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«Ανοίγει» και στη χώρα 
μας το θέμα

του πολιτικού γάμου
για άτομα του ιδίου φύλου
Το δικαίωμα να πραγματοποιούν πολιτικό γάμο άτο-

μα του ιδίου φύλου εξετάζει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυ-

βέρνηση έχει καταρχήν υιοθετήσει το σχετικό αίτημα της 
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ωστόσο, όπως αναφέρει το in.gr 
, καθυστερεί η θέσπιση διότι δεν έχουν κατασταλάξει 
ακόμη οι νομικοί που ασχολούνται με τη ρύθμιση, με το 
θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων που θα απορρέουν 
από γάμους αυτής της μορφής.

Επίσης απαιτείται και σοβαρή νομοθετική πρωτο-
βουλία προκειμένου να παρακαμφθεί απόφαση του 
Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκε ανυπόστατος ο πο-
λιτικός γάμος μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το ελληνικό 
υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει τη βοήθεια του αντί-
στοιχου υπουργείου της Γαλλίας, όπου όχι μόνο επιτρέ-
πεται ο πολιτικός γάμος μεταξύ των ατόμων του ιδίου 
φύλου, αλλά και τους αναγνωρίζονται και πλήρως ίσα 
δικαιώματα σε σχέση με τα παιδιά που θα αποκτηθούν 
από το ζευγάρι.

Ένα θέμα που ανοίγει και στη χώρα μας, σοβαρά και 
σιγά σιγά  και στην Ελλάδα.
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του Σαββατοκύριακου

Ένα μήνα το χειμώνα και ένα μήνα το καλοκαίρι
οι εκπτώσεις σε όλη την Ευρώπη πλην  Ελλάδας,

με τέσσερις!
Σε όποια χώρα του εξωτερικού και 

να πας ή να ψάξεις, δύο εκπτωτικές 
περιόδους θα συναντήσεις. Γερμα-
νία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Βουλ-
γαρία, Κύπρος, Κροατία, Ουγγαρία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, σε όλη γενικά την 
Ευρώπη οι εκπτωτικές περίοδοι, είναι 
δύο: ένας μήνας το χειμώνα και ένας 
μήνας το καλοκαίρι.

Στην Ελλάδα, έχουμε τέσσερις φο-
ρές εκπτώσεις, μαζί με τις ενδιάμε-
σες. Μία την άνοιξη, μια το καλοκαίρι, 
ένα δεκαήμερο το φθινόπωρο και μία 
το χειμώνα από μέσα Ιανουαρίου μέ-
χρι το τέλος Φεβρουαρίου, ενώ μπο-
ρούν να ακολουθήσουν και δεκαήμε-
ρα προσφορών

Αναρωτιόμαστε πραγματικά ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την Αγορά και τους καταναλωτές και πώς λειτουρ-
γούν καλύτερα οι εκπτώσεις: με την μέθοδο της Ελλάδας ή της Ευρώπης; Φανταζόμαστε ότι αυτό ίσως να προβλημα-
τίζει και τον εμπορικό κόσμο…

Για τις εκπτωτικές περιόδους στην Ευρώπη, υπάρχει και σχετική λίστα από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτή και 
τον συνήγορο του καταναλωτή, από όπου και τα στοιχεία μας.

 Οι άνθρωποι, σε όλον τον κόσμο, 
που βίωσαν μοναξιά στη διάρκεια της 
Covid-19 εμφάνισαν μικρή αύξηση σε 
ποσοστό περίπου 5% σε σχέση με τα 
προ πανδημίας επίπεδα. Αυτή η αύ-
ξηση, παρ’ όλο που δεν ήταν μεγά-
λη, μπορεί να έχει επιπτώσεις για την 
ψυχική και σωματική υγεία αρκετών 
ανθρώπων σε βάθος χρόνου, καθώς 
και για το προσδόκιμο ζωής τους, σύμ-
φωνα με μία νέα γερμανο-αμερικανική 
επιστημονική έρευνα.

Σχετική δημοσίευση έγινε στο πε-
ριοδικό «American Psychologist» της 
Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης, 
όπου οι ερευνητές αξιολόγησαν στοιχεία από 34 έρευνες 
που έγιναν σε τέσσερις ηπείρους (κυρίως σε Ευρώπη και 
Βόρεια Αμερική) και αφορούσαν συνολικά περισσότερους 
από 200.000 ανθρώπους. Η μελέτη αξιολόγησε σε ποιο 
βαθμό τα lockdowns, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η 
τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση και τα λοιπά περιοριστικά 
μέτρα αύξησαν τη μοναξιά των ανθρώπων.

   Όλα αυτά αύξησαν την κοινωνική απομόνωση, αλλά 
οι επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η κοινωνική 
απομόνωση δεν οδηγεί πάντα σε μοναξιά. Κοινωνική 
απομόνωση σημαίνει ότι κάποιος έχει πια ένα πολύ μικρό 
κοινωνικό δίκτυο και λίγες αλληλεπιδράσεις με άλλους, 
ενώ η μοναξιά είναι ένα οδυνηρό συναίσθημα που συ-
νοδεύει την αίσθηση κάποιου ότι ποσοτικά και ποιοτικά 
δεν έχει τις κοινωνικές διασυνδέσεις και επαφές που θα 
ήθελε.

 Η έως τώρα επιστημονική μελέτη του θέματος έχει 
βρει πως υπάρχει μία ασθενής συσχέτιση ανάμεσα στην 
κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά, κάτι που εν μέρει 
επιβεβαιώνει και η νέα μελέτη σε συνθήκες πανδημίας. 
Η νέα έρευνα συμπέρανε ότι κατά μέσο όρο υπήρξε μία 
αύξηση κατά περίπου 5% στον αριθμό των ανθρώπων 
που ένιωθαν μοναξιά εν μέσω Covid-19, αν και υπήρχαν 
διαφορές ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία, η περι-
οχή κ.ά. 

Η πανδημία φαίνεται ότι πράγματι αύξησε σε ένα βαθ-
μό τη μοναξιά, οι επιστήμονες όμως θεωρούν υπερβολι-
κές τις αναφορές για «πανδημία μοναξιάς».

Προφανώς ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του και 
τις συνθήκης που βιώνει κρίνει και εκτιμάει πόσο καλό ή 
κακό του κάνει η μοναξιά ή η απομόνωση…

Η πανδημία πάντως και στο καπάκι η ενεργειακή 
κρίση όλο και περισσότερο μας μαντρώνει, χωρίς καν να 
μας ρωτάει κανείς…

ΗλακκούβαστοσταυροδρόμιτηςΠαύλουΜελά
μεΣκρα,κοντεύειναρουφήξεικαιτονκώνο…

Για μία μεγάλη τρύπα που άνοιξε στην άσφαλτο, προσπαθεί να προειδοποιήσει εδώ και δυο-τρεις μέρες ο κώνος της 
φωτογραφίας, πλην ματαίως. Διότι η λακκούβα είναι μεγάλη, ο δρόμος είναι πολυσύχναστος, στο σταυροδρόμι της οδού 
Παύλου Μελά με Σκρα, και η άσφαλτος ίσως από τη ζέστη, ίσως και για τους δικούς της λόγους, έχει υποχωρήσει και άρ-
χισε να ρουφάει προς τα μέσα ακόμη και τον κώνο.

Επειδή υπάρχει όντως πρόβλημα και αρκετοί οδηγοί αλλά και γείτονες διαμαρτύρονται σχετικά, μεταφέρουμε το ερώ-
τημα για το τι μέλλει γενέσθαι, στην αρμόδια υπηρεσία η οποία θα πρέπει άμεσα να επιληφθεί!

Ηπανδημία,μαςαπομόνωσεκοινωνικά…
Ηενεργειακήκρίση,λέτεναμας«μαντρώσει»;



Τη Νάουσα επισκέ-
φθηκε χθες Παρασκευή 
13 Μαΐου,  ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Πατριωτι-
κής Ένωσης κ. Πρόδρο-
μος Εμφιετζόγλου στο 
πλαίσιο της περιοδείας 
που κάνει σε πόλεις της 
Ελλάδας και της παρου-
σίασης των θέσεων του 
κόμματός του, ενόψει 
των επερχόμενων εθνι-
κών εκλογών. Παράλλη-
λα παρουσιάζει και υπο-
ψηφίους του, στο ψηφο-
δέλτιο της Πατριωτικής 
Ένωσης.

Στη συνέντευξη Τύ-
που – ομιλία του στο 
κτήριο της Βέτλανς, τον 
καλωσόρισε με συγκί-
νηση ο υποψήφιος από 
τη Νάουσα Ξενοκράτης 
Σακλάς, ενώ χαιρετισμό 
απηύθυνε και ο υπο-
ψήφιος από τη Βέροια, 
Κώστας Γιοβανόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι «θα θυμόμαστε 
τη σημερινή μέρα για πάρα πολλά χρόνια, γιατί βρισκόμαστε στον ίδιο 
χώρο με ένα απίστευτο οικουμενικά ελληνικό μέγεθος, τον Πρόδρομο 
Εμφιετζόγλου, που είναι μία ασύγκριτη μορφή για την οποία πολλές δε-
κάδες χρόνια οι άνθρωποι θα έχουν να λένε, εντός και εκτός χώρας και 
θα είμαστε περήφανοι που τον γνωρίσαμε, που τον ακούσαμε». Ο κ. 
Γιοβανόπουλος κάλεσε τους παρισταμένους «να μεταλαμπαδεύσουν τη 
λάμψη του φάρου του κ. Εμφιετζόγλου  και σε άλλους πολίτες». 

Για τους υποψήφιους της Ημαθίας
Σε ερώτηση προς τον Πρόεδρο για την προεκλογική του περιοδεία, 

την ανακοίνωση υποψηφίων του και την εκπροσώπηση του κόμματός 
του στην Ημαθία, οι δύο εκ των οποίων, οι κ.κ Γιοβανόπουλος και Σα-
κλάς, καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του- τόνισε οτι  ο 
στόχος είναι να δημιουργηθούν κοιτίδες σιγά-σιγά σε όλη τη χώρα και 
να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια, διότι δεν γνωρίζει κανείς πότε θα γίνουν 
εκλογές.

«Η Πατριωτική Ένωση θα αγωνιστεί ώστε να έχουμε ψηφοδέλτια σε 
όλη τη χώρα, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για την αλήθεια και 
για την για την οικονομική καταστροφή που υφίσταται η χώρα, διότι το 
μέλλον προβλέπει καταστροφές και σε οικονομικό και σε εθνικό επίπε-
δο», τόνισε. 

Ο κ. Εμφιετζόγλου αναφέρθηκε «στη νέα συμφωνία, χειρότερη από 
τις Πρέσπες, που ετοιμάζεται για το Αιγαίο μυστικά από την κυβέρνη-
ση», όπως είπε και αναφέρθηκε και στις σχέσεις ΗΠΑ, Τουρκίας και 
Ελλάδας χαρακτηρίζοντας κρίσιμη την επόμενη περίοδο. «Γι΄ αυτό κα-
τεβήκαμε στην πολιτική, διότι εδώ και χρόνια μου ζητούσαν να το κάνω, 
αλλά θεωρώ ότι δεν ήταν δική μου δουλειά. Όμως, τώρα οι συνθήκες 
είναι πάρα πολύ δύσκολες και αποφασίσαμε με άξιους συνεργάτες να 
προχωρήσουμε. Ήδη έχω εδώ δίπλα μου δύο συνεργάτες από την 
Ημαθία, τους οποίους πρέπει να βοηθήσετε με κάθε δύναμη να περά-
σουν το μήνυμα, για να είμαστε δυνατοί στη Βουλή. Διότι εσείς θα είστε 
δυνατοί στη βουλή, εσείς θα μπορέσετε να βοηθήσετε μέσω ημών την 
πατρίδα μας, την οικονομική της ανάπτυξη για να μείνουν τα παιδιά 
μας στη χώρα μας, να κάνουν οικογένειες, για να μη μας γεμίσει η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη μετανάστες και να αντικατασταθούν οι Έλληνες 
με μουσουλμάνους, εκεί που μας πάνε», πρόσθεσε ο κ. Εμφιετζόγλου, 

αναφερόμενος στις μεγάλες μονάδες 
που γίνονται στα νησιά για την υποδοχή 
μεταναστών.

Για τη Νάουσα
Για την επιλογή της Νάουσας, για την 

χθεσινή ομιλία, είπε: «Με συγκίνησε η ι-
στορία για το ολοκαύτωμα της Νάουσας. 
Βρίσκομαι στην πανέμορφη αυτή πόλη, 
με αγάπη για τους κατοίκους που έχουν 
την φλόγα της ελευθερίας, της πατρίδας 
μέσα τους.  Βρίσκομαι με ανθρώπους 
που έχουν την πατρίδα πάνω από όλα 
και νιώθω τιμή για αυτό…»

Για ενδεχόμενη μετεκλογική συ-
νεργασία

Ο πρόεδρος, ρωτήθηκε για «την πε-
ρίπτωση που πιάσει το όριο 3% και μπει 
στη βουλή και χρειαστεί τη βοήθειά του 
η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνει…»

Όπως είπε, «στην περίπτωση αυτή, 
η πατριωτική ένωση θα πει στο κόμμα 
αυτό αν συμφωνεί με το πρόγραμμά 
του, αν θα τηρήσετε την ΑΟΖ, αν  θα 
επεκτείνεται τα χωρικά μας ύδατα στα 
12 μίλια, αν θα εξορύξει τους υ-
δρογονάνθρακες που έχουμε στη 
θάλασσα μας, που αν το είχε κάνει 
η Ελλάδα θα ήταν Παράδεισος αντί 
να βογκάει κάτω από τις τιμές του 
ρεύματος, αν θα βοηθήσει στην 
επίλυση του δημογραφικού μπρο-
στά στο κίνδυνο να μας κατακτή-
σουν οι μουσουλμάνοι και εάν αν 
συμφωνούν με αυτά ,τότε και εμείς 
θα τους υποστηρίξουμε, με εθνι-
κές προϋποθέσεις για το καλό της 
πατρίδας και των Ελλήνων, γιατί η 
χώρα πρέπει να κυβερνηθεί».

Νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο 
απέκτησε ο Δήμος Αλεξάνδρειας 

μέσω «Φιλόδημου» II”
Νέο, υπερσύγχρο-

νο σάρωθρο παντός ε-
δάφους – πολλαπλών 
χρήσεων απέκτησε ο 
Δήμος Αλεξάνδρειας, 
ενισχύοντας την Υπηρε-
σία Καθαριότητας, συμ-
βάλλοντας στην αποτε-
λεσματικότερη παροχή 
υπηρεσιών καθαρισμού 
στις πλατείες, στους 
κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης και στις κοι-
νότητες του Δήμου.

Η προμήθεια του 
αναρροφητικού σαρώ-
θρου – μηχανήματος 
ανέρχεται στα 275.280 
ευρώ, με χρηματοδότη-
ση που προέρχεται από επιχορήγηση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερι-
κών.

Με την παραλαβή του μηχανήματος ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, δήλωσε 
ότι, η αναβάθμιση των υπηρεσιών στο τομέα της Καθαριότητας αποτελεί το πρώτο μέλημα της 
Διοίκησης του Δήμου και έναν από τους βασικούς της στόχους, κάνοντας σημαντικά βήματα για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών – πολιτών μας.

Κάλεσμα συμμετοχής  
στις εκλογές 
της Κυριακής

Την Κυριακή 15 Μαΐου διεξάγονται οι εκλογές για 
τη νέα Κ.Ε και τον Προέδρο του ΣΎΡΙΖΑ -Π.Σ. Για τον 
ευρύτερο Δημο Αλεξάνδρειας η εκλογική διαδικασία 
θα γίνει στο Δημαρχείο (ισόγειο) απο τις 8π.μ μέχρι 
τις 8μ.μ. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή  στην εκλογική 
διαδικασία όλους τους προοδευτικούς πολίτες του Δή-
μου μας  ,έτσι ώστε να δυναμώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ 
και να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα της επερχόμενης 
πολιτικής αλλαγής που εχει αναγκη ο τόπος μας και η 
ελληνική κοινωνια.

 Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας
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Στη Νάουσα χθες ο πρόεδρος 
της Πατριωτικής Ένωσης, Πρ. Εμφιετζόγλου

Μαζί του οι δύο υποψήφιοι στην Ημαθία, Κώστας Γιοβανόπουλος και Ξενοκράτης Σακλάς



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Πάουλο Κοέλο (Συγγραφέας της Λατινικής Αμερι-
κής):

…Εμείς οι ίδιοι τρέφουμε την ψυχή του κόσμου, και ο 
κόσμος, όπου ζούμε, θα είναι είτε καλύτερος είτε θα είναι 
χειρότερος, ανάλογα με το αν εμείς θα γίνουμε καλύτεροι 
ή χειρότεροι. Κι εκεί μπαίνει στο παιχνίδι η δύναμη της 
αγάπης. Επειδή, αν αγαπάς, προσπαθείς πάντα να γίνεις 
καλύτερος. Και όταν αγαπιέσαι, δεν χρειάζεται να καταλα-

βαίνεις όσα συμβαίνουν γύρω σου, γιατί όλα συμβαίνουν μέσα σου.
Η ψυχική ηρεμία: Η ευτυχία του ανθρώπου έγκειται, κυρίως, στην ηρεμία 

και γαλήνη της ψυχής του. Μάθε πριν απ’ όλα να είσαι ευχαριστημένος πάντο-
τε και ό,τι καλό έχεις, έστω και κατώτερο των βλέψεων και επιθυμιών σου. Με 
αυτό δεν αποκλείεται να επιδιώκεις ατάραχος και ήρεμος κάτι το καλύτερο κά-
θε φορά. Τήρησε πάντως το καθήκον ψηλότερα από το δικαίωμα και να έχεις 
την ευγενή υπερηφάνεια, να εξαρτάσαι μόνον από τη συνείδησή σου. Εφόσον 
δε η συνείδησή σου δεν έχει το παραμικρό να σε ελέγξει και μόνη αυτή η ψυ-
χική ησυχία είναι μεγάλη επιτυχία.

Μοναξιά και απομόνωση: «Ποτέ οι στέγες μας δεν ήσαν τόσο κοντά 
και οι ψυχές μας τόσο απόμακρα», σημειώνει κάπου, ο Αντ. Σαμαράκης. Οι 
άνθρωποι, δυστυχώς, δεν νιώθουν συνάνθρωποι, γι’ αυτό αντιμετωπίζουν 
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το φοβερό δράμα της μοναξιάς. Αισθάνονται το βαθύ 
χάσμα εξαιτίας της έλλειψης πραγματικής επικοινωνίας, λείπει η κοινωνικότη-
τα. Και η πασίγνωστη φράση του Σαρτρ (Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας): 
«η κόλαση είναι οι άλλοι», σηματοδοτεί τόσο επιγραμματικά την κρίση που 
υπάρχει στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Το χώμα: Φιλονικούσαν κάποτε δύο άνθρωποι για τα σύνορα των χωρα-
φιών τους και μη  μπορώντας να βρουν λύση, κατέφυγαν στο σοφό γέροντα 
του χωριού. Εκείνος τους άκουσε προσεκτικά και τους δύο και ύστερα πήγε 
μαζί τους στα χωράφια. Γονάτισε στο διαφιλονικούμενο μέρος, έσκυψε στη γη 
και τη ρώτησε σε ποιον από τους δύο ανήκει το διαμφισβητούμενο κομμάτι. 
Κατόπιν σηκώθηκε και τους λέει: Πήρα την απάντηση από τη γη. Τι σου είπε 
λοιπόν; Μου είπε: Αυτοί ανήκουν σ’ εμένα, όχι εγώ σ’ εκείνους.

Κομφούκιος: Μία φορά ρώτησαν τον Κομφούκιο: Αν σου ζητούσαν να 
κυβερνήσεις μια πολιτεία, ποιο θα ήταν το κύριο μέλημά σου; Κι εκείνος α-
πάντησε: «Η γλώσσα, «γιατί όταν δεν χρησιμοποιεί κανείς σωστά τη γλώσσα 
δεν μπορεί να μεταφέρει σωστά τις ιδέες του και τις απόψεις του 
και, αφού δεν θα είναι σαφείς οι ιδέες και οι απόψεις του, δεν θα 
παραχθεί σωστό έργο, θα φθαρούν οι αξίες και τα ήθη. Και όταν 
φθείρονται οι αξίες και τα ήθη παρεκκλίνει η δικαιοσύνη, και όταν 
γίνεται αυτό, στο πλήθος θα επικρατήσει η σύγχυση και αβεβαιό-
τητα, σιγά-σιγά χάνεται η πίστη, οπότε όλες οι κακές πιθανότητες 
είναι ανοιχτές».

Το σφάλμα παράπτωμα: Όλοι οι άνθρωποι κάνουν σφάλμα-
τα και πολλοί είναι εκείνοι που από διανοητική ή ηθική αβλεψία ή 
συσκοτισμό υποπίπτουν σε σφάλματα ή παραπτώματα μικρότε-
ρα ή μεγαλύτερα-βαρύτερα.

Εκείνο που θα σε βασανίζει σε μια τέτοια περίπτωση πε-
ρισσότερο και από το φόβο του αστυνομικού ή του δικαστού, 
θα είναι οι τύψεις της συνείδησης που τιμωρούν πάντοτε και 
αν ακόμα ο νόμος σε αφήσει ατιμώρητο. Αλλά και στην ψυχική 
αυτή καταδίκη μην εγκαταλείψεις υπερβολικά τον εαυτό σου και 
προσπάθησε σύντομα να αναστηλώσεις το ηθικό σου, αποφασί-
ζοντας και συ ο ίδιος να διορθωθείς και τις συνέπειες του σφάλ-
ματός σου ή του αδικήματός σου, να διορθώσεις.

Ανήκει σε άλλον: Κάθε τι που ανήκει σε κάποιον άλλον και 
είναι κτήμα του, αδιάφορα αν το απέκτησε καλώς ή κακώς, είναι 
μέρος του εγώ του και προέκταση της προσωπικότητάς του. Δεν 
επιτρέπεται ούτε κατά διάνοια να οικειοποιηθείς ότι ανήκει σε 
άλλον, έστω και αν δεν εγκρίνεις τον τρόπο με τον οποίο το από-
κτησε. Ελαστικότητα συνείδησης σε ζητήματα σφετερισμού δεν 
χωράει. Και μια καρφίτσα αν πάρεις κρυφά από έναν άλλον, πα-
ραβαίνεις ασφαλώς την εντολή του Δεκάλογου για κλοπή. Το ίδιο 
ισχύει και ακόμη περισσότερο προκειμένου περί της περιουσίας 
του Δημοσίου, διότι τότε η κλοπή σου αδικεί ολόκληρο το λαό.

Ο νόμος του πόνου: Είναι πρόληψη, είναι πρόνοια, να προ-
πονείται κανείς εναντίον κάθε πλήγματος που μπορεί να συμβεί 
στη ζωή μας. Ο αδυσώπητος, σκληρός και ανένδοτος νόμος του 
πόνου, που διευθύνει και ρυθμίζει όλα τα ζωντανά πλάσματα, 
δεν δίνει ποτέ πλήρη χαρά. Η ζωή είναι σκληρή, ο δε ηθικός ιδι-
αίτερα πόνος, φαίνεται ότι είναι το μεγάλο σχολείο του αγαθού, 
διότι μόνον όταν δοκιμάσει κανείς τη θλίψη και τον πόνο, τα 
αισθάνεται και θα θέλει και θα επιζητεί να ανακουφίσει τον πόνο 
του συνανθρώπου του και θα τον μοιράζεται.

Αυτά για σήμερα, φίλοι αναγνώστες. Θα επανέλθουμε.
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Διάφορες σταλαγματιές 
Σοφίας! (E΄)

(Να τις διαβάσετε, θα σας ωφελήσουν)

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

καθώς στριφογύριζα στο στρώμα, όλος αγωνία και α-
πορίες, για το που πάμε ρε, για το που βαδίζει ο κόσμος, 
ξαφνικά η Χιονάτη, χωρίς τους νάνους και …χοντρούλικό 
μου βασιλόπουλο, προσκάλεσε την κακιά βασίλισσα και 
τον καθρέπτη της και θα πάρεις τις ανάλογες απαντήσεις!

Έτσι και εγώ, με το ένα, με το δύο, με το τρία, … καθρέ-
φτη - καθρεφτάκι μου, πες μου ποιος θα εκλεγεί στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αρχηγός, έχω άγχος!

Και ξαφνικά μπροστά μου τρεις κουρτίνες και ευσωμού-
λη επέλεξε!

Στην αρχή πήρα την κουρτίνα ένα και μου βγήκε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, με την πρώτη!

Στη συνέχεια διάλεξα την κουρτίνα δύο και … όχι ζόνγκ, 
αλλά ο Τσίπρας Αλέξης και τέλος η κουρτίνα τρία, με τον 
Αλέκο Τσίπρα!

Και καθρέφτη – καθρεφτάκι μου, πες μου σε παρακαλώ 
ποιος είναι ο εχθρός της αριστείας.

Και ω του θαύματος, μπροστά μου, άλλες τρεις κουρτί-
νες!

Η μία είχε ένα ψεκασμένο, η άλλη έναν ανεμβολίαστο 
και η τρίτη ένα πουτινάκι!

Φίλοι μου, να μην σας τα πολυλογώ, μου άρεσε ο τρό-
πος που έπαιρνα απαντήσεις και για μία ακόμη φορά, κα-
θρέφτη - καθρεφτάκι μου, πες σε παρακαλώ ποιος κερδίζει 
από τον πόλεμο.

Αυτή τη φορά διάλεξα την κουρτίνα δύο, η οποία μα-
ντέψτε, έγραφε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής!

Η κουρτίνα ένα, ήταν η έκπληξη, έγραφε ΝΑΤΟ και η 
κουρτίνα τρία, CIA!

Και ως γνωστόν, άμα ο χοντρός πάρει φόρα, καθρέ-
φτη – καθρεφτάκι μου, οι μισθοί θα απορροφήσουνε τον 
πληθωρισμό και κουρτίνα ένα, βενζίνη 2.80 με 3.00 ευ-
ρώ, ενέργεια, κουρτίνα δύο και πτώση στα 500 ευρώ και 
κουρτίνα τρία, τρία παιδιά Βολιώτικα και φωτογραφία του 
Αδώνιδος! 

Και αφού σκέφτηκα ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις 
εξόδους και τα έξοδα, γενικώς και ειδικώς, που σημαίνει ότι 
θα πρέπει να βλέπουμε τηλεόραση, καθρέφτη - καθρεφτάκι 
μου, τι επαναλήψεις, θα δούμε φέτος!

Εδώ φίλοι μου, χαμός από κουρτίνες, έχασα το μέτρη-
μα, η μία κουρτίνα είχε Πισπιρίγκου, η άλλη Λιγνάδη, η 
τρίτη βιτριόλι, η τέταρτη Φιλιππίδη, η άλλη κόβιντ και τόσοι 
βρήκαν τραγικό θάνατο, η επόμενη κουρτίνα νεκροταφεία 
και ξερό ψωμί, η άλλη Μπάμπη και Καρολάιν, κάποια άλλη 
ένα γατί, που το πάτησε το τρένο και οι μάγκες δεν υπάρ-
χουν πιά και …καταλάβατε δεν συνεχίζω άλλο!

Όλος χαρά, καθρέφτη – καθρεφτάκι μου, πότε θα γίνω 
μοντέλο!

Περίμενα, περίμενα φίλοι μου, καμία κουρτίνα, ούτε ένα 
σεμεδάκι!

Σε παρακαλώ καθρέφτη μου, δεν θα σε ξαναενοχλήσω, 
πες μου, πότε θα κάνω πασαρέλα!

Στον καθρέπτη δεν φαινότανε τίποτα, ένα κενό και ξαφ-
νικά μία φωνή, δεν χωράς ηλίθιε!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΚΑΘΡΕΦΤΗ – ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

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

Πρόγραμμα Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ  12/5 – 18/5/22
Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρα-

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

100% ΛΥΚΟΣ (ΜΕΤΑΓΛ)  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 14/5 - Κυριακή 15/5 στις 17.00
Σκηνοθεσία: Alexs Stadermann
Σενάριο: Fin Edquist
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Θανάσης 

Δρακόπουλος, Χάρης Αριστείδου, Κούλης Νικολάου, Μαρία 
Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Ζωή 
Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Έφη Χαραλάμπους, Νάτια Χαρα-
λάμπους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Φρέντι Λούπιν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν 

ήταν απόγονος μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Αντί όμως για 
λύκο, μεταμορφώνεται σε ένα φουντωτό σκυλί κανίς! Θα καταφέ-
ρει να αποδείξει τελικά πως είναι 100% λύκος;

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n8McllxojkE 
 
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Πέμπτη 12/5 – Δευτέρα 16/5 – Τρίτη 17/5 - Τετάρτη 18/5 στις 

20.30
Σάββατο 14/5 - Κυριακή 15/5 - στις 18.45 και 21.30 
Παρασκευή 13/5 στις 20.30 σε 3D (τρισδιάστατη)
Σκηνοθεσία: Sam Raimi
Σενάριο: Michael Waldron, Stan Lee & Steve Ditko
Ηθοποιοί: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ταινία DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 

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

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=2&v=l0ar5LhC8kY 

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 

του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     12/5/22 - 18/5/22



Αλλεπάλληλες  
συναντήσεις εί-
χαν χθες ο Πρό-
εδρος και ο Αντι-
πρόεδρος  του 
Αγροτικού  Συλ-
λόγου Γεωργών 
Βέροιας (Χακίδης 
Α. & Βράνας Ι. ) 
με τον πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ  κ. Αν-
δρέα Λυκουρέ-
ντζο (στα πλαίσια 
της   σύσκεψης 
που προκάλεσε ο  
αντιπεριφερειάρ-
χης  Ημαθίας  Κ. 
Καλαιτζίδης)  και 
στην συνέχεια με 
τον Υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωργαντά (στο πλαίσιο της  έκθεσης  Frescon)

Και στους δύο τέθηκε το θέμα της συνεχόμενης καρπό-
πτωσης σε ορισμένες καλλιέργειες και  ποικοιλίες  καθώς 
και τα γενκότερα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες 
της περιοχής μας .

Τονίσθηκε η ανάγκη στήριξης των πληγέντων αλλά και 
η  γενικότερη στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων σε 
ότι αφορά εφόδια και ζωοτροφές καθώς και η ουσιαστική  
συμβολή  του ΥΠΑΑΤ στο θέμα  του πετρελαίου  και της 
ενέργειας.

Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα .
Η προσπάθειά μας συνεχίζεται.

Το ΔΣ
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Ο αγροτικός σύλλογος γεωργών 
Βέροιας για τις συναντήσεις
με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑ  15 
ΚΕΙΜΕΝΑ  (επαναληπτικά)

    Αἱ  νῆσοι  τοῦ  Αἰγαίου  πολλαί  ἦσαν.  Ἐν  ταῖς  νήσοις  οἱ  κά-
τοικοι  ἀμπέλους  ἐθεράπευον.  Ἐκ  τῶν  νήσων  ἡ Νάξος  ἒνδοξος  
ἦν  τοῖς  ἀμπέλοις,  ἡ  δὲ  Δῆλος  τῷ  ἱερῷ  (Διασκευή  κειμένου  3  Γ. 
Ζούκη). 

      Επεξηγήσεις:   
• ἀμπέλους  =  αμπέλια
• ἐθεράπευον = καλλιεργούσαν
• τῷ  ἱερῷ =  για  το  ναό  (Δοτική  Ενικού  του ονόματος: τὸ  ἱερό, 

τοῦ  ἱεροῦ)

Άσκηση: Υπογράμμισε  όλα  τα  ουσιαστικά 
 και  γράψε από  πάνω  πτώση  και  γένος

Ὅριον1 τῆς Θετταλίας τὸ  παλαιόν2  πρὸς  τῇ  θαλάττῃ  ἦν  ἡ  παραλία  ἀπό Θερμοπυλῶν  
μέχρι  τῆς  ἐκβολῆς  τοῦ  ποταμοῦ.  Ἐν  ταῖς  νομαῖς3  τῆς  Θετταλίας  οἱ  ποιμένες  τά  ποίμνια  
ἒνεμον4.  Ὅτε  (όταν)  οἱ  ποταμοί  κατακλύζουσι5  τὴν  χώραν,  βλάπτουσι  τὴν  γεωργίαν  καὶ  
τάς  νομάς. Ἡ  Θετταλία  ἐκφέρει6  σῖτον, κριθήν7  καὶ  ὀπώρας8  καὶ  τρέφει  ἀγέλας9  ἵππων 
καὶ  προβάτων  (Διασκευή  κειμένου 4  Γ. Ζούκη).

     Επεξηγήσεις:   
     1. σύνορο, 2. την  παλιά  εποχή, 3. λιβάδια, 4. βοσκούσαν, 5. πλημμυρίζουν, 6. πα-

ράγει, 7. κριθάρι, 8. οπωρικά, φρούτα  (από τη λέξη αυτή προέρχονται  οι λέξεις  -φθινόπωρο, 
οπωροπωλείο), 9. κοπάδια.

  Άσκηση1: Γράψε  στη  Δοτική Ενικού  και  Πληθυντικού  τα  θηλυκά,  αρσενικά και  ου-
δέτερα  του πιο  πάνω  κειμένου  3 (πρόσεξε  την  ὑπογεγραμμένη !!)

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

Λήγει την Κυριακή 15  Μαϊου, 
το  Δεκαπενθήμερο Εκπτώσεων  

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 15 Μαϊου λήγει το  
15νθήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων . 

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει προς τα μέλη του,  ότι, με βάση τη Νομοθεσία για τις Δεκα-
πενθήμερες Εκπτώσεις που μετά τη λήξη τους απαγορεύεται η συνέχιση των εκπτώσεων 
από τα καταστήματα - η αναγραφή της λέξης «ΕΚΠΤΩΣΗ» στις προθήκες - η αναγραφή 
ποσοστών έκπτωσης + διπλών τιμών, καθώς και η διαφήμισής τους στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό οι καταστηματάρχες θα πρέπει να αποσύρουν από τις βιτρίνες τους ό-
λες τις ταμπέλες – πινακίδες – καρτελάκια με διπλές τιμές και άλλο υλικό κάθε είδους σχε-
τικό με αυτές τις Εκπτώσεις και τη διαφήμισή τους, διατηρώντας καρτελάκια μόνο με μία, 
την πραγματική, τιμή πώλησης των εμπορευμάτων τους, σεβόμενοι την σωστή λειτουργία 
της Αγοράς και αποφεύγοντας κλίμα αθέμιτου ανταγωνισμού.- 

Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν από τις βιτρίνες τους την λέξη ΕΚ-
ΠΤΩΣΗ, έχουν όμως το δικαίωμα τα κάνουν ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του ν.4177/2013. 

Ξεκινάει 
η λειτουργία “Post 

Covid” Ιατρείου 
στο Νοσοκομείο 

Νάουσας
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Νάουσας ε-

νημερώνει τους πολίτες του Δήμου Νάουσας 
και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ημα-
θίας ότι ξεκινάει η λειτουργία “Post Covid” Ι-
ατρείου στην Υγειονομική Μονάδα Νάουσας, 
από τη Δευτέρα 16-5-2022. 

Οι ασθενείς που νόσησαν ήπια, μέτρια 
ή βαριά από Covid- 19 και συνεχίζουν να 
έχουν συμπτώματα, σημεία ή και επιπλοκές 
που εμμένουν ή εμφανίζονται 4 εβδομάδες 
μετά τη λοίμωξη έως και 3 μήνες,  χρήζει να 
έρθουν στο ιατρείο Post Covid προκειμένου 
να διερευνηθούν αν τα αίτια οφείλονται στη 
νόσηση ή όχι.

Το Ιατρείο θα πραγματοποιείται κάθε Δευ-
τέρα και Τετάρτη, ως ακολούθως:

-Δευτέρα: από τον ιατρό Θάνο Αναστά-
σιο, Επικουρικό Ιατρό ειδικότητας Γενικής 
Ιατρικής, και ώρες: 09:00-13:00

-Τετάρτη: από την ιατρό Παπαγιάννη Γε-
ωργία, Διευθύντρια Παθολογίας, και ώρες: 
09:00-13:00

Η διαδικασία για το κλείσιμο των ραντε-
βού γίνεται από την Γραμματεία των Εξωτε-
ρικών Ιατρείων της Μονάδας Νάουσας στα 
τηλέφωνα 2332350247 και 2332350248, τις 
ώρες 07:00 έως 15:00.



ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ* 

 Τα τελευταία 8 χρόνια στο τιμόνι της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται ο 
Απόστολος Τζιτζικώστας που θεωρείται σε 
γενικές γραμμές επιτυχημένος, μάλιστα στις 
τελευταίες εκλογές το 2019 εκλέχθηκε για 
δεύτερη φορά, με το πολύ μεγάλο ποσοστό 
62,04%. Ενώ λοιπόν απολαμβάνει μιας πολύ 
μεγάλης απήχησης στην Κεντρική Μακεδονία 
και συνεπώς και στην Ημαθία, στο θέμα της 
υλοποίησης των μεγάλων έργων στην Αντι-
περιφέρειας μας,  παίρνει βαθμό κάτω από 
την βάση. Δεν γνωρίζουμε για τις υπόλοιπες  
Αντιπεριφέρειες τι έχει υλοποιηθεί  από με-
γάλα έργα, αλλά στον δικό μας νομό δεν έχει 
υλοποιηθεί κανένα από τα μεγάλα έργα που 
ανακοινώθηκαν και ακόμη  δεν ξεκίνησαν ή 
που άρχισαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το Διοικητήριο 
στη Βέροια ένα έργο που  έπρεπε να  έχει 

ολοκληρωθεί την προηγούμενη πενταετία, 
προκειμένου να βοηθήσει τον πολίτη να εξυ-
πηρετηθεί τάχιστα αφού θα είναι συγκεντρω-
μένες εκεί όλες οι υπηρεσίες, χωρίς πρόβλη-
μα στο παρκάρισμα κάτι που θα  δώσει μια 
μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης, 

άλλα  κυρίως να εξοικονο-
μήσει τεράστιους οικονομι-
κούς πόρους, « ……. ώστε 
οι πόροι αυτοί να επιστρέ-
φονται στην κοινωνία με 
ακόμα περισσότερα έργα 
και δράσεις», σύμφωνα 
με τα λεγόμενα του Περι-
φερειάρχη Απόστολου Τζι-
τζικώστα στην συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε 
στη Βέροια  για να ανακοι-
νώσει την ένταξη και την 
χρηματοδότηση του έργου 
του Διοικητηρίου προϋπο-
λογισμού 28.110.000 ευ-
ρώ. Το έργο έχει ορίζοντα 
υλοποίησης  το σχετικά 
κοντινό 2024, εάν βεβαίως  
πραγματοποιηθεί μέσα στο 
χρονοδιάγραμμα αυτό. Το 
θέμα είναι ότι επί οχτώ (8)  
χρόνια που είναι περιφε-
ρειάρχης ο κ. Απόστολος 
Τζιτζικώστας και στην Ημα-
θία Αντιπεριφερειάρχης ο 
κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, δεν 
φρόντισαν να εντάξουν και 
εν τέλει να υλοποιήσουν το 
έργο. Η δε ευθύνη βαρύνει 
περισσότερο τον Αντιπερι-
φερειάρχη  διότι 
ως υπεύθυνος 
γ ια  τον νομό  
και γνωρίζοντας 
την αναγκαιό-
τητα του έργου 
έπρεπε ήδη να  
πιέσει για την έ-
νταξη του πρω-
τύτερα και τώρα 
να έχει  ήδη υλο-
ποιηθεί.

Όσον αφορά 
το άλλο μεγάλο 
έργο που αφο-
ρά την Ημαθία 
και την Πέλλα 
και εννοούμαι 
φυσικά τον κά-
θετο άξονα Σκύ-
δρας – Βέροιας 
που κουμπώνει 
στην Εγνατ ία 
στο ύψος της  
Μέσης, το έργο 
μπορούμε να το 

χαρακτηρίσουμε « ως σύγχρονο γιοφύρι της 
Άρτας». Είναι ένα έργο που θα δώσει μεγά-
λη  αναπτυξιακή προοπτική και  στους δύο 
νομούς και ιδιαίτερα  στην Ημαθία. Επιπρο-
σθέτως  εάν συνδυαστεί και με την  μεταφορά 
του Τελωνείου στην Κουλούρα, θα μπορεί να 
«απογειώσει» οικονομικά  την Αντιπεριφέρεια  
Ημαθίας. Ο κάθετος άξονας στην ουσία έχει 
καταντήσει «ανέκδοτο»  στην περιοχή, στην 
τελευταία δε  επίσκεψη του Περιφερειάρχη 
στις 17/2/22 στην Ημαθία  δεν  ανέφερε τί-
ποτα  για το έργο. Για την μη υλοποίηση   του 
έργου είναι  τεράστια η ευθύνη του κ. Από-
στολου Τζιτζικώστα, διότι σε ένα έργο που 
μπορεί να δώσει ανάσες ανάπτυξης και είναι 
απαραίτητο για Πέλλα Ημαθία, όχι μόνο δεν 
υλοποιήθηκε επί τόσα χρόνια, αλλά κινδυνεύ-
ει να μην υλοποιηθεί ούτε το 2030!!!! Βλέπου-
με λοιπόν  ότι δύο μεγάλα έργα  αναπτυξιακά 
στην  Ημαθία δεν υλοποιήθηκαν ακόμη και 
οι χρόνοι υλοποίησης τους, σύμφωνα με τον 
Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη τα 
πηγαίνουν πολύ πίσω, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τον κάθετο οδικό άξονα.

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχουν 
τεράστιες ευθύνες Περιφέρειας και Αντιπερι-
φέρειας, μας  λένε ότι στα μεγάλα έργα, είναι 
δύσκολη η υλοποίηση λόγω χρηματοδοτήσε-
ων, απαλλοτριώσεων, γραφειοκρατίας κλπ,. 
Στην πράξη βέβαια δεν δικαιολογούνται αυτές 
οι τεράστιες καθυστερήσεις, με συνέπεια να 
συντελούν αρνητικά και αυτά έτσι ώστε ένας 
Νομός που πριν αρκετά χρόνια ήταν στις 
πρώτες θέσεις  στην οικονομική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα,  να έχει πάει σήμερα  στις τε-
λευταίες θέσεις. 

 Επιπροσθέτως και στα μικρά θέματα  της 
καθημερινότητας, βλέπουμε μια μεγάλη ολι-
γωρία από πλευράς Αντιπεριφέρειας και  ανα-
φερόμαστε  συγκεκριμένα, στον  πολύ ελειπή 
φωτισμό του περιφερειακού  δρόμου στην 
είσοδο από την Εγνατία. Ένα γεγονός που 
δεν είναι πρόσκαιρο αλλά συμβαίνει εδώ και 
παρά πολύ καιρό, με συνέπεια ο οδηγός που 
εισέρχεται  στην πόλη να πέφτει σε σκοτάδι 
και εκτός της αλγεινής εντύπωσης που προ-
καλεί στον επισκέπτη να επιφέρει και μεγάλο 
κίνδυνο για την οδική ασφάλεια!!! 

Συνδικαλιστής ΠΟΕΔΗΝ & Νομαρχιακού 
Τμήματος  ΑΔΕΔΥ

Μέλος Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Ενηλικίωση ερήμην μου.
Ανθρωπολογικές παρατηρήσεις,
ένα μίνι λογοτεχνικό συμβάν,
μια αιρετική συναισθηματική αγωγή, 
με συνεπιβάτες ένα γεωργό
 και έναν χιονάνθρωπο.

Η Ιστορία στο σταθμό πρώτων βοηθειών.
Η τωρινή σταυροφορία ψάχνει τον δρόμο
Τι ακόμη δεν έχει συζητηθεί;
Σε ποιο δωμάτιο αναμνήσεων 
είχαμε αποθηκεύσει τις τρυφερές στιγμές;

Η σκιά ενός έρωτα περιμένει 
στην παραλία.
Μια δενδροστοιχία πειράζει τα σύννεφα.
Μονόπρακτα υπερρεαλιστικά σενάρια 
στη κουζίνα.
Συνταξιούχος πυροσβέστης βάζει φωτιά 
στη μνήμη του.

Ποιος γνωρίζει την καταγωγή του χαμένου 
χρόνου;
Η σιωπή κυβερνά τις πολιτείες.

Μια αποικία ανεκπλήρωτης αγάπης ,
μια γεροντοκόρη ΔΟΞΑ,
ένας χειριστής φρένων διηγείται 
στους άδειους δρόμους
την ιστορία της Ύπαρξης.
Ένα ετοιμόρροπο ΕΓΩ 
κι` ένα απαρηγόρητο ΕΙΜΑΙ μπαίνει 
στο Super Market…

Έξω φυσάει αλλά και μέσα φυσά
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.
Εδώ φαινόμαστε πολλοί και κρύβεται 
το ΑΔΕΙΟ.
Όλα στα πόδια σου.
Σειρές τηλεοράσεων έχουν μέσα τους 
όλο τον Κόσμο.
Υλιστική Γεωγραφία κυβερνά.
Τυριά Μετσόβου, σουτζούκια Κομοτηνής, 
θρούμπες Θάσου,
τραχανάς Τρικάλων, Μπιζέλια Αγρινίου,
 Μακαρόνια Φλωρεντίας 
και έξω η Ελλάδα του Μποστ  απορημένη.

Γιάννης Ναζλίδης

Tα μεγάλα έργα στην Ημαθία - Το ανέκδοτο 
και η ευθύνη των Περιφερειάρχη 

και Αντιπεριφερειάρχη στην μη υλοποίησή τους

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2022-2023
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

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

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

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

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συναυλία του Μουσικού Σχολείου 
Βέροιας στο Χώρο Τεχνών  

Την Δευτέρα   16 
Μαΐου 2022 και ώρα 
20.00   στο Χώρο Τε-
χνών Βέροιας  μετά 
από απουσία  δύο 
χρόνων θα παρου-
σιαστούν τα μουσικά 
σύνολα του Μουσι-
κού Σχολείου Βέροι-
ας 

• Μικρά σύνολα 
κιθάρας

• Σύνολο μπου-
ζουκιών

• Κιθαριστικό σύ-
νολο Παράλλαξη 

• Χορωδία  Εμμέ-
λεια  

 με ένα πρόγραμ-
μα που θα ταξιδέψει  
το κοινό από την Α-
ναγέννηση μέχρι την 
σύγχρονη εποχή. 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Μέσα στα στενά.......
Μια βόλτα στην πόλη φτά-

νει για να μοιράσεις και να 
εισπράξεις πληροφορίες και 
συναισθήματα!Είχα καιρό να 
δω τον κ.Πέτρο σε ένα στε-
νάκι στο κέντρο της αγοράς,-
σχεδόν έπεσα πάνω του.Δεν 
τον γνώρισα αμέσως,άλλαξε 
λίγο,φορούσε και την μάσκα.
Άνοιξε την αγκαλιά του,με φί-
λησε στο μέτωπο και μάτια 
του θόλωσαν..Πώς γίνεται η 
καρδιά ..ενώνεται με τον Νού 

στις αναδρομές της ζωής και χύνονται τα δάκρυα αβί-
αστα και λυτρωτικά για να ξεσπάσει η θλίψη,η πίκρα 
το παράπονο...

-Ζώ στην φυλακή μου είπε Από τότε που έφυγε 
το ταίρι μου νιώθω μοναξιά...Έμεινα να τον κοιτάζω 
αμίλητη ..δεν ήξερα τί να του πώ;Οι λέξεις κρύφτηκαν 
στα δωμάτια τους,ήταν σαν να μου έλεγαν τώρα σιω-
πάς,μόνο ακούς! Σαν χείμαρρος βγήκε από την καρ-
διά του κυρίου Πέτρου ο πόνος του.Τον κατέκλυσαν 
οι αναμνήσεις,όλα όσα μοιράστηκε με την γυναίκα 
του..

-Ζω στην όμορφη φυλακή μου μέσα σε έναν πα-
ράδεισο γεμάτο δέντρα,λουλούδια και αρώματα..
Τα παιδιά έρχονται και φεύγουν,παρέα με τις φωτο-
γραφίες μας,το κομποσχοίνι μου και την προσευχή 
περνούν οι ώρες μου,έχει τόσα χρόνια που έφυγε 
και είναι σαν να ήταν χθές..Μου λείπει τόσο πολύ! Με 
παρέσυρε και εμένα μέσα στην πληγωμένη καρδιά 
του,περπατήσαμε μαζί στους λυπημένους δρόμους.
Εγώ πάντα σιωπηλή..Του μιλουσα με τα μάτια μό-
νο..Τον φώναξαν από ένα μαγαζί και όλη η φόρτι-
ση διεκόπη.Σκούπισε τα μάτια του,με ευχαρίστησε 
που εμεινα μαζι του για λίγα λεπτά,μου είπε ότι του 
αρέσει ο τρόπος που γράφω και εγώ απλά του χα-
μογέλασα και έφυγα....Αναστέναξα.Η ζωή είναι τόσο 
περίπλοκη,τόσο λίγη,με τα πάνω της και τα κάτω της 
σκεφτόμουν.Λένε ότι ο χρόνος κλείνει τις πληγές..Δεν 
συμβαίνει σε όλους αυτό νομίζω.Ο καθένας χειρίζεται 
τα συναισθήματα του ή τα βιώματα του με διαφορετι-
κό τρόπο..Σε άλλους το μαχαίρι μένει για πάντα στην 
καρδιά του,άλλοι πάλι το βγάζουν απότομα και μένει 
η πληγή να αιμορραγεί.Μερικοί πιο ψύχραιμοι ίσως 
κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα,πείθοντας τον 
εαυτό τους ότι έτσι είναι η ζωή και το αποδέχονται.
Στην διαδρομή για το σουπερ και σκεπτόμενη την συ-
νάντηση μου με τον κύριο Πέτρο άκουσα μια αξιόλογη 
και αγαπητή κυρία να με φωνάζει

-Συγχαρητήρια Όλγα μου τώρα διαβάζω το βιβλίο 
σου.Κοντοστάθηκα μιλήσαμε για λίγο,ευχαρίστησα 
την ίδια και την παρέα της και προχώρησα.Σήμερα η 
μέρα είχε απ όλα συμπαράσταση,εξομολόγηση,φιλο-
φρονηματα,αναδρομές.Μέσα στο ταξί σκεφτόμουν:Ή-
ταν μία ακόμη μέρα απο την ζωή μου,μία κερδισμένη 
μέρα,μία μέρα εξομολογήσεων και ανάμεικτων συναι-
σθημάτων.Μία υπέροχη ανθρώπινη μέρα!

Αφιερωμένο στον κύριο Π.Χ

Όλγα Κουτμηρίδου Μεταξά

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Την Κυριακή 
15 Μαΐου
Εθελοντική 
Αιμοδοσία 

στην 
Μελίκη 

 Την Κυριακή 15 
Μαΐου 2022, ο Σύλ-
λογος Εθελοντών 
Αιμοδοτών Μελίκης 
διοργανώνει Εθελο-
ντική αιμοδοσία στο 
Περιφερειακό Ιατρείο 
Μελίκης,  από τ ις 
9:00 το πρωί έως τις 
13:00 το μεσημέρι.

Από το Δ.Σ. του 
συλλόγου, παρακα-
λούνται οι φίλοι και 
τα μέλη του Συλλό-
γου (αλλά και λοιποί 
Δημότες) να ενισχύ-
σουν την προσπά-
θεια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του 
Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το 
γένος Λόγια, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΤΣΕΛΙ-
ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανα-
σίου και της Θεοδώρας, το γένος 
Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προ-
φήτη Ηλία Βέροιας.

Πολιτιστικό Κέντρο 
ΟΤΕ Ημαθίας: 

Μαζική προσέλευση 
στην Αιμοδοσία

Με επιτυχία 
ολοκληρώθηκε η 
53η Εθελοντική 
Αιμοδοσία που 
διοργάνωσε το 
Πολιτιστικό Κέ-
ντρο ΟΤΕ Ημα-
θίας την Τετάρτη 
11/5/2022 στο 
Κτήριο του Τε-
χνικού Τμήματος 
του ΟΤΕ στην Βέροια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκο-
μείο Βέροιας. Η προσέλευση των μελών και των φίλων μας 
ήταν μαζική. Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου Βέροιας για την εξαιρετική συνεργασία!

Ο πρόεδρος 
Μιχάλης Νιόπας

3η Συνεδρίαση Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής 

Προστασίας Ημαθίας για τον 
σχεδιασμό και τις δράσεις 

της Αντιπυρικής περιόδου 2022
Στα πλαίσια του Σχεδιασμού και των  Δράσεων που αφορούν την Αντιπυρική περίοδο 

2022, πρόκειται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης (τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά 
του κορονοϊού) 3η συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας την Τετάρτη 18 Μάιου 2022, και ώρα 10:30 π.μ. στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και συσκέψεων του Δήμου Βέροιας (Κεντρικό Κτίριο 
Δημαρχείου/1ος ‘Οροφος) επί της Μητροπόλεως 46 στη Βέροια, με τη συμμετοχή  όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, όπου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την πρόληψη-αντιμε-
τώπιση δασικών/αγροτικών πυρκαγιών.

Παράταση δηλώσεων ζημίας για τον παγετό
Τριήμερη παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας για τον παγετό 21/03/2022. Οι 

δηλώσεις θα γίνονται από 16/05/2022 έως και 18/05/2022 στο Δημαρχείο στον χώρο 
του δημοτολογίου. Οι δηλώσεις πρέπει να αφορούν είδος και ποικιλίες καλλιεργειών 
που έχουν είδη ανακοινωθεί.  

Έως και την Τετάρτη 18 Μαΐου οι δηλώσεις ζημιάς 
για τον παγετό στο Καμποχώρι

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για όσους παραγωγούς, είχαν 
υποστεί ζημιά από παγετό στο αγρόκτημα Καμποχωρίου την 21-03-2022 και δεν είχαν 
υποβάλλει δήλωση, σε κηπευτικά (σε συνεννόηση με τον επόπτη) και δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες (για είδη και ποικιλίες που βρίσκονταν σε καλυπτόμενο ασφαλιστικά στάδιο, σύμφωνα 
με τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ (άρθρο 6.Γ.1).

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους παραγωγούς από την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 
μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και μετά το τέλος του 
ωραρίου εργασίας (15.00), κλείνοντας ραντεβού στο τηλ.2333350138, στο Δημαρχείο 
Αλεξάνδρειας (1ος όροφος-γραφείο 6). Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι πα-
ραγωγοί να προσκομίζουν: •τη Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Δήλωση για τον ΕΛΓΑ) 2021.

Η Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ τ.κ. Καμποχωρίου
Κυριαζοπούλου Ευδοκία
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Του Δημητρίου Π. Τόλιου

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης δεν 
είναι βεροιώτης, αλλά γέννημα 
θρέμμα  της Θεσσαλονίκης. Η 
μοίρα τον έφερε να συνδέσει τα 
ωραία χρόνια της νιότης του με 
τον βεροιώτικο προσκοπισμό σε 
κρίσιμες εποχές. Είναι ο Αρχηγός 
της κατασκήνωσης των βεροιω-
τών στην Ολυμπιάδα της Χαλκι-
δικής τον Ιούλιο του 1974, κατά 
την τουρκική εισβολή και επιστρά-
τευση με υπαρχηγό τον Θανάση 
Στάντζο. Οδήγησε τους κατασκη-
νωτές και τον εξοπλισμό τους με 
φορτηγά από δευτερεύοντες δρό-
μους, από την Ολυμπιάδα πίσω 
στην Βέροια, αφού ο κεντρικός 
οδικός άξονας ήταν βατός  μόνο 
στην κίνηση των στρατιωτικών ο-
χημάτων προς την Θράκη. Με τον 
Μιχαηλίδη συνεργάσθηκε ο γράφων, ο Νίκος Ουσουλτζόγλου και 
ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, στην δράση κοινωνικής προσφοράς 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1984, στα Κορέστια της Καστοριάς το 1984, τον 
τόπο που μαγνήτισε τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο τα 
επόμενα χρόνια και αποτύπωσε στην κάμερα την μετεμφυλιακή 
Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Μιχαηλίδη, συναντήσαμε στην Μακεδο-
νία την σπουδαία εθνολόγο Κική Ιωάννου, διευθύντρια αργότερα 
του Λαογραφικού Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης και 
διαβήκαμε τα βουνά της Καστοριάς, θυμάμαι το εγκαταλειμμένο 
Μπαπτσιώρι, το  Μαλι-μάδι, μέναμε σε πάνινα αντίσκηνα που εί-
χε προσφέρει η Ερυθρά Ημισέληνος στον σεισμό του 1977 στην 
ελληνική πολιτική προστασία και είχαν ζωγραφισμένη την ερυθρά 
ημισέληνο, σταυροκοπιόνταν ο παπά Σωτήρης (παπά Γαύρος) 
που πέρασε και μας είδε.  Ο Δημήτρης Νικολάου Μιχαηλίδης γεν-
νήθηκε το 1950 στην Θεσσαλονίκη, από  οικογένεια προσφύγων. 
Σπούδασε και εργάστηκε κυρίως στη Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά & 
Κέντρο), όπου και διαμένει. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε τεχνι-
κά θέματα (1974), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (1982), εξειδικεύτη-
κε στην Περιβαλλοντολογία (1984) και την Ασφάλεια στην Εργασία 
(1985), και σήμερα ως συνταξιούχος δεν έχει τυπικές εργασιακές 
υποχρεώσεις. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε 
έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον 
πρωτογενή τομέα, διευθυντής διά βίου μάθησης στη Γεωργική Βιο-
τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, προϊστάμενος Κέντρου Πληροφόρη-
σης Αγροτικών Θεμάτων-Carrefour  ΕΕ, προϊστάμενος ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις, Καθηγητής Μέσης εκπαί-
δευσης, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Διευθυντής σε μεγάλη 
ΔΕΚΟ, εργοταξιάρχης σε Τεχνική Εταιρεία και εργολάβος ιδιωτικών 
τεχνικών έργων (κυρίως εργοστάσια). Έχει καταγράψει σε βιβλία 
που εξέδωσε ο οργανισμός ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ (του ομίλου Skywalker) 
τις «Σκέψεις για την Αγροτική Ανάπτυξη», τις «Σκέψεις για την 
Κοινωνική Οικονομία», τις «Σκέψεις για την ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
και τις «Σκέψεις εν μέσω Covid-19». Εκδίδει και κυκλοφορεί το 
newsletter ΑγροΝέα κάθε Τρίτη- Παρασκευή από το 2000 συνε-
χώς, ενώ αρθρογραφεί σε πολλά μέσα για θέματα Εθελοντισμού, 
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Επιχειρηματικότητας, Νεανικής &  Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 
Κοινωνικής Οικονομίας (Συνεργατισμού), Τοπικοποίησης (locality) 
&amp; Τοπικής Ανάπτυξης.  Έδωσε την προσκοπική του υπόσχε-
ση στο νεοιδρυθέν (1966) 19 ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Ανα-
λήψεως Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε με τον Βεροιώτη Σπύρο 
Τελλίδη. Μετείχε στην προσπάθεια εξάπλωσης του προσκοπισμού 
στην ύπαιθρο (Π. Πανίδης) ως ιδρυτής του 1 ου Συστήματος Προ-
σκόπων Θέρμης (1968) και του Συστήματος Προσκόπων Νέας 
Ραιδεστού. Μετείχε στην προσπάθεια βελτίωσης του κοινωνικού 
αποτυπώματος του προσκοπισμού στην τοπική κοινωνία της 
Βεροίας . Με οδηγίες του τότε Τοπικού Εφόρου  Βεροίας Τάσου 
Φελλόπουλου και του ΠΕ Ημαθίας  Τάκη Βλαχόπουλου, ως Βοη-
θός Εκπαιδευτής Σχολής Βαθμοφόρων Προσκόπων ( με αρχηγό 
τον Άγγελο Βαλταδώρο, στο ΚΕΓΕ Μακροχωρίου  1973), ως 
στέλεχος του 1 ου Τζαμπορέτου Ενωμοταρχών Περιφερειακής 
Εφορείας Ημαθίας (1973, Καστανιά), ως βαθμοφόρος της θερι-
νής κατασκήνωσης στην Μεθώνη Πιερίας (1973) και ως αρχηγός 
κατασκήνωσης της Π.Ε. Ημαθίας στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής 
(1974). Ο Θανάσης Στάντζος ήταν πολύτιμος συνεργάτης σε εκείνη 
την πορεία. Μου εξηγεί ο Δημήτρης Μιχαηλίδης:  Όταν η διοίκηση 
του προσκοπισμού της Ημαθίας συνειδητοποίησε την ανάγκη να 
ανοιχτεί ο προσκοπισμός στην κοινωνία μια ζύμωση που έγινε στα 
συνέδρια της Εφορείας Περιοχής αποφασίσθηκε το άνοιγμα στην 
τοπική κοινωνία. Σήμερα λέγεται social impact μιας οργάνωσης. 
Τα βήματα ήταν πνευματική θωράκιση της αλλαγής με Σχολές 
Βασικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Ενωμοταρχών (Τζαμπορέττο).  
Συμμετοχή στην κορυφαία δραστηριότητα κοινωνικοποίησης, στην 
κατασκήνωση (Μεθώνη), πραγματοποίηση πρότυπης επιδεικτικής 

κατασκήνωσης (Ολυμπιάδα). Δυ-
στυχώς η επιστράτευση και οι πο-
λιτειακές αλλαγές έστρεψαν το ενδι-
αφέρον αλλού και διακόπηκε εκείνη 
η προσπάθεια με εμπνευστή τον 
Βλαχόπουλο και τον Φελλόπουλο. 
Ο Μιχαηλίδης ήταν ο συνεχής κοι-
νωνικός ακτιβιστής σε όλες τις προ-
σπάθειες αυτές. Διετέλεσε Αρχηγός 
Αγέλης Λυκοπούλων (Μπαγκήρας), 
Αρχηγός Ομάδας Αεροπροσκόπων 
(Πάνθηρας), Αρχηγός Συστήματος, 
Έφορος στην Τοπική Εφορεία Α-
ναλήψεως Θεσσαλονίκης, Έφορος 
στην Εφορεία Προσκόπων Περι-
οχής Μακεδονίας (με Εφορο τον 
Πέτρο Πανίδη), Αρχηγός κατα-
σκήνωσης Προσφοράς Υπηρεσί-
ας στα Κορέστια Καστοριάς, Πε-
ριφερειακός Έφορος Προσκόπων 
Χαλκιδικής, Περιφερειακός Έφο-
ρος Προσκόπων Θεσσαλονίκης (με 
Εφορο τον Στάθη Πολυχρονιάδη) 
Πρόεδρος στην Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Αναλήψεως. Σήμερα 
προσφέρει εθελοντικά σε εθελοντι-
κές οργανώσεις, όπως σε ενώσεις 
νέων αγροτών, σε Κοινωνικές Συ-
νεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ 
και συνεταιρισμούς, στην Ένωση 
Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, στο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώ-
σεων Θεσσαλονίκης, στο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών, στην Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων 
Κοινωνικής Οικονομίας-ΠΕΣΚΟ, είναι ιδρυτικό μέλος στον Κατανα-
λωτικό Συνεταιρισμό ΒιοςCOOP, και συνεργάζεται στον Αγροτικό 
Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Αθηνών καθώς και στον Κτηνο-
τροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι την πανδημία του 
κορονοϊού έκανε περίπου 200 ομιλίες-εισηγήσεις ετησίως σε όλη 
την Ελλάδα, πιστός στην υπόσχεση ως πρόσκοπος να προσφέρει 
εθελοντικά στην κοινοτική οργάνωση, καθόσον ο προσκοπισμός 
είναι οργάνωση κοινωνικής διαπαιδαγώγησης. Στην διάρκεια της 
πανδημίας με φορέα τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας 
Αττικής (όπου αποκλείστηκε με την καραντίνα) και την τεχνική υ-
ποστήριξη του Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα πραγματοποίησε 
περισσότερες από 200 δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις τα 2,5 

χρόνια (2020, 2021 2022) του covid-19. Τώρα προετοιμάζει το 
ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2040 (18/5/2022, διαδικτυακά https://
us02web.zoom.us/j/86961294184?pwd=NGhna3orcUFvRnIrQzJp
V01mVlp0d), για να συμβάλει στο να καταστούν οι αγροτικές περι-
οχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημε-
ρούσες συμβιωτικά με τις αστικές κοινωνίες. Επίσης προετοιμάζει 
το AgroBus, μια καθημερινή εκπομπή (21.00-22.00) στο web tv 
stend για την Τοπική Ανάπτυξη, πάντα πάνω στις πανανθρώπινες 
αξίες του προσκοπισμού και της πλήρους συμμετοχής της κοι-
νωνίας, ενώ κάθε Τετάρτη, στις 21.00 συζητάει ανοιχτά δημόσια 
διαδικτυακά για θέματα τοπικής ανάπτυξης. Το 2017 ανέβηκε στην 
Καστανιά με αφορμή την συνάντηση των Προσκόπων Βέροιας για 
τα 100 χρόνια και αγκάλιασε παλιούς φίλους και συνεργάτες. Ο 
προσκοπισμός της Ημαθίας αποδίδει τιμή και χαρά στον Δημήτρη 
για την ποιοτική, συνεργατική, πρωτοποριακή συμβολή του στην 
προσκοπική ιστορία του.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  - ΓΚΟΥΡΟΥ ΤΗΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ    

από τηλεοπτική εκπομπή σήμερα 

1973 ΤΕΛΛΙΔΗΣ, 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΚΟΓΙΑΣ.

2017 ΚΑΣΤΑΝΙΑ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ  ΧΡΟΝΙΑ. 
ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΣΤΑΝΤΖΟΣ.

1974 ΚΕΓΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1η σειρά Δ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Ν.ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Α.ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ,ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ 
(Πτολεμαίδα), ΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΠ.ΤΕΛΛΙΔΗΣ (εκπαιδευόμενοι μεταξύ άλλων: Φελλόπουλος, 
Π.Κωνσταντινίδης, Θ.Νίτσος, Τ.Βλαχόπουλος, Θ.Στάντζος, Γ.Κόγκας, Μ.Κούτρας, Ν.Κοτρίδης, κα)

1973 1ο ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΟ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ 
ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΑΚΛΗΣ, Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝ. ΦΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

 ΠΑΝ. ΑΞΑΡΛΗΣ , ΣΠ.ΤΕΛΛΙΔΗΣ, Γ. ΚΟΓΙΑΣ. 
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Σε λειτουργία έθεσε πιλοτικά ο Δήμος Νάουσας 
την γεωυπύλη – (γεωχωρική υποδομή), στον ιστό-
τοπο του δήμου https://gis.naoussa.gr/, μια σύγ-
χρονη εφαρμογή που αποτελεί ένα νέο καινοτόμο 
ψηφιακό «εργαλείο», το οποίο θα συμβάλλει στον 
εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υπηρε-
σιών του, προς όφελος των δημοτών. 

Ειδικότερα, ο Δήμος Νάουσας σχεδίασε, εγκα-
τέστησε και ανέπτυξε με σύγχρονες τεχνολογικές 
εφαρμογές (3D mapping, GIS κ.ά) την γεωχωρική 
του υποδομή κατά τέτοιο τρόπο ώστε οριζόντια, 
ως ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης των πληροφο-
ριών του, να υποστηρίζει κάθε δραστηριότητα του 
που απαιτεί την γεωγραφική αναφορά. 

Με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες του Δήμου ό-
πως οι τεχνικές υπηρεσίες, το τμήμα πολιτισμού, 
πρασίνου, καθαριότητας, διαχείρισης αιτημάτων 

και στο μέλλον και άλλα τμήματα θα έχουν ένα 
σύγχρονο «εργαλείο» που θα τους διευκολύνει 
στην καθημερινή τους λειτουργία. 

«Η λειτουργία της γεωπύλης στον Δήμο Νά-
ουσας αποτελεί μια νέα υπηρεσία, ένα σημαντικό 
βήμα εκσυγχρονισμού, που εξασφαλίζει τη διαφά-
νεια, το χαμηλό κόστος και την άμεση πρόσβαση 
σε σημαντικά και χρήσιμα δεδομένα, η οποία 
διαρκώς θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται. 
Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει πέραν του εκ-
συγχρονισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, στη 
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων συμπολιτών 
μας και των επαγγελματιών (π.χ. μηχανικών, νομι-
κών κ.ά), που θα μπορούν να έχουν πλέον άμεση 
γνώση σε σημαντικές πληροφορίες» επισημαίνει 
ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, με α-
φορμή την λειτουργία της καινοτόμου εφαρμογής. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας: Προγράμματα 
κατάρτισης 
για νέους 
γεωργούς 
και μικρές 
γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις
Πραγματοποιήθηκε χθες Παρα-

σκευή 13-05-2022 η έναρξη των προ-
γραμμάτων Κατάρτισης, στο πλαίσιο 
της ΔΡΑΣΗΣ 1.1.1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡ-
ΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗ-
ΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΣΕΙΣ του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις 
για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλ-
λεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 για το 
έτος 2022.

Με την παρουσία τους τίμησαν την 
πρώτη ημέρα κατάρτισης του προ-
γράμματος με κωδικό 001 εκπροσω-
πώντας τον Δήμο Σκύδρας, ο Αντιδή-
μαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κος Πα-
σχαλίδης Σταύρος και ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας κος Γίτσας Αθανάσιος. 
Αφού χαιρέτησαν και συζήτησαν με 
τους καταρτιζόμενους ενημερώθηκαν 
από το γεωτεχνικό προσωπικό του 
Κέντρου για τις διαδικασίες υλοποίη-
σης των προγραμμάτων κατάρτισης.

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον 
Δήμο Σκύδρας  για την συνεχή συν-
δρομή του στο έργο που επιτελείται 
από τον Οργανισμό.

Γράφει η Πόπη 
Λοτσοπούλου 
–Χειμωνίδου
Συνταξιούχος δασκάλα

 Καστανιά! Στολίδι του Βερ-
μίου.

Αμέτρητα τα κάλλη σου, φα-
ντασμαγορική η ομορφιά σου.

Σε έζησα σε ζω και δεν υπερ-
βάλω.

Είναι η αλήθεια  μου.
Μνήμες νοσταλγικές, εικόνες, 

πίνακες ζωγραφικής και στιγμιό-
τυπα που  μπορούν  να ξαναζω-
ντανέψουν.

Φεύγουμε από Βέροια και 
συνεχίζουμε  το ταξίδι  μας  με 
προορισμό  την Καστανιά.

Περνάμε  από τους Γεωργια-
νούς, ποντιακό χωριό, καθαρό, 
με υπέροχα σπίτια και αριστερά  
μας η γνωστή ταβέρνα «Περι-
κλής» με τα νόστιμα ψητά  κο-
τόπουλα. Συνεχίζουμε την ανά-
βαση.

Σε  λίγα μόνο χιλιόμετρα, συ-
ναντούμε  δεξιά  μας το γραφικό 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. 
Προσκυνούμε και ανηφορίζουμε.

Σύντομα φτάνουμε  στην 
πρώτη πλατεία  του χωριού. Εί-
ναι η είσοδος. Δεξιά  μας  το 
εκκλησάκι του Αγίου Χριστοφό-
ρου. Ο Άγιος  που προστατεύει 
όλους  τους οδηγούς. Δίπλα  του  
η βρύση  που τρέχει το  νερό 
της συνεχώς  και δροσίζει  τους περαστικούς. 
Απέναντι, το Γρα -Γρου. Κτίσμα  του κυρίου Χρή-
στου Χειμωνίδη. Πρόσφυγας  από τον Πόντο. Το 
βάφτισε Γρα –Γρου από το θόρυβο  που έκαναν 
οι ρόδες  των κάρων  πάνω στον ανώμαλο δρόμο. 
Ήταν  ο μοναδικός δρόμος  με τις αμέτρητες στρο-
φές που έφταναν οι ταξιδιώτες στη Δυτική Μακε-
δονία, την Ήπειρο κ.λ.π.

Στην αρχή λειτούργησε σαν σιδηρουργείο και 
αργότερα το διαμόρφωσε σε καφενείο και εστια-
τόριο.

Το Γρα –Γρου,  έγινε γρήγορα γνωστό σχεδόν 
παντού.  Για πολλά χρόνια το δούλεψαν ο κ. Ιερο-
κλής Χειμωνίδης  με την αγαπητή κ. Ελένη.

Όλοι οι ταξιδιώτες σταματούσαν, άναβαν το 
κεράκι  τους στον Άγιο  και κατέληγαν  στο Γρα 
–Γρου  για  έναν καφέ ή  για το γνωστό  νόστιμο 
ρυζόγαλο  της κ. Ελένης, ή  για  να φαν τα καλομα-
γειρεμένα φαγητά. Όλα καθαρά και περιποιημένα. 
Ο κ. Ιεροκλής, το άγρυπνο μάτι, να εξυπηρετεί 
τους πάντες. Κίνηση, κόσμος, ζωντάνια  από τα  
χαράματα ως αργά  το βράδυ. 2ο ζευγάρι  που 
δούλεψε  στο  Γρα –Γρου ήταν ο κ. Γιώργος  με 
την κ. Κλειώ  και  μετά  τα δίδυμα  αδέλφια Φού-
λης και Γιάννης  με τις γυναίκες  τους.

Συνεχίζουμε! Σε λίγα  μόνο μέτρα, στρίβουμε 
δεξιά, περνάμε  την εκκλησία του Ιωάννου  Προ-
δρόμου και φτάνουμε  στην κεντρική πλατεία. 
Αριστερά  μας το παντοπωλείο  του κ. Νίκου και 
της κ. Νούλας. Είχε τα πάντα. Δίπλα  του το κα-
φενείο που περνούσαν ευχάριστα  τις ώρες  τους  
οι άνδρες, παίζοντας  τάβλι, χαρτιά, ή πίνοντας το 
ουζάκι  τους   με τα μεζεδάκια. Συνέχεια  και πάλι 
αριστερά, το υπέροχο κτίσμα  του Τ.Ο.Κ . Τεράστια 
αίθουσα  για διάφορες συγκεντρώσεις, για χορούς. 
Λειτούργησε  και σαν εστιατόριο. Στον επάνω 
όροφο είναι το Κοινοτικό γραφείο  με τους υπεύθυ-
νους Πρόεδρο – γραμματέα κ.λ.π.

Απέναντι  και αρκετά ψηλά  είναι το εξοχικό 
κέντρο του κ. Περικλή. Πάντα γεμάτο. Ο αγαπη-
τός, ακούραστος και αξέχαστος  Διογένης  με το 
ακορντεόν του, σκορπούσε γλυκιές μελωδίες και 
το γλέντι ξεκινούσε με κέφι, τραγούδι   και χορό. 
Ονειρεμένες  βραδιές. Η πίστα πάντα  γεμάτη. Και 
το ρολόι  του χωριού, χτυπούσε  τις ώρες και έδινε 
το παρόν  του. Το περίπτερο είχε  ό,τι ζητούσες. Α-
κόμη και εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. Χωριό, όλο 
ζωντάνια. Τα καλοκαίρια γεμάτο παραθεριστές. Το 
προτιμούσαν για το ξηρό κλίμα, το άφθονο οξυγό-
νο, τον καθαρό αέρα, τη δροσιά του  και το ωραίο  
και φιλόξενο περιβάλλον.

Μνήμες γλυκές, αξέχαστες, νοσταλγικές.
Σηκώνοντας  το βλέμμα  μας ψηλά, στην κο-

ρυφή του χωριού και σε υψόμετρο 1.200 μέτρων 
δεσπόζει η εκκλησία  με  τον Μεγάλο Σταυρό, που 
λαμπυρίζει. Αφιερωμένος ο ναός  στην Τιμιοτέρα 
των Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα Μητέρα των μητέ-
ρων, την Παναγία Σουμελά. Εικόνα φερμένη  από 
την Τραπεζούντα του ποντιακού Ελληνισμού. Κει-
μήλιο Θεϊκό . Πάντα προσευχόμαστε και ζητούμε 
την προστασία  της.

 Σήμερα και με πόνο καρδιάς, ας κάνουμε κάτι  
όλοι μαζί για ανασύνταξη.

Οι νέοι του χωριού σε συνεργασία με τους εκά-
στοτε κοινοτάρχες και τους συμβούλους,  κάνουν 
έργα  και προσπαθούν να διατηρούν το χωριό σε 
άριστη κατάσταση . Τάξη και καθαριότητα παντού.  
Μακάρι το παλιό Γρα –Γρου, που  με το άνοιγμα 
του νέου δρόμου με τα τούνελ, νόμισαν  ότι η κίνη-
ση σταμάτησε, έκαναν λάθος και το  μετάνιωσαν. 
Η κίνηση  των αυτοκινήτων από Μάρτιο – Απρίλιο, 
έως  και Νοέμβριο  είναι συνεχής, μέχρι υπερβο-
λής τις περισσότερες μέρες. Τι ευτυχία, να ανοίξει  
μια καντίνα  με το ίδιο όνομα Γρα –Γρου και  να 
προσφέρει  στους περαστικούς, καφέ, αναψυκτικά 
σουβλάκι, κ.λ.π. Πόσο σπουδαίο θα ήταν ένας 
μερακλής  και νοικοκυρεμένος  άνθρωπος  να ξα-
ναλειτουργούσε το τεράστιο κατάστημα του Τ.Ο.Κ. 
Με κάτι σπεσιαλιτέ, θα  μπορούσε  να έχει επι-
σκέπτες και πελάτες καθημερινά και  να ετοιμάζει 
τραπέζι γάμου, βάφτισης κ.λ.π.  Να γίνει  γνωστό 
κέντρο  και σαν ταβέρνα αλλά  και σαν εστιατόριο.

Ε υ χ ή
Να ξαναγίνεις η παλιά Καστανιά. Αυτή  που 

οι παλιοί τη θυμόμαστε νοσταλγικά  και οι νέοι οι 
σημερινοί  να τη θυμούνται ανανεωμένη και πάλι 
ζωντανή. Αυτά  που γράφω, ίσως κάποιοι  να τα 
θεωρούν απραγματοποίητο όνειρο.  Όχι όμως, το 
Πιστεύω.  Μπορούν   να γίνουν  πραγματικότητα  
με τη φροντίδα όλων  μας.

Να ξαναζωντανέψει  και πάλι η ξακουστή Κα-
στανιά του Ν. Ημαθίας, που ο αείμνηστος  Φρέντυ 
Γερμανός, ρώτησε  τους Έλληνες.

Ξέρετε ποιο είναι το μικρό χωριό του Ν. Ημαθί-
ας,  με το  υπέροχο Ελβετικό τοπίο,  που έχει  τους 
περισσότερους μορφωμένους;

Ναι;  Ήταν η Καστανιά . Όλοι  οι γονείς  με 
κόπους, στερήσεις, ταλαιπωρίες και αγώνα, αλλά 
γνωρίζοντας την αξία της μόρφωσης, φρόντιζαν   
να μορφώσουν τα παιδιά  τους. Έχει προσφέρει 
στην κοινωνία  το μικρό αυτό χωριό,  δασκάλους, 
καθηγητές, φαρμακοποιούς, γιατρούς, μηχανολό-
γους, ηλεκτρολόγους, δικηγόρους, υπαλλήλους 
σε τράπεζες, γραφεία, άξιους τεχνίτες. Οι Καστα-
νιώτες είναι όλοι  αξιόλογοι άνθρωποι  με αξίες  
και ιδανικά. Επιστροφή λοιπόν από  το παρελθόν,  
στο μέλλον.

Σε λειτουργία τέθηκε η γεωπύλη 
του Δήμου Νάουσας

-Σύγχρονο & καινοτόμο «εργαλείο» με πολλαπλά οφέλη για 
τη λειτουργία του δήμου & την εξυπηρέτηση των δημοτών

Οδοιπορικό στην Καστανιά 
του Βερμίου
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

16-05-2022μέχρι

22-05-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο14-05-2022

08:00-14:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 

44 23310-26914

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0 

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙ-

ΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-

27355

08:00-14:30 ΜΠΑ-

ΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-29759

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ - ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Λ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Κυριακή15-05-2022

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4 

23310-60064

14:30-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Δευτέρα16-05-2022

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

14:30-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑ-

ΤΑΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Φαρμακεία
Ραντεβού με την ιστορία θα 

δώσει την Κυριακή στο Δημοτικό 
Στάδιο Λιβαδειάς  η ομάδα της 
Βέροιας, και σύμφωνα με πληρο-
φορίες οι παίκτες είναι έτοιμοι να 
δώσουν τα πάντα ώστε η βασίλισ-
σα του βορρά να ξαναφορέσει το 
στέμμα της. 

Κανείς δεν αμφιβάλει οτι έχει 
μία πολύ δύσκολη αποστολή α-
πό τις ποιό δύσκολες στην μα-
κρόχρονη ιστορία της, αλλά όπως 
ξέρουν όλοι η ελπίδα πεθαίνει τε-
λευταία.

Δεν είναι διατεθειμένη να αφή-
σει την ευκαιρία να πάει χαμένη, 
αφού δεν την χωρίζουν το χάος 
από τον αντίπαλο. 

Η Βέροια νομίζουμε και στο 
παρελθόν έδωσε τέτοιες μάχες 
όπως στο μακρινό 2003 με το 
μπαράζ με τον Ατσαλένιο στο 
γήπεδο στην Φυλή, και μάλιστα 
σύμπτωση ο προπονητής της Βέ-
ροιας Παύλος Δερμιτζάκης ήταν 
στον πάγκο του Ατσαλένιου με 
βοηθό τον σημερινό προπονητή 
του λεβαδειακού Γιάννη Ταουσία-
νη, όπου η βασιλιισσα πήρε την 
νίκη με 2-1 χάρις σε δύο γκολ του 
Δημήτρη Καφέ και ξεκίνησε τότε 
στην Δ’ Εθνική μετά την μεγάλη 
περιπέτεια και τον υποβιβασμό  
από την Α’ εθνική... 

Είναι λοιπόν γελασμένοι αυ-
τοί που έχουν  χρίσει φαβορί΄ τον 
Λεβαδειακό μετά το 0-1 στην Βέ-
ροια, γιατί το ποδόσφαιρο μας έ-
χει διδάξει πολλά  

Η Βέροια είναι εδώ  πανέτοιμη 
και αποφασισμε΄νη να κάνει την 
ανατροπή που θα της δώσει το 
πρώτο εισιτήριο για την SL1. 

ΗαπουσίατουΜάρκου
Βελλίδη

Μπορεί ο βασικός τερματο-

φύλακας της Βέροιας που έχει 
προσφέρει πάρα πολλά φέτος, ο 
Μάρκος Βελλίδης να λείψει από 
τον κρίσιμο αγώνα ..όμως η Βέ-
ροια δεν είναι μόνο...ο Βελλίδης. 

Είναι μία ομάδα από πολλούς 
καλούς παίκτες  που την οδήγη-
σαν  στην πρώτη θέση της βαθ-
μολογίας. 

Ο προπονητής στηρίζεται σε 
όλους τους παίκτες που έχει στο 
ρόστερ του και είναι ετοιμοπό-
λεμοι .

Ο Βελλίδης τραυματίστηκε σο-
βαρά με κάταγμα στον αυχένα 
από την σύγκρουση που είχε με 
τον Μπουκουβάλα τον οποίο έ-
σπρωξε βίαιά ο επιθετικός του 
Λεβαδειακού ο Μυτίδης. . Εκείνη 
την τώρα ήταν ζεστός και τελείω-
σε τον αγώνα αλλά στην συνέχεια 
φάνηκε ο τραυματισμός που χρει-
άζεται χρόνο για να θεραπευθεί. 
Από πληροφορίες που έχουμε 
για τον  Βελλίδη τελείωσε φέτος 
το ποδόσφαιρο.

ΣτηνΑράχωβαηαποστολή
Η αποστολή της Βέροιας θα 

αναχωρήσει το Σάββατο για τον 
Αλμυρό όπου θα προπονηθεί και 
στην συνέχεια θα μεταβεί στην Α-
ράχωβα όπου και θα διανυκτερεύ-
σει, απ΄ όπου θα μεταβεί την Κυ-
ριακή κατ’ ευθείαν στην Λιβαδειά. 

Εκστρατείατωνφιλάθλων
γιατοναγώνατηςΛιβαδειάς

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα 
του πρώτου αγώνα μεγάλη θα εί-
ναι η στήριξη των φιλάθλων οι 
οποίοι με κάθε μέσω θα βρεθούν 
την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο 
της Λιβαδειάς.  

«Δεν θα σε αφήσουμε μόνη 
σου ποτέ.» το σύνθημα που κυ-
ριαρχεί στα χείλη και στο μυαλό 

των φιλάθλων της βασίλισσας του 
βορρά. 

ΟΑλιγιάρΑγκάγεφδιαι-
τητήςαπότοΑζερμπαϊτζάν
στοΛεβαδειακός–Βέροια

Διεθνής διαιτητής που έχει 
σφυρίξει και στη Super League 
ορίστηκε στον επαναληπτικό α-
γώνα ανόδου ανάμεσα σε Λεβα-
δειακό και Βέροια.

Ο λόγος για τον Αλιγιάρ Αγκά-
γεφ από το Αζερμπαϊτζάν, ο ο-
ποίος θα διευθύνει το κυριακάτικο 
παιχνίδι (15/05, 16:30) στη Λιβα-

δειά. Φέτος διεύθυνε τα παιχνίδια 
Ολυμπιακός-ΑΕΚ (1-1) και Πα-
ναθηναϊκός-Αρης (1-0), ενώ έχει 
σφυρίξει ακόμη 4 ματς της Super 
League από τη σεζόν 2018-19.

Αναλυτικά:
Κυριακή 15 Μαΐου
16:30 Λεβαδειακός-Βέροια
Διαιτητής: Αγκάγεφ (Αζερμπα-

ϊτζάν)
Βοηθοί: Αμίραλι – Ζεινάλοφ 

(Αζερμπαϊτζάν)
4ος διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρε-

βενών)

ΠανέτοιμηνακάνειτηνανατροπήηΒέροιαστηΛιβαδειά
Τραυματίας ο Βελλίδης

Στην Κατερίνη 
τη Δευτέρα

οι Παλαίμαχοι 
της Βέροιας
Πανέτοιμη είναι η ομα΄δα 

των Παλαίμαχων της Βέροιας 
για τον αγώνα της προσεχούς 
Δευτέρας με τον Πιερικό στην 
Κατερίνη. 

Η αναχώρηση θα γίνει 
στις 3 μ.μ από την καφετέρια 
ΣΑΡΑΙ  στην οδό Πιεριών . 
Καλούνται οι παλαίμαχοι να 
βρίσκονται έγκαιρα στον τόπο 
της αναχώρησης  την παρα-
πάνω ώρα. 

Στην αποστολή προστέθη-
καν και οι μάχημοι Άρης Αδα-
λόγλου και Μπάμπης Σαββί-
δης, και ο μη μάχιμος Αιμίλιος 
Χριστοφορίδης, 

Ενώ δήλωσαν αδυναμία 
συμμετοχής οι Θωμάς Λιόλιος 
(Λευκάδα) ο Σάκης Περαχωρί-
της (λόγω μπαράζ της ομάδας 
του Τενεάτης) Βασίλης Σαμα-
ράς (Αριδαία) , ενώ αρχηγός 
αποστολής ορίστηκε ο Αντώ-
νης Μπιζέτας

Με την ευκαιρία η ευχή 
των παλαίμα΄χων για τον α-
γώνα της βασίλισσας του βορ-
ρά στην Λιβαδειά ανατροπή 
και νίκη επιτυχίας της αγαπη-
μένης μας ομάδας. ...Ζητω η 
Βεροιάρα... 

Ένα άρθρο του έμπειρου Α-
θλητικογράφου Μανώλη Νεόφυ-
το με χρόνια ρεπορτάζ στο άθλη-
μα του χαντ μπολ σε αθλητικές 
εφημερίδες  θέλει να ταρακουνή-
σει τους ανθρώπους που έχουν 
ακόμη τις τύχες της ομάδας για-
τί όπως αναφέρει πρωτάθλημα 
χαντ μπολ χωρίς τον Φίλιππο 
Βέροιας δεν νοείται. 

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο 
Fecebook 

«Αγωνία και ανησυχία προ-
καλεί στο φίλαθλο κοινό του χά-
ντμπολ της Βέροιας, το μέλλον 
του ιστορικού Φίλιππου μετά τον υποβιβασμό της 
ομάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της μετά α-
πό 45 συνεχή χρόνια στην Α2 .κατηγορία 

Η ανησυχία αυτή αποτυπώνεται στην καθημερι-
νότητα του φίλαθλου κοινού της Βέροιας σε συζη-
τήσεις που γίνονται με παρέες ανθρώπων απλών 
αλλά και αθλητών του που φόρεσαν την φανέλα 
του Φίλιππου, μάτωσαν για αυτήν και έκλαψαν για 
τον υποβιβασμό του.

Και δεν είναι μόνο αυτός ο υποβιβασμός. Είναι 
και οι υποδομές του Φιλίππου που πλέον δεν λει-
τουργούν όπως παλιά.

Δεν νοείται: να μην έχει ομάδα εφήβων ο Φίλιπ-
πος. Να μην έχει ομάδα νέων ο Φίλιππος.

Να έχουμε ‘’μπει’’ στην περίοδο της δημιουρ-
γίας των νέων  ομάδων σε όλες τις κατηγορίες 
του χάντμπολ και στα μεταγραφικά παζάρια για 
απόκτηση αθλητών και ο Φίλιππος να μην έχει α-
κόμη μιλήσει με προπονητή για τον σχεδιασμό της 
ανδρικής ομάδας.

Για να μην μακρυγορώ... Η Βέροια πονά τον 
Φίλιππο και δεν αντέχει άλλη ταπείνωση. 

Πρέπει να υπάρξει κινητικότητα.
Χρειάζεται να σημάνει συναγερμός στον χώρο του 

τοπικού αθλητισμού για το μέλλον του συλλόγου.
Δυστυχώς , μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάτι που 

να με κάνει αισιόδοξο για την επόμενη μέρα και 
φοβάμαι ότι ο χρόνος περνά εις βάρος της αγαπη-
μένης ομάδας του ιστορικού Φίλιππου Βέροιας.

Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου σε όσους αυ-
τήν την στιγμή έχουν στα χέρια τους τον σύλλογο.

Οι προβληματισμοί μου, γιατί ο χρόνος περνάει 
και ακόμη δεν είναι αργά, είναι απέναντι στην διοί-
κηση του:

 Υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστι-
κή περίοδο και πότε θα ξεκινήσει;

Υπάρχουν αθλητές στην ανδρική ομάδα αυτή 
τη στιγμή που μιλάμε; Γιατί λογικό είναι ο κάθε 
αθλητής να κινείται προς το συμφέρον του και με-
ταγραφικά!

Υπάρχουν ‘’διοικητικοί’’ που θέλουν την συνέ-
χεια του Φιλίππου στο χαντ μπολ:

Απλά ερωτήματα που θέλουν απάντηση. Τις 
περιμένω. 

‘’Σώστε’’ όλοι μαζί τον Φίλιππο. Μπορείτε!

Αγωνία-Ανησυχίακαιπολλάερωτηματικά
γιατο«αύριο»τουΦιλίππουΒέροιας

μετάτονυποβιβασμότου
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 14 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και θείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.
ΑΣΙΚΙΔΗ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού , 
αδελφού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦ.
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 15 Μα-

ΐου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της αγα-
πημένης μας μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων: 

Το Σάββατο 14 Μαΐου το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στον Ιερό Ναό Γενεσίου της 
Θεοτόκου Μαλγάρων, όπου θα τελέσει το 
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακα-
ριστού π. Ιωάννου Τσιτσία.  

Το Σάββατο 14 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατικό Ε-
σπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Αγίου Αχιλλίου Γρεβενών, επί τη εορτή του 
πολιούχου και προστάτου της πόλεως Αγί-
ου Αχιλλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης και θα 
συμμετάσχει στην Ιερά Λιτανεία. 

Την Κυριακή 15 Μαΐου το πρωί θα προ-
εξάρχει στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 
στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου Γρεβενών, με την ευ-
καιρία της εορτής του πολιούχου και προ-
στάτου της πόλεως Αγίου Αχιλλίου Αρχιεπι-
σκόπου Λαρίσης. 

Πανηγυρίζει το Αγίασμα 
του Αγ. Νικολάου 

στην Πατρίδα Βέροιας 
-Υποδοχή λειψάνου του Αγίου και της 

Εικόνας Παναγία Οδηγήτρια 
Π α ν η γ υ -

ρίζει το Αγία-
σμα του Αγί-
ου Νικολάου 
στην Πατρίδα 
Ημαθίας, για 
την εορτή α-
ν α κ ο μ ι δ ή ς 
των Λε ιψά -
νων του Αγί-
ου Νικολάου. 
Με αφορμή 
την πανήγυ-
ρη θα γίνει 
υποδοχή λει-
ψάνου  του 
Αγίου Νικολάου και η Ει-
κόνα της Παναγίας Οδηγή-
τριας της Μυροβλίζουσας. 
Τα λείψανα και η εικόνα θα 
παραμείνουν στο Ναό α-
πό το απόγευμα της Πέ-
μπτης (19/5/2022)έως και 
την Κυριακή(22/5/2022) το 
μεσημέρι.

Πρόγραμμα Ιερών Α-
κολουθιών

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 
19:00 Υποδοχή στα 

προπύλαια του Ι.Ναού της 
Σεβάσμιας και χαριτόβρυ-
της Εικόνας της Παναγίας 
Οδηγήτριας της Μυροβλύ-
ζουσας, καθώς και ιερού 
Λειψάνου  του Αγίου Νικο-
λάου – Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός. 

Παρασκευή 20  Μαΐου 
(Εορτή ανακομιδής λειψάνων Αγ. Νικολάου)

07:30-10-00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία.
18:00 Παράκληση στον Αγ.Νικόλαο.
21-00:15 αγρυπνία για την εορτή Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνστα-

ντίνου και Ελένης.
Σάββατο 21 Μαΐου 2022
19:00 Αναστάσιμος Εσπερινός  - Παράκληση στην Παναγία Οδηγήτρια.
Κυριακή 22 Μαΐου 2022
07:30-10:00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
12:30-13:00 Αναχώρηση Ι. Εικόνας και  Ι. Λειψάνων  
Ο Ι. Ναός θα παραμένει όλη τη διάρκεια των ημερών του τριημέρου ανοι-

κτός από τις 07.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ. 

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
O Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», ευ-

χαριστεί θερμά την εταιρεία «ΩΡΙΩΝΑΣ ΑΕΒΕ» (ORION 
STROM) για τη σταθερή υποστήριξη προς κάλυψη βασι-
κών αναγκών των ωφελούμενων γυναικών (και των παι-
διών τους) του ξενώνα βραχείας διαμονής της δομής μας.

Η διαχρονική, γενναιόδωρη και ανιδιοτελής υποστήρι-
ξη της “ORION STROM” είναι μεγάλης σημασίας, ειδικό-
τερα στην εποχή των κρίσεων που διανύουμε (οικονομι-
κής & υγειονομικής), κάτι που καθιστά τη χορηγία και τον 
εθελοντισμό αναγκαιότερα όσο ποτέ. 

Κάθε προσφορά κοινωνικής αναφοράς του επιχει-
ρηματικού κόσμου απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία στον καθημερινό αγώνα μας για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανα-
βάθμιση του μέσου όρου ποιότητας ζωής των ατόμων και 
των ομάδων που στηρίζουμε, προάγοντας παράλληλα 
τον τοπικό αλλά και τον εθνικό μας πολιτισμό! 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

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

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 

14 Μαΐου 2022 στις 11.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Μακροχωρίου η Ελισάβετ 
Λεων.  Σταματίου σε ηλικία 95 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκο-
μείου Βέροιας είναι 2331024891.



12 14-15 ΜΑΪΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
188 τ.μ. με υπόγειο 168 τ.μ. 
στα πρώην Σφαγεία Βέροι-
ας. Μεγάλη ευκαιρία. τιμή 
188.000 ευρώ. Τηλ.: 6944 
644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 
6, περιοχή Ακροπόλεως. 
Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-
ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 
Μαυροσ ι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χωράφι  10 στρέμματα, 
χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην  άσφαλτο .  Πληρ . 
τηλ.: 6945 152085, κος 
Νίκος.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 
γ κ α ρ σ ο ν ι έ ρ α  3 8  τ . μ . 
στη Βέροια,  Κωττουν ί -
ου 14 (περιοχή Εληάς), 
4ος  όρ . ,  ασανσέρ ,  η -
μιαυτόνομη θέρμανση, 
Δ ,  Σ ,  Κ ,  WC,  μπάν ιο , 

ε ν τ ο ι χ ι σ μ έ ν η  ν τ ο υ λά -
πα,  φωτε ινό ,  τ ιμή  συ -
ζη τ ή σ ι μ η .  Τη λ . :  6 9 3 1 
929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

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

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 

1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία, μόνο 15.000 €.

Κωδ: 12745 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ. σε πολύ 
καλή τοποθεσία, κοντά στα ΚΤΕΛ κατάλληλο για 

ανέγερση οικοδομής, σ.δ 2,2 κτίζει 440 τ.μ. Τιμή: 
150.000 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευτικός 

χώρος δύο ορόφων 150 τ.μ. έκα-
στος, Βρίσκεται σε οικόπεδο 700 
τ.μ., παραπλεύρως πάρκιγκ νε-

κροταφείου. Τηλ.: 6932 230921.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλε-

ως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου, 
με 3 χώρους και κουζινα, W.C., 
για επαγγελματική χρήση ή για 
διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 
471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος α-
πό την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στε-
νήμαχος Ναούσης. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλησης. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες 
για εργασία στη «Φίνα Κότα» 
για σέρβις και κουζίνα. Για 
πληροφορίες στο τηλ.: 23310 
43222 μεά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρμα-
κείου με εμπειρία, για ημιαπασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 
φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 
τηλ.: 6972 913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 
εστιατόριο για πλήρη απασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-
ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 
καθημερινή εργασία. Μισθός 
πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-
τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 
6972 012622 κος Χρήστος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-
μερινή εργασία. Μισθός πολύ 
καλός. Υπάρχει και σπίτι για 
να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 
012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡ ΙΑ  Spec i f oods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & ερ-
γάτες παραγωγής, για εργασία 
στο υποκατάστημά της στην πε-
ριοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 23310 97588-97555, 
Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Απο-
δοχές από 80 ευρώ ημερησί-

ως. Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-

ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

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

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ισόγειο,2δωμ,σαλονοκουζίνα μπάνιο,σόμπα 200ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι,  τζάκι,κουζίνα με 
ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. 
θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

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

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσο-
δο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με 
πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 
350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ.
 Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

στον1οόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr

Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674
Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικά
στοemail:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστη
Βέροια(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

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

γασίας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο 

έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρι-

κό Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

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

λοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα



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

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

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

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 
85.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-
σμένο, 85.000  €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-
κη 68.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-
ράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-
θήκη, γκαράζ, 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 15.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 
18.000
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.
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Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: 15 Μάη, Κυριακή
της δημοκρατίας και της πολιτικής αλλαγής

Άρθρο του Αλέξη Τσίπρα

Δυόμισι χρόνια διακυβέρνησης έχουν δείξει με τον πιο σαφή, 
συχνά και δραματικό τρόπο, τι επιδιώκει και με τι μέσα ο κ. Μη-
τσοτάκης. Το καθεστώς του, που σκιάζει τις ζωές της μεγάλης 
πλειοψηφίας,  είναι ένα καθεστώς εύνοιας προς τα διαπλεκόμενα 
και συχνά ανήθικα και παράνομα συμφέροντα, κατάφωρης κοι-
νωνικής αδικίας, διακρίσεων και ρουσφετιού, ιδεοληψίας, αλλά και 
ανικανότητας και λαθών που βυθίζουν την οικονομία και τη χώρα 
στη δίνη των κρίσεων. Ενώ η απόλυτη έλλειψη κατανόησης για το 
τι ζει η μεγάλη πλειοψηφία, η αστυνομική καταστολή, το φίμωτρο 
στην ελευθερία του τύπου, η προσπάθεια να επιβληθεί το ψέμα 
της επικοινωνίας στην αλήθεια της κοινωνίας, η ενοχοποίηση του 
πολίτη για όσα αρνητικά και τραγικά συμβαίνουν, μετατρέπει πια 
την απόγνωση σε οργή.  

Ήρθε η ώρα αυτή η οργή να γίνει δύναμη αλλαγής. 
Να δώσει ενέργεια  στον κινητήρα της απαλλαγής από το καθε-

στώς Μητσοτάκη. 
Να ανοίξει το δρόμο στην πραγματική ενίσχυση της εργασίας, 

στο σεβασμό των δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε 
μια πολιτική στήριξης της μεσαίας τάξης και της υγιούς επιχειρημα-
τικότητας. Στο τέλος του αυταρχισμού, στην κατάργηση όλων των 
νόμων και των διατάξεων που σκοπό έχουν να σπρώξουν σε ένα 

θεσμικό και κοινωνικό περι-
θώριο τη μεγάλη πλειοψηφία 
και να παραδώσουν τις τύχες 
της Ελλάδας στης ίδιες ελίτ, 
που την οδήγησαν πριν λίγα 
χρόνια στο γκρεμό της χρεο-
κοπίας. 

Δεν πρέπει να επιτρέψου-
με να επαναληφθεί η ιστορία 
ως τραγωδία. Η Κυριακή που 
έρχεται μπορεί να γίνει η αρχή 
του τέλους για το καθεστώς 
Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία ανοίγει τις 
πόρτες του στη δημοκρατία, 
στη συμμετοχή του πολίτη, σε 
μια πρωτόγνωρη διαδικασία 
που φιλοδοξεί να συνενώσει 
την αντίθεση στη σημερινή κα-
ταστροφική κυβέρνηση και την 
αντίσταση στην πολιτική της 
σε κίνημα και ποτάμι προό-
δου και αλλαγής. Κάθε δημο-
κρατικός πολίτης, ανεξάρτητα 
αν είναι ή δεν είναι μέλος του 
κόμματος, μπορεί και πρέπει να δώσει το δικό του παρών σ’ αυτή 
τη μεγάλη προσπάθεια. Γιατί δεν είναι μια προσπάθεια και μια δι-
αδικασία στενά κομματική, αλλά μια πλατιά δημοκρατική ευκαιρία 
να παρέμβουν οι ίδιοι οι πολίτες, με τη δική τους άποψη και τις 
δικές τους ιδέες, στην πολιτική. Μια διαδικασία που φιλοδοξεί να 
βγάλει την πολιτική από το γκέτο των «ειδικών» και να τη φέρει 
στο επίκεντρο της κοινωνίας μας.    

Χρειαζόμαστε μια νέα αρχή για να επιστρέψει στη χώρα το 
αίσθημα ασφάλειας για την επόμενη μέρα, για να χτίσουμε μια 
Ελλάδα σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δημοκρατική και πάνω απ’ όλα 
δίκαιη. Γι’ αυτό η πολιτική αλλαγή και μια νέα ισχυρή προοδευ-
τική κυβέρνηση δεν είναι μόνο κομματικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία. Είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Η 
Ελλάδα χρειάζεται εδώ και τώρα μια κυβέρνηση υπεύθυνη, που 
αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και πορεύεται χωρίς 
εξαρτήσεις, χωρίς χορηγούς με μόνη της έγνοια την κοινωνική 
συνοχή και τη δίκαιη ανάπτυξη της πατρίδας. Μια κυβέρνηση με 
σχέδιο και απαντήσεις σε όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που 
έχουμε μπροστά μας. Από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και 
των μισθών, τις δομικές μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Υγεία και 
τη Δημόσια Παιδεία, μέχρι την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, 
την ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας με έμφαση στα πιο 
δυναμικά κομμάτια του παραγωγικού της ιστού και τις μεγάλες 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο, ευνο-
μούμενο και δημοκρατικό κράτος του 21ου αιώνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι το όχημα των Ελλη-
νίδων και των Ελλήνων σε μια τέτοια πορεία συλλογικής κοινωνι-

κής ανάτασης. Ένα κόμμα που έχει διαπιστευτήρια στα δύσκολα. 
Έτοιμο, έμπειρο και με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που του 
αναλογεί. Ένα κόμμα που δεν γέννησαν οι ελίτ, αλλά η ανάγκη της 
ελληνικής κοινωνίας να ξεφύγει από ένα φαύλο κύκλο ανικανότη-
τας και διαφθοράς που έριξε τη χώρα στα βράχια.

Με τη συμμετοχή και την ψήφο όλων των δημοκρατικών πολι-
τών στις 15 Μάϊου, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος μιας 
σκληρής περιόδου για την κοινωνία. Είναι πλέον η ώρα να τους 
στείλουμε πίσω το λογαριασμό, είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής!  

Στέλνονται 300.000 ειδοποιητήρια σε πολίτες 
για διακανονισμό των οφειλών τους στον ΕΦΚΑ

Περίπου 300.000 “ραβασάκια” αναμένεται να αποστείλει τις επόμενες ημέρες το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Εισφορών (ΚΕΑΟ) σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του, επανεκκινώντας  
τις διαδικασίες των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεων και πλειστηριασμών) προς τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ που 
είχαν «παγώσει» λόγω της πανδημίας, με στόχο την είσπραξη 1,19 δισ. ευρώ εντός του 2022. 

Μέσω αυτών των ειδοποιητηρίων οι  πολίτες θα ενημερώνονται για τις δυνατότητες διακανονισμού των οφειλών 
τους σε 12μήνες, εάν όμως δεν διευθετήσουν τα κέρδη τους εντός των 3 μηνών τότε το ΚΕAO θα ενεργοποιεί τις δι-
αδικασίες των αναγκαστικών μέτρων. Ενώ προτεραιότητα για τη λήψη μέτρων αναμένεται να δοθεί  στις πρόσφατες 
οφειλές που έχουν την πιο υψηλή  εισπραξιμότητα.

Ηδη τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ ξεπέρασαν τα 41 δισ. ευρώ και στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του ΚΕΑΟ προ-
βλέπεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και κατά συνέπεια η αύξηση των 
εσόδων.

Το νέο σχέδιο προτάσσει την εντατικοποίηση των δράσεων για την αύξηση των εισπράξεων, ενώ παράλληλα θα 
επιδιώκει την αποτροπή νέων οφειλών, την προτροπή  των οφειλετών για ένταξη και παραμονή σε διακανονισμό, 
καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις.  

Προβλέπεται επίσης και μεταφορά από τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ της αρμοδιότητας 
χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και ήδη πραγματο-
ποιούνται οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Από το σχέδιο δράσης, προκύπτει ότι αναμένεται νομοθετική ρύθμιση, 
ώστε η έκδοση  των εν λόγω αποδεικτικών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ ληξι-
πρόθεσμες οφειλές.  

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία 
που λαμβάνονται υπόψη είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλή-
ρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

Η πλειονότητα των οφειλετών είναι μη μισθωτοί  με οφειλές για τα έτη από το 2017 και μετά που είχαν ήδη ενταχθεί παλαιότερα στο ΚΕΑΟ για τις οφειλές τους στους τέως ασφαλιστικούς φορείς στους ο-
ποίους ασφαλίζονταν, όμως με  τη δημιουργία του ΕΦΚΑ εντάχθηκαν σε νέο μητρώο οφειλέτη.

Με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την καταπολέμηση διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της συστηματικής 
αποφυγής καταβολής εισφορών.
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