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Η παράταση
στις νέες τιμές ρεύματος 

«μπερδεύει»
τους καταναλωτές

στην επιλογή παρόχου 

Μικρότερο χρονικό περιθώριο να επιλέξουν πάροχο 
ενέργειας θα έχουν οι καταναλωτές, μετά από επιστολή του 
υπουργού Ενέργειας Κώστα Σκρέκα προς τους προμηθευ-
τές, όπου τους δίνει περιθώριο να ανακοινώσουν τις νέες 
τιμές, όχι έως τις 10 Ιουλίου που ήταν γνωστό αλλά μέχρι 
τις 25 Ιουλίου και μόλις 5 μέρες πριν την κατάργηση της 
ρήτρας αναπροσαρμογής.

Πρόκειται για μία ενέργεια από το υπουργείο Ενέργειας 
και τον Κώστα Σκρέκα που δεν βοηθά την έρευνα αγοράς 
των καταναλωτών καθώς τους «κόβει» 15 μέρες από την 
επιλογή της φθηνότερης τιμής ηλεκτρικού ρεύματος.                               

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Παγκρατίου, Μητροφάνους, Μιχαήλ

του Σαββατοκύριακου

Συνεχίζεται η έκθεση της Γεωργιάννας Νταλάρα
στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ

Μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα λειτουργεί η έκθεση της Γεωργιάννας Νταλάρα, στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ της 
Βέροιας. Μια έκθεση με έργα της μέσα από τη σύγχρονη ματιά της δημιουργού, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις την 
ημέρα των εγκαινίων.

Στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ κατά την έναρξη τα έκθεσης ήταν δίπλα της και οι γονείς της, Γιώργος και Άννα Ντα-
λάρα που είναι χρόνια φίλοι με τον Γιάννη και την Μαίρη Ναζλίδη, στον χώρο των οποίων φιλοξενείται αυτές τις ημέρες 
η έκθεση!

Χωρίς ρεύμα, χθες βράδυ, πολλές περιοχές του Δήμου 
Βέροιας, από κεραυνό σε κεντρικό μετασχηματιστή

Χωρίς ρεύμα για δυόμιση πε-
ρίπου ώρες έμειναν χθες (από τις 
8.00 μ.μ.)  πολλές περιοχές του 
Δήμου Βέροιας, απο κεραυνό που 
έπεσε λόγω της καταιγίδας σε κε-
ντρικό μετασχηματιστή, στον υπο-
σταθμό της Ραχιάς. Στο σκοτάδι έ-
μειναν περιοχές, όπως ο Προμηθέ-
ας, η οδός Θεσσαλονίκης, η περιο-
χή του γηπέδου Βέροιας, η περιοχή 
κάτω από το μπάσκετ της Εληάς, 
Κουλούρα, Μέση, Διαβατός, Αγία 
Βαρβάρα, Ασώματα, Μελίκη, Μα-
κροχώρι, Σφηκιά, Λευκόπετρα, Ρι-
ζώματα… Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ 
εντόπισαν το σημείο της βλάβης και 
αποκατέστησαν τη ζημιά λίγο μετά 
τις 10.00 το βράδυ.

Το όνομα του Αστέριου Κουκούδη
στην είσοδο του Σελίου

Το όνομα του Αστέριου Κουκούδη δόθηκε στον κεντρικό 
δρόμο στην  είσοδο του Σελίου, στη μνήμη του καθηγητή 
– εκπαιδευτικού, ιστορικού, ερευνητή και  συγγραφέα που 
έφυγε αιφνίδια από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2018 στα 
50 του χρόνια. Άφησε ένα πλούσιο έργο ως παρακατα-
θήκη, για τη ζωή των βλάχων και το δημοτικό συμβούλιο 
Βέροιας από το 2020 αποφάσισε την ονοματοδοσία του 
δρόμου σε «Αστέριου Κουκούδη», όπερ και εγένετο! 

Εντάξει… Όνειρο θερινής,
κυριολεκτικά, νυκτός, οι εκλογές!
Αλλά ούτε ένας ανασχηματισμός;

Έτσι, για τη μαγεία!



Αρκετές αλλαγές φέρνει το Fuel Pass 2 σε 
σχέση με την πρώτη έκδοση του επιδόματος 
βενζίνης. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί 
μέχρι στιγμής από τους αρμόδιους υπουργούς, 
οι αιτήσεις για το νέο επίδομα αναμένεται να ξε-
κινήσουν στα μέσα του Ιουλίου, ενώ η πληρωμή 
είναι πιθανότερο να έρθει πριν την μεγάλη έξο-
δο του Αυγούστου. Υπενθυμίζεσαι οτι έως τις 15 
Ιουλίου θα έχουν καταβληθεί τα ποσά που θα 
προκύψουν από το πρώτο Power Pass για τις 
αποζημιώσεις από τις επιπλέον χρεώσεις στο 
ηλεκτρικό ρεύμα έως και τα 600 ευρώ.Παράλλη-
λα είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και 
νέες παρεμβάσεις από τον Σεπτέμβριο, προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. 

 Τι αλλάζει;
Το οικογενειακό εισόδημα:

Στην πρώτη εκδοχή του επιδόματος το α-
νώτατο οικογενειακό εισόδημα δικαιούχου ορί-
ζονταν στις 30.000 ευρώ. Αντίθετα στο Fuel Pass 2, το οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
μελών του νοικοκυριού έως και τα 45.000 ευρώ.

Τα ποσά
Τα ποσά του επιδόματος βενζίνης είναι μεγαλύτερα – όπως άλλωστε και οι τιμές των καυσίμων – σε σχέση με το πρώτο. 

Στο Fuel Pass 2, οι δικαιούχοι θα λάβουν 60, 80 και 100 ευρώ ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία του φο-
ρολογούμενου και το είδος του οχήματος.

Συγκεκριμένα:
100 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτο-

ποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περι-
φερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ποσό διαμορφώνεται στα 85 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει 
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτο-
ποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 65 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος 
επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

70 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους 
ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θά-
σου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σα-
μοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ε-
νότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω 
ποσό διαμορφώνεται σε 55 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση 
σε τραπεζικό λογαριασμό.

60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους 
ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπό-
λοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 45 ευρώ, εφόσον ο 
δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
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Συνελήφθη στις 7 Ιουλίου 2022 το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας, 
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπή 
γυναίκα, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της κ. 
Ανακρίτριας Πλημμελειοδικείου Βέροιας, για τα αδικήματα της απάτης 
και της υπεξαίρεσης. 

Εξιχνίαση κλοπής τσάντας στην Ημαθία 
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 

βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον 
Απρίλιο του 2022 σε περιοχή της Ημαθίας, παραβίασε σταθμευμένο 
όχημα και αφαίρεσε ένα τσαντάκι που περιείχε διάφορα έγγραφα και 
αντικείμενα, καθώς και 6 τραπεζικές κάρτες και στη συνέχεια με τη 
χρήση μίας κλεμμένης τραπεζικής κάρτας πραγματοποίησε αναλή-
ψεις χρηματικών ποσών συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, σύμφωνα με 
δήλωση του παθόντα. 

Σύλληψη για παράνομα τσιγάρα
Συνελήφθη στις 7 

Ιουλίου 2022, το με-
σημέρι σε περιοχή 
της Ημαθίας, από 
αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας 
Νάουσας, ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε έ-
ρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε στην οικία 
του εντοπίστηκαν και 
κατασχέθηκαν 130 
πακέτα τσιγάρων, 
που δεν έφεραν την 
ειδική ταινία ασφάλειας και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμι-
μοι φόροι και δασμοί. 

Κοιμητήρια Βέροιας: Ανακοίνωση 
για οστεοθήκες θανόντων έως και την 

31η Δεκεμβρίου 1980, πριν 
την τοποθέτηση τους στο χωνευτήριο

Από τον  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας, Βασίλη  Παπαδόπουλο, γνωστοποιούνται τα εξής:

 Προκειμένου να αποσυμφορηθεί το οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου Βέροιας, σε υλο-
ποίηση της αρ. 149/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση κατασκευής και 
σήμανσης χώρου στο χωνευτήριο του δημοτικού Κοιμητηρίου Βέροιας και ενημέρωσης των 
δημοτών», έχουν τοποθετηθεί οστεοθήκες θανόντων έως και την 31η Δεκεμβρίου 1980, σε 
περιφραγμένο χώρο στην είσοδο του οστεοφυλακίου προσωρινά, πριν την τοποθέτηση 
τους στο χωνευτήριο. Πίνακας με τα ονόματα αυτών των οστεοθηκών έχει αναρτηθεί στην 
είσοδο του οστεοφυλακίου και του Γραφείου Κοιμητηρίων, στα γραφεία των Δημοτικών Ενο-
τήτων, στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(www.veria.gr). Καλούνται οι δημότες, που επιθυμούν την μεταφορά οστών των συγγενών 
τους, σε άλλα κοιμητήρια, να καταθέσουν αίτηση μεταφοράς στον Δήμο μας, εντός είκοσι 
(20) ημερών, διότι μετά την πάροδο ενός (1) μήνα από την ανακοίνωση αυτή, τα οστά 
θα τοποθετηθούν στο χωνευτήριο ( σύμφωνα με την 149/2020 Απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου ). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από «Βεβαίωση αποδοχής Οστών» των 
αρμοδίων των κοιμητηρίων υποδοχής των οστών . Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κοιμητήρια 
2331070633, Δημαρχείο 2331350575, 2331350577, 2331350595

Από τον Εμπορικό Σύλλογο  Βέροιας ανακοινώνεται, οτι σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις θα αρχί-
σουν τη Δευτέρα 11 Ιούλιου και θα λήξουν την Τετάρτη 31 Αυγούστου 
2022. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή 
της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών 
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορι-
κή επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.  Εφόσον παρέχεται μειωμένη 
τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων 
ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, 
οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος 
και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτω-
ση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες 
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου 
ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα 
αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά 
στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη 
τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακρι-
βής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι 
σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται 
στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές 
και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλ-
λεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί 
για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 
5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς 
ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια 
των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερό-
μενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής 
απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με 
το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 
10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.  
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια 
παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρ-
χης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 
4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την 
πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώ-
σεων, ήτοι την Κυριακή 17 Ιουλίου  2022 με προτεινόμενο ωράριο 
από τις 11:00 έως 16:00

Επίδομα βενζίνης και για Ιούλιο, 
Αύγουστο, Σεπτέμβριο

Τι αλλαγές φέρνει το fuel pass 2 και ποιές πληρωμές έρχονται    
 

Εκτέλεση εντάλματος σύλληψης 

Από Δευτέρα 11 Ιουλίου έως και 
Τετάρτη 31 Αυγούστου, οι θερινές εκπτώσεις



Του ιερέως
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Το Σαββατοκύριακο 25-26 Ιουνίου 
2022, στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ», φίλοι ανα-
γνώστες, είχα γράψει το άρθρο: «ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙ: Το βουνό μας προσκαλεί. Η θάλασ-
σα μας μαγεύει» και σας ευχόμουν «ΚΑΛΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ».

Όμως, επειδή δικαστήριο στις ΗΠΑ α-
ποφάσισε για το παράνομο των εκτρώσε-

ων και όλοι οι προοδευτικοί «χριστιανοί», ορμήσανε, ξεσπαθώ-
σανε, θιχτήκανε τα δικαιώματά τους!» (Ι. Βελέντζας: ΛΑΟΣ του 
Σαββατοκύριακου 2-3 Ιουλίου 2022), γι’ αυτό αποφάσισα να ε-
πανέλθω, εκτάκτως, δημοσιεύοντας ένα σχετικό άρθρο μου, που 
περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου: «ΒΕΡΟΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ» (2000) 
και έχει τίτλο: «Γιατρέ, σκότωσέ το!».

Χωρίς άλλα σχόλια.
Γράφω λοιπόν:
«Τελευταία, το θέμα των αμβλώσεων προσπαθούμε να το 

συνδέσουμε με εκείνο της πληθυσμιακής γήρανσης, κακώς ό-
μως, γιατί έτσι ατονεί η ηθική του διάσταση, που, έτσι ή αλλιώς, 
έχει παραμερισθεί από τις «προοδευτικές» και «ελευθερόφρο-
νες» γυναίκες.

Είναι δε ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ηθική πλευ-
ρά της τεχνητής διακοπής της κύησης, αν όχι στη θρησκευτική, 
εφόσον το «πειθαρχείν Θεώ μάλλον ή ανθρώποις», δεν αγγίζει 
τις εσωτερικές χορδές της ψυχής πολλών εκ των νέων γυναικών. 
Αυτές δε, οι πολύ νέες, κάτω των είκοσι ετών, που καταφεύγουν 
ευκολότερα και συχνότερα στις εκτρώσεις, αντιμετωπίζοντάς τες 
στην πραγματικότητα ως μία μέθοδο αντισύλληψης, είναι που 
έχουν ανάγκη υπεύθυνης και σωστής πληροφόρησης. Γιατί, 
δυστυχώς, μία κακώς νοούμενη προοδευτικότητα, έχει κάνει τις 
ίδιες γυναίκες να βιάζουν το σώμα τους, πιστεύοντας ότι δήθεν 
το ορίζουν, έχοντας δικαίωμα και εκ του νόμου πλέον, να προχω-
ρούν στη διακοπή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, αποφασίζο-
ντας έτσι την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής.

Είναι απόλυτα θεμιτό, με τις επικρατούσες ηθικές αρχές και το 
γενικότερο κοινωνικό αίσθημα, οι γυναίκες να κυβερνούν το κορ-
μί τους και να μην εξουσιάζεται από τους ανθρώπινους νόμους. 
Αλλοίμονο, όμως, αν οι ακραίες εξαλλότητες των φεμινιστριών 
παρασύρουν τη γυναίκα στην αποδοχή της άμβλυνσης ως μία 
πράξη ηθικά επιτρεπτή. Δυστυχώς, αυτό φαίνεται να συμβαίνει 
και ο μεγάλος αριθμός των αμβλώσεων που γίνεται κάθε χρόνο 
(υποστηρίζεται ότι ξεπερνούν τις 160.000), αποτελεί απόδειξη 

καθίζησης της ηθικής συνείδησης των «απελευθερωμένων» γυ-
ναικών. Και το αληθινό δράμα είναι όταν η γυναίκα που αποφα-
σίζει την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, δεν έχει συναίσθηση 
ότι διαπράττει έγκλημα. Γιατί το έμβρυο δεν είναι ένα κομμάτι στο 
μητρικό σώμα. Είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, ανίσχυρη και σε 
σχέση εξάρτησης από το περιβάλλον μητρικό σώμα, ένα ον το 
οποίον, έχει ανάγκη μόνον προστασίας και τροφής. Ένα ιερό δη-
μιούργημα του οποίου η εξόντωση, λόγω ακριβώς της αδυναμίας 
αυτοπροστασίας του, φαντάζει ακόμη απεχθέστερη.

Είναι άξιο παρατήρησης πόσο ελάχιστα  αναγνωρίζουμε το δι-
καίωμα του εμβρύου στη ζωή, σε μία εποχή που συνεχώς μιλάμε 
για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι σημασία έχει να 
αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα του ανθρώπου να είναι ελεύθερος, 
να ζει και να προοδεύει σε κοινωνίες ισονομίας και ισοπολιτείας, 
όταν δεν σεβόμαστε αυτή την ίδια τη ζωή, της οποίας την ιερό-
τητα, ως υπέρτατο αγαθό, συναισθάνονται οι πάντες, άθεοι και 
αγνωστικιστές.

Καταδικάζεται με τις βαρύτατες των ποινών ο βασανιστής, ο 
ανθρωποκτόνος και θεωρείται προοδευτικός εκείνος που, «ελα-
φρά τη καρδία», επιτρέπει τη θανάτωση, με φρικτό και επώδυνο 
μάλιστα τρόπο, αδύναμων εμβρύων. Οι φωτογραφίες εκτρωμέ-
νων εμβρύων, με διαμελισμένα σώματα και συσπασμένα από 
την επιθανάτια αγωνία πρόσωπα, δεν είναι λιγότερο ανατριχια-
στικές από εκείνες μεγαλύτερων παιδιών, που έχουν πέσει θύμα-
τα της ανθρώπινης διαστροφής και κτηνωδίας. Δεν έχει σημασία, 
λοιπόν, τι ορίζει ο νόμος αλλά τι λέει η συνείδησή μας.

Αλλά, δυστυχώς, η συνείδησή μας, η πανανθρώπινη συνείδη-
ση, έχει αμβλυνθεί και κυρίως εξαιτίας του αγώνα, που επί χρό-
νια και με πάθος έκαμαν οι διάφορες φεμινιστικές οργανώσεις, 
για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων. Βεβαίως, το θέμα 
δεν κρίθηκε από την αλλαγή του νόμου, αλλά από την αλλοίωση 
και πτώση των ηθικών και πνευματικών αξιών, που κατευθύνουν 
τις ανθρώπινες επιλογές και πράξεις. Καλό, όμως, είναι να είμα-
στε ρεαλιστές, γιατί μόνον έτσι, εκείνοι που θα το επιχειρήσουν, 
θα μπορέσουν να επιτύχουν τη συνειδητή καταδίκη και απόρριψη 
των αμβλώσεων εκ μέρους των γυναικών. Όλη η προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στη σωστή πληροφόρηση των γυναικών για 
την ηθική τους ευαισθητοποίηση. Το έμβρυο, από τη στιγμή της 
σύλληψής του, αποτελεί ανθρώπινο ον, τέλειο και μοναδικό, η 
εξόντωσή του δε, επειδή γίνεται συννόμως, δεν σημαίνει ότι μας 
απαλλάσσει και από τις ευθύνες μας. Διότι και αυτό, ως άτομο, 
έχει δικαίωμα στη ζωή».

Είπαμε χωρίς σχόλια.

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στη Βέροια
Παρουσιάζεται 

η ποιητική συλλογής της 
Άννας Βασιάδη «Τριάντα 

τρία αντι - κείμενα» 
Το βιβλιοπωλείο «Ηλιοτρόπιο» και οι εκδόσεις «Συρτάρι» σας 

προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Άννας 
Βασιάδη «Τριάντα τρία αντι - κείμενα», στον πολυχώρο Sala Ελιάς, 
Βέροια, τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 19.30.

Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Αλέκος Χατζηκώστας, συγγρα-
φέας, εκδότης και ο Αναστάσιος Βασιάδης, ιατρός, συγγραφέας.

Η Άννα Βασιάδη γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει 
Αγγλική Φιλολογία και Δημιουργική Γραφή

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων: 
Το Σάββατο 9 Ιουλίου θα ιερουργήσει στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο με την 

ευκαιρία της τακτικής συνελεύσεως της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Στο τέλος θα τελέσει μνημόσυνο για 
τον μακαριστό γέροντα του, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρό Παντελεήμονα Χρυσοφάκη, καθώς και για τους απ’ αιώνος 
διακόνους της ψαλτικής τέχνης 

Το Σάββατο 9 Ιουλίου στις 11:30 π.μ. θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στον Χώρο Θυσίας Ναούσης με την ευκαιρία του 
36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναούσης.  

Την Κυριακή 10 Ιουλίου θα ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης με 
την ευκαιρία του 36ου Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναούσης. 

Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 8:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό της εορτής του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μουτσιάλης.  

Την Τρίτη 12 Ιουλίου θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Οσίου 
Παϊσίου του Αγιορείτου στο Πλατύ. 
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Γιατρέ, σκότωσέ το!

ΚΑΤΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑ…
Μέρα εύθυμης αδιακρισίας.
Τι ωραία!
Τα καλοκαίρια καθρεφτίζονταν
σαν  ενθύμια παλιών ημερών.
Έρωτες ασφυκτιούσαν, 
στις «αργίες» των αισθημάτων.  

 Ήμουν σε έξαρση ειν` αληθεια,
περικυκλωμένος από μνήμες.
Οι κήρυκες εμβολίαζαν την πραγματικότητα
τραγουδώντας, 
…τώρα που θα φύγεις πάρε μαζί σου…
 
 Θυμάσαι μου λέγαν;

Θυμάσαι που ήσουν υπολοχαγός;
Που ήσουν λιανοπωλητής ευρυχωρίας;
Που ήσουν ανθυπασπιστής χωρίς λόγο;
Που άκουγες τις φωνές
απ`  τις γυναίκες που τρέχαν στα ποτάμια;  

Θυμάσαι πόσοι πλανόδιοι μουσικοί  
είχαν αποσιωπηθεί
κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων;  

Πόλη χωρίς καμπαναριό είσαι. 
Περιοχή που παίζεις με πράσινες λέξεις.  

Θυμάσαι μου λέγανε;

Τα αισθήματα 
που τα είχαν ξεχάσει στην πλατεία;
Την ΜΕΡΑ που έκλαιγε σαν μωρό;
Την ώρα που νύχτωνε στις φωτογραφίες;
Θυμάσαι 
που από μικρός ρωτούσες γιατί ΥΠΑΡΧΕΙΣ;  
.

Γιάννης Ναζλίδης



Την Δ.Ε.Ε.Π. Ημαθίας 
επισκέφθηκαν Δ. Καιρίδης, 

Δ. Μαρκόπουλος και Λ. Τσαβδαρίδης
Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ α 

γραφεία της Διοικού-
σας Επιτροπής Νέας 
Δημοκρατίας Ημαθί-
ας πραγματοποίησαν 
την Πέμπτη 7 Ιουνίου, 
ο καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων βουλευτής 
Β1 Βόρειου Τομέα Α-
θηνών, κ. Δημήτρης 
Καιρίδη και ο δημοσι-
ογράφος βουλευτής Β’ 
Πειραιά κ. Δημήτρης 
Μαρκόπουλος, συ-
νοδευόμενοι από τον 
βουλευτή Ημαθίας κ. 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη, 
στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής τους στην ε-
νημερωτική εκδήλωση 
«Που το πάει η Τουρ-
κία».

Κατά την διάρκεια 
της επίσκεψης συ-
ναντήθηκαν με τον 
Πρόεδρο της Δ.Ε.Ε.Π. 
Σταύρο Γιανναβαρτζή, 
μέλη των οργανώσε-
ων της Νέας Δημοκρατίας και συζήτησαν σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα για θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, 
οργανωτικά ζητήματα του κόμματος καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το νομό Ημαθίας.

Οι δύο βουλευτές  εξέφρασαν το θαυμασμό τους για τη περιοχή, τους ανθρώπους και την ιστορία της, 
τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν με αυτή, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκό-
μενους για τις γνώσεις και την αμεσότητά τους. 

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για 

το Παιδί
A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρω-

τοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί θερμά:
1. Tον Διοικητή της Δομής Πολιτών 

Τρίτων Χωρών Βέροιας κ. Λευτέρη Αβρα-
μόπουλου για την ευγενική χορηγία σε 
τρόφιμα για τα παιδιά που φιλοξενούνται 
στις δομές μας.

2. Την Ενορία Αγίων Αναργύρων στο 
Νησί Ημαθίας για την προσφορά τροφί-
μων και ιδιαίτερα τα Τμήματα κατασκευών 
για την επίσκεψη στο Σπίτι της Βεργίνας.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρω-
τοβουλίας για το Παιδί ευχαριστεί ακόμη:

1. Την παρέα συμμαθητών της κυρίας 
Ευαγγελίας (Λίτσας) Λαζού Κωστούλα 
για τη δωρεά ποσού 300€ στη μνήμη του 
συζύγου της Νικολάου Λαζού.

2. Τον κύριο Δημήτρη Μαυρίδη για τη 
δωρεά ποσού 285€ στη μνήμη Ανέστη 
Αντωνόπουλου.

3. Την κυρία Κυριακή για τη δωρεά 
ποσού 200€.

4. Την κυρία Γλυκερία Φαρμάκη για τη 
δωρεά ποσού 200€.

5. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά 100€ 
στη μνήμη Αθανασίου Ψιψίκα.

6. Την κυρία Κατίνα Μπίκα για τη δω-
ρεά ποσού 50€.

7. Την κυρία Ευμορφία Ντόβα για τη 
δωρεά ποσού 50€.

8. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά πο-
σού 50€.

9. Τον κύριο Δημήτριο Χατζηπαυλίδη 
για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 10€.

10. Ανώνυμο/η κύριο/α για την οικονο-
μική ενίσχυση με ποσό 10€.

11. Τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα για 
την τακτική οικονομική ενίσχυση.

12. Την κυρία Ελένη Νάκη για την τα-
κτική οικονομική ενίσχυση.

13. Τον κύριο Απόστολο Πουρσανίδη 
για την προσφορά 60 κιλών ροδάκινων 
στη μνήμη του πατέρα και του θείου του.

14. Ανώνυμο κύριο για την προσφορά 
20 λίτρων ελαιόλαδου.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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Μετοχή  Ενεργητικής  Φωνής  

ΚΕΙΜΕΝΑ   από  την  υμνογραφία 

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

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

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

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

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

       Σημειώσεις:    

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

γένη Ἐνεστώτας Μέλλων Ἀόριστος 
ὁ,  ἡ,  
τὸ 

κλέπτω 
κλέπτων-ουσα-ον  

κλέψω 
κλέψων-ψουσα-ψον 

ἔκλεψα 
κλέψας-ψασα-ψαν 

ὁ,  ἡ,  
τὸ 

κομίζω 
κομίζων-ζουσα-ζον 

κομίσω 
κομίσων-σουσα-σον 

ἐκόμισα 
κομίσας -σασα-σαν 

ὁ,  ἡ,  
τὸ 

πιστεύω 
πιστεύων-ουσα-ον 

πιστεύσω 
πιστεύσων-σουσα-σον 

ἐπίστευσα 
πιστεύσας -σασα-σαν 

 

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

 

 

 

 

 

Μετοχή   Ἐνεστώτα   Μέσης   φωνής 
ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο 

ὁ    εὑρισκόμενος ἡ  εὑρισκομένη τὸ  εὑρισκόμενον 
ὁ    νεμόμενος ἡ  νεμομένη τὸ  νεμόμενον 

ὁ    ἐργαζόμενος ἡ  ἐργαζομένη τὸ  ἐργαζόμενον 

Άσκηση: Γράψε  τα  ρήματα  απ’ τα  οποία  προέρχονται                                                           
οι  μετοχές  των ανωτέρω  προτάσεων 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μετοχή ρῆμα μετοχή ρῆμα 
ἐκζητοῦντες ἐκζητῶ   
    
    
    

 Μην  σπαταλάς  το  χρόνο  σου 



Γράφει ο  Γιάννης 
Κ. Τσιαμήτρος 
 
Πιθανόν να αναρω-

τηθεί κανείς εύλογα, 
ίσως και με δυσαρέ-
σκεια: -Εδώ έχουμε τό-
σα προβλήματα στον 
τόπο μας! να ασχολη-
θούμε και με τους Βλά-
χους τώρα;’. Ωστόσο, 
δεν είναι τόσο απλά τα 
πράγματα. Πρώτον , 

γιατί υφίσταται ακόμα ζήτημα∙ μετά δε τον 2ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο χύθηκε πολύ μελάνι σχετικά με την 
βλαχολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτε-
ρικό. Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα και για να μη 
μακρηγορώ, θα αναφέρω μόνο ένα, αλλά σημαντικό: 
τον Φεβρουάριο του 1994, το Ευρωκοινοβούλιο 
επιδίκασε στην Ελλάδα 5 μειονότητες με πρώτη 
την βλαχική [1]. Και αυτό με την σύμφωνη γνώμη 
ελλήνων ευρωβουλευτών! δεν ήξεραν, λέει, τι ψήφι-
σαν ακριβώς! Δεύτερον, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, 
καθώς είναι εθνικό, παράλληλο και σχετικό - ως  
‘συγκοινωνούντα δοχεία’- με το Μακεδονικό. Τρί-
τον, γιατί η Ρουμανία ακόμα διεκδικεί τους Βλάχους 
(λατινόφωνους) στα Βαλκάνια ως δικούς της ακόμα 
και με Νόμο της στη Βουλή (αρ. 299/13.11.2007), 
τροπ. το 2013 όπου οι λατινόφωνοι αναφέρονται και 
ονομαστικά.       

Τέταρτον τέλος, γιατί υπάρχει μεταπολεμικά ορ-
γασμός δράσεων στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Ευρώ-
πη, Αμερική κλπ) όπως: βλαχολογικές διεπιστημο-
νικές έρευνες & συνέδρια για λογοτεχνία, ποίηση, 
μουσική, τραγούδια, εκδόσεις cd, βιβλίων κ.ά. Όλα 
μάλιστα είναι στην ‘βλάχικη γλώσσα’ [2] (αλήθεια 
ποια συγκεκριμένα;) από κύκλους που ομιλούν για 
‘Βλάχικο Πολιτισμό’∙ βρίσκουν κιόλας μιμητές στην 
Ελλάδα και έχουμε δει πολλές φορές αυτούς τους 
μιμητές να φωτογραφίζονται στο διαδίκτυο με τους 
‘πασχίζοντες’ για αυτόν τον ‘νέο Πολιτισμό’. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αυτοί οι κύκλοι επιζητούν διακαώς μει-
ονότητες Βλάχων & Περιφερειακό λαό αυτών (βλέπε 
Μοσχόπολη 2010). Έτσι, και στην Ελλάδα κάποια 
νομικά και φυσικά πρόσωπα ομιλούν για επιστημο-
νική ‘μελέτη του Βλάχικου Πολιτισμού’, άλλοι για ‘Πο-
λυδύναμα Μουσεία Αρμάνικου/Βλάχικου Πολιτισμού 
στα Βαλκάνια’  κ.ά.

Όλα αυτά μπορούν να ερμηνευτούν από την πα-
γκόσμια κοινή γνώμη και τους παγκόσμιους θεσμούς 
ποικιλοτρόπως! Άλλοι μπορεί να τα ‘μεταφράσουν’ 
ως μια πολιτισμένη προσπάθεια διάσωσης για κάτι 
που χάνεται με ένα σωρό επιχειρήματα, τα οποία εύ-
πιστα ακουμπούν στο συναίσθημα, στα δικαιώματα 
κλπ. Άλλοι διαπιστώνουν ότι ορισμένοι επιδιώκουν 
με τις ενέργειές τους βλάχικο λαό ή βλάχικη μειο-
νότητα. Υπάρχει και το φαινόμενο του ‘βαλκανικού 
εθνογλωσσικού εθνικισμού’ [3], όρος του γερμανού 
ρομανιστή γλωσσολόγου, Γιοχάνες Κράμερ, κ.ά.

Ας έρθουμε, όμως, στον τόπο μας, στην Ελλάδα 
& τους Βλάχους Έλληνες. 

Ποιόν πολιτισμό έχουν ακολουθήσει  στην χώ-

ρα μας αυτοί οι ο-
ποίοι είχαν/έχουν τα 
βλάχικα ως δεύτερη 
γλώσσα και προφο-
ρική σε οικογενειακό 
περιβάλλον; Ποιόν 
πολιτισμό ακολούθη-
σαν στα έργα τους οι 
ποιητές, οι στιχουρ-
γοί και οι μουσικοί: 
Κώστας Κρυστάλλης, 
Αριστοτέλης Βαλαω-
ρίτης, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Κώστας Βίρδος, Τάκης 
Μουσαφίρης, Βασίλης Τσιτσάνης κ.ά; Ποιόν πολιτι-
σμό υπηρέτησαν οι βλαχόφωνοι πολιτικοί Ιωάννης 
Κωλέττης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Αλέξανδρος Σβώλος 
κλπ; Ποιον πολιτισμό ευεργέτησαν οι Ευάγγελος 
Ζάππας, Γεώργιος Αβέρωφ, Σίμων Σίνας, Νικόλαος 
Στουρνάρας και τόσο άλλοι; Με ποιόν πολιτισμό 
ασχολήθηκαν οι βλαχικής καταγωγής επιστήμονες, 
κληρικοί, έμποροι, τεχνίτες κ.ά.; Σε ποια σχολεία και 
σε ποιές εκκλησίες πήγαιναν οι βλαχόφωνοι του ελ-
ληνικού ηπειρωτικού χώρου κατά την τουρκοκρατία 
[4]; Σε ποιά γλώσσα λέγονται ακόμα και σήμερα τα 
τραγούδια του Κοινοτικού Χορού (Κόρου ντι Χου-
άρα) στα βλαχοχώρια της Πίνδου; Η απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα είναι προφανέστατη!

Ο Tache Papahagi, καθηγητής Γλωσσολογίας 
και Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστί-
ου και υπέρμαχος της ρουμανικής προπαγάνδας, σε 
εργασία του [5]  δεν μπόρεσε να αρνηθεί ότι τα πολι-
τιστικά στοιχεία που έχουν σχέση με τη μουσική, τον 
χορό και την ενδυμασία των Αρμάνων/Βλάχων στην 
Πίνδο (Νότια Ιλλυρία την αποκαλεί) είναι παρόμοια 
με αυτά των Ελλήνων. Μάλιστα ο ίδιος σημειώνει σε 
βιβλίο του [6]: ‘…Η συμμετοχή των Αρμάνων στην 
ελληνική δημώδη ποιητική δημιουργία παραμένει μια 
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα…’. Φρονεί ότι είναι 
φυσικό οι Αρμάνοι να τραγουδούν στα ελληνικά τα 
συναισθήματά τους και υπογραμμίζει την εκφραστική 
ευλυγισία και τον λεκτικό πλούτο και γενικά την πολι-
τιστική υπεροχή της ελληνικής γλώσσας έναντι του 
ανεπαρκούς και ατροφικού αρμανικού ιδιώματος, το 
οποίο παρομοιάζει με ‘υδροχαρές φυτό σε ελληνικά 
νερά’. 

Ο Άγγλοι αρχαιολόγοι-συγγραφείς, Alan J. B. 
Wace & Maurice S. Thompson, σε εξαίρετο ε-
θνολογικό/λαογραφικό βιβλίο [7] ανάγουν τα λαϊκά 
πολιτιστικά στοιχεία των Βλάχων στον ελληνισμό. 
Η έρευνά τους ήταν επιτόπια στις αρχές του 20ου 
αιώνα. O ομότιμος καθηγητής του Αρχιτεκτονικού 
Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής στο ΑΠΘ και 
αντ. μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Ν. Κ. Μουτσό-
πουλος,  τονίζει την ελληνικότητα [8] των κάθε λο-
γής βλάχικων ορεινών κατοικιών. 

Δεν έχουμε τον απαραίτητο χώρο να απαριθμή-
σουμε τα ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία των Βλάχων 
που παραθέτουν οι εξής διακεκριμένοι επιστήμο-
νες: η ρουμάνα λαογράφος E. Moldoveanu,  ο 
εθνολόγος γιουγκοσλάβος I. Cvijic, οι ακαδημαϊκοί 
Α. Κεραμόπουλλος, Σ. Μαρινάτος, Κ. Ρωμαίος, 
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου  Βελιγραδίου D. 

Popovic, ο καθηγητής του πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης Ι. Παπαδριανός και τόσοι άλλοι [9].

Τα βλάχικα γλωσσικά ιδιώματα σαφέστατα και 
αποτελούν καίριο πολιτιστικό στοιχείο των Βλά-
χων και η διάσωσή τους είναι αυτονόητη. Αρκεί οι 
ίδιοι να την κάνουν πράξη στην καθημερινότητά 
τους. Βέβαια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι βρίθουν 
ελληνικών λέξεων του αρχαίου, μεσαιωνικού και 
νεώτερου Ελληνισμού, καθώς και ελληνικών δο-
μικών στοιχείων, όπως μας αναφέρουν μελετητές 
(Ν. Κατσάνης, Κ. Νικολαΐδης Α. Λαζάρου κ.ά.)∙ 
μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα βλάχικα 
‘επικάθησαν σε ελληνικό γλωσσικό υπόστρωμα’. 
Το ‘ευφυολόγημα’ του μακαρίτη Γιάγκου Περιφάν 
[10], ‘χάνεται η γλώσσα, χάνονται οι Βλάχοι’, που 
έχουν υιοθετήσει και κάποιοι συντοπίτες, θεωρώ 
ότι ενέχει αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως 
(‘εθνογλωσσικός εθνικισμός’ του Γιοχάνες Κρά-
μερ). Προσωπικά έχω συναντήσει πολλούς Βλά-
χους που δεν ομιλούν βλάχικα, όμως, αισθάνονται 
μέσα τους μια βλαχικότητα που μπορεί να είναι 
πιο έντονη και από αυτούς που τα ομιλούν.

Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των βλάχικων 
Συλλόγων δεν ομιλεί για ‘Πολιτισμό των Βλά-
χων’; Υπάρχει κάποιος βαθμός πρωτοβουλίας/
πρωτοπορίας από ορισμένους και δεν το γνωρί-
ζουμε; Συμβαίνει κάτι; Έχει δημιουργηθεί κάποιος 
άλλος πολιτισμός; ο Βλάχικος; Υπάρχει κάποιος 
πολιτικός λόγος να δημιουργηθεί αυτός; Δεν μας 

καλύπτει ο ελληνικός Πολιτισμός; 
Και αν ο ‘βλάχικος Πολιτισμός’ α-
νήκει στον ελληνικό, γιατί να μην 
αναφέρεται  ο ελληνικός, αλλά να 
‘εξυπακούεται’; Δεν θα ήταν προ-
τιμητέο να υπάρχει αυτό που στην 
πραγματικότητα συμβαίνει; Δηλα-
δή το ‘πολιτιστικός σύλλογος…’ ή 
το ‘ένωση πολιτιστικών συλλόγων 
Βλάχων’ κλπ;  

 Οι Βλάχοι μας έχουν Ομοσπον-
δία και γνωρίζουν καλά τι θα κά-
νουν για τον εαυτό τους. Είμαστε 
ελεύθερη και δημοκρατική χώρα, 
αλλά ταυτόχρονα είμαστε και ένα 
συγκροτημένο κράτος που προ-
σέχει την ασφάλεια του στην πο-
λυπαθέστατη ΝΑ Ευρώπη. Όσοι, 
βέβαια ‘πονούν’ για τη γλώσσα, το 
ίδιο θα πρέπει να ‘πονούν’ και για 
τον χαμό της νόστιμης βλάχικης 
πίτας της γιαγιάς τους, της ώρας 
του ‘βαρέματος στο κουτάρι’, του 
‘σαλαϊσματος’ του κοπαδιού, της 
ηρεμίας του ‘σκάρου’ και χίλιων 
άλλων στοιχείων της παραδοσια-
κής βλάχικης ζωής. Έχουν το δι-
καίωμα στον πόνο, αλλά και την 
υποχρέωση στον πόνο για ΟΛΑ. 
Όχι επιλεκτικά! 

Εν κατακλείδι ένας Πολιτισμός 
έχει ποιότητα, βάθος, θεμέλια, μέ-
γεθος, διαχρονικότητα και πάρα 
πολλά στοιχεία που τον απαρτί-
ζουν. Οι Βλάχοι μας, υποστηρίζω, 
ότι έχουν στο αίμα τους τον Ελλη-
νικό Πολιτισμό και το ιδιαίτερο τους 
χαρακτηριστικό, τα βλάχικα, ανήκει 
στα παραδοσιακά λαϊκά τους πο-
λιτιστικά στοιχεία που αποτελούν 
μέρος του Ελληνικού Πολιτισμού. 
Θαρρώ ότι οι απεγνωσμένες τελευταία προσπάθειες 
ανάδειξης ‘Βλάχικου Πολιτισμού’ έχουν σαθρά θε-
μέλια και η επιλογή αυτής της φράσης είναι πράξη 
πολιτική και διασπαστική για τον Ελληνισμό.

Αν μιλάμε για κίνδυνο και διάσωση, ο Ελληνι-
σμός και η Ενότητά του είναι εκείνα που κινδυνεύ-
ουν στην σύγχρονη αναθεωρητική και νεοταξική 
εποχή.
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στην ίδια σελίδα (99) σε υποσημείωσή του (64) διευκρι-
νίζει ότι δεν πρόκειται για δανεισμό στοιχείων από τους 
ελληνόφωνους, αλλά για συνέχεια του κοινωνικού βίου 
των βλαχοφώνων (σ.σ. άρα τα έθιμα τους είναι ελληνι-
κά). Άλλωστε, οι συγγραφείς στο έργο τους ομιλούν για 
εντοπιότητα των Βλάχων στην Πίνδο.

[8]. Ν. Ι. Μέρτζος, ‘ΑΡΜΑΝΟΙ ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ΄, 2001, 
εκδ. Ρέκος. Στην ‘Εισαγωγή’ αυτού του βιβλίου, ο Ν. 
Κ. Μουτσόπουλος, όταν διαπραγματεύεται την κατοι-
κία των ορεινών βλάχικων οικισμών (σελ. 23), γράφει: 
‘…στα απλά, τα φτωχικά όπως και τα πλουσιότερα 
παραδείγματα των βλάχικων ορεινών κεφαλοχωριών, 
προσέκρουσα πάντα επάνω σε μια εμφανή προβολή 
μορφολογικών στοιχείων που αποπνέουν «ελληνικό-
τητα»…’ και στην ίδια παράγραφο: ‘…σε τίποτα δεν 
διαφέρει η κατοικία των Βλάχων από την αντίστοιχη των 
άλλων ελληνικών οικισμών του ευρύτερου μακεδονικού 
χώρου…’. 

[9]. Περισσότερες πληροφορίες για τα αναφερθέντα 
ονόματα στο Ευρετήριο του  τετράτομου του Α. Λαζά-
ρου, με τίτλο ‘Ελληνισμός & Λαοί της ΝΑ Ευρώπης’. 

h t tps: / /books. lazarougeorge.gr /wp-content /
uploads/2017/01/LAZAROU-2os-OLO_LR.pdf . Επίσης, 
1ος , 3ος & 4ος  μέσα σε αυτόν τον σύνδεσμο.

    [10] Ήταν μόνιμος πρόεδρος (πρώην λεγεωνά-
ριος στην φασιστική Ρουμανία) της Α.F.A στην Γαλλία, 
συλλόγου που πιστεύει σε εθνότητα και μειονότητα των 
Βλάχων όπου αυτοί υπάρχουν και που έστελνε φυλλά-
δια κασέτες κλπ με παρόμοιο προπαγανδιστικό στην 
Ελλάδα στη 10ετία του 80.
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ΓΙΑΤΙ «ΒΛΑΧΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»;

Διακεκριμένοι Βλάχοι Έλληνες

Σελιώτες

Μηλιά Μετσόβου

Βωβουσιώτες



Σήμερα Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
Στο Χώρο Τεχνών η μουσική 

εκδήλωση - αφιέρωμα στον Βεροιώτη 
συνθέτη Σούλη Λιάκο

Λόγω πρόβλεψης κακοκαιρίας η εκδήλωση – μουσική 
βραδιά με τον Σούλη Λιάκο που  επρόκειτο  να πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 9/7 στην Πλατεία Ωρολογίου, μεταφέ-
ρεται στο Χώρο Τεχνών. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8.30μ.μ. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Μια εκδήλωση αφιέρωμα στον Βεροιώτη συνθέτη Σούλη 
Λιάκο σε ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Ιωσηφίδη. Στο 
πρώτο μέρος θα γίνει η παρουσίαση του CD του Ω Λέλε 
(2019), γραμμένο σε βλάχικη ποίηση του καθηγητή λαογρα-
φίας Βασίλη Νιτσιάκου. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα 
ακουστούν τραγούδια από όλη την δισκογραφία του Σούλη 
Λιάκου.

Μαζί με τον Σούλη Λιάκο, ο  Νίκος Ζιώγαλας και ο Μάκης 
Σεβίλογλου 

Συντελούν:
Μιχάλης Ρίζος  - 

Τραγούδι
Έ λ ε ν α  Μ ο υ δ ί ρ η 

-Τραγούδι, Κρουστά, 
Φωνητικά

Ελευθερία Ματσε-
ντ ίδου -  Τραγούδι , 
Synthesizer, Φωνητικά

Ζωή Μάντζου - Τρα-
γούδι, Κρουστά, Φωνη-
τικά

Αλέξανδρος Ιωσηφί-
δης - Πιάνο

Γιώργος Σκιπητάρης 
- Κλαρίνο, Καβάλι

Κώστας Μπατσίλας 
-Τρομπέτα

Στέφανος Σεκέρο-
γλου  -  Βιολί

Γιάννης Καπάρας  -  
Ακ. Κιθάρα, Ηλ. Κιθάρα

Πάρις Τσενεκλίδης 
-  Κοντραμπάσο, Ηλ. 
Μπάσο

Θοδωρής Αναστασι-
άδης - Τύμπανα, Κρου-
στά
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

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.

Επικεφαλής Εταίρος: Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Εταίρος Δήμος:       Δήμος Βέροιας
Σημείο Διανομής:    Σταδίου 51 στο κτήριο κοινωνικής 

υπηρεσίας (πίσω είσοδος).
Τα προϊόντα θα δοθούν σε δικαιούχους του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι έχουν επιλέξει 
στην αίτηση τους να λάβουν και προϊόντα μέσω ΤΕΒΑ.

Παρακαλείστε να προσέλθετε την Τρίτη 12/7/2022 από 
τις 09:00 έως τις 13:30 και την Τετάρτη 13/7/2022  από τις 
09:00 έως τις 13:00 στην Σταδίου 51 στο κτήριο κοινωνικής 
υπηρεσίας (πίσω είσοδος), για να παραλάβετε προϊόντα 
στα πλαίσια του επισιτιστικού  προγράμματος “Αποκεντρω-
μένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 
2015-2016,2018-2019, του ΤΕΒΑ 2014-2020”. 

Θα διανεμηθούν τα εξής προϊόντα: 
1. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Βάρος 1kg
2. ΧΟΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ Βάρος 1kg
3. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ Βάρος 400gr
4. ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ Βάρος 300gr
5. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ Βάρος 250gr
6. ΜΗΛΑ Βάρος 2kg
7. ΜΠΑΝΑΝΕΣ Βάρος 2kg     
1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ    Βάρος 500ml
2. ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ συσκευασία 5 ΤΜΧ
1. ΑΛΑΤΙ Βάρος 500gr
2. ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Βάρος 1L
3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Βάρος 500gr
4. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ Βάρος 450gr
5. ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΟΝΟΥ Βάρος 160gr

6. ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ Βάρος 400gr
7. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ Βάρος 1kg
8. ΡΕΒΥΘΙΑ Βάρος 500gr
Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που 

να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική 
τους ταυτότητα. Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο 
εκπρόσωπός του να έχει εξουσιοδότηση.

Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου όγκου και βάρους 
των προϊόντων ( κυρίως πολυμελών οικογενειών) , απαιτεί-
ται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μετα-
φέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον Covid19.

Γράφει ο Τόπης  Αθανάσιος
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
MSc of Education and Disability

Ο Άγιος Μιχαήλ ο πακνανάς καταγόταν από την Αθήνα και 
ήταν γιος καλής οικογένειας με γονείς ευσεβείς και πιστούς. 
Δεν κατάφερε να μορφωθεί και να σπουδάσει κάποια επιστήμη. 
Απλός και αγράμματος καλλιεργούσε κηπευτικά και έπειτα τα 
πουλούσε ο ίδιος. Όταν ήταν 18 ετών γυρίζοντας με το γαϊδου-
ράκι του προσπαθώντας να πουλήσει τα προϊόντα του στα χωριά 
της Αττι-

κής τον συνέλαβαν οι Τούρκοι και 
τον κατηγόρησαν ότι προμήθευε 
με πυρίτιδα τους κλέφτες της ορει-
νής περιοχής. Τον φυλάκισαν αφού 
πρώτα τον έδειραν και τον έβρισαν. 
Του πρότειναν να αλλάξει την πίστη 
του για να σωθεί ( κάτι που συνή-
θιζαν οι Τούρκοι ) αλλά αυτός απα-
ντούσε συνεχώς ΄΄ τον Χριστό δεν 
αρνούμαι΄΄. Στην φυλακή έμεινε 30 
ημέρες και εκεί τον επισκεπτόταν ο 
ευσεβής Γεώργιος για να τον εμψυ-
χώνει. Οι Τούρκοι διέταξαν την θα-
νάτωση του και έτσι τον οδήγησαν 
στους στύλους του Ολυμπίου Διός. 
Γονάτισε και περίμενε το χτύπημα 
του δημίου. Εκείνος θέλοντας να 
τον δοκιμάσει τον χτύπησε 2 φορές 
ελαφρά  κόβοντας του τον τράχηλο. 
Ο μάρτυς Μιχαήλ έλεγε σταθερά 
και τις 2 φορές  ΄΄ Χτύπα για την 
Πίστη΄΄. Με το τρίτο χτύπημα ο δή-
μιος έκοψε το κεφάλι του Αγίου στις  
9 Ιουλίου 1771 μέρα που η Εκκλη-
σία μας γιορτάζει την μνήμη του.

Η Εκκλησία της Ελλάδος  λόγω 
του ότι ήταν κηπουρός και σύστηνε 
μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά και φρούτα τον εξέλεξε στις  4 Απριλίου 2003 ως προ-
στάτη των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων.

Ας έχουμε τις πρεσβείες του.

Διανομή προϊόντων μέσω ΤΕΒΑ 
σε δικαιούχους του Δήμου Βέροιας

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΠΑΚΝΑΝΑΣ
 ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ



Του Πάρη Παπακανάκη

Η καταπάτηση της «Συνθήκης της Λωζάννης» 
από την Τουρκία άρχισε πριν στεγνώσει το μελάνι της 
υπογραφής της από τον Ισμέτ πασά, αγαπητοί φίλοι! 

Κατά την παράδοση των νησιών Ίμβρου και Τε-
νέδου (τον Σεπτέμβριο του 1923) παραβιάστηκε το 
άρθρο 14 με τον διορισμό Τούρκου διοικητή αντί 
κάποιου που θα προερχόταν από τον τοπικό ελληνικό 
πληθυσμό, όπως προβλεπόταν σαφώς στη Συνθήκη, 
Ακολούθησε σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανά-
κληση όλων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων με τη 
νομοθέτηση του νέου “Αστικού Κώδικα της Τουρκίας”. 

Η δε συνέχεια συνιστά έναν μακροσκελέστατο κατάλογο γεγονότων παρα-
βιάσεων και αναθεωρητικών υποκριτικών αιτιάσεων, από τον οποίο και ο πιο 
επιμελής συντάκτης του κάτι θα παραλείψει… 

 Πού να πρωτοαναφερθεί κανείς; Στον συστηματικό αφελληνισμό της Ίμ-
βρου και Τενέδου, στον προβοκατόρικο διωγμό των Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης το 1955, στην απαίτηση εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δυτικά 
των νησιών μας Σαμοθράκης, Λήμνου, Αγίου Ευστρατίου, Λέσβου, Ψαρών και 
Χίου (άρχισε να διατυπώνεται το 1973 και δύο φορές έφεραν τις δύο χώρες 
στα πρόθυρα στρατιωτικής σύρραξης το 1976 και το 1987), στην εισβολή στην 
Κύπρο το 1974, στις εναέριες παραβιάσεις του FIR Αθηνών και του εθνικού 
εναέριου χώρου, στην κήρυξη ως αφορμή πολέμου (casus belli) εναντίον της 
Ελλάδας την ενδεχόμενη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας το 1995, στην προβοκατόρικη κρίση των Ιμίων του 1996 για την 
διατύπωση του ευφυολογήματος των “γκρίζων ζωνών”…  

Και όλα αυτά με την παράθεση “νομικών επιχειρημάτων” που κυμαίνονται 
μεταξύ τραγέλαφου και εξωφρενικού:  

«Τα ελληνικά νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας, επικάθονται στην 
τουρκική υφαλοκρηπίδα…» (θαρρείς και τα νησιά είναι διακοσμητικά οικιακά 
αντικείμενα)   

«Η Τουρκία με τη “Συνθήκη της Λωζάνης” παραιτήθηκε από δικαιώματα 
μόνο επί των καταγραφόμενων νησιών του Αιγαίου, υπάρχουν επομένως νησιά 
απροσδιόριστης κυριότητας…», αλληθωρίζοντας υποκριτικά στο περιεχόμενο 
του άρθρου 16: «Η Τουρκία δήλοι ότι παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος 
πάσης φύσεως επί των εδαφών ή εν σχέσει προς τα εδάφη άτινα κείνται πέραν 
των προβλεπομένων υπό της παρούσης Συνθήκης ορίων (τρία μίλια), ως και 
επί των νήσων, εκτός εκείνων ων η κυριαρχία έχει αναγνωρισθή αυτή δια της 
παρούσης Συνθήκης (Ίμβρος, Τένεδος, Λαγούσες), της τύχης των εδαφών και 
των νήσων τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης μεταξύ των ενδιαφερο-
μένων…». 

Δεν θα προχωρήσω σε πολυσύνθετες και κουραστικές νομικές αναλύσεις 
(το έχουν κάνει άλλωστε κατ’ επανάληψη αρμοδιότεροι), αλλά θα περιοριστώ 
στην αφήγηση δύο μεστών σε νοήματα βεροιώτικων λαϊκών ιστοριών που 
συνειρμικά ήρθαν στον νου μου, καθώς σκεφτόμουν το θέμα τελευταία. Μας τις 
διέσωσε ο συμπατριώτης μας ιστοριογράφος Αναστάσιος Χριστοδούλου:

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΛΕΠΤΗΣ
Στην εβραϊκή συνοικία της πόλης μας ο Χανανιά Πιπανό είχε το μπακάλικό 

του κάτω από το σπίτι του. Συγκοινωνούσε δε αυτό με την όχθη του ποταμού 
“Τριπόταμου” δια μέσου υπόγειας καταπακτής και διόδου. Ο Μεμέτ Νταρταμάς 
είχε ανακαλύψει τη μυστική υπόγεια διαδρομή και ανηφορίζοντας συχνά έκλεβε 
διάφορα είδη. Δεν έμεινε βέβαια απαρατήρητο το γεγονός από τον Εβραίο 
παντοπώλη και ένα βράδυ που αντιλήφθηκε τον κλέφτη από μια χαραμάδα του 
πατώματος βρήκε το θάρρος να φωνάξει: «Μεμέτ αγά, με οίκτο παίρνε!». Και 
εκείνος του απάντησε: «Σώπα, βρε τσιφούτη! Εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Τίμια τα 
ζυγίζω και τα παίρνω».  

Ο ΑΝΑΞΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
 Κάποιος Αβνή Εφέντης, κακοπληρωτής, είχε δανεισθεί χρήματα από τον 

σαράφη (ράφτη) Ασέρ και αργούσε να τα επιστρέψει. Μια μέρα στο Φαρμακείο 
του Αριστοτέλη Βλάχου ο Ασέρ του υπενθύμισε την οφειλή και την πάροδο τρι-
ών μηνών από τότε μετρώντας χαρακτηριστικά με τα δάχτυλα: «Δεκέμβριος, Ι-
ανουάριος, Φεβρουάριος». Και απτόητος ο Τούρκος Αβνή πέρασε στην αντεπί-
θεση λέγοντας: «Βρε Τσιφούτη! Τον Φεβρουάριο για μήνα τον λογαριάζεις;»…

 Παρά το βεβαρυμμένο παρελθόν στο Αιγαίο, παρά τη συνέχιση της κατο-
χής του βορείου τμήματος της Κύπρο και τα υποκριτικά προσκόμματα στην 
εξεύρεση λύσης, για αρκετά χρόνια θέλαμε να πιστεύουμε ότι η Τουρκία έψαχνε 
να βρει τον βηματισμό της (έστω και αργοκίνητα) για να οικοδομήσει μια ευρω-
παϊκή προοπτική. Μας προέκυψε όμως κατά την επίσκεψη του ηγέτη της Ρ.Τ. 
Ερντογάν στην Αθήνα το 2017 ευθεία αμφισβήτηση πλέον της “Συνθήκης της 
Λωζάννης”. Θυμίζω ότι σε διακαναλική μάλιστα τηλεοπτική σύνδεση και παρου-
σία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, δήλωσε:

«Η “Συνθήκη της Λωζάννης” δεν περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα, αλλά ολό-
κληρη την περιοχή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή και ακριβώς εξαιτίας αυτού, 
πιστεύω συγχρόνως ότι όλες οι συνθήκες χρειάζονται μία επικαιροποίηση. Και 
η Λωζάννη, σύμφωνα με τα τελευταία γεγονότα, χρειάζεται επικαιροποίηση... 
Όταν μιλάω για επικαιροποίηση των συνθηκών, μπορούμε να συζητήσουμε τα 
πάντα. Από το Α ως το Ω. Μπορεί η Ελλάδα να ενοχλείται με ορισμένα θέματα, 
με συγκεκριμένες προβλέψεις, αλλά μπορούμε να καθίσουμε κάτω και να συ-
ζητήσουμε».

Εμβρόντητοι αλλά και αγανακτισμένοι από τη θρασύτητα των λόγων και 
των εν συνεχεία έργων, παρακολουθήσαμε να γίνεται λόγος επεξηγηματικά για: 
«δηλώσεις προς εσωτερική κατανάλωση», «μέτρηση των ελληνικών αντιδρά-
σεων», «παζάρια με τις ΗΠΑ για την επίθεση στη Συρία και το Ιράκ», «πιέσεις 
στις υπό εξέλιξη  διερευνητικές συζητήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων των δύο 
χωρών»… Κάποιοι μάλιστα χρησιμοποίησαν τον απαξιωτικό (πλην όμως επι-
πόλαιο όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια) χαρακτηρισμό του Ρ.Τ. Ερντογάν 
ως «απρόβλεπτου κι ανεξέλεγκτου Προέδρου με μύχιους πόθους σουλτάνου» 
και έκαναν λόγο για «επαρμένες νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις…». Παραμείνα-

με εφησυχασμένοι (κομψός ο χαρακτηρισμός) και επικεντρωθήκαμε (όχι αναίτια 
βέβαια) στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων μας σε οικογενεια-
κό και εθνικό επίπεδο.  

Όμως σύντομα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με: πρωτόγνωρες απόπειρες μη 
εμπόλεμης κατάλυσης των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας μας 
από εργαλειοποιημένους μετανάστες, τη σύναψη ενός εκτός πάσης νομιμότη-
τας και λογικής  τουρκολυβικού μνημονίου, την προκλητική (“νταηλίδικη”, για 
τη συμφωνία γλώσσας και έργων) παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο. Παραμείναμε ψύχραιμοι (πάλι κομψός ο 
χαρακτηρισμός) και “ανυποχώρητοι στις κόκκινες γραμμές” (τις οποίες είδαμε 
παραδόξως να οριοθετούνται στα 6 ναυτικά μίλια και την εθνική μας αξιοπρέ-
πεια να διασώζει o ικανότατος κυβερνήτης της φρεγάτας “ΛΗΜΝΟΣ”, ο αντι-
πλοίαρχος Ιωάννης Σαλιάρης)…  

 
Τελευταία κυριάρχησε η επίμονη απαίτηση του τουρκικού στρατιωτικο-πο-

λιτικού καθεστώτος για αποστρατικοποίηση όλων των νησιών του ανατολικού 
Αιγαίου (διευκρινίζω αμέσως: κατάφορα υποκριτική, αφόρητα ιδιοτελής και 
παντελώς αβάσιμη νομικά γενίκευση) συνδυασμένη με νέα ευφυολογήματα 
αμφισβήτησης της κυριότητάς τους από την Ελλάδα. 

Το σημείο όπου πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, αγαπητοί φίλοι, 
είναι η αθρόα πλειοδοσία από κοινού συμπολιτευόμενων- αντιπολιτευόμενων 
προσώπων της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής σκηνής (κι όχι μόνο, 
μέχρι και μοντέλες επιστρατεύθηκαν για να τοποθετηθούν, δεν άντεξα και το 
έγραψα…) για εκδήλωση ενεργειών αποκλεισμού ή και κατάληψης νησιών του 
Αιγαίου (!!!) 

Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα: 
Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η γενικευμένη επιμονή του τουρκικού στρα-

τιωτικο-πολιτικού καθεστώτος στο ζήτημα αυτό; Με απλούστερα λόγια: γιατί 
με τόσο πάθος επικαλούνται μια Συνθήκη Ειρήνης που ουσιαστικά θέλουν να 
καταργήσουν δια της “επικαιροποίησής” της;  

Κατ’ αρχήν δεν μπορούμε να αγνοούμε το ενδεχόμενο της συστηματικής 
επιδίωξης για εξασφάλιση της απαιτούμενης εξωτερικής νομιμοποίησης, ώστε 
με σχετική ευκολία να επιχειρηθεί η κατάληψη νησιών όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν (κι όχι απαραίτητα με προτεραιότητα τη διεξαγωγή πολεμικών επι-
χειρήσεων). Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι αν αισθανόταν ότι μπορούσαν, 
θα το είχαν ήδη επιχειρήσει…

Περισσότερο πιθανή όμως γίνεται η ερμηνεία ότι τα τελευταία χρόνια η (αρ-
ραγής πάντα επισημαίνω) τουρκική εξωτερική πολιτική οικοδομείται απαρέγκλι-
τα πάνω στο “όραμα” του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών 
καθηγητή Νταβούτογλου, όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του “Στρατηγικό 
Βάθος”. 

Ο θεμέλιος λίθος της έννοιας του “Στρατηγικού Βάθους” είναι κατά τον Ντα-
βούτογλου το πολιτικό αξίωμα: «Κάθε κοινωνία που έχει το ιδανικό και τη φιλο-
δοξία να περάσει στην ιστορία όχι ως παθητική, αλλά ως ασκούσα επιρροή και 
να γρά¬φει την ιστορία αντί να τη διαβάζει, είναι υποχρεωμένη κατ’ αρχάς να 
ερμηνεύσει εκ νέου τον χρόνο και τον χώρο, που αποτελούν τα σταθερά δεδο-
μένα εντός των οποίων βρίσκεται». Και συμπληρωματικά ότι «σε μια περίοδο 
που συντελείται ένας ολόκληρος κόσμος αλληλεπίδρασης, τους πυρήνες των 
νέων κέντρων ισχύος θα αποτελέσουν οι κοινωνίες οι οποίες θα κατορθώσουν 
να διατηρήσουν ακμαία την αυτοπεποίθησή τους. Αντιθέτως, εκείνες οι κοινωνί-
ες που, έχοντας χάσει την αυτοπεποίθησή τους, αποδέχθηκαν να γίνουν τα πε-
ριφερειακά στοιχεία άλλων κοινωνιών, μετά από μια ψυχολογική κατάρρευση, 
θα μείνουν αντιμέτωπες και με τον κίνδυνο της στρατηγικής τους διάλυσης».

Εξειδικεύοντας δε στην περιοχή μας, αναφέρει: «Το Αιγαίο  αποτελεί το 
σημαντικότερο θαλάσσιο  κομβικό σημείο της “Ευρασιατικής” ηπείρου στην 
κατεύθυνση Βορρά-Νότου. Η στρατηγική του σημασία δεν αφορά μόνο την 
Ελλάδα και την Τουρκία αλλά τις παρευξείνιες χώρες καθώς επίσης και τις πε-
ριφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις» και συμπερασματικά καταλήγει «χωρίς 
τον έλεγχο του Αιγαίου και της Κύπρου η Τουρκία δεν μπορεί να διεκδικήσει το 
ρόλο Περιφερειακής δύναμης». 

Το διακύβευμα επομένως δεν είναι πλέον μόνο η πειρατική διαρπαγή 
κάποιων και όποιων θαλασσίων περιοχών ή νησιών προς οικονομική εκμετάλ-
λευση, αλλά το “γονάτισμα” της ψυχής μας και η επιβολή στη χώρα μας ρόλου 
υποταγμένου δορυφόρου. 

Η αποστρατικοποίηση λοιπόν των νησιών όχι από επιλογή αλλά με επιβολή 
ισχύος σημαίνει από μέρους μας: κατ’ αρχήν φοβική παραδοχή περιορισμένης 
κυριαρχίας, σε δεύτερο χρόνο παράδοση του ελέγχου όλου του Αιγαίου και μα-
κροπρόθεσμα υιοθέτηση της στάσης του «φραγκοράφτη Μιχαήλου»* !!!

*  ΥΓ.  Αν και έχω αναφερθεί στο παρελθόν, οφείλω να διευκρινίσω πάλι 
ότι ο τοπικός όρος προέρχεται από κείμενο του Αναστάσιου Χριστοδούλου: «Ο 
φραγκοράφτης Μιχαήλος είχε κάμει τρία κουστούμια εις τα παιδιά του τσιφλι-
κιούχου Ατά Μπέη, όστις ήτο γνωστός ως κακοπληρωτής. Μια μέρα κατεβαί-
νοντας ο Ατά Μπέης με τον φίλον του Αμέτ Κιούρτογλου, προς την αγοράν, ο 
Μιχαήλος βγήκεν από το ραφείον του και κάμνοντας τεμενά εζήτησε την αξία 
των κουστουμιών. Εκείνος όμως τον έδιωξε λέγων: “Άι σιχτίρ μπρε γκιαούρ”. 
Και ο Μιχαήλος κάμνων πάλιν τεμενά είπε: “Τεσεκιούρ ιτέριμ εφέντη μ’” και γύ-
ρισε στο ραφείον του. 

Δεν επέρασε όμως πολλή ώρα και ο Αμέτ Κιούρτογλου γύρισε στο ραφείον 
και ηρώτησε τον Μιχαήλον, γιατί εις την εξύβρισιν του Ατά Μπέη απήντησε “ευ-
χαριστώ”; Και ο ράπτης με την διακρίνουσαν αυτόν δεικτικήν ειρωνίαν του είπε: 
“Εφέντη μ’, στον καιρό του παππού μου, εάν ο χριστιανός εζητούσε το δίκαιόν 
του, εσφάζετο. Στον καιρό του μπαμπά μου, εδέρετο. Τώρα εγώ εγλύτωσα με 
ένα “σιχτίρ” και μόνο… Πώς να μην είμαι ευχαριστημένος; ”  …»

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

CMYK

Το ανατολίτικο παζάρι με τη «Συνθήκη της Λωζάννης»



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Το 1946 μια οικογένεια προσφύγων καταφθάνει 
στη Βέροια από την Λευκόβρυση Κοζάνης. Οι γονείς 
του Παύλου Πυρινού πολύ φτωχοί , από τον Πόντο 
πήγαν αρχικά στο Σοχούμ της Γεωργίας όπου γεννή-
θηκε το 1935 ο Παύλος Πυρινός και το 1939 ήρθαν 
στην Λευκόβρυση Κοζάνης.  Τέσσερα αδέλφια ο Θα-
νάσης Πυρινός μετεπειτα δικηγόρος στην Βέροια, η 
πρωτότοκη Χαρίκλεια (1930) και η Ειρήνη (1940). Ο 
Παύλος, το μικρό  αγόρι της οικογένειας έχει μεγάλη 
αγάπη για  γνώση και μάθηση. Η οικονομική ανέχεια 
όμως δεν του επιτρέπει να συνεχίσει την φοίτηση του 
στο γυμνάσιο. Δεν πτοείται από το γεγονός αυτό. Δου-
λεύει ως λούστρος και κουλουράς και βγάζει τα χρή-
ματα που χρειάζεται για να πληρώσει το παράβολο 
για την εισαγωγή του στο γυμνάσιο, το οποίο και ολο-
κληρώνει για να σπουδάσει θεολογία. Ποια η συνέ-
χεια; Το όνομά του να αποτελέσει συνώνυμο της 
πνευματικής προόδου της Βέροιας, χάρη στα δεκάδες ερευνητικά βιβλία 
και άρθρα του, με θρησκευτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Εί-
ναι η ιστορία του θεολόγου, καθηγητή ερευνητή και Προσκόπου Παύλου 
Πυρινού. Τον Δεκέμβριο του 1977 στο πρώτο τριήμερο χειμερινής διαβίω-
σης των παιδικών μου προσκοπικών χρόνων με αρχηγό τον Μανόλη Κού-
τρα, υπαρχηγούς τους Παναγιώτη Καπετανάκη, Δήμητρα Τσεσμετζή, Ελσα 
Ρέππα, Θανάση Τσολοζίδη, και όλα τα παιδιά του 1ου συστήματος μεταξύ 
των οποίων θυμάμαι τους Ιωσήφ και  Σωκράτη Κιοσέογλου, Μιχάλη Αδαλό-
γλου, Μανόλη Ρέππα, δεχθήκαμε την επίσκεψη στην χιονισμένη έως το γό-
νατο Καστανιά, του 42χρονου τότε Τοπικού Εφόρου Προσκόπων Βέροιας 
Παύλου Πυρινού. Τότε για περισσότερη ζεστασιά και χωρίς να υπάρχουν οι 
σημερινές υποδομές, απλώναμε τα κρεβάτια εκστρατείας στην κουζίνα του 
κτιρίου και στην μέση είχαμε μια μεγάλη σόμπα ξύλων- βαρέλι που μπου-
μπούνιζε όλη την νύκτα. Για υπνόσακους ούτε λόγος, είχαμε τις παλιές 
μάλλινες κουβέρτες που πιο πολύ βάρος μας 
φόρτωναν παρά ζεστασιά. Όταν μπήκε στο 
δωμάτιο ο Παύλος Πυρινός, αφού περιηγή-
θηκε και μας ευχήθηκε καλή παραμονή, ρώ-
τησε ένα πράγμα, στο κρεβάτι στην έξοδο 
του μαγειρίου προς τον ρέμα ποιος κοιμάται; 
Εγώ σήκωσα το χέρι. Δεν με γνώριζε, «να 
βάλεις παιδί μου μια κουβέρτα από κάτω στο 
άνοιγμα για να μην μπαίνει κρύο την νύκτα». 
Τον παράκουσα, έλα είπα από μέσα μου, τι 
μας λέει ο άγνωστος κύριος. Σας διαβεβαιώ-
νω ότι όταν έσβησαν τα φώτα, τέλειωσε το 
σουαρέ έσβησε η σόμπα και άρχισε η νύστα, 
δεν έκλεισα μάτι από το κρύο που έμπαζε η 
χαραμάδα από κάτω από την πόρτα, Βρέ εί-
πα, σοφός  άνθρωπος και τον αγνόησα. Έ-
κτοτε όταν ο αγαπητός και σεβαστός Καθη-
γητής και Εφορος μας Παύλος Πυρινός μιλά-
ει τον ακούω με προσοχή και αφοσίωση σε 
ότι λέει. Και μας έχει πεί πάρα πολλά μέχρι 
τώρα, κυρίως γράφοντας αλλά και προφορι-
κώς. Ανύσταχτος , πολυγραφότατος συγγρα-
φέας και ιστορικός της Βέροιας, προσεγγίζει 
με σεβασμό τον συνομιλητή του, εντρυφεί με 
αγάπη τις πηγές και κυρίως, ξέρει να συμπε-
ριφέρεται στον πλησίον είτε είναι αμόρφωτος 
είτε κατέχει βαρύ πυροβολικό μόρφωσης. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι υπήρξε στενός πολύτι-
μος συνεργάτης και άνθρωπος εμπιστοσύ-
νης και των δύο μητροπολιτών της Βέροιας των τελευταίων δεκαετιών δη-
λαδή και του Παύλου (Γιαννικόπουλου) και του νυν Δεσπότη κ. Παντελεή-
μονος Καλπακίδη. Ο Παύλος   έζησε τα μαθητικά του χρόνια στη Βέροια. 
Έχει βαρύ και πλούσιο βιογραφικό Το 1960 πήρε το πτυχίο της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε 
στη ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Πήρε Δίπλωμα του τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Κλάδος Ιστορικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης). Υπηρέτησε επί 35 χρόνια ως καθηγητής και διετέλεσε Γυμνασιάρχης 
σε Γυμνάσια και Λύκεια της Βέροιας. Διετέλεσε Διευθυντής της Δημόσιας 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας (για πολλά χρόνια αμισθί) συνεχιστής του 
Δημήτριου Παπαδόπουλου, Περιφερειακού Εφόρου Προσκόπων Ημαθίας, 

Τοπικός Έφορος Προσκόπων Βέροιας 
και πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων Βέροιας, Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Ερυθρού Σταυρού (Περιφερεια-
κό Τμήμα Βέροιας)  Διευθυντής των συσ-
σιτίων και αρχηγός κατασκηνώσεων της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας. Συνετέλε-
σε τα μέγιστα στην ίδρυση βιβλιοθηκών 
στη Μελίκη, στα Ριζώματα, στην Ραχιά 
και στον συνοικισμό «ΚΥΨΕΛΗ» Βέροι-
ας. Τιμήθηκε με μετάλλια εξαιρέτων πρά-
ξεων και ευδοκίμου υπηρεσίας από το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, τον Δήμο 
Βέροιας (χάλκινο), με τον τίτλο του επιτί-
μου μέλους της Θρακικής Εστίας Βέροι-
ας και από τον συνοικισμό «Κυψέλη», 
την Πολιτιστική Εταιρεία Ναούσης «Ανα-
στάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος», από την Φι-

λόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Βέροιας, ως ευεργέτης 
και επίτιμο μέλος της, .  Τιμήθηκε από την Ιερά Μητρό-
πολη Βεροίας και Ναούσης με το Χρυσό Μετάλλιο και 
Χρυσό  Σταυρό του Αποστόλου Παύλου για τις έρευνές 
του, την πνευματική του προσφορά και τη συμμετοχή 
του ως εισηγητή στα «ΠΑΥΛΕΙΑ» , φέτος το 2022 με το 
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΥΛΕΙΩΝ για την πενηντά-
χρονη προσφορά του στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
(Περιφερειακό Τμήμα Βεροίας) αλλά και από το Δήμο 
Βέροιας (16-10-2005) με το μετάλλιο τιμής της πόλεως 
των Βεροιέων σε αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρε-
σιών που προσέφερε στην πόλη και στην τοπική κοι-
νωνία της Βέροιας. Το έτος 2009 η Εταιρεία Μελετών Ι-
στορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας τον ανακήρυξε επί-
τιμο Πρόεδρό της. Το 2012 έλαβε το οφίκιο του «Άρχο-

ντος Διδασκάλου του Ευαγ-
γελίου» από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Σύζυγός του εί-
ναι η Ευφροσύνη Πυρινού – 
Μπαρμπαργύρη και έχουν 
δυο γιους, τον Δημήτρη και 
το Νίκο, ο Νίκος διατηρεί βι-
βλιοπωλείο στο κέντρο της 
πόλης όπου συχνάζει ο Παύ-
λος, και ο Δημήτρης είναι σή-
μερα δάσκαλος και διευθυ-
ντής της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης του Νομού Ημαθί-
ας αλλά και δημοτικός σύμ-
βουλος. Ο Παύλος Πυρινός διανύοντας το 87ο έ-
τος της ηλικίας του, με χρωματιστές τιράντες και 
πλατύ χαμόγελο, περπατά στην όλη, φιλοσοφεί 
την ζωή και την πλοκές της και χαμογελά στωικά. 
Είναι σπουδαία και ιστορική η συνέντευξη που 
δίνει στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
(Πρόκειται για τη σειρά των podcasts που δημι-
ούργησε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέ-

ροιας σε συνεργασία με το pod.gr , όπου επι-
στήμονες, επαγγελματίες, δημιουργοί της Βέ-
ροιας μοιράζονται μαζί μας τις ιστορίες τους, μι-
λώντας για το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-
λον όπως το ζήσανε και το οραματίζονται) στον 
μαθητή του αείμνηστο Δημήτρη Καρασάββα  
πριν μερικά χρόνια. Επηρεάζεται για τις σπου-

δές του στην θεολογία από τον παπα - Παύλο Ταιγανίδη, παππού του Γιάν-
νη Τροχόπουλου, πρωτοσύγκελου του μητροπολίτη Αλέξανδρου, πατέρα 
των φτωχών και αδυνάτων. Είναι κορυφαίος Ιστορικός ερευνητής της Βέ-
ροιας. Ως Τοπικός Έφορος Προσκόπων Βεροίας συνεργάσθηκε με τα βε-
ροιώτικα προσκοπικά τέρατα, Δημήτριο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Βλα-
χόπουλο, τον Φάνη Σύρπη, τον Τάσο Φελλόπουλο, τον Γεώργιο Ματαρά-
γκα, τον Νίκο Τζίμα , τον Μέρκο Κούτρα, τον Παρμενίωνα Κωνσταντινίδη, 
τον Κώστα Θεοδωρίδη, τον Γιώργο Κόγκα, όλους τους αρχηγούς συστημά-
των και ομάδων, τον Σπύρο Τελλίδη, τον Θανάση Στάντζο,  φέρνοντας τους 
σε επαφή και συνεργασία με την Μητρόπολη Βέροιας, τους εκάστοτε δη-
μάρχους Βέροιας κατά την διάρκεια της θητείας του, όπως τον Τζελέπο-

γλου, τον Ζαμπούνη, τους Νομάρχες Ημαθίας αλλά και τους 
διευθυντές σχολείων, τους διοικητές του ΒΣΣ, για να υπάρξει 
στενή και ουσιαστική συνεργασία του βεροιώτικου προσκοπι-
σμού με την κοινωνία της πόλης. Έλαβε δε την ανώτατη προ-
σκοπική εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους . Πρόσφατα προχώ-
ρησε σε μια γενναία και μεγάλη δωρεά προς την Δημοτική βι-
βλιοθήκη “Θ. Ζωγιοπούλου»  178 τίτλων βιβλίων (μερικοί πο-
λύτομοι), που περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη συλλογή ό-
λων των έργων του συγγραφέα,  εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βι-
βλία τοπικής  και Ελληνικής ιστορίας, βιβλία λογοτεχνίας, άπα-
ντα των Αγίων Πατέρων, τεύχη περιοδικού “Πολιτιστικών Δρώ-
μενων” καθώς και έργα γενικότερου ενδιαφέροντος. Το 1973 
γράφει το πρώτο του ιστορικού ερευνητικού βιβλίου, Ο ΒΙΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. Θα ακολουθήσουν άλλο 8 βιβλία μέχρι 
σήμερα για τα Μοναστήρια της Περιοχής, την Μητρόπολη και 
τα σχολεία της Βέροιας. Συνεργάτης όλων των τοπικών εφημε-
ρίδων της Βέροιας με λόγο και άποψη για τα κοινά. Είναι ο 
συγγραφέας της Ιστορίας του Προσκοπισμού της Βέροιας, αλ-
λά και της Ιστορίας της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Βεροίας, αλ-
λά και το τρίτομο έργο του Βεροιώτικα Σημειώματα. Ο προσκο-

πισμός της Βέροιας, οφείλει  στον Παύλο Πυρινό την καλή φήμη και την 
πνευματική του δυναμική των ετών 1975 εως 1980. Οι ανθρωποι θα αλλά-
ζουν μέσα στις συνθήκες της τεχνολογίας και του διαδικτύου είναι το σύνθη-
μα του άρχοντα του βεροιώτικου προσκοπισμού , ο οποίος δίνει το σύνθη-
μα και το κάλεσμα στους νεώτερους παλιούς προσκόπους για την Συνάντη-
ση της 3 Σεπτεμβρίου 2022 στην Καστανιά.
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CMYK

ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Η ΠΥΡΙΝΗ ΦΩΝΗ 
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

1973 ΚΕΓΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ με Μ.Κούτρα,Σπ.Τελλίδη,Α.Φελλόπουλο,
Δ.Χατζησαράντη κ Γ.Κόγκα

 Εκθεση παιδικού βιβλίου 1979 με τον Δήμαρχο Κ.Ζαμπούνη

2020 στο τραπέζι εις μνήμη του Τάσου Φελλόπουλου 
μεΣπ.Τελλίδη, Γ.Κόγκα, Θ.Στάντζο

Συνάντηση παλαιών προσκόπων 1996
 στην Καστανιά με τα παιδιά του Νίκο

 κ Δημήτρη στην πάνω σειρά

Συνάντηση ΕΠΠ Βέροιας 1983 ως Πρόεδρος της Ενωσης στην 
Καστανιά με Κυριακάκη Δ., Θεοφάνους Αχ.,Σπ.Τελλίδη, Π.Κορδονίδη, 

Δ.Τσιτιρίδη,Κ.Τσική, Ε.Χαχάκη, Ο.Καλογήρου, Λυκούργο Χατζηευ-
στρατόγλου, Θ.Αλδάκο
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

11-07-2022μέχρι

17-07-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο09-07-2022

08:00-14:30 ΤΕΡ-

ΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-60279

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0 

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-

27355

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

19:00-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

Κυριακή10-07-2022

08:00-14:30 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

Δευτέρα11-07-2022

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

Φαρμακεία

Κατάτηδιάρκεια
περιοδείαςτου
στηΒόρεια

Ελλάδα,επίσκεψηστα
γραφείατηςΈνωσης
ΠοδοσφαιρικώνΣωμα-
τείωνΗμαθίας(Ε.Π.
Σ.Η.)πραγματοποίησε
οΠρόεδροςτηςΕλλη-
νικήςΠοδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας(Ε.Π.Ο.)
κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΠΑΛ-
ΤΑΚΟΣ.

Κατά την επίσκεψη αυτή, πα-
ρουσία του Αντιπροέδρου κ. ΠΑΥ-
ΛΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ και του Γενικού 
Γραμματέα κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΥΧΤΑ-
ΡΗ, ο κ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ. 
Ημαθίας κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ, 
από τον οποίο ενημερώθηκε για 

ζητήματα της τρέχουσας καθημερι-
νότητας της Ένωσης μας. Η συνά-

ντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ 
καλό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις 

άριστες σχέσεις που διατηρούν οι 
δύο άνδρες.

Με το δεξί μπήκαν οι κορα-
σίδες της Νέας Ιωνίας στο 34ο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα που 
διοργανώνουν στο γήπεδό τους.

Νίκησαν τον Φίλιππο Βέροιας 
με 22-20 σε ένα πραγματικό α-
γώνα ντέρμπι που κράτησε αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος 
του αγώνα.

Ο Φίλιππος απο την αρχή του 
αγώνα έδειξε ότι ήθελε την νίκη. 
Δεν πτοήθηκε απο την Νέα Ιωνία 
και ότι είναι φαβορί του τίτλου και 
περσινή πρωταθλήτρια.

Προηγήθηκε 6-5 στο 20΄ και 
η Νέα Ιωνία ισοφάρισε 7-7 στο 
25΄για να ξεφύγει με 4-0 στο ημί-
χρονο με 11-7.

Στο β΄μέρος η Νέα Ιωνία κρά-
τησε το προβάδισμα στο σκορ 
αλλά ο Φίλιππος ακολουθούσε 
απο κοντά και μείωσε στο 55΄ 
21-19

και στο 56΄32 με την Βακαλ-
φώτη 21-20.

Η Νέα Ιωνία κέρδισε πέναλτι 
στο57΄10’’ με την Αγγελίδου και 
ηΛούκου διαμόρφωσε το τελικό 
22-20 αφού στο υπόλοιπο αγώ-
να δεν μπήκε γκολ.

Ο αγώνας μπορούμε να πού-

με ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Και οι δύο ομάδες είχαν λάθη, 

είχαν καλές στιγμές και χειροκρο-
τήθηκαν.

Η Νέα Ιωνία ήταν καλύτερη 
αλλά και ο Φίλιππος το παλεψε 
στα ‘’ίσα’’. Μάλιστα στο β΄μέρος 
νίκησε με 13-11 ενώ στο ημίχρο-
νο η Ν.Ιωνία προηγήθηκε 11-7.

Συγχαρητήρια και στις δύο 
ομάδες για την αγωνιστικότητά 
τους και την απόδοσή τους.

Πεντάλεπτα 0-1,1-3,4-5,5-
6,7-7,11-7 [ημ], 15-10,16-12,19-
15,21-17,21-1922-20.

Διαιτήτευσαν Φωτακίδης-Λε-
φάκης.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ:[Γιώργος Τσα-
γκαράκης-Κιμων Κουτρούλης], 
Αναστοπούλου, Καιπάνου, Πα-
νταζή 3, Παπαγιαννοπούλου 1, 
Mαλτάμπε 2, Αρβανίτη, Λούκου 
8, Παπαδοπούλου, Μαντζώρη 2,

Κοτσιώνη, Μαρουσάκη, Δι-

κράν, Αγγελίδου 4, Κορφοξυλιώ-
τη, Γιαννούλια 2.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: [Κώ-
στας Χαραλαμπίδης], Παναγιω-
τίδου, Θεοδωρίδου, Βακαλφώτη 
2, Γιαννοπούλου 11, Σαρηγιαννί-
δου 4, Τσαγαρού, Καπετανάκη, 
Σιαράψη, Δημητρίου 1, Σιώπη, 
Παπά, Τάκη, Κακαφίκα 2, Χαρα-
λαμπίδου.

Δίλεπτα 3/3. Πέναλτι 5/6-4/5

Ένας ακόμα ποδοσφαιριστής 
της «Βασίλισσας του Βορρά» 
βρήκε τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας του, με τον Πέτρο Για-
κουμάκη να ανακοινώνεται όπως 
αναμενόταν από την ομάδα της 
Λαμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΠΑΕ Λαμία 

«Η ΠΑΕ Λαμία είναι στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώσει 
την έναρξη της συνεργασίας της 
με τον 30χρονο (03.07.1992) ε-
πιθετικό, Πέτρο Γιακουμάκη, ο 
οποίος μέχρι πρότινος φορού-
σε την φανέλα της Βέροιας, με 
την οποία είχε φέτος συνολικά 

36 συμμετοχές σε όλες τις διορ-
γανώσεις ενώ πέτυχε 8 γκολ και 
μοίρασε 9 ασίστ. Στο παρελθόν 
έχει αγωνιστεί επίσης σε Ατρό-
μητο, Λεβαδειακό και Ατσαλένιο. 
Τον καλωσορίζουμε και του ευχό-
μαστε υγεία και πολλές επιτυχίες 
με την ομάδα μας!!

Μετά την υπογραφή του Συμ-
βολαίου ο Πέτρος Γιακουμάκης 
δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα 
της ομάδας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που 
αποτελώ πλέον μέλος αυτής της 
ομάδας και είναι σίγουρο ότι θα 
δώσω το 100% των δυνατοτήτων 
μου για να πετύχει τους στόχους 
της».

Επίσκεψη του προέδρου της ΕΠΟ Παναγιώτη 
Μπαλτάκου στα γραφεία της ΕΠΣ Ημαθίας

Oι Kορασίδες της Ν. Ιωνίας
νίκησαν τον Φίλιππο Βέροιας 22-20 22-20

Στην Λαμία και επίσημα ο Πέτρος Γιακουμάκης
από τον ΝΠΣ Βέροια
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας 

ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 
1. Την επιχείρηση κρεάτων Μπουτζόλας για την δωρεά κρέατος.
2. Την επιχείρηση ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΛΙΚΙΩΤΗΣ και την επιχείρηση ΚΟΤΟ-

ΠΟΥΛΑ ΠΙΝΔΟΥ για την δωρεά ενός πλήρους ζεστού γεύματος στα παιδιά του 
κέντρου.

3. Την κυρία Θωμαή Γαλλίκα για την προσφορά ενός πρωινού γεύματος.
4. Το κατάστημα ΛΥΜΟΥΣΗΣ για την δωρεά ειδών ύδρευσης.
5. Την επιχείρηση ξυλείας  ΔΗΜΟΥΛΑΣ για την προσφορά ξυλείας για τις 

ανάγκες του εργαστήριου ζωγραφικής του κέντρου μας.
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΑΔΑ: 6ΘΡΣ469074-ΥΨ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ. 592 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η.Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232/ 50255
E-Mail : promithies@gnnaousas.gr

Νάουσα,07/07/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 

8/22-06-2022 (θέμα 3 4 ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,
Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κ ά τ ω των ορίων, για την 
για την προμήθεια «Γαντιών μιας χρήσης», (CPV 18424300-0), 
για τια ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας (Υγ. Μον. Βέροιας και Νάουσας 
) συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων και τριακοσίων 
είκοσι εννέα ευρώ (100.329,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
6% (21.253,00€ Υγ.Μ.Νάουσας και 79.076,00€ Υγ.Μ.Βέροιας ) 
για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 11/07/2022 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα:26/07/2022 και ώρα 14:30μ.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 02/08/2022 και ώρα 
10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Νά-
ουσας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δια-
κήρυξης είναι: 163850. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων τμημάτων, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νά-
ουσας του Γ.Ν. Ημαθίας , Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3 Νά-
ουσα,Τ.Κ. 59200, αρμόδια υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnanaousas.gr).

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

 Δρ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γη-
ροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 8 

Ιουλίου 2022 στις 1.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Αγί-
ου Γεωργίου Δοβρά ο Αθανάσιος 
Ιακ. Σπυριδωνίδης σε ηλικία 86 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

9 Ιουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου 
και Ελένης στον Αραχο Ημαθίας 
ο Γεώργιος Παυλ. Παυλίδης σε 
ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική

 διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συνδρομή Εθελο-
ντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την προσφορά τους δείχνουν 
έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη, η δε προσφορά είναι 
πολύτιμη και καθοριστική για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροι-
ας.

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

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

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την στήριξή σας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 

Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας
Γιώργος Μπιλέκας 

Βεροίας Παντελεήμων: 
«Η αγνότητα των νέων» 
 
 Την Πέμπτη 7 Ι-

ουλίου το απόγευμα 
ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπα-
νίας κ. Παντελεήμων 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε 
διαδικτυακή ομιλία 
στη σειρά των εκπο-
μπών «Επισκοπικός 
Λόγος» και ανέπτυξε 
το θέμα: «Η αγνότητα 
των νέων».

Ο διαδικτυακός 
«Επισκοπικός Λό-
γος» αποτελεί μία 
ευκαιρία πνευματικής 
ωφέλειας και παρη-
γορίας στους δύσκο-
λους καιρούς που δι-
ανύουμε και μεταδίδε-
ται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο 
κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στην 
πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της 

Αγίας Κυριακής Λουτρού 
 
 Την Πέμπτη 

7 Ιουλίου στην 
πανηγυρίζουσα 
γυναικεία Ιερά 
Μονή της Αγίας 
Κυριακής Λου-
τρού τελέστηκε 
Α ρ χ ι ε ρ α τ ι κ ό 
Συλλε ί τουργο 
προεξάρχοντος 
του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπο-
λίτου Κίτρους, 
Κατερίνης και 
Π λ α τ α μ ώ ν ο ς 
κ. Γεωργίου, ο 
οποίος κήρυξε τον θείο λόγο και εξέφρασε τη χαρά του, γιατί λειτούργησε 
για πρώτη φορά ως Μητροπολίτης στην Ιερά Μονή, η οποία αποτελεί ιερό 
προσκύνημα της Αγίας Κυριακής όχι μόνο για την Ημαθία αλλά και για την 
Πιερία, και ευχαρίστησε θερμότατα τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας για 
την πρόσκλησή του να συμμετάσχει στην ιερά πανήγυρη και να συλλειτουρ-
γήσουν. 

Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ευχαρίστησε  
από καρδίας τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, για την 
παρουσία του, η οποία λάμπρυνε την πανήγυρη της Ιεράς Μονής και ανα-
φέρθηκε στην εικοσαετή διακονία του ως Πρωτοσύγκελος της Αποστολικής 
Μητροπόλεως Βεροίας.

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πλήθος ευσεβών πιστών κατέκλυσε την 
Ιερά Μονή για να εορτάσει τη μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής 
και να προσκυνήσει τη θαυματουργό της εικόνα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε με την με αριθμό 835β / 04.05.2022 έκθεση   

επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης  Στραβέλα Γ. Στέργιου κατόπιν παραγγελίας επίδο-
σης παρά του Δικηγόρου Βέροιας κ. Δημητρίου Μπατζιάκα, 
πληρεξούσιο του Σωτηρίου ΔΙΣΚΟΥ του Θεοχάρη,  κατοίκου 
Καψοχωρίου  Αλεξάνδρειας Ημαθίας  στον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Βέροιας   προς γνώση και για τις νόμιμες 
συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με αρ. 5/ΓΔ-ΔΖ/2020 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ για την  ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΝΙΑΚ του Γοζεφ , με Α.Φ.Μ. 
032580162/ Δ.Ο.Υ. Βέροιας, κατοίκου Καψοχωρίου  Αλεξάν-
δρειας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής  , σύμφωνα με 
την οποία αφού δίκασε  ερήμην της εναγόμενης. ΟΡΙΖΕΙ το 
παράβολο ερημοδικίας, στο ποσό των  ευρώ 180, ΔΕΧΕΤΑΙ 
την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου των διαδίκων 
ο οποίος τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο ενώπιον της 
Αντιδημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας , την 21-9-
2009. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δι-
καστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό 
των  ευρώ 200.    

Βέροια 5.5.2022
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας ευ-

καιρία πωλούνται οικόπεδα 350 
τ.μ. με νερό κοντά στη θάλασσα 
25.000 ευρώ και οικόπεδα με 
άδεια. Τηλ.: 6983 936729.

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

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

στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως ε-
πιπλωμένη, ξύλινα σύγχρονα 
κουφώματα μέσα στο πράσι-
νο. Τηλ.: 6948 041985.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

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

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

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

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

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email 
info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800



ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρέμ. 
στους Γεωργιανούς, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, περιφραγμένο, ρεύμα. 
Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέντρο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

πλήρως ανακαινισμένο, στην Τριαν-
δρία Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σαλόνι, 
χωλ, κουζίνα, W.C., φυσικό αέριο, 
air condition, πολύ κοντά στα Πανε-

πιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 008441.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται μο-

νοκατοικία 115 τ.μ., μεγάλα μπαλ-
κόνια, ατομική θέρμανση, ηλεκτρι-
κές συσκευές στην κουζίνα και κρε-
βατοκάμαρα. Τηλ.: 6979 008978.

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όρο-
φος, ανακαινισμένο, χωρίς θέρ-
μανση, χωρίς κοινόχρηστα, 250 
ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυτοι-
κινήτων, πλήρως εξοπλισμένο και σε 
λειτουργία, με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδι-
κή άδεια από επιχείρηση στη Βέ-
ροια γία πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

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

6987 501595.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 

την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-
μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973-736711

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

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερικός 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

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

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

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευ-
ρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα  110.000ευρώ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

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

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

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

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

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

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

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

CITRUSBILL 
MON. IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: linapo@tastyfruit.gr
Για περισσότερες πληροφορί-

ες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 
23310-72700(10:00-15:00)

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη μό-
λις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., α-
νατολικο όλα πρόσοψη, θερ-
μομονωμένο, με αντλία θερ-
μότητας, 3ος όροφος, κοντά 
σε αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλληλος 
φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.



πωλητής για το Νομό Ημαθίας. Πληρ. 
τηλ.: 6980 715197 κος Δημήτρης.

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 
σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 
μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε μα-
θητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ 
οίκον σε χωριά. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

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

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

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

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 
(PANINIBAKERY) ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΖΩΡΙ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

•ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
•ΓΝΩΣΗ ΚΑΦΕ (BARISTA)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: dimitris_voulgaris@yahoo.gr
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 2331044302
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Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
που διοργάνωσε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, με ομιλητές τους: 

Αλκιβιάδη Στεφανή, Δημήτρη Καιρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο
Σε μία πλημμυρισμένη α-

πό ενεργούς πολίτες κεντρική 
αίθουσα του κινηματογράφου 
Star στη Βέροια πραγματοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
ενημερωτική εκδήλωση για τα 
Ελληνοτουρκικά, που διοργά-
νωσε την Πέμπτη 7 Ιουλίου, ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Με ομιλητές τρεις εξέ-
χουσες προσωπικότητες της 
πολιτικής, στρατιωτικής, επι-
στημονικής και δημοσιογρα-
φικής κοινότητας της χώρας 
μας και βαθείς γνώστες των 
ελληνοτουρκικών θεμάτων, 
τον Στρατηγό ε.α. και πρώην 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 
κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, τον Κα-
θηγητή Διεθνών Σχέσεων και 
Βουλευτή ΝΔ κ. Δημήτρη Καιρίδη και τον Δημοσιογράφο και Βουλευτή 
ΝΔ κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο και συντονίστρια την Δημοσιογράφο 
κυρία Κέλλυ Κοντογεώργη, το κοινό είχε τη δυνατότητα όχι μόνο να 
απολαύσει ιδιαίτερα στοχευμένες τοποθετήσεις αλλά και να συμμετέχει 
και το ίδιο σε μία γόνιμη συζήτηση με ερωτήσεις που μπορούσε να 
θέσει στο πάνελ.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η α-
θρόα προσέλευση του κόσμου τον γεμίζει ικανοποίηση και δικαιώνει 
τις σκέψεις ότι οι πολίτες της Ημαθίας δικαιούνται, προσδοκούν αλλά 
και αγκαλιάζουν κάθε σοβαρή, υπεύθυνη, άμεση και πολύπλευρη 
ενημέρωση για όλα τα ζητήματα πρώτης γραμμής, πολλώ δε μάλλον 
για όσα αφορούν τα εθνικά μας θέματα, για τα οποία ο τόπος μας έχει 
μέσα στον χρόνο δώσει αίμα και ψυχή.

Υπογράμμισε δε ότι νιώθει πολύ συγκινημένος καθώς η εκδήλωση 
έγινε σε μία ημέρα με τεράστιο συμβολισμό για την παράταξη της ΝΔ 
καθώς συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τον θρίαμβο στις εκλογές του 
2019. 

«Ένας θρίαμβος που οδήγησε στην σταδιακή μεταμόρφωση της 
χώρας μας από κράτος – «μαύρο πρόβατο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε μία χώρα πρωταγωνίστρια, με ισχυρούς συμμάχους, πολλαπλάσια 
αποτρεπτική ισχύ, σημαντική φωνή και γεωπολιτικό ρόλο, μία χώρα 
που δεν δέχεται υποδείξεις αλλά συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Αλλά 
και από κράτος – ουραγό της ανάπτυξης και έρμαιο του λαϊκισμού, σε 
μία χώρα με σημαντική οικονομική και επενδυτική δυναμική, θωρακι-
σμένους θεσμούς,  προσηλωμένη

• στην διαρκή στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων 
τμημάτων της

• αλλά και στην ανάταση της υγιούς και καινοτόμας εμπορικής, 
επαγγελματικής, αγροτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε και-
ρούς δύσκολους, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια λόγω 
της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.», τόνισε χαρακτηριστικά

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της δικής του πολιτικής 
πορείας αυτά τα 3 χρόνια, ο κ. Τσαβδαρίδης επισήμανε ότι όχι μόνο 
προσπάθησε να τιμήσει τον ρόλο που οι πολίτες της Ημαθίας του α-
νέθεσαν, αναδεικνύοντας προβλήματα της περιοχής και διεκδικώντας 
λύσεις σε αυτά στα κέντρα των αποφάσεων αλλά παράλληλα προ-
σπάθησε να αναδείξει και να υπερασπιστεί με όσο το δυνατόν πιο εύ-
γλωττο, σαφή και δυναμικό τρόπο τις θέσεις της πατρίδας μας σε όλα 
τα διεθνή φόρα και σε όλες τις συναντήσεις που είχε και έχει την τιμή 
να συμμετέχει, εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων.

Όπως σημείωσε, η θητεία του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευ-
τικής του διαδρομής σε θέσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως ως μέ-

λος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
ΝΑΤΟ, ως Πρόεδρος της Διαρκούς 
Επιτροπής Εθνικής  Άμυνας και Εξω-
τερικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος 
της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξο-
πλιστικών Προγραμμάτων και Συμβά-
σεων, ως μέλος της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Ελληνισμού της Διασπο-
ράς αλλά και ως μέλος της Ειδικής 
Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, τον δίδαξε καλά τη ση-
μασία της εμπεριστατωμένης, της δι-
αρκούς και της ψύχραιμης έκθεσης 
των θέσεων αλλά και των κόκκινων 
γραμμών της χώρας τόσο σε φίλους 
και εταίρους όσο και σε άσπονδους 
φίλους ή σε παραδοσιακούς ταραξίες, 
όπως ο εξ ανατολών γείτονας.

Ένας γείτονας, «ο ηγέτης του ο-
ποίου, στριμωγμένος δημοσκοπικά 
και σε αδιέξοδο από την μεγεθυμένη 
οικονομική δυσχέρεια στο εσωτερικό 
και την εντεινόμενη περιθωριοποίησή 
του στο εξωτερικό, έχει απογειώσει την οξύτητα αλλά και τη θρασύτητα 
τόσο στη ρητορική του όσο και επί του πεδίου, προσπαθώντας να δη-
μιουργήσει εξωτερικούς εχθρούς» τόνισε ο Βουλευτής Ημαθίας.

Η Ελλάδα όμως της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν εί-
ναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ανέφερε ο κ. Τσαβδαρίδης υπογραμ-
μίζοντας ότι η Ελλάδα της διακυβέρνησης της ΝΔ ύψωσε το ανάστημά 
της προστατεύοντας τα σύνορα της πατρίδος μας που είναι ταυτόχρο-
να και σύνορα της Ευρώπης στον Έβρο, τον Μάρτιο του 2020, «έκοψε 
τον αέρα» στις Τουρκικές ονειρώξεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας» στα 
γεγονότα του καλοκαιριού του 2020 στο Αιγαίο, οριοθέτησε την ΑΟΖ 
με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ως ηχηρή απάντηση στο προκλητικό και 
παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, προχώρησε σε αμυντικές συμφω-
νίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, αναβάθμισε περαιτέρω 
τις συμμαχικές σχέσεις της με το Ισραήλ και τις χώρες του Αραβικού 
κόσμου.

«Απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού και μάλιστα ε-
πεκτατικού από την Τουρκία ή από όποιον άλλον επίβουλο, η Ελλάδα 
μας, θα σταθεί απέναντι, συσπειρωμένη, αποφασισμένη, ισχυρή. Οι 
ανιστόρητες αξιώσεις του κ. Ερντογάν με σκοπό την ανατροπή του 

status quo στην 
περιοχή μας, με 
ευθεία παραβία-
ση του Διεθνούς 
Δικαίου και του Δι-
καίου της θάλασ-
σας, δεν θα περά-
σουν» σημείωσε 
με έμφαση.

Α π ό  τ η ν 
πλευρά τους, οι 
ομιλητές της εκ-
δήλωσης στις το-
ποθετήσεις τους 
ανέλυσαν μία σει-
ρά πτυχών των 
ελληνοτουρκικών 
σχέσεων, παρέθε-
σαν τις εξαιρετικά 
επιτυχημένες, τα-
χύτατες και απο-
φασιστικές πολιτι-
κές της παρούσας 
κυβέρνησης που 
βελτίωσαν θεαμα-
τικά την αποτελε-
σματικότητα της 
άμυνας και της 

διπλωματίας μας, στηλίτευσαν την ανεύθυνη στάση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και διαβεβαίωσαν ότι η Ελλάδα έχει και το κατάλληλα 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και τα πιο δυναμικά εργαλεία και 
τις πιο επικαιροποιημένες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει την 
αποτρεπτική της ισχύ, να επικοινωνεί με ψυχραιμία και σοβαρότητα 
τις δίκαιες θέσεις της στη διεθνή κοινότητα αποδομώντας παράλληλα 
συνεχώς τις αίολες τουρκικές διεκδικήσεις και να αποτελεί έναν ισχυρό 
παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης αλλά και διαλόγου στην κοινωνία 
των Εθνών.     

Την εκδήλωση του κ. Τσαβδαρίδη χαιρέτησαν με βίντεο που α-
πέστειλαν τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης όσο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κ. Γιώργος Γεωργαντάς.
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