ο αποκλειστικός 
στόχος. Το καλό του ΦΑΣ.

Η αλλαγή κατηγορίας 

που προσδοκούν όλοι να 
επιτευχθεί, είναι βέβαιο ό-
τι θα έχει την πλήρη στή-
ριξη των μελών του ΦΑΣ 
Νάουσα και φυσικά των 
φιλάθλων.

Η οικονομική δαπάνη η 
οποία είναι αποφασισμένη 
να επενδυθεί θα καλύψει 
απόλυτα και με τον καλύ-
τερο τρόπο και την αλλαγή 
κατηγορίας, ξεφεύγοντας 
από αυτά τα πέτρινα χρό-
νια που η ομάδα ταλαι-

πωρείται στα ερασιτεχνικά 
πρωταθλήματα.

Σημειώνεται ότι τις 6 το 
απόγευμα της ίδιας μέρας 

(Δευτέρα 8/8) θα γίνει η 
πρώτη συγκέντρωση των 
ποδοσφαιριστών και η έ-
ναρξη της προετοιμασίας.

Πότε ξεκινούν τα πρωταθλήματα
και το κύπελλο της ΕΠΣ Ημαθίας

Η ΕΠΣ Ημαθίας γνωστοποίησε τις προκηρύξεις και τη διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.
Το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας ορίστηκε να ξεκινήσει στις 17/9 και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό 13 ομάδες, ενώ της Β’ κατηγορίας 

ορίστηκε να ξεκινήσει στις 2/10 με 16 ομάδες να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Το κύπελλο της ΕΠΣΗ θα κάνει σέντρα στις 10/9.
Η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου θα διενεργηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη 
επιτυχία οι καθιερωμένες θερι-
νές Αγωνιστικές Δοκιμασίες των 
Αξιωματούχων Διαιτησίας, οι ο-
ποίες διεξήχθησαν την Πέμπτη 
4 Αυγούστου 2022 στις εγκατα-
στάσεις του Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Νάουσας.

Τα γνωστά και ως FIFA Tests 
πραγματοποιήθηκαν με τη συμ-
μετοχή αξιολογημένων διαιτητών 
και βοηθών διαιτητών 1ης, 2ης 
και 3ης κατηγορίας, προερχο-
μένων απο τις Ενώσεις Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων Ημαθίας, 
Πέλλας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, 
Ηπείρου, Κοζάνης, Φλώρινας, 
Γρεβενών, Καστοριάς, Πιερίας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Θεσσαλίας 
και Τρικάλων.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) 
ως συνδιοργανώτρια της εκδή-
λωσης αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει, καταρχάς τον 
Δήμο Νάουσας, και ιδιαίτερα τον 
Δήμαρχο της πόλης κ. ΝΙΚΟ ΚΑ-
ΡΑΝΙΚΟΛΑ και τον αρμόδιο Αντι-
δήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού κ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΖΟΥΒΑΡΑ, κα-
θώς και τον Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ, για 
την παροχή, τόσο του γηπέδου, 
όσο και αθλητικού εξοπλισμού, 
απαραίτητου για την πραγματο-
ποίηση των αθλητικών δοκιμασί-
ων των υποψηφίων.

Επιπλέον, ιδιαίτερες ευχαρι-
στίες οφείλονται στους διοικητές 
των Νοσοκομείων Βέροιας και 
Νάουσας, και ιδιαιτέρως στον Δι-
ευθυντή της Καρδιολογικής Κλι-
νικής κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ, και 

τέλος, στους τρεις γιατρούς που 
κάλυψαν με την παρουσία τους 
τη διοργάνωση, τον κ. ΓΙΩΡΓΟ 
ΜΑΛΟΥΤΑ, τον κ. ΒΑΓΓΕΛΗ Σ-
ΔΟΓΚΟ και τον κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΗ-
ΔΗΝΗ.

10 6-7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Γενική συνέλευση που θα 
ανοίξει τα «φτερά» του ΦΑΣ 
Νάουσα για κάτι καλύτερο!

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

08-08-2022 μέχρι 

14-08-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 06-08-2022

08:00-14:30 ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 

23310-27355

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

(Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ)Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-

23360

08:00-14:30 ΠΑΠΑ-

ΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΕΛΗΑΣ) ΕΛΗΑΣ 4 23310-60064

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

19:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

Κυριακή 07-08-2022

08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

19:00-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

32 23310-22968

21:00-08:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

32 23310-22968

Δευτέρα 08-08-2022

16:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

16:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-

ΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

Φαρμακεία

ΑΠΟ18/7ΕΩΣ19/8ΤΟΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙΣΥΝΕΧΕΣ08:00-16:00

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΠΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι θερινές αγωνιστικές
δοκιμασίες των διαιτητών
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Αυγούστου 2022 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Ελληνικής Ευ-
αγγελικής Εκκλησίας Βέροιας η 
Σοφία Γαβρ. Καλφόγλου σε η-
λικία 97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται την Κυριακή 7 Αυ-

γούστου 2022 στις 6.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Αλεξάνδρειας Ημα-
θίας ο Νικόλαος Μπαλαρης σε 
ηλικία 75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Αυγούστου 2022 στις 5.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Επισκοπής Ημαθίας ο 
Γεώργιος Μόρας σε ηλικία 84 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 

Αυγούστου 2022 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβά-
ρας στην Αγ. Βαρβάρα Βέροιας 
η Πηνελόπη Γιαλαμά σε ηλικία 
87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 στις 

12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Πολυ-
δένδρι  η Αικατερίνη Δούλαλα σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Το Σάββατο 6 Αυγούστου
Πανηγυρίζει η εκκλησία 
της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος στη Βέροια
Το Σάββατο 6 Αυγούστου στο πλαίσιο του εορτασμού 

της Δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού, πανηγυρίζει στη Βέροια το ομώνυμο παρεκκλήσι 
της ενορίας που βρίσκεται την οδό Μ. Αλεξάνδρου.

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν σύμφωνα με το παρα-
κάτω πρόγραμμα:

Σάββατο 6 Αυγούστου
7:30 π.μ. Όρθρος – Θ. Λειτουργία – Ευλογία και διανο-

μή σταφυλιών
7:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 

Αυγούστου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ.
ΨΙΨΙΚΑ

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 παιδιά, Τα εγγόνια
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

Η Μεγάλη Παράκληση 
της Υπεραγίας Θεοτόκου 

στην Αγία Μαρίνα Βεροίας
 Την Πέμπτη 4 Αυγού-

στου το απόγευμα ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων χοροστάτησε 
στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Υπεραγί-
ας Θεοτόκου και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Μαρίνης 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Αγίας Μαρίνης του Δή-
μου Βεροίας.

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» ευχαριστεί εγκάρδια την Πρόεδρο και 
Γενική Συντονίστρια του Συλλόγου «Magic Mission», 

κ. Βρισηίδα Μαύρου , καθώς και τα μέλη, τους εθελοντές και φίλους αυτού, 
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή στήριξή μας, σε ετήσιο 
κύκλο,  με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (διατροφής, ρουχισμού κλπ).

Ο Σύλλογος «Magic Mission» αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους  
αρωγούς στο έργο υποστήριξης προσώπων και ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων από πλευράς του «Έρασμου»

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

 Γεωργία Φωστηροπούλου
Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό 
Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού 
Ναούσης.

 Την Κυριακή 7 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα 
χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκλη-
ση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Σελίου. 

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χο-
ροστατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση 
της Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. 

 Την Τρίτη 9 Αυγούστου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στο 
Πολυδένδρι με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Νικολάου του Κοκοβίτη. 

Την Τρίτη 9 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στα 
προπύλαια του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας θα υποδε-
χτεί την Ιερά και Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Πέ-
τρας. Στη συνέχεια θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση της Θεοτόκου. 

Από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου κατόπιν αδελφικής προ-
σκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Πα-
ξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου θα βρίσκεται στην 
Κέρκυρα, όπου θα συμμετάσχει και θα προεξάρχει στις λα-
τρευτικές εκδηλώσεις και στην πάνδημη Ιερά Λιτανεία με την 
ευκαιρία της εορτής της Αναμνήσεως του Θαύματος του Αγίου 
Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος.

 Την Πέμπτη 11 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει 
το θέμα: «Οι επτά λόγοι της Υπεραγίας Θεοτόκου» μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 

στο Facebook και τον ραδιοφωνι-
κό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

 Το Σάββατο 13 Αυγούστου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Ακολουθία του 
Επιταφίου της Παναγίας στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Να-
ούσης.

 Την Κυριακή 14 Αυγούστου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Κυριακή 14 Αυγούστου στις 
6:30 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πο-
λυαρχιερατικό Εσπερινό στο Πα-
νελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Πα-
ναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

 Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου το 
πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρ-
χιερατικό Συλλείτουργο στο Πανελ-

λήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο. 
Τη Δευτέρα 15 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος 

στον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό και στην Ακολουθία του Επι-
ταφίου της Παναγίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

 Την Τρίτη 16 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου.

 Την Τρίτη 16 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM».

Η κίνηση του Μητροπολίτη
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωρ-

γιανούς, άρτιο και οικο-

δομήσιμο, περιφραγμέ-

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 40 τ.μ. στη Βέ-

ροια, στην οδό Κωτου-

νίου 14, σε πολυκατοι-

κία με ασανσέρ στον 4ο 

όροφο, με ημιαυτόνομη 

θέρμανση, με 1 υπνο-

δωμάτιο με ενοιχισμένη 

ντουλάπα, σαλόνι, κου-

ζίνα και μπάνιο. Το δι-

αμέρισμα είναι φωτεινό 

και ήσυχο. Τιμή συζητή-

σιμη. Τηλ. επικοινωνίας: 

6931 929530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιά-

ζεται γκαρσονιέρα 35 

τ .μ . ,  γ ΄  όροφος ,  κέ -

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

νω από την εκκλησία 

του  Αγ .  Δημητρ ίου ) , 

ατομική θέρμανση αέ-

ριο, επιπλωμένο, κα-

τάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

ζίνα, ατομική θέρμανση, 

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

στα, μεγάλα μπαλκόνια, 

θέα κάμπο.  Περ ιοχή 

Καλλιθέα, 450 ευρώ. 

Τηλ.: 6992 760556 & 

6974 142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
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€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 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.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα πλήρως ανακαινισμένο, 

στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-

ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα 

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξε-

ως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωρά-

φι 10 στρέμματα, χέρσο, 

αρδευτικό, πάνω στην ά-

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

λάντζα σε εστιατόριο για κα-

θημερινή εργασια Παρέχε-

ται οικία για διαμονή. Πληρ. 

τηλ.: 6972 012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 

διατροφή, διαμονή, πλήρης 

ασφάλιση και ικανοποιητι-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 

341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλικι-

ωμένων. Τηλ.: 6945 738276 

κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση η-

λικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία 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.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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 πληροφορί-

ες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
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

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με αντλία 
θερμότητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στάσεις, 
Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-
πάλληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

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

Η ΔάιοςΠλαστικάΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40 
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξει-
δικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητι-
κών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

Η εταιρία PaniniΑ.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει εργάτες / εργάτριες παρα-
γωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - 

βιομηχανική παραγωγή 
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
Πλήρη Απασχόληση
Άριστο περιβάλλον
Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προ-
σλάβει μηχανολόγο – μηχανικό παραγωγής  

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων 

ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε 

ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηρι-

στικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προσλάβει τεχνολόγο τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 5 χρονιά προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τομέα των 

τροφίμων
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr



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 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Το ΚΔΑΠΑμεΑΜ.Α.μ.Α. αναζητά οδηγό 18θέσιου λεωφο-
ρείου (3ωρη απασχόληση), για τη μετακίνηση των ωφελούμε-
νων, με τα εξής προσόντα:

1) Δίπλωμα κατηγορίας Δ 
2) Εμβολιασμένος
3) Η εμπειρία σε σχολικό λεωφορείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Το ωράριο εργασίας θα είναι απογευματινό.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180
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Στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης προς ΟΤΑ και ΔΕΥΑ
Πρόταση για προμήθεια 20.500 έξυπνων υδρομέτρων, προϋπολογισμού 

10 εκατ. ευρώ, ετοιμάζεται να καταθέσει η ΔΕΥΑΒ

35 θέσεις για υποψήφιους φοιτητές / τριες στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου για Ρομά και διαμεσολαβητές Ρομά, ωφελούμενους λόγω 

αστεγίας και πρώην φιλοξενούμενους δομών παιδικής προστασίας

Πρόσκληση προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας κα-
θώς  και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την υποβολή 
προτάσεων (πράξεων), για την κατασκευή έργων και την προμήθεια 
απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότη-
τας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένα, 
αφορούν στη χρηματοδότηση των παραπάνω φορέων, για: Υποδομές 
παροχής νερού - Τηλεμετρία - Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό 
διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης - Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού 
και  Μονάδες αφαλάτωσης.

Η πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και η χρηματοδοτούμενη 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημόσια δαπάνη που 
διατίθεται για την ένταξη πράξεων, ανέρχεται στα 95 εκατ. ευρώ πλέον 
ΦΠΑ. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση 
ανά Δημοτική Ενότητα. Σε περίπτωση συνεργασιών μεταξύ των δικαι-
ούχων (π.χ. διαδημοτική συνεργασία) είτε για λόγους βέλτιστου σχεδι-
ασμού έργων / δράσεων, οικονομίας κλίμακας κλπ. ευρύτερων περιο-
χών, είτε για λόγους μη επάρκειας / αδυναμίας δικαιούχου, το πλήθος 

των ανωτέρω υποέργων δύναται να αυξάνεται αναλόγως. Οι 
εμπλεκόμενοι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν 
αμοιβαία αποφασίσει και συμφωνήσει το φυσικό και οικονομι-
κό αντικείμενο (με Προγραμματική Συμφωνία), καθώς και τη 
διαχείριση του έργου (ένας δικαιούχος της συνολικής Πράξης).

Ορίζεται ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός κύριου 
υποέργου 200.000,00 € (προ ΦΠΑ).

Μετά την υποβολή προτάσεων, θα πραγματοποιηθεί η 
αξιολόγηση από Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος.

Πρόταση της ΔΕΥΑΒ για προμήθεια
 20.500 έξυπνων υδρομέτρων

Πρόταση για 20.500 έξυπνα υδρόμετρα αναμένεται να 
καταθέσει η ΔΕΥΑ Δήμου Βέροιας, προϋπολογισμού 10 εκατ. 
ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιχείρησης, 
Στέργιο Διαμάντη,  η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΒ ετοιμάζει 
ήδη την αίτηση χρηματοδότησης για προμήθεια ψηφιακών με-
τρητών νερού, που θα την υποβάλει στο Υπουργείο, μέχρι τις 9 
Σεπτεμβρίου 2022, που έχει οριστεί ως ημερομηνία λήξης των 
αιτήσεων.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας & 
Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας ενημερώνει πως η Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 
Φτώχειας του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει και ανανέω-
σαν ήδη την 12η Ιουλίου 2022, προσφέρουν ετησίως συνολικά 
35 θέσεις φοίτησης (συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων 
υποτροφιών) σε υποψήφιους/-ες φοιτητές/-τριες στα Προγράμματα 
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (8 Προπτυχιακά, 
1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
και 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες), η έναρξη των οποίων 
θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν 
στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτροφιών, είναι (α) άτομα που α-
νήκουν στην κοινωνική ομάδα Ρομά, καθώς και Διαμεσολαβητές 
Ρομά, (β) ωφελούμενοι λόγω αστεγίας και (γ) πρώην φιλοξενούμε-
νοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής 
προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της 
ηλικίας τους.

Ειδικότερα:
(α) Οι Ρομά θα υποβάλλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος 

Ρομά ή Κέντρου Κοινότητας.
(β) Οι άστεγοι θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από Δήμο ή από 

κέντρο φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον μία φορά/τα τελευταία 3 
έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν λάβει  ή να 

λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από Δημόσια 
Δομή ή φορέα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης.

(γ) Η αίτηση των πρώην φιλοξενούμενων 
δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμε-
νων δομών παιδικής προστασίας, οι οποίοι 
έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους 
θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση 
της δομής παιδικής προστασίας στην οποία 
φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται ή οποιοδή-
ποτε άλλο έγγραφο μπορεί να αποδείξει τη 
φιλοξενία.

 Οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω τριών 
κατηγοριών απευθύνονται στο Κέντρο κοινό-
τητας και στο Παράρτημα Ρομά αυτού όπου 
θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρα-
κάτω σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-
candidate/public#/.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης 
έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει την Τετάρτη, 24 
Αυγούστου 2021 και ώρα 11:59 πμ (πρωινή).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγμα-
τοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων (24η Αυγούστου 2022), 
μέσω δημόσιας κλήρωσης, η οποία θα διε-
νεργηθεί το Σεπτέμβριο παρουσία του Γενι-
κού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Προέ-
δρου του Ε.Α.Π. σε ειδική εκδήλωση.

Η παραπάνω κλήρωση δεν αφορά τους/
τις εν ενεργεία φοιτητές/τριες που απώλεσαν 
την εν λόγω υποτροφία, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με 

Παράρτημα Ρομά στα τηλέφωνα 2333053129 και στο 23114 και 
ώρες 9:00-15:00.
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