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Εποχές Ευρωμπάσκετ ’87 
για το ελληνικό τένις!

  Οι επιτυχίες του ελληνικού τένις συνεχίζονται 
και μάλιστα τα δύο αστέρια του ελληνικού τένις 
τραβούν τα βλέμματα της παγκόσμιας αντισφαίρισης 
με τις επιτυχίες τους στο κορυφαίο τουρνουά του 
Παρισιού Ρολάν Γκαρός. Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε 
στον ημιτελικό και στις λεπτομέρειες έχασε το 
εισιτήριο του τελικού, το οποίο όμως κατάφερε και 
εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. 
  Πρωτοφανείς διακρίσεις για Έλληνες τενίστες, 
που ανεβάζουν πλέον την Ελλάδα στο παγκόσμιο 
τενιστικό στερέωμα. Εποχές αντίστοιχες με το 1987 
για το μπάσκετ, που θα πρέπει η Ομοσπονδία 
Αντισφαίρισης και το Υπουργείο Αθλητισμού να 
«εκμεταλλευτούν» για την απογείωση του αθλήματος.  
Η έκρηξη του ενδιαφέροντος από μικρά παιδιά 
που θέλουν να γίνουν νέοι Τσιτσιπάδες, πρέπει 
να βρουν υποδομές, γήπεδα, εγκαταστάσεις, αλλά 
και καταρτισμένους προπονητές που θα γεννήσουν 
νέα ταλέντα. Μην ξεχνάμε ότι η επιτυχία του 
Ευρωμπάσκετ ’87, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, 
«γέννησαν» τα μετέπειτα τεράστια ταλέντα και 
επιτυχίες. Στήριξη των αθλητών, χρηματοδότηση 
συλλόγων και διοργανώσεων για να «ανοίξει» το 
άθλημα και είναι σίγουρο ότι για τα επόμενα χρόνια 
θα δρέψουμε καρπούς επιτυχιών. 
  Μην χαθεί αυτή η ευκαιρία! 
Υ.Γ. Καλή επιτυχία Στέφανε στον τελικό!!!
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Ονουφρί’ου, Πέτρου του εν Άθω

του Σαββατοκύριακου

«Τελευταίαευκαιρία»γιατηννέαλίστα
τωνΜακεδονομάχωνστομνημείοτωνΑγ.Αναργύρων

Ολοκληρώθηκε σύμ-
φωνα με ανακοίνωση
τουαντιδημάρχουΤεχνι-
κώνΑλέξηΤσαχουρίδη,
η καταγραφή των ονο-
μάτων των Μακεδονο-
μάχωνπουπρόκειταινα
αναγραφούν στην νέα
αναμνηστικήπλάκαπου
θατοποθετήσειοΔήμος
Βέροιαςστονχώροαπέ-
ναντι από την εκκλησία
τωνΑγίωνΑναργύρων.
Η λίστα των ονομάτων
είναι διαθέσιμη στην
Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Βέροιας (οδός
Βικέλα 4, υπάλληλος
Τεχνικού Τμήματος, κ.
Στέλλα Σιδηροπούλου)
και θα είναι διαθέσιμη
από τις 14 Ιουνίου έως
τις 27 Ιουνίου για κάθε
ενδιαφερόμενο.

Επομένωςκαλό είναι να τσεκάρετε την λίστασυγγενείςήάνθρωποιπουσχετίζεστεμεΜακεδονομάχουςγια να
συμπεριληφθούνσεαυτήτηνσυμπληρωματικήενέργειαγιατίδενξέρουμεανθαυπάρξει«τρίτοημίχρονο».Πρόκειται
γιατονελάχιστοφόροτιμήςστουςανθρώπουςπουπολέμησανγιαναμπορούμεεμείςσήμεραναμιλούμεελληνικά.

Κλειστή για 2 ώρες την Κυριακή, η οδός Ζωγιοπούλου
στη Βέροια

Για τηνασφαλήδιεξαγωγή της
οδικής κυκλοφορίας, την πρόλη-
ψη των τροχαίων ατυχημάτων,
την εξυπηρέτηση και ασφάλεια
του κοινού κατά την διάρκεια ερ-
γασιώνμεταφοράςοικοσκευών, η
ΔιεύθυνσηΑστυνομίας Ημαθίας,
αποφάσισε  την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, πάσης φύσεως ο-
χημάτων,στηνοδόΖωγιοπούλου,
από τηνσυμβολή τηςμε την οδό
Μητροπόλεως έως την συμβολή
τηςμετηνοδόΑντωνίουΚαμάρα.
Οι  ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν
τηνΚυριακή 13-06-2021 και κατά
τιςώρες 13:00 – 15:00 και η κυ-
κλοφορίατωνοχημάτων,τιςώρες
αυτές  θα διεξάγεται μέσωπαρα-
καμπτήριωνοδών.

Χρ. Κούτρας: Εμβόλια, ήλιος και τήρηση μέτρων 
καθορίζουν την εξέλιξη της πανδημίας –

Εύκολες οι υποσχέσεις για τη νέα Πτέρυγα…
Σετρειςσημαντικούςπαράγοντεςπουεπηρεάζουντηνεξέλιξητης

πανδημίας, αναφέρθηκε ο διευθυντής τηςπαθολογικής κλινικής του
νοσοκομείουΒέροιαςκαιπεριφερειακόςσύμβουλοςμετηνπαράταξη
«Πράξεις για τηΜακεδονία»,  κ.ΧρήστοςΚούτρας κατά τη χθεσινή
συνέντευξητύπουπουέδωσεοεπικεφαλής,ΧρήστοςΠαπαστεργίου,
στηνΕλιά.

Ο κ. Κούτρας τόνισε με έμφαση ότιπρώτοςπαράγοντας είναι ο
εμβολιασμός για την ανοσία, δεύτερος ο καλός καιρός και ο ήλιος
τηςχώραςμαςκαιτρίτοςητήρησητωνμέτρωνπρόληψης.Κατάτην
εκτίμησήτου,στηνΗμαθίαηπανδημίαέχειμίααποκλιμάκωση,όμως,
δενυπάρχεινοσηλευόμενοςστηνμονάδαεντατικήςθεραπείαςήστη
μονάδα covid του νοσοκομείου,που να είναι εμβολιασμένος, τόνισε,
θέλονταςναεπισημάνειπόσοσημαντικόςπαράγονταςείναιοεμβολι-
ασμός.

Όσοναφοράτοποσοστόεμβολιαστικήςκάλυψηςτουνομούμαςτο
οποίοχαρακτήρισεχαμηλότιςπροάλλεςοκ.Χαρδαλιάς,είπεότιγίνο-
νταισυνεχείςεμβολιασμοίσεόλαταΚέντρατουνομού,ωστόσοκατά
τηνπερίοδοπουείχεξεσηκωθεί«σάλος»γιατοAstrazeneca,πραγμα-
τικάμειώθηκεοαριθμόςκαιυπήρχεμία«κοιλιά»στηνδιαδικασία.

Οκ.ΚούτραςαναφέρθηκεκαιστηννέαΠτέρυγατουνοσοκομείου
Βέροιας, θυμίζοντας τις υποσχέσειςπου είχε δώσειπριν δυο χρόνια
ο περιφερειάρχηςΑπόστολοςΤζιτζικώστας, ότι στο τέλος του 2020
θαπαραδιδόταν ηΠτέρυγα, όμως αυτό ακόμα δεν έχει γίνει…«Οι
υποσχέσειςείναι εύκολες…ΣτηνΕλλάδαποτέδενείσαισίγουρος,μη
βάζειςόρια…ΣτηνΕλλάδαότιέχεινακάνειμεέργαδημοσίου,έχουν
όλαμίατεράστιακαθυστέρηση»,είπεχαρακτηριστικάοκ.Κούτραςθυμίζονταςκαιτιςπολυετείςκαθυστερήσειςτουοδικού
άξοναΣκύδρα-Νάουσα-Πατρίδα,πουεδώκαι22χρόνιαδενέχειακόμαολοκληρωθεί.

Νυχτερινή έξοδος, μέχρι  τη 1.30 τα 
μεσάνυχτα, από σήμερα και μετά μουσικής…
Θα το κάψουμε κυρ-Στέφανε, αλλά με μέτρα!!!
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Συνέντευξη Τύπου της παράταξης «Πράξεις για την Μακεδονία» χθες στη Βέροια
Χρήστος Παπαστεργίου: Πρόταση στήριξης 

των αγροτών από την Περιφέρεια, για αγορά εφοδίων 
της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου

-Σε αναμονή της απάντησης Τζιτζικώστα
Την πρότασή τους για τη στήριξη των αγρο-

τών που επλήγησαν από την κακοκαιρία εν μέ-
σω πανδημίας, μέσα στο 2021,  παρουσίασε ο 
επικεφαλής της παράταξης του περιφερειακού 
συμβουλίου «Πράξεις για την Μακεδονία», που 
στηρίζεται από το ΚΙΝΑΛ, κ. Χρήστος Παπα-
στεργίου, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες 
το απόγευμα στην Ελιά της Βέροιας, παρουσία 
του Θόδωρου Παπακωνσταντίνου, υπεύθυνου 
αγροτικού τομέα και του περ. συμβούλου κ. Χρή-
στου Κούτρα.

Η πρόταση  αφορά στην οικονομική στήριξη 
των κατ΄ επάγγελμα αγροτών, για την  προ-
μήθεια εφοδίων της επόμενης καλλιεργητικής 
περιόδου, μέσα από πόρους της περιφέρειας 
κεντρικής Μακεδονίας.

 Η παράταξη κατέληξε στην πρωτοβουλία 
αυτή, μετά από καταγραφή και ανάδειξη του 
τοπίου που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα σε 
Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και μετά από μελέτες και 
προετοιμασίες και την κατέθεσαν  επίσημα προς 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από 
15 μέρες, ενώ ενημερώνουν για το περιεχόμενό 
της, τα ΜΜΕ των παραπάνω τριών νομών.

Όπως είπε ο κ Παπαστεργίου, μετά από δι-
απιστώσεις ότι οι καταστροφές σε πολλές περι-
πτώσεις είναι της τάξης ακόμα και του 100% και ότι ο ΕΛΓΑ δεν 
ανταποκρίνεται στον χρόνο και στο ύψος που πρέπει για τις απο-
ζημιώσεις παρότι οι αγρότες είναι απόλυτα συνεπείς, σε μεγάλο 
βαθμό στις δικές τους υποχρεώσεις, κρίθηκε ότι υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για ταχύτερες διαδικασίες αλλά και για την «σωτηρία» της  
επόμενης καλλιεργητικής περιόδου, αφού με μηδενικά έσοδα οι 
αγρότες δεν θα μπορέσουν να  αγοράσουν τα εφόδια  για τη νέα 
χρονιά με όλες τις συνέπειες για την παραγωγή και την μεταποίη-
ση. «Θα είναι ένας φαύλος κύκλος…», τόνισε.

Δεδομένου ότι η Περιφέρεια παρουσίασε ήδη ένα πρόγραμ-
μα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, η παράταξη ζητάει την 
συμβολή της, από δικούς της πό-
ρους και στους πληγέντες αγρό-
τες. Ο κ Παπαστεργίου, θέτοντας  
το ερώτημα εάν επιτρέπεται από 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 
να το κάνει αυτό η Περιφέρεια, 
απάντησε ότι «δεν επιτρέπεται 
μέσω χρημάτων του ΕΣΠΑ, ό-
μως μπορεί να γίνει μέσα από το 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
του Υπουργείου το οποίο εκχωρεί 
ένα μεγάλο ποσό στις αιρετές Πε-
ριφέρειες της χώρας». Και πρό-
σθεσε ότι «για την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) το 
ποσό αυτό είναι περίπου 250 και 
πλέον, εκατομμύρια ευρώ. Από 
αυτά, έως τώρα, η ΠΚΜ έχει  ε-
κταμιεύσει σε διάφορες δράσεις, 
περίπου τα 67 εκατομμύρια, άρα 
υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που 
ξεπερνά τα 150 εκατ. που μπο-
ρεί, χωρίς να παραβιάζει τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες, να τα δια-
θέσει στους πληγέντες αγρότες, για την αγορά των απαραίτητων 
εφοδίων της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου».

Στην πρόταση που κατατέθηκε, κανένας δεν αντέδρασε αρνη-
τικά, δυστυχώς όμως δεν αντέδρασε θετικά η Περιφέρεια, είπε ο 
κ Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι το 20% της αγροτικής πα-
ραγωγής προέρχεται από την κεντρική Μακεδονία.

Ερωτηθείς για την διαδικασία υλοποίησης της πρότασης, 
επεσήμανε, ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει μέσω ΟΣΔΕ και Ο-
ΠΕΚΕΠΕ όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία και διευκρίνισε ότι δεν 
πρόκειται για  επιχορήγηση βάσει τζίρου, αλλά τιμολογίων που 
θα πρέπει να προσκομίσουν οι αγρότες.

Στην Επερώτηση που κατέθεσε η Παράταξη Παπαστεργίου 

στον Απόστολο Τζιτζικώστα, οι επερωτώντες σύμβουλοι Χρήστος 
Παπαστεργίου, Χρήστος Κούτρα, Γαβριήλ Τεκτερίδης, Χρήστος 
Τζιουβάρας και Γεώργιος Τρελλόπουλος, αναφέρουν τα εξής:         

 «Κύριε Περιφερειάρχη, 
είναι κοινός τόπος, ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, 

κατά διαστήματα, τους προηγούμενους μήνες στην Κεντρική Μα-
κεδονία, προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέρ-
γειες και ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας 
και Πιερίας. Οι καταστροφές, σε πολλές περιπτώσεις, είναι της 
τάξης ακόμη και του 100%.

Δεδομένου ότι:
α) Ο ΕΛΓΑ καθυστερεί στην καταβολή των αποζημιώσεων 

και, όταν αυτές καταβάλλονται, δεν 
ξεπερνούν το 60-70% της πραγμα-
τικής ζημίας,

β) Οι αγρότες, πληττόμενοι κι 
αυτοί, όπως το σύνολο της κοινω-
νίας από την πανδημία, θα πρέπει 
να έχουν την απαραίτητη ρευστό-
τητα, ώστε να προμηθευτούν τα 
αναγκαία εφόδια για την επόμενη 
καλλιεργητική περίοδο,

γ) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όπως και οι άλλες Πε-
ριφέρειες της χώρας, έχει εκπο-
νήσει, με ευρωπαϊκούς πόρους, 
προγράμματα ενίσχυσης άλλων 
επαγγελματικών ομάδων (π.χ. το 
πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ),

δ) Η Κυβέρνηση, με την υπ΄ α-
ριθμόν 2545 ΚΥΑ των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης - Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού - Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχει 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3447/25 Ο-

κτωβρίου 2016, εκχωρεί αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-20, 
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
των Περιφερειών και στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Εν-
διάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ

ε) Οι πληγείσες καλλιέργειες δεν υπερβαίνουν, συνολικά, τις 
400.000 στρέμματα και η προμήθεια των αναγκαίων εφοδίων δεν 
ξεπερνά τα 300 ευρώ ανά στρέμμα και 

στ) Οι αναξιοποίητοι, ως τώρα, πόροι του ΠΑΑ επαρκούν, 
σύμφωνα με την επίσημη έκθεση προόδου υλοποίησης του

Σας ζητούμε να εξετάσετε και να προχωρήσετε στην υλοποίη-

ση δράσης ενίσχυσης των πληγέντων αγροτών και καταθέτουμε, 
συνοπτικά, την σχετική πρότασή μας:

 Η Δράση στοχεύει στην στήριξη αγροτικών μονάδων - καλλι-
εργειών, που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα, εν μέσω της 
πανδημίας covid 19, για την προμήθεια εφοδίων, απαραίτητων, 
για την έναρξη της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
120 εκατ. € για την ΠΚΜ
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ  -εκχωρημένοι πόροι 

στην ΠΚΜ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Έως 300 € ανά στρέμμα και έως 100.000 €  ανά αγροτική μο-

νάδα/ΑΦΜ.
Στο βαθμό που η τελική καταβλητέα αποζημίωση από τον ΕΛ-

ΓΑ, υπολείπεται λιγότερο των 300 € ανά στρέμμα, μέχρι να καλυ-
φθεί το 100% της ζημίας, το υπερβάλλον ποσό, της επιδότησης, 
επιστρέφεται.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ
Αγροτικές μονάδες στην ΠΚΜ, οι οποίες υπέστησαν ζημίες 

από τα καιρικά φαινόμενα, εντός του 2021,  ανεξαρτήτως καλλι-
έργειας.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο βασικός ιδιοκτήτης της μονάδας, να είναι κατά κύριο επάγ-

γελμα αγρότης.
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες των μονάδων για την προμήθεια καλλιεργητικών 

εφοδίων είναι επιλέξιμες από 1η Μαΐου 2021 και μετά. Το κατα-
βληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την παραπάνω 
ημερομηνία έως τις 30 Απριλίου 2022. Η χρηματοδότηση καλύ-
πτει το 100% της συνολικής αξίας των αγορών και έως 300 € ανά 
στρέμμα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω 

ΟΣΔΕ/ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδιάμεσος φορέας είναι η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας ΚΜ ή  όποιος άλλος επιλεγεί.

Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μια αίτηση για 
το σύνολο των αγροτικών μονάδων που διαθέτει».

 Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι κατέθεσαν επίσημα την πρό-
ταση ως Επερώτηση, για να είναι υποχρεωμένη η Διοίκηση, εκ 
της διαδικασίας, να απαντήσει εντός 15 ημερών, εγγράφως ή 
προφορικά. Το 15νθήμερο βέβαια έχει περάσει, αλλά σύμφωνα 
με τον επικεφαλής της παράταξης, υπάρχει μια ανοχή λόγω της 
κατάστασης της πανδημίας, αλλά παράλληλα και μια πίεση για να 
μην χαθούν τα χρονικά περιθώρια εις βάρος των αγροτών και της 
νέας καλλιεργητικής περιόδου.  

Σοφία Γκαγκούση



Τάξη Α΄
1 ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5 ΑΝΑΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΘΩΜΑΣ
9 ΑΣΛΛΑΝΙ (ASLLANI) ΜΑΡΚΕΛΑ 
   (MARKELA) ΑΓΚΡΟΝ (AGRON)
10 ΒΕΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
11 ΒΡΕΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
13 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18 ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΓΚΑΤΖΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ
20 ΓΚΙΝΙ (GJINI) ΦΑΜΠΙΑΝ (FABIAN) 
    ΦΑΝΤΙΛ(FADIL)
21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
22 ΔΗΜΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΘΩΜΑΣ
25 ΖΑΤΣΕ ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΣΝΙΚ
26 ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27 ΖΟΥΖΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31 ΙΓΚΝΑΤΟΦ (IGNATOV) ΧΡΙΣΤΟ (HRISTO)  
32 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
33 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
34 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
35 ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΚΙΚΕΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΑ ΝΙΣΤΟΡ ΝΤΑΝΟΥΤ
38 ΚΛΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ
39 ΚΟΓΚΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ (IMBRAHIM) ΑΡΤΑΝ (ARTAN)
40 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
41 ΚΟΥΜΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΩΜΑΣ
42 ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 ΚΡΕΚΑ (KREKA) ΑΛΕΣΙΟ (ALESIO) 
    ΣΤΙΛΙΑΝ (STILJAN)
44 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣ/ΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
46 ΛΟΥΛΙ (LULI) ΑΝΤΩΝΙΑ (ANDONIA) 
     ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER)
47 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
48 ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΕΛΤΣΙΜ
49 ΜΙΤΙ ΜΑΡΙΟ ΘΑΝΑΣ
50 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
51 ΜΠΑΖΤΕΚΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52 ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
53 ΜΠΑΛΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
54 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ
55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
56 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
58 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
59 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
60 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΗΜΑΝΤΟΣ
62 ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
63 ΠΑΠΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ
64 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

65 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
66 ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΥΜΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
67 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
68 ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 ΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
70 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
71 ΣΚΡΑΠΑ ΧΑΜΑΪΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72 ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
73 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
74 ΤΡΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ
75 ΤΣΑΒΕ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
76 ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
77 ΤΣΕΓΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
78 ΤΣΕΚΑΝΙ ΡΩΜΑΙΟ ΠΕΛΛΟΥΜΠ
79 ΤΣΕΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
80 ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
81 ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
82 ΤΣΙΑΡΟΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
83 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ
84 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
85 ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τάξη Β΄
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΒΑΝΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΕΛΕNΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8 ΒΕΡΓΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
13 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
15 ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΓΚΟΥΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
18 ΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19 ΔΟΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21 ΖΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΙΜΩΝ
22 ΖΟΥΖΩΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
23 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΙΓΚΝΑΤΟΒΑ (IGNATOVA) ΜΙΛΙΑΝΑ (MILIYANA)  
25 ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
27 ΚΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΚΑΠΝΑ ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
30 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31 ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) ΝΕΒΡΟΥΣ (NEVRUS) 
ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN)
32 ΚΕΡΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΚΙΡΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
34 ΚΟΤΣΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
35 ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
36 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
38 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ
39 ΛΑΝΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
41 ΜΑΡΑ ΚΛΕΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ
42 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
43 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
44 ΜΕΡΟΛΛΙ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΑΛΤΟΝ
45 ΜΕΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΙΧΑΗΛ
46 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

47 ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
48 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
49 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
50 ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.
51 ΝΤΟΝΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ.
52 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
55 ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
56 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
57 ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
58 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
59 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
61 ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
62 ΣΙΑΡΑΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
63 ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64 ΣΟΡΡΑ (SORRA) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 (ALEKSANDROS) ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM)
65 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΥΛΟΣ
66 ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
67 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
68 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
69 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
70 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
71 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72 ΣΥΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
73 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
74 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
75 ΣΥΡΣΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
76 ΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
77 ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
78 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
79 ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
80 ΤΟΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΝΤΙΑΝ
81 ΤΟΥΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
82 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
     ΩΡΑΙΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
83 ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
84 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΣ
85 ΤΣΙΑΡΟΓΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
86 ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
87 ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
88 ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
89 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
90 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
91 ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ ΓΑΛΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
92 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
93 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
94 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ
95 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τάξη Γ΄
1 QEVANI KRISTINA SEFEDIN
2 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7 ΒΕΡΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΤΖΙΟΥΣ
8 ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9 ΓΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
10 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
11 ΓΚΟΓΚΑ ΝΤΑΪΑΝΑ ΓΙΩΡΓΟ
12 ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
14 ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
15 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΖΗΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΩΜΑΣ
21 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ
22 ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
23 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
25 ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
27 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΚΑΡΙΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
31 ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
32 ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ
33 ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΚΥΖΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
37 ΛΑΝΑΡΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38 ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
39 ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
40 ΛΟΥΛΙ (LULI) ΕΛΕΡΤ (ELERT) 
    ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER)
41 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
42 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ
44 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45 ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
46 ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
47 ΝΙΚΟΛΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ
48 ΝΤΑΝΓΚΛΛΙ ΙΩΑΝΝΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
49 ΝΤΟΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
50 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΦΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52 ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
55 ΠΕΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
56 ΠΕΠΑ (PEPA) ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT) ΑΡΙΑΝ
57 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
58 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
59 ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60 ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
61 ΣΟΥΛΑ ΑΡΙΦ ΙΣΜΕΤ
62 ΣΟΥΛΑ ΔΑΝΗΛ ΙΣΜΕΤ
63 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
64 ΣΥΡΣΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ
65 ΤΖΓΙΡΑΤΖΕ (JGIRADZE) ΤΑΜΟΥΝΑ 
     (TAMUNA) TZEMAL (ΞΕΜΑΛ)
66 ΤΖΙΒΕΣΙ ΓΚΑΝΙ ΙΛ
67 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
68 ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
69 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
70 ΤΣΕΓΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
71 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΙ
72 ΤΣΕΛΑ (CELA) ΕΛΙΣΟΝ (Elison) 
     ΦΛΑΜΟΥΡ (Flamur)
73 ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
74 ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
75 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
76 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
77 ΧΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
78 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
79 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ
80 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
81 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
82 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ε Ρ Α Ν Ο Σ    Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ω Ν…
Έλα! δώσ’ μου ένα φιλί!

Θα μου πεις,
τελειώνει ο κόσμος στη γεωγραφία μου;
Αν δεν ήσουν εσύ 
κάποιος άλλος θα ήτανε στη βόλτα...
Το ξέρεις πως
πιάσαν τους γραμματιζούμενους 
που ξεφόρτωναν οξείες και πνεύματα 
για να μπορεί να σηκώνει η λογοτεχνία το βάρος της.
Τόπα τόσες φορές. 
Θέλω να ξεντυθώ λέξεις που ράγισε ο χρόνος.
Έχω καιρό που μπερδεμένες χτενίζω σκέψεις.
Κι` εσύ, πότε έμαθες να φταίς; 

Έλα δώσ’ μου ένα φιλάκι!

Δεν πειράζει που σ` έκλεψε ο λόγος.
Εγώ θέλω ν` απαγάγω την ομορφιά  
τους επόμενους μήνες, 
Mε  τσίου, τσίου τσίου,
θα απαγάγω τη θηλυκότητα 
απ` τις κοπέλες που 
στη αυλή φυτεύουν πόθους.

Έλα δώσ’ μου ένα φιλί!

Έτσι κι` αλλιώς εγω
πλησίον του μηδενός στεκόμουνα,
τον καιρό που παραθερίζαμε στα μπαλκόνια
βλέποντας τα κορίτσια με τα ποδήλατα 
και τα κεντημένα μαντήλια. 

 Έλα δώσ’ μου ένα φιλάκι!

Πες μου αλήθεια!
Ο εκφωνητής του φθινόπωρου 
πότε θα ορίσει τη ΔΙΚΗ της ξεχασμένης αγάπης;
Πότε επιτέλους θα γίνει 
ο 
ΕΡΑΝΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ;

Γιάννης Ναζλίδης

Μήνυμα Δημάρχου Νάουσας 
Νικόλα Καρανικόλα για την έναρξη  

των  πανελλαδικών εξετάσεων
«Εύχομαι ολόψυχα στα 

παιδιά του Δήμου μας αλ-
λά και σε όλους τους μαθη-
τές που μπαίνουν, από την 
Δευτέρα, στον «στίβο» των 
πανελλαδικών εξετάσεων, 
καλή δύναμη και καλή επι-
τυχία.

Με αυτοπεποίθηση, ψυ-
χραιμία και πίστη στις δυνα-
τότητές τους, η προσπάθειά 
τους εύχομαι να έχει το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι πανελλήνιες εξετάσεις 
είναι μεν ένας δύσκολος α-

γώνας αλλά όχι ο καθοριστικός για τη ζωή τους. 
Και η φετινή προετοιμασία των μαθητών μας ήταν μια 

δύσκολη προσπάθεια, καθώς έγινε σε ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε 
όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μέσα 
σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, που διανύουμε, στηρίζουν 
τους μαθητές μας στον αγώνα για την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Να έχουν πάντα το κουράγιο και την δύναμη να υποστη-
ρίζουν τα παιδιά στις προσπάθειες  και τις επιλογές τους.

Αγαπητοί μας μαθητές, η  σκέψη και οι ευχές όλων μας 
θα συντροφεύουν τον αγώνα σας για την επίτευξη των στό-
χων σας. 

Από καρδιάς σας εύχομαι καλή επιτυχία!»

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας, Κωνσταντίνου 
Βοργιαζίδη, για την έναρξη 

των Πανελλαδικών Εξετάσεων
«Πιστέψτε στις ικανότητές σας – 

Όνειρα και στόχοι οι κινητήριες δυνάμεις»
Εν όψει της έναρξης των φετινών Πανελλαδικών 

Εξετάσεων στις 14 Ιουνίου ο Δήμαρχος Βέροιας, 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, απευθύνει το παρα-
κάτω μήνυμα: «Φτάνουμε στο τέλος μιας ακόμα 
ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς που διαμορφώθηκε 
βάσει των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας. 
Το δύσκολο και επίπονο στάδιο της προετοιμασί-
ας για τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες 
διαδέχεται τώρα η σπουδαία δοκιμασία, αυτή των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο δρόμος με τους στό-
χους που έχετε θέσει εσείς οι νέοι του τόπου μας, 
βρίσκεται σε κομβικό σημείο, αφού καλείστε να α-

νταποκριθείτε με επιτυχία σε μία κρίσιμη στιγμή για τη ζωή σας. Το αίσθημα 
της αυτοπεποίθησης, η αναγνώριση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων σας 
και το πνεύμα νηφαλιότητας θα σας καθοδήγησουν στον αγώνα που θα δώ-
σετε για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ίσως να πρόκειται 
για την πρώτη μάχη που δίνετε, η οποία όμως δεν ξεκινά ούτε τελειώνει με 
μία επιτυχία ή αποτυχία σε μια δοκιμασία. Η σκέψη σας οφείλει να βρίσκεται 
στην ευτυχία σας ως άνθρωποι για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
του ψυχικού σθένους ως αυριανοί πολίτες, στοιχεία που συνοδεύουν τις επι-
διώξεις σας για ένα καλύτερο μέλλον. Εύχομαι τα αποτελέσματα να ανταπο-
δώσουν τις θυσίες των μαθητών, τους κόπους των γονέων και των εκπαιδευ-
τικών, αποτελώντας την αρχή για μεγαλύτερες προκλήσεις και φιλοδοξίες στο 
πεδίο της γνώσης και της προόδου. Στηρίζω τις οικογένειες των μαθητών που 
«οπλίζονται» πάντα με αγάπη και κατανόηση και τους εκπαιδευτικούς για την 
πολύτιμη συμβολή τους ως συνοδοιπόροι... Αυτό που προτείνω στα παιδιά 
είναι να κατέλθουν στον στίβο των Πανελληνίων απρόσκοπτα και απερίσπα-
στα, με τη σιγουριά πως θα τα πάνε περίφημα! Καλή επιτυχία».

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Μήνυμα της Αντιδημάρχου Παιδείας Συρμούλας Τζήμα 
για την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων

 Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές του Δήμου μας, μία νέα δοκιμασία είναι εμπρός σας, καθώς από Δευτέρα ξεκι-
νούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα. Το τελευταίο διάστημα ζούμε 
όλοι μας μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Προσπαθούμε να βγούμε από αυτή πιο δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσου-
με το αύριο με άλλη ματιά. Σε αυτό το διάστημα εσείς είχατε επιπλέον και όλο το βάρος της προετοιμασίας σας και 
σας αξίζουν για αυτό διπλά συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα για τον καθένα, ξεκινά για τους περισ-
σότερους αποφοίτους των Λυκείων μας επισήμως και η ενήλικη ζωή τους που θα είναι πάντοτε γεμάτη αγώνες που 
απαιτούν δουλεία και επιμονή. Μαθητές, καθηγητές και γονείς  είναι διαχρονικά συνοδοιπόροι σε μία κοινή προ-

σπάθεια συνεργασίας και επίτευξης στόχων.  Είμαστε περήφανοι για τα νιάτα του τόπου μας. Συγχαίρουμε εσάς, όπως και τους καθηγητές 
και τους γονείς σας για τον καλό αγώνα που δώσατε όλο αυτόν τον χρόνο και σας ευχόμαστε να δώσει επιτυχείς καρπούς. Αυτή θα είναι μία 
ακόμα εμπειρία από τις πολλές που θα αποκτήσετε στην ενήλικη ζωή σας. Η ηρεμία, η συγκέντρωση, η σωστή διατροφή, ο καλός ύπνος και 
το ήρεμο περιβάλλον σίγουρα θα σας βοηθήσουν το διάστημα των εξετάσεων.  Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει και πρέπει να είναι κοντά σας 
φροντίζοντας τόσο τα υλικοτεχνικά ζητήματα που αφορούν στα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα, όσο και εμψυχώνοντας όλους τους συντε-
λεστές των εξετάσεων. Οφείλουμε να επενδύουμε στην παιδεία των νέων μας, αυτή αποτελεί το καλύτερο διαβατήριο για μια στέρεη κοινωνική 
πορεία και ένα ελπιδοφόρο αύριο, ατομικό και συλλογικό. Σας εύχομαι καλή δύναμη και κάθε επιτυχία.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΡΜΟΥΛΑ ΤΖΗΜΑ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 11 

Ιουνίου 2021 στις 5.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Ελένη Λούρη σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΕΡΑΣ 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΡΙΓΓΟΣ»

Γενική 
Συνέλευση μελών

Με απόφαση του Δ.Σ καλούνται όλα τα μέλη του Συλλό-
γου Ιεροψαλτών Ι.Μ. Βεροίας και Ναούσης (υπηρετούντες 
Ιεροψάλτες και βοηθοί των αναλογίων) σε Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βενιζέλου 
29 – Βέροια 1ος όροφος, πάνω από το βιβλιοπωλείο «ΠΑΥ-
ΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή  Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέ-
λευσης

2) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
3) Αρχαιρεσίες για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ο.Μ.Σ.Ι.Ε.
4) Συζήτηση επί λειτουργικών και εργασιακών θεμάτων   

5) Διάφορες προτάσεις.                                                                             
Σημείωση: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 

παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο 
μέχρι την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, τηλ. 2331060784.

Οι νονοί μου
Οι άνθρωποι φεύγουν και αφήνουν πίσω τους το 

στίγμα της δικής τους πορείας.Πόσο ωραίο είναι να σε 
σκέφτονται αυτοί που μένουν πίσω, με τρυφερότητα και 
αγάπη.Και ακόμη πόσο όμορφο να γίνεται η ζωή τους 
παράδειγμα πρός μίμηση.Η ανάμνηση τους να γλυκαί-
νει την ψυχή σου.Τέτοιοι άνθρωποι ήταν οι νονοί μου.Ο 
Αλκιβιάδης και η Βικτωρία.Αυτός ψηλός,σοβαρός μετρη-
μένος,σωστός άρχοντας.Αυτή κοντούλα ευγενική,λάτρης 
της γνώσης και της προόδου.Ο χρόνος σταματούσε όταν 
μας διηγόταν τις Κυριακές μετά την εκκλησία διάφορα 
γεγονότα από την ζωή τους ή κάτι από αυτά που άκουγε 
ή διάβαζε!Είχαν και οι δύο μία αξιοπρεπή στάση απένα-
ντι στις δυσκολίες της ζωής.Δημιούργησαν μία όμορφη 
οικογένεια με δύο καλά παιδιά.Τον Παναγιωτη και την Α-
φροδίτη φιλόξενοι με ανοιχτό μυαλό και αγκαλιά ήταν για 
μένα πρότυπο!Και όχι μόνο για την δική μου οικογένεια 
αλλά και για όλους όσους τους γνώριζαν και τους έκαναν 
παρέα.Τα λόγια του νονού σωστά διαμάντια και οι νουθε-
σίες της νονάς βάλσαμο στις ψυχές μας.Αυτό λοιπόν το 
αγαπημένο ζευγάρι έπιασε ο ένας το χέρι του άλλου και 
μαζί ανέβηκαν στους κήπους του Παραδείσου αρχές του 
Ιούνη.Συμπορευτές στην ζωή και στον θάνατο.Το πέρα-
σμα τους από την γη καθοριστικό και αξέχαστο.Ομολογώ 
ότι μας λείπουν πολύ!Όμως με παρηγορεί ότι έχουμε δύο 
αγαπημένους ανθρώπους στον ουρανό να μεσιτευουν 
για εμάς με τις προσευχές τους..

Καλό Παράδεισο Νονοί μου 
Εριέττα -Παναγιώτης 

Το κείμενο επιμελήθηκε η συγγραφέας
 Όλγα Κουτμηρίδου -Μεταξά

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση σε γενική 
συνέλευση και εκλογές

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική  Γενική Συ-
νέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα 
(Λ. Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή 27  Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 
π.μ., 

Tο πρόγραμμα της   Γενικής  Συνέλευσης έχει ως εξής:
11.00 – 11.15: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.15 - 12.00:Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.00-12.15:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.15-12.30: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 12.30-12.45: Διάλλειμα
5) 12.45-13.00: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.00-13.15: Απαντήσεις
7) 13.15-13.20: Παρουσίαση υποψηφίων ΔΣ και ΕΕ
8)13.20-17.00:Ορισμός  Εφορευτικής  Επιτροπής  και Εκλογές για 

ανάδειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Ελεγκτικής  Επιτροπής
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (άρθρο 14) τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στη Γραμματεία της Λέ-
σχης (δηλαδή μέχρι Δευτέρα 21/6/2021)

Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονο-
μικές τους υποχρεώσεις την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλ-
θουν στο χώρο τουλάχιστον  μία  ώρα πριν την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις 
εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσό-
τερο από δύο χρόνια να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο τελευταί-
ων ετών (2020-2021).

Η παρουσία σας στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών 
σας κρίνεται απαραίτητη καθώς επίσης και η έγκαιρη υποβολή υποψηφι-
οτήτων στα όργανα της Λέσχης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα 
ίδια θέματα.

Τονίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ εφόσον 
το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες  και πάντα σύμφωνα με τα ισχύ-
οντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης    Ευαγγελία Τογκουσίδου       

Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας, 
Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, για 

την Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη

«Αυτές τις μέρες η σκέψη μας πάει δίπλα σε εκείνους που χαρί-
ζουν ζωή, με δώρο το αίμα τους. Στις 14 Ιουνίου τιμούμε τον ανώ-
νυμο εθελοντή αιμοδότη που μας θυμίζει τα δέκα λεπτά εξέχουσας 
σημασίας που χρειάζονται για να βοηθήσουμε και να σώσουμε τον 
συνάνθρωπο. Στις μέρες μας, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 τα 
αποθέματα αίματος έχουν πέσει σε οριακά σημεία, όταν οι ανάγκες 
είναι ολοένα και αυξανόμενες. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους εσάς τους δημότες που ανταποκρίνεστε σε 
κάθε κάλεσμα για αιμοδοσία, υπηρετώντας τις αξίες του ανθρωπι-
σμού και της αλληλεγγύης. Να σας ευχαριστήσω ως λαμπρό παρά-
δειγμα αφύπνισης. Λίγα λεπτά προσφοράς αξίζουν για τη σωτηρία 
μιας ολόκληρης ζωής.

Ο Δήμος Βέροιας στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει ενέργειες 
εθελοντικής αιμοδοσίας, όπως αυτή του Συλλόγου Εθελοντών Αι-
μοδοτών Ν. Νικομήδειας με τον οποίο συνδιοργανώνει εθελοντική 
αιμοδοσία στις 13 Ιουνίου, στην έδρα του συλλόγου. Παράλληλα και 
το Δημαρχείο της πόλης θα φωτιστεί στο κόκκινο χρώμα με στόχο 
να ευαισθητοποιήσει νέους δωρητές αίματος. 

Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης, ανθρωπιάς και 
ελπίδας. Είναι η έμπρακτη απόδειξη αλληλοβοήθειας και ανιδιοτέ-
λειας. Χρέος όλων μας λοιπόν είναι να στηρίξουμε την αιμοδοσία, 
αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό ως πολύτιμο αγαθό για την κοινω-
νία των ανθρώπων».

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 12 Ιουνίου 

2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσευ-
χηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η σύζυγος,
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέρφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φί-

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

1. Τον κ. Γιάννη Χασιώτη πρώην Δήμαρχος Βέροιας 
για την δωρεά επιδορπίων για το γεύμα των παιδιών

2. Την ενορία Αγίου Αθανασίου Ράχης για την άψογη 
φιλοξενία τους την ημέρα της γιορτής της Ανάληψης του 
Κυρίου στην ομώνυμη εκκλησία και την προσφορά πρωι-
νού γεύματος σε όλους 

3. Την καλή φίλη της Μέριμνας κ. Χρύσα  για την 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος στα παιδιά και το 
προσωπικό του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως προσφιλών 
προσώπων 

Ο Θεός ας τους αναπαύσει 
4. Την κ. Ελένη Ζαμάνη για την οικονομική δωρεά της 

υπέρ αναπαύσεως του αγαπημένου συζύγου Δημήτριου 
Ζαμάνη 

Ο Θεός ας τον αναπαύσει 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια

 και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

Ανακοίνωσις
Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγί-

ου Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας τελείται παρά-
κλησις των Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης

Η κίνηση 
του 

Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 

Καμπανίας κ. Παντελεήμων: 
 Την Κυριακή 13 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει υπαί-

θρια στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, όπου θα διαβάσει ειδική ευχή τους μαθητές που 
θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.



Φίλοι μου, 
καλή σας ημέ-
ρα, 

λόγω των 
χρόνων που 
κουβαλώ και 
των αρκετών 

γραμμαρίων (μερικά εκατομμύρια!), δεν πείθομαι 
εύκολα από τους πολιτικούς μας (εννοείται δεν 
δίνω καμία βάση στα λεχθέντα τους).

Με ενδιαφέρουν οι πράξεις τους, οι συνεργά-
τες τους (Λιγνάδηδες, Γεωργιάδηδες, …) και τα 
ατελείωτα γιατί.

Ενώ θα περίμενε κανείς στη θέση του ανώτα-
του αξιώματος της χώρας, να επιλεγεί κάποιος-α 
πολιτικός, με διασυνδέσεις στο εξωτερικό, για 
να μπορέσει να βοηθήσει εμπράκτως στα προ-
βλήματα - αιτήματα της πατρίδος, προτάθηκε 
και ψηφίσθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο, η 
συγκεκριμένη κυρία!

Αμέσως αναρωτήθηκα γιατί!
Η απάντηση εύκολη, ως θιασώτης εθνομηδε-

νιστικών απόψεων, θα «βοηθήσει» στην «ανθελ-
ληνοποίηση» της χώρας, διότι πάρα πολύ απλά, 
κάποιοι δεν θέλουν τους Έλληνες!

Σε εκδήλωση τραπέζης για το δημογραφικό 
πρόβλημα της χώρας, επισημάνθηκε:

«είναι αναγκαίο να δούμε το θέμα της ενσω-
μάτωσης των μεταναστών, ιδιαίτερα αυτών που 
προσπαθούν να ενταχθούν στην ελληνική κοι-
νωνία. Η ομαλή ένταξή τους δεν συμβάλλει μόνο 
στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθά και στην 
τόσο αναγκαία ανανέωση του πληθυσμιακού δυ-
ναμικού της χώρας μας»!

Και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να ακούσω, 
να διαβάσω για να θυμώσω, για να οργιστώ, να 
εξοργιστώ.

Οι ιθύνοντες άνοες, υποστηρίζουν ανοικτά 
την αντικατάσταση πληθυσμού της χώρας μέσω 
της παράνομης μετανάστευσης και εμείς ασχο-
λούμαστε …με το εμβόλιο!

Βέβαια τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς 
από άτομα που ενοχλούνται από το άκουσμα 
του εθνικού ύμνου, που βγάζουν σπυριά από 
το Σταυρό, που θαυμάζουν τον εισαγόμενο πο-
λυπολιτισμό!

Και για να καταλάβεις ηλίθιο ανθρωπάκι, τι 
εννοούνε οι πολιτισμένοι Δυτικοί, δες τη σκηνή 
του τένις με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και το 
έγχρωμο παιδί που κρατά την ομπρέλα!

Δηλαδή θα εισάγουμε μετανάστες, τους ο-
ποίους κάποιοι θα χρησιμοποιούνε ως 
υπηρετικό προσωπικό στις βίλες τους και 
όταν έχουν έξοδο, θα έρχονται στα δικά 
μας σπιτάκια να κάνουν σέξ με τις κόρες 
μας για να γεννήσουνε και να λυθεί το 
δημογραφικό!

Όχι κύριε, όχι κυρία μου, λάθος κα-
ταλάβατε, θα σας ναυλώσουμε καράβι, 
ευγενική χορηγία του ελληνικού λαού για 
τους άρχοντές του, και οι μεταφερόμενοι 
θα κοιμηθούνε με τις δικές σας κόρες και 
εμείς μετά από θαυμασμό θα σας κρατά-
με δωρεάν την ομπρέλα!

Και βέβαια το χιούμορ έχει και συνέ-
χεια:

«…δεν είναι ότι οι Έλληνες δεν θέλουν 
παιδιά, ότι αργούν να ενηλικιωθούν και να 
αναλάβουν ευθύνες, ότι τους αποτρέπουν 
οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Και 
μεταπολεμικά ήταν δύσκολες οι συνθή-
κες. Όμως τότε δεν επικρατούσε το ση-
μερινό κλίμα αβεβαιότητας, ανασφάλειας, 
αποθάρρυνσης. Τότε υπήρχε ελπίδα. Σή-
μερα οι νέοι μας φοβούνται το αύριο, δεν 
το αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία, με τη 
φυσική ορμή της ηλικίας τους. Φοβούνται 
ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς 
τους. Δεν εμπιστεύονται το οικονομικό σύ-
στημα, ανησυχούν για την κατάσταση του 
πλανήτη και την κλιματική αλλαγή».

Δηλαδή οι νέοι μας δεν ενοχλούνται 
από τις οικονομικές συνθήκες, από τους 
μισθούς πείνας, από τις εταιρείες που θα 
νοικιάζουν προσωπικό εργασίας!

Διότι ως γνωστό τα παιδιά των ηγετών 
δεν θέλουν χρήματα για να μεγαλώσουν, 

ούτε σπίτι που θα έχει φαγωθεί στον  πλειστηρι-
ασμό, απαιτούν μόνο αγάπη και προδέρμ!

Τώρα μεταξύ μας, οι παραπάνω δηλώσεις 
σώσανε τον γάμο μου.

Γνώρισα τις προάλλες μία κυρία, τη φωνή της 
οποίας άκουσα στη βεράντα μας, ένα απόγευμα 
καθώς μπούκαρα στο τσαρδί μου!

Που λες φιλενάδα, γνώρισα και τον άντρα 
σου, σκέτη αφασία και τέσσερα παιδιά, μπράβο 
σας, πως τα καταφέρατε.

Όπως ακριβώς τα είπες λέει το έτερο ήμισυ, 
αφασία, δεν καταλαβαίνει τίποτα, σα να είναι 
ναρκωμένος, δεν προβληματίζεται για τίποτα, 
δεν νοιάζεται για κάτι!

Η αλήθεια είναι ότι είχα ενοχληθεί αρκετά, 
βέβαια δεν είχα και καταλάβει πολλά, αλλά ε-
κτός από χοντροκομμένο μοντέλο να είμαι και 
απροβλημάτιστος, αφασίας, σχδόν 
πρεζάκι, …

Ήμουνα έτοιμος να τα βροντή-
ξω, έως ότου διάβασα τις παρα-
πάνω δηλώσεις και κατάλαβα, τι 
εννοούσανε.

Εάν φίλοι μου, ήμουν σκεπτόμε-
νο άτομο και προβληματιζόμουνα, 
τη στιγμή που πήγα να κάνω τον 
Ιάσονα, θα σταματούσα και στην 
απορία της συζύγου, θα απαντούσα 
ότι δε γίνεται διότι με προβληματίζει 
το λιώσιμο των πάγων της Ανταρ-
κτικής!

Όταν θα ήμουν έτοιμος για τη 
Σοφία, πάλι θα σταματούσα, διότι 
θα ήμουν προβληματισμένος με το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, όταν 
θα ήταν η ώρα της Φωτεινής δεν 
θα γινότανε, αφού με απασχολούσε 
η πετρελαιοκηλίδα στον Ατλαντικό 
ωκεανό και εννοείται ότι ο Μήτσος 
θα είχε άκυρο, διότι θα ήμουν στε-
νοχωρημένος με την επικείμενη εξα-
φάνιση του ροζ φλαμίνγκο, ενώ εάν 
είσαι σε αφασία και μη σκεπτόμενος 
να οι γεννήσεις και λύσιμο του δη-
μογραφικού!

Εάν πραγματικά σας ενδιαφέρει φίλοι μου 
η επίλυση της υπογεννητικότητας, φτιάξτε ένα 
αξιόλογο και παραγωγικό κράτος, πάρτε μικρότε-
ρους μισθούς και λιγότερες χιλιάδες αναδρομικά 
και θα περισσέψουνε και για τα παιδιά μας!

Οι πρόγονοί μου ηλίθιοι, αντιμετωπίσανε και 
πείνα και φτώχεια, και αρπαγές και χαράτσια και 
εξισλαμισμό (μάλλον είστε φάν του) και καθότα-
νε όλοι γύρω από ένα πιάτο φαί, αλλά επειδή 
διατηρήσανε ανόθευτη την πίστη και την εθνική 
τους ταυτότητα, τεκτοποιήσανε για να μην αφα-
νισθεί το γένος

Θα μπορούσανε να εξισλαμιστούν για να ζή-
σουν καλύτερα και κάτω από ξένο ζυγό, άνοες, 
ω άνοες!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας 
κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας 
«πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Μήνυμα του Υφυπουργού 
Οικονομικών 

και Βουλευτή Ημαθίας 
Απόστολου 

Βεσυρόπουλου, προς 
τους υποψήφιους των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τη Δευτέρα ανοίγει η αυλαία των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων. Είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία στη 
ζωή χιλιάδων νέων παιδιών. Είναι η ώρα που θα 
κριθούν οι κόποι και οι αγωνίες αυτών των παι-
διών και των οικογενειών τους. Θέλω μέσα από 
την καρδιά μου να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, Καλή 
Επιτυχία. Θα πρέπει να ξέρουν ότι η γνώση, η 
προσπάθεια και η συνέπεια πάντα αναδεικνύεται 
και επιβραβεύεται. Αυτά τα νέα παιδιά έχουν όλη 
τη ζωή μπροστά τους. Είναι στο χέρι τους να δια-
μορφώσουν το μέλλον τους. Οι Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις δεν είναι η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία 
δοκιμασία που θα συναντήσουν στη ζωή τους. Το 
μήνυμα όμως που δεν πρέπει ποτέ να λησμονή-
σουν είναι ότι η προσπάθεια είναι συνεχής. Με 
πίστη και αισιοδοξία πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο 
να υλοποιούν τα όνειρα τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρει-

άζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκο-
μείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

 

 

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

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 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2021-2022
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2021  ΕΩΣ  31-7-2022
 Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-12-2017)  
οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής υποβάλλο-
νται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  κάθε έτους και σε όλη την διάρ-
κεια του έτους .

 Η περίοδος Έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών-επανεγ-
γραφών έχει οριστεί για την τρέχουσα και μόνον περίοδο: από  1η 
Ιουνίου  έως 18η   Ιουνίου , και θα γίνεται   με φυσική παρουσία,, 
μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο γραφείο του Φορέα .

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

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

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 14/2021 με   
ΑΔΑ: 696ΡΟΕΚ4-ΚΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Ερώτηση προς τον υπουργό Υ-
γείας κατέθεσε η βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Ημαθίας Φρόσω Καρασαρ-
λίδου σχετικά με τις προθέσεις της 
Κυβέρνησης για τα δύο νοσοκομεία 
του νομού μας μετά τις πρόσφα-
τες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, 
ο οποίος χαρακτήρισε προβληματι-
κή τη λειτουργία δυο νοσοκομείων 
που βρίσκονται σε μικρή απόσταση 
μεταξύ τους. Η δήλωση του κ. Μη-
τσοτάκη, όπως ήταν αναμενόμενο, 
προκάλεσε ανησυχία και ερωτημα-
τικά στους κατοίκους της Νάουσας 
και γενικότερα του νομού Ημαθίας, 
οι οποίοι βλέπουν τις διαθέσεις της 
Κυβέρνησης πριν ακόμη ηρεμήσει η κοινωνία από 
την πανδημία, να κινούνται προς την υποβάθμιση του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην περιοχή μας.

«Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού σηματοδοτούν 
την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων λειτουργιών του ΕΣΥ 
μέσω ΣΔΙΤ, το κλείσιμο, ουσιαστικά, περιφερειακών 
μονάδων υγείας με το πρόσχημα της “προβληματικής 
λειτουργίας των περιφερειακών μονάδων”, του “τοπι-
κισμού” και των “αναχρονιστικών αντιλήψεων”. Αντί 
να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ισχυ-
ροποιηθούν οι περιφερειακές μονάδες, σχεδιάζεται η 
αποδυνάμωσή τους», σημειώνει η κα Καρασαρλίδου 
και προσθέτει πως ο ΣΥΡΙΖΑ απέτρεψε την περίοδο 
2015-2019 μια τέτοια εξέλιξη και ενίσχυσε, στο μέτρο 
που επέτρεπε η τότε δημοσιονομική συγκυρία, τις 
περιφερειακές δομές υγείας. Επιπλέον, το 2019 με 
απόφαση του τότε υπουργού Υγείας είχε αποφασιστεί 
η πλήρωση κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών στη 
Μονάδα Βέροιας και στη Μονάδα Νάουσας, ωστόσο, 
παρά τις αυξανόμενες ανάγκες των δυο 
νοσοκομείων, οι εν λόγω προκηρύξεις 
δεν προχώρησαν ποτέ. Αντίθετα, στη 
περίοδο της πανδημίας που διανύουμε 
εδώ και ένα χρόνο, αναισθησιολόγοι 
και άλλες ειδικότητες έγιναν αντικείμενο 
“δανεισμού” ιατρών χωρίς να επιλύονται 
τα υφιστάμενα προβλήματα της έλλει-
ψης προσωπικού, υποδομών και εξο-
πλισμού.

- Επειδή το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί και σε 
περιφερειακό επίπεδο και όχι να αποδυ-
ναμωθεί σε όφελος του ιδιωτικού τομέα,

- Επειδή οι τοπικές κοινωνίες 
έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να γνωρί-

ζουν επακριβώς τις 
προθέσεις της κυβέρνησης για το ζωτικής σημασίας 
ζήτημα της υγείας και της ζωής τους,

- Επειδή, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν 
καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες ενίσχυσης των 
νοσηλευτικών μονάδων που θα όφειλαν να συνεχι-
στούν και όχι να καταργηθούν,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1.    Υπάρχει σχεδιασμός για τις Μονάδες Βέροιας 

και Νάουσας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, εάν 
ναι ποιος είναι αυτός και ποιο το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του; Υπάρχει πρόθεση μετατροπής μιας 
νοσηλευτικής μονάδας σε μονάδα παροχής υπηρε-
σιών άλλου τύπου (παρηγορητικής φροντίδας κ.λ.π);

2.    Υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες που 
να καταδεικνύουν ότι η μικρή χιλιομετρική απόσταση 
μεταξύ περιφερειακών μονάδων υγείας είναι η γενε-
σιουργός αιτία της μη αποτελεσματικότητάς τους; Εάν 
ναι ποιες είναι αυτές;
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Του ιερέως: 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, φίλοι αναγνώστες, ο 
Καποδίστριας άρχισε περιοδείες στην Πελοπόννησο.

Στην πρώτη από αυτές, κοντά στην Κόρινθο, προηγούνταν ο 
ταχυδρομικός διανομέας Καρδαράς, ντυμένος επίσημα με βελού-
δινη χρυσοκέντητη στολή. Ακολουθούσε έφιππος ο Καποδίστρι-
ας, ντυμένος πολύ απλά και κάτισχνος από την ταλαιπωρία και 
την κακή διατροφή.

Ο λαός που είχε συγκεντρωθεί, αυθόρμητα, νομίζοντας ότι ο 
Κυβερνήτης ήταν ο λαμπροφορεμένος διανομέας, τον χειροκρο-

τούσε και εκδήλωνε σε αυτόν την αγάπη και τον θαυμασμό του. Στην αρχή όλοι διασκέ-
δασαν. Όμως στη συνέχεια ο Κολοκοτρώνης δεν το άντεξε. Πλησίασε τον Καποδίστρια 
και του είπε ότι ο λαός είχε δικαίωμα να γνωρίσει τον Κυβερνήτη του.

«Και τι θέλεις να κάμνω, Θεοδωράκη;», απάντησε ο Καποδίστριας.
«Η υπερεξοχότης Του να ενδυθεί την κυβερνητική Του στολή».
Έτσι, ο Καποδίστριας οδηγήθηκε σε ένα κοντινό χάνι και φόρεσε τη στολή του, η ο-

ποία, όμως, ήταν πολύ κατώτερη από αυτήν του ταχυδρομικού διανομέα!
Ο Καποδίστριας ντυνόταν πολύ απλά. Στο Ναύπλιο έμενε σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι, 

με σκοτεινή αυλή και ξύλινη σκάλα. Φρουρά δεν υπήρχε. Στο δωμάτιο «υποδοχής» του 
εργασιομανούς Κυβερνήτη, τα μόνα έπιπλα ήταν μία καρέκλα και ένα γραφείο. Ήταν, 
βέβαια, και εξαιρετικά ολιγαρκής και λιτοδίαιτος.

Παράλληλα, ήταν τόσο ευαίσθητος στα βάσανα των απλών ανθρώπων, ώστε όχι 
μόνο δεν δέχτηκε τον μισθό που ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση γι’ αυτόν, αλλά δι-
έθεσε την προσωπική του περιουσία για τις ανάγκες της πατρίδας. Βοηθούσε, μάλιστα, 
από το υστέρημά του και όσους δεν άξιζαν τη βοήθειά του. Ακόμα και οι πιο αδιάλλακτοι 
από τους εχθρούς του, δεν τολμούσαν να αμφισβητήσουν την καθαρότητα της ιδιωτικής 
του ζωής.

Ακόμα, και μετά τον ερχομό του Καποδίστρια στην Ελλάδα, οι πρέσβεις των Μεγά-
λων Δυνάμεων δεν έπαψαν να αναμειγνύονται στα εσωτερικά της.

Ο Ρώσος πρέσβης Ρίκορντ, είπε κάποτε στον Κολοκοτρώνη! «Πόσο άσχημα, άραγε, 
θα νιώθει ο Σουλτάνος, βλέποντας να περνάει μπροστά στα μάτια του η Ελληνική ση-
μεία!».

Τότε ο Κολοκοτρώνης με θάρρος του απάντησε: «Εξοχότατε, λες πως θα κακοφαίνε-
ται του Σουλτάνου να βλέπει την ελληνική σημαία να περνάει από μπροστά του, και να 
μην κακοφαίνεται σ’ εμάς, που υποφέραμε στη γη των προγόνων μας να βλέπουμε τους 
Τούρκους να στρογγυλοκάθονται ακόμα και στα πατρικά μας σπίτια. Αυτά να τα πεις και 
στον Αυτοκράτορα Νικόλαο!».

Την άλλη μέρα, ο Καποδίστριας βρήκε τον Κολοκοτρώνη και του είπε: «Θεοδωράκη, 
τι ήταν αυτά που είπες;».

«Αν δεν ήταν καλά, να με συμπαθάς, αλλά τέτοια έχω μάθει να λέω».
«Όχι, καλά τον είπε!» απάντησε ο Κυβερνήτης.

Καποδίστριας-
Κολοκοτρώνης

-Ρώσος Πρέσβης

Φρόσω Καρασαρλίδου: “Να ξεκαθαρίσει 
η κυβέρνηση τα σχέδιά της σχετικά 

με τα δυο Νοσοκομεία Ημαθίας”
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Του Γιάννη Δ. Μοσχόπουλου

22. Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ

Ο επίλογος του χαλασμού της Νάουσας γράφηκε με τη μεταφορά των 
αιχμαλώτων και των λάφυρων από τη Νάουσα στη Βέροια κι από εκεί στο 
σκλαβοπάζαρο της Θεσσαλονίκης.  Σε oθωμανικά έγγραφα έχουν κατα-
γραφεί ακόμη και τα έξοδα διατροφής   μέχρι τη Θεσσαλονίκη  για τους 
εξανδραποδισθέντες. Η  μεταφορά των αιχμαλωτισθέντων γυναικόπαιδων 
των αρχηγών της επαναστάσεως της Νάουσας ξεκίνησε με διαταγή του 

βαλή της Θεσσαλονίκης στις 22.4.1822. Προφανώς η θλιβερή πορεία των περίπου 400 αιχμαλώτων της 
Νάουσας από τη Βέροια προς τη Θεσσαλονίκη για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα, έγινε μέσα από το 
Ρουμλούκι.

Τέλος, με διάταγμα του στρατάρχη Mεχμέτ Εμίν της 11.6.1822, εστάλησαν στη Θεσσαλονίκη τα κινητά 
έπιπλα και σκεύη των επαναστατών, όσα δεν διενεμήθησαν μεταξύ των οθωμανικών στρατευμάτων, 
καθώς και οι αιχμάλωτες «[…] οικογένειες των αρχηγών Ζαφειράκη, Γάτσου, Καμπίτη, Καρατάσιου, Μα-
λάμου και του (καταραμένου) καλόγηρου Σεραφείμ, μετά τετρακοσίων άλλων γυναικοπαίδων. […] Εντελ-
λόμεθα την μέχρι της αφίξεως μας διαφύλαξη των επίβλεψη των εν Βεροία συγκεντρωθέντων κινητών και 
αιχμαλώτων, και […] ότι απεφασίσαμε από εκεί να ξεκινήσουμε μετά τρείς ημέρες  και ότι θα διέλθουμε 
μετά του στρατού των πιστών δια Βεροίας και από εκεί αφού παραλάβουμε και μεταφέρουμε μαζί μας 
όλα τα παραπάνω λάφυρα και γυναικόπαιδα στη Θεσσαλονίκη.». 

Τα λάφυρα της Νάουσας μεταφέρθηκαν αρχικά στη Βέροια, όπου αγοράσθηκαν από τους Εβραίους 
εμπόρους της Θεσσαλονίκης Σολομών Μπασαριά και Αελιών Σιακή, στους  οποίους  χορηγήθηκε ειδική 
άδεια για να τα μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη, με τους αχθοφόρους και τους υπηρέτες τους.  

Στις 22.6.1822 ο βαλής της Θεσσαλονίκης ανήγγειλε την  επιστροφή του στην έδρα του μετά την κατα-
στολή της επαναστάσεως της Νάουσας. 

Τα γεγονότα της καταστροφής της Νάουσας και της πορείας εκατοντάδων αιχμαλώτων μέσα από το 
Ρουμλούκι δεν μπορούσαν παρά να προκαλέσουν τη βαθειά θλίψη  όλων των κατοίκων των γειτονικών 
περιοχών, καθώς και των Ρουμλουκιωτών, οι οποίοι με δημοτικά τους τραγούδια αναφέρονταν σ’ εκείνα 
τα γεγονότα: 

«Δεν τ’ όμπτιζα, μάννα μ’, στην Νιάουστα Τουρκιά για να πατήσει, 
μά την θάλασσα, κορμί π’ αγκάλιασα.
Ωρέ, πήραν μαννάδις μι πιδιά κι πιθιρές μι νίφις,
μά τον ουρανό, κορμί που τυραννώ.
Ωρέ, πήραν και μιάν αρχόντισα και μιά κυρά μεγάλη,
μά τη θάλασσα, κορμί π’ αγκάλιασα.
Ωρέ, τους κλιέν, μάννα μου, όλη η Νιάουστα κι όλου του Ρουμλούκι,
μά τον ουρανό, κορμί που τυραννώ».

Πολλά από τα αποδεκατισμένα επαναστατικά σώματα διέφυγαν ως πρόσφυγες στις βόρειες Σπο-
ράδες και κυρίως στη νότια Ελλάδα, όπου συνέχισαν τους αγώνες εναντίον των Τούρκων.  Όμως αρ-
κετοί ηττημένοι οπλαρχηγοί, που είχαν πάρει μέρος στην άμυνα της Νάουσας, προχώρησαν σε άμεσο 
ανασχηματισμό των κλέφτικων ομάδων τους και ανέπτυξαν εκδικητική δράση εναντίον των τουρκικών 
πληθυσμών  της υπαίθρου. Όποιος Οθωμανός συλλαμβάνονταν τιμωρούνταν με μαρτυρικό θάνατο, τα 
τσιφλίκια πυρπολούνταν, τα ποίμνια διαρπάζονταν για τη συντήρηση των πολεμιστών, κανένας Τούρκος  
δεν τολμούσε να βγει στην ύπαιθρο. Ταυτόχρονα οι οπλαρχηγοί έστειλαν επιστολή στον βαλή της Θεσ-
σαλονίκης και αξίωναν την απελευθέρωση των συλληφθέντων γυναικόπαιδων, αλλιώς απειλούσαν ότι 
θα πολλαπλασίαζαν τις αντεκδικήσεις τους και θα εξόντωναν κάθε μουσουλμάνο. Για να τους αντιμετωπί-
σουν οι Οθωμανοί έστειλαν νέα καταδιωκτικά αποσπάσματα, που είχαν στόχο την συστηματική αποτρο-
πή της δράσης των ελληνικών ομάδων.  

Με ημερομηνία 29.6.1822 υπάρχουν δύο διαταγές του βαλή Θεσσαλονίκης περί «… καταδιώξεως και 
εξοντώσεως των καταφυγόντων στα όρη αρχηγών της επαναστάσεως της Νάουσας, οι οποίοι λεηλατούν 
τα τουρκικά χωριά….».  Ακόμη από αναφορά του ιεροδίκη Βεροίας της 7.7.1822 πληροφορούμαστε  για 
τη σύγκρουση των υπολειμμάτων των επαναστατών της Νάουσας με τουρκικά αποσπάσματα διώξεως 
και γίνεται περιγραφή διαφόρων μαχών.-

Γιάννης Δ. Μοσχόπουλος, Το Ρουμλούκι [Kαμπανία] κατά την πρώιμη και μέση οθωμανοκρατία 
[14ος αιώνας -1830], Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Εντευκτηρίου 2012, σελ. 231-235. 
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ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ  
κατά την επανάσταση

Γράφει ο 
Θωμάς
Γαβριηλίδης

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑ

1. Έλα και 
κατ’ απ’ την 
πεύκη μου κάθησε
2. π’ αχολογάει μελίγλυκα γέρνοντας
3. στων μαλακών τ’ αγεράκι Ζεφύρων.
4. Εδώ και μια μελιστάλαχτη ρέει βρυσούλα
5. και στους αυλούς μου τραγούδια 
εγώ παίζοντας
6. της ερημιάς, τον μελίγλυκο φέρνω 
στα μάτια τον ύπνο.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΑΔΗΛΟΝ (Ε.Α. ΙΧ, 12)
1. Έρχευ, και κατ’ εμάν ιζευ πίτυν, 
α το μελιχρόν
2. προς μαλακούς ηχεί κεκλιμένα Ζεφύρους.
3. Ηνίδε και κρούνισμα μελισταγές, 
ένθα μελίσδων
4. ηδύν ερημαίοις ύπνον άγω καλάμοις.

ΣΧΟΛΙΑ
Ι. Στο αγνώστου ποιητή επίγραμμα της Ελληνικής 

Ανθολογίας (XVI, 12) μιλάει ο θεός Παν με το στόμα 
του αγάλματός του, το οποίο είναι στημένο σε ένα 
πευκόδασο, για να το προστατεύει, κοντά σε μια μι-
κρή πηγή, στην οποία  έχει τοποθετηθεί ένας πεύκι-
νος μάλλον κρουνός έτσι ώστε να μπορεί να πίνεται 
το νερό της πιο εύκολα.

Ο θεός Παν παριστανόταν από τον, άγνωστο 
επίσης, γλύπτη του αγάλματός του να παίζει με τη 
σύριγγά του (τον ποιμενικό αυλό του), μελωδίες 
που εκφράζουν την ερημίτικη ζωή των βοσκών (ποι-
μένων), μελωδίες που ηχούν σαν παραπονιάρικα 
νανουρίσματα.

ΙΙ. Το ανώνυμο επίγραμμα, που μας απασχολεί 
στο σημερινό σημείωμα, θυμίζει εικόνες από τα Ει-
δύλλια του αρχαίου Έλληνα ποιητή Θεόκριτου. Προ-
σπαθώντας να το μεταφράσω αναπολούσα εικόνες 
από καλοκαιρινές διακοπές σε διάφορες περιοχές 
της πατρίδας μας και μάλιστα κάποια μεσημέρια σε 
ακρογιάλια που σκιάζονταν από κουκουναριές, των 
οποίων τη δροσιά μοιραζόμασταν μαζί με πλήθος 
μελωδούντων τζιτζικιών.

ΙΙΙ. Αν κατάφερνε το σημερινό μου σημείωμα να 
σας απομακρύνει έστω και για κάποιες στιγμές από 
την ασφυκτική πολιορκία της πανδημίας, που μας 
απειλεί, θα ένιωθα ότι ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Η 
ανθρωπότητα δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμά-
ζεται. Μακάρι αυτή τη φορά να βγει ωριμότερη απ’ 
αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

IV. Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝ
Για το θεό των αρχαίων Ελλήνων Πάνα τις βασι-

κές πληροφορίες μας τις δίνει ένας ομηρικός ύμνος 
αφιερωμένος σ’ αυτόν.

Ο Παν ήταν γιος του θεού Ερμή και της Νύμφης 
Δρυόπης. Όταν γεννήθηκε ο Παν στο όρος Κυλλήνη 
της Αρκαδίας, μόλις είδε η μάνα του η Δρυόπη ότι 
το νεογέννητο είχε γένια, κέρατα και πόδια τράγου, 

το άφησε και έφυγε. Το ίδιο έκανε και η παραμάνα 
του. Μόνο ο πατέρας του ο Ερμής έμεινε κοντά του. 
Χαρούμενος που έγινε πατέρας πήρε το γιο του στην 
αγκαλιά, τον τύλιξε με ένα τριχωτό δέρμα λαγού και 
τον πήγε στον Όλυμπο για να τον δείξει στο Δία και 
στους άλλους θεούς. Ο νεογέννητος Παν άρεσε πολύ 
σε όλους τους θεούς και περισσότερο στο θεό Διό-
νυσο, ο οποίος μάλιστα τον «βάφτισε», δίνοντάς του 
το όνομα Παν, που σημαίνει Όλο, επειδή όλοι οι θεοί 
είχαν ευχαριστηθεί από τη γέννησή του.

Στον Πάνα άρεσαν οι θορυβώδεις χοροί (γι’ αυτό 
και έγινε μέλος της συντροφιάς του Διόνυσου), τα 
λιβάδια και τα δάση, όπου έτρεχε συντροφιά με τις 
Νύμφες.

Τα βράδια, όταν γυρνούσε από το κυνήγι του άρε-
σε να τραγουδάει με τη σύριγγά του.

Ο Παν ήταν συχνά πυκνά ερωτευμένος. Ερωτεύ-
τηκε πολλές από τις Ορεστιάδες Νύμφες που τον συ-
νόδευαν στις περιπλανήσεις του στα λιβάδια και στα 
βουνά. Μια από τις Νύμφες που ερωτεύτηκε ήταν 
και η Σύριγξ, η οποία όμως δεν ανταποκρίθηκε στον 
έρωτά του και το έβαλε στα πόδια. Όταν έφτασε στις 
όχθες του ποταμού Λάδιωνα, βλέποντας ότι σε λίγο 
θα την έπιανε ο Παν ζήτησε τη βοήθεια του ποτάμιου 
θεού. Τότε έγινε το θαύμα, μόλις ο Παν άπλωσε το 
χέρι του για να πιάσει τη Νύμφη Σύριγγα, εκείνη με-
ταμορφώθηκε σε καλάμι.

Ο Παν άρχισε να διαμαρτύρεται που ένας συνά-
δελφός του θεός του στέρησε την αγαπημένη του, 
αλλά, όταν άκουσε το γλυκό ήχο που κάνει ο αέρας 
περνώντας ανάμεσα από τις καλαμιές, έκοψε μερικά 
καλάμια, τα ένωσε με κερί και κατασκεύασε το μουσι-
κό όργανο Σύριγξ, που είναι εφεύρεσή του.

V. ΠΙΤΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝ
Σε αντίθεση με την Σύριγγα και την Ηχώ, Νύμφη 

επίσης, που απέκρουσαν τον έρωτα του Πάνα, η 
Νύμφη Πίτυς ανταποκρίθηκε στον έρωτά του και 
γύρισε τις πλάτες στον Βορέα που ήταν παράφορα 
ερωτευμένος μαζί της, και σε μια έκρηξη οργής του 
με ένα δυνατό του φύσημα την έριξε κάτω από ένα 
βράχο και τη σκότωσε. Τότε η θεά Γαία, που λυπή-
θηκε την αδικοσκοτωμένη Πίτυ, τη μεταμόρφωσε στο 
ομώνυμο δέντρο, την πίτυ, τη γνωστή επίσης και με 
τα ονόματα πεύκη, πεύκος, πεύκο, κουκουναριά.

Η λατρεία του Πάνα, όπως προαναφέρθηκε, ξε-
κινώντας από τον τόπο της γέννησής του, την Αρ-
καδία, απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Η άφιξη του 
Πάνα στη Μακεδονία μαρτυρείται από επίγραμμα 
χαραγμένο σε μια από τις στενές πλευρές του κάτω 
ακέραιου τμήματος πεσσόσχημης παραστάδας, που 
χρονολογείται στον 3ο π.Χ. αιώνα. Βρέθηκε χρησιμο-
ποιημένη, σε δεύτερη χρήση σε οικόπεδο της οδού 
Εδέσσης στη Βέροια.

Η ΣΥΡΙΓΞ
Σύριγξ (γεν. της 

σύριγγος) ονομαζόταν 
στην αρχαία Ελλάδα 
ο ποιμενικός αυλός, ο 
οποίος αποτελούνταν 
από εφτά ή οχτώ κα-
λάμια διαφορετικού 
μήκους και πάχους, 
που ήταν γερά δεμέ-
να το ένα με το άλλο 
ή κολλημένα με κε-
ρί. Στα παιδικά μου 
χρόνια το σχήμα της 
σύριγγας το είχε ένα 
είδος σφυρίδας (σφυ-
ρίχτρας) που το λέγα-
με, αν θυμάμαι καλά, 
αρμόνικα.

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΥΚΗΣ…
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό14-
06-2021μέχρι
20-06-2021θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
14/06/2021 έως 18/06/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

ΠρόγραμμακαιΔιαιτητές(12/6/2021)
Σάββατο 18.00 ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ

Βέροια2017-ΟΦΝ.Ιωνίας

Μεστόχο την νίκη και τηνπρόκρισηστον τελικό τωνπλεί οφ τηςΑ1
γυναικώνθαπροσπαθήσει ναπετύχειηομάδαΒέροια2017 ,αφούστον
πρώτοαγώνακατόρθωσενααποσπάσειισοπαλία21-21απότηναντίπαλο
της.

Αναλυτικάτοπρογραμμα
Σάββατο12Ιουνίου2021
HandballPremier(3ηαγωνιστικήπλέιοφ)
ΣπίτιτουΧάντμπολ17:30ΠΑΟΚ-ΑΕΚ(ERTFLIX)
(Μπέτμαν-Πατιός,Μεϊμαρίδης-Αγγελίδης)
ΚΔΓΔράμας18:00,BiancoMonteΔράμα-ΔιομήδηςΆργους
(Νάσκος-Χαρίτσος,Κατσίκης-Μιχαηλίδης)

Α1Γυναικών(4ηαγωνιστικήπλέιοφ)
Φιλίππειο18:00,Βέροια2017-ΟΦΝΙωνίας
(Γράψας-Κυριακού,Σαμαράς)

Βαθμολογίεςπλέιοφ
HandballPremier
ΑΕΚ..................................................................................................... 7
ΠΑΟΚ.................................................................................................. 5
Διομήδης............................................................................................. 3
Δράμα.................................................................................................. 1

Α1Γυναικών
ΠΑΟΚ.................................................................................................. 4
Βέροια2017......................................................................................... 1
ΟΦΝΙωνίας......................................................................................... 1
*Οι δύο πρώτοι προκρίνονται στους τελικούς

Σάββατο12-06-2021

08:00-14 :30  Α-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

08:00-14:30 ΧΑ-

ΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ6(ΚΤΕΛ-ΑΣΤΙΚΑ)23310-63620

08:00-14:30ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

14:30-21:00ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΠΙΕΡΙ-

ΩΝ5323310-26789

19:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

21:00-08:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

Κυριακή13-06-2021

08:00-14:30ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

13/06/2021 14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟ-

ΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

Δευτέρα14-06-2012

14:30-21:00ΤΕΡΜΕNΤΖΗ&ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣΚΑΙ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-60279

14/06/2021 14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

21:00-08:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

Φαρμακεία Για 4η φορά το Riv3r Hard 
Enduro Crossing 2021

στη Βέροια!

Στις 18-20 Ιουνίου2021,στηνπόλη τηςΒέροιας, θαδιοργανωθεί
για 4ηφορά το “Riv3rHardEnduroCrossing”. Πρόκειται για έναν
ΔιεθνήαγώναμοτοσυκλέταςπουσυνδιοργανώνεταιαπόταΑθλ.Σω-
ματεία«ΜηχανοκίνητηΑθλητικήΟμάδα»και«ΕκτόςΔρόμουΟμάδα»,
υπότηναιγίδατηςΑθλητικήςΜοτοσυκλετιστικήςΟμοσπονδίαςΕλλά-
δαςκαιτηναρωγήτωντοπικώναρχών,φορέωνκαιχορηγώναπόόλη
τηνΕλλάδα.Αποτελεί μοναδικόΔιεθνήαθλητικό γεγονόςστον χώρο
τηςμηχανοκίνητηςμοτοσυκλέτας,συγκεντρώνονταςγια τρείςημέρες

στηνπόλη τηςΒέροιας κορυφαίους αθλητές από τηνΕλλάδααλλά
και από το εξωτερικό (20Αθλητές απόΑυστρία, Ισραήλ, Γερμανία,
Ρουμανία,ΑγγλίακαιΣερβία)πουθασυναγωνιστούνμεταξύτουςστις
όχθες τουποταμούΤριποτάμου.Όσοι αθλητές από τηνΕλλάδα λά-
βουνμέροςθαπρέπειναείναικάτοχοιαθλητικούδελτίουκαιναείναι
ενταγμένοισεαθλητικόσύλλογο,μέλοςτηςΑ.ΜΟΤ.Ο.Ε.

Όσοιαθλητέςέρθουναπότοεξωτερικόγιαναλάβουνμέροςστον
αγώναθαπρέπεινασυνεννοηθούνμετηνΑθλ.ΟμοσπονδίαΜοτοσυ-

κλέταςτηςχώραςτους(F.I.M.)ηοποίαθακάνειόλεςτιςαπαραίτητες
ενέργειες εγγραφής τους.Οι συμμετέχοντες διαλέγουν μία από τις
τέσσερειςκατηγορίεςGold,Silver,Bronze,Iron.

Ησυμμετοχήστο“Riv3rHardEnduroCrossing”δίνειτηνδυνατότη-
ταστουςαθλητέςπουθασυμμετάσχουννααπολαύσουνέναναγώνα
υψηλώνπροδιαγραφώνκαιοργάνωσηςκαιναανακαλύψουνταπρο-
σωπικάτουςόριακαθώςκαιτηςμοτοσυκλέταςτους.

Οι χορηγοί του αγώναθα τύχουν διαφημιστικήςπροβολήςπριν,
στηνδιάρκειακαιμετάτοναγώναμέσααπότηνεπίσημηιστοσελίδας
του αγώναwww.riverhardenduro.com, τα socialmedia (Facebook,
Instagram,Youtube) την αφίσα του αγώνα, τον έντυπο ηλεκτρονικό
καιειδικότύπο.Τηνοργανωτικήεπιτροπήτουαγώναπλαισιώνουνμε
τηνπαρουσίατουςοιπερίπου100εθελοντές,ομάδαδιάσωσηςπλή-
ρωςεξοπλισμένη,ιατρικήομάδαπρώτωνβοηθειώνκαιασθενοφόρα.

Ελπίζουμενασταθείτεκαιεσείςαρωγοίμαζίμαςσεαυτήνμαςτην
προσπάθειαγιατηνδημιουργία-διοργάνωσηενόςαγώνα-θεσμούπου
θαπροσελκύσειακόμαπερισσότερουςαναβάτεςκαιθεατέςαπότην
Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνειπόλος έλξης για τηνπόλη της
Βέροιαςκαικατ’επέκτασητηςχώραςμας.
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Επιστρέφουμε  
ολοταχώς στην εποχή 
της δουλοπαροικίας

Του δικηγόρου Φίλιππου Γιαννούλη

Πραγματικά θα εκπλαγώ αν η Κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη 
την Ελλάδα διανοηθεί να εισάγει στην προς ψήφιση 
το εκτρωματικό αυτό νομοθέτημα. Η προκλητική στά-
ση των βουλευτών της ΝΔ στα κανάλια με ώθησε να 
μελετήσω το νομοσχέδιο σε βάθος. 

Το συμπέρασμα: Η κατάσταση όπως θα διαμορ-
φωθεί θα είναι τραγική για τους εργαζόμενους αλλά 
και την κοινωνία. 

Επιστρέφουμε  ολοταχώς στην εποχή της δουλο-
παροικίας  και αυτό χωρίς ενδοιασμό των κυβερνώ-
ντων. Πέρα από ορισμένες ρυθμίσεις που αποτελούν 
θέσεις  της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευ-
σης  από ετών, ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι 
αντεργατικός και άκρως αντιδραστικός. Στις κύριες 
διατάξεις του αποδυναμώνει την προστασία των ερ-

γαζομένων έναντι των αυθαιρεσιών και των παράλογων απαιτήσεων των εργοδοτών.
1)Ελαστικοποιεί το οκτάωρο κατά τα γούστα του εργοδότη. 
2)Επεκτείνει την δυνατότητα Κυριακάτικης εργασίας σε νέους κλάδους. 
3)Αποδυναμώνει και υπονομεύει καθιερώνοντας την ατομική διαπραγμάτευση ως υπε-

ρισχύουσα των συλλογικών διαπραγματεύσεων καθώς και τον ρόλο των συνδικαλιστικών 
φορέων. 

4)Αποδυναμώνει και υπονομεύει το δικαίωμα της απεργίας και γενικά της συνδικαλιστι-
κής δράσης και προστασίας. 

5)Μειώνει το κόστος της πρόσθετης εργασίας σε βάρος των εργαζομένων. 
6)Καταργεί το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς για την προστασία των εργαζομένων 

από την άκυρη απόλυση καταργώντας στην ουσία το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη 
στη περίπτωση άκυρης απόλυσης, αντικαθιστώντας το με την δικαστική επιδίωξη πρό-
σθετης αποζημίωσης (ποιας αποζημίωσης και με τι χρήματα;)  

7)Διευκολύνει περαιτέρω τους εργοδότες, όσον αφορά την καταβολή της νόμιμης α-
ποζημίωσης απόλυσης. Τους δίνει το δικαίωμα στην περίπτωση παραλείψεων που την 
καθιστούν άκυρη(όπως μη τήρηση έγγραφου τύπου, μη καταβολή αποζημίωσης κλπ.), να 
την νομιμοποιήσει εντός τετραμήνου. 

 Και εκπλήσσομαι πράγματι που οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, εμφα-
νίζονται στα κανάλια  και χωρίς αιδώ υπερασπίζονται ένα εκτρωματικό νομοθέτημα που 
υπονομεύει σε τέτοιο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων, που την ψήφο τους θα ξα-
ναζητήσουν στις επικείμενες ( απ’ ότι φαίνεται) εκλογές.

Δωρεάν rapid 
tests την ερχόμενη 

εβδομάδα σε 
Νάουσα και 
Ροδοχώρι

Στη Νάουσα και στην Τοπική Κοινότητα 
Ροδοχωρίου θα πραγματοποιήσει, την ερ-
χόμενη εβδομάδα, δωρεάν τεστ ελέγχου για 
Covid, ο ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Νάουσας. 

Ειδικότερα:
-στη Νάουσα, την Δευτέρα (14.06.2021) 

θα πραγματοποιηθούν rapid tests στο Δημο-
τικό Θέατρο, την Τετάρτη (16.06.2021)  θα 
πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Πάρκο και 
την Παρασκευή (18.06.2021), στην πλατεία 
Καρατάσου, από τις 09:30 έως τις 14:00. 

-την Πέμπτη  (17.06.2021) θα πραγματο-
ποιηθούν, δωρεάν rapid tests, στο Ροδοχώρι 
από τις 09:30 έως τις 14:00. 

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ.

Η μεθοδική έρευνα των α-
στυνομικών του Τμήματος Α-
σφάλειας Νάουσας, είχε ως α-
ποτέλεσμα την εξιχνίαση διαρ-
ρήξεων και κλοπών που έγιναν 
τον περασμένο Μάιο σε οικίες 
στην Κεντρική Μακεδονία.

Για την υπόθεση ταυτοποι-
ήθηκαν τα στοιχεία ενός ημε-
δαπού άνδρα και σχηματίστη-
κε δικογραφία σε βάρος του 
για διακεκριμένες περιπτώσεις 
κλοπής.

Ειδικότερα, όπως προέκυ-
ψε από την έρευνα, το χρονικό 
διάστημα από 8 έως 29 Μαΐου 
2021, ο προαναφερόμενος η-
μεδαπός ενεργώντας μαζί με 
συνεργούς του, διέπραξαν: 

• 4 διαρρήξεις οικιών σε περιοχές των Σερρών,
• 3 διαρρήξεις οικιών σε περιοχές της Ημαθίας,
• 1 διάρρηξη οικίας στην Πέλλα.
Αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικεί-

μενα συνολικής αξίας άνω των 19.000 ευρώ, σύμφω-
να με τους παθόντες.

Επίσης, το ίδιο διάστημα αφαίρεσαν τις πινακίδες 
κυκλοφορίας ενός οχήματος στην Πιερία, τις οποίες 
τοποθέτησαν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν για την 
διάπραξη των κλοπών.

Με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρό-
ληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας και 
του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, προχθές (9 Ιου-

νίου 2021) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία 
του ημεδαπού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου 
εντοπίσθηκε και συνελήφθη μία ημεδαπή γυναίκα για 
αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Επίσης στην παραπάνω οικία βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο που είχαν αφαιρέσει 
το Νοέμβριο του 2020 από οικία στην Θεσσαλονίκη, 
χρηματικό ποσό 65 ευρώ, μία χρυσή λίρα, καθώς και 
διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, προ-
κειμένου να εξακριβωθούν τα στοιχεία των συνεργών 
του και να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή τους σε 
παρόμοια αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας εξιχνιάσθηκαν 
διαρρήξεις οικιών στην Κεντρική Μακεδονία

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ατόμου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής
Επίσης συνελήφθη μία γυναίκα για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν παραγγελίας της Δικηγόρου Βεροίας Παγώνας 
Αλεξάνδρας Γκίκα σαν πληρεξούσιος της ανώνυμης τρα-
πεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094014201 που εδρεύει στην 
Αθήνα (Αιόλου 86) και εκ/ται νόμιμα, επιδόθηκε στην κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βεροίας Όλγας Ζαφειρίδου για 
τον πρώην κάτοικο Βέροιας, και ήδη αγνώστου διαμονής 
Γεώργιο Γκούτρα του Αθανασίου με ΑΦΜ 074881391 , 
επικυρωμένο αντίγραφο της από 29-4-2021 ΑΓΩΓΗΣ (Τακτική 
Διαδικασία) με αριθμό κατ. 27/2021, απευθυνόμενης ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου Βέροιας, και με την οποία ζητά κατά λέξη:

«Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας.
Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει το συ-

νολικό ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενή-
ντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (12.353,55 
ευρώ) [καταψηφιστικό αίτημα] συμπεριλαμβανομένων 
των τόκων μέχρι και την 27-10-2019, πλέον των νόμιμων 
τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων από την επομένη 
της 27-10-2019, ήτοι από 28-10-2019 και με ανά εξάμηνο 
ανατοκισμό των τόκων από την 28-10-2019 μέχρι την πλή-
ρη και ολοσχερή εξόφληση, άλλως από την επίδοση της 
παρούσας αγωγής και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς 
εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα 907 και 908 παρ. 1 περ. 
α’ του Κ.Πολ.Δ. Να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην εν γένει 
δικαστική μας δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξούσιας 
Δικηγόρου μας.»

Η ως άνω αγωγή κατατέθηκε από την παραπάνω πλη-
ρεξούσια Δικηγόρο και ορίζει ημερομηνία κοινοποίησης 
στους εναγόμενους εντός 30 ημερών και κατάθεση προτά-
σεων και όλων των απαραίτητων εγγράφων από τους δια-
δίκους εντός 100 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κα-
τάθεσης (αρ. 237), κατάθεση προσθηκών και αντικρούσεων 
εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης 
προτάσεων. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις και 
προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση αργίας 
ή Σαββατοκύριακου η προθεσμία παρατείνεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Για κατοίκους εξωτερικού ή αγνώστου δι-
αμονής όλες οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά 
30 ημέρες. Για την επίδοση συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 3040 
Δ’/10-6-2021 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή 
της Περιφερείας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (με έδρα το 
Πρωτοδικείο Βεροίας) Χαράλαμπου ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κα-
τοίκου Βεροίας, οδός Κεντρικής 61.

Βέροια 10-6-2021   
Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ. 23310 21442 

Όταν σου δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία 
μην τη χάσεις!!!

Επειδή τα πράγματα αλλάζουν 
και μαζί τους κι εμείς, επειδή οι 
απαιτήσεις αυξάνονται και πρέπει 
να τις προλάβουμε, επειδή μπορεί 
να το χρειάστηκες και να μην το 
είχες, ήρθε η ώρα για το βήμα που 
μπορεί να αλλάξει την ζωή σου.

Δώσε στον εαυτό σου μια δεύ-
τερη ευκαιρία, στη γνώση, στην 
εργασία, στην ζωή και έλα να μας 
βρεις, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαι-
ρίας στην Νάουσα.

Εδώ, σε ευχάριστό κλίμα που 
σέβεται τις ανάγκες σου, χωρίς ε-
ξετάσεις και μόνο σε δύο χρόνια, 
αποκτάς απολυτήριο Γυμνασίου! 
Για την δουλειά που ονειρεύτη-
κες και δεν μπορούσες να κάνεις 
χαρτιά, για να βοηθάς το παιδί με 
τα μαθήματα του σχολείου, για να 
αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότη-
τες που θα ενισχύσουν την αυτο-
πεποίθησή σου, για νέους φίλους 
και δημιουργική αξιοποίηση του 
χρόνου σου, πάρε την απόφαση 
να καθίσεις στα θρανία του πιο α-
γαπημένου σχολείου.

Δεν το λέμε μόνο εμείς, ρώτα αυτούς που κάθισαν πριν από εσένα. Όλοι μιλούν θερμά για το 
υποστηρικτικό και ευχάριστό περιβάλλον, τη γνώση που έρχεται και σε γεμίζει, τις όμορφες στιγμές 
και τα γλέντια μας, αλλά και πόσο τους βοήθησε το «χαρτί» στην δουλειά!

Σε περιμένουμε για την εγγραφή σου, κάθε απόγευμα 5-7μμ, στο χώρο των Γενικών Λυκεί-
ων, Φιλώτα Κόκκινου 1, στη Νάουσα. Μπορείς να ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 
6986280541.

Πάρε την απόφαση να κάνεις κάτι όμορφο για σένα και δεν θα το μετανιώσεις!
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ουορόφου,άριστο,85
τ.μ.,χ.ασανσέρ,στηνΜη-
τρόπολη,σετιμήευκαιρίας
38.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα95τ.μ.σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ,σε καλήκατάστα-
ση37.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με3υπνοδωμάτια,σαλο-
κουζινα,μπάνιο,βεράντα.
Κάτωδιαμέρισμαπιομι-
κρόσαλοκουζίναμετζάκι,
δωμάτιο.Μεπρόσβαση
στηναυλή.Αυτόνομηθέρ-
μανσησεήσυχηπεριοχή.
Τιμή135.000ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια
κολλητά,25και11στρέμ-
ματα, περιφραγμένα,
παλμέτταβερύκοκα6ε-
τώνσεφούλπαραγωγή,
άριστης κατάστασης, 4
εξαιρετικέςποικιλίες,με
μπεκάκια.Παρακαλώμό-
νοσοβαρέςπροτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείο επί της οδού
ΜητροπόλεωςστηΒέ-
ροια.Πληροφορίες τηλ.
6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ52ενοι-

κιάζεται  γκαρσονιέρα,
1ος όροφος, σε πολύ
καλήκατάσταση.Πληρ.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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τηλ.:6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως35,χώρος90

τ.μ.περίπου,με3 χώρους
καικουζινα,W.C.,γιαεπαγ-
γελματικήχρήσηή γιαδια-
μέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιανομέ-
ας με δικό του μηχανάκι.
Γιαπληροφορίες στο τηλ.
6986885352

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με
ειδική άδειαΤΑΧΙ για την
πόλη της Βέροιας. Πληρ.
τηλ.:6945656095.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο ,
μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23000-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας26τ.μ.1οςορ.
Αποτελείταιαπό1Χώρο, .Είναικατασκευ-
ασμένοτο1970καιδιαθέτειανοιχτωσιάκαι
φωτεινότητα,έχειΚουφώματαΣυνθετικάκαι
Ανελκυστήρα,Τιμή:160€.

Κωδ:23560-ΩΡΟΛΟΙΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςό-
ροφοςΥπερυψωμένος, Αποτελείταιαπό2
Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο1979,
βλέπεισεανοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,
τακουφώματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,
μεWCαποκλειστικάδικότουστονόροφομε

μηνιαίο,ενοίκιο130€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23610 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείο
συνολικήςεπιφάνειας94τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό4Χώρους,.Είναικατα-
σκευασμένοτο2002καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,
ΠόρταΘωρακισμένη,Ανελκυστήρα,Διπλά
τζάμια-Τιμή:250€

Κωδ:23579-ΩΡΟΛΟΙΓραφείοσυνολι-
κήςεπιφάνειας250τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.
Αποτελείταιαπό5Χώρους,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1969καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουκαιΑνελκυστήρα-Τιμή:700€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22887-ΕπίτηςκεντρικήςΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειο
κατάστηματοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια.Ενοίκιο150€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22955-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταΚατάστημασυνολικής
επιφάνειας69τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό
ένανενιαίοχώρο.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια -Τιμή:300€.Τογραφείομας
διαθέτει τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-
Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτειτην
ΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτου
αυτού.

Κωδ: 23650 ΣΤΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατ΄αποκλειστικότητα ένα
νεόδμητοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
300τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο, .
Είναικατασκευασμένοτο1992καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Πάρκινγκμεγάλοέξω
,εξαιρετικήςπροβολής,μίσθωμα3.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚ
στηνκαρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,με

τηλεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
στηνΒενιζέλουκοντάτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808Στοκέντρο τηςΒέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουα-
νακαινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2
υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον
6οόροφο,κατασκευής1970τοοποίοδιαθέ-
τειγερμανικάσυνθετικάκουφώματαμάρκας
Koemmerlingμετριπλήυάλωση,ηλεκτρικά
ρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακότζάκι,
DAIKIN INVERTER12000BTUκλιματιστικό
στησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημεαντλία
θερμότητας,προεγκατάστασηηλιακούθερ-
μοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτων
υδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίες
μόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενο
απόέναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλ
καιτρίακαταστήματα72και24και24 τ.μ.
περίπουισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικού
δρόμουκαιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγο-
ράς.Τιμήόλαμαζίμόνο45.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104996-ΑΚΡΟΠΟΛΗΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμακαινούργιοακατοίκητοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον1οορ.Αποτελείται
από2υ/δ ,σαλόνι,κουζίναξεχωριστήκαι
μπάνιο .Είναικατασκευασμένοτο2006και
διαθέτειθέρμανσηατομικήμεπετρέλαιο.Δια-
θέτειαπεριόριστηθέα,ταδεκουφώματατου
είναικαινούργιασυνθετικά.Διαθέτεικαικλειστό
πάρκινγκμεπολύεύκοληπρόσβαση.-Τιμή:
78.000€.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι

83τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιο-
κτήτη,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτης
Βέροιας,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομι-
κήθέρμανσημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστό
γκαράζστοΙσόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σε
αμφιθεατρικήθέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.
Προσφοράσετιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα
μόνο:95.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.
Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-

τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα125.000€,Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

Κωδ:116755-ΩΡΟΛΟΙΠΩΛΕΙΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας54τ.μ.1οςόροφος
Υπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
.Είναικατασκευασμένοτο1979,βλέπεισεα-
νοιχτωσιά,μεπολύκαλήπροβολή,τακουφώ-
ματατουείναιαλουμινίουσυρόμενα,μεδιπλά
τζάμια ,μεWCαποκλειστικάδικότουστον
όροφο,σετιμήπροσφοράς20.000€.Πληρο-
φορίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

Κωδ13640ΣΤΟ7.5ΔΡ.ΒΕΡ.-,Δεύτερο
απότονκεντρικόδρόμογιαΝάουσα5.472

τ.μ.,χωραφοοικόπεδοσεπρονομιακήθέση,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,ευκαιρίαμόνογιαα-
ποφασιστικόαγοραστή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝκαιυπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή25.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:105963ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδο

συνολικήςεπιφάνειας544τ.μ.μέσαστοχω-
ριό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μερεύμακαινερό,
κατάλληλογιαανέγερσηκατοικίας,τιμήμόνο
16.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105687-ΡάχηΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητασεσπάνιοσημείοκοντάστα
γήπεδαοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας1063
τ.μ.εντόςζώνηςοικισμούάρτιοκαιοικοδο-
μήσιμο,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ανέγερσηκατοικίας.Τιμή:20.000€.

Κωδ105574.ΤΡΙΛΟΦΟΣπωλείταιοικό-
πεδο1500τ.μ.μέσαστοχωριόστηνπεριοχή
Αυλαγάς,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμεγάλη
φάτσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο20.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14757ΠΑΤΡΙΔΑ-ΕΥΚΑΙΡΙΑΜΟ-
ΝΑΔΙΚΗπωλείταιοικόπεδοεντόςζώνηςοι-
κισμούμε2.200τ.μ.άρτιοοικοδομήσιμομε
αντικειμενικήαξία100.000€, τιμήπώλησης
μόνο25.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105012ΠΑΤΡΙΔΑΠωλείταιΟικόπε-
δοεκτόςσχεδίουκαιεντόςζώνης2.525τ.μ.,
επίπεδο, ιδανικόγιαλαχανόκηποήκαιμικρή
κατοικία,σετιμήσπάνιαςπροσφοράςμόνο
12.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:115750 -ΑΝΟΙΞΕΩΣπωλείταια-

νακαινισμένομερικώςΔιαμέρισμασυνολικής
επιφάνειας105τ.μ.μικτάκαι95τ.μ.καθ.,στον
3οόροφο.μεμοναδικήθέαστονκάμπο,με
αστείρευτηαίσθησηαρχοντιάς,διαμπερές,με
αρμονικέςαναλογίεςκαιγιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.Αποτελείταιαπό3υπνοδωμάτια,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιοκαιWC,διαθέτεια-
νελκυστήρακαιατομικήθέρμανσηπετρελαίου.
Είναικατασκευασμένοτο1972καιΑνακαι-
νίστηκετο2018.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφερόμενο,Τιμή:95.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
1.Κρεοπώληςμεπτυχίογιαεργαστήριοκρεάτων
2.Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και ψηφιακό

ταχογράφο
Πληροφορίεςστο2331041597

Email:info@kreatver.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά ή Ιταλικά ή
καιΔικηγόρος με αντικεί-
μενο Δημόσιες Σχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.



ΖΗΤΕΙΤΑΙπωλήτριαμεπροϋ-
πηρεσιαγιακατάστημαυποδημά-
των-ενδυμάτων.Αποστολήβιογρα-
φικών:avsgroup@avsgroup.grμε
επισυναπτόμενηφωτογραφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ2αρτεργάτεςαπό
τηναρτοποιΐαΛυκούργος.Πληρ.
τηλ.:6976310431κοςΣτράτος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για
την κουζινα βοηθητικόπροσω-
πικό και για τη λάντζα,από τα-
βέρναστηΒέροια.Τηλ.: 23310
70846,ώρες επικοινωνίας από
τις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα ηλικίας
30-50 ετώνγιαπλήρηαπασχό-
λησησεξενοδοχείο τηςΒέροιας
γιαμόνιμησυνεργασία.Ωράριο
πρωί-απόγευμα.Απαραιτητα:συ-
νεννόησησταΑγγλικάκαικάρτα
ανεργίας.Τηλ.επικ.:6948457059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομαγια εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ.τηλ.:2331025170και6946
103998(ώρεςεπικ.:09.00-13.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο
για το κυλικείο στο Νοσοκο-
μείο Βέροιας. Ώρες επικοι-

νωνίας για ενημέρωση 6.00
μ.μ. έως 8.00 μ.μ. στο τηλ.
6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπότοκατάστημαTOUCH
DENIMμε εμπειρία, γνώσηαγ-
γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής τουλά-

χιστονπροϋπηρεσία.Τηλέφωνο:
2331021106.Αποστολήβιογρα-
φικώνστοygronat@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα γερόντων για κάποιεςώ-
ρες ή και για 24ωρηβάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212 ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης

αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTYFRUIT
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ4300
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση
62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για
εργαστήριο ζαχαροπλα-
στικήςστηΒέροιαέως40
ετών.Ώρες επικοινωνίας:
9.00π.μ.-2.00μ.μ.Τηλ.:
2331022174.

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε το βιογραφικόσαςστο email:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.



ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι  β ρ ε φ ι κ ά

ε ίδη της CICU: καροτσάκι
(χειμωνιάτικο-καλοκαιρινό),
καλαθούνα με  βάση,  τρα-

πεζάκ ι  φαγητού ,  κάθ ισμα
αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδ ικά σε πολύ κατά-
σταση, 400 ευρώ όλα μαζί.
Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikasGroup,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

-IT(InformationTechnology)manager
-HR(HumanResources)manager
-Logisticsmanager
-Αποθηκάριοι
-ΒοηθοίΛογιστές
-SocialMedia&GraphicsDesigners(senior/junior)
-ΓραμματειακήΥποστήριξη/Frontdesk
-ΥπάλληλοιΚαθαριότητας
-ΥπάλληλοιΓενικώνΚαθηκόντων
-Διπλωματούχοιοδηγοίκλαρκ
-Retailmerchandiser
-ΟδηγοίΓ’κατηγορίας
-Αποστεωτέςκρέατος
-Τεχνολόγοςτροφίμων

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

Αποστολή βιογραφικών με υποχρεωτική προσκόμιση 
φωτογραφίας και με αναφορά στην επιθυμητή θέση εργα-
σίας (δυνατότητα 2 επιλογών) στο email : hr@bikas.gr 



Άρθρο του Αλέξη Χαρίτση
Βουλευτή Μεσσηνίας 
- Toμεάρχη Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Τον Νοέμβριο του 2016 η Νέα Δημοκρατία 
εγκαινίασε την “κάρτα μέλους” υποστηρίζοντας 
ότι με τον τρόπο αυτό καταβάλλει “μία τιτάνια 
προσπάθεια να βάλουμε σε τάξη το σπίτι μας”. 
Ήταν η εποχή που ο κ. Μητσοτάκης επιχειρούσε 
να εμφανιστεί ως κάτι το νέο στην πολιτική ζωή 
της χώρας και στο πλαίσιο αυτό δεσμευόταν 
δημόσια ότι η ΝΔ θα σταματούσε την προβλημα-
τική πρακτική της συστηματικής και αδιαφανούς 
δανειοδότησης από τις τράπεζες. Σήμερα, πέντε 
χρόνια μετά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: η 
Νέα Δημοκρατία οφείλει 342 εκατομμύρια ευρώ• 
το χρέος της ΝΔ επί των ημερών του κ. Μητσο-
τάκη έχει εκτοξευθεί κατά 118 εκατομμύρια ευρώ. 

 Θα έπρεπε να μην χρειάζεται περαιτέ-
ρω σχόλιο. Ο κ. Μητσοτάκης αποδείχθηκε εξαι-
ρετικά ανεπαρκής στο να βάλει σε τάξη το σπίτι 
του και φυσικά αυτή του η αποτυχία λέει πολλά 
για τη συνολική του αδυναμία να διαχειριστεί την 
ελληνική οικονομία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η 
εντεινόμενη εξάρτηση ενός πολιτικού κόμματος 
από το τραπεζικό σύστημα είναι μία βόμβα στα 
θεμέλια της δημοκρατίας μας: ναρκοθετεί την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, 
δημιουργεί αδιαφανείς δεσμεύσεις και αφήνει χώ-
ρο στις διεφθαρμένες πρακτικές του μαύρου πο-
λιτικού χρήματος που τόσο ακριβά έχει πληρώσει 
η χώρα. Αντιμέτωπος με τις παλαιότερες δεσμεύ-
σεις του, η ηγεσία της ΝΔ όφειλε να απολογηθεί 
για την εικόνα του κόμματος της και να αναλάβει 
την ευθύνη που της αναλογεί. 

 Αντί να πράξει το αυτονόητο όμως, 
η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στο αδιανόητο. 
Σχολιάζοντας -υπό την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ- το 
γεγονός ότι οφείλει 342 εκατομμύρια ευρώ, απά-
ντησε ότι για την εξέλιξη αυτή φταίνε τα πανωτό-
κια! Πρόκειται για μια εξοργιστική απάντηση που 
δείχνει πολιτικό κυνισμό και εγγενή αλαζονεία. 
Η ίδια παράταξη που ψήφισε μόλις πριν λίγους 
μήνες έναν νέο Πτωχευτικό Νόμο κομμένο και 
ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών -οι πιστωτές 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να κατάσχουν την 
κύρια κατοικία χιλιάδων επαγγελματιών αλλά και 
νοικοκυριών- και η κυβέρνηση που θέτει ανυπέρ-
βλητα εμπόδια στη δυνατότητα μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων να διεκδικήσουν την αναγκαία 
χρηματοδότηση για να επιβιώσουν σε συνθήκες 
πρωτοφανούς κρίσης, εμφανίζεται ξαφνικά, τώρα 
που πρόκειται  για το “σπίτι” της, ως ένα αθώο 
θύμα των τραπεζών!

 Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά της κυ-
βερνητικής παράταξης φανε-
ρώνουν τις ιστορικές συνέχεις 
του παλιού πολιτικού συστή-
ματος που αντιμετωπίζει τον 
εαυτό του ως κάποιον για τον 
οποίο δεν ισχύουν οι κανόνες 
που ισχύουν για όλους τους 
υπόλοιπους. Την ίδια στιγμή 
όμως δείχνει και κάτι βαθύτε-
ρο: την αδυναμία της Νέας Δη-
μοκρατίας να κατανοήσει την 
απόσταση που τη χωρίζει από 
τις αγωνίες και τις αναζητήσεις 
των πολιτών. Οι παραγωγικές 
δυνάμεις της ελληνικής κοινω-
νίας γνωρίζουν από πρώτο χέ-
ρι πόσο δύσκολη είναι η δανει-
οδότηση. Χιλιάδες άλλοι έχουν 
ήδη πληρώσει πολύ ακριβά τα 
χρέη του παρελθόντος: σπί-
τια κατασχέθηκαν, περιουσίες 
εξανεμίστηκαν, επιχειρήσεις 
έκλεισαν. Ας απαντήσει σε αυ-
τούς η Νέα Δημοκρατία με τον 
τρόπο που απάντησε στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ας προσπαθήσει να 
εξηγήσει στην ελληνική κοινω-
νία στο σύνολό της πώς είναι 
δυνατόν να αυξάνει κάθε χρό-
νο το χρέος της κατά περισ-
σότερα από 30 εκατομμύρια 
ευρώ χωρίς να υφίσταται τις 

συνέπειες που βιώνουν επώδυνα χιλιάδες συ-
μπολίτες μας. 

Υπάρχει μια αγγλοσαξονική παροιμία που λέει 
ότι “χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό”. Η υ-
πέρογκη δανειοδότηση της Νέας Δημοκρατίας α-
ναδεικνύει την ευθύνη και της άλλης πλευράς: οι 
τράπεζες συνεχίζουν μία προβληματική πρακτική 
χορήγησης δανείων σε πολιτικά κόμματα δίχως 
-όπως φαίνεται- να διεκδικούν την αποπληρωμή 
αυτών. Είναι μια πρακτική που τραυματίζει την α-
ξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Τα κόμματα 
οφείλουν να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι οργανι-
σμοί ώστε να μπορούν -ειδικά όταν έχουν κυβερ-
νητικές ευθύνες- να χαράσσουν την πολιτική τους 
μακριά από τις πιέσεις των κάθε λογής ισχυρών 
παραγόντων. Η ανεξαρτησία και η διαφάνεια εί-
ναι προϋποθέσεις της Δημοκρατίας. Και πρέπει 
να παλέψουμε για αυτές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια τιτάνια προσπάθεια, μέ-
σα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, για να νοικο-
κυρέψει τα δημόσια οικονομικά. Αποτέλεσμα; Για 
πρώτη φορά στα χρονικά, το 2019 η νέα κυβέρ-
νηση βρήκε 37δισ. στα ταμεία από την προηγού-
μενη. Δεν είναι μόνο στενά οικονομικό το ζήτημα. 
Ήταν μία πράξη θωράκισης της δημοκρατίας μας 
και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολι-
τών στη δυνατότητα οι κόποι τους να μην πηγαί-
νουν χαμένοι. Ταυτόχρονα, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλεψε να 
βάλει σε σειρά και τα δικά του οικονομικά. Απο-
τέλεσμα; Σήμερα δεν οφείλει στις τράπεζες ούτε 
ένα ευρώ! Αυτό από μόνο του λέει πολλά για τη 
διαχειριστική επάρκεια του κόμματος που έβγαλε 
τη χώρα από τη μνημονιακή επιτροπεία και έχτι-
σε το οικονομικό απόθεμα που στάθηκε σωτήριο 
στις δύσκολες μέρες της πανδημίας. Ταυτόχρονα 
όμως λέει και κάτι ακόμα. Ότι υπάρχει και άλλος 
δρόμος στην πολιτική: αυτός της διαφάνειας και 
της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Συνάντηση με τον Υπουργό 
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη είχε 
την Παρασκευή ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας, παρουσία 
του Τομεάρχη Τουρισμού Αλέξαν-
δρου Θάνου.

Μετά το πέρας της συνάντη-
σης, που είχε ως αντικείμενο όλα 
τα ζητήματα, που σχετίζονται με 
την τουριστική περίοδο, η οποία 
έχει ήδη αρχίσει κάτω από ιδιαί-
τερες συνθήκες και φέτος, ο κ. 
Τζιτζικώστας επισήμανε: «Η Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλο το προηγού-
μενο διάστημα σε συνεργασία με τους φορείς της 
περιοχής φρόντισε να λύσει προβλήματα και ζητή-
ματα που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού, σε καλή συνεργασία με τον Υπουργείο 
Τουρισμού. Η πραγματικότητα είναι πως μπήκαμε 
σε μια τουριστική περίοδο δύσκολη. Για εμάς ο 
τουρισμός είναι ο ένας από τους τρεις βασικούς 
αναπτυξιακούς πυλώνες της οικονομίας μας. Η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία 
τρία χρόνια είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα 
σε αφίξεις τουριστών και αυτό το momentum δεν 
πρόκειται και δεν θα αφήσουμε να χαθεί. Φέτος, ο 
οδικός τουρισμός είναι το κλειδί για να πάει καλά 
συνολικά ο τουρισμός στην περιοχή. Γι’ αυτό από 
την πρώτη στιγμή έχω ζητήσει από την κυβέρνηση 
να λάβει μέριμνα, ώστε οι διασυνοριακοί σταθμοί 
να λειτουργήσουν σωστά. Αυτό σημαίνει: Πρώτον 
να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες 
της εβδομάδα. Δεύτερον να υπάρχει ειδική λωρίδα 
για τους επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, ώστε 
να μην καθυστερούν όσοι έχουν τα πιστοποιητικά 
από την 1η Ιουλίου και μετά. Τρίτον, να αυξηθεί το 
προσωπικό του ΕΟΔΥ για να διενεργούνται γρήγο-
ρα τα τεστ, rapid και άλλα, στα σύνορα για όσους 
δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα».

Ο Περιφερειάρχης τόνισε επίσης: «Θέλουμε 
απρόσκοπτη είσοδο των τουριστών στη χώρα μας, 
ταυτόχρονο όμως η είσοδός τους να γίνεται με α-
σφάλεια. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη που έγι-
ναν πέρυσι και να προχωρήσουμε σωστά και με α-
σφάλεια. Ως Περιφέρεια είμαστε εδώ για να συνερ-
γαστούμε με το Υπουργείο Τουρισμού και με όλα 
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προκειμένου να αρ-
θούν αυτά τα εμπόδιά. Ταυτόχρονα, προχωρήσα-
με στην υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος 
ενίσχυσης των επιχειρήσεων και του τουρισμού με 
τη χορήγηση μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης, 
που στήριξε και τις επιχειρήσεις του κλάδου του 
τουρισμού μέσα στην πανδημία, ενώ ταυτόχρονα 

διασφάλισε χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είμαστε εδώ, 
αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, τόσο από την 
τρέχουσα, όσο και από τη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο, με στόχο να στηρίξουμε τον τουρισμό και το 
τουριστικό προϊόν της περιοχής μας».

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε: «Στην Κεντρική Μακε-
δονία δεν είναι αυτονόητο ότι ο τουρισμός είναι 
βασικός πυλώνας της οικονομίας, όπως στο Νότιο 
Αιγαίο ή την Κρήτη. Εδώ ο τουρισμός χτίζεται 
με δουλειά. Και αυτή είναι η επιτυχία του Περι-
φερειάρχη, που με τις πρωτοβουλίες του και τη 
στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού 
κατόρθωσε να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία 
έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας. Το Υπουργείο Τουρισμού αναγνωρίζει 
τη σημασία του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, 
γι’ αυτό άρχισα τον μαραθώνιο των διεθνών επα-
φών μου για τη φετινή τουριστική περίοδο από 
τις χώρες που τροφοδοτούν τη Βόρεια Ελλάδα με 
τουρίστες. Από τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Πολω-
νία, τη Ρωσία κτλ., που κάθε χρόνο προτιμούν τις 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Κεντρικής 
Μακεδονίας».

Αναφερόμενος στα ζητήματα της φετινής τουρι-
στικής περιόδου, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε: «Φέτος 
έχουμε αξιοποιήσει πολύ περισσότερα εργαλεία 
από ότι πέρυσι. Είχαμε τη δυνατότητα να ανοίξου-
με περισσότερες πύλες και είμαστε σε καθημερινή 
προσπάθεια να επεκτείνουμε ωράρια, περιοχές 
και οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτό θα το κάνουμε με 
κάθε δυνατό μέσο και με συντονισμό όλων των 
υπηρεσιών, του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη και της Πολιτικής Προστασίας. 
Είμαστε ασφαλής τουριστικός προορισμός. Από 
τους ελέγχους που κάνουμε ειδικά στα χερσαία σύ-
νορα έχουμε μια θετικότητα 5 τοις χιλίοις. Είναι μια 
πολύ μικρή θετικότητα και πάντως πολύ μικρότερη 
από όλη την υπόλοιπη χώρα. Άρα το άνοιγμα του 
τουρισμού δεν εισάγει κίνδυνο, αλλά γίνεται με ένα 
πολύ καλά μελετημένο το σχέδιο, κυρίως όμως πο-
λύ καλά υλοποιημένο. Ξεκινώντας από τη Βόρεια 

Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική και τις περιοχές ό-
που ο τουρισμός είναι σημαντικό 
μέγεθος, θεωρώ ότι πρέπει να 
συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα 
και να ενισχύουμε τους εμβολια-
σμούς. Είναι ένα πολύ ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα για τη χώρα 
μας. Οι εμβολιασμοί θα είναι το 
μεγάλο μας εργαλείο. Θέλουμε να 
έχουμε τις λιγότερες δυνατές δυ-
σκολίες για να έρθει κάποιος και 
για να φύγει από τη χώρα μας. 
Τις επόμενες μέρες η υγειονομική 
επιτροπή μάς επιτρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε και τα τεστ αντιγό-
νου. Αυτό θα μειώσει ένα μεγάλο 
πρόβλημα που είναι το κόστος 
του τεστ PCR προτού έρθει κά-
ποιος από το εξωτερικό στη χώρα 
μας, αλλά ιδιαίτερα για τους επι-
σκέπτες από τα Βαλκάνια, όπου 
το κόστος του συγκεκριμένου τεστ 
σε σχέση με το μέσο μισθό είναι 
δυσανάλογο. Φέτος το τουριστικό 
ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα, 
από τη Ρωσία και νοτιότερα (Βαλ-
κάνια) είναι μεγάλο».

Ακολούθησε σύσκεψη με ό-
λους τους τουριστικούς φορείς 
της Κεντρικής Μακεδονίας.
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Κομματικά και ιδιωτικά χρέη: 
Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της 
ΝΔ που εξοργίζουν τους πολίτες

Συνάντηση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 

Τζιτζικώστα με τον Υπουργό 
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη
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