
 “ΚΗ’ Παύλεια”

Το ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής 

Έτοιμο να 
Πρωταγωνιστή-

σει Ξανά
Της Ολυμπίας Αποστόλου

Με επιστολή του στον 
δήμαρχο Νάουσας 

Ν. Καρανικόλα, 
ο Μητροπολίτης απαντά 

στον πρ. δήμαρχο 
Τ. Καραμπατζό για το 
μνημείο των Αγίων 

Γυναικών στους 
«Στουμπάνους»

25 νέοι γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ 
Βέροιας για εκτιμήσεις

Με μεγάλη επιτυχία η 
αναβίωση του ποντιακού 

ταφικού εθίμου στην Πατρίδα

Το 
“Μέγεθος 

Εμφιετζόγλου” 
Του Κώστα Γ.
Γιοβανόπουλου

«Κατεβάζουν απεργιακά ρολά»
 την επόμενη εβδομάδα 
στην Τράπεζα ΠειραιώςΕκπληκτική η Βέροια όχι μόνο 

δεν κέρδισε αλλά ηττήθηκε 1-2 
από την Λαμία!!!
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Επιστρέψαμε σε μια 
«κανονικότητα»…που μόνο 

κανονική δεν είναι!!!
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι τώρα που 

έχουμε απελευθερωθεί από λοκντάουν, καραντίνες 
και υποχρεωτικά λουκέτα η ανάγκη οικονομικής στήρι-
ξης επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι μεγαλύτερη 
από τότε; Θεωρούσαμε ότι όταν ήταν όλα κλειστά και 
οι εργαζόμενοι ήταν με αναστολή εργασίας, βιώναμε 
την χειρότερη περίοδο της εμπορικής και κοινωνικής 
ζωής μας, αλλά δυστυχώς η σημερινή καθημερινότητα 
τουλάχιστον οικονομικά ζορίζει ακόμη περισσότερο τον 
Έλληνα. Η τεράστια έκρηξη ακρίβειας που εδράζεται 
κυρίως στην αύξηση της τιμής της ενέργειας και καυσί-
μων έχουν καταστήσει εφιάλτη την καθημερινότητα. Κα-
νένας δεν τα βγάζει πέρα και με λύπη ακούω κάποιους 
να νοσταλγούν τις εποχές που ήμασταν κλεισμένοι στα 
σπίτια και στέλναμε SMS για να κάνουμε έναν περίπατο 
στο τετράγωνο γύρω από το σπίτι. 

Δεν ξέρω που θα βγει αυτή η κατάσταση, αλλά και 
πώς θα την «βγάλουμε» από δω και πέρα, αφού ζούμε 
μια «επίπλαστη» κανονικότητα, που μόνο κανονική δεν 
είναι! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
Βε νι ζέ λου 10, Βέ ροι α 
Τ.Κ. 59132
ΤΗΛ. 2331502603
FAX 2331502481
www.laosnews.gr
laosveroia@gmail.com
news@laosnews.gr

e-mail λογιστηρίου:
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 100 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 50 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
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ΔύσηΉλιου:19.49

166-199

ΤΕΤΑΡΤΗ
15

ΙΟΥΝΙΟΥ
Ιερωνύμου, Αυγουστίνου Ίππωνος,

Άμως προφήτου

Ηδιάνοιξητης«Καππαδοκίας»
διευκόλυνεόλητηνπεριοχή

Μία μικρή διάνοιξη δρόμου 
επί της Καππαδοκίας ήταν ικανή 
να διευκολύνει εκατοντάδες κα-
τοίκους της περιοχής Καπετανί-
δη – Πασσαλίδη- Ηρακλέους, οι 
οποίοι αναγκαζόταν να κάνουν 
ολόκληρα χιλιόμετρα για ναπάνε 
είτε στα σπίτια τους ή στην παι-
δική χαρά και την πλατεία της 
περιοχής.

Μια παρέμβαση  μετά τα σκα-
λιά στην οδό Καππαδοκίας ά-
νοιξε τον  δρόμο και άλλαξε τις 
καθημερινές διαδρομές των πε-
ριοίκων που μιλώντας γι αυτό 
στην εφημερίδα μας εξέφρασαν 
τις ευχαριστίες τους προς τον Δή-
μο. Μικρα πράγματα που, όμως, 
αλλάζουν προς το καλύτερο την 
καθημερινότητα των ανθρώπων! 

ΣτονβεροιώτηαρχιτέκτοναΓιώργοΔημόπουλο,
το1οβραβείοτουδιαγωνισμούγιατο«deck»

στηνπαλιάπαραλίαΘεσσαλονίκης

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (deck) στην παλιά πα-
ραλία Θεσσαλονίκης που είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ώστε να δοθεί «ανάσα» στις χιλιάδες κατοίκων 
και τουριστών που επισκέπτονται καθημερινά το παραλιακό μέτωπο, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση δεκαπέντε προτά-
σεων.

Η Οικονομική Επιτροπή επικύρωσε την απόφαση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία αξιολόγησε τις 
προτάσεις που κατατέθηκαν και αποφάσισε την απονομή τριών βραβείων και τριών ισότιμων εξαγορών.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην πρόταση που υπογράφεται από τον βεροιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό Γεώργιο 
Δημόπουλο και την πολιτικό μηχανικό ΒασιλικήΠαναγιωτοπούλου, που προτείνουν δύο χωρικές ζώνες που διατρέχουν 
παράλληλα όλο το θαλάσσιο μέτωπο της παλιάς παραλίας. Κι όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κ. Ζέρβας, «η παλιά παραλία αποκτά νέα μορφή. Στο πιο αγαπημένο σημείο της πόλης, εκεί που εκατοντάδες περνούν 
καθημερινά, από το λιμάνι μέχρι τον Λευκό Πύργο, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα μπαλκόνι στη θάλασσα…».

Συγχαρητήρια και στους δύο άξιους μηχανικούς! 

Άσε το νερό να τρέχει…
τζάμπα είναι από το 
διπλανό σχολείο!!! 

Αυτή είναι η καθημερινή εικόνα δίπλα από το 3ο 
δημοτικό σχολείο Βέροιας επί της οδού Μ. Μπότσα-
ρη(απέναντι από το Τζαμί), όπως μας αναφέρουν 
περίοικοι, με τεράστια σπατάλη νερού. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, η οικογένεια Ρομά που ζει δίπλα 
από το σχολείο έχει συνδεδεμένο λάστιχο με την 
βρύση του σχολείου και το νερό τρέχει συνεχώς…
αφού δεν το πληρώνουν! Όπως φαίνεται και στην 
φωτογραφία σαν τα παπιά πλένουν και βρέχουν τον 
δρόμο και μάλιστα αρκετές φορές την ημέρα, όπως 
αναφέρουν οι περίοικοι. 

Είναι δυνατό να μην έχει πάρει χαμπάρι κανένας 
από το σχολείο την κατάσταση; Λογαριασμό ΔΕΥΑΒ 
πληρώνει άραγε το σχολείο, και αν ναι δεν έχουν 
παρατηρήσει υπερκατανάλωση; Και μπορεί να συ-
νεχιστεί αυτή η προκλητική και ασύδοτη χρήση 
νερού εις βάρος όχι μόνο του σχολείου, αλλά και του 
«υδάτινου κεφαλαίου» που το σκορπούν στο δρόμο; 

Αναμένουμε και απαντήσεις και δράσεις…

25 νέοι γεωπόνοι στον ΕΛΓΑ Βέροιας για εκτιμήσεις
Με απόφαση του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, προσλαμβάνονται άμεσα 130 γεωπόνοι συμβα-

σιούχοι, οκτάμηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ, για την ενίσχυση των υποκαταστημάτων, ώστε με ταχύτητα να εξελιχθεί 
το εκτιμητικό έργο του οργανισμού, μετά από τις ζημίες που προκάλεσε στις καλλιέργειες η πρόσφατη κακοκαιρία 
‘Genesis’. 

Στο υποκατάστημα της Βέροιας προσλαμβάνονται 25 γεωπόνοι, που από σήμερα, μπαίνουν στη μάχη… «Οι 
υπηρεσίες και η Διοίκηση του ΕΛΓΑ, θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στα καθήκοντα μας και θα δικαιώσουμε τις προσ-
δοκίες των παραγωγών, οι οποίοι ασφαλίζουν τις καλλιέργειές τους στον Οργανισμό μας, να μας έχετε εμπιστοσύνη» 
δηλώνει ο κ. Λυκουρέντζος.

Επίσης, κατόπιν συνεργασίας του προέδρου του ΕΛΓΑ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Γεωργαντά, 
και τον αναπληρωτή υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οργανισμός είναι σε ετοιμότητα να προκηρυ-
χθούν και νέες θέσεις εκτάκτων γεωπόνων εάν αυτό απαιτηθεί από την εξέλιξη του εκτιμητικού έργου στις συγκεκριμέ-
νες περιοχές.



Τάσος Μπαρτζώκας: Τη δύναμη 
στο Πανεπιστήμιο πρέπει να την έχει 
η ελευθερία 
του λόγου. 

Όχι 
η βαριοπούλα!
Σε μια εφ’όλης της ύλης παρέμβαση, επί 

της επικαιρότητας, στην εκπομπή «Βήμα 
στην Κεντρική Μακεδονία», τοποθετήθηκε 
ο Τάσος Μπαρτζώκας, απαντώντας, μεταξύ 
άλλων, στο επίμαχο ζήτημα της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας. 

Όπως δήλωσε στον Κοσμά Ερυθρό-
πουλο, κάνοντας αναφορά και στην ε-
μπειρία του ως φοιτητή, η μεταρρύθμιση 
της Νέας Δημοκρατίας για την Πανεπι-
στημιακή Αστυνομία, δεν παραβιάζει το 
πανεπιστημιακό αυτοδιοίκητο, σύμφωνα 
και με πρόσφατη απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας.

Ο Βουλευτής ξεκαθάρισε ότι η ίδρυση 
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας είναι 
προς όφελος της κοινωνίας, η οποία 
άλλωστε τάσσεται υπέρ της ασφάλειας 
και της ελευθερίας του λόγου στα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας, παραθέτοντας 
και την πρόσφατη εμπειρία του από το 
σύγχρονο πανεπιστήμιο της Ξάνθης, το 
οποίο επισκέφτηκε με το Κυβερνητικό 
Κλιμάκιο, δήλωσε χωρίς περιστροφές 
ότι «οι κατεστραμμένες βιβλιοθήκες, τα 
σπασμένα έδρανα και οι λερωμένοι, με 
παρωχημένη συνθηματολογία και αφί-
σες, τοίχοι, αλλά και οι ταμπουρωμένοι 
βάνδαλοι που εκφοβίζουν και διαπράτ-
τουν έκνομες ενέργειες, δεν έχουν καμία 
απολύτως θέση στα Πανεπιστήμια των 
παιδιών μας. Στα πανεπιστήμια θέση 
έχει η ελευθερία του λόγου, η αριστεία, 
η παραγωγή πολιτισμού και η μάθηση. 
Στα πανεπιστήμια τη δύναμη την έχει το 
επιχείρημα. Όχι η βαριοπούλα».

Για έξι ακόμη μήνες, δηλαδή, παρατείνεται  ο μειωμένος 
συντελεστής ΦΠΑ σε αρκετά προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, 
που έληγε κανονικά στο τέλος Ιουνίου, αλλά με διάταξη που πε-
ριλαμβάνεται σε νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρατείνεται έως και τις 
31 Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικότερα με βάση το άρθρο 35 του νομοσχεδίου, παρατεί-
νεται έως και τις 31.12.2022 η εφαρμογή:

· μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, για τα μη αλκοολούχα 
ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201, της 
παρ. 51 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, καθώς και

· για τα εισιτήρια κινηματογράφων,
· για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους,
· για τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων,
· για τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κή-

πους,
· για τις υπηρεσίες εστίασης,
· για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και
· για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης 

χορού του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η παράταση εφαρ-

μογής των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα ως άνω αγαθά 
και υπηρεσίες κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνέχι-
ση των συνθηκών δυσπραγίας στην οικονομία λόγω της πανδη-
μίας του κορονοϊού COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης.
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Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το καθεστώς 
του μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες

Υπογραφή σύμβασης
 για την αντικατάσταση 

του ελαστικού συνθετικού 
τάπητα του στίβου

 στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο  “Δ. Βικέλας”

Στην υπογραφή της σύμβασης για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ”» προχώρησαν ο Δήμαρ-
χος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχου-
ρίδης, με τον Παύλο Πετρίδη, η τεχνική εταιρία του οποίου εδρεύει στο Κιλκίς.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα που είναι επιστρωμέ-
νος μέσα στα όρια της εσωτερικής περίφραξης του αγωνιστικού χώρου. Η επιφάνεια επίστρω-
σης του νέου ελαστικού συνθετικού τάπητα είναι περίπου 9.000μ², ενώ ισχύουν οι προδιαγρα-
φές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς  Ένωσης Ομοσπονδιών 
Κλασικού Αθλητισμού. 

Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 895.000,00 €, χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης».



Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου
Εκδήλωση 

των ΚΗ’ Παυλείων 
με τίτλο «Με τα μάτια 

του Μικρασιάτη
 δημιουργού»

Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου, στις 8  μ.μ., στο Παύλειο Πολιτι-
στικό Κέντρο (πλησίον του Βήματος του Αποστόλου Παύλου) θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Με τα μάτια του Μικρασιάτη 
δημιουργού». Η εκδήλωση εντάσσεται αφενός στα πλαίσια των ΚΗ’ 
Παυλείων και αφετέρου στην μνήμη των 100 χρόνων της Μικρασια-
τικής Καταστροφής και Γενοκτονίας.  Είναι μια αφηγηματική μουσικο 
-χορευτική παράσταση με συμμετοχή των καλλιτεχνικών τμημάτων 
του Χορευτικού, της Χορωδίας και της Ορχήστρας του Συλλόγου. Θα 
παρουσιαστούν ιστορικά γεγονότα της Μικρασιατικής Καταστροφής 
και της Προσφυγιάς μέσα από τα μάτια  των Μικρασιατών λογοτεχνών

Γεωργ. Σεφέρη, Φωτ. Κόντογλου, Ηλία Βενέζη, Στρ. Δούκα, Στρ. 
Μυριβήλη Δημ. Ψαθά κ.λ.π. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Ξεκινά η λειτουργία του 
ανοικτού κολυμβητηρίου 

Ζερβοχωρίου 
Ξεκινά την Παρασκευή 17.06.2022,  η λει-

τουργία του ανοικτού κολυμβητηρίου της Τοπι-
κής Κοινότητας Ζερβοχωρίου του Δήμου Νάου-
σας. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί τις καθη-
μερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 12:00 
έως 20:00. 

Το αντίτιμο για την είσοδο στο κολυμβητήριο 
θα είναι 1 ευρώ, ενώ για Άτομα με Αναπηρία 
(ΑμεΑ), πολύτεκνους και ανέργους η είσοδος 
θα είναι δωρεάν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπι-

κός μη Κερδοσκο-
πικός Σύλλογος 
Φίλων Κέντρου 
Μέριμνας ΑμΕΑ 
Βέροιας ευχαριστεί 
θερμά τους Γιώργο 
και Χρήστο Μπίκα 
για την ευγενική 
προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος 
στα παιδιά και το 
προσωπικό του 
Κέντρου Μέριμνας 
ΑμΕΑ Βέροιας. 

Με σεβασμό α-
γάπη και ευγένεια 
το προσωπικό του 
SALA της ΕΛΙΑΣ 
ετοίμασαν για εμάς 
ζεστό και περιποι-
ημένο φαγητό και 
στην ουσία το δι-
καίωμα της κοινω-
νικής ένταξης σε 
έναν από τους κα-
λύτερους χώρους 
της πόλης μας. 
Ευχαριστούμε για 
τον ευαίσθητο τρό-
πο προσέγγισης, 
τον αξιόλογο κύριο Ρωμανίδη Νίκο που ενδιαφέρθηκε και προετοίμασε τη φιλο-
ξενία. Ευχόμαστε υγεία και δημιουργικότητα σε όλους. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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Σήμερα στο καφέ Εκτός Χάρτη της Βέροιας

Παρουσιάζεται η νέα ποιητική 
συλλογή του Δημήτρη 

Γ. Παπαστεργίου «Όλα στο μαύρο» 

Οι εκδόσεις Ρώμη και ο Ποιητικός Πυ-
ρήνας παρουσιάζουν στο καφέ Εκτός Χάρ-
τη της γκαλερί Παπατζίκου στη Βέροια, τη 
νέα  ποιητική συλλογή του Δημήτρη Γ. Παπαστεργίου,  «Όλα στο μαύρο», την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022, στις 8:00 μ.μ.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι ποιητές:
Παύλος Παρασκευαΐδης και Δημήτρης Καπετανάκης
ενώ θα συνοδεύσει μουσικά ο Γιάννης Γεωργουδάκης.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Θοδωρής Κιντάπογλου.
.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

Δημητρίου και της Παναγιώτας, το γέ-
νος Καραλιόλιου, που γεννήθηκε στη 
Βέροια και κατοικεί στην Πατρίδα Ημα-
θίας και η ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του 
Χρήστου και της Βαλμπονα-Ιωάννας, 

το γένος Νατσο, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    

                                         
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο 

Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά: -Τον κ.Ιορδάνη Χατζόγλου του 
Κυριάκου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε , για ένα πλή-
ρες γεύμα , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Τους κ.Λεωνίδα Φάκα του Πέτρου και κ.Λεωνίδα Φάκα του 
Γεωργίου , για την δωρεά του ποσού των 200 Ε, εις μνήμη της 
θείας τους Ανθούλας Φάκα-Τζιμογιάννη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις 
μνήμη των γονέων της και του θείου της.

-Την Οικ.κ.Βασιλικής Ντίνου , για την ευγενική προσφορά 
ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη των γονέων  τους ,  Αλέξαν-
δρου και Μαρίας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Κύριο (Β.Μ.) και Ανώνυμη Κυρία (Ε.Γ.), για την 
ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη των 
γονέων τους.

-Το Ζαχαροπλαστείο LIDO , Αφοι Κουτόβα , για την ευγενι-
κή προσφορά 1 μεγ.Δίσκου κολλύβων ,για την ημέρα τέλεσης 
Μνημοσύνου Δωρητών και Ηλικιωμένων Τροφίμων του Γηρο-
κομείου Βέροιας.

-Το Μανάβικο ``Με την Οκά και την Σέσουλα`` και την κ.Βύζα 
Καλλιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και φρού-
των , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Δημοσθένη Παπαπετρίδη , για την ευγενική προσφο-
ρά 30 Kgr Πιπεριές , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά πρωινού με 
σουφλέ , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Αρτοποιείο Χονδραντώνη Μαρίας , για την ευγενική προσφο-
ρά τυροπιτάκια , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική 
προσφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Βέροιας.

                                          Εκ της Δ/νσεως 



Η κακοκαιρία “GENESIS” που 
έφερε από την Πέμπτη 9 Ιουνίου 
ισχυρές βροχές, καταιγίδες και 
χαλάζι σε όλη την Ελλάδα δεν ά-
φησε χωρίς καταστροφές και τον 
νομό Ημαθίας . 

Σε επίσκεψη της την Δευτέρα  
13/6 στην περιοχή της Νάουσας, 
η κ. Φρόσω  Καρασαρλίδου, συ-
ναντήθηκε με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Αγροτών Νάουσας κ. 
Μάκη Αντωνιάδη και τον ταμία κ 
Σιδέρη  Γιώργο και επισκέφθηκε 
χωράφια με κεράσια και ροδά-
κινα .

Μεγάλο πρόβλημα αντιμετω-
πίζουν οι ποικιλίες που συγκομί-
ζονται  τώρα σε όλο τον Νομό και 
την  περιοχή Νάουσας , κυρίως 
τα κεράσια με το σκάσιμο λόγω 
της βροχής αλλά και τα νεκταρί-
νια με σκουριές. 

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά προκλήθηκε απόλυτη 
καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες , όπου χτύπησε το 
χαλάζι.

Επειδή όλες οι παραπάνω ζημιές καλύπτονται από τον 
ΕΛΓΑ και σήμερα θα βγουν κλιμάκια για προεπισκόπηση 
των καταστροφών ζητάμε:

• Να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες των προεπισκο-
πήσεων και της αποστολής γεωπόνων- εκτιμητών, ώστε οι 
εκτιμήσεις να ξεκινήσουν αμέσως και να ολοκληρωθούν το 
ταχύτερο δυνατόν.

• Να προχωρήσει  ο  ΕΛΓΑ  στην άμεση πρόσληψη ικα-
νού αριθμού  Γεωπόνων, λόγω των μεγάλων διαστάσεων 
της καταστροφής τοπικά και πανελλαδικά .

• Να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύψει με δίκαιες αποζημιώ-
σεις τους αγρότες .

Η Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τους πληττόμενους 
αγρότες , αφού για πολλοστή συνεχή χρονιά βλέπουν την 
παραγωγή τους να καταστρέφεται λόγω των έντονων και-
ρικών φαινομένων, ενώ ήδη έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα 
για την καλλιέργεια. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης για τον 
αγροτικό κόσμο!

 Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά της Βέροιας 
πραγματοποίησε την Τρίτη  η πρ. Βουλευτής 
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου. Μίλησε με πα-
ραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές για την 
οικονομική κρίση, την ακρίβεια και το αυξημένο 
καλλιεργητικό κόστος.΅

 Η κα Καρασαρλίδου δήλωσε: «Η κατάστα-
ση στην πραγματική οικονομία της Ημαθίας 
- μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής - είναι 
εξαιρετικά δύσκολη. Η έκρηξη του κόστους 
παραγωγής και μεταφοράς δημιουργεί τεράστια 
προβλήματα, ενώ οι πρωτοφανείς αυξήσεις 
στην ενέργεια ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδη-
μα των πολιτών και απειλούν την βιωσιμότητα 
εκατοντάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει την 
επιλογή να μην αντιμετωπίσει την ακρίβεια και 
να αφήσει μια ολόκληρη κοινωνία απροστάτευ-
τη. Η ζοφερή κοινωνική πραγματικότητα που 
έχει διαμορφώσει δεν αποτελεί μονόδρομο. Τα 
πράγματα μπορούν και πρέπει να αλλάξουν, 
από μια προοδευτική κυβέρνηση που θα συ-
γκρουστεί αποφασιστικά με την ακρίβεια και θα 
στηρίξει ουσιαστικά την κοινωνία».

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

Φρόσω Καρασαρλίδου: Άλλη μια χρονιά 
απόλυτης καταστροφής στις καλλιέργειες 

απο το χαλάζι - Η Κυβέρνηση 
οφείλει να στηρίξει τους αγρότες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ                                                                           Νάουσα 14-06-2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 7974
Τμήμα Δημοτικών Δασών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΡΠΩΣΗ 2022 

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:
Την 21η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα 

διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την έκτακτη κάρπωση των συστάδων 
4α, 9γ, 25α, 25β, 29γ, 57α, 57β, 57γ, 57δ, 60γ, 61α, 61β του Δημοτικού δάσους Νάουσας. 

Ποσότητα ξυλείας: Ξυλώδης όγκος οξυάς: 626,74κ.μ. και Ξυλώδης όγκος μ. πεύκης: 148,82κ.μ
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξηθούν έως 30%.

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1.000€.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επι-

τροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της 

διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν 
για οποιαδήποτε αιτία.

2) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
3) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
4) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
5) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
6) Εγγύηση συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις ερ-

γάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Π. Τσάκνης και κα Ε. Σκόδρα τηλ. 2332350345 και 2332350344) 
για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 28η  Ιου-
νίου 2022 την ίδια μέρα και ώρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άμεσες ενέργειες από τον ΕΛΓΑ 
για την εκτίμηση των ζημιών 

από τις έντονες βροχοπτώσεις 
ζήτησε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

 
Την παρέμβαση του ΕΛΓΑ για 

την άμεση εκτίμηση της ζημίας 
που υπέστησαν οι πληγέντες 
παραγωγοί φρούτων του Ν. Η-
μαθίας λόγω των έντονων και 
συνεχόμενων βροχοπτώσεων το 
τελευταίο χρονικό διάστημα ζή-
τησε ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ 
της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από 
τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Αν-
δρέα Λυκουρέντζο σε τηλεφωνι-
κή τους επικοινωνία.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε 
ότι σύμφωνα με γνωμοδότηση 
Ομάδας Εργασίας, η οποία συ-
γκροτήθηκε κατά το παρελθόν 
από το Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίμων, καθο-
ρίστηκε ότι οι ζημίες που παρου-
σιάζονται μετά από το φαινόμενο 
της έντονης, άκαιρης και διαρ-
κούς βροχόπτωσης είναι ζημίες 
οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ως τέτοιες ζημίες, είναι αυτές που 
προκλήθηκαν  από καρπόπτωση ή από αλλοίωση του φλοιού των φρούτων.

Ως εκ τούτου ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε την άμεση κινητοποίηση των κλιμακίων του 
Οργανισμού προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να δρομολογηθούν μετέπειτα 
οι περαιτέρω ενέργειες, με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ να διαβεβαιώνει ότι το φαινόμενο πα-
ρακολουθείται στενά και ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα με 
σεβασμό στην αγωνία των πληγέντων παραγωγών.

Επίσκεψη της Φρόσως Καρασαρλίδου 
στη λαϊκή αγορά της Βέροιας



«Κατεβάζουν απεργιακά ρολά» 
την επόμενη εβδομάδα 
στην Τράπεζα Πειραιώς

Σε γενική α-
περγία καλεί ο 
Σύλλογος Ερ-
γαζομένων στην 
Τράπεζα Πειραι-
ώς (ΣΕΤΠ) την 
ερχόμενη Τρίτη 
21 Ιουνίου 2022 
ό λ ο υ ς  τ ο υ ς 
συναδέλφους 
τους.

 Συγκεκριμέ-
να, όπως ανα-
φέρει σε ανακοί-
νωσή του: 

«Μετά από 
την τρίτη συνά-
ντηση για τη δι-
απραγμάτευση 
της νέας Επι-
χειρησιακής μας 
Σύμβασης, όπου το χάσμα των θέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους 
παραμένει αγεφύρωτο, ο Σ.Ε.Τ.Π. προκηρύσσει:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, για την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022»
«Διανύουμε μία εποχή έντονων εργασιακών ανατροπών προς το χειρότερο, είτε με 

αποφάσεις της Διοίκησης της Τράπεζας, είτε με εργασιακούς Νόμους, που και τα δύο 
βάλουν στον πυρήνα της εργασιακής μας ζωής.

Τα αιτήματά μας είναι δίκαια, είναι εφικτά, είναι αναγκαία!
Απεργούμε για:
Επιχειρησιακή Σύμβαση που διασφαλίζει την εργασία μας.
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή 

Σύμβαση που αντανα-
κλά στις ανάγκες της 
εργασίας μας και μιας 
εποχής ανατιμήσεων 
και πληθωρισμού.

Να  δηλώσουμε 
την αντίθεσή μας στο 
business plan που 
εκπαραθυρώνει στο 
σχεδιασμό του, τον έ-
ναν στους τρείς εργα-
ζόμενους.

Την διατήρηση του 
δικτύου καταστημά-
των, πέρα από όποια 
φημολογούμενη ανα-
στολή λόγω προεκλο-
γικής περιόδου.

Τις απαράδεκτες 
πρακτικές πιέσεων 
και εκφοβισμού (στο-
χοποιημένοι συνάδελ-
φοι με αδιαφανή κρι-
τήρια, συνάδελφοι με 
«ημερομηνία λήξης» 
στα πενήντα και κάτι, 
συνάδελφοι που βρέ-
θηκαν να εργάζονται 
μακριά από τις οικογέ-
νειές τους).

Συνάδελφοι,
Σε αυτό τον αγώνα, 

ο κάθε εργαζόμενος 
και οι Σύλλογοι, πρέ-
πει να είμαστε μαζί, 
πέρα από κοντόφθαλ-
μες φιλοδοξίες και πα-
ραπλανητικούς λαϊκι-
σμούς.

Απεργούμε  κα ι 
καλούμε: Κάθε εργα-
ζόμενο χωριστά και ό-
λους τους Συλλόγους 
να στηρίξουν τον αγώ-
να μας αυτό.

 Συμμε τ έχουμε 
στην παράσταση δι-
αμαρτυρίας που θα 
πραγματοποιηθεί την 
ημέρα της απεργίας 
21 Ιουνίου, έξω από 
το κτίριο της Διοίκη-
σης, Αμερικής 4, στις 
11.00 π.μ.», καταλήγει 
η ανακοίνωση των ερ-
γαζομένων στην Τρά-
πεζα. 
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Περίληψη απόφασης τροποποίησης 
καταστατικού Σωματείου

Με την με αριθμό 12/2022 διάταξη διαδικασίας εκουσίας 
δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Βέροιας εγκρίθηκε η τροπο-
ποίηση του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία 
΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΚΙΑΣ΄΄ που εδρεύει στην τοπική 
κοινότητα Συκιάς Δήμου Βέροιας Ημαθίας και συγκεκριμένα 
εναρμονίσθηκε πλήρως αυτό στις διατάξεις των Νόμων 
2725/1999, 4726/2020 και 4809/2021, κωδικοποιήθηκε σε 
ενιαίο κείμενο και καταχωρήθηκε με τη νέα του μορφή στο 
δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας.

Βέροια, 30/05/2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Λεωνίδας Ακριβόπουλος
Δικηγόρος

Δ. Βικέλα 3, 59132, Βέροια
Τηλ.: 2331025125, 6977488024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ι. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 2280/10.6.2022 έκθε-
ση επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή στο Εφετείο Κεντρικής 
Μακεδονίας, με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Χαράλαμπου 
Ανανιάδη, κατόπιν γραπτής παραγγελίας του Δικαστικού Πλη-
ρεξουσίου Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Παναγιώ-
τη Δρακόπουλου, επιδόθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Βέροιας για λογαριασμό του 3ου εναγόμενου, Στέργιου 
Σίσση του Σίσση, αγνώστου διαμονής και λοιπών στοιχεί-
ων κατά το κτηματολογικό φύλλο του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160081921004/0/00, ακριβές αντίγραφο της, από 8.6.2022 
(αρ. κατ. 82/ΤΜ/9.6.2022) απευθυνόμενης, ενώπιον του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, αγωγής, άρθρου 6 παρ.2 και 
7Α παρ. 1α ν. 2664/1998 (τακτική διαδικασία), με συνημμένη 
έκθεση κατάθεσης δικογράφου και ενημέρωση από τη γραμμα-
τεία του δικαστηρίου για τις προθεσμίες επίδοσης κατάθεσης 
προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης κλπ, προς γνώση του 
και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενος να ενεργήσει κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 237 επ. ΚΠολ, όπως ισχύει.

ΙΙ. Η αγωγή αυτή, την οποία ασκεί νπδδ με την επωνυμία 
Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΑΦΜ:997165051, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών) 
που εδρεύει στην Αθήνα, Θαλού και Πιττακού 10 και εκπροσω-
πείται νόμιμα στρέφεται αναφορικά με το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 
160081921004/0/00  κατά του ανωτέρω Στέργιου Σίσση του 
Σίσση κα, περαιτέρω, και κατά άλλων φυσικών και νομικών 
προσώπων για άλλα γεωτεμάχια για τα οποία έλαβε χώρα επί-
δοση ως γνωστής διαμονής.

ΙΙΙ. Η ανωτέρω αγωγή έχει αίτημα: «Να γίνει δεκτή η πα-
ρούσα αγωγή. Να αναγνωρισθεί η, κατά τον κρίσιμο χρόνο, 
της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή, για 
τους προαναφερόμενους λόγους και αιτίες, κυριότητα του Ελ-
ληνικού Δημοσίου σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 100% σε: 
α) τμήμα Δ1, υπό στοιχεία κορυφών 1-2-3-11-10-1, εμβαδού 
159,98 τ.μ. από το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 160081921024/0/0, 
ολικού εμβαδού, κατά το κτηματολογικό φύλλο του γεωτεμαχίου 
3.637 τ.μ. με συντεταγμένες κορυφών (του τμήματος) σε άξονες 
Χ και Ψ, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο σώμα του εν-
σωματωμένου στην παρούσα ως ενιαίου όλου, από 14.5.2021 
ΤΓΔΜ, β) στο σύνολο της έκτασης του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 
160081921004/0/0, εμβαδού, κατά το κτηματολογικό φύλλο 
του γεωτεμαχίου 1.647 τ.μ., το οποίο αναφέρεται στο ΤΓΔΜ ως 
τμήμα Δ3 και εμφαίνεται σ’ αυτό υπό στοιχεία κορυφών 3-4-13-
11-3 με συντεταγμένες αυτών σε άξονες Χ και Ψ, όπως αναφέ-
ρονται στο ΤΓΔΜ, γ) στο σύνολο της έκτασης του γεωτεμαχίου 
με ΚΑΕΚ 160081921006/0/0, εμβαδού κατά το κτηματολογικό 
φύλλο του γεωτεμαχίου 1682 τ.μ., το οποίο  αναφέρεται στο 
ΤΓΔΜ ως τμήμα Δ4 και εμφαίνεται σ’ αυτό υπό στοιχεία κορυ-
φών 10-13-12-9-10 με συντεταγμένες αυτών σε άξονες Χ και 
Ψ, όπως αναφέρονται στο ΤΓΔΜ. 

 Να διορθωθούν οι σχετικές ανακριβείς αρχικές εγγραφές, 
στα οικεία βιβλία του κτηματολογικού γραφείου Κεντρικής 
Μακεδονίας – Υποκατάστημα Βέροιας, ώστε το Ελληνικό Δη-
μόσιο να αναγραφεί κύριο σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 
100% των ανωτέρω τμημάτων Δ1, Δ3, Δ4, με τίτλο κτήσης 
την συντελεσθείσα την 27.8.1981 αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. Ο.Ε 4/10-01-1979 Απόφαση 
του Νομάρχη Βέροιας (ΦΕΚ 34 Δ’/22-01-1979), όπως η ανω-
τέρω απόφαση διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. Ο.Ε 4/6-2-1979 
απόφαση του Νομάρχη Βέροιας (ΦΕΚ 122 Δ’/26-02-1979), 
στο δε τμήμα Δ2, εμβαδού 29,92 τ.μ, από το γεωτεμάχιο με 
ΚΑΕΚ 16008ΕΚ00436/0/0, ήδη, κυριότητας Ελληνικού Δη-
μοσίου, το οποίο (τμήμα) εμφαίνεται υπό στοιχεία κορυφών 
6-7-8-9-12-6, με συντεταγμένες κορυφών  σε άξονες Χ και Ψ, 
όπως αναφέρονται στο ενσωματωμένο στην παρούσα, ως 
ενιαίο όλο, ΤΓΔΜ, να καταχωρισθεί ορθά, ως τίτλος κτήσης, 
η ανωτέρω συντελεσθείσα απαλλοτρίωση και, περαιτέρω, 
να λάβουν χώρα, προκειμένου για την ορθή αποτύπωση της 
απαλλοτριωθείσας έκτασης στα οικεία βιβλία του κτηματο-
λογικού γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας – Υποκατάστημα 
Βέροιας οι εξής χωρικές μεταβολές: α) Να αποσπασθούν τα 
εμφαινόμενα στο 14.5.2021 ΤΓΔΜ, τμήματα Δ1 (υπό στοιχεία 
κορυφών 1-2-3-11-10-1, εμβαδού 159,98 τ.μ.) από το γεωτε-
μάχιο με ΚΑΕΚ 160081921024/0/0 και Δ2 (υπό στοιχεία κορυ-
φών 6-7-8-9-12-6, εμβαδού 29,92 τ.μ.) από το γεωτεμάχιο με 
ΚΑΕΚ 16008ΕΚ00436/0/0, β) Να καταργηθούν τα γεωτεμάχια 
με ΚΑΕΚ 160081921004/0/0, εμβαδού 1.647 τ.μ., το οποίο 
εμφαίνεται στο ανωτέρω ΤΓΔΜ ως τμήμα Δ3 και με ΚΑΕΚ 
160081921006/0/0, εμβαδού 1.682 τ.μ., το οποίο  αναφέρεται 
στο ΤΓΔΜ ως τμήμα Δ4, γ) Να συνενωθούν οι ανωτέρω ανα-
φερόμενες Δ1,Δ2, Δ3, Δ4 εκτάσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ενιαίο γεωτεμάχιο, εμβαδού 3.519,01 τ.μ., όπως αυτό εμφαί-
νεται στο 14.5.2021 ΤΓΔΜ με σημεία κορυφών 1-2-3-4-13-12-
6-7-8-9-10-1, στο οποίο θα αποδοθεί νέο ΚΑΕΚ με το Δημόσιο 
να εμφαίνεται κύριο αυτού σε ποσοστό πλήρους κυριότητας 
100%, ώστε να προκύπτει ακολούθως ότι το νέο γεωτεμάχιο 
ανήκει, κατ’ αποκλειστική κυριότητα, στο ενάγον Ταμείο με τίτλο 
κτήσης, την συντελεσθείσα, κατά τα ανωτέρω, από 27.8.1981, 
με δαπάνες του, απαλλοτρίωση  που κηρύχθηκε με την υπ’ 
αριθ. Ο.Ε 4/10-01-1979 Απόφαση του Νομάρχη Βέροιας (ΦΕΚ 
34 Δ’/22-01-1979), όπως η ανωτέρω απόφαση διορθώθηκε με 
την υπ’ αριθ. Ο.Ε 4/6-2-1979 απόφαση του Νομάρχη Βέροιας 
(ΦΕΚ 122 Δ’/26-02-1979) και η οποία θα καταχωρισθεί, κατ’ 
άρθρο 46 παρ.2 ν.4609/2019 και 7Α παρ.1α ν.2664/1998 στα 
κτηματολογικά φύλλα των εμπλεκομένων γεωτεμαχίων, μετά 
την καταχώριση της παρούσας αγωγής. Να καταδικασθούν οι 
εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του ΤΕΘΑ»

Βέροια, 14.6.2022
Παναγιώτης Δρακόπουλος

Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Δ/νση : Δημ.Βλάχου 30, 592 00, Νάουσα
Πληροφορίες : Π.Ξανθοπούλου
Τηλ. 2332350355  Fax :  2332024260 www.naoussa.gr
e-mail: xanthopoulou@naoussa.gr 

Νάουσα  10/06/2022
Αρ.Πρ. e-Πολ. : 340

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Δήμο Νάουσας ανακοινώνεται ότι πρόκειται να γίνει 

τροποποίηση του  εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  στο 
Ο.Τ. 38 του οικισμού Αγγελοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας  μετά την κατ’ αρχήν θετική  
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την με 
αριθμ.45/2022 απόφασή του. 

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες 
της περιοχής, να λάβουν γνώση της προτεινόμενης τροποποί-
ησης και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε διά-
στημα15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας 
ανακοίνωσης στον τύπο.

Πληροφορίες στα γραφεία του Τμήματος Πολεοδομικών 
Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νάουσας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 13:00.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                                

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2022
Α.Π. : 426463(402)
ΠΕΤ: 2203733221

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 

(ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το 
H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποι-
ούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες ότι 
έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβού-
λευση, το με αρ. Πρωτ. 168453/08-06-2022  διαβιβαστικό έγγραφο 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταικού σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργων), 
συνολικής ισχύος 19,018MW, με ονομασία «Πολυπλάτανος 4» που θα 
εγκατασταθεί στη θέση Πολυπλάτανος, στη ΔΕ. Ειρηνούπολης, Ανθε-
μίων και Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 2203733221).».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με Α/Α 02.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: “AΜΠΟ ΓΟΥΙΝΤ ΕΛΛΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. 
“ABO WIND HELLAS ΑΕ”.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς και υπηρεσίες και  των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της 
δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής  προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών από την  15/ 06/ 2022  έως 15/ 07/ 2022.  

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.364  Δρ. Μ. Γαβριηλίδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλο-
ντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.
aspx?lang=el-gr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε 
Ημαθίας την 15 Ιουνίου 2022.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης 
στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει της ΚΥΑ 
αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45  τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ  

Ευχαριστήρια 
Φιλοπτώχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητας Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την 
ευγενική τους προσφορά:

1) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ για 
ένα πλήρες  γεύμα υπέρ προσφιλών νεκρών.

2) Την οικογένεια της κ. Κούλας Σύρπη για τη δωρεά 
των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Φώτη Καραβασίλη, με τη 
συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό του.

3) Τον κ. Γαβριηλίδη Θωμά, για τη δωρεά των 50 ΕΥ-
ΡΩ, υπέρ προσφιλών νεκρών.

4) Την κ. Παπαδοπούλου Σοφία για την προσφορά 
γλυκών στη μνήμη των γονέων της Νικολάου και Μινο-
δώρας.

5) Την κ. Κυριακίδου Ελισάβετ για τα τριάντα κιλά πα-
τάτες, είκοσι πέντε κιλά φασολάκια, τέσσερα λίτρα λάδι, 
πελτέ ντομάτας, και το καθημερινό ψωμί του συσσιτίου 
για δύο μήνες, στη μνήμη της μητέρας της Κυριακής 
Κυριακίδου.

6) Τον κ. Αντώνη για τα 150 αυγά.
7) Το φούρνο Σαλαπασίδη για τα τριάντα ψωμιά.
8) Τη Μαργαρίτα για τα πέντε πακέτα φιδέ.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο λίτρα λάδι και τρία κιλά 

μακαρόνια.
10) Τον Άρη για τα δεκαπέντε ψωμιά.



Της Ολυμπίας Αποστόλου*

Τους τελευταίους 6 μήνες, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, με σκο-
πό την αναγέννηση ενός αυθεντικά λαϊκού και γνήσια 
προοδευτικού πολιτικού χώρου που θα απαντά στις 
ανάγκες και τις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Οι α-
νοιχτές, διαφανείς διαδικασίες με τις οποίες εκλέχθηκε 
ο Πρόεδρος και οι τοπικές και νομαρχιακές οργανώ-
σεις μας, προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον και έδωσαν 
την ευκαιρία σε χιλιάδες συμπολίτες μας να αποφασί-
σουν ακηδεμόνευτα για το μέλλον του Κινήματος. 

Σήμερα, και μετά τη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου 
Συνεδρίου, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο έχουν ανα-
δειχθεί όργανα που συνδυάζουν την ανανέωση με την 
εμπειρία και αποτελούνται από ανθρώπους αποφασι-
σμένους να υπηρετήσουν τη δέσμευση για ενότητα και 
πολιτική αυτονομία. 

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει 
ήδη θέσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να εργαστούμε. Έχει μιλήσει για το κόμμα – 
συλλογικό διανοούμενο που σχεδιάζει το μέλλον της πατρίδας. Έχει μιλήσει και για την αυτοορ-
γάνωση, παρομοιάζοντάς την με ιμάντα μεταξύ παράταξης και κοινωνίας, που κινείται προς και 
τις δύο κατευθύνσεις. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να συνδυάσουμε για να γίνει και πάλι το ΠΑΣΟΚ ένα κόμμα 
που θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής βούλησης του έθνους. Δουλειά μας 
είναι να μεταφράσουμε στην ελληνική πραγματικότητα τα μεγάλα ρεύματα που διαμορφώνουν 
την παγκόσμια πολιτική. Δουλειά μας είναι να οργανώσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λα-
ού. 

Οι τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο, ο πόλεμος, η κλιματική κρίση, η ενεργει-
ακή κρίση, η πανδημία, τα μεταναστευτικά ρεύματα, οι αυξανόμενες ανισότητες, μας αφορούν 
όλους, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και συζητιούνται σε κάθε χώρο όπου συναντιούνται 
άνθρωποι, είτε είναι φυσικός, είτε ψηφιακός. Σε κάθε χώρο λοιπόν πρέπει να βρισκόμαστε και 
εμείς, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και να δίνουμε τη μάχη του ορθολογισμού. Να ακούμε τις αγωνίες, 
να ενημερωνόμαστε για τα προβλήματα, να κατανοούμε τις ανασφάλειες και με σεβασμό να 
προσφέρουμε τις ερμηνείες μας, τις εμπεριστατωμένες θέσεις μας, τις τεκμηριωμένες προτά-
σεις μας. 

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιλέγει να μην ακολουθήσει τα κόμματα του κίβδηλου δικομμα-
τισμού σε μια τοξική και στείρα αντιπαράθεση. Επιλέγει συνειδητά να εργαστεί συστηματικά για 
να ολοκληρώσει την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και οραματικού σχεδίου και να αναδείξει μια 
νέα γενιά στελεχών που θα μπορέσουν να το υποστηρίξουν. 

*Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Του Κώστα Γ.
Γιοβανόπουλου

Έχουμε βιώσει τις κα-
τά καιρούς απόπειρες 
της ελληνικής κοινωνίας 
να αναδείξει έναν αδια-
φιλονίκητο ηγέτη, που ε-
πιτέλους να μην μας τον 
φόρτωσε η οικογενειο-
κρατία. Να μην μας τον 
φύτεψαν οι στοές, να μην 
τον ζύμωσαν οι κομματι-
κοί μάγειρες, να μην τον 

έχρισαν ξένες πρεσβείες. Έναν ηγέτη που ν’ αναδειχθεί 
για τα Πιστεύω του, για τον αφοσιωμένο βίο του ανάμε-
σά μας, να τον σηκώσουμε ψηλά δια βοής, λεβέντης με 
φιλότιμο, θυμιάμα ν’ αποπνέει, άξιος για τις ελληνότρο-
πες καταβολές του. Πού ‘ντονε; Πώς φτάνουμε άραγε 
σε τούτο το ξέφωτο; Σπορά καμιά μας δεν ευκάρπισε, 
μαραίνονται οι ελπίδες στον αιώνα, ξεφτίσανε τα λόγια 
τα μεγάλα. Γιατί άραγε δεν βλαστάνει, δεν προκόβει μια 
τέτοια μορφή; Είναι δυνατόν να λάκισαν όλοι;

Οι λόγοι είναι μόνον δύο. Ένας δικός μας κι ο άλλος 
αυτωνών:

α) Οι μικροεπιτηδευματίες αποκάμαμε κουρασμένοι 
στους αγώνες μας, ζούμε για να πληρώνουμε (τις εισφο-
ρές, τους φόρους, τις τράπεζες, τη ΔΕΗ...). Ο αληθής 
ήρως, η μεσαία τάξη των Ελλήνων, απηύδησε με τις 
εξαγγελίες, άραξε το καραβάκι μας στο τέλμα τού «δε βα-
ριέσαι...». Η χώρα ξεπουλήθηκε, τα ασημικά υποθηκεύ-
τηκαν, οι αλλοεθνείς προοιωνίζονται ως μέλλων πληθυ-
σμός. Συμβιβάστηκε άπελπις ο μέσος Έλλην ηττημένος 
από τη διαφθορά και τη βλακεία, αποδέχθηκε την ανα-
ξιοκρατία και το επίδομα, τον αλυσόδεσε η γραφειοκρα-
τία. Ο παπάς κάνει καριέρα, ο δικαστής κι ο δικηγόρος 
μουγγάθηκαν βολεμένοι, ο ένστολος ονειρεύεται μόνο 
μια καλή σύνταξη στα 50 του, ο δασκαλάκος μετρά “τους 
συνωστισμούς της Σμύρνης” και τα τριήμερα. Αδιέξοδο 
παντού. Η οικογένεια αντικαταστάθηκε από πολύχρωμη 
μπαντάνα, ο σταυρός λοιδορήθηκε αφού κάποιοι αρχιε-
ρείς τον ταύτισαν με το παγκάρι, καταργήθηκε η έπαρση 
σημαίας στα σχολειά μας.

β) Η ιδιοτέλεια τύλιξε σαν πλοκάμι ασφυξίας την 
πολιτική κονίστρα. Οι τυφλοί αναρριχητές, οι αδίστακτοι 
φιλοτόμαροι, οι παθολογικά εγωπαθείς πήραν τα ηνία. 
Βρώμικοι χορηγοί πατρονάρουν τα κνώδαλα της Βου-
λής. Άφαντοι τραπεζίτες κανακεύουν στα γόνατά τους 
τα γιουσουφάκια που τάχα νομοθετούν. Στοιχηματζήδες 
μπράβοι γαλουχούν το πόπολο στο νταηλίκι της αγραμ-
ματοσύνης, στην πρωτόγονη αρένα της απρέπειας, 
πλήθη κατάχρεων στις κερκίδες και στις οθόνες. Σοκάκια 
κατασκότεινα, παραμονεύουν σμέρνες. Οι οπλάδες των 
παραγγελιών απειλούν, οι εμβολιαστές μπίζνεσμαν βρα-
βεύονται, οι ναρκέμποροι ασκανδάλιστα μεγαλουργούν, 
η δημοκρατία εκδίδεται ως ερωμένη των πρόστυχων ιδι-
οκτητών ΜΜΕ και των γκαλοπατζήδων. Ένας απέραντος 
βόρβορος στην άβυσσο της αποφοράς, με ένα και μόνο 
σιχαμένο σκοπό ύπαρξης: Την ιδιοτέλεια, ο καθένας για 
την πάρτη του, η ασωτεία 
έγινε αυτοσκοπός, η α-
πληστία το μέγα αφήγη-
μα, η διαπλοκή ευαγγέ-
λιο, ομερτά δωροδόκων.        

Και ξαφνικά στο φοβε-
ρό έρεβος, στην καρδιά 
του τυφώνα της απογο-
ήτευσης, μέσα στη θύ-
ελλα της άπραγης αδια-
φορίας μας, σκάει ένας 
λαμπερός Νέστορας που 
επιστρέφει από το δικό 
του Τρωικό πόλεμο. Ο 
ανδρείος Εμφιετζόγλου 
προβάλλει μπαρουτο-
καπνισμένος από το μέ-
τωπο, ένας Αίαντας της 
Καππαδοκίας νικητής του 
χρόνου, νουθετεί τους 
σύγχρονους Αχαιούς 
στον δρόμο της αγαθό-
τητας. Γνώρισε το ψοφο-
δεές «σύστημα» από τις 
προσωπικές του μάχες, 
αντιστάθηκε με φρόνημα 
πατριωτικό όσο λίγοι, ευ-
εργέτησε τους εν ανάγκη, 
κατήγγειλε τους κάφρους 
της σήψης.

Όσοι εσκεμμένα τον 
συγκρίνουν με μικροκι-

νήματα, τον φοβούνται, καθώς ξέρουν την αλήθεια: Οι 
γνήσιοι καπεταναίοι θα σμίξουν σύντομα. Δεν υπάρχει 
όμως μέτρο σύγκρισης στην ξεροκαλαμιά και το γιγα-
πλάτανο, πώς να βάλεις δίπλα στα πανέρια με αλοιφές 
πασατέμπο και ληγμένο σάμαλι τις αρετές ενός ομηρικού 
έθνους, τι δουλειά έχουν τα μπακίρια πλάι στα μαλάματα; 
Όσοι μεθοδικά τον αγνοούν, εκτελούν αποστολή ζόφου, 
βγάλαν φιρμάνι οι δειλοί σατανάδες να φιμωθεί ο λόγος 
του, μάταια, το εύψυχο άγγελμα δονεί βροντερά τα πέ-
ρατα.     

Ο Εμφιετζόγλου έχει μόνο βιολογικό χρόνο επιτυχίας, 
απουσιάζουν τα περιθώρια αστοχίας, καμία πολυτέλεια 
φθοράς, νυχοπατά σ’ αχνάρια αγιοβάδιστα. Η ΠΑΤΡΙΩ-
ΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δεν είναι καρεκλοκένταυροι και τσομπα-
ναραίοι, ούτε συμφέροντα ταμαχιάρηδων εμπόρων του 
ναού. Είναι η γεραρή ιδέα της αναγεννημένης πατρίδας, 
το εκτυφλωτικό ανέμισμα της γαλανόλευκης, μια πασχα-
λιάτικη άνοιξη στο πολιτικό κοιμητήριο, το ανηφορικό μο-
νοπάτι προς το κάστρο της Ιθάκης, αυτή είν’ η λεωφόρος 
μας. Το «Μέγεθος Εμφιετζόγλου» οφείλει να συναρπάσ-
σει, να ξεσηκώσει τους φιλαγιορείτες αλλά και σύμπα-
ντα τα σήμαντρα των Μονών του Άθω. Σε χριστόφιλες 
συντροφιές να μιλούν περήφανα για το νεο-πρόδρομο 
των ελλαδιτών, από τ’ αρχονταρίκια να συρρέουν στα 
πλημμυρισμένα σταυροδρόμια, χείμαρροι δακρύων νί-
κης, καθαρές ψυχές οι αιτούντες τις Αξίες στις ζωές μας. 

Ο ποντιακός ελληνισμός να πιαστεί σε φλογάτο 
πυρρίχιο, η μικρασιάτικη δημιουργικότητα να σαλπίσει 
μπάρκο για αδιάφθορα λιμάνια, γιορτάστε συνέλληνες 
η Ένωση είναι εδώ. Οι θρακικοί περήφανοι ρυθμοί να 
χορεύουν για το γυρισμό της νεολαίας στη γλυκιά πα-
τρίδα, οι σαρακατσάνικες κάπες να φύγουν στον αέρα 
με δόξα και καμάρι. Όλοι μια αγκαλιά, πορεία μαθητείας 
στη σεμνή αφετηρία της ευπρέπειας, της αλληλεγγύης, 
της αξιοπρέπειας. Κρήτες, Μανιάτες, Θεσσαλοί, να ενω-
θούν πνευματικά, από Κέρκυρα σε Ρόδο το τραίνο της 
λευτεριάς να γεμίζει με φαντάρους γελαστούς όπως το 
‘40. Ευγνώμονες Σπαρτιάτες κι Αθηναίοι ν΄ ανταμώσουν 
ειρηνοπρεπώς σε βόρεια Ήπειρο και Κύπρο, ο νοικοκύ-
ρης μπροστάρης είν΄ εδώ, ο ταπεινός σημαιοφόρος ανέ-
λαβε καθήκοντα. Ασυγκράτητοι οι ακαδημαϊκοί κι οι ερ-
γάτες, πρέπει ασταμάτητοι να προστρέξουν, μεθυσμένοι 
από χαρά να γευτούν την εθελόθυτη παρουσία ανάμεσά 
μας του Άτλαντα της πατρίδας. Σ’ αυτό το πανηγύρι των 
Ελλήνων, χοροστάσι αυγουστιάτικο στο σαμιώτικο Πυ-
θαγόρειο πανηγυρίζουμε του Σωτήρος, χωράμε όλοι κι 
άλλοι τόσοι. Αλιείς εν πνεύματι, ψαράδες του αδιαίρετου 
αρχιπελάγους, χωράμε στα στήθια μας το αχώρητο. Ο 
μονόδρομος είναι δικός μας, μάς ανήκει, να κεραστούμε 
μάς αξίζει ελληνισμού παλμούς. Φτάνει πια με τ’ αδιέ-
ξοδα των μετρίων, των άβουλων, των κακομοίρηδων, 
τέρμα με την παρακμή τους. Το “Μήνυμα  Εμφιετζόγλου” 
επέστρεψε απ΄ το Σινά,  είν’ εδώ, η αρχοντιά ή ίδια, βυ-
ζάντιο κι ημίθεων θρύλοι σμίξαν κοντά μας, πισωπατούν 
τα σάπια λέσια. Εμείς μαζί επιτέλους, τώρα μπορούμε, 
ξέρουμε τώρα, σπέρνουμε και θερίζουμε ελληνικά.     
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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.

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

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Έτοιμο 
να Πρωταγωνιστήσει ΞανάΤο “Μέγεθος Εμφιετζόγλου” 



Τρομερή μπάλα από την ο-
μάδα της Βέροιας στον α’ αγώνα 
μπαράζ με την ομάδα της Λαμίας 
που τερμάτισε στην 13η θέση της 
SL1  στις 11 Ιουνίου  και μετά από 
27 μέρες από τον τελευταίο αγώ-
να με τον Λεβαδειακό. 

Δεν είναι δίκαιο το τελικό απο-
τέλεσμα  αλλά σύμφωνα με την 
εμφάνιση των δύο ομάδων η Βέ-
ροια έπρεπε να κερδίσει με σκορ 
που θα της εξασφάλιζέ την άνοδο 
στην Σούπερ Λίγκ. από το πρω΄το 
παιχνίδι. 

Κανείς δεν περίμενε οτι η Βέ-
ροια που έπαιξε ένα από τα καλύ-
τερα παιχνίδια της στο πρωτάθλη-
μα  θα έφευγε από το γήπεδο με 
το κεφάλι σκυμμένο...

Το τελικό 1-2 δεν ανταποκρί-
νεται όπως είπαμε στην εμφάνιση  
των δύο ομάδων αφού η Βέροια 
κυριάρχησε πλήρως στον αγώνα 
αλλά για μία ακόμη φορά δεν είχε 
καλά τελειώματα 

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε 
φυσικά και την εμφάνιση του Σα-
ράνοφ ένας τερματοφύλακας από 
τους κορυφαίους στην SL1. 

H Βέροια είχε δύναμη είχε πά-
θος είχε εκπληκτική φυσική κατά-
σταση για την περίοδο που βρί-
σκεται και μετά από μία διακοπή 
τόσων ημερών. 

Όμως το γρήγορο γκόλ των 
φιλοξενουμένων στο 7’ μόλις λε-
πτό από αδράνειας όλης της άμυ-
νας πήγε να απογοητεύσει τους 
παίκτες, όμως με την απόδοση 
τους στην συνέχεια  έδειξαν ο-
τι μπορούσαν και την ανατροπή 
απέναντι σε μία ομάδα που δεν 
ήταν αμάν και αμάν παρότι έχει 
στις τάξεις της 10 ξένους παίκτες .

Παρά το σφυροκόπημα στο β’ 
ημίχρονο και τις πολλές ευκαιρίες 
το μόνο που κατόρθωσε ήταν να 

ισοφαρίσει με τον Πασά στο 77’σε 
1-1  αλλά δεν μπόρεσε να κρατή-
σει το σκόρ αυτό αφού σε μία α-
ντεπίθεση ο Μανούσος τιμώρησε 
την Βέροια με δυνατό σουτ αφού 
έφυγε σχεδόν μόνος του και βρέ-
θηκε απέναντι στο Παπαδόπουλο 
τον οποίο νίκησε από κοντά για 
να γίνει το ΑΔΙΚΟ 1-2.  

Είναι ένα αποτέλεσμα που 
μπορεί να ανατραπεί  αν η Βέ-
ροια παίξει όπως και σήμερα α-
πέναντι σε μία μέτρια Λαμία  που 
άν κάνει το λάθος να πιστέψει οτι 
όλα τελείωσαν μπορεί να βρεθεί 
μπροστά στην μεγάλη έκπληξη 
της χρονιάς. 

Επειδή οι έξυπνοι ...του Ελλη-
νικού ποδοσφαίρου στο β’ αγώνα 
μπαράζ αποφάσισαν οτι μετράει 
το εκτός έδρας γκολ, η Βέροια με 
0-2 ανεβαίνει στα σαλόνια του Ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου .

Φάσειςκαιγκολ
Η Λαμία βρήκε το γκολ στην 

πρώτη της τελική στο 7’ λεπτό με 
την κεφαλιά του Μπεχαράνο, και 
η Βέροια έφτασε κοντά στο γκολ 
της ισοφάρισης στο 20ο λεπτό. Ο 
Κάτσε τροφοδότησε τον Μούργο 
μέσα στην περιοχή και αυτός με 
αδύναμο πλασέ έστειλε την μπά-
λα στην αγκαλιά του Σαράνοφ.

Τρία λεπτά μετά ο Μπεχαράνο 
απείλησε με νέα κεφαλιά στο δεύ-
τερο δοκάρι, ωστόσο αυτή κατέ-
ληξε λίγο άουτ.

Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου η 
Βέροια πήρε τα ηνία την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και έψαξε το 
γκολ της ισοφάρισης, δίχως όμως 
αποτέλεσμα.

Στο 40ο λεπτό ο Πασάς πέ-
φτοντας είδε την κίνηση του Πε-
ταυράκη, ο οποίος έμπαινε από 
τα δεξιά στην περιοχή του Σαρά-

νοφ. Ο ακραίος αμυντικός έκανε 
το σουτ, όμως αρχικά ο Ορτέγκα 
και στη συνέχεια ο Σαράνοφ τον 
σταμάτησαν.

Στις καθυστερήσεις οι γηπε-
δούχοι έχασαν την καλύτερή τους 
ευκαιρία για να ισοφαρίσουν στο 
πρώτο μέρος. Ο Γιακουμάκης α-
πό πολύ πλεονεκτική θέση νική-
θηκε από τον Σαράνοφ. Στη συ-
νέχεια έκανε το γύρισμα, όμως το 
σουτ του Μπουκουβάλα κόπηκε 
από την αντίπαλη άμυνα και στη 
συνέχεια το σουτ του Μούργου 
πέρασε άουτ.

Η Βέροια μπήκε πιο δυνατά 
στο δεύτερο μέρος και δημιούρ-
γησε κάποιες ευκαιρίες για να 
φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Στο 
48’ ο Μπουκουβάλας έβγαλε μια 
σέντρα από τα αριστερά και ο 
Φοφανά (όπως ξεκίνησε και στο 
πρώτο μέρος), αλλά δεν κατάφερε 
να σπρώξει την μπάλα προς την 
εστία με το κεφάλι του, παρόλο 
που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέ-
ση.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Πεταυ-
ράκης δοκίμασε το πόδι του από 
μακρινή θέση, με τον Σαράνοφ 
να ελέγχει την πορεία της μπάλας 
και να απομακρύνει σε κόρνερ. Οι 
παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη 

προσπάθησαν να απειλήσουν, ό-
μως οι προσπάθειες των Πασά 
στο 54’ και Μούργου στο 57’ κατέ-
ληξαν σε κόρνερ από παρέμβαση 
αμυνόμενων της Λαμίας.

Η Λαμία απείλησε για πρώτη 
φορά στο δεύτερο μέρος στο 64’ 
με τον Τζανετόπουλο, έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ του Ορτέγκα, ό-
μως ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε 
την μπάλα.

Η Λαμία απείλησε και με νέα 
στατική φάση, με δοκάρι του Λά-
ζαρ Ρόμανιτς, έπειτα από εκτέλε-
ση φάουλ του Γκέντσογλου όμως 
ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπο-
δείχθηκε οφσάιντ, σε μια οριακή 
φάση.

Μετά τα δύο γκολ που επιτεύ-
χθηκαν και από τις δύο ομάδες 
στο 78’ και το 82’, η Βέροια έψαξε 
εκ νέου το γκολ της ισοφάρισης 
και είχε κάποιες ευκαιρίες για να 
σκοράρει.

Μάλιστα δημιούργησε τέσσε-
ρις τελικές στα τελευταία λεπτά 
των καθυστερήσεων, όμως το 
σουτ του Γιακουμάκη, αποκρού-
στηκε από τον Σαράνοφ. Δύο τελι-
κές προσπάθειες των Οικονόμου 
(90+3’) και Μπουκουβάλα (90+5’), 
πέρασαν άουτ, δίχως να απειλή-
σουν την αντίπαλη εστία.

Μάλιστα στην τελευταία φά-
ση, ο Πασάς παραλίγο να στεφθεί 
σκόρερ από σπόντα. Ένας αμυ-
νόμενος της Λαμίας προσπάθη-
σε να απομακρύνει την μπάλα, 
ωστόσο την έστειλε πάνω στον 
Πασά και από την προβολή του 
κατέληξε λίγο άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αγκάγιεφ (Αμιρά-
λι, Ζεϊνάλοφ)Αζερμπαιτζάν 

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπουλος, 
Μπουκουβάλας, Πεταυράκης, Δη-

μόπουλος, Μαραγκός, Κάτσε (80’ 
Οικονόμου), Μούργος (80’ Κα-
πνίδης), Γαβριηλίδης (77’ Μπλέ-
τσας), Φοφανά (67’ Κουατέγκ), 
Πασάς, Γιακουμάκης.

ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Σαραμα-
ντάς, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, 
Τσανδάρης (57’ Νούνιεζ), Μα-
νούσος (88’ Προβυδάκης), Ταϊ-
ρόν (46’ Ρόμανιτς), Καραμάνος, 
Μαρτίνεθ, Σιμόν, Μπεχαράνο (60’ 
Γκέντσογλου).
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Έγιναν γνωστές 
οι 29 από τις 
30 ομάδες που 

θα λάβουν μέρος στο 
πρωτάθλημα της δεύ-
τερης επαγγελματικής 
κατηγορίας, μετά την 
άνοδο των Μακεδο-
νικού, Παναχαϊκής, 
Αγροτικού Αστέρα και 
Προοδευτικής.

Στη Γ’ Εθνική υποβιβάστη-
καν τη φετινή περίοδο από την 
Super League 2 οι Πιερικός, 
Καβάλα, Ολυμπιακός Βόλου, 
Τρίκαλα, Αστέρας Βλαχιώτη, 
Καραϊσκάκης Άρτας, Ρόδος και 
Ζάκυνθος, ενώ από την πρώτη 
κατηγορία έχει πέσει ο Απόλλω-
νας Σμύρνης. 

Τέλος, μένει να δούμε ποιο 

τι θα συμβεί στο μπαράζ μεταξύ 
Βέροιας και Λαμίας, με την ομά-
δα της Φθιώτιδας να έχει νική-
σει με 2-1 το πρώτο ματς. Στις 
18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 
η ρεβάνς και θα γίνει γνωστό 
ποια ομάδα θα παίξει στη Super 
League 2 και ποια στη Super 
League.

Οι ομάδες της Super League 
2 τη σεζόν 2022/23 είναι 30 και 

θα χωριστούν σε δύο ομίλους με 
γεωγραφικά κριτήρια.

Οιομάδες
τηςSuperLeague2:

ΑΕΛ
Ξάνθη
Νίκη Βόλου
Αναγέννηση Καρδίτσας
Ολυμπιακός Β’
Ηρακλής

ΠΑΟΚ Β’
Αλμωπός Αριδαίας
Απόλλων Πόντου
Απόλλων Λάρισας
Θεσπρωτός
Πανσερραϊκός
Απόλλων Σμύρνης
Καλλιθέα
Καλαμάτα
Χανιά
ΑΕΚ Β’
Κηφισιά
Επισκοπή
Αιγάλεω
Εργοτέλης
Ηρόδοτος
ΟΦ Ιεράπετρας
Διαγόρας
Παναθηναϊκός Β’
Παναχαϊκή
Αγροτικός Αστέρας
Προοδευτική
Μακεδονικός
Βέροια/Λαμία

Εκπληκτική η Βέροια όχι μόνο δεν κέρδισε
αλλά ηττήθηκε 1-2 από την Λαμία!!!

Ο «χάρτης» της Super League 2
για την επόμενη περίοδο 2022-23



Πολλές και μεγά-
λες αλήθειες 
είπε μετά την 

λήξη του αγώνα της 
Βέροιας με την Λαμία 
ο προπονητής Παύλος 
Δερμιτζάκης τόσο για 
το παιχνίδι όσο και 
για την κατάσταση στο 
Ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του.
«Κατά αρχήν θέλω να δώσω 

συγχαρητήρια και στις δύο ομά-
δες  και αυτό γιατί μετά από  ένα 
μήνα με ότι συνεπάγεται αυτό 
και χωρίς φιλικά παιχνίδια γιατί 
δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα 
ενώ εμείς είχαμε ένα λόγο παρα-
πάνω γιατί δεν γνωρίζαμε με πιο 
αντίπαλο θα παίξουμε  πότε θα 
παίξουμε τελευταία δεν ξέραμε 
και την ώρα για να προγραμμα-
τίσουμε και τις ανάλογες προπο-
νήσεις προσαρμογής .

Και οι δύο ομάδες θέλανε να 
διεκδικήσουν ένα μεγάλο στόχο. 
η ομάδα της Λαμίας να παραμεί-
νει στην SL1 και εμείς  να πάρου-
με κάτι το οποίο δικαιούμαστε. 
Δυστυχώς εμείς σαν πρωταθλη-
τές  τιμωρούμαστε κατά ριπάς . 
Δηλαδή αυτά τα παιδιά αυτή την 
ομάδα οτιδήποτε καλό ε΄χουμε 
κάνει όλο το χρόνο. Η τιμωρία 
είναι να παίξουμε για τον υπερ-
πρωταθλη΄τη  να παίξουμε με 
μία ομάδα SL1  με οτι συνεπά-
γεται αυτό σαν υλικό σαν ρόστερ 
σαν μπα΄τζετ και να μην ξέρουμε 
πότε θα παίξουμε, όχι όταν έ-
χουμε μία σειρά και ένα ρυθμό 
αλλά να παίξουμε μετά από ένα 
μήνα. Και αυτή είναι η τιμωρία 
γιατί κα΄ναμε πρωταθλητισμό. Ε-
γώ προσωπικά σαν προπονητής 

θέλω να ζητήσω συγνώμη γιατί 
η ομάδα μου έκανε πρωταθλη-
τισμό πήρε το πρωτάθλημα και 
δεν ξέρω πόσο αξίζει οι ομάδες 
της SL2  να κάνουν πρωταθλη-
τισμό να επενδύσουνε και να βά-
λουν τέτοιους στόχος. 

Ως αναφορά τον αγώνα ο κ. 
Δερμιτζάκης είπε. 

«Θεωρώ οτι έγινε ένα πολύ 
καλό παιχνίδι , ιδιαιτέρα από την 

ομα΄δα μου γιατί το να κλείσεις 
μία ομα΄δα όπως είναι η Λαμία 
στο μισό γήπεδο και να την σφυ-
ροκοπάς νομίζω  ότι αυτό τα λέει 
΄όλα

Παρόλο αυτά δεχθήκαμε ένα 
γκόλ πολύ νωρίς ενώ ψαχνόμα-
σταν να βρούμε τα πατήματα 
μας , από μία φάση στατική και 
από αβίαστο λάθος  και το πλη-
ρώσαμε. Ανεβάσαμε όμως την 
απόδοση μας  είχαμε καθαρό 
μυαλό είχαμε αγωνιστικό πλάνο 
και δημιουργήσαμε ευκαιρίες να 
ισοφαρίσουμε 

Στο β’ ημίχρονο είπα στα 
παιδιά οτι η προσπάθεια αυτή 
πρε΄πει να συνεχιστεί  πρέπει 
να ε΄χουμε υπομονή , πρέπει να 
έχουμε επιμονή να συνεχίσουμε 
την τακτική μας για να μπορέ-
σουμε να ισοφαρίσουμε , κάτι 
το οποίο και έγινε, αλλά δυστυ-
χώς ενώ κάναμε τις κινήσεις να 
πα΄ρουμε ακόμη και το παιχνί-
δι γιατί έβλεπα μία προσπάθεια 
καλή απ΄ όλους τους παίκτες και 
μάλιστα το υποστηρίξαμε και α-
πό πλευράς αλλαγών, Δυστυχώς 
όμως σε μία κόντρα του αντιπά-
λου και ξέρεις ότι έχεις να αντι-
μετωπίσεις παίκτες με μεγάλες 
δυνατότητες όπως ο Μανούσος 
και πρώτος σκόρερ της Λαμίας  
εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε 
την στιγμή καλύτερα. 

Είμαι ευχαριστημένος από 
την εικόνα της ομάδας μου αλλά 
το ποδόσφαιρο πολλές φορές 
δεν είναι δίκαιο, πρέπει να ανε-
βάσουμε το ποσοστό σκοραρί-
σματος, αφού κα΄νουμε φάσεις  
έχουμε καλούς παίκτες δεν έχου-
με καλά τελειώματα

Αυτά έχει το ποδόσφαιρο συ-
νεχίζουμε έχουμε ένα ακόμη παι-
χνίδι ένα ακόμη ημίχρονο   και 
με την εικόνα που βλέπω εγώ 
προσωπικά είμαι αισιόδοξος θα 
πάμε να δώσουμε την μάχη μας 

και οτι μπορούμε να διεκδική-
σουμε. 

Θέλω να δώσω συγχαρη-
τήρια στην Λαμία που είναι μία 
επαρχιακή ομάδα και να ευχαρι-
στήσω από τα βάθη της καρδιάς 
μου αυτούς τους υπέροχους  φί-
λαθλους μας που παίζουν  ση-
μαντικό ρόλο στην απόδοση της 
ομάδας και θα πάιξει σημαντικό 
ρόλο και στο μέλλον αυτής της 
ομα΄δας. 

Σε ερώτηση μας αν υπάρ-
χουν ελπίδες να αλλάξει κα΄τι 
έστω και για του χρόνου, να 
αλλάξει η προκήρυξη και να α-
νεβαίνουν απ’ ευθείας οι πρω-
ταθλητές ή να γίνει αύξηση των 
ομάδων στην SL1 ο Παύλος Δερ-
μιτζάκης  έδωσε τις δικές του α-
παντήσεις

«Εγώ προσωπικά με αυτά 
που είδα τα τελευταία χρόνια ό-
χι δεν περιμένω κάτι.  Λυπάμε 
ειλικρινά που το λέω αυτό και το 
λέω με όλη την επίγνωση των 
καταστάσεων 

Αυτή η κατηγορία της SL2  εί-
ναι μία κατηγορία κόσμημα, γιατί 
έχει καλές ομάδες καλούς προ-
πονητές καλούς ποδοσφαιριστές  
αλλά δυστυχώς αυτό το συγκι-
νούντο δοχεία  που θα μπορού-
σε να δώσει την δυνατότητα  σε 
πολλές ομάδες να επενδύουν 
και να έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να βρουν και στην SL1  
να εκπληρώσουν ένα στόχο και 
ένα όνειρο  Βλέπεται όμως οτι η 
SL1  την κλειψ΄ίδρα την κλείνει 
και την κλείνει γιατί θέλουν να 
δημιουργήσουν  ένα δικό τους 
μαγαζί το οποίο θα μπορούνε να 
το ελέγξουν και θα είναι σε εισα-
γωγικά μπίζ μπιζε. 

Άκουσα και λυπάμε για αυτό  
τον πρόεδρο της SL1 τον Γιώργο 
Μποροβήλο  να λέει οτι η κατη-
γορία αυτή πρέπει να γίνεται με 
10-12 ομάδες. φαντάζομαι οτι το 
λέει να ικανοποιήσει τον πάροχο 
. Σεβαστός είναι ο πα΄ροχος γιατί 
χωρίς τον πα΄ροχο τι προβλήμα-
τα δημιουργούνται, αφού όλες οι 
ομα΄δες  και με την οικονομική 
κρίση στην χώρα  δεν είμαστε 
καλά. Αλλά δεν είναι το ποδό-
σφαιρο μόνο ο παροχος είναι και 
το ίδιο το ποδόσφαιρο δηλ να 
μπορεί να επενδύσει κάποιος  με 
το όνειρο να βγεί κατηγορία με 
ότι συνεπάγεται αυτό  Να δημι-
ουργήσει καλή ομάδα να έχει κα-
λούς παίκτες και αυτά τα παιδιά 
να έχουν στόχους οτι αύριο θα 
μπορούν να παίξουν στην SL1. 
, κάτι που αυτή την στιγμή δεν 
γίνεται  Και να τους πώ και το 
εξής. Αν κοιτάνε μόνο τον πά-
ροχο καλύτερα να τις κάνουν 6 
τις ομάδες και πιστεύω οτι ού-
τε τον Αστέρα Τρίπολης θέλει 
ο πα΄ροχος. Να τις κάνουν 6 να 
παίζουν 10 γύρους οι μεγάλοι 
.Άν θέλουν ο κ. Μποροβήλος και 
οι μεγάλες ομάδες να φτιάξουν 
το ποδόσφαιρο έπρεπε χθές έ-
πρεπε αυτή η κατηγορία να είναι 
με περισσότερες ομάδες και μά-
λιστα οι περισσότερες να είναι 
από την επαρχία. Γιατί από κει 
είναι η παραγωγή. . Άν θέλουν 
το καλό των ομάδων και το καλό 
του ποδοσφαίρου και το καλό 
της Εθνικής μας  χθες έπρεπε 
να το κάνουν.  Λυπάμε αλλά δεν 
πρόκειται να γίνει τουλάχιστον 
τα προσεχή χρόνια.»

Σετουρνουά
στηνΒουδαπέστητατμήματα
υποδομήςτουΝΠΣΒέροιας

Τα τμήματα υποδομής του Ν.Π.Σ. Βέροιας 
στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των νεα-
ρών αθλητών ανοίγουν τα φτερά τους και 

ταξιδεύουν για ένα τετραήμερο, από 16 έως 19 
Ιουνίου, στην πανέμορφη Βουδαπέστη της Ουγ-
γαρίας για το Gallini Budapest Cup (https://www.
gallinicup.com/gallini-budapest-cup/).

Τα τμήματα που θα ζήσουν αυτήν την μοναδική εμπειρία είναι το 
Κ12, Κ15-16 οπου είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα των Ακαδη-
μιών της Ημαθίας, η διοίκηση της βασίλισσας του βορρά βάζει τον 
πήχη ψηλά στην εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών της. Βουδαπέ-
στη, η νύφη του Δούναβη, μια υπέροχη πόλη για ένα καταπληκτικό 
τουρνουά.

ΛΙΓΑΛΟΓΙΑΓΙΑΤΟΤΟΥΡΝΟΥΑ
Το Gallini Budapest Cup είναι ένα τουρνουά ποδοσφαίρου νέων 

για ομάδες οποιουδήποτε επιπέδου . Κάθε χρόνο συμμετέχουν 
περίπου 50 ομάδες, μεταξύ των οποίων μερικές από τις καλύτερες 
σχολές ποδοσφαίρου της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Το 
τουρνουά διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο της Ujpest , κοντά στο 
κέντρο της πόλης της Βουδαπέστης. Τα μισά γήπεδα ποδοσφαίρου 
έχουν πραγματικό γρασίδι και τα άλλα έχουν τεχνητό χλοοτάπητα 
τελευταίας γενιάς!

Την αποστολή συνοδεύουν ο τεχνικός διευθυντής Τάσος Ανθυμιά-
δης , ο προπονητής της Κ15. και Κ-16 Παπατζίκος  Αντώνης ο προ-
πονητής της Κ-12 Γκόγκος Νικόλαος, και ο αναλυτής των τμημάτων 
Γιαγλής Αθανάσιος 

Οι κάτωθι ποδοσφαιριστές: Σιουκιουρογλου Ευγένιος  Μο΄υκας 
Χρήστος Σαββίδης Νικόλαος Λαφάρας Αντώνιος, Νανόπουλος Κών-
σταντίνος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτίδης Σταύρος, Βήτος 
Θεόδωρος, Αδαμίδης Αναστάσιος, Κετόγλου Παύλος, Αναστασό-
πουλος Απόστολος, Παπαδόπουλος Γιάννης, Αβετίδης Πέτρος, Σω-
τηριάδης Θεόδωρος, Τσιαμπάς Γιώργος, Πίτσις Αντώνιος, Χατζηπά-
ντος Κωνσταντίνος, Καφτηράνης Νικήτας-Δημήτριος, Βασιλακάκης 
Κωνσταντίνος, Μπάμπαλος Στέφανος ( προπονητής Παπατζίκος 
Αντώνιος) 

Κατηγορία Κ-12  Προπονητής Νίκος Γκόγκος:   Κουτσίδης Γιώρ-
γος,  Τσιλώνης Παναγιώτης , Χαλκίδης Νικόλαος, Βασιλειάδης 
Σάββας, Νικολαίδης Νικόλαος, Χαμουριάδης Γιώργος, Μούρνος Ιω-
άννης, Οικονομίδης Π., Δελαντώνης Αλκιβιάδης, Ιωαννίδης Γιώργος, 
Στογιάννης Γιώργος, Ζησέκας Κωνσταντίνος, Καραγκιοζόπουλος Νι-
κόλαος, Ευθυμιάδης Ευστάθιος, Ίντος Γιάννης, Δήμου Κωνσταντίνος, 
Συμεωνίδης Αντώνιος, Γιάτσας Αναστάσιος, 

-ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
-ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ
-ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
-ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
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Παύλος Δερμιτζάκης:
“Θέλουν την SL1 με 10-12 Ομάδες”



10 www.laosnews.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

Με επιστολή του στον δήμαρχο Νάουσας Ν. Καρανικόλα, ο Μητροπολίτης
 κ. Παντελεήμων απαντά στον πρ. δήμαρχο Τ. Καραμπατζό για το μνημείο 

των Αγίων Γυναικών της Αράπιτσας στους «Στουμπάνους»
Με δημόσια επιστολή του ο Μητροπολίτης Βεροί-

ας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων απευ-
θύνεται προς τον δήμαρχο Νάουσας Νικόλα Καρανι-
κόλα και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά 
με την τοποθέτηση μνημείου των Αγίων Γυναικών της 
Αράπιτσας στο χώρο θυσίας των 13 Ηρωϊδων στη 
θέση «Στουμπάνοι» στην Νάουσα. Ο Μητροπολίτης 
μέσω της επιστολής του, απαντάει σε ανάρτηση του 
Τάσου Καραμπατζού, την οποία ο πρώην Δημάρ-
χος Νάουσας ανέβασε στον λογαριασμό του στο 
facebook, στις 8 Ιουνίου 2022, με τίτλο «Μήπως 
τελικά υπερβάλλουμε;». Ο κ. Καραμπατζός στην 
ανάρτηση του αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου της Νάουσας κατά την 
οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του προσκυνήματος, 
θέτει ερωτηματικά, διατυπώνει θέσεις και αντιρρήσεις 
για την αναγκαιότητα κατασκευής νέου μνημείου 
στον συγκεκριμένο ιστορικό χώρο εκτιμώντας ότι ο 
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ της Νάουσας, είναι η ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
της και πρέπει να παραμείνει λιτός όπως είναι. «Το 
οφείλουμε ως ιστορικό χρέος στους Ήρωες προγό-
νους μας. Άλλωστε: «Ούκ εν τω πολλώ το εύ». Το 
εξαιρετικό άγαλμα της Ηρωϊδας Ναουσαίας που η-
γεμονεύει στον χώρο, αρκεί από μόνο του να στέλνει 
το δικό του μήνυμα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ανά τους αιώνες», 
αναφέρει.

Επιστολή του Μητροπολίτη
Στην επιστολή του ο Μητροπολίτης κ. Παντελεή-

μων απευθυνόμενος στον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού Συμβουλί-
ου της Νάουσας αναφέρει:

«Ἀγαπητέ μου κ. Δήμαρχε,
Ὁ πρώην Δήμαρχος Ναούσης ἀποφάσισε πρό ὀλίγων ἡμερῶν νά το-

ποθετηθεῖ στό θέμα τοῦ μνημείου τῶν ἁγίων γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας, τό 
ὁποῖο ἀποφάσισε νά ἀνεγείρει, κατά πλειοψηφία τό Δημοτικό Συμβούλιο 
τῆς ἡρωικῆς πόλεως Ναούσης, μέ πρόταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βε-
ροίας, Ναούσης καί Καμπανίας καί ἀφορμή τή συμπλήρωση 200 χρόνων 
ἀπό τό ὁλοκαύτωμα τῆς πόλεώς μας, καί νά ἐκφράσει τή διαφωνία του.

Προσπάθησε ὅμως ὁ πρώην Δήμαρχος νά στηρίξει τήν ἀντίρρησή του 
γιά τήν τοποθέτηση τοῦ μνημείου σέ διάφορα ἑτερόκλητα ἐπιχειρήματα: 
Ἀφενός στήν ἀμφισβήτηση τοῦ μαρτυρίου τῶν γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας 
καί τῶν παιδιῶν τους καί ἀφετέρου στή λιτότητα πού θά ἔπρεπε, κατά 
τή γνώμη του, νά κυριαρχεῖ στόν Χῶρο Θυσίας. Ἔφθασε μάλιστα καί 
μέχρι τοῦ σημείου νά ζητᾶ ὁμόφωνη γνώμη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, 
προκειμένου νά τοποθετηθεῖ τό νέο μνημεῖο καί μέμφεται γιά ὑπερβολή 
καί περίπου γιά «βεβήλωση» τῆς «ἀκροπόλεως» τῆς Ναούσης ὅσους 
ἀποφάσισαν καί ἐνέκριναν τήν κατασκευή του.

Τό ἐρώτημα πού θέτει ὁ πρώην Δήμαρχος εὐλόγως ἀντιστρέφεται:
Μήπως τελικά ὑπερβάλλει ὁ πρώην Δήμαρχος;
Καί ἐξηγοῦμαι: Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς μου στήν Ἱερά Μητρό-

πολη Βεροίας καί Ναούσης διαπίστωσα τήν ἀπουσία ἱεροῦ ναοῦ πρός τι-
μήν τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, πολιούχου τῆς Ναούσης, καί μέ κάθε εὐκαιρία 
τόνιζα τήν ἀνάγκη καί τήν ὑποχρέωση τῶν Ναουσαίων γιά τήν ἀνέγερσή 
του. Ὡς γνωστόν, βεβαίως, ἡ ὑπόθεση αὐτή ἐκκρεμεῖ ἐπί 28 χρόνια.

Ἀπό τότε ὅμως πολλοί ἦταν οἱ κάτοικοι τῆς Ναούσης πού μέ πλησία-
ζαν καί μοῦ ἔλεγαν: «Καλά ὁ ναός τοῦ ἁγίου Θεοφάνους, ἀλλά τί θά γίνει 
μέ τούς δικούς μας ἁγίους, αὐτούς πού μαρτύρησαν στόν χαλασμό τῆς 
πόλης μας;»

Ἔτσι ἐρεύνησα ἐπισταμένως τό ζήτημα τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, καί 
μέ τή συμβολή τοπικῶν φορέων, συλλόγων καί εἰδικῶν ἐπιστημόνων, 
καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ., καταρτίστηκε ὁλόκληρος φάκελος περί τῆς ἁγιό-
τητος τῶν μαρτυρικῶς κατά τήν καταστροφή τῆς Ναούσης τελειωθέντων 
ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παίδων, τόσο στόν ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ὅσο 
καί στήν Ἀράπιτσα, στό Κιόσκι καί στίς φυλακές τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ 
φάκελος ἀπεστάλη στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός 
ἔγκριση τό 2009 καί ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπεστάλη στό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο μέ Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη κατέταξε τόν 
Ἰούλιο τοῦ 2010 τούς μαρτυρικῶς τελειωθέντες στή χορεία τῶν Νεομαρ-
τύρων. Ἡ ἐπίσημη μάλιστα τελετή τῆς Ἁγιοκατατάξεως ἔγινε παρουσίᾳ 
ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τόν Ἰούνιο τοῦ 2011.

Μέ τήν Πατριαρχική καί Συνοδική πράξη ἀναγνωρίζονται ὡς ἅγιοι καί 
μάρτυρες ὅλοι ὅσοι ἀναφέρονται στόν φάκελο τόν ὁποῖο ἔστειλε ἡ Ἱερά 
μας Μητρόπολη, δηλαδή καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν στόν ἅγιο Γεώρ-
γιο καί ὅσοι ἔπεσαν στήν Ἀράπιτσα καί ὅσοι μαρτύρησαν στό Κιόσκι καί 
στή Θεσσαλονίκη, χωρίς καμία ἐξαίρεση ἤ διάκριση.

Ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως ἔγινε διά λόγου ἀπό αὐτούς ἀπό τούς ὁ-
ποίους ζητήθηκε. Ἀπό τούς ἄλλους δόθηκε δι᾽ ἔργων, δόθηκε μέ τήν 
ἀπόφασή τους νά θυσιάσουν τή ζωή τους γιά νά ἀποφύγουν τήν ἀτίμωση 
καί τήν ἄρνηση τῆς πίστεώς τους. Αὐτό, δηλαδή, ἀκριβῶς πού ἔκαναν οἱ 
γυναῖκες στήν Ἀράπιτσα καί μάλιστα καθ᾽ ὑπερβολήν, προστατεύοντας 
ἀπό τήν ἀτίμωση καί τά ἀνήλικα παιδιά τους.

Οἱ γυναῖκες στήν Ἀράπιτσα δέν αὐτοκτόνησαν· Μαρτύρησαν. Αὐτή 
εἶναι ἡ πάγια θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τόν 4ο αἰώνα, καί σέ 
αὐτή τήν πράξη τοῦ ἡρωισμοῦ καί τοῦ ἑκουσίου μαρτυρίου, ἡ Ἐκκλησία 
ἐπιδαψιλεύει τόν τίτλο τοῦ διά Χριστόν μαρτυρήσαντος.

Τή στάση αὐτή ἐπιβεβαιώνει σαφέστατα ὁ μέγας πατήρ τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

«Πές μου», ρωτᾶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στό ἐγκώμιό του 
γιά τήν ἁγία Δομνίνα καί τίς θυγατέρες της πού ἔπεσαν στά νερά καί πνί-
γηκαν, γιά νά μήν πέσουν στά χέρια τῶν εἰδωλολατρῶν, «ποιά μεγαλύτε-
ρη ἀπόδειξη ζητᾶς γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀπό αὐτήν πού βλέ-
πεις στή θυσία τῶν τριῶν γυναικῶν. Γυναῖκες ἀντιμετωπίζουν μέ θάρρος 
τόν θάνατο, πού μέχρι πρίν προκαλοῦσε φόβο καί φρίκη ἀκόμη καί σέ 
γενναίους ἄνδρες», γράφει ὁ ἱερός πατήρ γι᾽ αὐτές τίς γυναῖκες πού τελεί-

ωσαν τή ζωή τους πέφτοντας στά νερά καί κα-
τατάχθηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία στή χορεία τῶν 
μαρτύρων. Καί οἱ λόγοι του ταιριάζουν ἀπόλυ-
τα καί στίς δικές μας γυναῖκες, τό καύχημα τῆς 
Ναούσης, τό καύχημα τοῦ γυναικείου φύλου.

Μάρτυρες, λοιπόν, οἱ γυναῖκες τῆς Ἀράπι-
τσας καί μέ τή μαρτυρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου. Μήπως, λοιπόν, ὑπερβάλ-
λει ὅποιος ἀμφισβητεῖ ὄχι μόνο τήν Πατριαρ-
χική καί Συνοδική Πράξη τοῦ 2010, ἀλλά καί 
διαφωνεῖ μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο;

Γιά ὅσους πάλι ἔχουν ἀπορία ποιά ἡ δια-
φορά τῶν νεομαρτύρων ἀπό τούς ἐθνομάρτυ-
ρες, ἡ Γνωμοδότηση τοῦ καθηγητῆ Παναγιώτη 
Ὑφαντῆ ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στόν φάκελο 
τῆς Ἁγιοκατατάξεως τό ξεκαθαρίζει γιά κάθε 
καλόπιστο. Γράφει, λοιπόν: «Εκείνοι που έχα-
σαν τη ζωή τους, διεκδικώντας την ελευθερία 
της πατρίδας τους ή έστω και της πίστης τους, 
χρησιμοποιώντας βία και επιδιώκοντας την 
σωματική κατίσχυση ή/και εξόντωση του αντι-
πάλου, ανήκουν στους εθνομάρτυρες. Αντί-
θετα, ως άγιοι νεομάρτυρες λογίζονται εκείνοι 
που έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθεια 
να υπερασπισθοῦν τήν πίστη τους, αντιστε-
κόμενοι σθεναρά αλλά ειρηνικά απέναντι στον 
εχθρό. Οι πρώτοι μάχονταν για την απελευθέ-
ρωση της πατρίδας από τους κατακτητές, οι 

δεύτεροι υπέμεναν καρτερικά και πέθαιναν για να διατηρήσουν αλώβητη 
την πνευματική τους ιδιοπροσωπία και την εν Χριστώ ελευθερία».

Σέ ποιά κατηγορία ἀνήκουν, λοιπόν, οἱ γυναῖκες τῆς Ἀράπιτσας πού 
«πέθαναν για να διατηρήσουν αλώβητη την πνευματική τους ιδιοπροσω-
πία και την εν Χριστώ ελευθερία;» Ἀσφαλῶς σέ αὐτή τῶν νεομαρτύρων. 
Δέν ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀμφιβολία γιά κανένα σοβαρό ἄνθρωπο. 
Ἡ πράξη τους ἦταν ἀσφαλῶς ἡρωική, ἀλλά ὁ ἡρωισμός δέν ἀναιρεῖ τήν 
ἁγιότητα, μάλλον ἀποτελεῖ προϋπόθεσή της.

Γιά ὅσους ὅμως ἐπιμένουν νά ἀμφιβάλλουν, ὅπως ὁ ἀπόστολος Θω-
μᾶς, ὁ ὁποῖος ἑορτάζεται τήν ἴδια Κυριακή μέ τούς ἁγίους Νεομάρτυρες 
τῆς Ναούσης, ὑπάρχει καί τό τεκμήριο τοῦ θαύματος, τό ὁποῖο ἐπιβεβαι-
ώνει τήν ἁγιότητα τῶν γυναικῶν.

Πρό ἐτῶν, κατά τήν προετοιμασία τοῦ τόμου γιά τούς Νεομάρτυρες 
τῆς Ναούσης, «Μαρτύρων αἵματα», ὁ ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Παπαδά-
κης ἔγραψε ἕνα κείμενο γιά τίς γυναῖκες τῆς Ἀράπιτσας καί μᾶς τό παρέ-
δωσε.

Ὅταν ἔφυγε ἀπό τή Βέροια γιά νά ἐπιστρέψει στήν Κρήτη, διανυκτέ-
ρευσε στήν Ἀθήνα. Καί τό βράδυ εἶδε στόν ὕπνο του ἕνα ὄνειρο. Εἶδε ὅτι 
βρισκόταν στόν Χῶρο τῆς Θυσίας καί ἄκουε τόν παφλασμό τῶν ὑδάτων. 
Ξαφνικά ἄκουσε φωνές παιδικές καί εἶδε νά τόν περικυκλώνουν μικρά 
παιδιά μέ τοπικές στολές, πού ἔφεραν φωτοστέφανο στό κεφάλι τους, καί 
ὅλα μαζί νά τοῦ λένε μέ παράπονο: «γιατί δέν ἔγραψες γιά μᾶς;» Ἔντρο-
μος ὁ π. Χρυσόστομος, ξύπνησε καί ἀποροῦσε τί σήμαινε αὐτό πού εἶδε. 
Τό πρωί μοῦ τηλεφώνησε καί μέ ρώτησε τί λάθος εἶχε κάνει στό κείμενο 
πού εἶχε παραδώσει, καί ἄν ὑπῆρχαν καί παιδιά πού μαρτύρησαν στήν 
Ἀράπιτσα.

Τότε τοῦ εἶπα ὅτι ὄντως ὑπῆρχαν παιδιά καί βρέφη πού ἔπεσαν, ἐνῶ 
τά κρατοῦσαν οἱ μητέρες τους στήν ἀγκαλιά, στά νερά τῆς Ἀράπιτσας, καί 
ἐκεῖνος μοῦ ἀπεκάλυψε τί εἶχε δεῖ.

Αὐτά γιά ὅσους ἐπιδιώκουν νά ἀμφισβητήσουν τό μαρτύριο καί τήν ἁ-
γιότητα τῶν γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας, ἀλλά καί γιά ὅσους χρησιμοποιοῦν 
τήν ἀμφισβήτηση αὐτή γιά νά στηρίξουν καί τό δῆθεν ἐνδιαφέρον τους γιά 
τή διατήρηση τῆς ἱερότητας τοῦ Χώρου τῆς Θυσίας.

Τί ἐννοοῦν; Μία εἰκόνα τῶν ἁγίων γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας «ἀμαυ-
ρώνει» ἄραγε τόν χῶρο; Τόν ἀμαυρώνει ἤ τόν δοξάζει καί μαζί μέ αὐτόν 
καί ὁλόκληρη τή Νάουσα; Καί ἄν στήν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν τό μνημεῖο 
πού δεσπόζει δέν εἶναι κάποιο κρατικό κτίριο τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας ἀλλά 
εἶναι ὁ ναός τῆς Ἀθηνᾶς, τῆς προστάτιδος τῆς πόλεως, εἶναι ἄραγε ὑπο-
τιμητικό στήν Ἀκρόπολη τῆς Νάουσας νά ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῶν ἁγίων τῆς 
πόλεως; Ἤ μήπως, θά ἀμαυρωθεῖ ὁ Παρθενώνας, ἐάν ἐπιστρέψουν τά 
γλυπτά πού ἀφαίρεσε ὁ Ἔλγιν;

Καί ὅσοι ὑπερασπίζονται τόν ἡρωικό χαρακτήρα τῆς θυσίας τῶν 
γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας καί ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ εἰκόνα τους ὡς ἁγίων 
θά τίς ὑποβαθμίζει, ἄς σκεφθοῦν. Ἕνα νόμισμα ἔχει δύο ὄψεις. Ἐπειδή 
διακοσμοῦμε τή μία, δέν θά πρέπει νά διακοσμήσουμε καί τήν ἄλλη; 
Αὐτό ζητοῦν οἱ πολέμιοι τοῦ νέου μνημείου; Ἔχουμε τή μία ὄψη μέ τό 
ὑπέροχο γλυπτό πού ὑπάρχει στόν χῶρο καί τιμᾶ τόν ἡρωισμό τους. Ἄς 
ἀποκτήσουμε ἐπιτέλους καί τό μνημεῖο πού τιμᾶ τό μαρτύριό τους, πού 
τιμᾶ τήν ἡρωική καί ἁγιοτόκο πόλη τῆς Ναούσης. Δέν πρέπει, ἄλλωστε, 
νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Νάουσα εἶναι ἡ μοναδική ἐν Ἑλλάδι πόλη πού ἔχει τό 
προνόμιο μιᾶς τέτοιας ἡρωικῆς καί πνευματικῆς προσφορᾶς. Ἄς ἀποκτή-
σουμε ἐπιτέλους καί αὐτό τό μνημεῖο, παραμερίζοντας τίς μεμψιμοιρίες 
καί τίς ἀμφισβητήσεις πού κρύβουμε κάτω ἀπό ἕνα δῆθεν ἐνδιαφέρον 
γιά τήν αἰσθητική τοῦ Χώρου τῆς Θυσίας, τιμώντας τίς ἡρωίδες καί ἁγίες 
μάρτυρες γυναῖκες τῆς Ἀράπιτσας ὅπως τό ἀξίζουν. Αὐτές τίς  ὁποῖες ἡ 
Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ ἀνακήρυξε ὡς μάρτυρες καί ἁγίες, κανείς δέν ἔχει 
δικαίωμα νά τίς ἀμφισβητεῖ. Λυπούμεθα πολύ, διότι ὁ πρώην Δήμαρχος 
Ναούσης ἀποφαίνεται ὡς Οἰκουμενική Σύνοδος, ἀγνοώντας τήν ἀπόφα-
ση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, 
καθώς ἐπίσης καί τίς ἐγκρίσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν/Ὑφυπουρ-
γείου Μακεδονίας-Θράκης. «Ἑκάς πᾶς βέβηλος»!

Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Και δεύτερη 
απαντητική επιστολή Παντελεήμονα

Με διαφορά μιας ημέρας και μετά από σχόλια αναγνωστών κάτω από 
την ανάρτηση Καραμπατζού, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων επανήλθε 
και με δεύτερη επιστολή προς τον δήμαρχο Καρανικόλα και το δημοτικό 
συμβούλιο Νάουσας, στην οποία αναφέρει:

«Ἀγαπητέ μου κ. Δημαρχε,
Στήν ἐπιστολή του ὁ ἀξιότιμος πρώην Δήμαρχος Ναούσης ἰσχυρίζεται 

ὅτι, κατόπιν ἐρεύνης του, διαπίστωσε ὅτι οὔτε ὅσοι θυσιάσθηκαν κατά τήν 
Ἔξοδο καί καταστροφή τοῦ Μεσολογγίου οὔτε οἱ σφαγιασθέντες κατά τήν 
καταστροφή τῆς Χίου συγκαταριθμήθησαν μεταξύ τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησί-
ας, ἑπομένως, καταλήγει, οὔτε οἱ Ναουσαῖοι μάρτυρες, μεταξύ τῶν ὁποίων 
καί οἱ γυναῖκες στήν Ἀράπιτσα μέ τά παιδιά τους, εἶναι Νεομάρτυρες ἀλλά 
ἐθνομάρτυρες.

Ἡ ἔρευνά του δέν ὑπῆρξε, προφανῶς, οὔτε ἐνδελεχής οὔτε ἀκριβής.
Διότι στήν περίπτωση τοῦ Μεσολογγίου, ἡ πόλη ζήτησε νά καταταγοῦν 

στή χορεία τῶν Νεομαρτύρων οἱ τελειωθέντες κατά τήν Ἔξοδο ἡρωικοί 
κάτοικοί της, καθώς θά ἦταν μεγάλη εὐλογία γιά αὐτήν νά ἔχει τόσους 
μάρτυρες.

Ὅμως ἡ ἐπιθυμία αὐτή δέν εὐοδώθηκε, διότι ἡ Ἐκκλησία δέν μποροῦ-
σε νά θεωρήσει Νεομάρτυρες, ὅσους ὑπερασπίσθηκαν τήν πίστη τους πο-
λεμώντας, χρησιμοποιώντας δηλαδή βίαια μέσα, καί ὄχι εἰρηνικά, καί αὐτό 
κατατάσσει τούς τελειωθέντες στό Μεσολόγγι μεταξύ τῶν Ἐθνομαρτύρων 
καί ὄχι τῶν Νεομαρτύρων, ἡ διάκριση τῶν ὁποίων βασίζεται, ὅπως ἀνα-
φέραμε καί στήν προηγούμενη ἀπαντητική ἐπιστολή, σύμφωνα μέ τή Γνω-
μοδότηση τοῦ καθηγητῆ Παναγιώτη Ὑφαντῆ στό γεγονός ὅτι: «Εκείνοι που 
έχασαν τη ζωή τους, διεκδικώντας την ελευθερία της πατρίδας τους ή έστω 
και της πίστης τους, χρησιμοποιώντας βία και επιδιώκοντας την σωματική 
κατίσχυση ή/και εξόντωση του αντιπάλου, ανήκουν στους εθνομάρτυρες. 
Αντίθετα, ως άγιοι νεομάρτυρες λογίζονται εκείνοι που έχασαν τη ζωή 
τους, στην προσπάθεια να υπερασπισθοῦν τήν πίστη τους, αντιστεκόμενοι 
σθεναρά αλλά ειρηνικά απέναντι στον εχθρό. Οι πρώτοι μάχονταν για την 
απελευθέρωση της πατρίδας από τους κατακτητές, οι δεύτεροι υπέμεναν 
καρτερικά και πέθαιναν για να διατηρήσουν αλώβητη την πνευματική τους 
ιδιοπροσωπία και την εν Χριστώ ελευθερία».

Ἀναφορικά μέ τούς κατά τήν καταστροφή τῆς Χίου τελειωθέντες ὁ 
πρώην Δήμαρχος πλανᾶται ἐπίσης, διότι μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κατετάγησαν καί αὐτοί εἰς τή χορεία τῶν 
ἁγίων Νεομαρτύρων, καί προσφάτως πραγματοποιήθηκε καί ἡ ἐπίσημη 
τελετή Ἁγιοκατατάξεως τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, τῶν κατά τή σφαγή τῆς 
Χίου μαρτυρησάντων, τῶν ὁποίων παραθέτω τά ὀνόματα σύμφωνα μέ τό 
συνοδεῦον ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη πράξη 
τῆς ἁγιοκατάταξής τους.

Κατακλείοντας, ἐπιτρέψτέ μου νά σημειώσω καί τό ἑξῆς: Ὅταν ἐπί 
θητείας τοῦ ἀξιοτίμου πρώην Δημάρχου πραγματοποιήθηκε στή Νάουσα 
ὁ ἑορτασμός γιά τήν Ἁγιοκατάταξη τῶν ἁγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, 
ἡ πρόσκληση τήν ὁποία ἀπηύθυνε ἀνεφέρετο σέ «Ἐθνομάρτυρες» τῆς 
Ναούσης.

Μέ χαρά διαπιστώνω ὅτι 12 χρόνια ἀργότερα ὁ πρώην Δήμαρχος ἐπεί-
σθη, ὅπως ὁμολογεῖ στήν ἐπιστολή του, ὅτι οἱ μαρτυρικῶς τελειωθέντες 
στό Κιόσκι τῆς Ναούσης εἶναι ὄντως Νεομάρτυρες. Ἴσως θά χρειασθεῖ 
ἄλλα 12 χρόνια γιά νά πεισθεῖ ὅτι καί οἱ γυναῖκες πού ἔπεσαν στήν Ἀρά-
πιτσα μέ τά παιδιά τους εἶναι ἐπίσης Νεομάρτυρες, ὅπως τούς ὀνομάζει ἡ 
Ἐκκλησία.

Λυποῦμαι, κύριε Δήμαρχε καί κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, διότι οἱ 
ὀπαδοί τοῦ πρώην Δημάρχου ὑποβαθμίζουν καί εὐτελίζουν μία τόσο ση-
μαντική ὑπόθεση, ὅπως τήν τοποθέτηση τοῦ μνημείου τῶν ἁγίων Νεομαρ-
τύρων γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας, βλέποντας παντοῦ ἕνα «παγκάρι».

Ἡ πραγματικότητα ὅμως τούς διαψεύδει καί τούς ἐκθέτει ἀνεπανόρθω-
τα. Διότι, ὅποιος ἐπισκεφθεῖ τό Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στή Βέροια, 
θά διαπιστώσει ὅτι τό ἀρχικό μνημεῖο ἔχει πλαισιωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια 
ἀπό ἐντυπωσιακά ψηφιδωτά πού ἀπεικονίζουν σκηνές τῆς πορείας τοῦ 
πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί τό μνημεῖο γιά τή συμπλή-
ρωση 2000 ἐτῶν. Καί φυσικά δέν ὑπάρχει πουθενά παγκάρι. Τό Βῆμα 
ἀποτελεῖ πόλο ἕλξεως τῶν χιλιάδων ἐπισκεπτῶν τῆς Βεροίας καί κεντρικό 
σημεῖο τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, καί μάλιστα σέ μία πόλη ἡ ὁποία δια-
θέτει δεκάδες βυζαντινές ἐκκλησίες μέ σπάνιες τοιχογραφίες.

Κάτι ἀνάλογο ἐπιθυμούσαμε νά γίνει καί στή Νάουσα. Ὁ Χῶρος Θυσί-
ας νά γίνει σημεῖο ἀναφορᾶς ὄχι μόνο γιά τήν ἱστορία τῆς πόλεώς μας ἀλ-
λά καί γιά τόν θρησκευτικό τουρισμό, διότι ἡ πόλη τῆς Ναούσης δέν εἶναι 
μόνο ἡρωική ἀλλά καί ἁγιοτόκος.

Ἐάν οἱ ὀπαδοί τοῦ πρώην Δημάρχου εἶναι σάν τόν κ. Ἰωάννη Καρα-
τσιώλη, τότε θά πρέπει νά σχίσουμε τήν ἱστορία τῆς πόλεως καί νά ἀφή-
σουμε αὐτούς νά τή γράψουν. Ὅμως ἡ ἱστορία τῆς Ναούσης δέν ξαναγρά-
φεται. Ἔχει γραφεῖ ἐφάπαξ ἀπό τούς πρωταγωνιστές τους μέ τό αἷμα τῆς 
θυσίας καί τοῦ μαρτυρίου τους.

Κάθε ἕνας μπορεῖ νά ἔχει τήν ἄποψή του. Εἶναι σεβαστή, ἐάν ὅμως 
δέν θίγει τήν ἀλήθεια καί τό καλό καί τό συμφέρον τῆς πόλεως. Ἡ δική μας 
πρόταση ἀπέβλεπε στήν ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνάδειξη καί προβολή τῆς 
πόλεώς μας, καί μέ τήν ἀνάδειξη καί προβολή τοῦ μαρτυρίου τῶν ἁγίων 
γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας καί τῶν παιδιῶν τους. Ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά 
τό κατανοήσουν ἤ νά τό ἀποδεχθοῦν εἶναι δικαίωμά τους, τό ὁποῖο σεβό-
μεθα.

Ἄς μήν τό συκοφαντοῦν καί ἄς ἀφήσουν ὅσους συμφωνοῦν νά τό ὑλο-
ποιήσουν.

Εὐτυχῶς, ἡ Ἐκκλησία δέν ἐξαρτᾶ τίς ἀποφάσεις της ἀπό τίς ἀπόψεις 
τοῦ καθενός ἀλλά τίς στηρίζει στά γεγονότα, στά κριτήρια πού ἡ ἴδια ἔχει 
ἀπό αἰώνων θεσπίσει καί στή μαρτυρία τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων»
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 Ι-

ουνίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίων Αναργύρων Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, κόρης, αδελφής και 
νύφης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΡ.
ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

-ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

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

Ο σύζυγος, Ο υιός, Η μητέρα
Ο αδελφός, Η πεθερά, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Λυκογιάν-
νης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜ.
ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 
Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 

Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής Βέροιας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΑΝΝΑΣ ΔΗΜ.
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 στον 

Ιερό Ναό Μητροπόλεως Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΓΚΑΝΙΔΗ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεή-
σεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Οι αδελφές, Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πολυδενδρίου ΕΤΗ-
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 
αδελφής και θείας

ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜ. ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεή-
σεις τους προς το Θεό.

Ο σύζυγος, Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στον 

Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ ΓΡΗΓ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεή-
σεις τους προς το Θεό.

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 11 

Ιουνίου 2022 στις 5.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Βαρ-
βάρας στην Αγ. Βαρβάρα ο 
Σταύρος Βασ. Τάτσης σε ηλι-
κία 74 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 15 Ιουνίου 2022 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. 
Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα 
η Αναστασία Γρηγ. Μανωλί-
δου σε ηλικία 93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 14 Ιου-

νίου 2022 στις 1.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμο-
νος και Αγ. Ειρήνης στο Μετόχι 
Βέροιας ο Νικόλαος Ιωαννί-
δης σε ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 στις 4.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως (Παπάγου) Βέροι-
ας η Στέλλα Σαββίδου σε ηλικία 87 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τε-

τάρτη 15 Ιουνίου 2022 στις 
12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγ.Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Σωκράτης Γεωρ. 
Μπαρμπεράκης σε ηλικία 
93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 

2022 στις 11.00 π.μ. θα απο-
τεφρωθεί η σορός της Ανα-
στασίας Χατζηγεωργίου σε 
ηλικία 86 ετών στο Ε.Κ.Α.Ν. 
Ριτσώνας Ν. Εύβοιας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρ-

τη 15 Ιουνίου 2022 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νι-
κολάου στη Ν. Νικομήδεια ο 
Κωνσταντίνος Σαρηγιαννί-
δης σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Λίγα  λόγια  για τον Φώτη  
–Μια πρόταση για τον επόμενο 

Πρόεδρο του ΔΣ Βέροιας
Το Σάββατο ,  στο μνημόσυνο του   φίλο 

μου  Φώτη , να με «κοιτά» μέσα από την φω-
τογραφία του , ένιωσα την ανάγκη δημόσια 
να πω δυο  λόγια :

Η εργασία του δικηγόρου είναι σκληρή 
και ολοκληρώνεται  με  παράθεση λέξεων , 
επιχειρημάτων και ενστάσεων, να που τώρα 
όμως δύσκολα μπορούν  να βγουν…. 

Φίλε Φώτη ,
έφυγες πολύ νωρίς  , μας αιφνιδίασες δυ-

σάρεστα για πρώτη φορά…..
Από την αρχαιότητα όταν ένας αξιόλογος 

άνθρωπος έφευγε από την ζωή , συνηθίζεται 
να εκφωνείται ένα επικήδειος λόγος με την 
ζωή του , την δράση και την προ¬σφορά του 
. Οι πρόγονοι μας πίστευαν ότι η αρετή , η 

τιμιότητα  και η προσφορά πρέπει να βραβεύονται  , γιατί όπου βραβεύεται η 
αρετή εκεί ξεφυτρώνουν άριστοι και τίμιοι άνθρωποι .

Ο Πλάτων αναφέρει στο επιτάφιο   « .. « οίς γάρ αρετής αθλα μέγιστα κεί-
νται τήδε και άριστοι άνδρες ανα¬φύονται» ..»

Τον Φώτη τον γνώριζα σχεδόν 35 χρόνια , μας ένωνε η αγάπη μας για την 
επιστήμη που υπηρετούσαμε ,  το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής, η 
αγάπη μας για τον Δικηγορικό Σύλλογο ,  ο σεβασμός  του ανθρώπου , οι 
πολιτικές μας πεποιθήσεις  και πολλά άλλα .

Η αστείρευτη δοτικότητα του Φώτη ,τον έκανε να έχει παντού μόνο φίλους 
και αυτό φάνηκε την ημέρα  που τον συνοδέψαμε στην τελευταία κατοικία 
του. Από όλη την Ελλάδα ήλθαν οι φίλοι του …   

Ο Φώτης , έμελλε να είναι , ο πρώτος  αποβιώσας  εν ενεργεία Πρόεδρος 
του ΔΣ Βέροιας  και μάλιστα λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του . 

Μία πρόταση προς τον επόμενο κ. Πρόεδρο του ΔΣ Βέροιας : Στην πρώτη 
συνεδρίαση του  Συμβουλίου σας ,  να ληφθεί απόφαση και να ονομαστεί η 
αίθουσα του ΔΣΒ στο Νέο Δικαστικό Μέγαρο [ στο επίπεδο του αίθριου ] ως  
ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και ΜΝΗΜΗΣ    « ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙ-
ΛΗ »

ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικό-
πεδα 350 τ.μ. με νερό κο-
ντά στη θάλασσα 25.000 
ευρώ και οικόπεδα με ά-
δεια. Τηλ.: 6983 936729.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-

κή ισόγεια μονοκατοικία, 
70 τ.μ. στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, κατα-
σκευής 2003, σε οικόπεδο 
500 τ.μ. πλήρως επιπλω-
μένη, ξύλινα σύγχρονα 
κουφώματα μέσα στο πρά-
σινο. Τηλ.: 6948 041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-
μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 
277527.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

Κωδ: 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.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108 
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος , 
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική 
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ 
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , ά-
ψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη 
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και 
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με 
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα 
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές , 
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά . 
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. . 
Μίσθωμα  650 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, 
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό 
wc ενοίκιο 140€.

ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί 
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ., 
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο  2 χώροι 
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κα-
τάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά 
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα 
του στα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε 
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι 
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,  μεγάλης προβολής ισόγειο 
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για 
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς 
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο  900€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική 
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

κιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαιρετική 
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και  έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς α-
νελκυστήρα  ,  σπάνια περίπτωση ακινήτου σε 

σπάνια τιμή  , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυό-
ροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και 
δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , 
έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, 
Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , 
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 119.000€ 
τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , 
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώ-
ροι του  ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαί-
νισης . Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , 
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδι-
κής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

στο Μακροχώρι αποτελούμενη  από τρία επί-
πεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος 
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το 
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά  
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μο-
νοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η 
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισό-
γειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα 

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ 
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο 
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγ-
ματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο 
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά 
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι 
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ 
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο 
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω 
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε 
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγο-
ραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία 
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μό-
νο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

πεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό, 
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για 
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με 
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτί-
σμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώ-
ρο 100τ.μ., Ισόγειο  Κατάστημα 100τ.μ. και 
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο 
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

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

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

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233τ.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 ανέ-
γερσης 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 κτί-
σμα είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο 
χωριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για 
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα 
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ 
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 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, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός σπι-
τιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπόδια, πε-
ριφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλήρως τακτο-
ποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942 775199.

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

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρου Πιερίας 
σε απόσταση 50 
μέτρων από την θά-
λασσα, σε καταπρά-
σινο περιβάλλον, ε-
νοικιάζονται για την 
θερινή περίοδο  δύο 
διαμερίσματα πλή-
ρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ. 
Παππά 30, 1ος όροφος, air condition 
inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2 
μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονί-
τσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 
1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκου-
ζίνα, W.C., 1ος όροφος, με 
ελάχιστα κοινόχρηστα (με-
ρικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-
ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 
στρέμματα, χέρσο, αρδευ-
τικό, πάνω στην άσφαλτο. 
Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 
κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέ-
λι (Κάτω Βέρμιο), στην πλα-
τεία του χωριού. Δεκτές, μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοικινήτων, πλήρως εξο-
πλισμένο και σε λειτουργία, 
με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 
860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ιερισ-
σό Χαλκιδικής αναζητεί καμα-
ριέρες / καθαρίστριες για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2022 για 
οχτάωρη απασχόληση. Ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Δωρεάν διαμονή. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977079426, 

2377041191 υπεύθυνος Χρή-
στος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-
χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-
στραδόρος επίπλων με εμπειία. 
Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 
- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-
736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 
σε εστιατόριο για πλήρη απα-
σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 
808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξω-

τερικός πωλητής για το Νομό Η-
μαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 715197 
κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.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  190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,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:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
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 συζητήσιμη.
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
Οικόπεδο 850τμ άρτια οικοδομήσιμο,σε περιοχή κατω από την 
Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, χωραφοοικόπεδα 5355τμ( με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων)και 4500τμ.Τιμή συζητήσιμη.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.110.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρε-
λαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα, air condition, 300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές ατομική θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 
350 ευρώ.(Στην τιμή περιλαμβάνεται το wifi και ο λαγαριασμό
ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ 1ου ορόφου επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευ-
ές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργα-

σίας Τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής 

,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
ΠεριγραφήΘέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό από-

φοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλι-
κών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.

Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκλη-
ρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες 
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.

Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την 

ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.



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

15ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 www.laosnews.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

Η πολυεθνική βιομηχανία 
ΕΛΣΑ-SilganΑ.Ε. με κύρια 
δραστηριότητα την κατα-
σκευή μεταλλικών συσκευ-
ασιών που βρίσκεται στο 
Πλεύρωμα Σκύδρας αναζητά 
εποχιακούς

-XειριστέςΑνυψωτικούΠερονοφόρου
-ΕργάτεςΠαραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου 
•Αναγγελία βοηθού χειριστή  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 

τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο 
τηλέφωνο 2381071490.



Το βράδυ της Δευτέρα ου Αγίου Πνεύματος, 13 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην Πατρίδα 
του Δήμου Βεροίας, στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων, η αναβίωση του ποντιακού ταφικού εθί-
μου σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με λαμπαδηφορία από τον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού 
και κατέληξε στα κοιμητήρια της ενορίας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα για όσους αγωνίστηκαν και 
έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος στην Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Θράκη και για τους 
απανταχού πρόσφυγες του Ελληνισμού.

 Στη συνέχεια ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Διονύσιος Συρόπουλος, Αρχιερατικός Επίτροπος 
Δοβρά και προϊστάμενος της εν λόγω ενορίας καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και κά-
λεσε τον Μητροπολίτης κ. Παντελεήμονα και τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» κ. Αντώνιο Καγκελίδη, να απευθύνουν χαιρετισμό.

 Ακολούθησε ομιλία από τον Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Ημαθίας κ. Δημήτριο 
Πυρινό, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στις πανάρ-
χαιες ρίζες του ταφικού 
εθίμου και στην νοημα-
τοδότηση του από την 
χριστιανική πίστη κα-
θώς και απαγγελία στί-
χων από τον κ. Μιχάλη 
Τσίτσα.

 Η εκδήλωση ολο-
κληρώθηκε με τραγού-
δια της προσφυγιάς 
από καλλιτέχνες του 
συλλόγου και με τον χο-
ρό «Σέρρα», καθώς το 
ταφικό έθιμο εκφράζει 
μέσα από τη μουσική 
την πίστη στην ανάστα-
ση και την αιώνια ζωή. 

Τέλος, ο Μητροπολί-
της κ. Παντελεήμων, α-
πένειμε τα αναμνηστικά 
των «ΚΗ´ Παυλείων» 
στους συντελεστές της 
εκδήλωσης εκφράζο-
ντας τις θερμές ευχαρι-
στίες του για τη συμμε-
τοχή τους.
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P Ξαπλώστρα 
φίλε. Η βαριά βιο-
μηχανία της χώ-
ρας…

P 200 ευρώ μέ-
ση τιμή στη Μύκονο. 
Τελικά μόνον ο Τούρ-
κος θα μας σώσει.

P Ήξεραν τι έκα-
ναν όσοι επένδυ-
σαν στη μετεξέλιξη 
του καναπέ παρά 
θιν’ αλός.

P  Ωστόσο, κάθε 
τρεις και λίγο μήνυ-
μα από την πολιτική 
προστασία το τριή-
μερο, λες και είμαστε τίποτε παντρεμένοι να πού-
με.

P Δεν ξέρω για ‘καλή φώτιση’, λόγω αγίου 
Πνεύματος, ωστόσο πιάνει πάντα με τις νέες 
μεθόδους της πολιτικής προστασίας η ευχή 
‘καλή φόρτιση’.

P Άσε δηλαδή που είμαστε έτοιμοι για καβγά 
με το παραμικρό.

P Έτσι μου ‘ρχεται να πάρω το Λιμενικό και 
να ρωτήσω: «Πού είναι τελικά αυτά τα πελάγη 
ευτυχίας;»

P Να δείτε που είναι πιο πιθανό να βρεθεί η 

χαμένη Ατλαντίδα.

P 2022. Εγώ απλώνω την μπουγάδα χει-
ρωνακτικά. Για ποια ακριβώς βήματα της τε-
χνολογίας μάς μιλάνε.

P Άσε που ξεκινάς να απλώνεις χωρίς σύν-
νεφο στον ουρανό και τελικά γίνεσαι κι εσύ παπί 
από την καταιγίδα.

P Εδώ σε θέλω Πιερρακάκη!

P Διότι αυτού του είδους τα οικιακά είναι τα ίδια 
εδώ και 40 χρόνια γάμου.

P Ηλ-οικιακά!

P Και:
Μ ι α  γ υ ν α ί κ α 

συνοδεύει τον άρ-
ρωστο σύζυγο της 
στον γιατρό. Ο για-
τρός εξετάζει τον ά-
ντρα για πολλή ώρα 
και με πολύ μεγάλη 
προσοχή. Στη συνέ-
χεια φωνάζει τη γυ-
ναίκα μόνη της για 
να της ανακοινώσει 
τα αποτελέσματα 
της εξέτασης.

– Η κατάσταση 
του συζύγου σας 
είναι πολύ σοβαρή. 
Έχει πάθει βαριά 
κατάθλιψη η οποία 
πηγάζει από επαγ-
γελματικό και οικο-
γενειακό στρες. Εάν 
δεν κάνετε ό,τι είναι 
απαραίτητο, υπάρ-
χει μεγάλη πιθανό-
τητα να πεθάνει. 
Εγώ σας συμβου-
λεύω να κάνετε τα 
εξής

Το πρωί, να του ετοιμάζετε ένα ωραίο και υγι-
εινό πρωινό.

Να τον αφήνετε να κοιμάται όσο θέλει.
Να είστε ευγενική μαζί του, να μην του φέρνετε 

αντιρρήσεις και να προσπαθείτε συνεχώς να του 
φτιάχνετε τη διάθεση.

Να του μαγειρεύετε καθημερινά ωραία ζεστά 
φαγητά και το βράδυ, όταν θα επιστρέφει, να του 
έχετε έτοιμο κάποιο εξαιρετικό βραδινό γεύμα.

Πάνω απ’ όλα, μην τον ζαλίζετε με οικιακές 
δουλειές και εκκρεμότητες, και μην τις συζητάτε 
μαζί του διότι θα αυξηθεί το άγχος του.

Πρέπει να τον χαλαρώνετε. Σας συμβουλεύω 
να φοράτε καυτά εσώρουχα κάθε βράδυ και να 

του κάνετε μασάζ με αρωματικά έλαια.
Να τον προτρέπετε να βλέπει αθλητικά στην 

τηλεόραση, και το πιο σημαντικό,
Να του κάνετε έρωτα πολλές φορές την εβδο-

μάδα, ίσως και κάθε μέρα, όπου να ‘ναι και όπως 
να ‘ναι, και να δέχεστε ό,τι σας ζητήσει.

Αν τα κάνετε όλα αυτά για τουλάχιστον 10 με 
12 μήνες, σας υπόσχομαι ότι ο άνδρας σας θα 
γίνει περδίκι!

Η γυναίκα παίρνει τον άνδρα της και φεύγουν. 
Μόλις βγαίνουν από το ιατρείο, αυτός τη ρωτάει:

– Λοιπόν; Τι είπε ο γιατρός;
– Λίγες οι μέρες σου!

Κ.Π.

 “ΚΗ’ Παύλεια”
Με μεγάλη επιτυχία η αναβίωση του ποντιακού ταφικού εθίμου στην Πατρίδα
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