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Χέρι - χέρι Φίλιππος και Βέροια 2017!

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τα 
voucher στο «Τουρισμός για Όλους»

Το μοναδικής αρχιτεκτονικής
διατηρητέο δωρεάς Καραναστάση

πόσο θα αντέξει ακόμη;;;

Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου
 κ. Παντελεήμονος προς τον Δήμαρχο 

και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
της ηρωικής πόλεως Ναούσης
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Κορωνοϊός, Πιερρακάκης 
και εξελίξεις «επιταχύνουν» 
με ένα κλικ και την «οδική 

καθημερινότητα»!
Έχω αναφερθεί και σε άλλες «Θέσεις» στην ψη-

φιακή επανάσταση που έφερε ο αρμόδιος υπουργός 
Κυριάκος Πιερρακάκης με την απλούστευση της καθη-
μερινότητας του Έλληνα μέσα από την εφαρμογή gov.
gr και μια σειρά από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Φυσικά 
καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο κορωνοϊός και οι αναγκαστι-
κοί περιορισμοί του που ανάγκασαν και την ελληνική 
κυβέρνηση να τρέξει πιο γρήγορα τον ψηφιακό σχεδια-
σμό, αλλά και οι πολίτες να το αποδεχθούν.

Ένα ωστόσο κομμάτι της καθημερινότητας που είχε 
μείνει πίσω ήταν οι διαδικασίες για την μεταβίβαση του 
αυτοκινήτου μας, αλλά και την αναζήτηση στοιχείων 
από τον φάκελο του οχήματος. Οι χειρόγραφοι φάκελοι 
στα υπόγεια των Διευθύνσεων Μεταφορών και η συλλο-
γή «χαρτούρας» για να γίνει μια απλή μεταβίβαση δεν 
συμβάδιζαν με την υπόλοιπη εξέλιξη και η ανακοίνωση 
των νέων ψηφιακών υπηρεσιών(περισσότερα στο κύριο 
θέμα μας), θα διευκολύνει την κατάσταση. 

Περαιτέρω θα υπάρχει ασφαλέστερη ενημέρωση για 
τα στοιχεία του αυτοκινήτου με άμεση πρόσβαση στον 
ηλεκτρονικό φάκελό του και ίσως με αυτό τον τρόπο 
παταχθούν φαινόμενα εξαπάτησης υποψήφιων αγο-
ραστών αυτοκινήτων, αφού το τελευταίο διάστημα οι 
«μαϊμούδες» και τα «πειραγμένα» γέμισαν την αγορά.  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αθηνογένους ιερομ., Φαύστου μαρτ.

του Σαββατοκύριακου

Ξεκινούνσήμεραοιαιτήσειςγιαταvoucher
στο«ΤουρισμόςγιαΌλους»

Σήμερα Σάββατο 16 Ιουλίου 
ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων 
στο πρόγραμμα «Τουρισμός για 
Όλους», όπως είχε δηλώσει η 
υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη 
και μεταξύ άλλων ανέφερε ό-
τι, μετά την ολοκλήρωση της 
υποβολής αιτήσεων θα γίνει η 
ηλεκτρονική κλήρωση από την 
οποία θα προκύψουν 200.000 
δικαιούχοι, όσοι, δηλαδή «ήταν 
σωρευτικά οι δικαιούχοι τα προ-
ηγούμενα δύο χρόνια». Η υφυ-
πουργός Τουρισμού σημείωσε 
επίσης πως έχει αυξηθεί φέτος 
το ποσό της επιδότησης ανά 
δικαιούχο από τα 120 στα 150 
ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιού-
χοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, ύψους 200 ευρώ.

Για να κάνετε αίτηση πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet  και κατόπιν κάθε 
δικαιούχος θα «κατεβάσει» στο κινητό του μια άυλη κάρτα με το ποσό της επιδότησης. Θα μπορεί να διαθέσει το ποσό 
μόνο για τη διαμονή του, αφού τελικά δεν θα ισχύει ότι μπορεί να δαπανηθεί και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και εστίαση.

Τομοναδικής
αρχιτεκτονικής
διατηρητέο

δωρεάςΚαραναστάση
πόσοθααντέξει

ακόμη;;;
Είχαμε γράψει στις 3 Ιουνίου 2022 «Καταρρέει

το διατηρητέοΚαραναστάση, δωρεά, εδώ και
χρόνιαστοΔήμοΒέροιας», αναφερόμενοι στην 
πολύ κακή κατάσταση του παλιού αρχοντικού και 
τους περιορισμούς στην κυκλοφορία λόγω της επι-
κινδυνότητας που υφίσταται. Τα συνεργεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του δήμου έκαναν κάποιες «πυ-
ροσβεστικές» παρεμβάσεις, αλλά το συγκεκριμένο 
κτίριο χρειάζεται επισταμένες εργασίες αναστήλω-
σης και συντήρησης. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο 
δήμος Βέροιας επέλεξε να διαθέσει τα χρήματα της 
δωρεάς Καραναστάση στην αγορά του συγκεκριμέ-
νου κτιρίου, το οποίο τελικά εγκαταλείφτηκε και είναι 
έτοιμο να πέσει.  

Σε επικοινωνία που είχαμε με την πρώην δήμαρ-
χο Βέροιας ΧαρούλαΟυσουλτζόγλου, στην θητεία 
της οποίας αγοράστηκε το συγκεκριμένο κτίριο μας 
ανέφερε ότι υπήρξε απόφαση να διατεθούν τα χρή-
ματα της δωρεάς Καραναστάση στην αγορά ενός 
διατηρητέου για την διάσωσή του. Για την επιλογή 
του κτιρίου ζητήθηκε από τον δήμο η άποψη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, η οποία υπέδειξε το συγκεκριμένο, 
λόγω της ιδιαιτερότητάς του, αφού πρόκειται για το μοναδικό κτίριο στη Βέροια σε Βενετσιάνικη Αρχιτεκτονική. Ο δήμος 
προχώρησε στην αγορά του, αλλά έκτοτε αγνοείται η τύχη του φακέλου για την αναστήλωση του…

Πόσο θα αντέξει ακόμη το μοναδικής αρχιτεκτονικής διατηρητέο;;;   

Power Pass: Τι ισχύει για όσους δεν πληρώθηκαν
το επίδομα ρεύματος

Μια μικρή οικονομική ανά-
σα για χιλιάδες δικαιούχους, 
καθώς από το απόγευμα της 
Παρασκευής  στους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς των 
δικαιούχων του Power Pass 
πιστώθηκαν τα ποσά της ε-
πιδότησης ρεύματος για τα 
οποία έχουν ενημερωθεί είτε 
μπαίνοντας στην πλατφόρμα, 
είτε με μέιλ, είτε με sms στο 
κινητό τους.

Τι θα γίνει με όσους δεν 
έχουν πληρωθεί

Συνολικά έχουν υποβληθεί 
2.952.778 αιτήσεις, που αφο-
ρούν 2.530.597 φυσικά πρό-
σωπα και από αυτά, αναρτώ-
νται ενημερωτικά εκκαθάρισης 
για τα περίπου 1,9 εκατ. και 
τα οποία πληρώθηκαν, με το 
συνολικό ποσό να ανέρχεται 
σε περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Όσοι λοιπόν δεν πληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής δεν χρειάζεται να αγχωθούν, ούτε να κάνουν κάτι 
καθώς για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι ανα-
μένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών. Όπως 
και να έχει, πάντως, ο δικαιούχος θα ενημερωθεί για την εξέλιξη της αίτησής του στο email που έχει δηλώσει. Εάν δεν 
επιθυμεί να περιμένει, μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr, με τους προσωπικούς του 
κωδικούς Taxisnet και να βλέπει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.Αυξάνονταιοιδικαιούχοι

τηςεπιδότησης
«Ανακυκλώνωσυσκευές»;

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας να αυξηθούν οι δι-
καιούχοι της επιδότησης «Ανακυκλώνω Συσκευές», αφού 
από τις συνολικά 910.000 αιτήσεις, μόλις 250.000 πολίτες 
θα πάρουν το εκπτωτικό voucher. Η κυβέρνηση προκει-
μένου να μη μείνει ένας στους 4 εκτός, δεν αποκλείεται 
να αυξήσει το ποσό της επιδότησης, για να αυξηθεί και ο 
αριθμός των δικαιούχων. Εξάλλου, ο κ. Σκρέκας στο πα-
ρελθόν είχε κάνει λόγο για 350.000 εκπτωτικά κουπόνια, 
ενώ το ΦΕΚ δεν ανέφερε τον ακριβή αριθμό.



H ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων και η υπηρεσία MyAuto παρου-
σιάστηκαν  σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Παρασκευής(15/7) στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου από τους 
υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη και Υποδο-
μών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Κα-
ραμανλής «περιορίζουμε την γραφειοκρατία και εξοικονομούμε σημαντι-
κούς πόρους για τη δημόσια διοίκηση», τόνισε μάλιστα ότι το υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών απέκτησε νέο πληροφοριακό σύστημα με 
αποτέλεσμα να «βγάζουμε το υπουργείο από έναν ψηφιακό Μεσαίωνα. 
Σήμερα σπάμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που σε πολλές περιπτώ-
σεις που διαιώνιζαν φαινόμενα αδιαφάνειας και διαπλοκής». Όσον αφο-
ρά στην υπηρεσία MyAuto είπε ότι με αυτόν τον τρόπο «εκμηδενίζουμε 
τον χρόνο, το κόστος και εκμηδενίζουμε την μεγάλη προσπάθεια που 
κάνει ένας ιδιοκτήτης για να αποκτήσει την συνολική εικόνα των δεδο-
μένων του οχήματός του». Όσον αφορά στην ψηφιακή μεταβίβαση αυ-
τοκινήτων υπογράμμισε ότι «απλοποιείται μια διαδικασία η οποία πραγ-
ματικά ταλαιπωρούσε τους πολίτες. Το ζητούμενο μας είναι κάθε δράση, 
κάθε απόφαση πρέπει να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «στις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων πλέον 
γίνεται μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει απλουστεύσεις στον πυρή-
να της, καθώς αντλούνται πολλά έγγραφα αυτόματα» και είπε χαρακτη-
ριστικά ότι ήδη τις πρώτες κιόλας ώρες που ανέβηκε η υπηρεσία έγιναν 
ψηφιακά δυο μεταβιβάσεις. Για το MyAuto πρόσθεσε ότι «μπορείς να 
βλέπεις όλα τα στοιχεία του οχήματός σου με έναν εύληπτο, ψηφιακό 
τρόπο μέσω του gov.gr. Αυτό που πρακτικά προσπαθούμε να κάνουμε 
είναι να θέσουμε την χώρα σε κίνηση».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μετα-
φορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «οι υπηρεσίες που παρου-
σιάζονται έχουν να κάνουν περισσότερο προσιτή την σχέση του πολίτη 
με τις δημόσιες υπηρεσίες σε ένα πεδίο που παραδοσιακά υπήρχαν 
και υπάρχουν πολλές παθογένειες». Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε 
εκτενώς στις μέχρι σήμερα δράσεις των δυο υπουργείων και έκανε λό-
γο για εποικοδομητική συνεργασία και έναν ψηφιακό χάρτη «που μας 
προσφέρει δεδομένα που δεν είχαμε μέχρι σήμερα και είναι πολύτιμος 
σύμβουλός μας για τις επόμενες αποφάσεις».

Παρουσιάζοντας τα βήματα για την ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινή-
των ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευ-
σης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος υπογράμμισε ότι «όλες οι 
πληροφορίες θα αντλούνται αυτόματα από τα αντίστοιχα μητρώα». 
Συγκεκριμένα, η Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων θα πραγματοποιείται 
μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από 
πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

Ειδικότερα, ο πωλητής:
- εισέρχεται στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα 

ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet και 
κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP - One Time Password), ο οποίος 
αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο 
πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε-
ΜΕπ).

- επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία 
Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και

- εισάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.
Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και 

email στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα 

και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον 
πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα 
εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και 
πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχή-
ματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να 
κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα 
για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτή-
ματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας 
του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) 
του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλο-
φορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομί-
ζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του 
οχήματος.

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρή-
σης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/
content/manual-mv.pdf.

Ο κ. Χριστόπουλος πρόσθεσε ότι στόχος μας είναι το επόμενο χρο-
νικό διάστημα να «μετρήσουμε μέσα από το παρατηρητήριο της γραφει-
οκρατίας και το όφελος που προκύπτει από αυτήν τη νέα απλούστευση 
και ψηφιοποίηση διαδικασίας». 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας
1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης.
2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών.

3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής 
μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα.

4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην 
υπηρεσία.

5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον 
αρμόδιο υπάλληλο.

6. Ενισχύεται η διαφάνεια, και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγο-
ραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισί-
ου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω 
από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης. Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή 
τους είναι:

- Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)
- Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.
- Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις
  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

3www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε η παραίτηση του Λεωνίδα Ακρι-
βόπουλου από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. του ΚΑΠΑ δήμου 
Βέροιας «για ιδιαίτερους προσωπικούς και επαγγελματικούς λό-
γους», με την αιτιολογία να αφήνει περιθώρια για πολλά σχόλια και 
υποθέσεις…

Σύμφωνα με πληροφορίες παρά το γεγονός ότι έγινε χθες ευ-
ρέως γνωστή η παραίτηση Ακριβόπουλου, ο μέχρι πρότινος πρό-
εδρος του ΚΑΠΑ είχε υποβάλλει την παραίτησή του  στις 7 Ιουλίου 
2022 και έτσι από τις 8 Ιουλίου έπαψε να ασκεί τα καθήκοντα του 
προέδρου (τα εκτελεί πλέον ο αντιπρόεδρος Θανάσης Δέλλας). 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Ακριβόπουλο μας ξεκα-
θάρισε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με άλλες πολιτικές του 
επιδιώξεις(ακούγεται το όνομά του για υποψήφιος βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ), αφού και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών απομα-
κρύνεται, αλλά και δεν συσχετίζεται, ενώ δήλωσε ότι θα συνεχίσει 
εκτός από δημοτικός σύμβουλος να υπηρετεί το νομικό πρόσωπο 
του ΚΑΠΑ από την θέση του απλού μέλους. 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έχει οριστεί για 
την ερχόμενη Τετάρτη 20 Ιουλίου, θα «επικυρωθεί» η παραίτησή 
του και θα οριστεί ο αντικαταστάτης του, που θα είναι κατά πάσα 
πιθανότητα ο σημερινός αντιπρόεδρος Θανάσης Δέλλας.

Μεταβίβαση αυτοκινήτου με ένα κλικ - MyAuto: Πρόσβαση 
μέσω gov.gr στον ηλεκτρονικό φάκελο του αυτοκινήτου σας

Παραιτήθηκε ο Λεωνίδας Ακριβόπουλος 
από τη θέση του προέδρου του ΚΑΠΑ



Το ψάθινο καπέλο
Το ψάθινο καπέλο του μπαμπά ξεχώριζε ανάμεσα στις ώριμες καλαμποκιές.Με γρήγορες κινήσεις έσπαγε 

τους καρπούς,και γέμιζε το μεγάλο καλάθι.Ο παππούς φορούσε ένα μαντήλι στο κεφάλι του για προστασία από 
τον ήλιο,και μαζί με την γιαγιά κουβαλούσαν τα καλαμπόκια στην μεγάλη αυλή.Κάθε βράδυ κάτω από το φώς 
του φεγγαριού ξεντύνανε τα κατακίτρινα καλαμπόκια από τα ρούχα τους και το πρωι τα αραδιάζαμε στον ήλιο για 
να ξεραθούν.Εγώ μάζευα τα μαλλάκια τους,για να κάνω μαξιλάρι και πάπλωμα στην κούκλα μου.Σαν τελείωνε 
η μέρα ο μπαμπάς κρεμάγε το καπέλο του πισω απο την ξύλινη πόρτα.Όσες φορές την άνοιγα ή την έκλεινα το 
καπέλο κατρακυλούσε στο χωμάτινο πάτωμα του δωματίου.Τότε κρυφά το άρπαζα,το έβαζα στο κεφάλι μου αφού 
πρώτα το μύριζα(μύριζε μπαμπά)και γυροέφερνα το δωμάτιο παίρνοντας διάφορες πόζες για φωτογράφηση.Λα-
τρεύω τα καπέλα,μου θυμίζουν σταρ του σινεμά σε διαφορετικούς ρόλους.Καπέλα πλατύγυρα με κερασάκια στο 
πλαι,άλλα με φιόγκους μονόχρωμα ή χρωματιστά ψάθινα ή υφασμάτινα.Πάντα τα συνδυάζω με το παλτό και τα 

γάντια μου.Ομολογώ ότι μέχρι τα φετινά μου γενέθλια κανείς από τους φίλους μου δεν σκέφτηκε να μου κάνει δώρο ένα καπέλο.Φέτος η 
Κατερίνα έκανε την έκπληξη,μου δώρισε ένα μπεζ πλατύγυρο ψάθινο καπέλο που η κορδέλα του κατέληγε σε ένα χρωματιστό φιόγκο.
Αυθόρμητα το φόρεσα και ενστικτωδώς ετοιμάστηκα για φωτογράφηση!Μπροστά λοιπόν σε 20 καλεσμένους πήγα -ήρθα αρκετές φορές 
πάνω στο μπαλκόνι.Ένιωσα όπως τότε στα εφτά μου χρόνια που έκανα πασαρέλα στο σαλόνι του σπιτιού μου.Γέμισε ο Νους εικόνες 
ξέγνοιαστων στιγμών όσα μπόρεσε να συγκρατήσει το παιδικό μυαλό μου.Το καινούργιο μου καπέλο το κρέμασα στο πλαι της παλιάς 
ξύλινης ντουλάπας μου,για να μου θυμίζει της αγάπη της Κατερίνας,την λατρεία μου για τα καπέλα,και τα εξηκοστά έκτα γενέθλια μου 
που τα γιορτάσαμε από κοινού με την φίλη μου την Λεμονιά.Άντε Χρόνια μας Πολλά με υγεια και ποιος ξέρει ίσως του χρόνου αποκτήσω 
ένα ακόμη καπέλο για να το προσθέσω στην συλλογή μου.....

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των παραστάσεων ‘Αλσος ’22 
«Το καλοκαίρι αλλάζει» φιλοξενεί την παιδική παράσταση «Τα μαγικά πα-
ραμύθια» στο θέατρο άλσους «Μελίνα Μερκούρη» την Τρίτη 19 Ιουλίου 
2022, ώρα 9μ.μ. 

Μια φαντασμαγορική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ενα ταξίδι 
στο όνειρο και στα παραμύθια.

Η ART MUPPETS PRODUCTION και ο θίασος ΆΡΗ ΑΡΜΆΟΥ θα 
παρουσιάσουν στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Βέ-
ροιας μια θεατρική παράσταση γεμάτη γέλιο, μουσική και διασκέδαση για 
τους μικρούς και μεγάλους φίλους του θεάτρου.

Σκηνοθεσία: Άρης Αρμάος  Κείμενα: Μάριος Ελευθερίου 
Κοστούμια - σκηνικά: Πάρις Πέτρου 
Χορογραφίες: Μαρία Αντωνοπουλου
Μάσκες: Αrt Muppets Ημερομηνία παράστασης: Τρίτη 19 Ιουλίου 
Ώρα έναρξης: 21:00
Προπώληση 8€ Viva. gr  και Βιβλιοπωλείο ΕΠΙΚΑΙΡΟ 
23310-24612 Ταμείο 10€ Τηλεφωνικές κρατήσεις 6949160175
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Φίλοι μου, καλή σας ημέ-
ρα, 

καλοκαιράκι διανύουμε, 
ούτε που το καταλάβαμε, για 
τους τυχερούς που έχουν τη 

δυνατότητα να ταξιδεύουν, θα τους ενημερώσουμε με το πρό-
γραμμα της πύλης «25», του αεροδρομίου, «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος»!

Αρχικά να τονίσουμε ότι όλες οι τηλεοράσεις, παίζουν σκη-
νές, από την κωμωδία με τον αξέχαστο Κ. Βουτσά, «έχω και 
κότερο πάμε μια βόλτα» σε εναλλαγή, με την τραγωδία «είμαι ο 
πρωθυπουργός της Ελλάδος, βγάλτε μία σέλφι μαζί μου»!

Ειδικότερα στην «πύλη 25» και για τις ώρες, οκτώ με δέκα 
το πρωί θα ακούγεται! «είμαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος»!

Επιβάλλεται το δίωρο για να καταλάβει ο Κυριάκος μας ότι 
είναι ο πράιμ μίνιστερ και ταυτόχρονα, να το εμπεδώσουμε και 
εμείς … οι τουρίστριες!

Συνεχίζουμε, με την αισθησιακή φωνή της Μόνικας και για το 
διάστημα δέκα με έντεκα, πρωί πάντα, «είμαι ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδος, είμαι ένας από εσάς, είμαι σαν και εσάς»!

Στις έντεκα ακούγεται, «είμαι ευτυχής που περάσατε καλά, 
να το πείτε και στους φίλους σας και να έρθετε του χρόνου να 
με ψηφίσετε όλοι μαζί», αφού οι εκλογές αναβληθήκανε, λόγω 
αύξησης … των κρουσμάτων!

Στις δώδεκα με μία το μεσημέρι, ώρα διαλείμματος, δεν θα 
ακούγεται φωνή, αφού θα τρώει, απλά ο κόσμος θα έχει τη 
δυνατότητα να διαβάζει το μήνυμα «πρωθυπουργός ψάχνει 
τουρίστες, για να φωτογραφηθεί μαζί τους»!

Και κάπως έτσι η ζωή θα συνεχίζεται και ο πρωθυπουργός 
μας θα βγάζει σέλφι, ως ο πιο επιτυχημένος επικοινωνιακά 
πρωθυπουργός της χώρας, τη στιγμή που από τη γείτονα χώ-
ρα, ο πρωθυπουργός της τονίζει:

«ξέρω τι μας περιμένει. Μόλις ο Πούτιν τελειώσει ότι δουλειά 
έχει να κάνει στο Seversk, Bakhmut και το  Soledar και αφότου 
πλησιάσει, τη δεύτερη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας στον 
άξονα Slaviansk-Kramatorsk-Avdeevka, θα έρθει στη συνέχεια 
με μια δέσμη προτάσεων  προς την Δύση, αλλά αυτοί «σ.σ. η 
Δύση), δεν πρόκειται να τα δεχθούν. Τότε θα ξεσπάσει όλη η 
κόλαση στον κόσμο», είπε ο Σέρβος πρόεδρος μιλώντας στον 
τηλεοπτικό σταθμό Pink TV., χωρίς να δώσει κάποιες άλλες 
λεπτομέρειες.

Εμείς βέβαια δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αφού επι-
τρέποντας τις εκτρώσεις και με την αύξηση των θανάτων, θα 
έχουμε διαρκώς λιγότερο πληθυσμό και κατά συνέπεια, λιγότε-
ρες ανάγκες!

Φίλοι μου, προφανώς και τα πράγματα δεν πάνε καλά και 
ίσως ανοίξουνε οι πύλες της κολάσεως, για την ώρα πάντως 
ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ηττάται, χωρίς να το ξέρει.

Το ότι είπε αναβάλλονται οι εκλογές, οφείλεται στις μυστικές 
δημοσκοπήσεις και στα ποσοστά που συγκεντρώνει. Δηλαδή 
θέλετε να με πείσετε, ότι νικάτε με 32% και πάνω και δεν πάτε 
σε εκλογές.

Αστειότητες. Τα ποσοστά βολτάρουν στο 25% (για αυτό και 
το όνομα της πύλης) και θα προσπαθήσει να ανακάμψει με τη 
διανομή ευρώ, εφόσον του δοθούνε. Και βέβαια σε αυτή την 
περίπτωση, μην ήμαστε αφελείς, όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε, 
καλώς ήλθες νέο μνημόνιο! 

Όσον αφορά τις τουρίστριες, για το καλό σας, αφού γυρίσετε 
στην πατρίδα σας και μάθετε περισσότερα για τον πράιμ μίνι-
στερ, να είστε πιο προσεκτικές.

Όπως λέμε δεν πρέπει να ξέρουμε που βάζουμε την υπο-
γραφή μας, αλλά να ξέρουμε και με ποιον βγάζουμε σέλφι!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΥΛΗ 25! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & 
πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΑΝΗΛΙΚΕΣ  
ΣΚΕΨΕΙΣ…
Γιόρταζαν τα βάσανα τα γενέθλιά τους
σε  ήσυχα χωριά με λίγους κατοίκους 
λίγους φούρνους.

Έλεγα και γω 
να πάψω πια να καλλιεργώ τον εαυτό μου,
ν` αφιερωθώ σε γνωριμίες με ακροβάτες,
να κάνω βόλτα τους καημούς,
στις λησμονημένες περιοχές της Αντιόχειας. 

Να αισθάνομαι ασφαλής 
καθώς θα περιβρέχομαι από ανώφελα ΓΙΑΤΙ.
Τι τόθελα;

Απ` τον καιρό των σιτηρών
τότε που ήμουν ένα μικρό παραμύθι απροσεξίας,
η αλλοπαρμένη πραγματικότητα μου 
έψαχνε την Θεία Πρόνοια. 
Είχα πάρει από πίσω τους ψιθύρους, 
ρωτώντας για το εμβαδόν του ορθού λόγου,
μετρώντας το άδειο, τα εμβατήρια του οξυγόνου,
την πολύτεκνη προπαραλήγουσα,
το σόι των νυχτοφυλάκων,
και τις  άσωτες Παριζιάνες.

Έλειπες όμως εσύ,
απ` την συγκομιδή των ερωτηματικών,
και ο ταχυδρόμος με την «ζακέτα της λύπης» 
δεν μπορούσε να φέρει εισοδήματα αισιοδοξίας.

Είχα ξεχάσει και γω την λαμπάδα 
της Νουνάς μου
στα κατεχόμενα της μνήμης, 
και  τη φωνή, 
που είχε πέσει σε καταρράκτες.

Απόμενε  νάμαι
θερμαστής αναμνήσεων μονάχα!.   
Αν προλάβαινα τουλάχιστον  τον ΚΑΙΡΟ! 
Τις μακρινές Αλήθειες του τουλάχιστον.

Όμως, καλού κακού, 
παραδώσου στη Νύχτα μου λέγανε!
Οι νόμοι στο σκοτάδι είναι επιεικείς 
και οι ληστές είναι ακόμη Άνθρωποι!!!  

Γιάννης Ναζλίδης

Την Τρίτη 19 Ιουλίου στο Θέατρο Άλσους
Παιδική παράσταση “ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”



Δημιουργείται ο πρώτος 
ολοκληρωμένος χώρος 
άσκησης και αναψυχής 

για ΑΜΕΑ στο δήμο Βέροιας 
Με την υπ. αριθμ. 

243.3.2/2022 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πράσινου Τα-
μείου εγκρίθηκε ένταξη 
της χρηματοδότησης 
της πράξης «Προμήθεια 
εξοπλισμού για την ανα-
βάθμιση κοινοχρήστων 
χώρων Δήμου Βέροι-
ας», στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Ι-
ΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Α-
ΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗ-
ΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Η δράση περιλαμβά-
νει παρεμβάσεις σε τέσσερις (4) κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βέροιας, και συγκεκριμένα :

1. Στο Ο.Τ.708 της πόλης της Βέροιας στην περιοχή Εργοχωρίου, συνολικής έκτασης  5.943m2. 
2. Στο Ο.Τ. 62 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Μακροχωρίου, αρ. οικόπεδου 398, 

συνολικής έκτασης 1.451 m2.
3. Στο Ο.Τ. 67 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Αγίου Γεωργίου, αρ. οικόπεδου 467, 

συνολικής έκτασης  2.578 m2.
4. Στο Ο.Τ. 6 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού Διαβατού, αρ. οικοπέδου 36, συνολι-

κής έκτασης  1.150 m2.
Στόχος είναι η αναβάθμιση των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων σε σύγχρονους, λειτουργικούς και α-

σφαλείς χώρους αναψυχής για μικρούς 
και μεγάλους επισκέπτες. 

Οι χώροι θα περιλαμβάνουν όργανα 
υπαίθριας άσκησης για τις ηλικιακές 
ομάδες για τις οποίες είναι σχεδιασμέ-
νοι, καθιστικά σε καίριες θέσεις για την 
ανάπαυση των επισκεπτών, κάδους 
απορριμμάτων, ηλεκτροφωτισμό κλπ. 

Ειδικότερα στην περιοχή Εργοχωρί-
ου δημιουργείται ο πρώτος ολοκληρω-
μένος χώρος άσκησης και αναψυχής 
για άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των 
ηλικιών.

Προβλέπεται η τοποθέτηση οργά-
νων υπαίθριας άσκησης «Έκτασης χε-
ριών», «Έλξεων πλάτης», «Πιέσεων 
ώμων» και «Περιστροφής δίσκων» για 
την άσκηση ενηλίκων ΑΜΕΑ και πλήθος 
εξοπλισμού για την  άσκηση και ανα-
ψυχή ανηλίκων ΑΜΕΑ, όπως Μύλος, 
τραμπάλα, κόυνιες, πάνελ δραστηριο-
τήτων, όλα κατάλληλα για ΑΜΕΑ αλλά 
και Σύνθετο με δραστηριότητες, το ο-
ποίο θα διαθέτει πλατφόρμα με ράμπες 
πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια.

Ο προϋπολογισμός της δράσης α-
νέρχεται στο ποσό των 259.016,78€.

Πρόγραμμα 
δωρεάν rapid tests 
στη Νάουσα από 

κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
Την Τρίτη (19.07.2022) από τις 10:00 

έως και τις 13:30, καθώς και την Τε-
τάρτη (20.07.2022) και την Παρασκευή 
(22.07.2022) από τις 09:00 έως τις 14:30 
θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid tests 
στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό του ΕΟΔΥ. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθ-
μό υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό 
του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται 
για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/

νου και της Ηλέκτρας, το γένος Χατζά-
κου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΣΙΒΑΛΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
του Γρηγορίου και της Όλγας, το γέ-
νος Παπαδημητρίου, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου 
Προδρόμου στο Μακροχώρι Ημαθίας.

ΜΑΘΗΜΑ  24 
Μετοχή  (συνέχεια) 

Το  μάθημα  22 (β΄ μέρος  των  μετοχών) πρέπει  να  διδαχτεί  παράλληλα  με  το  
μάθημα  23  που  αναφέρεται  στον  Αόριστο  β΄, γιατί  το  υλικό  έχει  μεγάλη  

σχέση  με  τις  μετοχές  του. 
 

 Οἱ  μαθηταί  ἰδόντες1  (βλέποντας)  τὸν  Ἰησοῦν  προσεκύνησαν   αὐτῷ. 
 Οἱ  ἀρχιερεῖς  ἀπόφασιν  λαβόντες2, ἔδωκαν  τοῖς  στρατιώταις  ἱκανά  ἀργύρια  λέγοντες  

αὐτοῖς: «Εἴπατε  ὅτι  οἱ  μαθηταί  ἐλθόντες3  ἔκλεψαν  αὐτόν  ὑμῶν  κοιμωμένων  (οι  
αρχιερείς  πήραν  απόφαση  και  έδωσαν  στους  στρατιώτες  αρκετά  χρήματα  λέγοντάς  
τους:  Πείτε  ότι  οι  μαθητές  ήλθαν  και  έκλεψαν  το  σώμα  του  Ιησού  ενώ εσείς  
κοιμόσαστε). 

 Ἄγγελοι  τὴν  Εἴσοδον  τῆς  Πανάγνου,  ὁρῶντες4   

ἐξεπλήττοντο  πῶς  ἡ Παρθένος  εἰσῆλθεν, εἰς  τὰ  Ἅγια  
τῶν  Ἁγίων  (οι  άγγελοι, βλέποντας την Παναγία  να  
εισέρχεται στα  Άγια  των Αγίων, καταλήφτηκαν  από  
μεγάλη  έκπληξη). 
 

 Φῶς  ἱλαρὸν  ἁγίας  δόξης  ἀθανάτου  Πατρός,  οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ  Χριστέ, 
ἐλθόντες3  ἐπὶ  τὴν  ἡλίου  δύσιν, ἰδόντες1  φῶς  ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν  Πατέρα, Υἱόν καὶ  
ἅγιον  Πνεῦμα, Θεόν.  Ἄξιόν  σε ἐν  πᾶσι  καιροῖς  ὑμνεῖσθαι  
φωναῖς  αἰσίαις, Υἱὲ  Θεοῦ, ζωὴν  ὁ διδούς5·  διὸ  ὁ κόσμος  
σὲ  δοξάζει (Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι το γλυκό φως της 
αγίας δόξας του αθάνατου, του ουράνιου, του αγίου, του 
μακάριου Πατέρα σου, τώρα που φτάσαμε στη δύση του 
ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε εσένα τον Υιό, 
τον Πατέρα, και το Άγιο Πνεύμα, τον ένα Θεό. Πρέπει σε 
κάθε ώρα και στιγμή να σε υμνούμε με καθαρές ψυχές και 
χαρούμενες φωνές, Υιέ Θεού, γιατί εσύ δίνεις τη ζωή και γι’ αυτό ο κόσμος σε δοξάζει). 

     Επεξηγήσεις:    

1. Η  μετοχή -ἰδόντες-  είναι  Ονομαστική  Πληθυντικού,  χρόνου  Αορίστου β,΄ του  
ρήματος  «ὁρῶ = βλέπω».  Ο  Αόριστος  β΄ είναι - εἶδον- και  η  μετοχή - ἰδών,  ἰδοῦσα, 
ἰδόν-.   

2. Η μετοχή -λαβόντες- είναι  Ονομαστική  Πληθυντικού,  χρόνου  Αορίστου β,΄ του  
ρήματος  «λαμβάνω =παίρνω». Ο  Αόριστος  β΄ είναι -ἔλαβον- και  η  μετοχή - λαβών,  
λαβοῦσα, λαβόν-.  

3. Η  μετοχή -ἐλθόντες- είναι  Ονομαστική  Πληθυντικού,  χρόνου  Αορίστου β,΄ του  
ρήματος  «ἔρχομαι». Ο  Αόριστος  β΄ είναι -ἦλθον  (ήρθα)-  και  η  μετοχή  - ἐλθών, 
ἐλθοῦσα, ἐλθόν-.   

4.  Η  μετοχή -ὁρῶντες - είναι  Ονομαστική  Πληθυντικού, χρόνου  Ενεστώτα, του  
συνηρημένου ρήματος «ὁράω -ὁρῶ».  Ο  Ενεστώτας  κλίνεται  ως  εξής: 

 

   Τα  εισόδια  της  Θεοτόκου 

Οριστική Προστακτική Απαρέμφ. Μετοχή 
ὁρῶ, 
ὁρᾷς, 
 ὁρᾷ, 
ὁρῶμεν, 
ὁρᾶτε, 
ὁρῶσι(ν) 

ὅρα,  
ὁράτω,  
 
ὁρᾶτε, 
ὁρώντων 

 
 
ὁρᾶν 

 
ὁρῶν, 
ὁρῶσα, 
ὁρῶν 

5. Η  μετοχή -ὁ διδούς - είναι  Ονομαστική  Ενικού,  χρόνου  Ενεστώτα,  του  συνηρημένου 
ρήματος  «δίδωμι».  Ο  Ενεστώτας  κλίνεται  ως  εξής: 

 
 

 

 

 

 

Άσκηση: Κλίνε  και  τις τρεις  παραπάνω  μετοχές                                                                       
(καθεμιά  σε  ένα γένος) 

Ἑνικός    ἀριθμός 
πτώσεις ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο 

Ὀνομαστική ὁ        ἰδών ἡ       λαβοῦσα τό      ἐλθόν 
Γενική τοῦ τῆς τοῦ 
Δοτική τῷ τῇ τῷ 
Αἰτιατική τόν την    τό 

Πληθυντικός   ἀριθμός 
Ὀνομαστική οἱ αἱ τά 
Γενική τῶν τῶν τῶν 
Δοτική τοῖς ταῖς τοῖς 
Αἰτιατική τούς    τάς τά 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οριστική Προστακτική Απαρέμφ. Μετοχή 
δίδωμι, 
δίδως, 
δίδωσι, 
δίδομεν, 
δίδοτε, 
διδόασιν                      

δίδου, 
διδότω,  
 
δίδοτε,  
διδόντων 

 
 
διδόναι       

 
 
διδούς, 
διδοῦσα, 
διδόν 

 Γνώρισε  τον  εαυτό  σου 



Επιστροφή κι ευχαριστίες από 
καθηγητές και μαθητές της Σχολής 
Χορού της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας 
μετά το ταξίδι τους στην Ιταλία

16 έφηβες μαθήτριες της Σχολής χορού της Κ.Ε.Π.Α. που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό Veria Dance competition 2022, που πραγματοποιήθηκε στην Βέροια 
κέρδισαν δύο από τις υποτροφίες για μαθήματα χορού στο Λιβόρνο της Ιταλίας. 
Με  την στήριξη της  ΚΕΠΑ ταξίδεψαν εκεί από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου, με συνο-
δούς τις δασκάλες τους Λενικάκη Μαυρέτα και Αβραμίδου Κάτια. Οι μαθητές επέ-
στρεψαν πλουσιότεροι σε εικόνες, εμπειρίες και  νέα χορευτικά μονοπάτια. 

 Στα πλαίσια της υποτροφίας τους παρακολούθησαν μαθήματα μιας εβδομά-
δας κλασικού, σύγχρονου χορού και χιπ χοπ με καταξιωμένους καθηγητές απ 
όλο τον κόσμο στη σχολή χορού AREADANZA στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Εκτός 
από τα πολύωρα καθημερινά μαθήματα χορού οι μαθήτριες μαζί με τις συνοδούς 
του ταξιδιού είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τις γειτονικές πόλεις Πίζα και 
Φλωρεντία μένοντας ενθουσιασμένες με την αρχιτεκτονική των πόλεων και την 
απαράμιλλη ομορφιά των τοπίων. Επιστρέφοντας οι βαλίτσες τους ήταν βαρύ-
τερες όχι μόνο από ενθύμια του ταξιδιού, δώρα και εμπειρίες αλλά και μαθήματα 
ζωής. Συνοδός τους ήταν η ορθοπεδικός κ. Γκουλιοπούλου Ερατώ, η οποία συ-
νέβαλε στην ασφάλεια του ταξιδιού.

Οι καθηγήτριες της Σχολής χορού ευχαριστούν την διοίκηση της Κ.Ε.Π.Α. Δή-
μου Βέροιας και προσωπικά όλα τα μέλη του Δ.Σ, τον πρόεδρο 
της κ. Ρίζο Κωνσταντίνο, όπως και την διευθύντρια κ. Γρηγο-
ριάδου Κατερίνα. Ιδιαίτερα ευχαριστούν τον Δήμαρχο Βέροιας κ. 
Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο.

Ευχαριστούν επίσης τους ντόπιους επιχειρηματίες και πολίτες, 
οι οποίοι συνέβαλαν οικονομικά ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό 
το ταξίδι. Συγκεκριμένα, το ουζομεζεδοπωλείο Μαύρο Πρόβατο, 
τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέος Αλιάκμον,  το ζαχαροπλαστείο 
ΣΑΡΑΪ, το κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Mania,  τη δικηγόρο 
Δουκίδου Ιωάννα, το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Easy Education, 
Τη σχολή οδηγών του κ. Κοτίδη Βασίλειου,  την εταιρεία φύλαξης  
T.S.S. Security του κ. Τσιφλίδη, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέος 
Απόλλων Κουλούρας και το κατάστημα εμπορίας και επισκευής 
ελαστικών Τσερκέζος. 

Συνάντηση Δημάρχου 
Νάουσας με κολυμβητική 

ομάδα νέων και 
νεανίδων από το Ισραήλ 

Με κολυμβητική ομάδα νεανίδων και νέων αθλητών από το Ισραήλ που 
φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στη Νάουσα για την αθλητική τους προετοι-
μασία συναντήθηκε χθες Πέμπτη (14.07.2022)  ο Δήμαρχος Νάουσας Νικό-
λας Καρανικόλας.

Ο Δήμαρχος Νάουσας ευχήθηκε καλή επιτυχία στους προπονητές, στις 
αθλήτριες και στους αθλητές υγρού στίβου για την αθλητική τους πορεία, 
επισημαίνοντας παράλληλα πως αποτελεί ιδιαίτερη χαρά η επιλογή τους να 
κάνουν τις προπονήσεις τους στη Νάουσα και στο δημοτικό κολυμβητήριο, 
που αποτελεί το «στολίδι» των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.

Μάλιστα όπως γνωστοποίησαν οι προπονητές και οι αθλητές στον Δή-
μαρχο η εν λόγω κολυμβητική ομάδα επέλεξε και το επόμενο καλοκαίρι να 
πραγματοποιήσει αντίστοιχη αθλητική προετοιμασία στη Νάουσα.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
 AΔΑ: ΨΔΠΒΩΨΠ-Γ7Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ               Αλεξάνδρεια,  15-07-2022 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Αριθ. Πρωτ.    12813
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
                                                                               
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, 

με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού  
17.999,99 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34110000-1. Κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά,  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: 

Κιρτικίδου Ευθυμία
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.

alexandria.gr
Κωδικός NUTS: EL 521
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) επιβατι-

κού οχήματος πέντε (5) θέσεων, βενζινοκίνητου με κυλινδρισμό μη-
χανής 1100 έως 1400 κυβικά εκατοστά, το οποίο θα χρησιμοποιείται 
σε καθημερινή βάση για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Δήμου 
Αλεξάνδρειας σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή σε έργα του Δήμου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρού-
σας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  
290,33 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχι-
στον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφο-
ράς. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.
gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 168743, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, 
ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονι-
κό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Δι-
αύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.
gr και θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και στο 
επιμελητήριο.  

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στη Δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 15.07.2022, ημέρα Παρασκευη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δι-
αδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
ορίζεται η 05.08.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ   ΗΜΑΘΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. 3625        
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,       Ημ/νια 14/07/2022
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.
 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022 
και ώρα 11.00-12:00 πρωινή με φανερές πλειοδοτικές προσφορές, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του 
ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας.

Τόπος δημοπρασίας ορίζεται η έδρα του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροι-
ας», τα γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.,που βρίσκονται στη Βέροια και 
στην οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5, (4ος όρ.)

Για τους όρους διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη πληροφο-
ρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναενημερωθούν από την ιστο-
σελίδα του ΚΑΠΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ (veriakapa.gr), καθώς και στα 
τηλ.2331022178 και 2331042111.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θαεπαναληφθεί με τους ίδιους όρους, 
στον ίδιο τόπο και χρόνο την 08/08/2022.

Πρόκειται για το κυλικείο του κλειστού γυμναστηρίου Δ. ΒΙΚΕ-
ΛΑΣ Βέροιας που βρίσκεται στο 3ο χιλ. Βέροιας – Μακροχώρι, με 
συνολικό εμβαδόν 20,91 τ.μ., του εξωτερικού υπαίθριου χώρου 
150,00 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται κάτω από το στέγαστρο, οριο-
θετείται δε από τις μεταλλικές κολώνες στήριξης του ως άνω στεγά-
στρου και τις δύο τουαλέτες (W/C) που βρίσκονται σε συνέχεια με 
τον κλειστό χώρο του κυλικείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 
διακήρυξης, δεν έχουν καταδικαστεί ή τελούν υπό πτώχευση και 
δεν έχουν καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Ν.Π. «ΚΑΠΑ Δήμου 
Βέροιας» και στο Δήμο Βέροιας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να κα-
ταθέσει τα δικαιολογητικά μέχρι την 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 
13:00, στην Διοικητική έδρα του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας, Θ. Ζωγιο-
πούλου 5- 4ος όροφος.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τέσσερα (4) χρόνια (με δικαί-
ωμα παράτασης για ένα έτος) και αρχίζει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νο-
μικού Προσώπου και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βέροιας, 
όπως επίσης θα καταχωρηθεί και στην ιστοσελίδα, στη διεύθυνση 
(URL): www.veriakapa.gr

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί, από τα Γραφεία 
Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», και να παραλάβει τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στη Διεύθυνση: Θεανώ Ζωγιοπούλου 5, Πληροφορίες: κ.Δη-
μήτριο Τζιμούρτο -Τηλέφωνο: 2331022178-26230.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
α/α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ



Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, 
το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φρο-
ντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προ-
σωπικό, ευχαριστούν θερμά για την δωρεά προς 
τον σύλλογό μας 

• Τον κύριο Γιάγκογλου Αναστάσιο για τη δωρεά 
χρηματικού ποσού για τη μνήμη της μητέρας του 
καλύπτοντας μεγάλες ανάγκες του Συλλόγου.

•  Τους Μύλους 
Καρανίκα για την συ-
νεχή δωρεά τους σε 
αλεύρι για τη σίτισης 
των ωφελούμενων 
του ΚΔΗΦ.

• Τον κύριο Κάργα 
Δημήτρη (ψητοπω-
λείο Μασαμπούκα) 
για την προσφορά 
πρωινού στους ω-
φελούμενους του 
ΚΔΗΦ.

• Το προσωπικό 
του ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘’Τα 
Παιδιά Της Άνοιξης’’ 
που εκφράζουν τα 
συλληπητήρια τους 
για το χαμό του Χα-
σάπη Στυλιανού, πα-
τέρα συναδέλφου, με 
χρηματική δωρεά στη 
μνήμη του αντί στε-
φάνου.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Η πολιτική της α-
πραξίας, της αδράνει-
ας και της συνεχούς α-
ναβολής στην άσκηση 
από την Ελλάδα των 
δικαιωμάτων που της 
παρέχει το διεθνές θα-
λάσσιο δίκαιο, επιτρέ-
πουν στην Άγκυρα να 
κλιμακώνει συνεχώς 

τις διεκδικήσεις και τις προ-
κλήσεις της στο Αιγαίο.

Μετά το κλείσιμο, επί μή-
νες, μεγάλων περιοχών στο 
Κεντρικό Αιγαίο, με πρόσχη-
μα τη διεξαγωγή στρατιωτι-
κών ασκήσεων, την προβο-
λή της λεγόμενης Γαλάζιας 
Πατρίδας, σε βάρος της Ελ-
ληνικής υφαλοκρη-
πίδος και ΑΟΖ, την 
παράνομη Τουρκική 
αλιεία σε ολόκληρο 

το Αιγαίο, έχουμε τώρα κλιμάκωση των Τουρ-
κικών αξιώσεων και για δήθεν «δικαιώματα» 
έρευνας και διασώσεως στις Κυκλάδες.

Η Τουρκική ιταμότητα εκφράσθηκε και λίγο 
πριν, με την προβολή από τον κυβερνητικό 
εταίρο του Ερντογάν και ηγέτη των Γκρίζων 
Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί χάρτη των Τουρκι-
κών διεκδικήσεων, με διχοτομημένο το Αιγαίο 
και διεκδικούμενη την Κρήτη.

Αυτό που είναι πολύ ενδεικτικό στην πε-
ρίπτωση αυτή, είναι η συμπόρευση με την 
Τουρκική αναθεωρητική πολιτική όλων των 
κομμάτων και ο πλειοδοτικός συναγωνισμός 
μεταξύ τους.

Η Κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι, υπό 
τις συνθήκες αυτές, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κα-
τευναστικής πολιτικής, με την αυταπάτη ότι αυτή μπορεί 
να οδηγήσει σε εξομάλυνση και ειρηνική συνεργασία.

Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας απροκάλυπτης 
επεκτατικής πολιτικής, την οποία πρέπει να αντιμετωπί-
σει, με την απαραίτητη ισχύ, ισορροπία δυνάμεων και τη 
μέγιστη δυνατή εθνική συνοχή και ενότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματα που 
της παρέχει το διεθνές δίκαιο, την επέκταση δηλαδή 
των χωρικών της υδάτων και την ανακήρυξη, σε όλη 
την έκτασή της, της Ελληνικής  ΑΟΖ, ώστε να ανακόψει 
αποφασιστικά την Τουρκική επέλαση στο Αιγαίο, με 
πρόσχημα τα διεθνή ύδατα.

Ο Πρόεδρος
Δρ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Ξανά στον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης βρέθηκε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, εκπρο-
σωπώντας τους Ημα-
θιώτες αγρότες που 
επλήγησαν από τις 
σφοδρές βροχοπτώ-
σεις του Ιουλίου και 
ζητώντας να ικανο-
ποιηθεί το αγωνιώδες 
αίτημά τους για δίκαιη 
αποζημίωση για τις 
απώλειες που υπέ-
στησαν. Η συνάντηση 
έγινε στο πλαίσιο της 
συστηματικής προ-
σπάθειας του Τάσου 
Μπαρτζώκα, μετά και 
τις συνεχόμενες  επι-
κοινωνίες με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, να δοθεί λύση στο μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουν 
οι αγρότες από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Ο Βουλευτής γνωστοποίησε στον Υπουργό την υφιστάμενη κατάσταση, τονίζοντας του 
ότι οι παραγωγοί που ανέμεναν να συγκομίσουν την παραγωγή τους, έχουν πληγεί ανεπα-
νόρθωτα, καθώς τα προϊόντα τους έχουν υποστεί αλλοιώσεις σε τέτοιο βαθμό, που καθί-
στανται επί της ουσίας μη εμπορεύσιμα.

Ως εκ τούτου, κάλεσε τον Υπουργό να προβεί σε άμεσες ενέργειες, ζητώντας ταχύτατα 
στοιχεία από τον ΕΛΓΑ, για αξιολόγηση της ζημίας. Ζήτησε να υπάρξει δειγματοληπτικός 
έλεγχος των ζημιών στις συγκεκριμένες ποικιλίες που ήταν προς συγκομιδή, ώστε μετά την 
καταγραφή να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της εξεύρεσης του χρηματοδοτικού εργαλεί-
ου, που θα καλύψει την απώλεια εισοδήματος την αγροτών. Όπως δήλωσε ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας «καθίσταται απαραίτητο να αποζημιωθούν οι αγρότες μας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί».

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι προσπάθειες του Βουλευτή θα εντατικοποιηθούν, με 
σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Τουρκικές Ασκήσεις Έρευνας 
και Διασώσεως στις Κυκλάδες

Ξανά στον Γεωργαντά 
ο Τάσος Μπαρτζώκας
- Ζητά αποζημιώσεις 

και για τις βροχοπτώσεις 
της 8ης & 9ης Ιουλίου

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο KOYKOYΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 

Ισαάκ και της Τατιάνας, το γένος Κου-
τσέλη, που γεννήθηκε στο Wittgen και 
κατοικεί στο Ντύσσελντορφ Γερμανίας 
και η DRIESSEN VALERIE MARIA του 
Achim και της Εμμανουέλας, το γένος 
Wittgen, που γεννήθηκε στο Dormagen 

Γερμανίας και κατοικεί Νeuss, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Aγ. 
Παρασκευής Χαλκιδικής.



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Ξημερώνει στην Ι Μονή Ξενοφώντος στο Αγιο Ορος, καλοκαίρι  2019, ο 
κύπριος ηλικωμένος προσκυνητής στο ξύλινο μπαλκόνι πάνω στη  θάλασ-
σα μονολογεί: «Εχειν πούσιν» Τον ρωτώ, είστε ναυτικός , (Καρκαβίτσα μου 
θύμισε), όχι μου απαντά «εμείς οι πρόσκοποι στην Κύπρον την θαλασσινή 
υγρασία την λέμεν πούσιν». Εγώ είμαι πρόσκοπος στην Βέροια του απα-
ντώ για να με ρωτήσει τότε «Γνωρίζετε  τον Σπύρον Τελλίδην;» Γιατί ούτε 
στην Κύπρο άφησε προσκοπική πέτρα ασήκωτη ο Αρχηγός. Από την σειρά 
αυτή των προσκοπικών δημοσιευμάτων δεν θα μπορούσα να παραλείψω 
την παρουσίαση του ΣΠΥΡΟΥ ΤΕΛΛΙΔΗ, του αρχηγού μου (και βέβαια 
πολλών άλλων βεροιέων)  στο 1ο Σύστημα  Προσκόπων Βέροιας, στη συ-
νέχεια Τοπικό Έφορο Βέροιας, Περιφερειακό Έφορο Ημαθίας και Πρόεδρο 
της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων για πολλά χρόνια. Ένας πανάξιος Αργυ-
ρός Φοίνικας από αυτούς που λάμπουν παντοτινά κι φωτίζουν τους γύρω 
τους. Συνεπής στην μοναχική του πορεία, αντιλαμβανόμενος ότι θα κατα-
πιανόμουν και με αυτόν, πριν από λίγες ημέρες μου ζήτησε επιτακτικά να 
μην δημοσιεύσω τίποτε που να τον αφορά. Όμως δεν μπορώ παρά να πα-
ρακούσω τον αρχηγό, κινούμενος από συναισθήματα καθήκοντος και τιμής.  
Γεννήθηκε το 1944 στην Βέροια, μεγάλωσε στην γειτονιά του 6ου Σχολείου, 
με  μικρασιάτικη καταγωγή. Η μητέρα του αείμνηστη Ελένη μαγείρισσα στις 
κατασκηνώσεις της πρόνοιας στην Αγία Τριάδα Νάουσας μετά τον πόλεμο. 
Δύσκολα χρόνια μεταπολεμικά . Ο Σπύρος αποφοίτησε από την Τεχνική 
Σχολή του ΟΤΕ . Ο Σπύρος είναι ο απόλυτος πρόσκοπος. Το πρότυπο του 
Προσκόπου που περιγράφει το προσκοπικό εγκόλπιο. Αυστηρός και ασυμ-
βίβαστος με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους γύρω του. Ο Σπύρος εί-
ναι υπόδειγμα πολίτη, που σέβεται και πειθαρχεί  στους νόμους και τους 
κανόνες της πολιτείας ακόμη και αν είναι άδικοι, δεν βλάπτει αλλά προστα-
τεύει το περιβάλλον, δεν ψάχνει παραθυράκια στις επιλογές της ζωής. Θυ-
μάται όσους τον βοήθησαν και βοηθά τον ανήμπορο διακριτικά Ενθυμούμαι 
την μάταιη προσπάθεια του να πείσει τις δικαστικές και δημοτικές αρχές της 
Βέροιας να περιθάλψουν άστεγη γυναίκα που επί μήνες κοιμόταν στα αστι-
κά της Βέροιας, δίχως να ενδιαφέρεται κανείς για αυτήν.  Έβαζε πάντοτε 
στόχους στις πρωτοβουλίες του, έθετε ψηλά τον πήχη των στόχων αυτών 
με αποτέλεσμα όσοι συνεργάτες δεν μπορούσαν να τον ακολουθήσουν 
στην μοναχική του πορεία και αποχωρούσαν. Το 1966 ήταν 22 χρονών και 
στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνταν η Regata, η Διεθνής Ναυτοπρο-
σκοπική Συνάντηση, στην Βάση των Ναυτοπροσκόπων στην Νέα Κρήνη 
Θεσσαλονίκης η οποία προσέλκυε όλο τον γνωστό προσκοπισμό, είτε στις 
δράσεις της, είτε στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης.  Εκεί πρωτοδημιουργήθη-
καν οι συζητήσεις για την δημιουργία του 19ου Συστήματος Αεροπροσκό-
πων Θεσσαλονίκης και ανάμεσα στους πρώτους βαθμοφόρους που ανέλα-
βαν το εγχείρημα ήταν ο Άκης Αποσιάδης, ο Σπύρος Τελλίδης και ο Μάρκος 
Παπάζογλου.  Το 19ο Σύστημα Αεροπροσκόπων «στεγάστηκε» σε ένα ε-
γκαταλελειμμένο κτίριο ιδιοκτησίας Τερκενλή που έβγαινε δίπλα στο Ζαχα-
ροπλαστείο ΗΒΗ (Βασ. Όλγας, έναντι κινηματογράφου ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ) και 
στην οδό Γραβιάς. Οι πρωτεργάτες ξόδεψαν άπειρες ώρες εθελοντικής 
προσφοράς για να καταστήσουν το ερείπιο «κατοικήσιμο» και να οργανώ-
σουν την πρώτη Αγέλη Λυκοπούλων με Αρχηγό τον Βεροιώτη Σπύρο Τελλί-
δη και υπαρχηγό τον Μάρκο Παπάζογλου.  Ατέλειωτες νύχτες ξόδευε ο 
Σπύρος Τελλίδης, μαζί με τους Μιχαηλίδη,  Κουρμπέτη ,  Τζήκο Μπενβενί-
στε στο Σύστημα και μετά πήγαιναν με  τα πόδια για μπιφτέκι στην Αγία 
Τριάδα.  Και τα καλοκαίρια με επικεφαλής τον Σπύρο Τελλίδη, που ήταν και 
ο μόνος οικονομικά ανεξάρτητος, αφού ήδη εργαζόταν ως τεχνικός υπάλλη-
λος του ΟΤΕ, και είχε  δίπλωμα οδήγησης, βρίσκονταν σε προσφορά υπη-
ρεσίας στο στήσιμο των κατασκηνώσεων του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών 
Θεσσαλονίκης στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.  Μια ζωή γεμάτη συνε-
χή-πυκνή προσφορά στην νεολαία.  Αργότερα το 1969, ο Σπύρος Τελλίδης 
ανέλαβε Αρχηγός Συστήματος του 19ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Ανα-
λήψεως. Τότε  συμμετείχε και στην εκστρατεία εξάπλωσης του προσκοπι-
σμού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με επισκέψεις στο χωριό Άγιος Αντώνι-
ος στην κοιλάδα του Ανθεμούντα.  Η προσφορά του  Σπύρου Τελλίδη στον 
Προσκοπισμό της Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με την μετάθεσή του στον 
ΟΤΕ της Βεροίας. Και τότε άρχισε η όσμωση του προσκοπισμού της Βεροί-
ας με στελέχη του προσκοπισμού της Θεσσαλονίκης, στην προσκοπική εκ-
παίδευση, στα Τζαμπορέττο, στις κατασκηνώσεις. Με Τοπικό Εφορο τον 
Τάσο Φελλόπουλο, με τον οποίο κράτησε στενή αγαπητική σχέση αναγνώ-
ρισης και σεβασμού εως τον θάνατο του , αλλά και με τον Παύλο Πυρινό.  
Αλλά αυτά τα ξέρουν πολύ καλά οι παλαιότεροι  πρόσκοποι της Βεροίας. 
Τον Σπύρο τον γνώρισα το 1977 ως αρχηγό συστήματος . Όταν έμπαινε 
στο σύστημα στον ημιόροφο του Μεγάρου Ζώκου, όλοι πεταγόμασταν όρ-
θιοι και χαιρετούσαμε με προσήλωση. Σήμερα στην παρέα των βαθμοφό-
ρων δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο αρχηγός και ποιος ο νέος βαθμοφό-
ρος. Είχε υπαρχηγό του τον δικηγόρο φανατικό αεροπρόσκοπο αείμνηστο 
Τάσο Κανελλίδη και συνεργάτες του τον Μανόλη Κούτρα, τον μηχανικό σή-
μερα Ακέλα Γιάννη Λαμπίδη, τον Αντώνη Μαρμαρά, τον Παναγιώτη Καπε-
τανάκη, τον Θανάση Τζιατζιάρη , έρχονταν πάντοτε με σημειώσεις, αναλύ-
σεις, οργανωμένος, πληροφορημένος, δικτυωμένος με διαρκείς ενημερώ-
σεις των ανακοινώσεων των κλιμακίων που υπηρέτησε. Μικρασιάτικης κα-
ταγωγής, , αδελφός του είναι ο Δημήτρη Τελλίδη ο οποίος ασχολείται ενερ-
γά με τον Σύλλογο Μικρασιατών. Παντρεύτηκε την αείμνηστη Φωτεινή η ο-
ποία ήταν υπάλληλος των δικαστηρίων της Βέροιας και απέκτησε 2 κόρες, 
την φιλόλογο Ελένη και την Δήμητρα ,τις οποίες ενέταξε στον Οδηγισμό. Ο 
Σπύρος πέρασε ως πρόσκοπος όχι μόνο από την Θεσσαλονίκη  αλλά και 
από πόλεις της Μακεδονίας που υπηρέτησε στον στρατό αλλά και ως τεχνι-
κός του ΟΤΕ. Το τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ, απέναντι από το σημερινό Δημαρ-
χείο για πολλά χρόνια ήταν σημείο προσκοπικής αναφοράς .Οι στιγμές  
μας πολλές κοινές και δυνατές. Σταχυολογώ: Διοργάνωσε την εκδρομή του 
1ου  Συστήματος στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 1979, σε συνεργασία με 
τους προσκόπους της Κύπρου, ταξίδι από το οποίο προέκυψε μια σχέση 
ζωής δυνατή με τον αείμνηστο μετέπειτα πρόεδρο του Σώματος Προσκό-
πων Κύπρου Λοίζο Αδαμίδη, έναν φλογερό και άφοβο πατριώτη της Μεγα-
λονήσου. Επισκεφθήκαμε το Προεδρικό Μέγαρο όπου  μας δέχθηκε η αεί-
μνηστη βεροιώτισα σύζυγος του Προέδρου, Ερασμία Κυπριανού-Παπαθεο-

κλήτου. Διαβήκαμε με 
ένα στρατιωτικό λεω-
φορείο όλη την ελεύ-
θερη Κύπρο, μαζί με 
τους Σωκράτη Κιοσέο-
γλου, Νίκο Ιωσηφίδη, 
Κώστα Γεωργιάδη, τον 
Μιχάλη Αδαλόγλου, 
τον νιόπαντρο τότε 
Θανάση Στάντζο, τον 
Νίκο Τρυγώνη, τον 
Ευθύμη Αντωνιάδη, 
τον Δημήτρη Χατζησα-
ράντη, αλλά και τον 
σημερινό Δήμαρχο 
Κώστα Βοργιαζίδη, 
που συνόδευε την θεία 
του Μαρίκα Λαζαρίδου 
κοντά μας ήταν και η 
αείμνηστη Φούλα Αρ-
γυριάδου και άλλες κυ-
ρίες της Βέροιας, μαζί 
και η αείμνηστη Φω-
τούλα. Γέλια και τρα-
γούδια κάθε βράδυ σε 
όλα τα μοναστήρια της 
ελεύθερης Κύπρου. Ό-
λα αυτά σχεδιασμένα 
από τον Σπύρο. Δυνα-
τές στιγμές με κατάθε-
ση στεφάνου στον Τά-
φο του Μακάριου στον 
Κύκκο, την Χρυσορα-
γιάτισσα, την Μονή Α-
γίου Νεοφύτου, το 
Θρονί, με δάκρυ και 
συγκίνηση στα Φυλα-
κισμένα Μνήματα, με 
γέλια στην Ζυθοποιία 
ΚΕΟ. Τραγουδούσαμε 
« Ελα κορού να δούμε 
τα όμορφα σου μάτια» 
Παρουσιάσεις στην 
συνέχεια των ωραίων 
στιγμών στην Βέροια, 
Έδεσσα, Θεσσαλονί-
κη.  Αλλά και πολλα-
πλή ενεργή συμμετοχή ως επιτελείο σε πολλές Κατασκηνώσεις Προσφοράς 
και Υπηρεσίας, στην Αγία Φωτεινή στην Συνεργασία 84, στην πανελλήνια 
ΦΙΛΙΑ 85, σε Πανελλήνια Τζάμπορη, με Διεθνείς Συμμετοχές στο 
EUROFOLK. Aρχηγός της Δράσης προσφοράς υπηρεσίας του Κλάδου Ανι-
χνευτών στην Φλώρινα στο Κρατερό σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ του Π.Εμφιετζόγλου αλλά και στο Μπέλλες.  Αρχηγός Κλάδου Ανι-
χνευτών Μακεδονίας Θράκης. Ο Τελλίδης  τιμά και χαίρεται που φορά την 
προσκοπική στολή και δείχνει την χαρά του αυτή με κάθε τρόπο. Την δεκαε-
τία του 1980, αποδέχθηκε και πρώτος σε ηλικία σχεδόν 50 ετών παρήλασε 
μαζί μας ως Τοπικός Εφορος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.  Εφευ-
ρετικός πρόσκοπος το 1990 μας συνεπήρε για άλλη μια φορά, τόλμησε με-
τά την πτώση του καθεστώτος Αλία-Χότζα  και το ρίξιμο των ηλεκτροφόρων 
καλωδίων στα σύνορα της Αλβανίας και έβαλε μερικά επιβατικά   παλαιών 
προσκόπων  στην σειρά και τα φόρτωσε μεταλλικά εκκλησάκια για να τα 
τοποθετήσουμε στην Βόρεια Ηπειρο. Ετσι με αφορμή την πανελλήνια συ-
νάντηση παλιών προσκόπων στην Φλώρινα, εισήλθαμε στην Αλβανία στην 
Κορυτσά, στο Πόγραδετς, σε σπίτια βορειοηπειρωτών, με την συγκίνηση 
να φθάνει στα ύψη, και τον αείμνηστο δάσκαλο Μέρκο Κούτρα να κλαίει γο-
ερά στο πεδίο της μάχης του Πόγραδετς. Να θυμηθώ τον Ιούλιο του  1981 
στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής: Κατασκήνωση στο ανάθεμα, μέσα στα τσαΐρια 
και τις πλαγιές των λόφων, σε αδιαμόρφωτους χώρους και μεταφορά αντι-
σκήνων από Καστανιά, με πρωτόγονες συνθήκες. Συνθήκες δύσκολες αλ-
λά στιγμές αξέχαστες, να ημερέψουμε το περιβάλλον τις πρώτες μέρες , 
αλλά και αμέσως μετά να τρέξουμε στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο 
βουνό και μαίνονταν γύρω μας. Το σημερινά survivor είναι αθύρματα μπρο-
στά σε αυτά που μας επιφύλαξε και οργάνωνε ο αρχηγός. Με τον ασύρμα-
το , τον τηλεβόα του Βλαχόπουλου, μια πετσέτα στην μέση και φτυάρια 
στην μάχη της φωτιάς δίπλα στους δασοπυροσβέστες. Εκεί για πρώτη φο-
ρά έγινε πυρά λήξης με φανούς θυέλλης και «αστα τα μαλάκια σου αναστα-
τωμένα».  Ατέλειωτες ανιχνευτικές στιγμές, χειμερινής διαβίωσης, όπως  
στην Μηλιά Πιερίας, 4 ανιχνευτικές κατακτήσεις του Μύτικα στον Ολυμπο, 
Ανιχνευτική Αμφικτυονία Ολυμπος 1987, προηγουμένως μας οδήγησε το 
1982  σε συνεργασία με τον Τηλέμαχο Κανελλίδη τον Αντώνη Αλεβιζάκο και 
τον Κώστα Μπαζούκη για πρώτη φορά στα βουνά της Μακεδονίας. Ο Τελλί-
δης ώθησε και έθισε την γενιά μας στην αγάπη στην φυσιολατρία , στην πε-
ζοπορία, ακολουθώντας κάθε Κυριακή το ορειβατικό τμήμα του ΣΧΟΒ στις 
εξορμήσεις του με αρχηγό τον παλιό πρόσκοπο Τηλέμαχο Κανελλίδη, στα 
Τσεκούρια, στο Αι Μπιλί, στο Σινιάτσικο, στον Σκοπό και άλλου παντού. Και 
λίγο πριν φύγει ο πρωτοπόρος της ορειβασίας χιονοδρομίας στην Βέροια , 
Τηλέμαχος Καννελίδης, ένα ανοιξιάτικο Κυριακάτικο πρωινό τον τίμησε 
στην Καστανιά, κάνοντας τον να κλάψει γοερά μπροστά σε όλους μας ενθυ-
μούμενος ο Κανελλίδης όλες τις ωραίες στιγμές που έζησε στον βεροιώτικο 
προσκοπισμό προπολεμικά αλλά και μετά τον πόλεμο. Να θυμηθώ πως έ-
στησε ανάμεσα στο ΑΙ ΜΠΙΛΙ και την κορφή ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ, μεταλλική ταμπέ-
λα με την ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ; Έναν παγε-
ρό χειμώνα του 1982 νομίζω ήταν, φόρτωσε την προσκοπική μουσική με 
αρχηγό τον Ασημάκη Δημόπουλο σε ένα παλιό λεωφορείο του ΚΤΕΛ και 

μαζί με τα παιδιά του 1ου μας πήγε στις παγωμένες Πρέσπες, κοιμηθήκαμε 
στην χιονισμένη Βίγλα Πισοδερίου , η μουσική παιάνισε και ξύπνησε την 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ και από εκεί δια του χωριού Φιλώτα Εορδαίας, όπου και εκεί  υ-
πήρχε προσκοπισμός  ξυπνήσαμε τον κόσμο με την προσκοπική μουσική 
να παιανίζει στους παγωμένους δρόμους του χωριού, φθάσαμε στην Βέ-
ροια τραγουδώντας. Αξίζει να αναφέρω και το ακόλουθο για να δείξω την 
στόφα του Αρχηγού. Σε προγραμματισμένη Κυριακάτικη εκδρομή της ομά-
δος με πεζοπορία για το Κωστοχώρι, εμφανισθήκαμε στο ραντεβού στα α-
στικά, μόνο 3 πρόσκοποι, ο Σωκράτης Κιοσέγλου, ο αείμνηστος Γιώργος 
Μιχαλόπουλος και ο γράφων. Ε είπαμε θα ματαιωθεί. Και όμως ο αρχηγός 
ήρθε και μας έδωσε εντολή να ξεκινήσουμε για το Κωστοχώρι μέσω Λιανο-
βροχίου οι 3 μας. Μπρός ο ένας πίσω ο άλλος στη μέση ο τρίτος. Εμείς 
σταθήκαμε στο Λιανοβρόχι και κυνηγούσαμε βατράχια, ο Τελλίδης όμως ή-
ταν ήδη στο Κωστοχώρι και μας περίμενε να φθάσουμε μάταια. Ως Αρχη-
γός Συστήματος του 1ου στις Εργατικές Κατοικίες γνώρισε τον προσκοπι-
σμό στους κατοίκους των εργατικών και είχε πρόεδρο της ΕΚΣ τον αείμνη-
στο μπάρμπα Γιάννη Μπλατσιώτη, με τον οποία ζήσαμε ωραίες στιγμές σε 
εκδρομές και πεζοπορίες. Δίκαιος, και πολλές φορές απόλυτος πολλες φο-
ρές προτίμησε να συγκρουσθεί από το να συμβιβασθεί , αγάπησε και στά-
θηκε κοντά σε κάθε πρόσκοπο του από όποια οικογένεια και αν προέρχο-
νταν. Το 1977 οργάνωσε σπουδαία έκθεση φιλοτελισμού στις εργατικές κα-
τοικίες και έφερε στο σύστημα τον Μενέλαο Ψαλτίδη, πρόσκοπο της Μι-
κράς Ασίας. Δίκαια και πανάξια το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων του 
απένειμε τον Αργυρό Φοίνικα, ίσως του έπρεπε και κάτι περισσότερο για 
την τεράστια αφιλοκερδή προσφορά του στον ελληνικό προσκοπισμό για 
50 και περισσότερο χρόνια. Αλλα και στην Ενωση Παλαιών Προσκόπων με 
αυταπάρνηση διοίκησε και κράτησε σε συνοχή τους ατίθασους παλαιους 
προσκόπους που δεν έχαναν ευκαιρία να παρασπονδήσουν στις διανυκτε-
ρεύσεις της Καστανιάς. Καμιά φορά τον παρατηρώ από μακριά τώρα στη-
ν8η δεκαετία της ζωής του που συνοδεύει τα εγγόνια του στο προσκοπικό 
σύστημα και τον καμαρώνω. Γιατί είμαι περήφανος που είναι ο Αρχηγός 
μου. 
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Απονομή μεταλλίου φίλων του προσκοπι-
σμού στον σεβασμιότατο Βέροιας με τους Γ. 

Δημόπουλο και Τ. Φελλόπουλο



Πρός
τόν Ἀξιότιμον Δήμαρχον Ἡρωϊκῆς πόλεως Ναούσης
κ. Νικόλαον Καρανικόλαν
καί τά Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
Εἰς Νάουσαν
Βέροια, 11 Ἰουλίου 2022
Ἀρ. Πρωτ.: 367
Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
κυρίες καί κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
θά ἤθελα πάλιν καί πολλάκις νά σᾶς εὐχαριστήσω, γιατί ἀποδε-

χθήκατε τήν εἰσήγηση τῆς Μητροπόλεως σχετικά μέ τήν ἀνέγερση τοῦ 
μνημείου τῶν γυναικῶν τῆς Ἀράπιτσας. Καταλαβαίνω, παρακολουθῶ 
καί γνωρίζω, ἄλλωστε ἔχω ἀναφερθεῖ σέ αὐτό καί στίς δύο προηγούμε-
νες ἐπιστολές μου πρός τόν κ. Δήμαρχο καί τό Δημοτικό Συμβούλιο τῆς 
πόλεώς μας, ὅτι τό Δημοτικό Συμβούλιο ἐδέχθη τήν κριτική ὁρισμένων 
γιά τήν υἱοθέτηση τῆς προτάσεώς μας καί ἰδιαιτέρως γιά τήν ἀπόφαση 
νά καλύψει τά ἔξοδα τῆς κατασκευῆς τοῦ ἐν λόγῳ μνημείου.

Γιά τόν λόγο αὐτό θά ἤθελα, καί τό λέγω ἐκ τῶν προτέρων, νά 
ἀπαλλάξω τόν Δῆμο ἀπό αὐτή τήν ὑποχρέωση ἀλλά καί ἀπό τήν 
κατηγορία κάποιων, καί νά ἀναλάβω ἐγώ προσωπικά, ὄχι ἡ Μητρόπο-
λη, τά ἔξοδα τῆς κατασκευῆς τοῦ μνημείου. Ἤδη, ὅπως γνωρίζετε κ. 
Δήμαρχε, ἔχω ἀναλάβει τήν εὐθύνη αὐτή. Γι᾽ αὐτό καί αἰσθάνομαι τήν 
ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω τόσο ἐσᾶς  ὅσο καί ἐκείνους ἐκ τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου, οἱ ὁποῖοι ψήφισαν θετικά γιά τήν ὑπόθεση αὐτή, καί 
ἰδιαιτέρως τόν κ. Ἰωάννη Παρθενόπουλο ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε γιά τήν 
ὑλοποίηση τῆς προτάσεώς μας.

Βέβαια, μέ θλίβει βαθύτατα τό γεγονός ὅτι τόσοι ἄνθρωποι ζοῦν 
στόν δικό τους κόσμο καί βλέπουν τά πράγματα ὅπως αὐτοί νομίζουν 
καί σύμφωνα μέ τήν ἰδεολογία τους. Ἐξήγησα ἐπανειλημμένα τόν λόγο 
γιά τόν ὁποῖο ἔγινε τό μνημεῖο αὐτό. Πολλοί ὅμως θέλησαν νά εὐτελί-
σουν καί τήν πρόθεση καί τόν στόχο μας. Ἄν διαβάσετε τίς ἀναφορές 
τους, θά δεῖτε ὅτι ὁμιλοῦν γιά παγκάρια πού δῆθεν θά στηθοῦν, γιά 
χρήματα πού θά συγκεντρώνονται καί γιά ἔσοδα πού δῆθεν θά ἀποκο-
μίσει ἡ Μητρόπολη. Θλίβομαι πάρα πολύ, γιατί ἴσως αὐτή εἶναι ἡ ποιό-
τητα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, πού πίσω ἀπό κάθε τί φαντάζονται ἔσοδα 
καί κέρδος, καί νομίζουν ὅτι μποροῦν μέ τόν τρόπο αὐτό νά εὐτελίσουν 
ἕνα ἔργο τό ὁποῖο ἀφορᾶ τήν πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι ἡ 
ἀγάπη τους καί τό ἐνδιαφέρον τους γιά τή Νάουσά μας!

Τήν ἀπάντηση σχετικά μέ τό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου στή Βέ-
ροια τήν ἔλαβαν μέ τήν προηγούμενη ἐπιστολή μου. Μετά τήν ἔλευσή 
μου στήν Ἠμαθία ἡ Μητρόπολη διέθεσε ἀρκετά ἑκατομμύρια δραχμές 
γιά νά τοποθετήσει τά καινούργια ψηφιδωτά καί νά ἀνεγείρει τό μνη-
μεῖο τοῦ 2000, χωρίς νά ἐπιδιώκει τίποτε, οὔτε παγκάρια, οὔτε ἔσοδα, 
παρά μόνο νά τιμήσει καί νά στολίσει τήν πόλη μέ αὐτά τά μνημεῖα καί 
νά καταστήσει τό Βῆμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου πόλο ἕλξεως ὄχι γιά 
τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά τῆς πόλεως, πού καυχᾶται γι᾽ αὐτό. 

Ἡ ἴδια ἐπιθυμία μέ διακατεῖχε καί μέ διακατέχει ἰδιαίτερα γιά τήν 
πόλη τῆς Ναούσης, τόσο γιά τόν Χῶρο τοῦ Μαρτυρίου ὅσο καί γιά τόν 
Χῶρο τῆς Θυσίας τῶν γυναικῶν. Γι᾽ αὐτό καί ἐξέφρασα μία ἄποψη, 
πῶς θά καταστεῖ καί ὁ τόπος θυσίας τῶν γυναικῶν πόλος ἕλξεως, πῶς 
θά μπορέσει νά ἑλκύσει ἡ πόλη τό ἐνδιαφέρον περισσότερων ἐπισκε-
πτῶν καί τουριστῶν. Ἀλλά αὐτό εἶναι θέμα δικό σας, ἐγώ ἐξέφρασα 
ἁπλῶς μία ἄποψη καί τίποτε περισσότερο. Βέβαια, ὁ κ. Καραμπατσός, 
ὅπως γράφει, ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι τά μάρμαρα πού ἔχουν πεταχτεῖ 
μέσα στόν Χῶρο τοῦ Μαρτυρίου (Κιόσκι) μποροῦν νά καλύψουν αὐτή 
τήν ἀνάγκη, δυστυχῶς αὐτό το μνημεῖο δέν ἀνακαλεῖ στή μνήμη τήν 
θυσία τῶν 1241 Μαρτύρων καί Ἡρώων τῆς Ναούσης. Ὅμως ὅλα αὐτά 
δέν θυμίζουν τίποτε καί δέν συγκινοῦν κανένα. 

Θά ἤθελα ὅμως νά θίξω καί ἕνα ἀκόμη σημεῖο, ἐπειδή κάποιος δι-
ατυπώνει μία ἀπορία. «Ἀπορῶ», λέγει, «μέ τόν Μητροπολίτη μας πού 
βρίσκει καί δημιουργεῖ συνεχῶς θέματα πού διχάζουν τήν πόλη καί 
τούς πολίτες».

Καί ἐρωτῶ:
Πρῶτον: Ποιά θέματα ἔχει θέσει ὁ Μητροπολίτης ἀπό τότε πού ἦρ-

θε, ἐδῶ καί 28 χρόνια, τά ὁποῖα διχάζουν τούς πολίτες; Μήπως ὅτι ἤδη 
στόν ἐνθρονιστήριό μου λόγο ἀνεφέρθην στό γεγονός ὅτι ἀπουσιάζει 
ναός ἀφιερωμένος στόν προστάτη τῆς πόλεως, τόν ὅσιο Θεοφάνη, 
ὅταν αὐτός ὁ προστάτης βοήθησε τούς Ναουσαίους, ἰδιαίτερα κατά τήν 
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, νά παραμείνουν Ἕλληνες καί ὀρθόδοξοι 
χριστιανοί; 

Αὐτό εἶναι ἡ ἀλήθεια καί θά τήν ἐπαναλαμβάνω μέχρι καί νά πεθά-
νω, γιατί εἶναι χρέος μου νά τό κάνω, ὄχι γιά νά ἀποκτήσει ἡ Ἐκκλησία 
ἕνα ἀκόμη «παγκάρι», ὅπως ἴσως θά ποῦν καί πάλι κάποιοι, ἀλλά γιατί 
εἶναι χρέος τῆς πόλεως καί τῶν πιστῶν. Σέ διαφορετική περίπτωση καί 
ἀπό τόν τάφο ἀκόμη θά λέγω ὅτι ἡ πόλη αὐτή εἶναι ἡ μοναδική πόλη 
στόν ἑλλαδικό χῶρο ἡ ὁποία δέν τιμᾶ τόν προστάτη της μέ ἕνα ναό. 
Καί τοῦτο παρά τό γεγονός ὅτι ὅλα τά σχολεῖα τῆς πόλεως ἔχουν ἀνε-
γερθεῖ σέ ἐκκλησιαστικά οἰκόπεδα. Αὐτό μπορεῖτε νά τό ἐλέγξετε καί νά 
τό διαπιστώσετε μόνοι σας. 

Δεύτερον: Πότε δίχασε καί πότε ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού διχά-
ζουν ὁ Μητροπολίτης σας; Ὅταν ἀνοικοδόμησα σέ συνεργασία μέ τό 
Ἐνοριακό Συμβούλιο τόν ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου πού ἦταν μία παρά-
γκα καί, θά ἔλεγα, καί ἕνα ὄνειδος γιά τήν πόλη, ἄν καί ἦταν ὁ ναός τοῦ 
ἁγίου Δημητρίου, ὁ ὁποῖος μᾶς θυμίζει τόν πάλαι ποτέ ναό τοῦ ἁγίου 
Δημητρίου, στόν ὁποῖο συγκεντρώθηκαν καί ὁρκίστηκαν οἱ Ναουσαῖοι 
πρίν νά ἐπαναστατήσουν; Αὐτός ὁ ναός, τό στολίδι σήμερα τῆς πόλε-
ως, δίχασε ποτέ τούς πολίτες; Ἐάν ὑπάρχει κάποιος πού τό πιστεύει, 
τότε λυποῦμαι ἀκόμη περισσότερο.

Τρίτον: Μήπως δίχασα τόν λαό, ὅταν ἀποφασίσαμε μέ τό Ἐκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας νά ἀνεγείρουμε τό κτίριο 
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου Πολιτισμοῦ «Παντάνασσα» σέ οἰκόπεδο 
τοῦ ναοῦ καί, ἐνῶ εἴχαμε τήν ἄδεια τῆς ναοδομίας, ὁ τότε ἀείμνηστος 

Δήμαρχος, ἀρνήθηκε νά τήν δεχθεῖ, 
νά δεχθεῖ δηλαδή ἕναν νόμο τῆς 
πολιτείας, καί θέλησε νά  κάνει τό 
οἰκόπεδο χῶρο πρασίνου. Μάλι-
στα γιά νά ἐμποδίσει τήν ἀνέγερση 
αὐτοῦ τοῦ κτιρίου, πού εἶναι σπίτι 
τοῦ λαοῦ, εἶναι στολίδι τῆς πόλεως, 
τό ὁποῖο ἐξυπηρετεῖ τόσες ἀνάγκες 
τῶν Ναουσαίων, ὁ Δήμαρχος ὁδή-
γησε τόν Μητροπολίτη δύο φορές 
στόν Εἰσαγγελέα.

Πεῖτε μου μέ ποιόν ἄλλο τρόπο 
δίχασα τήν πόλη καί τούς κατοίκους 
της; Μήπως μέ τό συσσίτιο πού δη-
μιουργήσαμε καί συντηρεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία γιά νά τρέφονται οἱ ἔχοντες ἀ-
νάγκη ἀδελφοί μας; Τό συσσίτιο, τό 
ὁποῖο στεγάσθηκε γιά χρόνια στό 
κτίριο τῆς «Παντάνασσας» καί τώρα 
φιλοξενεῖται σέ ἕνα ἐνοικιαζόμενο 
ἀπό τήν Ἐκκλησία χῶρο, σέ λίγο 
καιρό θά ἐγκατασταθεῖ σέ ἰδιόκτητο 
κτίριο, τό ὁποῖο πάλι ἡ Ἐκκλησία 
κατασκευάζει μέ δικά της χρήματα 
στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγί-
ου Γεωργίου. 

Καί γιά ὅσους δέν γνωρίζουν ἤ 
δέν θυμοῦνται σημειώνω ὅτι τό κτί-
ριο αὐτό ἡ Μητρόπολη τό προόριζε 
γιά βρεφονηπιακό σταθμό. Ἐπειδή 
ὅμως δέν ἔφθασαν τά χρήματα τά 
ὁποῖα ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία, περίπου 150.000 εὐρώ, γιά νά ὁλοκληρω-
θεῖ, ζήτησε τή βοήθεια τοῦ Δήμου ἐπί Δημαρχίας τοῦ κ. Καραμπατσοῦ. 
Τό διαθέσαμε στόν Δῆμο γιά νά τό ὁλοκληρώσει καί νά τό ἀξιοποιήσει 
γιά τά παιδιά μας. Καί ὅμως, παρότι ἡ Μητρόπολη τό παραχώρησε 
στόν Δῆμο, ὁ Δῆμος ἐπί τόσα χρόνια δέν ἔκανε τίποτε, οὔτε τό ὁλοκλή-
ρωσε οὔτε τό ἀξιοποίησε. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τό πῆρε πίσω, καί 
μέ τά λίγα χρήματα πού διαθέτει, σιγά-σιγά προσπαθεῖ νά τό ὁλοκλη-
ρώσει, ὥστε στό ἑπόμενο διάστημα νά ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ  τό συσσίτιο 
καί ἕνα κοινωνικό ἰατρεῖο.

Ποιές εἶναι, λοιπόν, οἱ ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτη σας πού δίχασαν 
τήν πόλη καί τούς πολίτες;

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως, κύριε Δήμαρχε καί ἀγαπητοί δημοτικοί 
Σύμβουλοι, νά θέσω ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα. Ποιός Δήμαρχος μέ δικά του 
χρήματα ἀνακαινίζει τό Δημαρχεῖο του; Πεῖτε μου κάποιον! Ἀσφαλῶς 
δέν ὑπάρχει κανείς, γιατί κανείς δέν ἔχει τήν ὑποχρέωση. 

Καί ὅμως ὁ Μητροπολίτης σας μέ δικά του χρήματα ἀνακαίνισε τό 
Ἐπισκοπεῖο τῆς Ναούσης, τό ὁποῖο εἶναι δίπλα στόν ναό τῆς Μεταμορ-
φώσεως. Ἐξωτερικά ἔγινε μέ χρήματα τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά ἐσωτε-
ρικά, τά ἔπιπλα, οἱ κουζίνες, τά φῶτα, ἡ διακόσμηση, τά πάντα, ἀλλά 
καί τό Εἰκονοφυλάκιο, τό ὁποῖο στεγάζεται στόν πρῶτο ὄροφο, ἔγιναν 
μέ προσωπικά χρήματα τοῦ Μητροπολίτη σας.

Θά μοῦ πεῖτε ὅτι τό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ναούσης τό ἔκανα γιά νά 
μένω. Ὄχι. Δέν μένω ἐκεῖ, ὅπως δέν μένω καί στό Ἐπισκοπεῖο τῆς 
Βεροίας. Μένω στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, σέ ἕνα δωμάτιο 
2×3 μέτρα, καί αὐτό μοῦ ἀρκεῖ γιά νά κάνω τή διακονία μου. Τίποτε 
περισσότερο δέν ἐπιθυμῶ, καί γι᾽ αὐτό οὐδέποτε εἰσέπραξα χρήματα 
μήτε ἀπό ναό μήτε ἀπό μυστήρια μήτε ἀπό πουθενά. 

Καί τό λέω αὐτό γιά ὅλους ἐκείνους πού ὁμιλοῦν γιά τά παγκάρια 
καί γιά τά ἔσοδα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος, 
ὅπως λέει ἕνας ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ κ. Καραμπατσοῦ, φέρεται ὡς 
«πάπας», ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐπιχειρεῖ νά θεολογήσει, ὄντας ἀθεολόγητος καί 
στίς γνώσεις καί στίς ἐμπειρίες. Ἄν ὅμως διαβάσει κανείς τό κείμενό 
του, σχετικά μέ τίς ἡρωίδες καί μάρτυρες γυναῖκες πού ἔπεσαν στήν 
Ἀράπιτσα, τότε θά καταλάβει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κύριος εἶναι ὄχι μόνο ἕνας 
ὑβριστής τῆς θυσίας τῶν γυναικῶν, ἐνώπιον τῆς ὁποίας ὑποκλίνεται 
ὅλος ὁ κόσμος, ἀλλά καί ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος, αὐτόκλητος, τόν ρόλο 
τοῦ πάπα. Διότι, ἐάν ἀντίθετα μέ ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία καί οἱ πατέ-
ρες της, μέ πρῶτο τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἀντίθετα πρός τήν ἀπόφαση 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, αὐτός ἀποφαίνεται ὅτι οἱ γυναῖκες 
τῆς Ἀράπιτσας ὄχι μόνο δέν εἶναι μάρτυρες ἀλλά εἶναι κοινές αὐτόχει-
ρες πού δολοφόνησαν τά παιδιά τους, τί ἄλλο κάνει παρά 
νά θεωρεῖ τόν ἑαυτό του ὑπεράνω πάσης ἐκκλησιαστικῆς 
ἀρχῆς καί νά διεκδικεῖ τό ἀλάθητο τοῦ πάπα, κρίνοντας 
ἐκτός τῶν ἄλλων καί «ὑπερβολικά καί ἀχρείαστα τά ἔξοδα» 
γιά τό μνημεῖο σέ μία ἐποχή μάλιστα κατά τήν ὁποία ἡ Νά-
ουσα «πνέει τά λοίσθια»! Δέν νομίζω ὅτι μπορεῖ ὁποιοσδή-
ποτε Ναουσαῖος καί Ἕλληνας νά τόν παρακολουθήσει σέ 
ὅσα φοβερά λέγει! Τόν ἀφήνω στήν κρίση τοῦ Θεοῦ, τόσο 
αὐτόν ὅσο καί ὅσους τόν ἀκολουθοῦν συμμεριζόμενοι τίς 
ἀπόψεις του. Στήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί στήν κρίση τοῦ λαοῦ 
πού μπορεῖ νά κατανοήσει τό ἐπίπεδό του.

Καί κάτι ἀκόμη: Ὅταν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέ ἔστειλε 
πρίν ἀπό 28 χρόνια διά τῆς Ἱεραρχίας στόν τόπο αὐτό, δέν 
μέ ἔστειλε οὔτε «ἐκ λύπης» οὔτε «ἐξ ἀνάγκης». Μέ ἔστειλε 
γιά νά διακονήσω τόν λαό τῆς Ἠμαθίας. Καί προσπάθησα 
τόσο ἐγώ ὅσο καί ἡ συνοδεία μου νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦ-
με καλύτερο γι᾽ αὐτόν τόν τόπο καί γι᾽ αὐτόν τόν λαό.

Ὅταν διεπιστώθη τό 1994 ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Δοβρᾶ, ἡ 
ὁποία εἶναι καί αὐτή τόπος θυσίας καί ἑόρτασε φέτος τήν 
ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό ὁλοκαύτωμά της, εἶχε 

μετατραπεῖ σέ Παιδούπολη καί στή συνέ-
χεια, δέκα χρόνια μετά τή διάλυσή της, σέ 
νεκρούπολη, καθώς εἶχαν ἰσοπεδωθεῖ τά 
πάντα, καί δέν ὑπῆρχε οὔτε νερό, οὔτε 
φῶς, οὔτε τηλέφωνο, οὔτε ἕνα κρεβάτι, 
σέ αὐτή τήν Παιδούπολη πού φιλοξένησε 
τόσα παιδιά, ὁ σημερινός ἡγούμενος, ὁ π. 
Παντελεήμων Κορφιωτάκης, ἀποφάσισε 
μόνος του νά δώσει ἕνα μεγάλο μέρος τῆς 
περιουσίας του, 250 ἑκατομμύρια δραχμές, 
γιά νά στήσει ἐκ νέου αὐτό τό μοναστήρι, 
νά τό ἀναστήσει καί νά εἶναι σήμερα αὐτό 
πού εἶναι, ἕνα κόσμημα γιά τήν Ἠμαθία, ἕνα 
σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλη τήν Ὀρθοδοξία.

Ἐπιπλέον, ὅταν μετά τήν ἔλευση τοῦ 
χαριτοβρύτου λειψάνου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ 
αὐξήθηκε λόγῳ τῶν πολλῶν θαυμάτων 
τοῦ Ἁγίου ὁ κόσμος πού ἐρχόταν στό μο-
ναστήρι, ὄχι μόνο ἀπό τήν Ἠμαθία ἀλλά 
ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, καί 
δέν χωροῦσαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς, 
στόν ναό τῆς Παναγίας, ἀποφασίσθηκε νά 
ἀνεγείρουμε ἕναν νέο ναό ἀφιερωμένο στόν 
ἅγιο Λουκᾶ. 

Δέν ὑπῆρχαν ὅμως χρήματα, ὅπως δέν 
ὑπάρχουν καί σήμερα. Καί τότε ὁ Μητροπο-
λίτης σας ἀποφάσισε νά πωλήσει ἕνα μικρό 
διαμέρισμα πού εἶχε στή Θεσσαλονίκη καί 
νά δαπανήσει τά 43 ἑκατομμύρια δραχμές 
πού εἰσέπραξε γιά τόν κάτω ναό τοῦ ἁγίου 
Λουκᾶ. Τό ἴδιο ἔπραξε ὁ μοναχός π. Γερά-

σιμος Μπεκές, ὁ ὁποῖος προσέφερε τά 25 ἑκατομμύρια δραχμές, τά 
ὁποῖα τοῦ ἀναλογοῦσαν ἀπό τήν περιουσία τοῦ πατέρα του.

Ἐσχάτως μάλιστα, στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, σέ συνερ-
γασία μέ τήν Ἐφορία Ἀρχαιοτήτων κατασκευάσαμε, μέσω ἑνός προ-
γράμματος τῆς Περιφερείας Κεντρικῆς Μακεδονίας, τό Κειμηλιαρχεῖο 
«Ἱεροί Θησαυροί», στό ὁποῖο ἐκτίθενται τά κειμήλια τά ὁποῖα συγκε-
ντρώθηκαν ὅλα αὐτά τά χρόνια ἀπό τή Μητρόπολή μας καί συντηρή-
θηκαν, τιμώντας τήν ἱστορία τῆς Ἠμαθίας.

Κάτω ἀπό τό Κειμηλιαρχεῖο, σέ ἕναν μικρότερο χῶρο, μέ προσωπι-
κά του ἔξοδα ὁ Μητροπολίτης σας δημιούργησε ἕνα μικρότερο Κειμηλι-
αρχεῖο, στό ὁποῖο ἐκτίθενται ἄμφια, εἰκόνες καί σκεύη τά ὁποῖα ἀνῆκαν 
στόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Σταυροπηγίου Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος τά 
τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ἐτίμησε τή Μονή μας, ζώντας ἐκεῖ καί 
ἀφήνοντας σέ αὐτήν ὅ,τι εἶχε. Στήν ἴδια Μονή ὁ Μητροπολίτης σας 
μέ δικά του χρήματα ἁγιογράφησε ἕνα μέρος τοῦ παρεκκλησίου τοῦ 
ἁγίου Γερασίμου καθώς καί τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, διαθέτοντας 
συνολικά ἕνα ποσό περίπου 100.000 εὐρώ. Ἡ ἐλαχιστότητα μου καί οἱ 
πατέρες δέν εἰσήλθαμε στόν Ἱερό Κλῆρο γιά νά λάβουμε ἀλλά γιά νά 
δώσουμε καί νά διακονήσουμε.

Ὅλα αὐτά δέν τά εἶπα γιά νά εἰσπράξω εὐχαριστίες ἤ συγχαρητή-
ρια. Αὐτά λέγονται, ἐνῶ ὑπό ἄλλες συνθῆκες δέν θά ἐλέγοντο, γιατί 
τά γνωρίζουν πάρα πολλοί καί ἰδιαίτερα οἱ πατέρες τῆς Μονῆς Πανα-
γίας Δοβρᾶ καί ὄχι μόνο. Τά λέγω ὅμως καί πρός γνώση ὅλων ὅσων 
ὁμιλοῦν καί συκοφαντοῦν χωρίς νά γνωρίζουν. Ἄλλα πράγματα δέν 
λέγονται καί ἐκεῖνα τά γνωρίζει μόνο ὁ Θεός .Ἄλλωστε, ὅσοι διακονοῦν 
μέσα στήν Ἐκκλησία δέν ἐκπλήσσονται οὔτε ἀπό τήν ἀρνητική στάση 
τῶν ἀνθρώπων οὔτε ἀπό τίς συκοφαντίες τους, ἐφόσον καί ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος Θεός ὤν θαυματούργησε καί ἀνέστησε νεκρούς, 
συκοφαντήθηκε καί κατηγορήθηκε ὅτι «μετά τελωνῶν ἐσθίει». Ὁ ἴδιος 
καί ἐμᾶς προειδοποίησε λέγοντας «οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πά-
ντες οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6.26). Γι᾽ αὐτό καί ὅσοι μᾶς κατακρίνουν καί 
μᾶς κατηγοροῦν, δέν μᾶς ἐπηρεάζουν καί δέν θά μᾶς κάνουν ποτέ νά 
παύσουμε νά διακονοῦμε τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί αὐτόν τόν τόπο στόν 
ὁποῖο μᾶς ἔταξε ἡ Ἐκκλησία. Αὐτό εἶναι τό χρέος μας καί αὐτό εἶναι ἡ 
ἐπιθυμία μας καί ἡ μέριμνά μας.

Μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί τιμῆς
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων
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Επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος προς τον Δήμαρχο 
και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της ηρωικής πόλεως Ναούσης
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Ο Δημήτρης Βοτάρης είναι ο 
νέος προπονητής του ΦΑΣ Νάου-
σα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το 
ρεπορτάζ του kerkidasport.gr!

Ο 37χρονος κόουτς είναι από-
φοιτος των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής με 
ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Έχει 
εργαστεί ως προπονητής και βο-
ηθός προπονητή στην Κρύα Βρύ-
ση, στην Αναγέννηση Γιαννιτσών 
και στη μικτή Πέλλας.

Η σύνθεση του τεχνικού team 
της ομάδας συμπληρώνεται ως 
εξής: Χρήστος Υφαντίδης, υπεύ-
θυνος αθλητικού τμήματος

Διονύσης Γρηγορόπουλος, 
προπονητής τερματοφυλάκων

Δημήτρης Χατζηγεωργίου, φυ-

σιοθεραπευτής
Αλέξης Αλεξιάδης, μασέρ

Πρώτεςμεταγραφές
Στις δύο πρώτες μεταγραφικές 

κινήσεις προχώρησε η ομάδα του 
ΦΑΣ.

Απέκτησε τον 29χρονο τερ-
ματοφύλακα Γιώργο Κύρου από 
τον Αστέρα Τριποτάμου και τον 
22χρονο κεντρικό Ευθύμη Τοπά-
λη από τον Άρη Παλαιφύτου.

Ανανέωσαν τη συνεργασία 
τους με την ομάδα οι Γρηγόρης 
Αργυρίου και Σωκράτης Κερμα-
νίδη.Η επαφή με παίκτες για την 
ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται.

Το χρονικό ενός προαναγγελ-
θέντος... διαζυγίου έλαβε χώρα 
σήμερα, μιας και οι δρόμοι της 
ΒΕΡΟΙΑΣ με τον προπονητή 
Παύλο Δερμιτζάκη χώρισαν, έ-
πειτα από δύο επιτυχημένες 
χρονιές!

Οι δύο πλευρές είχαν τηλε-
φωνική επικοινωνία, με τον Κα-
βαλιώτη τεχνικό να ενημερώνει 
την επιτροπή πρωτοβουλίας, ότι 
δεν θα συνεχίσει στην ομάδα, 
κάτι άλλωστε που φάνταζε και το 
πιθανότερο σενάριο, αφού και η 
πλευρά της ομάδας φαινόταν ότι 
επιθυμούσε κάτι τέτοιο, καθώς 
δεν έκανε κάποια επαφή μαζί 
του, μιας και περιμενε την χθε-
σινη ατυπη Γ.Σ., θεωροντας ισως 
οτι και το κασέ του Καβαλιώτη 
τεχνικού θα ηταν απαγορευτικο 
για τα φετινά οικονομικά της δε-
δομένα.

Έτσι, η “Βασίλισσα” βρίσκεται 
πλέον σε αναζήτηση του νέου 
της προπονητή, με τον επικεφα-
λής μάλιστα της επιτροπής πρω-

τοβουλίας Στέφανο Αποστολίδη, 
να σημειώνει στην συγκέντρω-
ση της Τετάρτης ότι ήδη έχουν 
“βολιδοσκοπηθεί” 3-4 ονόματα 

τεχνικών, ώστε να ξεκινήσει και ο 
προγραμματισμός στο αγωνιστι-
κό κομμάτι.

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

18-07-2022μέχρι

24-07-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο16-07-2022

08 :00-14 :30  Α -
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ 7 (απέναντι από 
βενζινάδικο Γαλάνη) 
23310-73324

08:00-14:30 ΦΥ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 3 
(απέναντι από μάρ-
κετ Γαλαξίας) 23310-

75180
08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 53 23310-26789
14:30-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕ-

ΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101
19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102
21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

Κυριακή17-07-2022
08:00-14:30 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416
14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΕΛΗΑΣ) 

ΕΛΗΑΣ 4 23310-60064
19:00-21:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

21:00-08:00 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΝΙ-
ΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 23310-
62163

Δευτέρα18-07-2022
16:00-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989
16:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601
19:00-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507
21:00-08:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

Φαρμακεία

ΟΠρόεδροςκαιτοΔΣτουΦιλίππου
Βέροιας,καθώς

καιοΠρόεδροςκαιτα
μέλητηςΒέροιας2017
είναιστηνευχάριστη
θέσηναανακοινώσουν
τηνσυγχώνευσητου
γυναικείουτμήματος
χάντμπολτηςΒέροιας
2017πουαγωνίζεται
στηνΑ1Εθνικήκατη-
γορίαμετοαντίστοιχο
τμήματουγυναικείου
χάντμπολτουΦιλίππου.

Έτσι η ομάδα της Βέροιας 
2017 που ίδρυσε ο αείμνηστος 
Γιάννης Χασιώτης και που κατά-
φερε μέσα σε λίγα χρόνια να την 
εδραιώσει ως μια από τις καλύ-
τερες ομάδες στην Ελλάδα, συγ-
χωνεύεται με τον ιστορικότερο 
σύλλογο χάντμπολ στην Ελλάδα 
και θα πορεύονται πλέον μαζί στο 
μέλλον προσδοκώντας μεγάλες 
επιτυχίες τόσο στα ηλικιακά τμή-
ματα της ανάπτυξης όσο και στην 
μεγάλη ομάδα στο πρωτάθλημα 
της Α1.

Επίσης την ενιαία πλέον δι-
οικούσα επιτροπή χάντμπολ του 
Φιλίππου και στο αντρικό και στο 
Γυναικείο τμήμα αναλαμβάνουν 

να τρέξουν οι παράγοντες της Βέ-
ροιας 2017, Τσαχαλίδης Αντώνιος 
και Θωμας Σταμάτης που θα εί-
ναι οι επικεφαλής της επιτροπής 
χάντμπολ, σε συνεργασία με τον 
Γενικό Γραμματέα του Φιλίππου 
Γρηγόρη Παπαϊωάννου που θα 
είναι ο υπεύθυνος των τμημάτων 
ανάπτυξης χάντμπολ του συλλό-
γου, μαζί με τον ταμία του συλλό-
γου Παναγιωτη Αγγελόπουλο που 
θα είναι ο οικονομικά υπεύθυνος, 
καθώς επίσης και με τον Γιάννη 
Δημητρίου που είναι ο συντονι-
στής της ανάπτυξης του γυναι-

κείου τμήματος. Την διοικούσα 
επιτροπή χάντμπολ του Φιλίππου 
θα πλαισιώσουν και άλλα μέλη τα 
οποία θα ανακοινωθούν τις επό-
μενες μέρες.

Ήδη ξεκίνησε ο σχεδιασμός 
των ομάδων του γυναικείου και 
του αντρικού τμήματος και η 
νέα Διοικούσα Επιτροπή ήρθε 
σε συμφωνία με τον προπονη-
τή Κύρο Σαράφη, ο οποίος ανα-
λαμβάνει να προετοιμάσει και να 
προπονήσει τόσο την γυναικεία 
ομάδα στην Α1 κατηγορία, όσο 
και την αντρική ομάδα στην Α2 

κατηγορία και τις επόμενες μέρες 
θα ανακοινωθούν και οι συνεργά-
τες του. Στην ανάπτυξη του γυναι-
κείου τμήματος παραμένει προ-
πονητής ο πρωταθλητής με τις 
κορασίδες στο πρόσφατο final 6, 
Κώστας Χαραλαμπίδης και στην 
ανάπτυξη του αντρικού τμήματος 
στο τμήμα των παίδων παραμένει 
ο Ανέστης Δομπρής.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Φύκατας

Χέρι - χέρι Φίλιππος και Βέροια 2017!

Χώρισανκαιτυπικάοιδρόμοι
Δερμιτζάκη-ΒΕΡΟΙΑΣ!

Ανακοίνωσε προπονητικό επιτελείο και μεταγραφές
ο ΦΑΣ Νάουσα!
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Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

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

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαιριών σε 
μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρό-
σθετης διδακτικής στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί και η συν-
δρομή Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που με την 
προσφορά τους δείχνουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία 
και αλληλεγγύη, η δε προσφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.

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

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

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και την 
στήριξή σας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Η Τροχαία Βεροίας 
αρωγός στη Β’ περίοδο 

της «Φιλοξενίας 
Δοβρά 2022»

Τα κορίτσια του Δημοτικού που φιλοξενούνται στη Β’ πε-
ρίοδο του προγράμματος «Φιλοξενία Δοβρά 2022», επι-
σκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Ιουλίου ο Διοικητής του 
Τμήματος Τροχαίας Βεροίας κ. Ιωσήφ Παρούτογλου, κατόπιν 
προσκλήσεως του πνευματικού υπευθύνου της Β΄ περιόδου 
Αρχιμ. Προδρόμου Γκιρτζαλιώτη, Υπευθύνου του Γραφείου 
Γάμων, Βαπτίσεων και Διαζυγίων της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας.

 Ο Διοικητής και οι συνεργάτες του διοργάνωσαν εκπαι-
δευτικές αστυνομικές δράσεις με στόχο την ενημέρωση, την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο σε 
ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

 Οι νέες με ενδιαφέρον συμμετείχαν στις δράσεις των α-
στυνομικών και έμαθαν πολλά και χρήσιμα θέματα σχετικά 
με τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή, ενώ ο πνευματικός υ-
πεύθυνος της Β΄ περιόδου Αρχιμ. Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης 
μετέφερε προς τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Βεροίας 
κ. Ιωσήφ Παρούτογλου τις ευχαριστίες του Ποιμενάρχου μας, 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμονος αλλά και της αρχηγού κ. Ευθυμία 
Χατζηκυριακίδου και των συνεργατών της. 

Τα λείψανα των Αγ. Ραφαήλ, 
Νικολάου και Ειρήνης 
στην Πατρίδα Βέροιας

Την Πέμπτη 21/7/2022 απόγευμα 19:00 στα προπύλαια του 
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής & Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Πατρίδα Βέροιας 
θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων 
Νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης των εν Θερ-
μή της Λέσβου αθλησάντων. Μετά την υποδοχή θα ακολουθήσει 
Εσπερινός.

Τα Ιερά Λείψανα θα παραμείνουν στην Πατρίδα μέχρι και την 
Τετάρτη 27/7/2020 στις 21:00.

Καθημερινά θα τελούνται:
 07:30 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
19:00 Εσπερινός -Παράκληση στους Αγίους.
Ο Ναός θα παραμένει ανοικτός καθημερινά από 07:00-23:00.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 16 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας γιου, αδελφού και θείου

ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΡΟΝΤΖΟΥ

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

Οι γονείς, 
Τα αδέλφια, 
Τα ανήψια

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 17 

Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου στο Μακροχώρι 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΗΛΙΑ
ΑΪΔΙΝΙΔΗ

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

Η σύζυγος
Τα τέκνα

Τα εγγόνια

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 16 

Ιουλίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θε-
οτόκου στο Καλοχώρι Ημαθίας ο 
Βασίλειος Αραμπατζής σε ηλικία 
80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο Εθνικό 

και Επαρχιακό οδικό δίκτυο
 για Θεσσαλονίκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α. 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί 
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Το υπ’ 
αριθ. Φ 2.6.6/34/513584(1829) από 15-07-2022 έγγραφο της Υποδι-
εύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με 
τη συνημμένες τεχνικές μελέτες, 3. Την υπ’ αριθ. 4847/22/1489795 
από 15-07-2022 Αναφορά – πρόταση Α.Τ. Αλεξάνδρειας, με την ο-
ποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης, και Β. Αποβλέποντας 
στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια 
του κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών κοπής δέντρων, Α 
Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Άρθρο 1ο Α. Τον αποκλεισμό της δεξιάς λω-
ρίδας κυκλοφορίας από χ.θ. 41+000 (έμπροσθεν ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) έως 
χ.θ. 41+160 της Π.Ε.Ο. 1, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση 
προς Θεσσαλονίκη. Β. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από 
το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού 
του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, ως κάτωθι: 1. 
επί της Π.Ε.Ο.1 από χ.θ. 41+000 (ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) μέχρι χ.θ. 48+000 
(Αλεξάνδρεια), 2. επί της Ε.Ο. 4 από χ.θ. 48+000 (Αλεξάνδρεια) 
μέχρι χ.θ. 66+000 (αποστραγγιστική τάφρος Τ66). Άρθρο 2ο Α. Ανω-
τέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν το Σάββατο 16-07-
2022 από ώρα 07:00΄έως τη δύση του ηλίου. 
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  δύο 

διαμερίσματα 80 τ.μ. 

και 85 τ.μ. στο Κάτω 

Μακροχώρι και τα δύο 

μαζί  45.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6987 239560 & 

6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωρ-

γιανούς, άρτιο και οικο-

δομήσιμο, περιφραγμέ-

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 

τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 

6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα πλήρως α-

νακαινισμένο, στην 

Τριανδρία Θεσ/νίκης, 

2 δωμάτια, σαλόνι, 

χωλ, κουζίνα, W.C., 

φυσ ι κό  αέρ ιο ,  a i r 

condition, πολύ κο-

ντά στα Πανεπιστή-

μια. Πληρ. κιν.: 6978 

008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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.

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονί-

τσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 

1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλο-

κουζίνα, W.C., 1ος όροφος, 

με ελάχιστα κοινόχρηστα 

(μερικώς επιπλωμένη). 

Πληρ. τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξε-

ως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμέ-

νο, χωρίς θέρμανση, χω-

ρίς κοινόχρηστα, 250 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 

Μαυροσι, ενοικιάζεται χω-

ράφι 10 στρέμματα, χέρ-

σο, αρδευτικό, πάνω στην 

άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώ-

νας με καφέ-εστιατόριο, 

στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο), 

στην πλατεία του χω-

ριού. Δεκτές, μόνο σο-

βαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικα-

νοποιητικός μισθός. Πληρ. 

τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός τα-

ξί με ειδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια γία 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλε-

κτρολόγος αυτοκινήτων α-

πό επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-

γείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απα-

σχόληση. Τηλέφωνα επι-

κοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοι-

νωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, 

καθώς και μαθήματα ΑΟΘ 

και ΑΟΔΕ σε μαθητές των 

ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ οί-

κον σε χωριά. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών. Πληρ. τηλ.: 6984 

040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

Το ΚΔΑΠΑμεΑΜ.Α.μ.Α. αναζητά οδηγό 18θέσιου λεωφο-
ρείου (3ωρη απασχόληση), για τη μετακίνηση των ωφελούμε-
νων, με τα εξής προσόντα:

1)Δίπλωμα κατηγορίας Δ 
2)Εμβολιασμένος
3)Η εμπειρία σε σχολικό λεωφορείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
Το ωράριο εργασίας θα είναι απογευματινό.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

•ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
•ΓΝΩΣΗ ΚΑΦΕ (BARISTA)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: dimitris_voulgaris@yahoo.gr
ΤΗΛ ΕΠΙΚ: 2331044302



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

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 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.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304



www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

του Σαββατοκύριακου16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 202216

Έκανε εγκαίνια το WONDERS στον πεζόδρομο της Τσούπελη!!! 

Το νέο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος WONDERS (καφέ - φαγητό - ποτό) στον πεζόδρομο της 
Τσούπελη, στην «καρδιά» της Αγοράς της Βέροιας, έκανε τα εγκαίνιά του το απόγευμα της Πέμπτης 14 Ιουλίου 
2022. Ο υπεύθυνος Ιάκωβος Ορφανίδης, ένας νέος άνθρωπος και επαγγελματίας με μεράκι δημιούργησε ένα 
«Θαύμα»,  όπως υποδηλώνει και το όνομά του(WONDERS-ΘΑΥΜΑΤΑ), με καταπληκτικές επιλογές φαγητού, 
ποτού και καφέ κορυφαίας ποιότητας. Η εξαιρετική αισθητική και διακόσμηση τράβηξε τα βλέμματα, χάρη στην 
συμβολή της διακοσμήτριας Αθηνάς Τζούρτζια, που έβαλε τις «πινελιές» και ιδέες της. 

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Αρχιμ. Παύλος Μπρούγκας, ενώ - μεταξύ άλλων - έδωσαν το «παρών» 
ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, οι αντιδήμαρχοι Αλέξης Τσαχουρίδης, Καλλίστρατος Γρηγοριάδης και 

Λάζαρος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Π.Σ. Πατρί-
δας «Ευστάθιος Χωραφάς» Αντώνης Καγκελίδης, η 
Ελένη Γουτσίκα, ως εκπρόσωπος του υφυπουργού 
Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου κ.α.

Μετά την τελετή, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν 
εκλεκτά εδέσματα από τον πλούσιο μπουφέ, αλλά 
δοκίμασαν τα λαχταριστά burgers, club sandwich, 
σαλάτες και βάφλες, που επιμελήθηκε ο σεφ του 
καταστήματος, ενώ η εκδήλωση «ντύθηκε» με μου-
σική που επιμελήθηκε ο Ευγένιος Βαρακλής και 
κράτησε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα με συνοδεία δρο-
σιστικών ποτών. 

Να ευχηθούμε ολόψυχα καλές δουλειές!!!
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