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Ο νέος υγειονομικός εφιάλτης 
απειλεί και πάλι την υγειά

και την ελευθερία μας
Τελικά όσο και να προσμένουμε σε επιστροφή στην 

κανονικότητα των προηγούμενων ετών, οι εξελίξεις δεν 
δείχνουν ενθαρρυντικές. Η εμφάνιση μιας νέας υγειονο-
μικής απειλής που ακούει στην ονομασία Candida auris 
και είναι ένας ενδονοσοκομειακός μύκητας, φαίνεται ότι 
θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Η ανθεκτικό-
τητά του σε αντιβιοτικά και απολυμαντικά είναι εντυπω-
σιακή και σε νοσοκομείο των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να 
γκρεμίσουν μολυσμένη πτέρυγα, αφού δεν μπορούσαν 
ούτε με ισχυρές απολυμάνσεις να τον αντιμετωπίσουν. 

Η σχολαστική υγιεινή των χεριών αναφέρεται ως 
βασικό όπλο εναντίον του και φαίνεται ότι κάποιες συ-
νήθειες του κορωνοϊού θα διατηρηθούν μόνιμα. Φυσικά 
ποιος δεν επιδοκιμάζει την βελτίωση στα νοσοκομεία, 
αφού θυμόμαστε τα ανεξέλεγκτα επισκεπτήρια και τους 
συνωστισμούς σε διαδρόμους και θαλάμους, που μετέ-
τρεπαν τα νοσοκομεία σε «φυτώρια» μικροβίων. Αλλά 
μήπως φτάσουμε πλέον στο σημείο τα νοσοκομεία να 
γίνουν «απρόσιτοι» χώροι με αυστηρά πρωτόκολλα και 
οι εργαζόμενοι σε συνεχή επαγρύπνηση;

Τίποτα πια δεν είναι ίδιο. Πώς εξελίχθηκε έτσι η ζωή 
μας με ασφυκτικούς περιορισμούς και θανατηφόρους 
κινδύνους; Τι έφταιξε; Τι κάνουμε λάθος; Ας τεθεί σε 
πρώτη προτεραιότητα η υγειονομική ασφάλεια για να 
αναπνεύσει και πάλι η ανθρωπότητα.
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ΜΑΪΟΥ
Του εν ουρανώ φανέντος Σταυρού

του Σαββατοκύριακου

Μην ξεχάσουμε αυτή την Κυριακή
τις ευχές σε όλες τις μαμάδες!

Τις μανούλες όλου του κόσμου τιμούμε 
αύριο Κυριακή 8 Μαίου, παγκόσμια ημέρα 
της μητέρας ή όπως έχουμε συνηθίσει να 
την λέμε «γιορτή της μητέρας», που μας 
δίνει μια ευκαιρία  να  πούμε και να δείξου-
με για μία ακόμα φορά, πόσο τις αγαπάμε, 
όπου κι ανα βρίσκονται οι γονείς.  Στην Ελ-
λάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη 
Κυριακή του Μαΐου και φέτος πέφτει στις 
8 Μαΐου.  Όπου λοιπόν και αν βρίσκεστε, 
πάρτε την ένα τηλέφωνο να της ευχηθείτε, 
πηγαίνετε να τη συναντήσετε και κάντε την 
μία αγκαλιά. Κι αν δεν μπορείτε δεν πειρά-
ζει, εκείνη το ξέρει. Αντίστοιχες εορτές και 
τιμές προς τη μητέρα γίνονταν σε ολόκλη-
ρο τον αρχαίο κόσμο. Στην ελληνική μυθο-
λογία συναντάμε τη μητέρα Γη, τη πρώτη 
μητέρα, που λατρεύονταν σαν θεότητα και 
ήταν η προσωποποίηση της φύσης και 
μητέρα των πάντων. Ωστόσο η  Γιορτή της 
Μητέρας προέρχεται από ένα αμερικανικό 

κίνημα των γυναικών-μητέρων με που ιδρύθηκε το 1965 υπό την Άνν Τζάρβις κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου εμφύ-
λιου πολέμου (1861-1865) και δραστηριοποιήθηκε υπέρ της ειρήνης με διάφορες ακτιβιστές δραστηριότητες. Σήμερα 
η γιορτή της μητέρας εορτάζεται σε πάνω από 40 χώρες στον κόσμο και βέβαια στην Ελλάδα, όπου η σχέση με την 
μητέρα εξακολουθεί να είναι καθοριστική σε βάθος χρόνου! Χρόνια πολλά λοιπόν, σε όλες τις μάνες!

 Επιστρέφει ο πράσινος ήλιος του ΠΑΣΟΚ;
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι 

προτάσεις για την αλλαγή του ο-
νόματος και του εμβλήματος του 
ΚΙΝΑΛ για την οποία καλούνται 
να ψηφίσουν τα μέλη του κινήμα-
τος την Κυριακή, 8 Μαΐου, ημέρα 
που θα εκλέξουν τα νέα τοπικά 
και νομαρχιακά όργανα, αλλά και 
τους αντιπροσώπους ενόψει του 
3ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙ-
ΝΑΛ που θα γίνει στις 20-22 Μαΐ-
ου. Τα δυο ονόματα από τα οποία 
καλούνται να επιλέξουν τα μέλη 
του κινήματος είναι: ΚΙΝΗΜΑ ΑΛ-
ΛΑΓΗΣ και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ. Η λεπτομέρεια είναι 

ότι δίπλα στο δεύτερο όνομα είναι και ο περίφημος ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Τελικά όπως η ζωή και η πολιτική κύκλους κάνει 
και ένα σύμβολο όπως ο πράσινος ήλιος που «απαρνήθηκαν» πριν λίγα χρόνια φαίνεται ότι επανέρχεται στο προσκή-
νιο. Φυσικά το ουσιώδες είναι η πολιτική και όχι τα σύμβολα, αλλά με αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία πώς να μην 
αναπολεί ο κόσμος τις παλιές καλές εποχές του πράσινου ήλιου του ΠΑΣΟΚ;;;

ΟΔημήτρηςΖαμπελάκηςτου«ΣτάσουΜύγδαλα»
έκλεψετηνπαράστασηστοDEAL

Άλλη μια συμμετοχή βε-
ροιώτη σε τηλεπαιχνίδι, αλλά 
αυτή την φορά νομίζουμε ότι  
ο Δημήτρης Ζαμπελάκης, ιδιο-
κτήτης του «Στάσου Μύγδαλα» 
«έκλεψε» την παράσταση στο 
τηλεπαιχνίδι DEAL με τον Χρή-
στο Φερεντίνο που προβλήθη-
κε την Πέμπτη(5/5) στον Alpha. 
Άνετος με την κάμερα, ιδιαίτερα 
επικοινωνιακός, είδαμε εκτός α-
πό την συμμετοχή του Δημήτρη 
στο παιχνίδι να ξετυλίγονται και 
στοιχεία της ζωής του, όπως 
όταν το 1981 σε ηλικία περίπου 
10 ετών βοηθούσε σε ένα από 
τα πρώτα φαστφουντάδικα της 
Βέροιας, που άνηκε στον θείο 
του και τον ώθησε προς τον 
δρόμο της εστίασης. Ο Δημή-
τρης αναμετρήθηκε με τον Τρα-
πεζίτη και την ρουλέτα των κουτιών του παιχνιδιού και τελικά έκανε συμφωνία(deal) και έφυγε με 4.500 ευρώ. Είναι σίγου-
ρο ότι εκτός από το κερδισμένο ποσό χάρηκε την εμπειρία και αποχαιρέτησε  τον Χρήστο Φερεντίνο με την υπόσχεση ότι 
ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής θα έρθει στη Βέροια και θα τον επισκεφθεί στο «Στάσου Μύγδαλα»!

Γιατη«συντέλειατουκόσμου»θαπροειδοποιήσει
τηΔύση,στις9Μαΐου,οΠούτιν…;;;

Το διαβάσαμε κι αυτό και πραγματικά σαστίζει ο εγκέφαλός μας με όσα συμβαίνουν τελευταία στον κόσμο όλο! Για τη 
«συντέλεια του κόσμου» λέει αναμένεται να προειδοποιήσει τη Δύση ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με το CNN, δυτικοί 
αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου, μια συμ-
βολική ημέρα για τη Ρωσία.

Η 9η Μαΐου, γνωστή ως «Ημέρα της Νίκης» στη Ρωσία, γιορτάζεται η ήττα των Ναζί το 1945 και σηματοδοτείται από 
στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα όπου οι Ρώσοι ηγέτες παρακολουθούν από εξέδρα που στήνεται απέναντι από το 
μαυσωλείο του Βλαντίμιρ Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία.

Δυτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν εδώ και καιρό ότι ο Πούτιν θα εκμεταλλευτεί τη συμβολική σημασία της ημέρας για να 
ανακοινώσει είτε ένα στρατιωτικό επίτευγμα στην Ουκρανία, είτε μια σημαντική κλιμάκωση των εχθροπραξιών – ή και τα 
δύο.

Ο ρώσος πρόεδρος είναι λάτρης των συμβολισμών, γεγονός που αποδεικνύεται και από το ότι η εισβολή εκκίνησε την 
επομένη της Ημέρας του Υπερασπιστή της Πατρίδας.

Ο Θεός να μας φυλάει και πέραν τούτου, ουδέν!



Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επικαιρότητα έχει από χθες ο ενδονοσοκομειακός μύκητας 
«Candida Auris» ο οποίος αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικός στα αντιμυκητισιακά, μπορεί να πα-
ραμείνει στο δέρμα ενός ανθρώπου αλλά και σε αντικείμενα στον χώρο, όπως τα έπιπλα και ο 
εξοπλισμός του νοσοκομείου, για πολύ καιρό, μπορεί να εισβάλει στο σώμα και να πλήξει τον 
ασθενή, εάν το ανοσοποιητικό του σύστημα έχει ήδη αποδυναμωθεί, αλλά και να εξαπλωθεί 
σταδιακά. 

Η Candida auris αποτελεί μύκητα που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη σε σοβαρά 
πάσχοντες, όπως είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ με μακρά συνήθως νοση-
λεία και οι οποίοι κατά κανόνα φέρουν ξένα σώματα, όπως π.χ. καθετήρες. Ο ΕΟΔΥ εξέδωσε  
χθες ανακοίνωση για τον  Candida auris  στα νοσοκομεία ενημερώνοντας το κοινό τόσο για 
το τι ακριβώς είναι ο συγκεκριμένος μύκητας, όσο και για το πόσο επικίνδυνος ενδέχεται να 
είναι στους ασθενείς. Για την πρόληψη των λοιμώξεων από Candida auris, όπως και για την 
πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων συνολικά, η υγιεινή των χεριών από τα μέλη του 
προσωπικού, ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και η εφαρμογή ορθών πρακτικών 
στη διαχείριση των ασθενών είναι πρωταρχικής σημασίας.

Ο ΕΟΔΥ ξεκαθαρίζει πως η μετάδοση του εν λόγω παθογόνου δεν αποτελεί πρόβλημα δη-
μόσιας υγείας στην κοινότητα (εξω-νοσοκομειακό περιβάλλον), ενώ επισημαίνει πως έχει ήδη 
ξεκινήσει καταγραφή των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ο ΕΟΔΥ ως ο αρμόδιος φορέας για την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων στη χώ-
ρα μας έχει διερευνήσει και συνδράμει στην εφαρμογή περιοριστικών μέτρων σε νοσοκομεία 
που δήλωσαν περιπτώσεις αποικισμού ή λοιμώξεις από Candida auris σε συνεργασία με τις 
επιτροπές λοιμώξεων. Η διερεύνηση είχε ως αποτέλεσμα ο ΕΟΔΥ να εισηγηθεί την καθολική 
επιτήρηση του αποικισμού και της λοίμωξης από Candida auris σε όλα τα νοσοκομεία της 
χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατο ΦΕΚ του Υπουργείου Υγείας (1665/07-04-2022), οι 
νοσοκομειακές λοιμώξεις, μεταξύ των οποίων και οι λοιμώξεις από Candida auris, αποτελούν 
υποχρεωτικώς δηλούμενα νοσήματα.

Καταγραφή για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις
Τους τελευταίους μήνες ο ΕΟΔΥ έχει ξεκινήσει εντατική καταγραφή της επίπτωσης των νο-

σοκομειακών λοιμώξεων στη χώρα μας μετά από τα δύο τελευταία απαιτητικά χρόνια για τις 
υπηρεσίες υγείας λόγω της πανδημίας COVID-19. Η καταγραφή και η εκτίμηση κινδύνου για τα επιμέ-
ρους παθογόνα πραγματοποιείται με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Εν κατακλείδι, η βελτίωση της καταγραφής των νοσοκο-
μειακών λοιμώξεων συνολικά και όχι αποσπασματικά, με 
βάση ένα καθολικό σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, με τη 
χρήση κοινών μεθόδων καταγραφής και αποτύπωσης των 
δεδομένων, αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΟΔΥ.

Το προσεχές διάστημα τα δεδομένα της συστηματικής 
καταγραφής του ΕΟΔΥ θα είναι διαθέσιμα στην επιστημονι-
κή κοινότητα και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-
ας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη χάραξη 
εθνικών στρατηγικών μείωσης των νοσοκομειακών λοιμώξε-
ων στα νοσοκομεία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 
αποικισμού και της λοίμωξης από Candida auris.

Χρ. Κούτρας: Όσο αυξάνει η μικροβιακή αντοχή 
τόσο πιο πολυανθεκτικά γίνονται τα μικρόβια

«Πολύ ανθεκτικοί μύκητες πάντα θα εμφανίζονται και πά-
ντα θα προσπαθούν να καταστρέψουν τα αντιβιοτικά, πάντα 
θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος», είπε στο ΛΑΟ, ο διευθυντής 
του παθολογικού τμήματος του νοσοκομείου Βέροιας κ.Χρή-
στος Κούτρας, ο οποίος ωστόσο ήταν καθησυχαστικός.

 «Αυτός ο μύκητας δεν είναι νέος, έχει εδώ και δύο χρόνια που τον γνωρίζουμε και κατά καιρούς εμ-
φανίζονται τέτοιοι μύκητες… Γενικότερα, οδηγίες έχουν έρθει για τέτοιους μύκητες εδώ και πολύ καιρό, 
καθώς στα νοσοκομεία εμφανίζονται ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις» τόνισε ο κ. Κούτρας εκτιμώντας ότι 
«όσο μεγαλύτερη είναι η κατάχρηση αντιβιοτικών, τόσο πιο ανθεκτικοί γίνονται και οι μύκητες, όσο αυ-
ξάνει η μικροβιακή αντοχή θα έχουμε πιο ισχυρά πολυανθεκτικά μικρόβια, που δεν θα ανταποκρίνονται 
στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούμε».

Όπως επεσήμανε ο κ. Κούτρας, η χρήση αντιβιοτικών στην Ελλάδα, ίσως είναι λίγο περισσότερη 
από όσο πρέπει. Μάλιστα στο πλαίσιο της τήρησης όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων, θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε με φειδώ αντιβιοτικά και να τηρούμε τα μέτρα απολύμανσης στο χώρο 
του νοσοκομείου όσο γίνεται καλύτερα. Πολύ σημαντική, σύμφωνα με τον γιατρό, είναι  και η ατομική 
υγιεινή και κυρίως η υγιεινή των χεριών, με καλό και συχνό πλύσιμο.

Μήνυμα για τη 
Γιορτή της Μητέρας

Η μητέρα, η μάνα είναι η λέξη η οποία όπως κι αν 
ειπωθεί, εκφράζει την ίδια αγάπη και τρυφερότητα προς 
το μεγάλο μας στήριγμα. Πρόσωπο ιερό, λατρεμένο και 
αναντικατάστατο για όλους, μικρούς και μεγάλους. Η 
μορφή της είναι πάντα χαραγμένη στη σκέψη όλων. Οι 
διδαχές της τηρούνται ευλαβικά σαν μια αδιάκοπη παρά-
δοση που δίνει αξία και νόημα στη ζωή μας.

Η σκέψη και η έγνοια του ανθρώπου που μας χάρισε 
τη ζωή, μας ακολουθεί στα πρώτα δειλά βήματα, στο 
ξεκίνημα του σχολείου, στο διάβασμα, στις εξετάσεις, 
στο παιχνίδι, στα προβλήματα, στον πόνο, στις στενο-
χώριες, τις αποτυχίες αλλά και τις χαρές και τις επιτυχίες. 
Πάντα παρούσα να συμμετέχει και να συμπάσχει. Αυτό 
δεν σταματά ποτέ, δεν μετρά χρόνο και ηλικία… Η μάνα 
είναι πάντα εκεί. Για να συμβουλεύει, να νουθετεί, να πα-
ρακολουθεί, να κάνει παρατηρήσεις, να νοιάζεται.

Η στοργή, η φροντίδα, η αγάπη, η ευαισθησία, η 
προσφορά, η αγωνία, ο πόνος, ο καημός και η αυτοθυ-
σία είναι έννοιες που αποδίδουν οι άνθρωποι σε αυτόν 
τον ιδιαίτερο δεσμό της μητέρας με τα παιδιά που έφερε 

στον κόσμο. Μια ανεκτίμητη σχέση αγνής αγάπης και αυταπάρνησης. 
Σήμερα γιορτάζουμε τη μορφή, την παρουσία και τον ρόλο της μητέρας στη ζωή του καθενός από ε-

μάς. Η μητέρα υμνήθηκε και τιμήθηκε από τους αρχαίους χρόνους ως το υπέρτατο όν, η προσωποποίηση 
της φύσης που γεννά όλο τον κόσμο! Η παρηγοριά και το στήριγμά της ενέπνευσαν πλήθος καλλιτεχνών 
και λογοτεχνών, που αποτύπωσαν στα έργα τους το μεγαλείο αυτής της παρουσίας η οποία θεμελιώνει 
και στηρίζει την οικογένεια σε διαχρονικά.

Χρόνια Πολλά σε όλες τις μητέρες και στις περήφανες μάνες της Βέροιας!

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης
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Ο «Candida Auris» δεν αποτελεί πρόβλημα 
δημόσιας υγείας, ξεκαθάρισε ο ΕΟΔΥ μετά τον σάλο 

για τον νέο ισχυρό ενδονοσοκομειακό μύκητα 
-Χρ. Κούτρας στο ΛΑΟ: Όσο αυξάνει η μικροβιακή αντοχή 

τόσο πιο πολυανθεκτικά γίνονται τα μικρόβια

Αθώοι από το Πενταμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων ο πρώην πρόεδρος 

της ΔΕΥΑ Αποστόλου Παύλου 
και ο τότε δήμαρχος του Δήμου 

Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων, με πρόταση του Εισαγγελέα, ο πρώην 
πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αποστόλου Παύλου Αντώνιος Χατζηκυ-
ριακίδης και ο τότε δήμαρχος Αποστόλου Παύλου Λευτέρης 
Βαλαβάνης στην υπόθεση μετακίνησης ποσού 151 χιλιάδων 
ευρώ από το ταμείο της ΔΕΥΑ στο ταμείο του δήμου Απο-
στόλου Παύλου, το οποίο φαινόταν ως έλλειμμα στην ΔΕΥΑ. 
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δήμος Αποστόλου Παύλου με 
το επίμαχο ποσό εξυπηρέτησε ανάγκες ύδρευσης (παρου-
σιάστηκαν συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούσαν έξοδα 
ύδρευσης) και απάλλαξε από την κατηγορία τους δυο κατη-
γορούμενους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν ο Βεροιώτης 
δικηγόρος Αντώνης Μαρκούλης.



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ύλη και πνεύμα: Μετά τη χρεοκοπία του άκρατου υ-
λισμού και αυτός ο φιλοσοφικός υλισμός κατάντησε στην 
εποχή μας ιδεολόγος. Η ύλη δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς 
τις πνεύμα, όπως το σώμα χωρίς τη ζώσα ψυχή. Η δίψα 
του ιδεώδους είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο, ψυχή δε 
υγιής δεν ανέχεται στη στέρηση αυτού, όπως και σώμα 
φυσιολογικό δεν μπορεί να ζήσει, αν δεν αναπνέει μια 

κάποια ποιότητα οξυγόνου. Έχετε πάντοτε τα μάτια της ψυχής προσηλω-
μένα σ’ ένα ευγενές και υψηλό ιδεώδες αν θέλετε να έχει η ζωή σας κάποια 
αξία.

Τραχύς ο δρόμος της ζωής: Ο δρόμος της ζωής για τον άνθρωπο είναι 
δύσκολος και γεμάτος εμπόδια. Κατά του πλήθους των δυσκολιών αυτών, 
δύο αμυντικά μέσα έχεις να αντιτάξεις. Λίγη «φιλοσοφική» εγκαρτέρηση και 
αρκετή συγχρόνως αντίδραση έντονου ψυχικού σθένους. Να υπομένεις τα 
δυσάρεστα και να αντιπαλέψεις μέχρι να τα υπερνικήσεις. Γιατί αποκλείεται 
να είναι και χειρότερο, ό,τι κακό σου συνέβη; Έπειτα και τα κακά, όπως και 
τα καλά, προέρχονται κάποτε έτσι κι αλλιώς, και η κατιούσα γραμμή της 
ζωής θα πάρει πάντοτε κατεύθυνση προς την ανιούσα, αρκεί να έχεις υπο-
μονή και να αντιδράσεις με συγκρατημένο το ηθικό σου.

Ψυχική ευγένεια: Γίνε όσο θέλεις πολυμαθής και σοφός, πάρε όσα θες 
διπλώματα σπουδών και ειδικοτήτων, παραγέμισε το μυαλό σου με όσες 
θέλεις γνώσεις και ικανότητες, όλα αυτά τα ζηλευτά πράγματι προσόντα, 
δεν αξίζουν και μεγάλα πράγματα, αν δεν τα συνοδεύουν παράλληλα ψυχι-
κή ευγένεια, ηθική υπεροχή, ευθύς χαρακτήρας και προπάντων καλοσύνη 
φυσική και πηγαία. Το φως της γνώσης είναι απαραίτητο για να βαδίζει 
κανείς ευκολότερα στο δρόμο της ζωής, αλλά χωρίς τη θεία θερμότητα της 
καλοσύνης, είναι ψυχρό και νεκρό το φως ανεπαρκές και ακατάλληλο για τη 
ζωή.

Τρόπος ζωής: (από συνέντευξη καρδιοχειρουργού Παν. Σπύρου, Διάση-
μος, εγκατέλειψε την Αμερική και ήλθε στην Ελλάδα για το Ε.Σ.Υ.).

«Ξέρετε ότι οι καρδιολογικές παθήσεις ήταν σχεδόν άγνωστες, όταν ο 
κόσμος ήταν λίγο φιλοσοφημένος, πιο απλός, πιο λιτοδίαιτος, λιγότερο κα-
πνιστής, λιγότερο αγχώδης, λιγότερο άπληστος και δεν ενδιαφερόταν τόσο 
για την περίφημη υλική του απόλαυση.

Σήμερα, κυνηγάμε την ουρά μας και για μένα αυτό θα οδηγήσει τον 
άνθρωπο στον τάφο. Είναι ένας φαύλος κύκλος χωρίς τελειωμό. Είναι 
γνωστό, ας πούμε ότι η στεφανιαία νόσος είναι σύγχρονη αρρώστια του 
πολιτισμού μας. Πάλι, όμως είναι θέμα φιλοσοφίας. Αν δεν αισθάνεσαι εσύ 
καλά με τον εαυτό σου, θα αγχωθείς, θα πάθεις έμφραγμα οπωσδήποτε. 
Όσο αγώνα και αν κάνει η επιστήμη, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μας, δεν 
γίνεται τίποτα. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται να αποκτήσει ο 
σημερινός άνθρωπος περισσότερη αγάπη για απλά πράγματα και λιγότερη 
αγάπη για το αυτοκίνητο, π.χ. το κάπνισμα, το πολύ και μη υγιεινό φαγητό, 
να προσέξει το περιβάλλον του.

Κάποτε, μερικοί πολύ έξυπνοι επιστήμονες έκαναν ένα εξίσου έξυπνο 
πείραμα. Πήρανε ποντίκια και τα χώρισαν σε τρεις ομάδες Στην 1η ομάδα 
έδιναν στα ποντίκια όσο φαΐ θέλανε. Στη 2η ομάδα έδιναν κανονικό φαγητό 
και στην 3η έδιναν φαγητό μέρα παρά μέρα. Ξέρετε ποια ομάδα έζησε πε-
ρισσότερο; Η 3η. Αντίθετα, η 1η έζησε λιγότερο χρονικό διάστημα, και από 
τις ομάδες.

Πολυφαγία: Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της φυσικής και της τα-
κτικής ανάγκης να τρέφεσαι καλά και επαρκώς, για να συντηρείς την υγεία 
σου και τη ζωή σου, με το σχεδόν πάθος και της συνήθειας της πολυφαγίας 
και της λαιμαργίας.

Ο άνθρωπος με τα δόντια του και το κουτάλι-πιρούνι, κτίζει μέχρι να α-
ναπτυχθεί το σώμα του και φροντίζει στη συνέχεια τη συντήρησή του, αλλά 
και με τα ίδια… εργαλεία σε κατάχρηση, σκάβει το λάκκο του, όταν περάσει 
ιδίως κάποια ηλικία. Αλίμονο αν συνηθίσεις να μη βλέπεις πέρα από τα 
όρια του τραπεζομάντηλου, την αφθονία των ωραίων, ευχάριστων και ωφέ-
λιμων πραγμάτων της ζωής.

Κοινωνία:
1. Ο Βασιλιάς βασιλεύει (όπου ακόμη υπάρχουν)
2. Ο Πρωθυπουργός άρχει και αυτού
3. Ο Στρατιώτης πολεμάει και για τους δύο
4. Ο Πολίτης τρέφει και τους τρεις
5. Ο Δικηγόρος μπερδεύει και τους τέσσερις
6. Ο Φαρμακοποιός φαρμακεύει και τους πέντε\
7. Ο Γιατρός ξεμπερδεύει και τους έξι
8. Ο Νεκροθάφτης θάπτει και του επτά
9. Ο Δημοσιογράφος ξεθάφτει και του οκτώ
10. Ο Παπάς συγχωρεί και τους εννιά
11. Ο Διάβολος παίρνει και τους δέκα
12. Η Γυναίκα γεννάει και τους έντεκα
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Διάφορες σταλαγματιές 
Σοφίας! (Δ΄)

(Να τις διαβάσετε, θα σας ωφελήσουν)

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη δια-
σκέδαση.

• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα 
ενεργού άνθρακα και Hepa)

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

ΑΙΝΜΠΟ: ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ 
(ΜΕΤΑΓΛ) 

Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 7/5 - Κυριακή 8/5 στις 17.10
Σκηνοθεσία: Richard Claus & Jose Zelada
Σενάριο: Richard Claus & Brian Cleveland
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, 

Γιάννης Υφαντής, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελά-
τος, Πέτρος Σπυρόπουλος, Βίνα Παπαδοπούλου, Ακίνδυ-
νος Γκίκας, Βαγγέλης Ρόκκος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρωταγωνίστρια της περιπέτειας είναι η 13χρονη Αίν-

μπο, που ζει στα βάθη του Αμαζονίου με τη φυλή της. Μια 
μέρα, η Αίνμπο ανακαλύπτει πως η φυλή της κινδυνεύει. 
Όχι μόνο απειλείται από το κακό πνεύμα του Γιακουρού-
να, αλλά και ολόκληρη η ζούγκλα καταστρέφεται από 
ανθρώπους, που την εκμεταλλεύονται για βιομηχανική 
εξόρυξη. Μαζί με το κωμικό δίδυμο πνευματικών οδηγών, 
τον αξιολάτρευτο Ντίλο και τον αγαθούλη Βάκα, η Αίνμπο 
αποφασίζει να σώσει τη φυλή της.

T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=P0BgWpGU_JQ

 
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 

MADNESS
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 5/5 – Σάββατο 7/5 - Κυριακή 8/5 - Τετάρτη 11/5 

στις 18.45 και 21.30 
Παρασκευή 6/5 στις 18.45 σε απλή 2D προβολή και 

στις 21.30 σε 3D (τρισδιάστατη)

Δευτέρα 9/5 – Τρίτη 10/5 στις 20.30
Σκηνοθεσία: Sam Raimi
Σενάριο: Michael Waldron, Stan Lee & Steve 

Ditko
Ηθοποιοί: Benedict Cumberbatch, Elizabeth 

Olsen, Patrick Stewart, Rachel McAdams, Michael 
Stuhlbarg, Xochitl Gomez, Bruce Campbell, Benedict 
Wong

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ταινία DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 

MADNESS αποτελεί τη συνέχεια του DOCTOR STRANGE 
, AVENGERS: ENDGAME & SPIDER-MAN NO WAY HOME 
και είναι η 28η ταινία του MCU. Μετά τα γεγονότα που 
ακολούθησαν το AVENGERS: ENDGAME, o Dr. Stephen 
Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συ-
νάντηση με ένα φίλο από τα παλιά - που όμως πλέον 
μετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιμέτωπο με το 
ανείπωτο κακό.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=l0ar5LhC8kY 

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1, Αίθουσα 2 και Θε-
ρινή επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     5/5/22 - 11/5/22

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

σας έλειψα … δεν το ξέρω, αλλά όφειλα να σας βοηθήσω 
στη χώνεψη, αφού είχαμε δύο χρόνια να πούμε, και να τα 
κατσίκια και να τα κοκορέτσια και να τα κεμπάμπ και να τα … 
βόδια!

Ήταν και η πρωτομαγιά κοντά, οπότε το στομάχι παραλίγο 
να κάνει μπαμ.

Και αφού «δύο πόρτες έχει η ζωή», άνοιξε και ο φίλος μας 
ο Μπάμπης, μία και βγήκε στο τηλεόραση!

Ο Μπάμπης, ο βουλευτής μας, είπε ότι η ΔΕΗ δέχθηκε 
πιέσεις, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα.

Τόνισε με λίγα λόγια, ότι οι ιδιώτες - φιλάνθρωποι - κα-
λοί Σαμαρείτες, «παραγωγοί» ενέργειας, επειδή πρέπει να 
αισχροκερδήσουνε, οφείλανε να βάλουνε στο παιχνίδι και 
τη ΔΕΗ, για να έχουμε υγιή ανταγωνισμό, το ανέκδοτο του 
αιώνα.

Και όταν ο δημοσιογράφος επεσήμανε, κυβερνάνε οι ιδι-
ώτες δηλαδή, ο Μπάμπης μας  απάντησε με νόημα: «ε, μια 
επιρροή την έχουν».

Ζήτω, η Δημοκρατία του Κυριάκου και της παρέας του!
Και ταυτόχρονα εμφανίστηκε και η Ντόρα-μπόρα, η οποία 

όταν ρωτήθηκε, ότι η ΝΔ θα έχει απώλειες προς τα δεξιά, 
απήντησε με ατελείωτο θράσος, ότι αυτοί είναι οι ψεκασμένοι, 
οι αντιεμβολιαστές, οι Ρωσόφιλοι, δηλαδή με λίγα λόγια, όσοι 
έχουν διαφορετική άποψη από την «αριστεία», είναι ηλίθιοι 
χωριαταρέοι, στα πλαίσια της Δημοκρατίας, τους στοχοποι-
ούμε!

Επισήμανση χοντρούλη.
Εάν αγαπητή Ντόρα γνώριζες τι συμβαίνει στο χώρο της 

ΝΔ,  θα είχες γίνει αρχηγός, … αιώνες πριν!
Τελειώνοντας, λίγα λόγια για τον πόλεμο, που δυστυχώς 

ακόμη συνεχίζεται!
Όταν είχα αναφερθεί παλαιότερα, αρκετοί είχατε δυσαρε-

στηθεί ή δεν κατανοήσατε, γιατί δεν έχετε καταλάβει, ότι δεν 
πληκτρολογώ με βάση τις οδηγίες «σαλταρισμένων» δημοσι-
ογράφων, οπαδούς της Πόρτο!

Προτιμώ τον «παππούλη» μου, τον Θουκυδίδη, ο οποίος 
τα έχει πει όλα και χιλιάδες χρόνια μετά, εξακολουθεί να διδά-
σκεται στις διεθνείς σχέσεις.

«… είναι μία αρχή των διεθνών σχέσεων που υπαγορεύει, 
ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, όταν μία ανερχόμενη δύ-
ναμη απειλεί τα πρωτεία μιας κυβερνώσας δύναμης (δηλαδή, 
οι ανερχόμενες Αθήνα και Κίνα και οι απειλούμενες Σπάρτη 
και ΗΠΑ).

(από τον πρόλογο του βιβλίου Θουκυδίδης περί πολέμου).
Στα πλαίσια λοιπόν της Realpolitik (Real Politik), εφαρμο-

γή πολιτικών και θέσεων που καθορίζονται από την ψυχρή 
λογική και τις επικρατούσες περιστάσεις και ανάγκες την 
δεδομένη χρονική στιγμή, με στόχο καθαρά το υλικό κέρδος, 
χωρίς ιδεολογικούς ή ηθικούς φραγμούς, 

θα ήθελα να γνωρίζω εάν ο παλαβός κλείσει τη στρόφιγ-
γα, ποια χώρα θα πρωτοπάρει υγροποιημένο αέριο, από τις 
ΗΠΑ!

Απλά μαθηματικά που δεν τα λύνει το κόψιμο μιας κορδέ-
λας, για ένα έργο που θα υλοποιηθεί!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

Ο Μπάμπης τα είπε όλα! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 
χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπα-
μπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».



Συνεχίζεται σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου 2022, στις 
9:00 π.μ., στο Εθνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη, 
στη Μελίκη Ημαθίας, η Διημερίδα Τοπικής ιστορίας, 
που διοργανώνει η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πο-
λιτισμού Ν. Ημαθίας σε συνεργασία με τους «Φίλους 
του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Μελίκη» με θέμα 
«Το Ρουμλούκι κατά τον 19ο και 20ο αι.». 

Το πρόγραμμα των ομιλιών έχει ως εξής:
Σάββατο 7 Μαΐου 2022
Α΄ Συνεδρία
Το Ρουμλούκι από τα τέλη των Οθωμανικών Χρό-

νων ως την ενσωμάτωση στο Νέο Ελληνικό Κράτος
Πρόεδρος: Δημήτριος Πυρινός (Δρ. Ιστορίας, Δ/ντης 

Α/Βάθμιας Εκ/σης Ημαθίας)
-9:00-9:20: Δημήτρης Παράσχος (Φαρμακοποιός, 

Παραδοσιακός Μουσικός, Ερευνητής, Συγγραφέας), 
Εγκαταστάσεις Βλάχων στο Ρουμλοὐκι από το 1850 
εως σήμερα.

-9:20-9:40: Βαλάντης Παπαγεωργίου (Δικηγόρος, 
Θεολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας Θεολογικής Σχολής 
Α.Π.Θ.), Ο Μακεδονικός Αγώνας στην Επισκοπή Κα-
μπανίας.

-9:40-10:00: Ιωαννης Παπαλαζαρου (Εκπαιδευτι-
κος), Η Επάνοδος του Γκόνου Γιώτα στον Βάλτο και το 
ηρωϊκό του τέλος.

-10:00-10:20: Ελισάβετ Σαρηγιαννίδου, (Φιλόγογος, 
Mcs Ιστορίας), Το Ρουμλούκι στο λυκαυγές της ελλη-
νικής διοίκησης στις Νέες Χώρες: η περίπτωση του 
Μικρογουζίου

-10:20-10:30: Πορφύριος Προδρομίτης, (Καθη-
γούμενος Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου-Σκήτη Βερ-
ροίας), Γρηγόριος Χριστοδούλου, Αρχιμανδρίτης. 
Ο Σωτήριος Οδηγός.

-10:30-11:00: Συζήτηση
-11:00-11:30: Διάλειμμα
Β΄ Συνεδρία
«Το Ρουμλούκι στα Νεότερα Χρόνια»
(από το Μεσοπόλεμο μέχρι τα τέλη του 20ου 

αιώνα)
Πρόεδρος: Διονύσης Διαμαντόπουλος (Δρ. 

Παιδαγωγικών, τ. Δ/ντης Α/Βάθμιας Εκ/σης Ημα-
θίας)

-11:30-11:50: Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος (Δι-
κηγόρος), Ο Γιδάς κατά το πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα, σύμφωνα με περιγραφές από περιηγητές, 
επισκέπτες, εφημερίδες, αναφορές υπαλλήλων 
κ.ά.

-11:50-12:10: Τρύφων Τοπαλίδης (Ερευνητής 
Τοπικής Ιστορίας), Η αποστολή του λαογράφου 
Δημητρίου Λουκόπουλου στο Ρουμλούκι και τα 
Πιέρια το θέρος του 1935.

-12:10-12:30: Ελισάβετ Σαρηγιαννίδου (Φιλό-
λογος, Ιστορικός), Η σωματειακή οργάνωση των 
γεωργών στο Ρουμλούκι του Μεσοπολέμου: Η 
περίπτωση του Γιδά.

-12:30-12:50: Αλέκος Χατζηκώστας (Δημοσιο-
γράφος, Συγγραφέας), Στιγμές της ΕΑΜικής Αντί-
στασης στην περιοχή του Ρουμλουκιου

-12:50-13:10: Νικόλαος Λιλιόπουλος (Θεολό-
γος, Msc Χριστιανικής Αρχαιολογίας), Οι Πολιτι-
στικοί Σύλλογοι του Μακροχωρίου κατά το τελευ-
ταίο τέταρτο του 20ου αιώνα.

-13:10-13:20: π. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης (Δρ. 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας). Οι «χήρες της Μελί-
κης»… Ιδεολογικοπολιτικές τάσεις και συγκρου-
σιακές αναμετρήσεις των κατοίκων της Μελίκης 
Ημαθίας, από τον Μεσοπόλεμο έως τον Κατοχικό 
Εμφύλιο (1930 – 1945).

-13:20-14:00: Συζήτηση
Γ΄ Συνεδρία
Αρχιτεκτονική – Τέχνη
Πρόεδρος: Αντώνης Τσιπρόπουλος (τ. Λυκει-

άρχης)
-17:30-17:50: Γιώργος Μερτζανίδης (Μεταπτυ-

χιακός φοιτητής), Αρχιτεκτονική του τσιφλικιού στο 
Ρουμλούκι (19ος-20ος): Ιστορική ταυτότητα και 
πρόταση ανάδειξης. 

-17:50-18:10: Δημήτριος Γ. Γιοβανόπουλος (Υ-
ποψήφιος ΜSc Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων), Το Ρωμαϊκό τόξο του Κλειδίου 
κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

-18:10-18:30: Εμμανουήλ Ξυνάδας (Επίκ. 
Καθ. ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων), Πληροφορίες περί 
την Ψαλτική Τέχνη στην επισκοπή Καμπανίας και 
τον ευρύτερο χώρο του Ρουμλουκιού.

-18:30-18:50: Συζήτηση.
-18:50-19:15: Διάλειμμα.

Δ΄ Συνεδρία
Εκκλησία – Λαογραφία
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ξυνάδας (Επίκ. Καθ. ΑΕΑ 

Βελλάς Ιωαννίνων)
-19:15-19:35: Γρηγόρης Γιοβανόπουλος (Δάσκαλος, 

Δ/ντης 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, Msc of 
Science in Management & Organization of Educational 
Units), Οι ενθυμήσεις των παλαιτύπων των ιερών ναών 
Αγ. Παρασκευής Κορυφής και Μεταμόρφωσης του Σω-
τήρος Λιανοβεργίου, ως μέσο ανάδειξης της πνευμα-
τικής, κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής ζωής στο 
Ρουμλούκι κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

-19:35-19:55: Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος (Δικηγό-
ρος), Ιερείς του Γιδά.

-19:55-20-15: Τσιάρας Αχιλλέας (Χοροδιδάσκαλος, 
Μελετητής της Πολιτιστικής Παράδοσης του Ρουμλου-
κιού), «Οι Λαζαρίνες» ένα αγερμικό έθιμο του Ρουμλου-
κιού.

-20:15-20:30: Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Προδρομί-
της (Καθηγούμενος Τιμίου Προδρόμου -  Σκήτη Βερροί-
ας), Κατσιούλι και στα Πιέρια.

-20:30-21:00: Συζήτηση – Συμπεράσματα Επιστη-
μονικής Ημερίδας.

Για λόγους τήρησης των τρεχόντων υγειονομικών 
μέτρων παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πα-
ρακολούθησης της ημερίδας μέσω διαδικτύου ακο-
λουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/
watch?v=QoyW4UdNRO8
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Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες
 της Διημερίδας Τοπικής Ιστορίας

«Το Ρουμλούκι κατά τον 19ο και 20ο αι.»
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).

ΜΑΘΗΜΑ  15 
ΚΕΙΜΕΝΑ  

γ. Θηλυκά  με  διάφορες  καταλήξεις
1. Ἐν  τῇ  φάραγγι  διέμενεν  (ζούσε)  ἱκανός  ἀριθμός  πτη-

νῶν:  κόρακες, γῦπες, ἱέρακες  (γεράκια) καὶ  ἀετοί, οἱ  βασιλεῖς  
τῶν  ὀρέων.     (Διασκευή  κειμένου  11  Γ. Ζούκη). 

2. Οἱ  βασιλεῖς  τῆς  Περσίας μεθ’ ἱππέων ἐξήρχοντο                                                                 
πρὸς  περιοδείαν  εἰς  τάς  σατραπείας,  οἱ  δὲ  ἱερεῖς  πρὸς  κα-
τευόδωσιν   τῶν   βασιλέων  ζῶα  τοῖς  θεοῖς  ἒθυον .  

3. Μητρός  τε  καὶ  πατρός  καὶ  τῶν  ἄλλων  προγόνων  ἁπά-
ντων  τιμιώτερόν  ἐστι  ἡ  Πατρίς.  

4. Μῆτερ  τοῦ  Θεοῦ, φύλαττόν  με  ὑπό  τὴν  σκέπην  Σου.
5. Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογ-

μάτων θείων πυρσεύσαντας∙ τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν θε-
ογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας∙ Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ 
κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλῶτταν χρυσορρήμονι ……. (Αυτά τα τρία φωτεινά αστέρια  της  Τριαδικής 
Θεότητας, αυτούς που φώτισαν την οικουμένη με τη θεϊκή διδασκαλία αυτά τα ποτάμια της σοφίας, που 
ξεδίψασαν όλη την πλάση με τη γνώση του Θεού, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον 
ξακουστό χρυσόγλωσσο Ιωάννη…..) (Απολυτίκιο  των  Τριών  Ιεραρχών).

Επεξηγήσεις:
• ἐν  τῇ  φάραγγι =  στο  φαράγγι  (Δοτική  Ενικού  του  ονόματος:  ἡ  φάραγξ,  τῆς  φάραγγος)
• διέμενεν = ζούσε, κατοικούσε  (Παρατατικός  του  ρήματος: διαμένω)  
• ἱκανός = αρκετός
• ἱέρακες = γεράκια  (Πληθυντικός  του  ονόματος:  ὁ  ἱέραξ, τοῦ  ἱέρακος)
• μῆτερ = Κλητική του  ονόματος  «ἡ μήτηρ», που  κλίνεται  ως  εξής: 
Ενικός: ἡ μήτηρ, τῆς  μητρός, τῇ  μητρί, τὴν  μητέρα, ὦ μῆτερ. 
Πληθυντ.:  αἱ  μητέρες, τῶν  μητέρων,  ταῖς μητράσι, τάς μητέρας, ὦ  μητέρες.
• τὴν γλῶτταν: τὴν γλῶσσαν

 1. Οι  λέξεις  «πατρίς, πτέρυξ»  στην  Αιτιατική  δεν  παίρνουν -ν-  όπως  παίρνουν  «ἡ  γλῶσσα,  ἡ  
ἀλήθεια»  κλπ.

2. Τα  θηλυκά  με  κατάληξη -ις- στη  Γενική  Ενικού   έχουν  κατάληξη -εως- και  στον  Πληθυντικό  
κατάληξη  -εις-, π.χ.  πόλεις, τάξεις, δυνάμεις, λύσεις  κλπ.

Συνεχίζεται

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ          
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                                             
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΝΠΔΔ           
Δ/ΝΣΗ: Παρ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ: 23310.60940 - Mail: divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2022-2023
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2022  ΕΩΣ  31-7-2023
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημο-

τικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-
12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγρα-
φής υποβάλλονται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  κάθε έτους 
και σε όλη την διάρκεια του έτους και θα γίνεται   με φυσική 
παρουσία, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο γραφείο 
του Φορέα .

Η  αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά  που απαιτού-
νται,για την εγγραφή- επανεγγραφή, θα  παραλαμβάνονται  
από το γραφείο του Φορέα

 Δικαίωμα εγγραφής στο ΝΠΔΔ έχουν τα βρέφη ηλικίας: από 
οκτώ (8) μηνών έως 2.5 ετών , την 1η Σεπτέμβρη. 

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 8/2022 με   
ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΕΚ4-04Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ* 

Το τελευταίο διάστημα στην Ελλά-
δα, ο πολίτης βιώνει την μεγαλύτερη 
ακρίβεια   εν καιρώ ειρήνης. Εκτός ό-
μως της εξοντωτικής ακρίβειας ζούμε 
και τραγελαφικές καταστάσεις στην  
χώρα μας, ως απόρροια αυτής αλλά 
και της ανάλγητης πολιτικής του κ. 
Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα ενώ στα 
καύσιμα πχ. θα μπορούσε  να μειω-
θεί  ο Ειδικός  Φόρος Κατανάλωσης 
και το κράτος  θα είχε ελάχιστες απώ-

λειες λόγω αύξησης της κατανάλωσης, όπως έκαναν  18 κράτη 
στην Ε.Ε., η κυβέρνηση στην Ελλάδα μετά από πολλές παλινω-
δίες, έδωσε σε ορισμένους ελάχιστα που ούτε ψίχουλα μπορούμε 
να τα χαρακτηρίσουμε. 

Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα η  τραγελαφικότητα των κα-
ταστάσεων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Συγκεκριμένα ενώ  
εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρεύμα δυο 
και τρείς φορές και είναι τόσο φουσκωμένοι οι λογαριασμοί τους 
τελευταίους μήνες που ελάχιστοι μπορούν να τους πληρώσουν, η 
κυβέρνηση τα έβλεπε όλα  αυτά και δεν έκανε τίποτα στην ουσία, 
τα έριχνε στον πόλεμο ή σε άλλες αιτίες και σε πλείστες των περι-
πτώσεων κουνούσε το δάκτυλο απειλητικά στους πολίτες . 

 Για το ηλεκτρικό ρεύμα χθες το βράδυ  είχαμε τις ανακοινώ-
σεις του κ. Μητσοτάκη προκειμένου να ελαφρύνουν τα νοικοκυ-
ριά, από το δυσβάσταχτο κόστος. Ύστερα από την 9μηνη-λεηλα-
σία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κ. Πρωθυπουργός τρομο-
κρατημένος μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή και στην επικείμενη 
καταβαράθρωση του, προχώρησε σε ένα διάγγελμα παραδοχής 
της αφαίμαξης των πολιτών με τους λογαριασμούς του ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Ενώ όμως τις τελευταίες μέρες άφηνε να διαρρέει 
ότι επρόκειτο να λάβει μέτρα κατά της αισχροκέρδειας με την επι-
βολή πλαφόν, τελικά τα όσα ανακοίνωσε εξακολουθούν την ίδια 
λογική που εφάρμοζε μέχρι σήμερα, δηλαδή την επιδότηση της 
αισχροκέρδειας. Επί του πρακτέου δίνει χρήματα από το δημόσιο 
ταμείο, για να καλύψει μέρος των σπασμένων από τα υπερκέρδη 
των εταιριών παραγωγής ρεύματος και ιδιαίτερα της ΔΕΗ των 
γαλάζιων golden boys.  Επιπροσθέτως ο κ. Μητσοτάκης παραδέ-
χτηκε εμμέσως  ότι τόσο καιρό έλεγε ψέματα αφού οι λογαριασμοί 
είχαν εκτοξευτεί πολύ πριν τον πόλεμο με δική του ευθύνη. Κα-
τόπιν όλων αυτών και του γεγονότος για ακόμη μία φορά αφήνει 
ανέγγιχτο τον μηχανισμό της αισχροκέρδειας, παραπέμποντας 
την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στις καλένδες του 
Ιούλη!!!!. Με λίγα λόγια ο Κ. Μητσοτάκης με τις ενέργειες του και 
τον μη έλεγχο της κατάστασης στην ηλεκτρική ενέργεια, κατάφερε 
επί διακυβέρνησης του να το πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα 
200% και 300% παραπάνω. Τώρα λέει ότι θα επιδοτήσει με λεφτά 
των φορολογουμένων το 60% της ρήτρας αναπροσαρμογής, κάτι 
που περίμενε ο πολίτης να καταργήσει και αυτό το αφήνει στις 
καλένδες ( βλέπε Ιούλιο) !!!!

Σε ότι αφορά το «επίδομα» των 600,00 ευρώ, εν πρώτοις 
πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι οριζόντιο αλλά αφορά μόνο σε 
πρώτες και κύριες κατοικίες, εφόσον αυτές διασταυρώνονται από 
τα οικεία έντυπα της εφορίας (ΕΝΦΙΑ, Ε1 και Ε9). Ως εκ τούτου, 

και μόνο  με αυτό το κριτήριο, τίθεται ένας πρώτος πολύ μεγάλος 
περιορισμός στην έστω μερική επιστροφή των αναδρομικών χρε-
ώσεων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), «……
με αυτό τον τρόπο λοιπόν επιχειρήσεις, δευτερεύουσες κατοικίες 
και εξοχικές, μένουν εκτός περιμέτρου εφαρμογής, όταν μάλιστα 
έχουν χρεωθεί με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των παρόχων, 
τον τελευταίο καιρό, χιλιάδες ευρώ από μία αιτία παράνομη και μη 
σύννομη, τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία ο ίδιος ανώτατος 
πολιτειακός άρχοντας ο Πρωθυπουργός δηλαδή, δηλώνει πώς 
θέλει είτε να καταργήσει, είτε να αναστείλει!»

 Όλα αυτά δεν συμβαίνουν  από την ανικανότητα του Κ. Μη-
τσοτάκη αλλά από συγκεκριμένη στόχευση, να βοηθήσει στη 
συγκέντρωση πλούτου στο πολύ μεγάλο κεφάλαιο και να απομυ-
ζήσει ότι έχει απομείνει στα κατώτερα λαϊκά στρώματα αλλά και 
στους μικρομεσαίους που τους έταξε ‘’λαγούς με πετραχήλια’’ και 
τώρα βλέπουν ότι τους κορόιδεψε. 

Κύριοι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη φτάνει πια !!!. Ό λαός δεν 
αντέχει άλλο τις ρήτρες, την τριπλή ακρίβεια (ενέργεια , καύσιμα, 
τρόφιμα). Μας υποσχεθήκατε ανάπτυξη και δουλειές μείωση της 
ανεργίας και το μόνο που ζούμε τρία χρόνια τώρα είναι φτώχεια, 
τρομακτική ακρίβεια, αναξιοκρατία, και συσσώρευση του πλούτου 
της χώρας σε ελάχιστα χέρια.

Κύριοι τη κυβέρνησης Μητσοτάκη το μόνο καλό που έχετε να 
κάνετε στον τόπο, είναι να προκηρύξετε εκλογές και να φύγετε!!!

*Συνδικαλιστής ΠΟΕΔΗΝ & Νομαρχιακού 
Τμήματος  ΑΔΕΔΥ

Μέλος Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
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Το ηλεκτρικό ρεύμα, η ρήτρα 
αναπροσαρμογής και η επιστροφή  

κορoϊδία του κ. Μητσοτάκη   

ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ:  
«ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Από το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ανακοινώνονται τα 
εξής:

«Από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ, δεν έχει σταματήσει 
να εκπλήσσει δυσάρεστα τους αγρότες. Παρότι αυτοδιαφημιζόμενη 
και με την βοήθεια των ΜΜΕ ως “κυβέρνηση των αρίστων”  εδώ και 3 
χρόνια δεν έχει καταφέρει ούτε το στοιχειώδες, να πληρώσει μία φορά 
σωστά και στην ώρα τους τις ενισχύσεις των αγροτών.

Τι να πρωτοθυμηθούμε; Την αποτυχημένη περσινή πληρωμή των 
άμεσων ενισχύσεων; Τις καθυστερημένες και κουτσουρεμένες απο-
ζημιώσεις;  Το μπάχαλο των κορονοενισχύσεων; Το αλαλούμ με την 
πρόσφατη πληρωμή των κτηνοτρόφων; 

Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση έβαλε σκοπό να ξεπεράσει τον 
εαυτό της.

Είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και για πρώτη φορά η δι-
αδικασία των αιτήσεων δεν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Πότε θα προλά-
βουν οι αγρότες και τα ΚΥΔ να συντάξουν τις αιτήσεις; Κάτω από ποια 
πίεση χρόνου και με όσα λάθη αυτή συνεπάγεται; Ποιος θα αναλάβει 
την ευθύνη για τους καταλογισμούς και το κόψιμο των επιδοτήσεων; 
Θα τα φορτώσει για μία άλλη φορά στην πλάτη των αγροτών, πιστή 
στο δόγμα της ατομικής ευθύνης, που έχει γονατίσει όλη την κοινωνία;

Ο αγροτικός κόσμος μέσα σ’ αυτό το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας 
που βιώνει και την παντελή έλλειψη στήριξης από πλευράς της κυβέρ-
νησης , δεν θα αντέξει να δει για άλλη μία φορά κουτσουρεμένες τις 
ενισχύσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των παραπάνω επιλογών 
και πολιτικών, 

 τη μοναδική ευθύνη φέρει η κυβέρνηση.
Η μόνη λύση, μέσα σε αυτόν το καταστροφικό πολιτικό και οικονο-

μικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές επιλογές της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
-Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 

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

- Τον κ. Τσότσο Επαμεινώνδα για χρηματική δωρεά 
- ανώνυμο κύριο για  χρηματική δωρεά 
- ανώνυμο κύριο για την δωρεά εδεσμάτων για τους 

ωφελούμενους του ΚΔΗΦ
-το  πολυκατάστημα Σεμερτζής ΑΕ για την δωρεά 

ενδυμάτων για ωφελούμενους του ΚΔΗΦ
----------
-Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό 
Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», 
οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά 
τον κ.Χρήστο Γώγο για την χρηματική δωρεά 350€ εις 
μνήμην του Τσαχουρίδη Ανέστη του Τριαντάφυλλου από 
τα ανίψια και τα αδέρφια του.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 2022»
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου στο πλαίσιο της Ημέρας Βιβλίου διοργανώνει τον καθιερωμένο Περί-

πατο Βιβλίου, στις 7 Μαΐου, που από φέτος εκτείνεται και σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Στην Αθήνα, η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου 7 Μαΐου στην Πλατεία Κοτζιά 

με μια πρωτότυπη εκδήλωση που διοργανώνει η πολυγλωσσική βιβλιοθήκη We Need Books και 
απευθύνεται στους μικρούς φίλους του βιβλίου. Ο αθηναϊκός Περίπατος περνά μέσα από βιβλιοπω-
λεία, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοθήκες, τόσο του κέντρου όσο και της περιφέρειας της Αττικής, συνο-
λικά 39 σημεία της πόλης, και ολοκληρώνεται τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, την Κοζάνη, την Κομοτηνή, τα Μέγαρα, το Μεσολόγγι και το Ξυλόκα-
στρο διοργανώνονται επίσης εκδηλώσεις βιβλίου με γνωστούς και αγαπημένους πεζογράφους, ποιη-
τές και μεταφραστές, οι οποίοι θα υποδέχονται το κοινό.

Στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας, στην οδό Έλλης 8
Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στις ξεχωριστές συλλογές, στο υπαίθριο αναγνωστήριο, το στούντιο η-

χογράφησης, το χώρο έμπνευσης, το maker space με τους 3d printers και όλο τον τεχνολογικό εξοπλι-
σμό, το ενυδρείο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους ανθρώπους και να ανακαλύψετε τους λόγους 
για τους οποίους οι Βιβλιοθήκες είναι υπέροχες 

(08.00-15.00 μόνο με ραντεβού στο τηλ. 2331024494)
Βιβλιοπωλείο «Εξώφυλλο», στην οδό Διονυσίου Σολωμού 3
Στις 11 το πρωί. Η βεροιώτισσα συγγραφέας Σοφία Τσιάμη θα μας αποκαλύψει μέσα από μία διαδραστική ανάγνωση του παιδικού βι-

βλίου «Η καλύτερη μαμά απ’όλες! Το μεγάλο μυστικό». Πάρτε το καφεδάκι σας κι ελάτε στον πεζόδρομό μας.
Βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του Βιβλίου», Μ. Μπότσαρη 45
Συντροφιά με τους συγγραφείς Νίκο Αγαθαγγελίδη, Βάλια Μπαμπέτσα και Στέφανο Αλεξιάδη, από τις εκδόσεις Υδροπλάνο, γινόμαστε 

μια μεγάλη παρέα και γιορτάζουμε μαζί τη μέρα του Βιβλίου.



Ο Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Άγγελος Τόλκας  
επισκέφθηκε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Βέροια και στη Νάουσα, ε-
νόψει της αντιπυρικής περιόδου για την ενημέρωσή του για την ετοιμότητα, 
τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα της Πυροσβεστικής στο Νομό μας.

Κατά την θερινή περίοδο η Ημαθία έχει αυξημένες απαιτήσεις λόγω των 
δασών, των ορεινών οικισμών από τα Ριζώματα έως το Σέλι και έως το Ρο-
δοχώρι, λόγω της αύξησης της κίνησης στην Εγνατία αλλά και της λειτουρ-
γίας όλων των εργοστασίων. Όλα τα προβλήματα οξύνονται από ακραίες 
κλιματολογικές συνθήκες που παρατηρούνται τα καλοκαίρια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Ημαθία, ανταποκρίνεται με αυτοθυσία 
παρά τις αντιξοότητες στις ανάγκες που προκύπτουν αλλά η πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών, ο συντονισμός με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και η ενί-
σχυση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων κρίνεται άμεσης ανάγκης.

Επιπλέον, τα στελέχη της Υπηρεσίας, πέρα από την έλλειψη δυναμικού, 
προγραμματίζοντας την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, έρχονται αντιμέτω-
πα με παλαιότερα άλυτα προβλήματα, όπως ανέφεραν στη συνάντηση τους. 
Αναφέρθηκαν στις συνθήκες εργασίας που θα αντιμετωπίσουν, τις συνεχείς 
μετακινήσεις και μεταθέσεις τους, την έλλειψη εξοπλισμού και μέσων. 

Ο Άγγελος Τόλκας τόνισε: «Βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο. Η μείωση της 
δύναμης των πυροσβεστών στην Ημαθία τα τελευταία 3 χρόνια είναι δρα-
ματική (άνω των 30 ατόμων) και  οι υπηρεσίες του νομού μας αποκλείονται 
από εποχικούς πυροσβέστες. Από καιρό έχουμε προτείνει στον αρμόδιο 
Υπουργό την τροποποίηση του νόμου που αφορά τη διαχείριση κρίσεων και 
το νέο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα καθώς αντιμετωπίζει έλλειψη ανθρώπινου 
δυναμικού και να εκσυγχρονιστούν τα μέσα και η υλικοτεχνι-
κή υποδομή. Στην Ημαθία, εξαιτίας αυτής της αδιαφορίας 
της κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε και 
πάλι πρωτοβουλία ώστε να μην κινδυνεύσει ο τόπος μας, οι 
συμπολίτες και οι περιουσίες τους. Αυτό που ζήσαμε πέρυσι 
σε άλλες περιοχές να μην συμβεί κι εδώ»
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ… 
 

Ίσως να σκέφτεται η Άνοιξη 

τι κίτρινα να φορέσει!

Να ψάχνει 

ξεχασμένες αγάπες στα πάρκα

και 

άλλες που χάθηκαν αναίτια.

Έτσι ήταν τότε και στα δεξαμενόπλοια.

Πηγαίναν στην Σαγκάη 

φορτωμένα έρωτες της στεριάς,

και από κάτι μικρά φιλιστρίνια 

βλέπανε 

την γεωγραφία του Ήλιου που έδυε.

Γι` αυτό σου λέω.

Πάνε με στα πανηγύρια των φτωχών.

Πάνε με στα δάκρυα.

Εκεί 

που οι καημοί λέν τα ονόματά τους,

και οι περαστικοί, 

εξομολογούνται 

τον πληθυντικό της ανάγκης.

Γιάννης Ναζλίδης

Άγγελος Τόλκας: «Να  προφυλάξουμε 
τα δάση και τους συνανθρώπους μας, 

να σταματήσει η κυβέρνηση την αποδυνάμωση 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ημαθία»

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση. 
  Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Κύριες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη αγορών
• Διαχείριση του πελατολογίου και οργάνωση παραγγελιών
• Προγραμματισμός και συντονισμός εξαγωγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το  παράρτημα 

της Βέροιας,  της 
Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ε-
ΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑ-
Σ Η Σ - Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ -
ΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, καλεί τα 
μέλη του, τους απο-
γόνους και φίλους 
της Εθνικής Αντίστα-
σης στην εκδήλωση 
για την Αντιφασιστική 
Νίκη των Λαών στις 
9 του Μάη 1945.

Η εκδήλωση θα γί-
νει την Κυριακή 8-5-
2022 και ώρα 11.00 
π.μ. στο Μνημείο του 
Αντάρτη στην Ελιά.
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CMYK

Του Δημητρίου Π. Τόλιου

Η επικαιρότητα καθορίζει προτεραιότητες.  
Ιδιαίτερη   μνεία και τιμή λοιπόν αξίζει να δοθεί 
κατά χρονική προτεραιότητα, στο πρόσωπο της  
δημοσιότητας της φετινής άνοιξης στην Βέροια 
(έστω και μετά θάνατον). Τον Νικόλαο Καλλιγά . 
Από την ζωή της Βέροιας μετά τον πόλεμο  δεν 
μπορούσαν να λείπουν στιγμές της προσκοπι-
κής ζωής στα μεταπολεμικά χρόνια . Δεν μπορεί 
να μην δεν σχολιάσουμε λοιπόν στη σειρά αυτή 
των δημοσιευμάτων για τον βεροιώτικο προ-
σκοπισμό τις αναφορές του αείμνηστου παλαι-
ού προσκόπου Νικόλαου Καλλιγά στο βιβλίο Η 
ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟ 1940-1949 , το οποίο ο ανεψιός του 
Γεράσιμος Καλλιγάς  επιμελήθηκε και εξέδωσε 
πρόσφατα, αποσπώντας την αγάπη και την 
αναγνώριση από τους βεροιείς που το πήραν 
στα χέρια τους. Ο Νικόλαος Καλλιγάς προσεγ-
γίζει τα γεγονότα με αγάπη για τον τόπο του, με 
παροιμιώδη ουμανισμό στις περιγραφές του και 
ιδίως με μετριοπάθεια, περιγράφοντας φλέγου-
σες εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις,  προσπα-
θώντας να αποτυπώσει όσον το δυνατόν πιο  
αντικειμενικά τις στιγμές  που έζησε μέσα σε 
μια εποχή που πλήρωσε ακριβά ο τόπος αλλά 
δυστυχώς μυαλό δεν έβαλε. Όπως είπε και ο 
Παύλος Πυρινός στην παρουσίαση του βιβλίου, 
αν η πόλη είχε μερικούς Καλλιγάδες ακόμη θα 
ήταν μια καλύτερη πόλη. Οφείλω να πω,  πριν 
αναφερθώ στις αναφορές του βιβλίου στον 
προσκοπισμό, ότι το βιβλίο αυτό έτυχε να μπο-
ρεί να το εκδώσει  σηκώνοντας το οικονομικό 
βάρος,  ο ανεψιός του συγγραφέα ο Γεράσιμος. 
Αλλά το βιβλίο αυτό κατά την γνώμη μου, όφει-
λε να αναλάβει να το εκδώσει αρμόδιος αυτιδιοι-
κητικός, πολιτιστικός, κοινωνικός  φορέας τέλος 
πάντων, από αυτούς που διαχειρίζονται κοινό 
ταμείο και κοινό χρήμα για τέτοιους σκοπούς.

Στο βιβλίο λοιπόν:.

Αναφορά στην σελ. 215 Από την λεσχη 
της ΕΠΟΝ … στον προσκοπισμό

« Επί Εαμοκρατίας μερικοί παλιοί πρόσκοποι όπως ο Δημήτρης Πα-
παδόπουλος, ο Γεώργιος Κόντας, ο Ορέστης Ζαφάρας, ο Ιορδάνης Κου-
ίκογλου, ο Αθανάσιος Δαβόρας, ο Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος κι άλλοι 
προσπάθησαν να επανιδρύσουν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π), 
που το είχε καταργήσει το 1938 ο Ιωάννης Μεταξάς. Τον Γενάρη του 1945 
ο γαμπρός μου, Ιορδάνης Κουικογλου, μου ανακοίνωσε πως μ’ έγραψε 
-χωρίς να με ρωτήσει- στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π). Έμαθαν 
οι Επονίτες πως στη Βέροια προσπαθεί να ξαναιδρυθεί ο προσκοπισμός 
κι άρχισαν να κατηγορούν στη λέσχη της ΕΠΟΝ τους προσκόπους. Τους 
αποκαλούσαν φασίστες, προδότες, χίτες κι άρχισα να φοβάμαι, γιατί αν 
μάθαιναν πως είμαι πρόσκοπος, αλίμονο 300. Έτσι αραίωσα να πηγαίνω 
στη λέσχη έως ότου άνοιξαν οι πρόσκοποι δική τους λέσχη στην παλιά 
Μητρόπολη. Σ’ έναν μήνα γέμισε η παλιά Μητρόπολη από πρόσκοπους 
μεταξύ των πρώτων κι εγώ. Χαιρόμουν να πηγαίνω, γιατί υπήρχαν κι 
εκεί παιχνίδια, όμως δεν υπήρχαν πύρινοι λόγοι μίσους και φθόνου. Στη 
λέσχη των προσκόπων μας μάθαιναν πολλά χρήσιμα πράγματα. Πώς 
να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες σ’ έναν τραυματία, πώς μπορούμε να 
βγούμε από το δάσος σε περίπτωση που χαθούμε τη νύχτα με τη βοή-
θεια των αστεριών, πώς ν’ ανάβουμε φωτιά χωρίς σπίρτα, πώς ν’ αντιμε-
τωπίζουμε τον λυσσασμένο σκύλο ή τον λύκο μ’ ένα κοντάρι. Μας τόνιζαν 
πως πρέπει να είμαστε ενάρετοι και πειθαρχημένοι πολίτες. Ράψαμε με 
δικά μας χρήματα στολές σε χακί χρώμα με μάλλινο χοντρό ύφασμα, 
κοντό παντελόνι, χακί κάλτσες και μπλε μαντήλι στον λαιμό. Στη μέση φο-
ρούσαμε ζώνη με το μεταλλικό   σήμα του Σ.Ε.Π, ένα παγούρι κρεμασμέ-
νο κι ένα μαχαίρι μες στη θήκη του. Φορούσαμε καπέλο με πλατύ γείσο 
και κρατούσαμε στο δεξί μας γερμένα κοντάρι όσο το μπόι μας. Με αυτήν 
τη στολή συμμετείχαμε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου και της 28ης 
Οκτωβρίου του 1945. Εμένα με κατέταξαν στην πρώτη ομάδα με αρχηγό 
τον Ορέστη Ζαφάρα και Ενωμοτάρχη τον Στέφανο Οικονόμου.»

Σχόλιο:  Πράγματι, η δικτατορία του Μεταξά διέλυσε με τον μεταξικό 
Νόμο του 1939 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνίδων 
Οδηγών, για να καταστήσει κυρίαρχη και υποχρεωτική την Εθνική Οργά-
νωση Νεολαίας, την Ε.Ο.Ν., την οποία ίδρυσε και καθοδηγούσε ο ίδιος 
ο Μεταξάς. Μόλις άρχισε η κατοχή, η Ε.Ο.Ν. διαλύθηκε. Οι πρόσκοποι 
άρχισαν να ανασυντάσσονται κρυφά. Αρκετές προσκοπικές ομάδες 
έκαναν μυστικές συγκεντρώσεις, χωρίς στολή, πότε στο σπίτι του ενός 
και πότε στο υπόγειο κάποιου άλλου, παρά τις τρομερές στερήσεις και 
τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Τα πρώην μέλη του ΣΕΠ σε όλη την Ελλάδα 
συνέχισαν να τιμούν την ιδιότητα του Προσκόπου. Η ίδρυση μυστικών ο-
μάδων και η έντονη παρουσία προσκόπων σε αντιστασιακές οργανώσεις 
και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς έχουν ξεχωριστή σημασία.  
Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής, οι «διαλυμένες» προσκοπικές Ομάδες 
συνέρχονταν μυστικά, και ασχολούνταν με την παροχή πολύτιμων υπηρε-
σιών στις αντιστασιακές οργανώσεις, τον Ερυθρό Σταυρό και τον γενικό 
πληθυσμό που δυστυχούσε. Η υπομονή, η αισιοδοξία και η αλληλεγγύη 
ήταν τα σύμβολα των νεαρών εκείνων Ελλήνων κατά τις σιωπηρές τους 
εξορμήσεις με σκοπό να ανακουφίσουν πάσχοντες συνάνθρωπούς τους. 
Πολλοί πλήρωσαν με τη ζωή τους την αφοσίωσή τους στα πατριωτικά και 
προσκοπικά ιδεώδη. Στη Βέροια, ακόμη και μετά την αναγκαστική διάλυ-

ση και συγχώνευση των Προσκοπικών 
Ομάδων με την καθεστωτική Εθνική Ορ-
γάνωση Νέων (ΕΟΝ), κατά το διάστημα 
της κατοχής, λειτούργησε συγκροτημένα 
μυστική Προσκοπική ομάδα. Η Μυστική 
Ομάδα συνδέθηκε με το Διεθνή Ερυθρό 
Σταυρό, όταν γνωρίστηκε ο Δημήτριος 
Παπαδόπουλος (τοπικός έφορος τότε) 
με την Μουρβέτ Σούλα (μωαμεθανή), το 
χειμώνα του 1942, κατόπιν μεσολαβήσε-
ως του ιερέα Λεωνίδα Παρασκευόπουλου 
(μετέπειτα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης), 
με σκοπό τη λειτουργία παιδικών συσσι-
τίων. Η προσπάθεια αυτή, έτυχε μεγάλης 
βοήθειας και από τον Αιμίλιο Βέγκερ, ε-
ντεταλμένο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυ-
ρού στην Ελλάδα. Η μυστική προσκοπική 
ομάδα με τη βοήθειά του, ίδρυσε συσσί-
τια, αρχικά για 100 και σε μικρό χρονικό 
διάστημα για 1256 παιδιά. Ο χώρος που 
φιλοξενούσε τα συσσίτια ήταν η Παλαιά 
Μητρόπολη με τραπέζια και πάγκους των 
Προσκόπων και των κατηχητικών σχο-
λείων. Ξύλα για μαγείρεμα και ζέστη, κυ-
ρίως ξερά κλαδιά και πεσμένα δένδρα, 
μάζευαν και έκοβαν οι Πρόσκοποι από 

το δάσος γύρω από το χωριό της Καστανιάς με την έγκριση του Δασαρ-
χείου. Τα συσσίτια λειτουργούσαν σε τρεις βάρδιες, με την επίβλεψη του 
Δημήτρη Παπαδόπουλου, με μαγείρισσα την κ. Σούλα και βοηθούς τους 
Προσκόπους της μυστικής ομάδας, πολλούς ενήλικες παλαιούς Προσκό-
πους και κυρίες που βοηθούσαν στην προετοιμασία του φαγητού και το 
σερβίρισμα. Οι Πρόσκοποι της μυστικής ομάδας επισκέπτονταν τις φυ-
λακές κάθε μεσημέρι για να διανείμουν φαγητό στους εκεί κρατούμενους.  
Το 1943 πραγματοποιήθηκαν δύο κατασκηνώσεις 20 ημερών στην Φυ-
τειά και στο Πολυδένδρι με 250 και 100 παιδιά αντίστοιχα . Το 1944 πραγ-
ματοποιήθηκε κατασκήνωση 20 ημερών στην Καστανιά. Για 20 περίπου 
μέρες περιέθαλψαν 700 ομήρους που εγκαταλείφθηκαν στο έλεος του 
Θεού σε στρατόπεδα, μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Με τη βοήθεια του 
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού οργάνωσαν πλήρες φαρμακείο για τα παιδιά 
των συσσιτίων και για άλλα παιδιά. Τέλος, 
ασχολήθηκαν για την εκτύπωση και διανομή  
προκηρύξεων, ως σύνδεσμοι μεταφοράς 
μηνυμάτων εντός της πόλης και άλλες υπη-
ρεσίες, όπως για παράδειγμα ο Αναστάσιος 
Φελλόπουλος –μετέπειτα τοπικός έφορος 
Βέροιας- από το παράθυρο του σπιτιού του 
στην Κεντρική οδό παρακολουθούσε  τις 
κινήσεις των κατοχικών στρατευμάτων και 
μετέφερε τις πληροφορίες, ο Ιωάννης Τσι-
τινίδης ήταν χειριστής πολυγράφου κλπ. Οι 
βεροιώτες Πρόσκοποι και βαθμοφόροι που 
συγκρότησαν την μυστική Προσκοπική ομά-
δα ήταν:   1. Παπαδόπουλος Δημήτριος, τοπικός έφορος 2. Σακελλαρίδης 
Ιωάννης, αρχηγός  ομάδας 3. Κουϊκόγλου Ιορδάνης, αρχηγός, βοηθός το-
πικού εφόρου  4. Λιακόπουλος Βασίλειος, βοηθός τοπικού εφόρου 5. Ζα-
φάρας Ορέστης, αρχηγός ομάδας 6. Κόντας Γεώργιος, βοηθός Τοπικού 
Εφόρου στον κλάδο των Λυκόπουλων 7. Βαφείδης Σταύρος 8. Τσουλής 
Αθανάσιος 9. Φελλόπουλος Αναστάσιος αρχηγός 2ου Συστήματος 10. 
Τσιτινίδης Ιωάννης, υπαρχηγός  3ου Συστήματος 11. Κανελλίδης Τηλέ-
μαχος, υπαρχηγός 5ου συστήματος 12. Σύρπης Θεοφάνης, υπαρχηγός 
13. Κόρτης Στέφανος 14. Κορδονίδης Παναγιώτης, υπαρχηγός  1ου συ-
στήματος 15. Μήτσου Χρήστος, ενωμοτάρχης 16. Οικονόμου Γεώργιος, 
ενωμοτάρχης 17. Χάϊτας Ηρακλής μόνιμος ανθυπασπιστής στρατιωτι-
κής μουσικής 18. Τσιάμπουρας Θωμάς Από το Ιδρυμα Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων κυκλοφόρησε πρόσφατα η ταινία με τίτλο ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΛΜΗ ΓΕΜΑΤΗ που αναφέρεται σε αυτή την δραστηριότητα. Ίσως 
κάποτε προβληθεί και στην Βέροια, εφόσον το θελήσει ο τοπικός προ-
σκοπισμός. Από τους αναφερόμενους στο βιβλίο, ο Ιορδάνης Κουικόγλου 
πολλές φορές ανέβηκε στην Καστανιά τα νεώτερα χρόνια και τον γνω-
ρίσαμε εμείς οι πολύ νεότεροι πρόσκοποι. Ο Δημήτριος Παπαδόπουλος 
έζησε και μεγαλούργησε στον βεροιώτικο προσκοπισμό . Όπως αναφέρει 
ο Παύλος Πυρινός σε άρθρο του στον ΛΑΟ στις 12.5.2018 ο Δημήτριος 
Παπαδόπουλος, τοπικός έφορος Προσκόπων Βεροίας, με την υπ’ αριθμ. 
26/2-7-1945 ημερήσια διαταγή του, αποφάσισε να λειτουργήσει θερινή 
προσκοπική κατασκήνωση στην Καστανιά «προς εκπλήρωσιν και επίτευ-
ξιν του σκοπού του προσκοπισμού». Ο λυκειάρχης και αρχηγός των προ-

σκόπων της Βέροιας Δημήτριος Παπαδόπουλος (1912-1971) σκοτώθηκε 
σε τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της πόλης στην οδό Πιερίων, μεσάνυκτα 
Αυγούστου 1971 σε τροχαίο ατύχημα εκτροπή, επιστρέφοντας  από την 
προσκοπική κατσκήνωση Μεθώνης. Ο Παύλος Πυρινός με συνεχή δη-
μοσιεύματα στο παρελθόν έχει γνωστοποιήσει πολλές από τις ανωτέρω 
πτυχές της μεταπολεμικής προσκοπικής παρουσίας στην πόλη.

Στην σελίδα 230 του βιβλίου 
Πρόσκοπος στην κατασκήνωση της Καστανιάς το 1945

Προπολεμικά όσοι στρατιώτες αρρώσταιναν από φυματίωση ή άλλες 
αρρώστιες κι έπρεπε να δυναμώσουν, τους έστελναν το καλοκαίρι στο 
αναρρωτήριο της Καστανιάς. Το αναρρωτήριο αυτό έπαψε να λειτουργεί 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής και οι υπεύθυνοι του προσκοπισμού ζήτη-
σαν από τον μέραρχο να επιτρέψει στους προσκόπους να κατασκηνώ-
σουν στον χώρο του αναρρωτηρίου. Το καλοκαίρι του 1945, λοιπόν, όλοι 
οι Πρόσκοποι συγκεντρωθήκαμε στο Σώμα -έτσι λέγαμε την παλιά Μη-
τρόπολη. Ήμασταν φορτωμένοι με κουβέρτες, με το σακίδιο στην πλάτη, 
το μαχαίρι στη θήκη κι ένα κομμάτι σχοινί ωραία τυλιγμένο, κρεμασμένο 
στη ζώνη. Ήρθαν τα Τζέιμς (GMC στρατιωτικά φορτηγά), τα φορτώσαμε 
με όλο τον εξοπλισμό της κατασκήνωσης, ανεβήκαμε κι εμείς και ξεκι-
νήσαμε όλο χαρά. Κάθε ομάδα ανέβαινε στο δικό της αυτοκίνητο με τον 
ενωμοτάρχη της. Ήμασταν όλα πολύ χαρούμενοι. Πολλοί Πρόσκοποι ανέ-
βαιναν  για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο και έβγαιναν έξω από την Βέροια 
. Τραγουδούσαμε προσκοπικά τραγούδια και λέγαμε αστεία. Περάσαμε 
κατά τον Τριπόταμο και τους Γεωργιανοὺς καὶ φτάσαμε στην Καστανιά 
και από εκεί στην κατασκήνωση αναρρωτήριο. Μόλις κατεβήκαμε από τα 
αυτοκίνητα πιάσαμε αμέσως δουλειά . Στήσαμε τις σκηνές, διορθώσαμε 
και βάψαμε  το αποχωρητήριο, υψώσαμε την σημαία. Σταματήσαμε λόγο 
για να φάμε και να ξεκουραστούμε κι αμέσως αρχίσαμε και πάλι την δου-
λειά ως το βράδυ. Στρώσαμε τα στρώματα καταγής, φάγαμε ξηρά τροφή, 
κατεβάσαμε την σημαία και ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Κάθε ενωμοτία 
βρισκόταν  στη σκηνή της. Σε λίγο, ο Ξενοφών Δεληφώτης, χτύπησε 
σιωπητήριο με  την  σάλπιγγά του. Κοιμηθήκαμε αμέσως, γιατί ήμασταν 
κουρασμένοι  Βάλαμε  και σκοπούς στην είσοδο να φρουρούν με το κο-
ντάρια. Αυτό δεν μας άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ δύσκολο για είναι παιδί 
12-16 χρονών να κάθεται  μια ώρα μόνος έχοντας ένα κοντάρι στο χέρι 
μέσα στο σκοτάδι και στο κρύο -γιατί τη νύχτα στην Καστανιά  έκανε πολύ 
κρύο να ακούει τις  φωνές των λύκων, των τσακαλιών και των νυχτοπου-
λιών. Όταν μαθαίναμε  πως η ομάδα μας είχε τη φύλαξη της κατασκήνω-
σης, πέφταμε σε  μεγάλη μελαγχολία. Την άλλη μέρα ήρθαν τα αυτοκίνη-

τα της ΟΥΝPA (UNRA Οργανισμός 
Περίθαλψης & Αποκατάστασης των 
Ηνωμένων Εθνών) φορτωμένα  με 
τρόφιμα από την Αμερική και τον Κα-
ναδα. Όταν τα ξεφορτώναμε  τα κοι-
τούσαμε  και μας έτρεχαν τα σάλια. 
Και τι δεν έφεραν». Και του παλιού 
το γάλα! Τσουβάλια με ζάχαρη, μπι-
σκότα, μαρμελάδες κουτιά  με γάλα-
τα εβαπορέ και ζαχαρούχα, κακάο, 
τσάι, σοκολάτες, μπισκότα, βούτυρο 
σε βαρέλια, τυριά μέσα σε μεταλλικά 
κουτιά. Τα τρόφιμα τα στοιβάζαμε σε 

μια μεγάλη σκηνή κι έφταναν μέχρι επάνω. Κάναμε και το μαγειρίο  δίπλα 
σε μια πηγή με παγωμένο νερό. Κάθε μέρα είχε υπηρεσία διαφορετική 
ομάδα. Βοηθούσαμε τον μάγειρα. Σηκωνόμασταν πολύ πρωί, ανάβαμε 
φωτιά με ξύλα που φέρναμε από το δάσος γεμίζαμε τα καζάνια με νερό 
το βράζαμε, ρίχναμε το γάλα από τα κουτιά, το οποίο ήταν άλλοτε εβα-
πορέ  κι άλλοτε ζαχαρούχο. Δεν υπήρχε περιορισμός στην  ποσότητα. 
Τρώγαμε όαο θέλαμε καθώς η αποθήκη ήταν γεμάτη «Ο θείος Τρούμαν» 
έστελνε  τρόφιμα και το σύνθημα μας ήταν ήταν : θείε Τρούμαν στείλε 
μας κι άλλα» Στις 6 το πρωί χτυπούσε ο Δεληφώτης το εγερτήριο με τη 
σάλπιγγα Σηκωνόμασταν, πλενόμασταν με το παγωμένο νερό, στρώ-
ναμε τα κρεββάτια μας και παρατασσόμασταν σε γραμμή  στην πλατεία 
της κατασκήνωσης, όπου ήταν και ο ιστός της σημαίας. Κάναμε έπαρση 
της σημαίας και προσευχή και πηγαίναμε στην τραπεζαρία. Εκεί μια 
άλλη ομάδα προσκόπων  σέρβιρε το πρωινό. Το πρωινό αποτελούνταν 
από γάλα με μπισκότα, μαρμελάδα και βούτυρο και η ομάδα που ήταν 
υπεύθυνη πρωινού έπαιρνε την κουτάλα και γέμιζε τα κύπελα των προ-
σκόπων.  Άλλος σέρβιρε  ψωμί, άλλος το γάλα,  άλλος βούτυρο, τυρί, 
άλλος τα μπισκότα κι άλλος την μαρμελάδα. Πρώτη φορά τρώγαμε όσο 
θέλαμε και μάλιστα βούτυρο μαρμελάδα, τυρί, μπισκότα. Το πρωινό στο 
σπίτι μας στη Βέροια ήταν μια φέτα  ψωμι με λίγο ταχίνι ή με λίγδα και 
ρίγανη. Πέντε χρόνια μεγαλώσαμε με τη στέρηση του φαγητού και τώρα 
που το είχαμε άφθονο, τρώγαμε όσο θέλαμε. Μάλιστα γεμίζαμε τα πιάτα 
δεύτερη φορά. Κι ενώ ήμασταν όλοι αδύνατοι, κάναμε κάτι μπαζάκες... 
Στη Βέροια πριν τον πόλεμο ένας είχε τη μεγαλύτερη κοιλιά κι αυτός ήταν 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
« Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ 1940-1949»

Από την συνάντηση των παλαιών προσκόπων 
28-29.8.1982 στην Καστανιά όπου εικονίζεται

 ο Ιορδάνης Κουικόγλου με την παλιά του
 στολή την οποία εδώρισε η οικογένεια 
στο προσκοπικό μουσείο της Ενωσης

 Παλαιών Προσκόπων (αρχείο ΔΠ Τόλιος)

Συνάντηση παλαιών προσκόπων δεκαετίας 1980, Καστανιά  την σάλπιγγα κρατά ο αείμνηστος
 Τάσος Φελλόπουλος (αρχείο Δ Π Τόλιος)
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ο Μπαζάκας. Κι αν κάποιος χόντραινε έλεγαν. «Αυτός 
έκανε μια κοιλιά σαν του Μπαζάκα»  και τη χοντρή κοιλιά 
τη λέγαμε μπαζάκα, - Έφαγα πολύ κι έκανα μια μπαζάκα! 
Μετά το φαγητό κάναμε γυμναστική στο γήπεδο και μετά 
τη γυμναστική  καθόμασταν κατά ομάδες κάτω από μια 
οξιά και μας έκανε μάθημα ο αρχηγός της ενωμοτίας. Το 
μεσημέρι πάλι σερβιριζόταν φαγητό από την ομάδα υπη-
ρεσίας στην τραπεζαρία, Φασόλια, μακαρόνια, πατάτες, 
κρέας και στο τέλος μια σοοκολάτα. Μετά το μεσημέρι, 
ο Δεληφώτης έδινε πάλι με τη σάλπιγγά του την εντολή 
για τον απογευματινό ύπνο. Το απόγευμα, μας ξυπνούσε 
πάλι ο Δεληφώτης με τη σάλπιγγα. Πηγαίναμε στο γήπε-
δο και κάναμε σουηδική γυμναστική, άλματα, τροχάδην, 
μπάλα και άλλα. Το σούρουπο γυρίζαμε τραγουδώντας. 
Κάθε Κυριακή βράδυ ανάβαμε πυρά. Μαζεύαμε ξερά ξύλα 
από το δάσος και τα φερναμε στο γήπεδο. Μαζευόμασταν 
γύρω - γύρω από την πυρά, τραγουδούσαμε και παίζαμε 
θέατρο. Καλοί ηθοποιοί ήταν ο Μαρμαράς, ο Αχιλλέας 
Χατζόπουλος, ο Νάκης ο Γεωργιάδης. Έπαιζαν τον «οδο-
ντογιατρό». Ένα κάθισμα, ένας ασθενής κι ένας γιατρός 
με μια μεγάλη τανάλια στο χέρι. Ο γιατρός ρωτούσε τον 
ασθενή τι θέλει, εκείνος έλεγε πως τον πονάει το δόντι του 
κι ο γιατρός πάλι τον ρωτούσε αν πονάει πολύ. Ο γιατρός 
χασομερούσε κι ο άρρωστος τον παρακαλούσε να κάνει 
γρήγορα. Αυτός όλο και χασομερούσε. Τέλος, τον ρώτησε 
ποιο δόντι του πονάει κι αυτός απάντησε ο αριστερός τρα-
πεζίτης. –Υπάρχει αριστερός τραπεζίτης; Αναρωτήθηκε 
ο γιατρός εννοώντας τους ιδιοκτήτες των τραπεζών. . Εν 
τέλει, ο οδοντίατρος αντί να του βγάλει τον τραπεζίτη του 
έβγαλε άλλο δόντι και σηκώθηκε ο άρρωστος και τον κη-
νυγούσε και σκάγαμε εμείς στα γέλια. Αργότερα του λέει, 
δεν είμαι ο γιατρός εγώ ο κουρέας είμαι ! και πάλι τον κυ-
νηγούσε γύρω από την πυρά κι εξακολουθούσαμε να γελάμε. Ο Μαρμα-
ράς μιμούνταν έναν μεθυσμένο Βεροιώτη, τον Γρηγοριάδη.  Μ΄ ένα μπου-
κάλι στο χέρι, τρίκλιζε κι έλεγε τα λόγια του Γρηγοριάδη. Ο Χατζόπουλος 
ήταν κοντός και χοντρός, φόραγε  κάτι προβιές και με ένα σχοινί δεμένο 
στο λαιμό έκανε την αρκούδα. Ένας άλλος πρόσκοπος ντυμένος με παλιά 
ρούχα έκανε τον γύφτο του αρκουδιάρη, ο οποίος κρατούσε ένα ταψί στο 
χέρι, το χτυπούσε ρυθμικά και τραγουδούσε γύ φτικα τραγούδια. Αυτά 
και άλλα πολλά έκαναν οι πρόσκοποι γύρω από την πυρά. Την Κυριακή 
το πρωί πηγαίναμε στην εκκλησία της Παναγίας Σουμελά, 4 χιλιόμετρα 
μακριά. Δεν πηγαίναμε από τον δημόσιο δρόμο, αλλά μέσα από το δάσος 
ντυμένοι με την επίσημη στολή, χωρισμένοι σε ομάδες, παραταγμένοι σε 
γραμμή, με ρυθμικό βήμα, τραγουδώντας προσκοπικά τραγούδια. Στις 15 
Αυγούστου, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας Σουμελά, πηγαίναμε από 
νωρίς και πιάναμε θέσεις για να κρατήσουμε την τάξη. Μας είχαν δώσει 
ένα παλιό συμμαχικό αυτοκίνητο και μ’ αυτό κάναμε μεταφορές τροφίμων 
και ανθρώπων. Όταν φύγαμε από την κατασκήνωση είχαμε πάρει όλοι 
πάνω από τρεις οκάδες. Θυμάμαι του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη 
γινόταν παρέλαση. Πήγαμε πρόσκοποι απ’όλες τις πόλεις της Μακεδονί-
ας. Το 1945 έστειλαν και μέλη από την προσκοπική ομάδα της Βέροιας 
μεταξύ των οποίων και μέλη από την προσκοπική ομάδα της Βέροιας 
μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ. Ημουν ψηλός και με έβαλα πρώτο στη 
γραμμή. Μας έδωσε ο μέραρχος ένα Τζέιμς και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη 
παρελάσαμε κι όλος ο κόσμος μας χειροκροτούσε με ιδιαίτερο ενθουσια-
σμό.»

Σχόλιο: Το κείμενο συνοδεύεται από ασπρόμαυρη φωτογραφία της 
παρέλασης του 1945 στην Θεσσαλονίκη, φωτογραφία που έχει δημοσιεύ-
σει στον ΛΑΟ το  2018 και ο Παύλος Πυρινός.  Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει 
να γίνει στον αείμνηστο Ξενοφώντα Δεληφώτη, σπουδαίο ηλεκτρολόγο 
της Βέροιας, ο οποίος αναφέρεται συχνά από τον συγγραφέα. Στις πρώ-
τες συναντήσεις των παλαιών προσκόπων μετά την μεταπολίτευση, δεν 
ξεκινούσε το πρωινό αν δεν έρχονταν ο Δεληφώτης  με την σάλπιγγα να 
ηχεί το εμβατήριο της πρωινής επιθεώρησης, για να ξαναθυμηθούν τα 
παλιά. Ο Π.Πυρινός αναζήτησε στο παρελθόν μαρτυρίες και έλαβε από 
τον παλαιό πρόσκοπο Σταύρο Σαββόπουλο  τα ονόματα της πρώτης 
προσκοπικής Μουσικής Ομάδας, 1. Δεληφώτη Ξενοφώντα, 2. Σαββόπου-
λο Σταύρο,3. Καλινιώτη Αντ.,4. Τσικερδάνο Διογένη 5. Βαφείδη Αναστασίο 
6. Βαφείδη Γεωργίο 7. Τσικερδάνο Αντώνιο 8. Νικολόπουλο Ορέστη 9. 
Κατσαμάκα Αντ. 10. Σίμο Μέρο 11. Τσοπανέλη Νίκο 12. Παντελίδη Μιχά-
λη 13. Αχτσή Ιωάννη 14. Σαρόγλου Ιωάννη 15. Φελλόπουλο Αναστάσιο 
16. Γεωργιάδη Άρη 17. Πιτσιλό Θεοδ. 18. Κούκο Κωνσταντίνο 19. Χριστό-
πουλο Γεωρ. 20. Μάτσο Ιωάννη 21. Τσιτινίδη Ιωάννη και 22. Λούρη Γεωρ.

Φωτο Συνάντηση παλαιών προσκόπων δεκαετίας 1980, Καστανιά,   
την σάλπιγγα κρατά ο αείμνηστος Τάσος Φελλόπουλος εις ανάμνηση των 
στιγμών αυτών (αρχείο ΔΠΤόλιος)

Στην σελίδα 255 -256 
Στην κατασκήνωση της Καστανιάς το 1946
«Όταν επιστρέψαμε από την Καστανιά τον Αύγουστο του 1945 στη 

Βέροια, είπαμε στους φίλους μας πόσα ωραία περάσαμε και προπάντων 
πόσο πολύ τρώγαμε στην κατασκηνωτή των Προσκόπων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα όλοι να θέλουν  να ερθούν στην κατασκήνωση την επόμενη 
χρονιά. Έτσι λοιπόν, το 1946 ήρθαν στην Καστανιά πολλοί περισσότεροι 
πρόσκοποι κι από το πολύ φαί  που  τρώγαμε καθημερινά, τα τρόφιμα 
άρχισαν να τελειώνουν. Ο αρχηγός της κατασκήνωσης, Δημήτριος Πα-
παδόπουλος ανησύχησε και κατέβηκε την Αθήνα, για να παρακαλέσει 
τους υπεύθυνους του Προσκοπισμού να μας στείλουν κι άλλα τρόφιμα. 
Αφησε αντικαταστάτη «αντ’ αυτού», τον Γεώργιο Κόντα, τον παλαιότερο 
πρόσκοπο, ντόπιος Βεροιώτης που μιλούσε και βαριά βεροιώτικα. Όταν 
χτυπούσε το χειροκίνητο τηλέφωνο της κατασκήνωσης  και ζητούσαν  τον 
Παπαδόπουλο, το σήκωνε ο Κόντας κι έλεγε «ο  Ανταυτού»   και για αυτό 
του βγάλαμε το παρατσούκλι «ο Ανταυτού». Ο Παπαδόπουλος αργούσε 
να έρθει από την Αθήνα και τα τρόφιμα άρχισαν να τελειώνουν επικίνδυ-
να. Τότε ο Ανταυτού στέλνει ένα τηλεγράφημα στον Νομάρχη   γράφοντας 
στα ντόπια βεροιώτικα. Τα τρόφιμα μπητ’σαν. Αν δεν με στείλεις ταχιά 

τρόφιμα, τα βάζω στο τζαντε τα 
μπαζακλιάρικα»  Το παίρνει το 
μήνυμα του ο Νομάρχης, που 
ήταν παλαιοελλαδίτης, το διαβά-

ζει και δεν το καταλαβαίνει. Τότε φώναξε έναν υπάλληλο της Νομαρχίας, 
τον Καρανάσιο, που ήταν κι αυτός ντόπιος βεροιώτης και του εξήγησε 
το μήνυμα. Μπήτησαν=τελείωσαν, ταχιά=γρήγορα, τζαντές= ο δρόμος,  
μπαζακλιάρια=εμείς τα παιδιά. Στην αρχή  ήμασταν αδύνατα, όμως, από 
το πολύ φαγητό κάναμε μια μεγάλη κοιλιά σαν του Μπαζάκα, εξού και το 
«Μπαζακλιάρικα» . Την ίδια χρονιά πήραμε μέρος και στην κατάσβεση  
του δάσους της Καστάνιας. Πρόσκοποι, στρατός, χωροφύλακες και χω-
ρικοί της Καστανιάς όλοι μαζί τρέξαμε και την προλάβαμε πριν επεκταθεί. 
Εμείς οι πρόσκοποι κόψαμε φτέρες και με αυτές χτυπούσαμε τη φλόγα.  
Ευτυχώς που το δάσος ήταν από μεγάλες οξιές  και δεν επεκτάθηκε 
γρήγορα η φωτιά.» Άλλο  γεγονός στο οποίο συμμετείχαμε ήταν όταν τον 
Ιούνιο έπεσε και πολύ ακρίδα στην περιοχή της 
Παναγίας Δοβρά και μάλιστα ήταν τόσες  πολλές 
οι ακρίδες που δεν άφησαν ούτε ένα φύλλο πρά-
σινο στη γύρω περιοχή. Αμέσως κινητοποιήθηκε 
η Νομαρχία, πήρε πίτουρα από τον αλευρόμυλο 
του Μάρκου και τα πότισε με δηλητήριο. Εμείς α-
νεβήκαμε με στρατιωτικό αυτοκίνητο στην περιοχή 
της Δοβρά, όπου μας έδωσαν από έναν κουβά 
κι αρχίσαμε να σκορπάμε τα δηλητηριασμένα 
πίτουρα Οι ακρίδες τα έτρωγαν κι αμέσως φορού-
σαν. Μπορείτε η γη να γέμισε με  ψόφιες ακρίδες 
ωστόσο γλύτωσαν τα χωράφια της περιοχής από 
την καταστροφή  (με σχετική συνοδευόμενη φω-
τογραφία ασπρόμαυρη από το αρχείο της ΕΠΠ 
Βεροίας 26 Σεπτεμβρίου 1946 Καταπολέμηση 
ακρίδας από τους προσκόπους της Βέροιας)»

Σελ 257 Συμμετοχή στην παρέλαση, στη 
Θεσσαλονίκη

« Tον Οκτώβριο του 1946 ξεκινήσαμε πάλι 
καμιά τριαντάρια πρόσκοποι με το Τζέιμς (στρα-
τιωτικό όχημα GMC), για να πάρουμε μέρος στην 
παρέλαση στην Θεσσαλονίκη Εξω από την Θεσ-
σαλονίκη φυσούσε πολύ ο Βαρδάρης και κρυ-
ώναμε . Τότε ο οδηγός   σταμάτησε, κατέβασε 
τον μουσαμά κι ενώ σκοτείνιασε ο θάλαμος του  
Τζέιμς, εμείς αισθανόμασταν καλύτερα, γιατί μειώ-
θηκε ο αέρας. Έξω ο Βαρδάρης συνέχιζε να φυσά 
σαν τρελός. Ξαφνικά ακούσαμε έναν θόρυβο. Το 
αυτοκίνητο από τον πολύ αέρα έπεσε στα πλάγια. 
Πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλο και τα σακίδια, τα 
παγούρια, τα κοντάρια όλα   επάνω μας. Γίναμε 
όλοι ένας σωρός.  Όταν μας άνοιξε ο οδηγός τι να 
δει! Ένα κουβάρι από παιδιά, σακίδια, κοντάρια. 
Όλοι ήμασταν ευτυχώς ελαφρώς τραυματισμένοι. 
Αν δεν κατέβαζε  την τέντα ο οδηγός, θα πέφταμε 
έξω κι ίσως να είχαμε και νεκρούς. Πολλοί από 
εμάς χτυπήσαμε είτε στα χέρια είτε στα πόδια γι’ 
αυτό και δεν κάναμε παρέλαση. Βλέπαμε να πα-
ρελαύνουν οι πρόσκοποι της Θεσσαλονίκης και 
στεναχωριόμασταν.»

Σχόλιο: Θα φανεί περίεργο αλλά  όλα  τα α-
νωτέρω τόσο γλαφυρά καταγεγραμμένα από τον 
συγγραφέα, επαναλήφθηκαν ξανά πολλές φορές  
στην προσκοπική ζωή  μέχρι σήμερα. Τα σκετς με 
μικρές παραλλαγές, παραμένουν στο ίδιο πνεύμα  
της πυράς  του «αριστερού τραπεζίτη». Είναι το 
πνεύμα του Ιδρυτή. Οι  προσκοπικές ομάδες κάθε 
εποχής έχουν να διηγηθούν εκτροπές και αστοχίες 
φορτωμένων αυτοκινήτων  με προσκόπους και 
υλικά. Είναι η ομορφιά της ασυναγώνιστης προ-
σκοπικής ζωής και είναι κρίμα, που ενώ γνωρίζα-

με εν ζωή τον συμπολίτη μας Νικόλαο Καλλιγά, ο οποίος κυκλοφορούσε 
ανάμεσα μας δεν γνωρίζαμε τον θησαυρό , το μεράκι και το μνημονικό 
που έκρυβε  για να καταγράψει  συγκροτημένα ωραίες στιγμές της βεροι-
ώτικης  ζωής μετά τον πόλεμο . Νομίζω ότι κάθε δάσκαλος των μεγάλων 
τάξεων του δημοτικού ή του γυμνασίου της πόλης, άφοβα μπορεί να 
βάλει αποσπάσματα από το βιβλίο στην τάξη για μερικές ώρες για να μά-
θουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου που ζουν.!

Ιδιαίτερα με εντυπωσίασε η περιγραφή του Καλλιγά της μάχης της 
Νάουσας, το 1949 σελ. 308 επ. και η αποχώρηση των ανταρτών από την 
πόλη. Για την συμμετοχή όμως των προσκόπων της Βέροιας στη διάσω-
ση γυναικόπαιδων και τραυματιών στην μάχη της Νάουσας και την παλ-
ληκαριά  του Βαγγέλη Χαχάκη θα γράψουμε σε επόμενο φύλλο.

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΓΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
« Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ 1940-1949»

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Απόφαση της Κυβέρνησης Μεταξά για 
την απαγόρευση δραστηριότητος του ΣΕΠ .



10 7-8 ΜΑΪΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

09-05-2022μέχρι

15-05-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο07-05-2022

08:00-14:30 Α -

ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑ-

ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 48 

& ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 

23310-71601

08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙ-

ΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

19:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

21:00-08:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

Κυριακή08-05-2022

08:00-14:30 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 32 23310-22968

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

Δευτέρα09-05-2022

14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 

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

14:30-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

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

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

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

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (πιάτσα ταξί) 23310-72677

Φαρμακεία

Διαιτητές από την γειτονι-
κή Βουλγαρία όρισε η ΚΕΔ στον 
πρώτο αγώνα μπαράζ μεταξύ της 
ΒΕΡΟΙΑΣ και του Λεβαδειακού, 
την Κυριακή 8/5 (16:30 Ο κ. Ζε-
λέζοβ δεν είναι διεθνής αλλά σφύ-
ριξε φέτος 20 παιχνίδια στο πρω-
τάθλημα της χώρας του . Τελικά 
δεν προλαβαίνουν οι αρμόδιοι να 
τοποθετήσουν το σύστημα VAR 
στα γήπεδα της Βέροιας και της 

Λιβαδειά.

Αναλυτικά οι διαιτητές του α-
γώνα:

Κυριακή 8 Μαΐου
ΒΕΡΟΙΑ-Λεβαδειακός(Δημ.

ΣτάδιοΒέροιας,16.30)
Διαιτητής: Ζελέζοβ (Βουλγα-

ρία)
Βοηθοί :  Βένεβ,  Ντούνοβ 

(Βουλγαρία)
4ος: Περράκης (Αθήνας)

Ο“πρώτοςτελικός”Βέροια-Λεβαδειακός
τηνΚυριακήτοαπόγευμαστις4.30μ.μ.

Γενική είσοδος 5,00 ευρώ - Δωρεάν έως 17 χρονών

Πανημαθιώτικο κάλεσμα απευθύνει ο Σύν-
δεσμος Φίλων ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4» για το 
κρίσιμο μπαράζ της Κυριακής (8/5, 16:30) με 
αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά:
Ο Σύνδεσμος Φίλων Βέροιας «Θύρα 4» 

απευθύνει γενικό κάλεσμα σε όλο το πο-
δοσφαιρόφιλο κοινό της Ημαθίας και στους 
απανταχού Βεροιώτες να δώσουν το παρόν 
την Κυριακή 8/5, στο Δημοτικό Στάδιο Βέροι-
ας! Καλούμε όλες τις ακαδημίες του νομού, 
όλες τις οικογένειες, όσους αγαπάνε την ο-
μάδα και το ποδόσφαιρο, να είναι εκεί και να 
δώσουμε χρώμα και παλμό στην κερκίδα!

Η Βασίλισσα της καρδιάς μας έχει ραντε-
βού για ακόμη μια φορά με την ιστορία και 
χρειάζεται κάθε έναν από εμάς δίπλα της! 
Μετά από 4 χρόνια ανοικοδόμησης και πάντα 
με πίστη στο πλάνο, η Βέροια βρίσκεται 180 
λεπτά μακριά από την επιστροφή της στα 

μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου!
Την Κυριακή 1/5 γιορτάσαμε την κατά-

κτηση του τίτλου στο Βόρειο όμιλο. Τώρα, 
ήρθε η ώρα να ωθήσουμε την ομάδα μας σε 
ακόμη μια επιτυχία! Η πιο μεγάλη ώρα είναι 
τώρα και όλοι οι δρόμοι αυτή την Κυριακή 
οδηγούν μόνο στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας!

Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισ-
σεύει! Όλοι μαζί για τη Βασίλισσα της Μακεδο-
νίας, όλοι μαζί για τη μεγάλη μας αγάπη!!

Ήταν 23/2/2018 όταν το ΔΣ της Football 
League απέβαλλε τη Βέροια από το πρω-
τάθλημα, γράφοντας στα 58 χρόνια ένδοξης 
και λαμπρής ιστορίας την πιο μαύρη σελίδα 
στην ιστορία της. Η Βασίλισσα του Βορρά, 
για πρώτη φορά στην ιστορία της βάδιζε σε 
αχαρτογράφητα νερά κοιτώντας τον αφανι-
σμό κατάματα.

Σήμερα, 4 χρόνια μετά η Βασίλισσα του 
Βορρά, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά είναι εδώ, κό-

ντρα σε όλους, κόντρα στα προγνωστικά των 
στοιχηματικών, κόντρα στις κοντές σειρήνες 
που την πολέμησαν και προσπάθησαν να πε-
τάξουν λάσπη στη ξέφρενη φετινή της πορεία!

Δύο σκαλοπάτια έμειναν για την ολοκλή-
ρωση του μεγάλου στόχου. Δύο τελικοί, απέ-
ναντι στο Λεβαδειακό με φόντο την απευθεί-
ας άνοδο στη Σούπερ Λιγκ 1 και την επιστρο-
φή της Βέροιας εκεί που ανήκει!

Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πά-
ντα! Η πραγματική δύναμη της Βέροιας ήταν 
και θα είναι ο κόσμος της!

1966 - 1970 - 1977 - 1986 - 1996 - 2007 
- 2012

Μαζί συνεχίζουμε να γράφουμε τις επόμε-
νες σελίδες στην ιστόρια της Βασίλισσας!

Η Βασίλισσα σε χρειάζεται, εσύ θα λείπεις;
Δε σε αφήσαμε μόνη σου ποτέ!
FORZA ΒΕΡΟΙΑΡΑ!!!

ΣΦ Βέροιας «Θύρα 4»

Πανημαθιώτικο κάλεσμα του Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ
«Θύρα 4» για το μπαράζ με Λεβαδειακό
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 7 Μαΐ-

ου  2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Γεώργιος Νικ. Ζημαντά-
κος σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

     Αγαπητά μέλη
Την πρώτη (1η ) Κυριακή, ήτοι 1η Μαΐου, δεν πραγματο-

ποιήσαμε την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου μας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, αυτή θα πραγματοποιηθεί 
οπωσδήποτε, δεν χρειάζεται απαρτία, την Κυριακή 8 Μαΐου 
2022 στο Γραφείο του Συνδέσμου με τα ίδια θέματα ημερή-
σιας διάταξης.

Η απολογιστική, δηλαδή η συζήτηση θα αρχίσει στις 
10:45π.μ. και αν ο καιρός μας το επιτρέψει θα πραγματο-
ποιηθεί στον ακάλυπτο χώρο του Γραφείου.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 12:30μ.μ. περίπου και θα 
διαρκέσει έως τις 6:00μ.μ. Απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτό-
τητα ή άλλο επίσημο έγγραφο.

Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή 
rapid test.

Εντός του Γραφείου η μάσκα είναι υποχρεωτική. Πα-
ράκληση θερμή, εάν η απολογιστική γίνει στον ακάλυπτο 
χώρο του Γραφείου, για το καλό όλων μας, να φοράμε τη 
μάσκα.

Συνάδελφοι, η συμμετοχή όλων μας είναι επιβεβλημένη. 
Αξίζει τον κόπο, να διαθέσουμε κάθε τρία (3) έτη λίγο χρόνο 
για το Σύνδεσμο. Η δύναμη του Συνδέσμου εξαρτάται από 
τον αριθμό των ψηφισάντων, βάσει αυτού γίνεται η οικονο-
μική επιχορήγηση από την Π.Ο.Π.Σ.

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

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων  Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανάσιου Ράχης Βέροιας την δω-
ρεά πίτας για το πρωινό των παιδιών με την ευκαιρία του εορτα-
σμού του Αγίου Αθανάσιου (2 Μάιου).

2. Την εθελόντρια του κέντρου Θωμαή Στιόκα για την προσφο-
ρά ενός πλήρους γεύματος με την ευκαιρία της ονομαστικής της 
εορτής.

3. Την επιχείρηση Coffee island της οδού Βενιζέλου για την οι-
κονομική δωρεά μέσω των πελατών της. 

4. Ανώνυμη κυρία για την προσφορά γεύματος εις μνήμην της 
μητέρας της Ευαγγελίας. Ο θεός ας την αναπαύσει. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Μέρα χαράς, τιμής αλλά 
και προβληματισμού

Ο «Έρασμος» γράφει…
Η γιορτή της μητέρας τιμάται, ως 

γνωστόν, κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυ-
ριακή του Μάη, με την καθιέρωση 
της ως Παγκόσμιας Μέρας, ωστόσο 
ο βιολογικά και κοινωνικά ιερός ρό-
λος της Παγκόσμιας Μάνας, ειδικά 
στους καιρούς που ζούμε, έχει υ-
ποτιμηθεί και έχει από-ιεροποιηθεί 

σε τραγικό βαθμό, που άλλη τέτοιου είδους παρόμοια 
βεβήλωση δεν είδαμε στα χρονικά αιώνων.  Και αυτό γιατί 
η μάνα είναι ταυτόσημη με τη γυναίκα, γεγονός που τεκ-
μηριώνεται νομοτελειακά και αυτονόητα: Όταν πάσχει η 
γυναίκα, στο πρόσωπο της συμπάσχει και κάθε ιδιότητα 
της, και σε αυτή την ιεράρχηση των ιδιοτήτων  κορωνίδα 
αποτελεί η μάνα… προ καταβολής κόσμου τον οποίο και 
γεννά αενάως!

Η βασανισμένη μάνα, από πάντα όπως και η σημερι-
νή, είναι διαχρονικό θύμα στο στόχαστρο κηρυγμένων και 
ακήρυκτων πολέμων. Εθνικών, φυλετικών, εμπορικο-οικο-
νομικών, κ.ο.κ. Δεν είναι μόνο η μάνα της προσφυγιάς, η 
μάνα της εμπόλεμης ζώνης, της φτώχειας, της πείνας, της 
ανέχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού, 
σε κάθε γωνιά της γης, επίβουλων και κακόβουλων εκμε-
ταλλευτών παλιών και σύγχρονων αποικιοκρατών. Είναι 
η μάνα, που σκοτεινά συμφέροντα των «δυνατών», των 
κινούντων αοράτως τα εξουσιαστικά νήματα του «πολιτι-
σμένου» κόσμου,  την ήθελαν πάντα και τη θέλουν άβου-
λη «μηχανή» ή καλύτερα αναπαραγωγικό γρανάζι χωρίς 
προσωπικότητα, στην υπηρεσία παραγωγής ανθρώπων 
«νέα γενιάς», ενός κόσμου  νοσηρών προτύπων και στε-
ρεότυπων, εγκλωβισμένου στα στενά όρια του βιολογικού 
του κύκλου, χωρίς υγιή συναισθήματα και αξίες, χωρίς την 
προοπτική της αγάπης, της αλληλεγγύης και του σεβα-
σμού απέναντι σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο.  

Ακόμη και στην ελληνική επικράτεια γυναικοκτονίες κα-
ταγράφονται και ως μητροκτονίες, αλλά και το αναπάντεχα 
αντίστροφο. Στα Media  η κάθε «Μήδεια» της επικαιρό-
τητας, σε πολλές και ποικίλες εκδοχές και σενάρια των 
αστυνομικών δελτίων,  βρίσκεται στο επίκεντρο της εθνικής 
μας αγανάκτησης! Ένα εξωφρενικό φαινόμενο έξω από τα 
λογικά ένστικτα της φύσης που εκφράζει την υγιή μητρότη-
τα αγγίζει και ξεπερνά επικίνδυνα τα όρια ενός ιδιότυπου 
«δαιμονισμού».   

Ο «Έρασμος» τιμά και φέτος τη γιορτή της μητέρας, κα-
θώς η μητρότητα είναι η ιερότερη ίσως ιδιότητα της γυναί-
κας, στις υπηρεσίες της οποίας καταθέτουμε τον καθημερι-
νό μας αγώνα, ως Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης κατά 
της κακοποίησης και της έμφυλης βίας. Παράλληλα όμως 
αποτιμά, εν είδει προβληματισμού, τα παραπάνω και δια-
τρανώνει την επιτακτική ανάγκη επαναπροδιορισμού του 
γονεϊκού ρόλου της σύγχρονης μάνας στην οικογένεια και 
την κοινωνία, κάτι που θεωρούμε ως προϋπόθεση για ανα-
δομήσουμε έναν κόσμο με λιγότερη, αν όχι καθόλου, βία. 
Ας θυμόμαστε πάντα ότι το πρωτογενές κύτταρο της κοι-
νωνίας μας είναι η οικογένεια, και πυρήνας αυτής, η Μάνα! 

Συνοδευτικές δράσεις
 του ΤΕΒΑ σε Αλεξάνδρεια 

και Νεόκαστρο
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ως επικεφαλής εταίρος 

της Κοινωνικής Σύμπραξης Ημαθίας στα πλαίσια των συνο-
δευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ, θα πραγματοποιήσει προβολή 
εκπαιδευτικού και οπτικοακουστικού υλικού, το Σάββατο 07 
Μαΐου 2022, στην Αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΜΑΝΘΟΣ» 
(Βενιζέλου 44, Αλεξάνδρεια).

Θα πραγματοποιηθεί προβολή των εξής ταινιών:
• «Αστερίξ-Το μυστικό του μαγικού ζωμού» στις 17:00 μ.μ.
• «Ο Άνθρωπος του Θεού» στις 19:00 μ.μ.
Επίσης, τη Δευτέρα 09 Μαΐου 2022, στην Αίθουσα του 

Εστιατορίου «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (Νεόκαστρο, Μελίκη), θα πραγμα-
τοποιηθεί προβολή των εξής ταινιών:

• «COCO» στις 17:00 μ.μ.
• «Ο Mαγικός Καθρέφτης» στις 19:00 μ.μ.
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να ψυχαγωγήσει 

τους ωφελούμενους του ΕΠ ΤΕΒΑ προβάλλοντας αγαπημέ-
νες ταινίες για όλη την οικογένεια μιας και πολλές φορές η 
πρόσβαση τους σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι περι-
ορισμένες, ιδίως και μετά με την εμφάνιση της Παγκόσμιας 
πανδημίας του κορωνοϊού.

• Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της δια-
σποράς της COVID-19.

• Θα μοιραστούν ατομικά νερά, χυμοί και σνακ.
• Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους το 

ΑΜΚΑ.
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως.
Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοι-

χεία σας στα παρακάτω τηλέφωνα :
Από σταθερό (χωρίς χρέωση): 800-100-1770
Από κινητό: 6907-650399
E -mail: teva.upostiriksi@gmail.com
Facebook : “TEBA Συνοδευτικές Δράσεις ΠΚΜ“
Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υπο-

βάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Κ.Δ.Η.Φ. Αλεξάνδρειας 
επισκέφθηκε η  συγγραφέας 

Ελένη Γεωργούση 

Την Μεγάλη Εβδομάδα είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε την 
συγγραφέα Ελένη Γεωργούση (https://elkistis.gr/writer-2/γεωργού-
ση-ελένη/) στο το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντί-
δας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης» 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η συγγραφέας μας παρουσίασε το 
τελευταίο συγγραφικό της έργο, το βιβλίο «Ένας ανεκτίμητος θη-
σαυρός» και χάρισε στην βιβλιοθήκη μας 5 αντίτυπα.

Ένα μυθιστόρημα που αγγίζει τις χαμένες αξίες των ανθρώπων, 
τους πειρασμούς και τον πιο ιερό δεσμό, αυτόν της οικογένειας. 
Ένα μικρό ταξίδι σε μία άλλη εποχή, που θα θέλαμε να ζήσουμε και 
οι ίδιοι, ή καταστάσεις που δε θα θέλαμε να βιώσουμε ποτέ...

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, την ευχα-
ριστούν θερμά για την προσφορά της.

Υ.Γ. Το βιβλίο «Ένας ανεκτίμητος θησαυρός» της συγγραφέως 
Ελενης Γεωργουσης μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα 
βιβλιοπωλεία της Ελλάδας καθώς επίσης και από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα των εκδόσεων Ελκυστής: https://elkistis.gr/product/
ένας-ανεκτίμητος-θησαυρός/

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα ισόγειο 91 τ.μ., Η-
ρακλέους 6, περιοχή Α-
κροπόλεως. Τηλ.: 6944 
910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος, Ανοίξεως 52. 
Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 
852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή 
Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζε -
ται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευ-
τ ικό ,  πάνω στην  ά -
σφαλτο. Πληρ. τηλ. : 
6 9 4 5  1 5 2 0 8 5 ,  κ ο ς 

Νίκος.
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα 38 τ.μ. 
σ τ η  Β έ ρ ο ι α ,  Κ ω τ -
το υ ν ί ο υ  1 4  ( π ε ρ ι ο -
χή Εληάς),  4ος όρ., 
α σ α ν σ έ ρ ,  η μ ι α υ τ ό -
νομη  θέρμανση ,  Δ , 
Σ ,  Κ ,  W C ,  μ πά ν ι ο , 
ε ν το ι χ ι σ μ έ ν η  ν το υ -
λάπα, φωτεινό,  τ ιμή 

σ υ ζ η τ ή σ ι μ η .  Τη λ . : 

6931 929530,  ιδ ιώ -

της.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 1975,  έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά 
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση, 
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από 
1/05/2022.

Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται 
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατη-
ρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθή-
κη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο 
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και 
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονο-
κατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όρο-
φος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ 
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει 
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και 
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς 
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφερόμενο..

Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και 
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και 
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθε-
σία , μίσθωμα 300€.

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 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

ριφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000 
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα, 
Τιμή: 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συν-
θετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικό-
τητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για 
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή 
μόνο 200€ ,

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, 
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κο-
μπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση 
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα 
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3 
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι 
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση 
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευ-
σης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από 
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ. 
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά, 
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται 
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική 
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα 
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό, 
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική 
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προ-
σφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

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

Κωδ.14674 Στη  ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται 
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία  επίπε-
δα  με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής 
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα  ημιυπόγειο 
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρε-
τική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον , 
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γε-
νικότερη  κατάσταση του εκπληκτική.  Οι χώροι 
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί 
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους  , διαθέτει 
επίσης και  δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα , 
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.

ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικο-
δομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα 
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και 
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε 
τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

οχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο,  χω-
ραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  1040 τ.μ., γωνια-
κό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  προσανατολισμό ,  
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό 
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,  
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-
ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας,

Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930 
τ.μ.,  άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του , 
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία 
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευ-
άσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή 
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση 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: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 
35.000€.

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 ανέγερσης 
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός 
τιμής.

Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο 
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτίσμα 
είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο χω-
ριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία 
σίγουρη.

Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., 
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης 
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε 
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο, 
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο 
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό 
δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές 
κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 
1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 
& 23320 41088.

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός 
σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλή-
ρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 
6942 775199.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμ-
ματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αρι-
στερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα 
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). 
Πληρ.τηλ.:6944422644.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  απο -

θηκευτικός χώρος δύο ο-

ρόφων 150 τ.μ. έκαστος, 

Βρίσκεται σε οικόπεδο 700 

τ.μ., παραπλεύρως πάρ-

κιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 

6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 

περίπου, με 3 χώρους και 

κουζινα, W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 

471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Τα-

ξί με εδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόλησης. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτο-

κινήτων από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα ε-

πικοινωνίας: 2331071553 

& 2331062900 Ώρες επι-

κοινωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναί-

κες για εργασία στη «Φίνα 

Κότα» για σέρβις και κου-

ζίνα. Για πληροφορίες στο 

τηλ.: 23310 43222 μεά τις 

6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος 

φαρμακείου με εμπειρία, 

για ημιαπασχόληση. Πληρ. 

τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία  γ ια 

24ωρη φροντίδα ηλικιω-

μένης. Πληρ. τηλ.: 6972 

913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψή-

στη σε εστιατόριο για πλή-

ρη απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 

6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

κουζίνα σε εστιατόριο-τα-

βέρνα για καθημερινή ερ-

γασία. Μισθός πολύ καλος. 

Υπάρχει και σπίτι για να 

μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος 

σε εστιατόριο-ταβέρνα για 

καθημερινή εργασία. Μι-

σθός πολύ καλός. Υπάρχει 

και σπίτι για να μένει αν 

θέλει. Τηλ.: 6972 012622 

κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Specifoods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες 

& εργάτες παραγωγής, για 

εργασία στο υποκατάστημά 

της στην περιοχή Κουλού-

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί-

ας: 23310 97588-97555, 

Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  πλανόδι-

οι μικροπωλητές για νησί. 

Απαραίτηττο μεταφορικό 

μέσο. Αποδοχές από 80 

ευρώ ημερησίως. Πληρ. 

τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικιωμένων. Τηλ.:  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•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,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
   

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ  2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα,με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητή-
σιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφο-
ρες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμανση 
300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρμαν-
ση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπά-
νιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ λουξ 3ος όροφος 1δωμάΤιο,κουζίνα,κλιματιστικό 
220ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο 
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ. 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών 
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο  μισθωμένο 
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πα-
τάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και ε-
σωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με 
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

ΗεταιρείαVERITAFRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα 
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία 
αγροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:

1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων στην 
Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.

Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120



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
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-
λωτή 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας, 
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρ-
μανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ. 
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες 
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία 
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα 
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση 
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 
85.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-
σμένο, 85.000  €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-
κη 68.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-
ράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-
θήκη, γκαράζ, 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, 15.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 
18.000
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 €
ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο 
48.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-
ρες 15ετίας  165.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
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 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δ η -
γός-διανομέας, κάτο-
χος διπλώμαος Γ΄ κα-
τηγορίας, με προϋπη-
ρεσία.

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣ.Ο.Ε.με έδρα 
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια, 
ενόψει της νέας σεζόν 2022 
δέχεται δηλώσεις παραγωγών 
στις καλλιέργειες κερασιών, βε-
ρίκοκων, νεκταρινιών και ροδα-
κίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.: 
6945 105091 - 23310 72700 
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.
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Πρόσκληση συμμετοχής στο 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας 
από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας είναι ένα Εργαστήριο Θεατρικής έρευ-
νας, που εγκαινίασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας το 
καλοκαίρι του 2020. Οι νέοι δημιουργοί της τέχνης του θεάτρου 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα, 
διαλέξεις, masterclasses και παραστάσεις. Να συναντηθούν και 
να μοιραστούν με τους δάσκαλους τους τις καλλιτεχνικές τους α-
γωνίες και ειδικότερα να ερευνήσουν την πολύ ευαίσθητη θέση του 
σκηνοθέτη μέσα στο σύμπαν του θεάτρου.

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας επιστρέφει για 3η χρονιά με στόχο 
να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο ώστε να λειτουργήσουν τρεις 
κύκλοι μαθημάτων και να δοθεί έμφαση στα εξής: την πρακτική 
εφαρμογή της μεθόδου εργασίας, τη συνεργασία με τους ηθοποι-
ούς, τον κώδικα δεοντολογίας και τη δημιουργική επικοινωνία με 
το κοινό.

Ο πρώτος κύκλος θα αποτελείται από καινούργιους μαθητές, 
ο δεύτερος κύκλος από τους μαθητές που παρακολούθησαν την 
προηγούμενη χρονιά. Αυτή τη χρόνια θα υπάρχει μια ακόμα τρίτη 
ομάδα μαθητών που θα αφορά αποκλειστικά στην υποκριτική.

Το γενικό σκεπτικό έχει ως εξής: όλοι οι μαθητές του 3ου Σχο-
λείου Σκηνοθεσίας, αρχικά, θα παρακολουθήσουν ένα κοινό μάθη-
μα γενικών άρχων σκηνοθεσίας και υποκριτικής για 3 ημέρες. 

Στη συνέχεια οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες.
Οι μαθητές της πρώτης ομάδας θα διδαχτούν τις βασικές αρ-

χές σκηνοθεσίας και τη μέθοδο εργασίας των δασκάλων τους, 
θα πάρουν μέρος στα masterclasses και θα παρακολουθήσουν 
προβολές παραστάσεων. Επίσης θα συμμετέχουν ως ηθοποιοί 
στις παραστάσεις που θα σκηνοθετήσουν οι μαθητές της δεύτερης 
ομάδας. 

Οι μαθητές της δεύτερης ομάδας θα εργαστούν σε πρακτική 
βάση με κάποιους από τους δάσκαλους – σκηνοθέτες, που δίδα-
ξαν στο 1ο και το 2ο Σχολείο Σκηνοθεσίας. Στόχος τους θα είναι η 
δημιουργία παραστάσεων σύντομης διαρκείας, οι οποίες μετά την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα παρουσιαστούν σε αρχαιολογι-
κούς χώρους, στο φράγμα του Αλιάκμονα αλλά και σε περιοχές 

εκτός του αστικού κέντρου της Βέροιας και της Νάουσας. Πρόθεσή 
μας είναι όχι μόνο η έρευνα των νέων μορφών της τέχνης του θεά-
τρου αλλά και επικοινωνία τους με το κοινό. 

Οι μαθητές της τρίτης ομάδας, θα είναι συμμετέχοντες που 
ενδιαφέρονται κυρίως για την υποκριτική. Θα παρακολουθήσουν 
τα κοινά μαθήματα σκηνοθεσίας, ένα τριήμερο εργαστήριο υπο-
κριτικής, θα παρακολουθήσουν τα masterclasses, τις ανοιχτές 
προβολές παραστάσεων και θα πάρουν μέρος ως ηθοποιοί στις 
παραστάσεις των μαθητών της δεύτερης ομάδας. 

Το κείμενο εργασίας για όλους τους μαθητές θα είναι ο Άμλετ 
του Σαίξπηρ στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά.

Στο 3ο Σχολείο Σκηνοθεσίας θα διδάξουν οι Σοφία Καραγιάννη, 
Γεωργία Μαυραγάνη, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Ελεάννα Τσίχλη, 
Χριστίνα Χατζηβασιλείου και θα πραγματοποιηθεί masterclass α-
πό τους Όλγα Ντέντα και Φάνη Σακελλαρίου.

Η χρονική διάρκεια του 3ου  Σχολείου Σκηνοθεσίας προγραμ-
ματίζεται από την Κυριακή 3 Ιουλίου έως και το Σάββατο 16 Ιουλί-
ου 2022. 

Το Σχολείο Σκηνοθεσίας απευθύνεται:
- σε επαγγελματίες σκηνοθέτες
- σε νέους σκηνοθέτες, που έχουν στο βιογραφικό τους τουλάχι-

στον μία επαγγελματική σκηνοθεσία
- σε  τελειόφοιτους και απόφοιτους δραματικών σχολών,  θεα-

τρολογικών πανεπιστημιακών τμημάτων πρακτικής κατεύθυνσης, 
οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους βίντεο 
από εργασία σκηνοθεσίας (στο πλαίσιο μαθήματος ή πτυχιακή)

Δήλωση συμμετοχής
Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ένα βιογραφικό ση-

μείωμα, με ενσωματωμένη μια φωτογραφία τους και ηλεκτρονικά 

βίντεο δουλειάς στη διεύθυνση: dipethever@yahoo.gr  Η επιλογή 
θα γίνει βάσει των βιογραφικών.

Επικύρωση Εγγραφής
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν, θα χρειαστεί να επικυρώσουν 

την συμμετοχή τους, με κόστος 50€ για κάθε άτομο.
Διαμονή και μετακίνηση
Η διαμονή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας 

και οι μετακινήσεις με λεωφορείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
θα είναι εξασφαλισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού  - Δημοτικό Περιφερειακό 

Θέατρο Βέροιας  σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας και την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Μέχρι τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις παρόχων για συμμετοχή στον Α’ κύκλο 
των νέων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 

σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες
Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και προ-

βλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη στα Μητρώα των Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου 
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις 
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι πάροχοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις, θα κληθούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15η Μαΐου 2022 θα αξιολογηθούν σε δεύτερη φάση.
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασί-

ας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.
Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 

80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσε-
ων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Οι πάροχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, όπως ορίζουν οι δημό-
σιες προσκλήσεις, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των 
ανέργων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία και τους εμπλεκόμενους φορείς (πάροχοι κα-
τάρτισης, πάροχοι πιστοποίησης, καταρτιζόμενοι, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται ταυτόχρονα:

• Ευρεία γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρει-
ών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας) με διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου 
τους.

•  Ελεύθερη επιλογή από τον άνεργο του προγράμματος κατάρτισης, του χρόνου που θα το επιλέξει, του παρόχου κατάρτισης και του παρόχου πιστοποίησης.
•  Ποιοτική αναβάθμιση των παρόχων κατάρτισης με την αύξηση των προαπαιτουμένων για τα ιδιωτικά ΚΔΒΜ και τη συμμετοχή και των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ.

Την Δευτέρα 9 Μαΐου στην Βέροια
Π.Ε Ημαθίας: Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της 

Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού
Η 9η Μαΐου καθιερώθηκε ως  ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ως ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων 

και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής προς τους 
πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού, εναντίον 
των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Ο φετινός εορτασμός για τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα γίνει σε ολόκληρη την επικράτεια, 
την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022. 

Οι κύριες εκδηλώσεις του εορτασμού θα γίνουν στην πόλη της Βέροιας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίσθηκε από την Περιφερειακή 
Ενότητα Ημαθίας και περιλαμβάνει: 

 - Γενικό σημαιοστολισμό από της ογδόης (8) πρωινής ώρας μέχρι της δύσης του ηλίου της 9ης Μαΐου και  Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Καταστημάτων καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών. 

Την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022: 
• Ώρα 10:20 Πέρας προσέλευσης στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας των Αρχών και του Λαού. • Ώρα 10:25 Πέρας προσέλευσης των επι-

σήμων. 
• Ώρα 10:30 Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου με τη Χοροστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 
- Ώρα 11:00 της ίδιας ημέρας κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης (Πλατεία Ωρολογίου). 
Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστι-

κές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας. 
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