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Κανείς δεν χάνει όταν έχει 
ώριμες μελέτες!

   To 1999 ως γενική γραμματέας του Υπουργείου 
Πολιτισμού ήρθε για πρώτη φορά στη Βέροια η Λίνα 
Μενδώνη για τα εγκαίνια της Αντωνειάδειας  Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών. Και ξανάρθε πολλάκις, βλέποντας 
κάθε φορά όπως είπε και κάτι καινούργιο και μία ψηφίδα 
από το παρελθόν που συγχρόνως ήταν μια δυναμική 
για το μέλλον της περιοχής.  Και βρίσκεται και πάλι 
στη Βέροια για διπλά εγκαίνια. Δια μικροφώνου χθες 
στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου, μίλησε για τις 
χρηματοδοτήσεις των 10 τελευταίων χρόνων για έργα της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων που αναβαθμίζουν τις υποδομές 
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Και δεν 
παρέλειψε να βάλει θετικό πρόσημο και στον τρόπο 
που δουλεύει η ΕΦΑ, η οποία δεν εφησυχάζει. Όλα 
αυτά όμως δεν γίνονται με λόγια… Και το κοινό μυστικό 
το επανέλαβε δημόσια η υπουργός: Η αρωγή και η 
υποστήριξη είναι προφανής ότι υπάρχει, όταν και όποτε 
υφίστανται ώριμες και ολοκληρωμένες μελέτες. Κανείς 
δεν χάνει όταν έχει ώριμες μελέτες!
 Όσοι το έχουν πιάσει το «υπονοούμενο», προχωράνε, όσοι 
δεν το έπιασαν….
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ΕργασίεςτηςΔΕΥΑΒστηνκοίτητουΤριποτάμου,
γιατηνσυντήρησητουκεντρικούαγωγούαποχέτευσης

ΜηχανήματαέργωνέχουνκατέβηαυτέςτιςμέρεςστηνκοίτητουΤροποτάμουστοσημείοτηςγέφυραςΚούσιου,στο
πλαίσιοτωνεργασιώνπουγίνονταιγιατηναποκατάστασηκαισυντήρησητουκεντρικούαγωγούαποχέτευσηςμέσωτου
οποίουταλύματαοδηγούνταιστονβιολογικόκαθαρισμότουΔήμουΒέροιας.Πρόκειταιγιαμιασειράεργασιώνμεπαρεμ-
βάσειςσυντήρησηςκαιτωνφρεατίων,πουπραγματοποιείηΔΕΥΑΒ.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςτηνερχόμενηΔευτέρα,
επίτηςΜ.ΑλεξάνδρουστηΒέροια

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, τηνπρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφά-
λεια τουκοινούκατά τηδιάρκεια εργασιών
ανακαίνισηςσεπαρακείμενηοικοδομήστην
οδόΜ.Αλεξάνδρου της Βέροιας, ηΔιεύ-
θυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισετην
απαγόρευση κυκλοφορίαςπάσηςφύσεως
οχημάτων, στην οδόΜ.Αλεξάνδρου από
τηνσυμβολή τηςμε τηνοδόΕδέσσηςέως
τηνσυμβολήτηςμετηνοδόΚωτουνίου,την
Δευτέρα19-07-2021από08:00΄έως14:30΄
καιαπό17:00΄έωςκαι20:00΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις
ώρες της απαγόρευσης στην παραπάνω
οδό, θαδιεξάγεται μέσωπαρακαμπτήριων
οδών.

Ασπρόμαυρες προσκοπικές μνήμες

ΠύληκατασκήνωσηςπροσκόπωνΚαστανιάΒερμίου,ηξύλινηπύληστηνείσοδοτηςκατασκήνωσηςστηνδιασταύ-
ρωσηπροςΠαναγιάΣουμελάκατασκευάσθηκεμετάτο1980Στηνφωτογραφίαεικονίζονταιμεταξύάλλων:ΜίμηςΤσι-
τιρίδης,αδελφοίΘεοφάνουςΔήμοςκαιΑχιλλέας,ΔημήτρηςΚυριακάκης,ΤάσοςΦελλόπουλος,ΤάκηςΒλαχόπουλος,ο
θεσσαλονικιόςσυλλέκτηςπαλαιόςπρόσκοποςΠοσειδώνος.

Πρόκειταιγιασυνάντησητωνθρυλικώνπελαργών,Σεπτέμβριο,τηνδεκαετίατου1980.
(Από το αρχείο του Δημήτρη Τόλιου)

Μετά τον πολυήμερο καύσωνα,
βροχές και καταιγίδες;

Αλλάζει απόσήμερα τοσκηνικό του καιρού και
μετά από ένα δεύτερο «κύμα» καύσωναπου μας
επηρέαζεμέχρι και χθες,  ηπτώση της θερμοκρα-
σίαςστιςπερισσότερεςπεριοχές θα είναι ιδιαίτερα
αισθητή ενώ ταυτόχρονα θα ξεσπάσουν και καται-
γίδες. Σύμφωναμετουςμετεωρολόγους,πρόκειται
για το φαινόμενο της «ψυχρής λίμνης», το οποίο
προκάλεσετιςφονικέςπλημμύρεςστηΓερμανίακαι
τοΒέλγιο,καικατευθύνεταιπροςτηχώραμας.

Οι ισχυρές καταιγίδες και τα έντονακαιρικάφαι-
νόμεναπου αναμένονται απόσήμερα έως και την
Τετάρτη.θαεπηρεάσουνκυρίωςτοσύνολοτηςηπει-
ρωτικής χώρας. Συνεχίζει να μας δείχνει τα δόντια
τηςηκλιματικήαλλαγή!



Το αρχαίο παρελθόν της πόλης συναντάει 
το σήμερα και ανακαλεί την μνήμη των παλαι-
ών βεροιωτών στους σύγχρονους συμπολίτες 
τους, μέσα από την  μόνιμη ημιυπαίθρια έκ-
θεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας με 
τίτλο ‘’Ο Τοίχος της Μνήμης’’, που δημιουργή-
θηκε στο πλαίσιο του έργου «Ομογενοποιήση 
- αισθητική αναβάθμιση - ανάδειξη του ιδιαίτε-
ρου χαρακτήρα του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Βέροιας» και υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία 
από την Εφορεία  Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Νο-
έμβριος 2018-Ιούνιος 2021).

Ο «Τοίχος της Μνήμης’’ εγκαινιάστηκε χθες 
βράδυ από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεν-
δώνη σε μια διαφορετική και πρωτότυπη εκδή-
λωση, αφού η «ξενάγηση» έγινε ως θεατρικό 
δρώμενο, που οδηγούσε τον κόσμο στα μυστι-
κά του παρελθόντος.

Την υπουργό συνόδευε και ξενάγησε προη-
γουμένως σε μνημεία και εκκλησίες της Βέροι-
ας που έχουν αποκατασταθεί, η προϊσταμένη 
της ΕΦΑ κα Αγγελική Κοτταρίδη, η οποία καλωσόρισε και από βήματος 
την κα Μενδώνη στην εκδήλωση των εγκαινίων, αναφερόμενη μεταξύ 
άλλων, στην κληρονομιά της Βέροιας και στην ιδέα της κατασκευής του 
τοίχους στην αυλή του Μουσείου, ενώ ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν 
σ αυτή την διαδικασία, ο καθένας από το αντικείμενό της δουλειάς του. 
Xαιρετισμό απηύθηνε και ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης 
καλοσορίζοντας την υπουργό στη Βέροια την πόλη όπου συναντάς 
πολλές ιστορικές περιόδους. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, ο Μητροπο-
λίτης κ. Παντελεήμων, οι βουλευτές .κ.κ. Μπαρτζώκας και Τσαβδαρίδης, 
ο δήμαρχος Νάουσας κ. Καρανικόλας, αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος του 
ΔΗΠΕΘΕ, εκπρόσωποι φορέων κ.α.

Μενδώνη: Δεδομένη η υποστήριξη του ΥΠΠΟ
Με μεγάλο ενδιαφέρον μίλησε η υπουργός για τις δράσεις της Ε-

φορείας Αρχαιοτήτων και τη δουλειά 
που συντελείται και συγχάρηκε για το 
συνολικό έργο της  αναβάθμισης και τον εκσυγχρονισμό του 
Μουσείου. Η κα Μενδώνη διαβεβαίωσε δημόσια ότι η αρωγή 
και η υποστήριξη που απαιτείται  για την υλοποίηση και των 
άλλων συμπληρωματικών έργων είναι προφανής ότι υπάρχει, 
όταν και όποτε υφίστανται ώριμες και ολοκληρωμένες μελέτες. 
Ευχαρίστησε επίσης και το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, διότι «σχεδίασε 
ένα εξαιρετικά έξυπνο δρώμενο για να αναδείξει τους σκοπούς 
της εκδήλωσης».

Ακολούθησε το θεατρικό δρώμενο ‘’Επιγράμματα’’, με την 
σκηνοθετική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Βέροιας Γιάννη Παρασκευόπουλου και προσαρμογή 
των κειμένων από τον Γ. Λιόλιο. Η μουσική, οι γκάιντες, τα 
λόγια και οι λέξεις και η όλη ατμόσφαιρα στο φωτισμένο χώρο, 

ξαναζωντάνεψαν με έναν 
αλλιώτικο τρόπο, τους έν-
δοξους Βεροιείς που ξεχά-
στηκαν στον χρόνο.

Σήμερα εγκαίνια στο  
αρχαιολογικό πάρκο της
 Νεκρόπολης των Αιγών

Σήμερα Σάββατο,17 Ιουλίου στις 
7.00 μ.μ, η Υπουργός Πολιτισμού 
θα εγκαινιάσει και το αρχαιολογικό 

πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών και της Βασιλικής ταφικής Συστάδας 
‘’των Τημενιδών’’ (μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO) που καταλαμβάνει έκταση 540 στρεμμάτων στα βόρεια του 
αρχαίου άστεως και περιλαμβάνει 530 σωζόμενους, ορατούς ταφικούς 
τύμβους.

Σοφία Γκαγκούση
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Με τον Δήμαρχο Βέροιας συναντήθηκε 
χθες η Υπουργός Πολιτισμού

Το Δημαρχείο Βέροιας ήταν ο 
πρώτος σταθμός της επίσκεψης της 
Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μεν-
δώνη, στο πλαίσιο της διήμερης πε-
ριοδείας της σε Βέροια και Βεργίνα 
με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης 
“Ο Τοίχος της Μνήμης” στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο και του “Νεκροταφεί-
ου των Τύμβων” στον Αρχαιολογικό 
χώρο της Βεργίνας.

Ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης, υποδέχθηκε την 
Υπουργό Πολιτισμού το απόγευμα 
της Παρασκευής, 16 Ιουλίου 2021, 
στο Δημαρχείο της πόλης. Σε σύ-
σκεψη που ακολούθησε για θέμα-
τα που άπτονται του πολιτισμού και 
των προοπτικών της περιοχής συμ-
μετείχαν ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
ο βουλευτής Ημαθίας, κ. Αναστάσι-
ος Μπαρτζώκας, η Προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, κ. 
Αγγελική Κοτταρίδη, ο αντιδήμαρχος 
Τουρισμού, κ. Βασίλης Λυκοστράτης, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, κ. Θεόφιλος Κορωνάς και ο πρόεδρος του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, κ. Δημήτρης Πυρινός.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Βέροιας σημείωσε τις προσπάθειες που έχουν γίνει την προ-covid 
εποχή σχετικά με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και την επίτευξη αύξησής τους σε ποσοστό 53% 
πριν την εκδήλωση της πανδημίας. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη λειτουργία του Νέου 
Μουσείου των Αιγών ανοίγεται μια ρεαλιστική προοπτική για επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των 
τουριστών που επισκέπτονται τη Βεργίνα και τη Βέροια. Επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης τόνισε 
προς την Υπουργό Πολιτισμού το θέμα της διαχείρισης των διατηρητέων κτιρίων της Βέροιας και ενός 
κρατικού προγράμματος χρηματοδότησης που θα δώσει κίνητρο στους ιδιώτες. 

Απαντώντας η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε τη σημασία των πολιτιστικών και τουριστικών 
διαδρομών με τη σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να τις συνοδεύουν, μέσα από την εκμετάλλευση 
του φυσικού πλούτου και της ιστορίας της Βέροιας, τονίζοντας παράλληλα ότι το νέο Μουσείο των Αιγών 
αναμένεται να αποτελέσει την πυξίδα της ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.

Η κ. Λίνα Μενδώνη επισήμανε πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) έχει θέσει σε προτεραιότητα την υλοποίηση του νέου προγράμματος «Διατηρώ κατ΄ οίκον» από 
το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο τη διάσωση ιδιωτικών διατηρητέων κτιρίων που κινδυνεύουν με κατάρ-
ρευση.

Στο τέλος της σύσκεψης ο Δήμαρχος Βέροιας δώρισε στην Υπουργό Πολιτισμού το έμβλημα του Δή-
μου Βέροιας και το νέο λεύκωμα της πόλης.

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Υπουργού 
Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη 
στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Παρασκευή 
16 Ιουλίου το από-
γευμα ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας 
κ .  Παντελεήμων 
δέχθηκε εθιμοτυ-
πική επίσκεψη στο 
Μητροπολιτικό Μέ-
γαρο Βεροίας από 
την Υπουργό Πολι-
τισμού κ. Λίνα Μεν-
δώνη στο πλαίσιο 
της περιοδείας της 
στην Κεντρική Μα-
κεδονία.

Την Υπουργό 
συνόδευαν ο Υφυ-
πουργός Οικονομι-
κών κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, ο 
Βουλευτής Ημαθίας 
κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας, η έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας κ. Αγγελική Κοτταρίδη και στελέχη του Υ-
πουργείου Πολιτισμού.

Ο Σεβασμιώτατος αφού την καλωσόρισε στη Βυζαντινή Βέροια, «στην μικρή Ιερουσαλήμ» με τον μεγά-
λο αριθμό βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών της απένειμε το χρυσό μετάλλιο του Αργυρού Ιωβηλαίου 
των Παυλείων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα πραγματοποιηθέντα και αναγγελθέντα έργα του 
Υπουργείου Πολιτισμού στην τοπική μας Εκκλησία.  

Με την σειρά της η Υπουργός Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την 
φιλοξενία, ενώ ακολούθησε διάλογος για θέματα που άπτονται του πολιτισμού και των προοπτικών της 
επαρχίας μας.

Τον «Τοίχο της Μνήμης» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας 
εγκαινίασε η Υπουργός Πολιτισμού, σε μια πρωτότυπη παρουσίαση
-Σήμερα τα εγκαίνια στο αρχαιολογικό πάρκο της Νεκρόπολης των Αιγών



Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας σας προσκαλεί στο θέατρο «Με-
λίνα Μερκούρη» Άλσος Παπάγου να παρακολουθήσετε απευθείας από 
το Επταπύργιο σε live streaming   το αφιέρωμα στον Θεσσαλονικιό 
συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στις 28 Ιουλίου, με την υποστήριξη του ΚΕ-
ΠΑ Δήμου Βέροιας, μία παραγωγή  του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας  στο πλαίσιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 
2021 με ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ. 

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου στις 9.30μμ θα παρουσιαστεί το αφιέρωμα 
στον Θεσσαλονικιό συνθέτη Γιώργο Καζαντζή με τον Γιώργο Νταλάρα, 
τον Βασίλη Λέκκα, τον Παντελή Θαλασσινό, την Φωτεινή Βελεσιώτου, 
τον Κώστα Πρατσινάκη, και την Λιζέτα Καλημέρη

Με 36 χρόνια δισκογραφίας, ο Γιώργος Καζαντζής έχει δημιουργήσει 
τραγούδια και ορχηστρική μουσική, που αποτελούν σταθμούς στη σύγ-
χρονη μουσική δημιουργία.

Έχει συνεργαστεί με τραγουδιστές που άφησαν το σημάδι τους στην 
ελληνική σκηνή, κάποιοι από τους οποίους έρχονται να τον τιμήσουν 
τραγουδώντας αγαπημένες μελωδίες.

Μουσική Διεύθυνση : Γιώργος Καζαντζής
Τραγουδούν: 
Γιώργος Νταλάρας
Βασίλης Λέκκας
Φωτεινή Βελεσιώτου
Παντελής Θαλασσινός
Λιζέτα Καλημέρη
Κώστας Πρατσινάκης
Την παραγωγή-διοργάνωση της εκδήλωσης υπογράφει το Κέντρο 

Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου τε-
λεί υπό την αιγίδα της UNESCO.
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Θερινό Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 16/7 και 

Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 
Ο Πατέρας - The Father
-ΌSCAR Α΄ Ανδρικού Ρόλου   - 
-OSCAR Καλύτερου διασκευασμένο σεναρίου
Σκηνοθεσία: Φλόριαν Ζέλερ
Σενάριο: Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον
Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ολίβια Κόλμαν, 

Μαρκ Γκάτις, Ιμοτζεν Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γου-
ίλιαμς

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=4TZb7YfK-
JI&feature=emb_logo 

Το Κινηματοθέα-
τρο ΣΤΑΡ διευκρινί-
ζει ότι η πρόσβαση 
στο θερινο κινηματο-
γράφο είναι ελεύθε-
ρη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά 
επίδειξη αποτελέ-
σματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού 
(αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χειμερινούς κινηματο-
γράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρήση μάσκας)  
Πέμπτη 15/7- Σάββατο 17/7- Κυριακή 18/7 – Τρίτη 20/7 – 

Τετάρτη 21/7 στις 21.00 
Προβολές στην Κλειστή Αιθ1 αίθουσα: 
Παρασκευή 16/7 – Δευτέρα 19/7 στις 21.00
Μόνο για την κλειστή Αιθ1 : 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΕΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ) - Πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: http://www.cinestar.gr http://www.facebook.com/
cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     15/7/21 - 21/7/21

Οι Νεραιδες
Σουρούπωσε....Ένα ένα τα 

φώτα στα απέναντι χωριά ά-
ναβαν,οι κορυφογραμμές του 
βουνού τυλίχτηκαν σε ένα αρα-
χνούφαντο σάλι από την ζέστη.
Το ράδιο παίζει,οι γάτες τρώνε 
το φαγητό τους μαζί μου.Ένας 
σκίουρος τρέχει να προλάβει 
να μπει μέσα στην φωλιά του 
πριν νυχτώσει.Δεν θέλω να φύ-
γω από το μπαλκόνι,θέλω να 
χορτάσω νυχτερινές εικόνες και 

μυρωδιές.Η νύχτα άπλωσε το πέπλο της.Από το δά-
σος που ήτανε κοντά μου οι Νεραιδες ήταν έτοιμες για 
τον νυχτερινό τους περίπατο.Κάθε βράδυ πλησίαζαν 
τον ανθισμένο κήπο μου.Μύριζαν τα λουλούδια μου,α-
κουμπούσαν με περιέργεια τα χρωματιστά φαναράκια 
που άλλαζαν χρώματα,τρώγανε τις φραουλίτσες μου 
και έκοβαν κερασάκια απο την κερασιά μου!Παίζανε 
με τους νάνους και την όμορφη Χιονάτη και έφτια-
χναν χαρταετούς με τις πολύχρωμες χαρτοπετσέτες 
μου...Όταν κουραζόντουσαν από το πολύ παιχνίδι 
ξάπλωναν στο πράσινο γρασίδι και μετρούσαν τις 
πυγολαμπίδες του ουρανού.Μισοχάραγα μόλις το 
αηδονάκι άρχιζε το μελωδικό του τραγούδι έφευγαν 
αθόρυβα,όπως έρχονταν και κάθε βράδυ..Σήμερα 
που έχω τα γενέθλια μου,σκέφτομαι να αφήσω ένα 
πιάτο με λιχουδιές πάνω στο τραπέζι της βεράντας.
Και η ψυχή μου τυλιγμένη με σοκολάτα,φιλιά,ευχές,α-
γκαλιές και δώρα σκέφτηκε να πάει για ύπνο.Το σώμα 
ξάπλωσε στα άσπρα μαξιλάρια μα ο Νούς γύριζε στο 
δωμάτιο του ανήσυχος.Ήτανε μια μέρα η σημερινή 
γεμάτη αλήθειες για την ζωή και το μέσα μας χωρίς 
ντροπή και υποκρισία.Παίξαμε με ανοιχτά χαρτιά.Τα 
κατάφερα να παίξω και εγώ μετά από τόση σιωπή.Οι 
συμπαίκτες μου έκαναν το ίδιο.Γιατί όταν εσύ μιλάς και 
εκτίθεισαι και ο άλλος υποκρίνεται πως ακούει ή κάνει 
ότι δεν θυμάται τότε ο αγώνας είναι άνισος.Στο τέλος 
ή ξαναγυρίζεις στην σιωπή σου ή φεύγεις ή μένεις και 
ανέχεσαι σκλάβος της επιλογής σου.Θέλω να βγώ στο 
μπαλκόνι και ας είναι περασμένες δύο.Δεν θέλησα ό-
μως να χαλάσω το παιχνίδι των Νεραιδων!Ο βασιλιάς 
του ύπνου έστειλε τους υπηκόους του να με καλέσουν 
στο παλάτι του.Μου υποσχέθηκε ότι σήμερα τα όνειρα 
μου θα ήταν ονειρικά.Έκλεισα το ημερολόγιο παρέα με 
τους φίλους μου,τον Νού,το χαρτί,και το στυλό.Είχαν 
αρχίσει και αυτοί να νυστάζουν...Τρύπωσα κάτω από 
το πράσινο παπλωματάκι μου που έμοιαζε με πράσι-
νο γρασίδι,κεντημένο με κόκκινα και κίτρινα λουλούδια 
και αφέθηκα..Χαλαρώνοντας αισθάνθηκα ότι όλος ο 
κήπος μου μεταμορφωνότανε κάθε βράδυ σε πάπλω-
μα που με σκέπαζε!Αυτό σίγουρα ήταν δουλειά των 
Νεράιδων σκέφτηκα ενώ πλησίαζα το παλάτι του βα-
σιλιά Μορφέα.Όνειρα γλυκά και Χρόνια μου Πολλά!!!!

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου το θέατρο Άλσους Βέροιας
Μουσικό αφιέρωμα στον Θεσσαλονικιό συνθέτη Γιώργο 

Καζαντζή σε live streaming από το Επταπύργιο



Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Άγγελου Τόλκα, 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Την Δευτέρα 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Βου-
λευτή Ημαθίας Άγγελου Τόλκα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κονσερ-
βοποιών Ελλάδας κ. Κώστα Αποστόλου καθώς και με τους κκ Χρήστο 
Γιαννακάκη και Νίκο Μηνά, Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα αντίστοιχα 
της της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση για τα φλέγοντα ζητήματα της 
αγροτικής παραγωγής, για τις μέχρι σήμερα διεκδικήσεις, ενέργειες και 
αιτήματα της ΕΚΕ και της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων και συ-
ζητήθηκε η πορεία της φετινής παραγωγικής και εμπορικής περιόδου 
του ροδάκινου και ειδικά του συμπύρηνου.

Ο πρώην Υφυπουργός έθεσε την ανάγκη στήριξης του αγροτικού 
κόσμου της Ημαθίας που φέτος έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις κατα-
στροφές που σε κάποιες περιοχές αγγίζουν το 100%.  Η στήριξη αυτή 
αφορά τους αγρότες που πρέπει άμεσα να λάβουν προκαταβολές των 
αποζημιώσεων ώστε να μην σταματήσει η παραγωγική διαδικασία, να 
αποζημιωθούν στο 100% των ζημιών και να μην χάσουν εισόδημα μέ-
σα από λογιστικά και γραφειοκρατικά τερτίπια. 

Τόνισε ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν ανακοινωθεί οι τιμές αγοράς 
του συμπύρηνου από τον παραγωγό και να είναι τιμές δίκαιες και 
ανάλογες με την προσφορά και ζήτηση στην σχετική αγορά ώστε να 
στηριχθεί και να κρατηθεί και ο αγρότης και η παραγωγή της Ημαθίας.  
Ο μεταποιητικός κλάδος δεν πρέπει μόνο να ζητά την κρατική ενίσχυ-
ση αλλά πρέπει και να στηρίζει τους παραγωγούς, να εναρμονίζει τις 
ενέργειές του προς όφελος όλης της αλυσίδας παραγωγής.

Δήλωσε επίσης παρών σε όλες τις προσπάθειες να στηριχθούν 
όλες οι επιχειρήσεις, συνεταιριστικές και ιδιωτικές, που ασχολούνται 
στον πρωτογενή τομέα και βλέπουν να απειλείται η ίδια η λειτουργία 
τους καθώς διακινδυνεύουν να χάσουν αγορές και σημαντικούς πε-
λάτες και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να στηριχθούν και με επιπλέον 
μέτρα από τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και από το Τραπεζικό Σύστημα 
που θα πρέπει να αναλάβει και τον παραγωγικό του ρόλο μετά τις τό-
σες ανακεφαλαιοποιήσεις από το ελληνικό κράτος.

Επιπλέον πρότεινε δύο νέες δράσεις για τις οποίες αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία. Πρώτον την χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης 
των αγροτών ώστε η γεωργία να περάσει στην επόμενη εποχή των 
ισχυρών προκλήσεων για  την Ημαθία και δεύτερον την συνεργασία 
όλων για την δημιουργία εργαστηρίου μελέτης των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή εντός του Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων δέντρων. 

Μετά τη συνάντηση ο Άγγελος Τόλκας δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
δύο χρόνια τώρα δεν έχει δώσει τίποτα στον Ημαθιώτη αγρότη και 
αδιαφορεί για τα αιτήματά του. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων δεν μπορεί να έχει διακοσμητικό ρόλο. Χρειάζεται η πολιτική 
βούληση ώστε να στηριχθεί η παραγωγή και άρα η τοπική και  εθνική  
οικονομία.

Οι τοπικοί Βουλευτές της ΝΔ οφείλουν να πιέσουν όχι μόνο με 
δηλώσεις και συμπαράσταση αλλά με δυναμικό τρόπο. Κυβέρνηση 
είναι, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Οποιαδήποτε απουσία, 
οποιαδήποτε αφωνία θα σημαίνει ταύτιση με την πολιτική επιλογή να 
στηριχθούν λίγοι μεγάλοι όμιλοι εις βάρος των πολλών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που είναι η μεγάλη πλειοψηφία της περιοχής μας. Και 
αυτή η επιλογή πρέπει να ανατραπεί». 
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What you want … 
Τι θέλεις; Τι θες να μου πεις;

Τώρα που είμαι ανακατεμένος με τα πλήθη 
της πρωτομαγιάς 
και έχουν κατά νουν 
πως τα ΤΙ και τα ΔΙΟΤΙ γίναν σκιές 
και δεν νοιάζονται πια για την λάμψη, 
εκεί ψάχνω τις απώλειες
στην ασθενή περίφραξη της μνήμης μου.
  
Τι θέλεις όμως; Τι ποθείς;

Εσύ που έψαχνες την Πανσέληνο,
στις σκιές των αγαλμάτων, 
που αγγίζεις τη νύφη που έχασε το νυφικό, 
τον κόσμο που έχασε την αθωότητά 
και αναζητά τώρα την υγρασία του μέλλοντος. 
  
Τι θέλεις; Τι θες να μου πεις;

Πως, 
ξέρεις ποιοι κλέψαν τις μέρες που φυγαδεύτηκαν 
με τα καΐκια του άλλου κόσμου,
πως είμαι αχθοφόρος ματαιωμένων πόθων;

Τι εννοείς; 

Πως αυτοί που φορούσαν τα άσπρα πουκάμισα,   
που στέκονταν στις Ιωνικές κολώνες 
και μίλαγαν τις λέξεις με τις ρωγμές
που λέγαν το… άφες` αυτοίς… 
πως ήταν 
Αυτοί, ΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ;

Τι θέλεις πες μου;

Να καταφύγω στο προπατορικό αμάρτημα,
να προκαλέσω τα ξεχασμένα όνειρα,
να κάνω μια μικρή αταξία,
να δίνω στίχους του Ελύτη για προικιά,
να δωρίζω ακριβά αισθήματα στις Κυριακές;

Τι θέλεις;

Να σου δώσω το νηπενθές βότανο
τώρα που γύρισες απ` τα θάλασσα 
κι` έχεις ακόμα το ερώτημα…
Τι ειν` αυτό που το λένε Αγάπη; τι είν` αυτό;  

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε τοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικο-

λάου και της Χρυσούλας, το γένος Απο-
στολίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΑΜΟΙΡΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗ του 
Δημητρίου και της Αικατερίνης, το γένος 
Γρηγοριάδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Καστανιάς Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΟΣ του 

Γεωργίου και της Σοφίας, το γένος Του-
τουντζίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥ
ΛΟΥΟΛΓΑ του Ανδρέα και της Ζωής, το 
γένος Καρακάσιου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-

ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Άγγελος Τόλκας: «Άμεση στήριξη των παγετόπληκτων 
παραγωγών, των επιχειρήσεων 

και ανάγκη για δίκαιη τιμή συμπύρηνου - Ως εδώ 
η αδιαφορία της ΝΔ για τον ημαθιώτη Αγρότη»



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου17-18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

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

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

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 17 Ιουλίου 2021 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Νησί Ημαθίας η 
Ευαγγελία Τσίβουλα σε ηλι-
κία 66 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

16 Ιουλίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Βασίλειος Κων. Ηλιό-
πουλος σε ηλικία 78 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 17 Ιουλίου 2021 στις 11.15 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Κων/νου και Ελένης Λουτρό Η-
μαθίας η Παναγιώτα Αναστα-
σοπούλου σε ηλικία 82 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

16 Ιουλίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας στην Αγ. Μαρίνα Δο-
βρά Ημαθίας ο Δημήτριος Ιω-
αν. Παπαγιαννίδης σε ηλικία 
75 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββα-

το 17 Ιουλίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας ο Χαράλαμπος Αλεξ. Πο-
τουρίδης σε ηλικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

16 Ιουλίου 2021 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροι-
ας η  Δέσποινα Σταμπούλο-
γλου σε ηλικία 95 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

16 Ιουλίου 2021 στις 7.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Προφήτη Η-
λία Ταγαροχωρίου ο Χαρίλαος 
Στ. Μωϋσίδης σε ηλικία 77 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπο-
λίτες μας έχουν 
φάρμακα που 
δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τη-
λέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας 
είναι 2331024891.

Θερινό ωράριο 
λειτουργίας 
φαρμακείων

Από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, ανα-
κοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15/07 
έως 15/08 το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας καθορίζεται 
συνεχές από

Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες από 08:00 
έως 16:00, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από 21 έως 27 Ιουλίου 2021
Τα Ιερά Λείψανα 

των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης στην Πατρίδα Βέροιας 

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ Πατρίδας Δ. 
Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής: Την Τετάρτη 21/7/2021 και ώρα 19.00 το 
απόγευμα, στα προπύλαια του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ 
στην Πατρίδα Δ. Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ι. Λειψάνων 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο πλαίσιο των εορταστικών Θρη-
σκευτικών εκδηλώσεων της Εορτής της Αγίας Παρασκευής και των 100χρο-
νων του χωριού Πατρίδα. 

Πρόγραμμα ιερών ακολουθιών:
- Καθημερινά: Όρθρος - Θ. Λειτουργία (07:30-09:30) / Εσπερινός - Παρά-

κληση στους Αγίους (18:30)
- Την Παρασκευή 23/7/2021 στις 21:30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυ-

πνία για την Εορτή Αγ. Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος. 
- Την Τρίτη 27/7/2021 στις 18:00 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερόν Ευχέλαι-

ον για τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη και εν συνεχεία η τελευταία 
παράκληση στους Αγίους και θα γίνει η αναχώρηση των Ι. Λειψάνων. 

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός από το πρωί 07:00 έως και το βρά-
δυ 23:00. 

Τηλ. Επικοινωνίας – πληροφορίες: 23310 25804 κα. Καλλιόπη Στογιαν-
νοπουλου (νεωκόρος) και 6974280706 π. Διονύσιος Συρόπουλος.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων: 

 Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 
6:00 μ.μ. θα απευθύνει χαιρετι-
σμό στο 23ο Συναπάντημα νέων 
ποντιακής καταγωγής από όλη 
την Ελλάδα και τη Διασπορά στις 
εγκαταστάσεις του Ιερού Προ-
σκυνήματος της Παναγίας Σου-
μελά στο Βέρμιο. 

 Την Κυριακή 18 Ιουλίου το 
πρωί θα ιερουργήσει στο Ιε-
ρό Προσκύνημα της Παναγίας 
Σουμελά στο Βέρμιο, όπου θα 
συμμετάσχουν νέες και νέοι πο-
ντιακής καταγωγής από όλη την 
Ελλάδα. 

 Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Προ-
φήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.  

 Την Τρίτη 20 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι.  

Την Τρίτη 20 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 



Απάντηση 
Καρανικόλα 

σε Κουτσογιάννη 
για το ζήτημα
 των πομονών

Η παράταξη του δημάρχου Νάουσας Νικό-
λα Καρανικόλα «Ε.Ν.Α. Μαζί» απαντάει  στην 
ανακοίνωση του Κοινού Τόπου, του Νίκου 
Κυτσογιάννη:

«Δεν προκαλεί πλέον καμία έκπληξη η 
χθεσινή ανακοίνωση του Κοινού Τόπου, σχε-
τικά με το γνωστό πλέον ζήτημα των πομο-
νών. Έχει αποδειχθεί περίτρανα, πλέον, ότι 
ο αρχηγός του και τέως δήμαρχος, σκέφτεται 
και ενεργεί πάντα κατά το δοκούν!

Σε απάντηση λοιπόν των αναγραφομένων 
στην ανακοίνωση, απαντούμε επιγραμματικά 
τα παρακάτω:

α) Το πόρισμα διαπιστώσεων δεν παραδό-
θηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να δοθεί 
η δυνατότητα, σε όσους κατά την γνώμη του 
τέως δημάρχου ή αυτών που εκπροσωπούν 
την συγκεκριμένη παράταξη, να βρουν το 
δίκιο τους!

Παραδόθηκε στην Δικαιοσύνη διότι, αφε-
νός μεν το πρότεινε η Επιτροπή διερεύνησης, 
στην οποία αρνήθηκε ο τέως δήμαρχος να 
συμμετέχει, αν και αυτοπροτάθηκε μετά από 
σχετική πρόσκληση, αφετέρου δε, επειδή το 
ζήτησε επιτακτικά, και με παραγγελία της, η 
αρμόδια Εισαγγελέας, η οποία διερευνά 
ήδη την υπόθεση.

β) Το γεγονός ότι ο κ. Κουτσογιάννης ε-
ξέφρασε την παραπάνω άποψη στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, δεν σημαίνει ότι υιοθετή-
θηκε κιόλας. Απεναντίας, από όλη την συ-
ζήτηση προέκυψαν ικανά ευρήματα, που 
συνηγορούσαν για περαιτέρω διερεύνηση 
του όλου θέματος, κάτι που έγινε αποδε-
κτό από την πλειοψηφία του σώματος.

γ) Η οποιαδήποτε καταγγελία υπαλλή-
λου, διερευνάται μόνο αν γίνει από τον ί-
διο, γραπτά ή προφορικά, στον κατάλληλο 
χρόνο, στα κατ’εξοχήν αρμόδια όργανα και 
όχι μέσα από ανακοινώσεις παρατάξεων. 

Καταγγελίες ανύπαρκτες δεν μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.

δ) Το αν το πόρισμα είναι «φούσκα» 
και προϊόν ρεβανσιστικών τάσεων μελών 
της δημοτικής αρχής, θα κριθεί από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και από κανέ-
ναν άλλο!

ε) Ας δώσει επιτέλους ο τέως δήμαρχος 
μια πειστική απάντηση για τις συνεχείς και 
επίμονες προσπάθειες που έκανε προ-
κειμένου η Επιτροπή Διερεύνησης να μην 
λειτουργήσει και να μην ολοκληρώσει το 
έργο της. Και ας δηλώσει επιτέλους αν θε-
ωρεί εύλογο το κόστος των 700.000 ευρώ 
περίπου στην τριετία για το εν λόγω έργο.

Σε τελική ανάλυση, αυτός που διαχειρί-
ζεται το δημόσιο χρήμα έχει και την τελική 
ευθύνη των πράξεων, των επιλογών και 
των παραλείψεών του.  

Ας μην πετάμε την μπάλα στην κερκί-
δα. 

Ψυχραιμία!» 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Α) Εργατών Παραγωγής 

Β) Αδειούχων και βοηθών χειριστών κλαρκ 

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ): 

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
2. Α.Φ.Μ. (σε εκκαθαριστικό της εφορίας  η της βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.), 
3. Αριθμό  Μητρώου ΙΚΑ  
4. Α.Μ.Κ.Α.  
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού  υγείας  
6. Βιβλιάριο  καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενος), 
7. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή  τηλεφωνίας) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ: 

- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ 
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ: 

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας και 
- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ: 
- Άδεια χειριστή  ή βοηθού χειριστή 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23310 23311, 23310 70663 εσωτερικό 144 ή 141 ή 146 
Mail: venus@venusgrowers.gr 
 
 

 

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Η κυβέρνηση του 

Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή 

και βιώσιμη ανάπτυξη»
Στις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

αλλά και σε ρυθμίσεις τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υ-
πουργείο Οικονομικών, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών 
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος στην ομιλία του στην Ολομέλεια 
της Βουλής.

Αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο κ. Βεσυρόπουλος 
ανέλυσε το νέο θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο κάθε ε-
πιχείρηση στο εξωτερικό που πουλάει εξ αποστάσεως προϊόντα 
σε ιδιώτες παραλήπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται 
να αποδώσει τον ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους μέλους στο 
οποίο παραλαμβάνονται τα προϊόντα και με τον συντελεστή ΦΠΑ 
που ισχύει στο κράτος/μέλος του ιδιώτη/πελάτη.

Παράλληλα ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στην 
τροπολογία που κατατέθηκε, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλ-
λων, θεσπίζεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου και για το μήνα 
Ιούλιο για τις επιχειρήσεις στις οποίες ήταν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα λειτουργίας στα τέλη Ι-
ουνίου, όπως τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού και αθλητισμού, δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρή-
σεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Τόνισε επίσης ότι η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κα-
τοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη 
φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Ο κ. Βεσυρόπουλος ανακοίνωσε και την ένταξη στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% των 
ψηφιακών βιβλίων ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ευνοϊκές ρυθμίσεις με τις οποίες δίνεται 
η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να προχωρήσουν στην  αντικατάσταση οχήματος  που 
υπέστη ολική καταστροφή με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και πριν από την παρέλευ-
ση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του που είναι τα 
7 χρόνια.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι απλοποιείται ακόμα περισσότερο το πλαίσιο 
για την ακινησία των οχημάτων, αφού προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία διαγραφής του 
οχήματος από τα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη ενέργεια στη Δ.Ο.Υ. για την άρση της ακινησίας.

Παράλληλα ανακοίνωσε την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας 
για ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία όπως οι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου καθώς και οι πνευμονοπαθείς που έχουν κάνει μεταμόσχευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βεσυρόπουλος στην έγκριση από το Συμβούλιο των Υπουρ-
γών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ελληνικού Προγράμματος για την αξιοποίηση 
των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι ξεκινά η υλοποίηση του αναπτυξιακού 
σχεδίου για τη χώρα αφού τα πρώτα 4 δις ευρώ θα εκταμιευθούν μέσα στον Ιούλιο.

«Η  σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην μεγάλη πλει-
οψηφία του ελληνικού λαού, χτίστηκε, διατηρείται και ενισχύεται καθημερινά εδώ και δύο χρό-
νια. Η αξιοπιστία προϋποθέτει μετρήσιμο έργο που αξιολογείται από τους πολίτες, οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο το έργο και τα πεπραγμένα όλων μας αλλά και τις συμπεριφο-
ρές» επισήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος.

Ο ΣΗΠΕ ζητάει προς
 όφελος του 

περιφερειακού Τύπου, 
την επέκταση της 
χρηματοδότησης 
για τη διακίνηση, 

μεταφορά των εντύπων
Η εξαίρεση του περιφερειακού 

Τύπου, ημερήσιου και εβδομαδιαίου, 
από την πρόνοια του ν. 4764/2020, 
για την επιχορήγηση του μεταφορικού 
κόστους διανομής των εντύπων των 
εκδοτικών επιχειρήσεων λόγω του ότι 
επλήγησαν από την πανδημία, είναι 
μεροληπτική και άδικη. Δημιουργεί 
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, 
καθώς περιορίζεται αποκλειστικά στις 

επιχειρήσεις εντύπων πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗ-

ΠΕ) παρενέβη και επεσήμανε τα σχετικά, μόλις έλαβε γνώση 
και πάντως πριν ψηφισθεί το επίδικο νομοσχέδιο, τις τελευταίες 
μέρες του Δεκεμβρίου του 2020.

Στην συνέχεια, σε επίδειξη καλής πίστης και συμπεριφοράς 
συνεργασίας δέχτηκε την αρμόδια υπόσχεση ότι η πρόνοια αυ-
τή θα επεκταθεί και στον περιφερειακό Τύπο. Ενέταξε μάλιστα 
το αίτημα στα θέματα της Ομάδας εργασίας του υφ. Λιβάνιου, η 
οποία και συγκροτήθηκε με πρόταση ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ και ΕΔΙΠΤ, 
ακριβώς για τη διευθέτηση παλαιών και νεότερων δυσλειτουρ-
γιών και αστοχιών στις σχέσεις των επιχειρήσεων περιφερεια-
κού Τύπου με την Πολιτεία.

Η έκδοση της ΚΥΑ 1162/09-07-2021, (ΦΕΚ Β’ 3087/14-07-
2021), διαψεύδει τις προσδοκίες μας.

Επισημαίνουμε ότι στο μεταξύ, τα ΕΛΤΑ που εξακολουθούν 
να επιχορηγούνται ετησίως για τη διακίνηση του περιφερειακού 
Τύπου ενώ ουδέποτε ανέπτυξαν τέτοια δομή και Υπηρεσία 
ώστε να ανταποκρίνονται, συρρικνώνονται, περιστέλλοντας 
δίκτυο 

και προσωπικό. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
της διανομής του Τύπου ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Πόσο μάλλον στην ενδοχώρα της ελληνικής περιφέρειας.

Η ανάγκη της επέκτασης της πρόνοιας για την επιχορήγηση 
μεταφοράς και διακίνησης (και) του περιφερειακού Τύπου, είναι 
πρόδηλη. Η ικανοποίησή της θα αποκαταστήσει το πλέγμα της 
έντυπης, μαζικής επικοινωνίας στην ελληνική περιφέρεια. Θα 
διαλύσει τα σύννεφα του αθέμιτου ανταγωνισμού. Θα αποδεί-
ξει την πρόθεση να υποστηριχθεί η ελληνική περιφέρεια και ο 
Τύπος της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     O Αντιπρόεδρος   H  Γ. Γραμματέας 
Γ. Κατσαΐτης      Μ. Χαλκιαδάκης    Ν. Βαφειάδου    

Η Ταμίας    Ο Κοσμήτωρ
 Χ. Χιώτη         Ευ. Λέμας                                                              
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Γράφει ο  Γιάννης Ντισέλιας

Αγαπητέ Ζήσε γειά σου απτο δροσερό χωριό. Σε γράφω για κάτι που έζησα προχτές και συγκινήθηκα 
γιατί με πήγε πολλές δεκαετίες πίσω, για το μέρος Αληχότζια, όπως το λέμε εμείς και όχι εσείς.

Αφού συνεννοήθηκα με τον πρόεδρο του Αναγκ. Συνεταιρισμού Μεγάλος Μεράς, τον Γιώργο Χρήστου 
Πιτούλια, με εντολή προς το προσωπικό πήγα να δώ την τοποθεσία ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. 

 

Η ανακαινισμένη βρύση του Αληχότζια, την 14η Ιουλίου 2021
Ξεκινήσαμε και μετά από 8,5 έως 9 χιλιόμετρα (όπως μου είπε ο Γιάννης Κόγκας (Αξάς), για την από-

σταση ως το κάτω μέρος του φυλακίου, στρίψαμε αριστερά και σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομ, φτά-
σαμε στη θέση Αληχότζια. Την παρέα αποτελούσαμε : εγώ, ο εκκλησιαστικός επίτροπος Γιώργος Τσίρης 
και οι εξαίρετοι δασοπυροφύλακες Κώστας Ζαμάνης (Αλ Σιουταντή) και Δήμος Τσιαρτσάνης (νιπότου αλ 
Δήμου αλ Σκιντέρι). Τα συγχαρητήριά μας στα παλικάρια αυτά, που διαμόρφωσαν τόσο ωραία την τοπο-
θεσία, διότι στις δεκαετίες που πέρασαν το μέρος έκλεισε και δεν μπορούσες να πας ούτε πεζός, αλλά 
ούτε και να βρείς το μέρος. Όπως δε με πληροφόρησαν και οι δύο πυροφύλακες με εντολή της διοίκησης 
το σκαπτικό μηχάνημα που διορθώνει τους δασικούς δρόμους τις επόμενες ημέρες θα διορθώσει ακόμη 
περισσότερο το μικρό κομμάτι του δρόμου , ώστε να είναι προσβάσιμη η περιοχή.

Όσον αφορά την προφορική ιστορία :
1ον Βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων περίπου, το δε νερό κατά τα λεγόμενα των παρισταμένων, 

την ώρα που έγραφα ότι άκουγα είναι εξαιρετικό.
2ον Εκεί ξεκουραζότανε οι καταπονημένοι Μακεδονομάχοι με επικεφαλής τους Καπετάν Ακρίτα (Μα-

ζαράκης Κων/νος Αινειάν ) και Καπετάν Μπούα (Σπύρος Σπυρομήλιος), διότι το μέρος ήταν ασφαλές, οι 
επικοινωνίες και οι  τροφοδοσίες από τη ηρωική Νάουσα ήταν πανεύκολες, μέσω της ατραπού του Αγίου 
Νικολάου, Κατρακατσιούλη κλπ και η επικοινωνία με τον βλάχο αρχιτσέλιγκα Χρήστο Βασιλείου Σέρμπο 
(μεγάλο αρωγό των αντάρτικων ελληνικών σωμάτων του Βερμίου) από το κοντινό Άνω Σέλι για παν εν-
δεχόμενο χωρίς δυσκολίες.

3ον. Εκεί στήνανε τις ωραίες σκηνές οι πλούσιοι Ναουσαίοι και επί οθωμανικής εξουσίας για να πε-
ράσουν τον καλοκαιρινό καύσωνα της τότε εποχής πιο ευχάριστα και να ροδοκοκκινίσουν τα μαγουλάκια 
των μικρών παιδιών(Αφήγηση Τάκη Τσιαπάρα συνταξιούχου οδηγού)

4ον. Εκεί είχε λόγω της πηγής το τυροκομείο του για τον τελεμέ( πρώτο στάδιο για το περίφημο κα-
σκαβάλι – μετέπειτα κασέρι), ο κεχαγιάς και αρχιτσέλιγκας Μήτρης Καραβίδας(Αφήγ Τάκης Τσιαπάρας).

5ον. Εκεί ψήνανε τα σφαχτάρια τους και το έριχναν στο χορό επί πολλές δεκαετίες, οι Βλάχοι του Σελί-
ου και όχι μόνο, στα εννιάμερα της Παναγίας, ερχόμενοι με τα πόδια από το χωριό μικροί και μεγάλοι και 
για ώρες ποδαρόδρομο , από την έξοδο του χωριού προς Νάουσα, τον ανήφορο, για την Κουάρδα(μα-
ντρί) του Ταμπάρη (Βλάχος της περιοχής Ναούσης), την αυλακιά της Στέρνας, μέσω δάσους Οξυάς, ό-
που δεν έβλεπες Ήλιο, από την πυκνότητα. Μερικοί δε λόγω της «αργίας» της ημέρας βλέποντας κανένα 
άλογο να βόσκει το έπαιρναν και έβαζαν τους ή τις  κουρασμένες καβάλα, γιατί ήταν σίγουροι ότι τα αφε-
ντικά δεν τα χρειάζονταν, ένεκα της Αγίας Ημέρας. (Τάκης Γιάννη Μούζη)

Κοπιαστική αλλά πολλή ευχάριστη ημέρα. Νάναι καλά τα παιδιά του Συνεταιρισμού, γιατί έχουμε και 
άλλα να γράψουμε.

Ευχαριστώ τους συγχωριανούς μου και σε προσωπικά Ζήσε και καλή γραμμοαντάμωση.

Να σας έχει καλά ο Θεός. Γιάννης Ντισέλιας.

Aπό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης  στις 21 Ιουλίου
«Ειδικές περιστάσεις» 
του Μπέρναρντ Σλέηντ

Στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη» στη Βέροια στις 21.15

 “Ειδικές Περιστάσεις (Μαζί δεν κάνουμε) του Μπέρναρντ Σλέηντ, κωμωδία, 
παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης με την Μαριάννα Τουμασάτου και τον Θύ-
μιο Κούκιο.

 Η Έιμι και ο Μάικλ Ράσκιν ήταν παντρεμένοι για 15 χρόνια και έχουν τρία 
παιδιά. Στο πάρτυ της δέκατης πέμπτης επετείου γάμου τους, παίρνουν δια-
ζύγιο. Ο καθένας παίρνει το δρόμο του και συναντιούνται πια μόνο σε “Ειδικές 
Περιστάσεις”, γάμους, βαφτίσια, κηδείες, τελετές αποφοίτησης, γιορτές. Οι 
συναντήσεις τους απλώνονται σε 10 χρόνια. Μέσα σε αυτές συνειδητοποιούν, 
αποκαλύπτουν, θυμώνουν, συμπάσχουν, παρηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι 
δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν πολύ. Που έμαθαν και συνήθισαν να έχουν ο 
ένας τον άλλον και τώρα θα πρέπει να δουν τη ζωή διαφορετικά.

Μπορούν όμως δύο άνθρωποι που ερωτεύτηκαν, αγαπήθηκαν, παντρεύτη-
καν και μοιράστηκαν μαζί μια ζωή να παραμείνουν φίλοι μετά το διαζύγιό τους;

10 χρόνια μετά θα το καταφέρουν.
Συντελεστές
Συγγραφέας:  Μπέρναρντ Σλέηντ
Μετάφραση:  Δανάη Σταματοπούλου
Σκηνοθεσία:   Βασίλης Μυριανθόπουλος
Μουσική:   Γιώργος Μυλωνάς
Σκηνικά:   David Negrin
Κοστούμια:   Νικόλ Παναγιώτου
Φωτισμοί:   Αργύρης Θέος

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Λαβαντσιώτης
Φροντιστήριο:  Τάκης Συνδουκάς
Ζωγραφική Σκηνικού: Σταύρος και Γιώργος Μαυρόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Αναστασία Τζελέπη
Φωτογραφίες:  Χρήστος Σιάτος
Artwork:   Γιάννης Γεωργιάδης 
Επικοινωνία:   Αμαλία Πολιτισμός(2311825788 – 6986713300)
Παίζουν
Μαριάννα Τουμασάτου
Θύμιος Κούκιος
Διάρκεια παράστασης : 90’ λεπτά
Προπώληση εισιτηρίων: 
•  στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας WIND & 
•  ηλεκτρονικά στο viva.gr
Τιμή προπώλησης: €12 γενική είσοδος, 10 ευρώ μειωμένο
Εισιτήρια στο ταμείο του Θεάτρου:
15 € Κανονικό
10 € Μειωμένο (Μαθητές, Φοιτητές Άνεργοι, Πολύτεκνοι, Αμεα)*
Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ
*(Είναι υποχρεωτική η επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού τόσο κατά την 

αγορά την εισιτηρίου, όσο και κατά την είσοδο στον χώρο της παράστασης.)

Θα διατίθεται έντυπο πρόγραμμα της παράστασης, 
τα έσοδα του οποίου θα δοθούν εξ’  ολοκλήρου, 
στα ειδικά Δημοτικά Σχολεία Κοζάνης και Πτολεμαϊδας.

ΕΔΩ ΣΕΛΙ  
(τα Καλύβια του Μπατραλέξη)

Τοποθεσία Αλή Χότζια
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Γράφει ο 
Θωμάς
Γαβριηλίδης

ΜΑΛΩΝΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ
1. Ο γέρος Οινοπίωνας είχε 
παραγεμίσει
2. μοσχάτο Βάκχο την κοιλιά,
 χωρίς όμως ν’ αφήσει

3. ωστόσο το ποτήρι του γιατί 
                                διψούσε ακόμη
4. και μάλωνε το χέρι του και το κατηγορούσε
5. πως τίποτε δεν μπόρεσε ν’ αντλήσει απ’ τον κρατήρα,
6. ενώ οι νιοι συμπότες του κοιμούνται, ροχαλίζουν
7. και δεν έχουν τη δύναμη μήτε και να μετρήσουν
8. κούπες π’ ακόμα πίνονται. Γέροντα πιες και ζήσε!
9. Δίκιο λοιπόν ο Όμηρος ο θεϊκός δεν είχε
10. πού ‘πε τους ασπρομάλληδες η νιότη βασανίζει.

ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ Ε.Α. ΧΙ, 57
1. Γαστέρα μεν σεσάλακτο γέρων ευώδεϊ Βάκχω
2. ΟΙνοπίων, έμπης δ’ ουκ απέθηκε δέπας,
3. αλλ’ έτι διψώων ιδίη κατεμέμφετο χειρί
4. ως από κρητήρος μηδέν αφυσσαμένη.
5. Οι δε νέοι ρέγχουσι και ου σθένος ουδ’ απ’ αριθμού
6. τας κύλικας γνώναι τας έτι πινομένας.
7. Πίνει γέρον, και ζήθι! Μά την άρα θείος Όμηρος
8. τείρεσθαι πολιήν εκ νεότητος έφη.

ΣΧΟΛΙΑ
Το συμποτικό επίγραμμα Ε.Α. ΧΙ, 57 ο επιγραμματοποιός 

και ανθολόγος Αγαθίας ο Σχολαστικός (6ος αι. μ.Χ.) το αφι-
ερώνει στον Οινοπίωνα, έναν γέροντα «όνομα και πράμα» 
κρασοπότη, ο οποίος δικαιώνοντας το όνομά του «έβγαλε 
εκτός μάχης» τους νεαρούς συμπότες του.

Ενώ ο γέροντας Οινοπίωνας είχε παραγεμίσει την κοιλιά 
του με μυρωδάτο κρασί, ένιωθε ακόμη διψασμένος και μά-
λωνε το χέρι του, γιατί δεν ήταν όσο αυτός το ήθελε σβέλτο 
με συνέπεια να βλέπει το ποτήρι του συνεχώς άδειο.

Οι νεαροί συμπότες του, παρά πάσαν προσδοκίαν, είχαν 
πέσει σε «αφασία». Άλλοι κοιμούνταν και ροχάλιζαν, κι όσοι 
ήταν ακόμη ξύπνιοι, βρίσκονταν απ’ το μεθύσι σε κακό χάλι 
και δεν μπορούσαν ούτε τις κούπες να μετρήσουν που αδιά-
κοπα κατέβαζε ο Οινοπίωνας.

Μπροστά σ’ αυτό το απροσδόκητο θέαμα ο επιγραμματο-
ποιός ενθουσιάζεται και αναφωνεί «πίνε, γέροντα, και ζήσε!» 
επειδή… «ο ύπνος τρέφει το παιδί κι ο ήλιος το μοσχάρι και 
το κρασί το γέροντά του κάνει παλληκάρι!».

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΙΩΝΑ

Το μυστικό τα αντοχής του Οινοπίωνα στο κρασί 
ήταν οπωσδήποτε η γερή του κράση (ιδιοσυστα-
σία).

Ο Οινοπίωνας «το σήκωνε το πιοτό» επειδή 
είχε δυνατή κράση ως τα γεράματα, κάτι που δεν 
έχουν, δυστυχώς, όλοι οι άνθρωποι, γι’ αυτό και το 
αλκοόλ τους καταστρέφει το συκώτι και τους στέλ-
νει πριν την ώρα τους στον άλλο κόσμο, όταν το 
καταναλώνουν απερίσκεπτα.

Η κράση του Οινοπίωνα παρέμενε δυνατή βέ-
βαια και επειδή, λόγω ευσέβειας προς τους θεούς 
που πίστευε, δεν έπινε «άκρατον οίνον» αλλά ανα-
κατεμένο με νεράκι του θεού, ανακάτωμα (κράσις) 
που γινόταν μέσα σε ειδικό δοχείο, το οποίο ονο-
μαζόταν κρατήρας.

Πίνοντας κρασί και όχι άκρατον οίνον ο αρχαίος 
Έλληνας Οινοπίων και ευσεβής παρέμενε και πε-
ρισσότερες ώρες μπορούσε να απολαμβάνει τον 
μυρωδάτο του Βάκχο και να νικάει όσους νέους 
είχαν αδύνατη κράση και «δεν το σήκωναν το πι-
οτό».

Ένας άριστης τέχνης χάλκινος κρατήρας με 
παραστάσεις σκηνών από τη ζωή του θεού του 
κρασιού Διόνυσου Βάκχου και των συντρόφων του 
βρέθηκε σε έναν τάφο του 4ου αι. π.Χ. στο Δερβένι 
της Θεσσαλονίκης έχοντας μέσα του τα οστά του 
αγαπημένου του αφεντικού…

Τώρα καμαρώνει στο αρχαιολογικό Μουσείο της 
Θεσσαλονίκης μας.

Ο ΘΕΙΟΣ ΟΜΗΡΟΣ
Για την αναφορά του Αγαθία σε ρήση του Ομήρου σχετική 

με την καταπίεση των γερόντων από τους νέους περίμενα 
να βρω κάποια παραπομπή, συνηθισμένη σε ανάλογες πε-
ριπτώσεις, σε στίχους της Ιλιάδας ή της Οδύσσειας, αλλά, 
δυστυχώς δεν βρήκα, ενώ και η σχετική δική μου έρευνα στα 
λήμματα των λεξικών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που 
διαθέτω «τείρεσθαι», «πολιός», «νεότης» δεν είχε θετικό α-
ποτέλεσμα.

Αν κάποιος αναγνώστης ή αναγνώστρια έχει υπόψη του, 
της κάτι σχετικό θα του, της οφειλόταν «πολλές χάριτες», αν 
μου το γνωστοποιούσε.

ΟΙΝΟΠΙΩΝ ΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
Για την ιστορία του πράγματος σημειώνω ότι οι θνητοί 

Οινοπίωνες, ανάμεσά τους και ο γέροντας Οινοπίων του 
Αγαθία, οφείλουν το όνομά τους στον πρώτο Οινοπίωνα, ο 

οποίος ήταν γιος του θεού Διόνυσου και της βασιλοπούλας 
Αριάδνης, της κόρης του Μίνωα, του βασιλιά της Κνωσ-
σού, η οποία είχε ερωτευτεί και είχε βοηθήσει τον Αθηναίο 
πρίγκηπα Θησέα να βγει σώος και αβλαβής από το ανά-
κτορο λαβύρινθο τα Κνωσσού, έπειτα από το φόνο του 
Μινώταυρου…

Την Αριάδνη εγκαταλελειμμένη και κοιμώμενη στο νη-
σί της Νάξου την είδε ο νεαρός 
θεός Διόνυσος, την ερωτεύτηκε 
και την έκανε γυναίκα του.

Αυτή κι αν είναι τύχη. Έχα-
σε έναν θνητό πρίγκηπα, αλλά 
βρήκε έναν αθάνατο θεό για σύ-
ζυγο και πατέρα των παιδιών 
της Οινοπίωνα, Στάφυλου και 
Ευάνθης, δυο γιοι και μία κόρη.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΒΑΚΧΟΣ
Για το θεό (έναν από τους 

πολλούς) των αρχαίων Ελλή-
νων, ο οποίος ήταν η θεοποίη-
ση της δημιουργικής δύναμης 
που γονιμοποιεί τη φύση, έγρα-
ψα αρκετές φορές στο παρελ-
θόν, όταν το όνομά του αναφε-
ρόταν σε επιγράμματα που με 

απασχόλησαν. Στο σημερινό μου σημείωμα θα προσθέσω 
ακόμη λίγα στοιχεία με αφορμή την παρουσία στο επίγραμ-
μα Ε.Α. ΙΧ, 57 του ονόματος Βάκχος, που παίρνει τη θέση 
του ονόματος Διόνυσος, όταν προπάντων ο θεός αυτός ταυ-
τίζεται με τον οίνο, το μεγαλύτερο ίσως δώρο του στους αν-
θρώπους, φτωχούς και πλούσιους, άσημους και διάσημους.

Το όνομα Βάκχος θεωρείται θρακοφρυγικής προέλευσης 
και αποτελεί μαρτυρία της συγγένειας του Θηβαίου Διόνυσου 
(γιου του Δία και της Θηβαίας βασιλοπούλας Σεμέλης) με 
θεότητες της Ανατολής, όπως ήταν οι θεοί της Λυδίας και της 
Φρυγίας ο Βασσαρεύς και ο Σαβάζιος, με τους οποίους κά-
ποτε ο Διόνυσος ταυτίστηκε.

Με επίδραση ανατολίτικη επίσης, η οποία έγινε πιο έντονη 
έπειτα από την κατάκτηση μεγάλου μέρους της Ασίας από 
τον Μ. Αλέξανδρο, από θεός των αμπελουργών ο Διόνυσος 
έγινε θεός των γυναικών, αλλάζοντας μάλιστα και εξωτερική 
εμφάνιση, ταιριαστή στο νέο του ρόλο.

Η αλλαγή του Διόνυσου υπήρξε πιο δραματική, όταν από 
θεός της χαράς και του κεφιού μεταμορφώθηκε σε θεό του 
πάθους, έγινε ο πάσχων θεός.

Πολλά ζώα θεωρούνταν ιερά του θεού Διόνυσου. Ανάμεσά 
τους ήταν τα λιοντάρια, οι τίγρεις, οι ταύροι, οι γίδες, οι τρά-
γοι, οι όνοι (τα συμπαθητικά γομαράκια), τα δελφίνια της θά-
λασσας και τα φυτά άμπελος (η σταφυλιά, η μάνα του οίνου) 
και ο πάντα ακμαίος, ο καταπράσινος κισσός.

Ο ΓΕΡΟΣ ΟΙΝΟΠΙΩΝΑΣ
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021μέχρι
25-07-2021θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
19/07/2021 έως 23/07/2021

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

Χάντμπολ Final-6 Νεανίδων
1ηαγωνιστική:ΕθνικόςΚοζάνης-

ΦίλιπποςΒέροιας34-15

ΞεκίνησεστοκλειστότηςΛευκόβρυσης,στηνΚοζάνηητελικήφάσητου
ΠανελληνίουΠρωταθλήματοςΝεανίδων.

ΕθνικόςΚοζάνης–ΦίλιπποςΒέροιας34-15
Ταπεντάλεπτα:4-0,6-1,9-3,12-6,16-7,19-8(ημχ),21-9,24-9,26-10,

28-13,31-15,34-15.
ΗομάδατουΦιλίππουείχεστηνσύνθεση τηςμόλις4νεάνιδες και7

κορασίδεςκαι7παγκορασίδες.Δενπειράζειόμωςτογυναικείοχαντμπολ
τουΦιλίππουκτίζεταιαπότηναρχήκαιείναισίγουροοτιπολύσύντομαθα
γίνεικαιπάλιηομάδατουπαρελθόντοςμετιςνίκεςκαιταπρωταθλήματα.

ΕθνικόςΚοζάνης (Παπαδόπουλος):Αικ.Φλώρου,Τσαριτζή,Παρανό-
μου,Γκιάτα7,Χατζησαββίδου1,Μουρατίδου1,Καραγιάννη,Βασιλειάδου,
Αθ.Φλώρου2,Αθανασιάδου6,Καραδήμου6,Χατζηευστρατίου2,Πετρά-
κη1,Ανεστάκη7,Αλεξανδρίδου,Στραβού.

ΦίλιπποςΒέροιας(Χαραλαμπίδης):Koxha2,Καραγιαννοπούλου2,Γε-
ρουλίδου,Γαβριηλίδου,Νικολοπούλου6,Σγουρού,Τζουβάρα1,Τσαγκερά,
Καραμήτσου,Παναγιωτίδου,Δημητρίου,Βακαλφώτη,Θεοδωρίδου,Παπά,
Γιαννοπούλου2.

Διαιτητές:Πατιός–Αγγελίδης.Δίλεπτα:2-3.Πέναλτι:3/3–1/5

Σάββατο17Ιουλίου
10:00:ΓΑΣΚαματερού–ΦίλιπποςΒέροιας
12:00:ΑΟΠροσοτσάνης–ΑΕΚ
19:00:1οςΑ΄Όμίλου-2οςΒ΄Ομίλου
21:00:2οςΑ΄Ομίλου-1οςΑ΄Ομίλου

Κυριακή18Ιουλίου
11:00:2οςΒ΄Ομίλου-2οςΑ΄Ομίλου
13:00:1οςΑ΄Ομίλου-1οςΒ΄Ομίλου

Σάββατο17-07-2021

08:00-14:30 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20

23310-23416

08:00-14 :30  A-

ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

14:30-21:00 ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

19:00-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

21:00-08:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

Κυριακή18-07-2021

08:00-14:30 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ48&ΚΟΝΙΤΣΗΣΓΩΝΙΑ23310-71601

14:30-21:00ΚΑΛΟΥΔΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΜΟΡΑΒΑ

3(έναντιΙΚΑ)23310-27507

19:00-21:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-

ΩΝ4423310-26914

21:00-08:00ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΠΙΕΡΙ-

ΩΝ4423310-26914

Δευτέρα19-07-2021

16:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

16:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

21:00-08:00ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

Φαρμακεία

Ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών
στον Άρη για το νέο πρωτάθλημα, 

ανακοίνωση - απάντηση από την ΠΑΕ
ΟΆρηςμεανακοίνωσητουέκανεγνωστόπωςηεπιτροπήδεο-

ντολογίαςτοντιμώρησεμεαφαίρεσηέξιβαθμώνγιατηνυπόθεση
Λάσκοφμε τους κιτρινόμαυρους νααπαντάνεμέσωανακοίνωση
τουςστηνΕΠΟκαινακαταθέτουνέφεση.

Με επίσημηανακοίνωση του οΆρης γνωστοποιείπωςη επι-
τροπή δεοντολογίας τον τιμώρησε με -6 βαθμούς από το επερ-
χόμενοπρωτάθλημα για την υπόθεσηΛάσκοφ.Οι κίτρινοι στην
ανακοίνωση τους επιτίθενται στηνΕΠΟκαι κάνουν γνωστόπως
θαπροσφύγουνώστεναπέσειαυτήηποινή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν έχουν το δίκιο με το μέρος
τουςκαιαπευθύνουντοερώτημαπωςείναιδυνατόννατιμωρείται
οΆρηςόταναποδεδειγμέναηΠΑΕδενφέρεικαμίαευθύνηκαθώς
τόσοοίδιοςοπαίκτηςόσοκαιομάρτυραςπουεμφάνισεδενενέ-
πλεξετονΆρηστησυγκεκριμένηυπόθεση.

«Εκείπουτελειώνειηλογική,αρχίζειη…ΕΠΟ!!!
ΣτηνΕπιτροπήΔεοντολογίαςπροφανώς ισχύουνοι «δικοί της

νόμοι»,που είναιπάνωαπό τουςνόμους τουΚράτους,διότι δεν
μπορούμε να εξηγήσουμε διαφορετικά τη ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗσημε-
ρινήαπόφαση.ΠωςείναιδυνατόννατιμωρείταιηΠΑΕΑΡΗΣμε
αφαίρεση6βαθμώνκαιπρόστιμογιατηνυπόθεσηΛάσκοφ,όταν
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑηΠΑΕΑΡΗΣδενφέρει καμία ευθύνηκαιδεν
έχειουδεμία εμπλοκή;Είναιπρωτοφανέςσταχρονικά, ενώ -κατά
τηνεκδίκασητηςυπόθεσης-ο ίδιοςοπαίκτηςεμφάνισεμάρτυρα
πουκατέθεσεότιδολίωςμαςενέπλεξεσ’αυτήντηνυπόθεση,να
τιμωρείταιηομάδααπότηνΕπιτροπήΔεοντολογίας!!!

ΟμάρτυραςΟΜΟΛΟΓΗΣΕενώπιοντηςΕπιτροπήςότιο ίδιος
ενήργησεπαρανόμως γιαπροσωπικούς λόγους καιπαραδέχτη-
κεπωςηΠΑΕΑΡΗΣδενφέρει καμία ευθύνη, αλλάηΕπιτροπή
αποφασίζει την επιβολήποινής στηνΠΑΕΑΡΗΣ!!!Ανήκουστα
πράγματα…ΗΕΠΟεδώκαιλίγουςμήνεςέχεινέαδιοίκηση,αλλά
τα κατάλοιπα τουπαρελθόντοςφαίνεται ότι… ζουν και βασιλευ-
́ουνακόμη.ΞέρουμεκαλάπόσοτουςενοχλείοΑΡΗΣκαιγι’αυτό
κάνουνό,τιπερνάειαπότοχέριτουςπροκειμένουναανακόψουν
τηνπορείαμας.Αυτήτηφορά,όμως,ξεπέρασαντονεαυτότους,
εφαρμόζονταςτουςδικούςτουςνόμους.ΕννοείταιότιηΠΑΕΑΡΗΣ
θαασκήσει έφεση κατά τηςσκανδαλώδουςαπόφασηςπου είναι
διάτρητηνομικάαπ’όλεςτιςπλευρές».

SuperLeague2
Δήλωσαν συμμετοχή 28/36 
ομάδες, αναμονή για οκτώ

Οι28ΠΑΕδήλωσανκανονικάσυμμετοχήστοπρωτάθλημα της
νέαςSL2.Απομένουνοι τέσσεριςομάδεςπουπροβιβάστηκαναπό
τηνΓΕθνικήκαιοιτέσσεριςBομάδεςτωνΠΑΕτηςSuperLeague1.

Οι28ΠΑΕπουδήλωσανσυμμετοχή είναι:ΑΕΛάρισας,Αιγά-
λεωCity 1931,ΑλμωπόςΑριδαίαςΛουτράΠόζαρ,Α.Ο.Καβάλα
1965,Α.Ο Ξάνθη,Α.Ο Τρίκαλα,ΑΠΟΛεβαδειακός,Απόλλων
Λάρισας,ΑΣΗγουμενίτσαςΘεσπρωτός,ΑΣΟλυμπιακόςΒόλου
1837,ΑΣΣαντορίνη2020,Γ.Α.Σ Ιάλυσος,Γ.ΣΔιαγόρας1905,Γ.Σ
Εργοτέλης88,Γ.ΣΚαλλιθέας,ΔόξαΔράμας,Επισκοπή,Καραϊσκά-
κηςΆρτας,Ν.Π.Σ.Βέροια2019,ΝίκηΒόλου2019,ΟΦΙεράπετρας
1970,Π.Ο.Τρίγλιας,Παναχαϊκή 1891,Πανσερραϊκός 1946,ΠΣ
Καλαμάτα,Σ.Φ.ΚΠιερικός,Ρόδος,Χανιά.

ΗενημέρωσητηςSL2:
«Σαςενημερώνουμεότιενόψειτηνέναρξηςτουπρωταθλήμα-

τοςSuperLeague2,αγωνιστικήςπεριόδου2021-2022,καιμετάτο
τέλος της χθεσινήςπροθεσμίας, δήλωσανσυμμετοχή 28 ομάδες
καισυγκεκριμένα:

ΑΕΛάρισας,ΑιγάλεωCity 1931,ΑλμωπόςΑριδαίαςΛουτρά
Πόζαρ,Α.Ο.Καβάλα1965,Α.ΟΞάνθη,Α.ΟΤρίκαλα,ΑΠΟΛεβα-
δειακός,ΑπόλλωνΛάρισας,ΑΣΗγουμενίτσαςΘεσπρωτός,ΑΣ
ΟλυμπιακόςΒόλου1837,ΑΣΣαντορίνη2020,Γ.Α.Σ Ιάλυσος,Γ.Σ
Διαγόρας1905, Γ.ΣΕργοτέλης88, Γ.ΣΚαλλιθέας,ΔόξαΔράμας,
Επισκοπή,ΚαραϊσκάκηςΆρτας,Ν.Π.Σ.Βέροια2019,ΝίκηΒόλου
2019,ΟΦΙεράπετρας1970,Π.Ο.Τρίγλιας,Παναχαϊκή1891,Παν-
σερραϊκός1946,ΠΣΚαλαμάτα,Σ.Φ.ΚΠιερικός,Ρόδος,Χανιά

ΑπομένουνοιτέσσεριςομάδεςπουπροβιβάστηκαναπότηνΓ
ΕθνικήκαιοιτέσσεριςBομάδεςτωνΠΑΕτηςSuperLeague1».



 Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Βέροιας θα γίνει στις 21-07-2021 ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 18:00,  δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση 
της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.
gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

-Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς οικοπέδου 
της πόλης Βέροιας ως χώρος δημοτικού σχολείου 
στο Ο.Τ. 91 της πόλης Βέροιας

-Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
188/2015 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., 
περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παρα-
χωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου 
Βέροιας.

-Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση 
(5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 
Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

-Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης τμήμα-
τος του υπ’ αριθ. 2367 αγροτεμαχίου της Κοινότη-
τας Βέροιας

-Έγκριση ή μη α) παράτασης της εκμίσθωσης 
αγροτεμαχίων του Δήμου Βέροιας και β) εξουσιο-
δότησης του Δημάρχου

-Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Φ.Σισμανίδη 

-Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης 
της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώ-
ου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας

-Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 
2022

-Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση 
πολιτών για λόγους προστασίας από φυσικές ή τεχνολογικές καταστρο-
φές.

-Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγρο-
κτήματος Βέροιας στην περιοχή Κρεββατά.

-Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγρο-
κτήματος Πατρίδας.

-Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγρο-

κτήματος Κουλούρας.
-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλα-

βής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 
(5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής 
του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων-ΑΜ.21/2018».

-Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιΐα Δημοτικής Ενότητας Βέροι-
ας».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Α.Π. Παύλου, Δ.Ε 
Βεργίνας, Δ.Ε Δοβράς και Δ.Ε Μακεδονίδος».

-Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Ταμιευτήρα Οικισμού Χαρά-
δρας Δήμου Βέροιας».

-Έγκριση ή μη χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή 
λαϊκών αγορών στον Β.Χριστοφορίδη.
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Τακτική  συνεδρίαση δια περιφοράς (μέσω τηλεφώ-
νου) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης 
Νάουσας θα διεξαχθεί  την  Τρίτη 20-07- από  10 π .μ. 
έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. 
Νάουσας έτους 2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο

2 Αποδοχή ή μη δωρεάς του κ. Δάιου Αστέριου στο 
Δήμο Νάουσας

3 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή 
Κοινότητας Νάουσας(3η κατάσταση δαπάνης)

4 Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή 
Κοινότητας Επισκοπής(2η κατάσταση δαπάνης)

5 Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας 
,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ Ε-
ΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της 
Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής 
επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη 
κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, 
για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού με προφορικές προσφορές.  

6  Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αυτοκινήτων του 
Δήμου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 23 παρ. 3 του 
Ν. 4674/2020 

7 Έγκριση ή μη 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 3ης ενδεικτι-
κής τμηματικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Εργασίες Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»(Αρ. Μελ. 46/2018 – ΚΩΔ. ΠΔΕ 
2019ΕΠ00810028-ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986) κατά (40) ΣΑΡΑΝΤΑ ημερολογια-
κές ημέρες.

8 Εισηγητική έκθεση – έπειτα από Διατύπωση θετικής γνώμης της 
Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. – για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης 
με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ ΠΔΕ:2019ΕΠ00810027-ΚΩΔ.ΟΠΣ;5030978), 
ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου 
περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

9 Έγκριση 1ου (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προ-
διαγραφών ) και 2ου  (οικονομικών προσφορών ) για τον ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό  «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο 
Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής 
αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

10 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 
2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπο-
λείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

11 Έγκριση ή μη πραγματοποίησης μουσικών συναυλιών στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης

12 Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

13 Έγκριση ή μη δαπάνης μουσικής εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας την τελευταία πανσέλη-
νο του καλοκαιριού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

14 Έγκριση ή μη δαπάνης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής 
εκδήλωσης στο ορεινό κάμπινγκ Γραμμένης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και 
εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής 
προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 8-13Ιουλίου 
2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέ-
ντων εισιτηρίων.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΣΔΑΔΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο ΑΣΔΑΔΚ προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια 
γενική συνέλευση που  θα πραγματοποιηθεί  στις 
18 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00΄ στο Κωστοχώρι με 
τα παρακάτω θέματα:

1. Κοινοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) επικοινωνίας.

2. Ενημέρωση για ο Λιανοβρόχι.
3. Διανομή μερισμάτων – Ισολογισμός.
4. Αγορά ακινήτου έδρας Αναγκαστικού Συνεται-

ρισμού.
5. Διαμόρφωση κοιμητηρίων.
6. Ενημέρωση δημοπρασίας δάσους συστάδας 

3γ.
7. Ενημέρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ε-

πένδυσης ενεργειακών μονάδων από τις εταιρείες 
ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ σε περιοχή του Συνεταιρισμού.

8. Ενημέρωση για το υπάρχον προσύμφωνο 
εγκατάστασης Φ/Β με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.

9. Ενημέρωση για την επίσκεψη σε τοπικούς 
βουλευτές για το Λιανοβρόχι.

10. Κατασκευή Πάρκου Πλατάνων στην είσοδο 
του χωριού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου 
2021 την ίδια ώρα στο ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα.

Κωστοχώρι, 10 Ιουλίου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α ΒΕΡΟΙΑΣ)
Διεύθυνση Τεχνικού

Βέροια 16-07-2021
ΑΔΑ: Ψ04ΗΟΛΠ9-Ι84

ΑΔΑΜ: 21PROC008928354
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτι-
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια 
Καυσίμων 2021» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τε-
τρακοσίων ευρώ (€ 74.400,00) συμπεριλαμβανομένου του ανα-
λογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων 
Τιμών Λιανικής (Μ.Χ.Τ.) του πετρελαίου κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), 
της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων (Β’ ομάδα ειδών) , του 
πετρελαίου θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών) και του υγραερίου κίνησης 
(lpg) (Δ’ ομάδα ειδών) αντίστοιχα, όπως αυτή πιστοποιείται για το 
Νομό Ημαθίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ή την χαμηλότερη 
συνολική τιμή για τα προς προμήθεια λιπαντικά (Ε’ ομάδα ειδών), 
για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία 
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρού-
σας διακήρυξης, «Προμήθεια καυσίμων 2020».

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρω-
τοκόλλου της ΔΕΥΑΒ για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί 
στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 
28/07/2021 ημέρα Τετάρτη καιώρα από 10:00 π.μ. Οι προσφορές 
μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτο-
κόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω μέρα και ώρα. Η απο-
σφράγιση διενεργείται δημόσια, και σύμφωνα με την από 11-3-20 
ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1 ( μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το 
Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, 
τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη 
του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr

Για την ΔΕΥΑ Βέροιας
Ο πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Νάουσας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοι-
κία200 τμ,στηΦυτειάμε
πανοραμικήθέα,σεοικό-
πεδο1.500τ.μ.Τιμήευκαι-
ρίας. Τηλ.: 23310 93389
κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα
2ου ορόφου, άριστο, 85
τ.μ., χ. ασανσέρ, στην
Μητρόπολη, σε τιμή ευ-
καιρίας 38.000 ευρώ.
Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα
κοντά στο Μουσείο, 90
τ.μ., 34.000 ευρώ.Τηλ.:
6934 888738 Μεσιτιοκό
ΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο

700 τ.μ. στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά, με θέα τον
Αλιάκμονα, στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος11.000 τ.μ.στονΆγιο
Γεώργιο, θέση «ΣΥΚΙ-
ΕΣ».Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέλου
2χωράφιακολλητά,25και
11 στρέμματα,περιφραγ-
μένα,παλμέτταβερύκοκα
6 ετώνσεφούλπαραγω-
γή, άριστης κατάστασης,
4 εξαιρετικέςποικιλίες, με
μπεκάκια.Παρακαλώμόνο
σοβαρέςπροτάσεις.Κινη-
τό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επίτηςοδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 10ης
Μεραρχίας κοντά στη
Λέσχη  Αξ ιωματ ι κών ,
γκαρσονιέρα, ισόγειο, α-
νακαινισμένη.Τηλ.: 6949
408554&6948726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-
μέρισμα στον 3ο όροφο,
κεντρικότατο, κατάπροτί-
μησησε κοπέλαή ζευγά-
ρι.Άνετο,φωτεινό,μεγάλο
σαλόνι, μεγάλο δωμάτιο,
χωλ, κουζίνα, μπάνιο με
μπανιέρα,μεγάλομπαλκό-

νι,μεγάληντουλάπα,καλο-
ριφέρ, αιρ κοντίσιον.Τιμή
ενοικίου250 ευρώ.Πληρ.
τηλ.: 2331062163,23310
60305,6936597771,6936
597770,6936577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μη-

τροπόλεως 35, χώρος 90
τ.μ.περίπου,με3χώρους
καικουζινα,W.C.,γιαεπαγ-
γελματικήχρήσηήγιαδια-
μέρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ZHTEITAI οικιακήβοη-

θός για τετράωρηπρωινή
απασχόληση δύο φορές
την εβδομάδα σε περιο-
χή της Βέροιας, κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου.
Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός
ΤΑΧΙ με ειδική άδεια και
κοπέλα για γραφείο με
γνώσειςΗ/Υ.Πληρ. τηλ.:
2331071553.

ΕΤΑΙΡΙΑ, μέλος του
δικτύουCoffeeBerry, ζη-
τά να προσλάβει άμεσα
για στελέχωση του κα-
ταστήματος στη Βέροια,
Barista και πωλητές λια-
νικής.Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προηγούμενη
εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση.Μόνιμηεργασίακαι
μισθός βάση εμπειρίας.

Αποστολή βιογραφικών
στοCoffeeberry.veroia@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργάτης
αρτοποιείου για μόνιμη
απασχόληση σε φούρνο
στηνΠατρίδα.Απόφοιτος
σχολής ή προϋπηρεσία
απαραίτητη. Τηλ.: 6944
271012.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυνα ίκα
για κουζίνα να εργασθεί
σε ταβέρνα για Σάββατο
και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  σερβι-
τόροι για να εργασθούν
σε ταβέρνα για Σάββατο
και Κυριακή. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος
γιαναεργασθειΣαββατο-
κύριακοστηνταβέρνατου
«Χαρατσή» στη Βεργίνα.

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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Πληρ.τηλ.:6906404964.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαραγκός

να εργασθεί σε βιοτε-
χνία,  πλήρες ωράριο,
μόνοπρωϊνά,ασφάλιση.
Θα εκτιμηθεί προϋπηρε-
σία.Τηλ.:6951226409.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  διανομέ-
ας με δικό του μηχανάκι.
Γιαπληροφορίεςστο τηλ.
6986885352

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή230€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106386ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένηΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφά-
νειας43τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένητο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Πετρέλαιο,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,μεΚλιματισμό,Σκαλιάεισόδου,
Τιμή:230€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείριση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Διαθέσιμοαπο
1/07/2021.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρα
συνολικήςεπιφάνειας45τ.μ.,στον2οόροφομε
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,καινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,ανακαινισμένο
μερικώς,σεπολύκαλήγειτονιά,ηθέρμανσητου
μεκλιματιστικόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίο
μίσθωμα220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23277ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,επιπλωμένη
κομπλέγκαρσονιέρα55τ.μ.,καθ.κατασκευή
1996,1υ/δ,1οςόροφος,διαθέτειθέααπρόσκο-
πτηκαιείναισευπεράριστηκατάσταση,αλου-
μινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,πολυτελής
κατασκευήκαιάριστηδιαρρύθμιση,ενεργειακής
κατηγορίαςΓ,αυτόνομηθέρμανσημεωρομε-
τρητές,θωρακισμένηπόρταεισόδουκαιμεπολύ
μεγάληβεράντα,ενοίκιο260€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιδιαχείρισηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςε-
πιφάνειας60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό
1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαιένανθερμοπομπό,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
μεθερμοπρόσοψη,τέντες,θωρακισμένηπόρτα
εισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,φρεσκοβαμ-
μένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθωμα230€.
Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,
διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:

320€.
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητατοπο-
θέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικαμινάδα),
επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύοντουλά-
πες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαιηλιακό
θερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμήπραγματι-
κήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται
αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ105042ΓΡΑΦΕΙΟ,Ενοικιάζεταιπλη-

σίοντηςΠλ.ΩρολογίουκαιεπίτηςΚεντρικήςμε
40τ.μ.,1οςορ.,δύοχώροι,σεκαλήκατάσταση
προσφέρεταισετιμήπροσφοράςστα130€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλογια
κάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο140€.

Κωδ:24748ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3οόρο-
φο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1981καιδιαθέτεικουφώ-
ματασυνθετικά,μεέπιπλακαιμεδιπλάτζάμια
-Τιμή:250€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-ΚέντροσεπαράλληλοτηςΒε-

νιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητα
ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραίαβιτρίνα.
Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητακατάστημασυνολικήςεπιφάνειας30τ.μ.
ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμεδικότου
WC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.Ενοίκιο
μόνο150€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ.ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155τ.μ.,

κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,μόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Αποτε-
λείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:250
€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επίτης
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι,σεεξαιρετικάκαλή
κατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας,ενιαί-
οςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύλογικό
,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:106808ΣτοκέντροτηςΒέροιαςπλησί-

ονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανακαινισμέ-
νοδιαμέρισμα-ρετιρέ65τ.μ.με2υπνοδωμάτια
-σαλοκουζίνακαιμπάνιο,στον6οόροφο,κατα-
σκευής1970τοοποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθε-
τικάκουφώματαμάρκαςKoemmerlingμετριπλή
υάλωση,ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,
ενεργειακότζάκι,DAIKININVERTER12000BTU
κλιματιστικόστησαλονοκουζίνα,ατομικήθέρ-
μανσημεαντλίαθερμότητας,προεγκατάσταση
ηλιακούθερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυ-
στήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικές
κατασκευές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμο-
πρόσοψηκαθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έ-
χειγίνειεκβάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικών
καιτωνυδραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφο-
ρίεςμόνοστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141-ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24τ.μ.περίπουι-
σόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105837ΑΚΡΟΠΟΛΗ,πωλείταικαι-
νούργιοσπάνιοδιαμέρισμα103τ.μ.μικτάκαι83
τ.μ.καθ.ολοκληρωμένοαπότοννυνιδιοκτήτη
,3οςόροφος,κατασκευή2005,2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,βλέπειτονκάμποτηςΒέροιας
,διαθέτειπολύμεγάληκουζίνα,ατομικήθέρμαν-
σημεαντλίαθερμότηταςκαικλειστόγκαράζστο
Ισόγειο38τ.μ.μαζίμεαποθήκη,σεαμφιθεατρική
θέση,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία.Προσφοράσε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσαμόνο:95.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι84τ.μ.
καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,έχεικαι-
νούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,
ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σεκαλήκα-
τάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσόμπαpellet
ηοποίαμπορείναπαραμείνεικαιμεκλιματισμό,
είναισεπρονομιακήτοποθεσία,ιδανικόγιαιδιο-
κατοίκηση,σετιμήπροσφοράςμόνο65.000€.
ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείταια-
πόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζίμετρα-
πεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητηκαιμπάνιο.
Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημεεσωτερική
σκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,καθιστικόκαι
έναυπερπολυτελέςμπάνιο,ηθέρμανσηείναιμε

δύοεπιλογές,έχειατομικήπετρελαίουκαιυπάρ-
χεικαιξυλολέβητας.Ευρίσκεταισεπεριφραγμένο
οικόπεδο480τ.μ.μεπολύωραίοκήπο,διαθέτει
επίσηςμιαανοιχτήθέσηστάθμευσηςαυτοκι-
νήτουκαιαποθήκηστηναυλήπερίπου15τ.μ.,
ζητούμενοτίμημα200.000€.Υπόδειξημόνοσε
σοβαράενδιαφερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο,ισόγειοκαι1οόροφο,πολύκαλά
διατηρημένη,σεπολύσπάνιοφυσικόπεριβάλ-
λον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσωτερικοίτης
χώροιόσοκαιέξωείναισεάριστηκατάσταση
φροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες,οιχώροιτης
μέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλέςντουλάπες
,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω,πωλείται
σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο325.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξημόνοσε
πραγματικόενδιαφέρον.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδομήα-
ποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.καιαναδομή
355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)έναδιαμ/μα
ισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μαισόγειο124τ.μ.
γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.καιδ)τέταρτοδι-
αμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμήευκαιρίαςόλαμαζί
μόνο110.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ,Μητροπόλεωςπω-

λούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.αποτελούμενοι
από3χώρουςκαιμεδικήτουςτουαλέτα.Το
συνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,κατασκευή1976,
είναιανακαινισμένοικαισεπολύκαλήκατάσταση
,τιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο50.000€.

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κου-
φώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστημα

συνολικήςεπιφάνειας28τ.μ.Ισόγειοκαι28τ.μ.
Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικα-
τασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σετιμήπρο-

σφοράς20.000€.
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,

πωλείταιμεγάληςπροβολήςισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα,
μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεσηστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ14217ΕΡΓΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΧωράφι

220τ.μ.,σεπρονομιακήτοποθεσία,ευκαιρία
γιαμεγάληυπεραξία,σχεδόνχαρίζεται,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνοαπό10.000€τώραμό-
νο5.000€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.22847ΑγροτεμάχιοστηνΠαλιάΛυ-
κογιάννη15,250τ.μ.τομισόμεροδάκινα12
ετώνκαιτομισόάδειο,μεδικήτουΠομώνα
καιμπεκάκιαπωλείταιστηντιμήτων27.000€
ευκαιρίαπρώτη.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθεση
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας2183
τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή,τιμήπολύ
καλήμόνο,50.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,σε
πολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκομπλέ,
μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μαζίμε
κλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίαςόλα
μαζίμόνο37.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαναγνωρίζειπολύ
καλάΑγγλικά και Ιταλικά
ή καιΔικηγόρος με αντι-
κείμενοΔημόσιεςΣχέσεις
εξωτερικού. Πληρ. τηλ.:
6970463054.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΖΗΤΟΥΝΤΑΙάτομαγιατοσέρβις,
άνω των 20 ετών, για την κουζινα
βοηθητικόπροσωπικόκαιγιατηλά-
ντζα,απόταβέρναστηΒέροια.Τηλ.:
2331070846,ώρες επικοινωνίαςα-
πότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
τοκυλικείοστοΝοσοκομείοΒέροι-
ας. Ώρες επικοινωνίας για ενημέ-
ρωση6.00μ.μ. έως8.00μ.μ.στο
τηλ.6944577645.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή για
εργασίασε λογιστικό γραφείο.Απα-
ραίτητη, τριετής τουλάχιστονπροϋ-
πηρεσία.Τηλέφωνο:2331021106.Α-
ποστολήβιογραφικώνστοygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα γερόντων για κάποιες ώρες ή
και για 24ωρη βάση, καθαριότητα
σπιτιών,γραφείωνκαισκάλες.Τηλ.:
6940998054.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,α-

πόφοιτος κλασικού τμήματιος, με
πολύχρονη διδακτικήπείρα,παρα-
δίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθη-
τέςΔημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.
Ειδικές τιμές σε αδέλφια και σε
γκρουπ 2-3 ατόμων. Θερινά μα-
θήματα  κάλυψης κενώνπου δημι-
ουργήθηκανλόγωπανδημίας.Τμές
προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6973
387996&2331304510.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία σο-

βαρή κυρία  έως 55 ετών. Πληρ.

τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  βρεφικά ε ίδη

της CICU: καροτσάκι (χειμωνιά-
τικο-καλοκαιρινό), καλαθούνα με

βάση, τραπεζάκι φαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

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

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Η εταιρία Paini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει μηχανολόγο – 

μηχανικό παραγωγής  
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε

ανάλογηθέση
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

Η εταιρία Panini Α.Ε. επιθυμεί 
να προσλάβει εργάτες / 
εργάτριες παραγωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γενικήπροϋπηρεσίασεβιοτεχνική-βιομη-

χανικήπαραγωγή
•Επικοινωνιακάχαρακτηριστικά
Παρέχονται
•ΠλήρηΑπασχόληση
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό,απόφοιτουςΤΕΙ–ΕΠ.Α.Λ. :Μη-

χανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυτοματι-
σμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.



1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

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

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

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


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

OόμιλοςεπιχειρήσεωνBikasGroup,μεέδρατηνΒέροια
καιπαρουσίασεόλητηνΕλλάδα,αναζητείστελέχηγιαπλήρη
απασχόλησηστηνέδρατουκαιγιατιςθέσεις:

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

Ηεταιρίαπροσφέρει:
-Μόνιμηκαιπλήρηαπασχόλησησεμίαδυναμικάαναπτυσ-

σόμενηεταιρεία.
-Σημαντικέςπροοπτικέςεξέλιξης.
-Ευχάριστοκαιδυναμικόπεριβάλλονεργασίας.
-Ικανοποιητικόπακέτοαποδοχών

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

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

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)
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9 εκατ. ευρώ για το 
Πρόγραμμα Απόσταξης 
Κρίσης  οίνου για το 
2021 με απόφαση 

Λιβανού- Αραμπατζή
 

Σε 9.000.000  ευρώ ανέρχεται το νέο Πρόγραμμα Απόσταξης Κρίσης 
οίνου για το έτος 2021, που ως στόχο έχει την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κρίσης από την πανδημία.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπή-
λιου Λιβανού και της υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, από τα διαθέσιμα 
κονδύλια του «Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα 
2019- 2023» διατίθενται 4.050.000 ευρώ και μέσω Εθνικής Συμμετοχής δια-
τίθενται 4.950.000 ευρώ.

Ήδη η απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ έχει προωθηθεί στον αρμόδιο 
υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο  Βεσυρόπουλο προς υπογραφή, 
ώστε μετά την έκδοση της ΚΥΑ, οι υπηρεσίες να είναι έτοιμες να δεχθούν 
αιτήσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Απόσταξης Κρίσης εντός των προβλεπο-
μένων ημερομηνιών.  Η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ έχει ορίσει 
ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 23η Ιουλίου 2021.

Ρυθμίσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών και Υπαίθριων 
Αγορών του Δήμου Βέροιας

 

 
Σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 44779 (Φ.Ε.Κ.3117 Β/16-07-2021) Υπ. Απόφαση ισχύουν τα κάτωθι : 
α) Από την Παρασκευή 16-07-2021 έως την Δευτέρα  26-07-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η συμμετοχή, στις Λα-

ϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες  Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωργίου), των πωλητών (παραγωγοί 
και έμποροι) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του ενός (1) μέτρου  εκατέρωθεν των 
πάγκων πώλησης, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη 
λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η  αντίστοιχη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλη-
τών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων. 

β) Από την  Παρασκευή 16-07-2021 έως την Δευτέρα  26-07-2021 και ώρα 6:00, επιτρέπεται η συμμετοχή των πω-
λητών (παραγωγοί και έμποροι), που δραστηριοποιούνται στην  Κυριακάτική Αγορά των Ριζωμάτων, με την τήρηση 
της απόσταση του ενός  (1)  μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από 
αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η  αντίστοιχη μείωση των 
μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία πωλητών) και την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ των 
ατόμων.  

 γ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-/test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και 
εργαζόμενους στην αγορά, σύμφωνα με  τις  υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  32209/24-05-2021 (ΦΕΚ  2192 /Β΄) και  Δ1α/
ΓΠ.οικ.  35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) Υπ.  Αποφάσεις.

Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.
 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής 

ευθύνης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την 

τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση 

αυτών σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   
Ο Αντιδήμαρχος 

  Στυλιανός  Ασλάνογλου   
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