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Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Μειωμένος κατά 50% 
ο Φόρος Εισοδήματος στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» 

Νέο και ανακαινισμένο το 
Αμφιθέατρο του 16ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας

Πυροσβεστικά οχήματα 
χθες βράδυ στον εμπορικό 

πεζόδρομο της Βέροιας

Νέα χωροταξική κατανομή μαθητών, 
ζητά ο σύλλογος  διδασκόντων 

του 1ου ΓΕΛ Βέροιας στο Πανόραμα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σε ήπιους τόνους, με επιπτώσεις της 
ενεργειακής κρίσης, ΔΕΗ, ακρίβεια, 

λακκούβες, οφειλές δημοτών 
και καθημερινότητα, η συνεδρίαση

 της Δευτέρας στο δημαρχείο
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Ιστορική η ομιλία 
Μητσοτάκη στο Αμερικανικό 

Κογκρέσο
Ασχέτως αν κάποιος συντάσσεται πολιτικά με τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι 
η χθεσινή ομιλία του στην Ολομέλεια του Αμερικανικού 
Κογκρέσου ήταν μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα 
και θα καταγραφεί στα μελλοντικά βιβλία ιστορίας με 
θετικό πρόσημο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε την 
ευκαιρία να απευθυνθεί άμεσα στους ανθρώπους που 
καθορίζουν τις τύχες του πλανήτη και διαμορφώνουν 
τις γεωπολιτικές εξελίξεις, θέτοντας όλα τα ανοιχτά 
ελληνικά ζητήματα(Κύπρος, Αιγαίο, ενεργειακό κ.α.), 
τονίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς των δύο λαών και 
φυσικά εξυψώνοντας την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, 
που έχει ισχύ και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο για 
τα ελληνικά συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση τόσο η 
θετική προβολή της Ελλάδας μέσα από την επίσκεψη 
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όσο και η νευρικότητα και αμη-
χανία που προκάλεσε στην Τουρκία μαρτυρούν ότι ήταν 
μια πετυχημένη κίνηση στην πολιτική σκακιέρα και δίνει 
πόντους στην Ελλάδα. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

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

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

Ιδιοκτησία
ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.

Εκδότης-Δ/ντής
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ

ΣύμβουλοςΈκδοσης
ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

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

e-mail λογιστηρίου:
info@laosnews.gr

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

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

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα

ήόχι
δενεπιστρέφονται

ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10

59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ

Κωδικός1801

τα
 λ

αϊ
κά

 μ
ας ΕΤΟΣ:

2022
Μήνας:05
Εβδομάδα:21

ΑνατολήΉλιου:05.13

ΔύσηΉλιου:19.31

138-227

ΤΕΤΑΡΤΗ
18

ΜΑΪΟΥ
+ Της Μεσοπεντηκοστής, Πέτρου, 

Διονυσίου, Ανδρέου μαρτ., Ιουλίας

Διαμάντης: Κίνδυνος να κλείσουν οι ΔΕΥΑ,
κάντε ρυθμίσεις χρεών!

Κινδυνεύουν να κλείσουν οι ΔΕΥΑ, είπε λίγο-πολύ ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ, Στέργιος Διαμάντης, κρούοντας τον 
κώδωνα του κινδύνου, στο δημοτικό συμβούλιο.

 Λόγω του ακριβού ρεύματος που πληρώνει η επιχείρη-
ση, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα λειτουργικά της έξοδα 
για αυτό ζητά από τους πολίτες που χρωστάνε πολλά, ό-
πως φαίνεται, να πάνα για ρυθμίσεις των οφειλών και ειδικά 
στα χωριά. Όπως είπε, περίμεναν από την κυβέρνηση να 
δώσει μία ενίσχυση αλλά προφανώς δεν την βλέπουν ακό-
μα και ζήτησε να βάλουν όλοι πλάτη και να ενημερωθούν 
τα συμβούλια των χωριών για τις ρυθμίσεις, «χωρίς να τους 
βάζει κανείς το μαχαίρι στο λαιμό».

 Δυστυχώς η ΔΕΗ σε κάποιους δήμους άρχισε να κόβει 
το ρεύμα σε αντλιοστάσια και  βιολογικούς. Πόσο θα αντέ-
ξουμε; Και μετέφερε το πρόβλημα σε αριθμούς: 210.000 
ευρώ εισπράξεις και 310.000 ευρώ  λειτουργικά έξοδα

Σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές μετά από 3 χρόνια!!! 
Το διαπαραταξιακό συμβούλιο φοιτητών απο-

φάσισε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου, να ξαναστη-
θούν κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές, έπειτα από 
τρία χρόνια αναβολών εξαιτίας της πανδημίας. 
Έτσι σήμερα και αύριο(18 και 19 Μαΐου) δε θα 
πραγματοποιηθούν μαθήματα στα ΑΕΙ και οι φοι-
τητές ψηφίζουν με το πάσο και την ταυτότητά τους. 

Πέρυσι η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέ-
ως, είχε προτείνει την κατάργηση των φοιτητικών 
παρατάξεων και τη διεξαγωγή των εκλογών με 
ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάτι που δεν προχώρησε, αφού 
οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν ταχθεί εναντίον της 
πρότασης. Παρατάξεις, συνθήματα και τα γνωστά 
τραπεζάκια στους διαδρόμους των πανεπιστημίων 
θα επιστρέψουν, αλλά ελπίζουμε να μην έρθουν 
μαζί επεισόδια, εντάσεις, συγκρούσεις, καταστρο-
φές και σκουπίδια που αμαύρωναν τις φοιτητικές 
εκλογές.

Να θυμίσουμε ότι τελευταία φορά που είχαν 
εκλογές στα πανεπιστήμια για την ανάδειξη των 

μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Φοιτητικών Συλλόγων ήταν στις 11 Απριλίου 2019.

Πυροσβεστικάοχήματαχθεςβράδυστονεμπορικό
πεζόδρομοτηςΒέροιας

Ανησυχία προκλήθηκε χθες βράδυ λίγο πριν τις 9 στην οδό Προφ. Ηλία στην «καρδιά» του εμπορικού πεζόδρομου 
της Βέροιας. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εισήλθαν στον πεζόδρομο την ώρα του κλεισίματος της αγοράς με τον κόσμο 
να απορεί για το τι συμβαίνει, αφού δεν υπήρχε εμφανής αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες τα οχήματα της Πυροσβεστικής 
παρέμειναν για αρκετή ώρα εξω από κατάστημα ενδυμάτων, στο οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν είχε ρεύμα 
και εικάζεται ότι υπήρχε πιθανό βραχυκύκλωμα. Σε επικοινωνία που είχαμε με το κέντρο της Π.Υ. μας ενημέρωσαν ότι δεν 
ήταν κάτι σοβαρό, ωστόσο δεν είχαν περισσότερες πληροφορίες.

Μεταξύτωνπρώτων
στηνέαΚ.Ε.τουΣΥΡΙΖΑ
οΚώσταςΚαλδάρας

τηςΗμαθίας
Μεταξύ των πρώτων της Κεντρικής Μακεδονίας εκλέγεται 

στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο Κώστας 
Καλδάρας, συντονιστής της νομαρχιακής επιτροπής Ημαθί-
ας. Προηγούνται μεταξύ άλλων Τζάκρη, Νοτοπούλου, Φά-
μελλος κ.ά.

«Την Κυριακή είδα το χαμόγελο, τη χαρά και την ελπίδα 
των νέων μελών μας. Είδα τη βαθιά κι απόλυτη εμπιστοσύνη 
στον Πρόεδρό μας Αλέξη Τσίπρα, είδα τον πραγματικό σφυγ-

μό της ελληνικής κοινωνίας και την αντίστροφη μέτρηση που έχει ήδη αρχίσει για την τραγική και διεφθαρμένη ακροδεξιά 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καλωσορίζω τα 110.000 νέα μέλη μας κι εύχομαι καλό αγώνα, ενωμένοι, μαζί με κάθε προοδευτι-
κό πολίτη αυτής της χώρας…» ανέφερε σε ευχαριστήρια δήλωσή του.



Μία σύντομη παρέμβαση εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας, έκανε στο ξεκίνημα της 
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας στο δημαρχείο, ο διευθυντής κ. Χρήστος Σκούπρας για ένα θέμα που ταλανί-
ζει τα τελευταία χρόνια το σχολείο και τους γονείς.

Αυτό αφορά στη συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού του 1ου ΓΕΛ βάσει της χωροταξικής κατανομής των μαθητών των 
λυκείων της Βέροιας.

Σύμφωνα με το ιστορικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ Σκούπρας, το 2015 το 2ο ΓΕΛ εγκαταστάθηκε στα Γιοτζαλικια και το 1ο 
λύκειο που βρίσκεται στο Πανόραμα στα 500 περίπου μέτρα στην ευθεία από τα Γιοτζαλίκια,  αναγκάστηκε να μοιραστεί τους ί-
διους μαθητές. Από το 2017 μέχρι σήμερα το 1ο λύκειο έχει χάσει 80 μαθητές, που σημαίνει πρακτικά ότι λειτουργούν με λιγότε-
ρα τμήματα. «Αυτή τη στιγμή μοιραζόμαστε τους μαθητές με το 2ο ΓΕΛ και χάνουμε οδούς που παλαιότερα ανήκαν στο σχολείο 
μας. Ακόμη και από την περιοχή του Προμηθέα. Ζητούμε λοιπόν από τους αρμόδιους (που δεν είναι το δημοτικό συμβούλιο) να 
αλλάξει η χωροταξική κατανομή και να αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα, ώστε κάθε χρόνο να παίρνουμε εναλλάξ από ένα τμή-
μα παραπάνω στην Α΄ Λυκείου με στόχο για φέτος να έχουμε τέσσερα τμήματα και του χρόνου να πάρει το άλλο λύκειο. Εμείς 
δεν θέλουμε να πάρουμε παιδιά που είναι από τις περιοχή παπάκια ή γύρω από τα Γιοτζαλίκια και τη βίλα Βικέλα,  αλλά μπορεί 
να έρχονται στο 1ο ΓΕΛ, παιδιά που μένουν στο κέντρο της πόλης και πηγαίνουν ίσως στο 3ο – 4ο γυμνάσιο (και μετέπειτα 

Λύκειο). Να δοθούν αυτές οι οδοί στο 1ο ΓΕΛ και τα παιδιά να συνεχίσουν για το λύκειο στο 
Πανόραμα, αφού έτσι κι αλλιώς πάλι λεωφορείο θα πάρουν», εξήγησε ο κ. Σκούπρας.

Από το θέμα, πρόσθεσε, προκύπτει κι ένα στοιχείο μείωσης του μαθητικού πληθυσμού 
και σίγουρα όλα τα λύκεια θα αρχίσουν να έχουν λιγότερα τμήματα. «Όμως, στο αίσθημα 
του δικαίου και της ίσης αντιμετώπισης ζητούμε να εξεταστεί ποιες οδοί ανήκουν και σε ποια 
σχολεία».

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο υποδιευθυντής του σχολείου κ. Ράλλης, τονίζοντας, ότι 
λόγω αυτών των συνθηκών, τα τμήματα όλο και συρρικνώνονται γι αυτό απαιτείται μια νέα 
κατανομή για να μην «εξαφανιστεί» το σχολείο. Επεσήμανε επίσης ότι οι μαθητές αντί να 
διαλέγουν σχολείο ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, αξιολογούν την απόσταση αλλά και 
την οικονομική επιβάρυνση από το εισιτήριο για να μπορούν να πάνε στο σχολείο τους, λό-
γω αδυναμίας των νοικοκυριών.

Ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης ευχαρίστησε για την ενημέρωση και υπογράμμισε κυρίως 
το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που μοιραία θα οδηγήσει σε συρρίκνωση το σύνολο 
των σχολείων.

Ο κ. Σκούπρας πρόσθεσε ότι και ο Δήμος λαμβάνοντας αποφάσεις για την κατανομή 
στα σχολεία της πόλης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και τις μελλοντικές επιπτώσεις. «Γι 
αυτό λέμε ότι πρέπει να το δούμε εκ νέου και συνολικά το ζήτημα»

Παρέμβαση αντιδημάρχου Παιδείας
Η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την  παρέμβα-

ση του συλλόγου διδασκόντων, ωστόσο, όπως είπε, το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται σε 
δύο πυλώνες: «Πρώτον στο γεγονός ότι όλο και περισσότερο συρρικνώνονται τα γενικά λύ-
κεια της Βέροιας λόγω της μείωσης του μαθητικού δυναμικού, κάτι που θα πρέπει να προ-
βληματίζει όλους, όπως τόνισε, καθώς το πρόβλημα διογκώνεται με γεωμετρική πρόοδο 
και δεύτερον, τα περισσότερα λύκεια σήμερα στην πόλη έχουν τρία τμήματα στη Α΄ λυκείου 
και πέρυσι όσα έκαναν και τέταρτο τμήμα, ήταν αυτά που είχαν πρόσφυγες. Φέτος που άλ-
λαξε η χωροταξική δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με μεγάλη ευαισθησία από την διεύθυνση Β/ θμιας εκπαίδευσης που είναι και η κατ εξοχήν 
αρμόδια Υπηρεσία, ώστε μπροστά στην προσπάθεια για λύση, μην δημιουργηθεί άλλο 
πρόβλημα. Θα πρέπει  να λάβει σοβαρά υπόψη της και να αφουγκραστεί και την κοινωνία 
σε σχέση με αυτό, ενώ σημαντικό είναι και το κόστος του εισιτηρίου μετακίνησης». 

Παρέμβαση Παυλίδη για μετακίνηση
Ο κ. Παυλίδης και ως πρόεδρος των Αστικών, ανέφερε πως, είτε πάνε στο 1ο, είτε στο 

2ο, είτε σε άλλα Λύκεια, οι μαθητές πληρώνουν εισιτήριο και υπάρχουν νόμοι και χιλιομε-
τρικές αποστάσεις. «Επειδή μου ζητούσατε να βάλω αστικό για Προμηθέα για κάποια λίγα 
παιδιά, κάνουμε ολόκληρο κύκλο για 
να πάμε στο 3ο και 4ο λύκειο», είπε 
υπερθεματίζοντας στην ανάγκη νέας 
κατανομής.

Σοφία Γκαγκούση
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Διακοπή νερού λόγω 
βλαβών στον 

κεντρικό αγωγό ύδρευσης 
του δικτύου 

στο Μακροχώρι 
του Δήμου Βέροιας

Από τη Δημοτική επιχείρη-
ση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνω-
στό ότι: την Τετάρτη 18 Μα-
ΐου 2022 θα γίνει ολιγόωρη 
διακοπή νερού από την ώρα 
11:30 έως 14:30 σε όλη την  
Κοινότητα Μακροχωρίου του 
Δήμου Βέροιας, λόγω βλαβών 
στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι 
να φροντίσουν για την συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα 
λειψυδρίας το χρονικό διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την 
ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπο-
λίτες μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. Τα 
τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προσπάθειες 
ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο δυνατόν.  Η 
ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για 
την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Σύλληψη για παράβαση 
του εθνικού 

τελωνειακού κώδικα
Σ υ ν ε λ ή -

φθη χθες (16 
Μαΐου 2022) 
το πρωί, σε 
περιοχή της 
Ημαθίας, από 
αστυνομικούς 
του Τμήματος 
Α σ φ ά λ ε ι α ς 
Νάουσας, η-
μεδαπός άν-
δρας, καθώς 
σε  έρευνες 
που πραγμα-
τοποιήθηκαν 
σε κατάστημα και σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του, συνολικά εντοπίστη-
καν 279 πακέτα τσιγάρων, που δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου 
κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί για αυτά οι νόμιμοι φόροι και 
δασμοί. Τα λαθραία τσιγάρα που όπως προέκυψε από την περαιτέρω 
έρευνα, διέθετε ο ανωτέρω προς πώληση στο κατάστημά του κατα-
σχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 124 ευρώ, 
που βρέθηκε στο ανωτέρω κατάστημα.

 Κορυφαία τομή στη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος χαρακτήρισε ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος στην ομιλία 
του στη Βουλή, το νομοσχέδιο για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω μετασχη-
ματισμών και συνεργασιών, με το οποίο παρέχονται, μεταξύ άλλων γενναία φορολογικά 
κίνητρα για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος με το νομοσχέδιο, χορηγείται 
για πρώτη φορά απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των 
φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το μέτρο αφορά στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μέλη συλλογικών σχημάτων, 
δηλαδή συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα α-
γρότες που συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με την έννοια της δέ-
σμευσης απορρόφησης των προϊόντων τους από συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή.

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρι-
σμό ή στην επιχείρηση - αγοραστή ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφε-
ρών προϊόντων παραγωγής του αγρότη. Το συγκεκριμένο μέτρο ξεκινά να εφαρμόζεται 
άμεσα, από το τρέχον φορολογικό έτος και για τα επόμενα έτη.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, «η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της προς τους αγρότες 
και τους παραγωγούς, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας άμεσα καινοτόμα και γενναία φο-
ρολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα. Σκοπός μας είναι 
ένας αγροτικός τομέας βιώσιμος, ανταγωνιστικός, εξωστρεφής. Ένας αγροτικός τομέας 
ισχυρός».

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Μειωμένος κατά 50% 

ο Φόρος Εισοδήματος στους 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες» 

Νέα χωροταξική κατανομή μαθητών, 
ζητά ο σύλλογος  διδασκόντων 

του 1ου ΓΕΛ Βέροιας στο Πανόραμα
«Χάνουμε μαθητές και τμήματα από τότε που έγινε το Λύκειο 

στα Γιοτζαλίκια», τόνισαν στο δημοτικό συμβούλιο
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Σε ήπιους ρυθμούς έγινε η πρώτη, δια ζώσης, 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας το 
απόγευμα της Δευτέρας, στο δημαρχείο.

Θέματα ενέργειας, ακρίβειας, φυσικό αέριο, λακ-
κούβες και δρόμοι, οφειλές πολιτών και προβλήματα 
καθημερινότητας μπήκαν από τους επικεφαλής των  
παρατάξεων και τους συμβούλους, με τους αρμό-
διους αντιδημάρχους και τον δήμαρχο να δίνουν 
απαντήσεις, όπου έκριναν.

Ο δήμαρχος Κώστας Βοργιαζίδης, ενημέρω-
σε καταρχάς για τους υψηλούς λογαριασμούς του 
ρεύματος που οδηγούν τον δήμο σε παθητικό έναντι 
της ΔΕΗ, αλλά και πολλούς δήμους της χώρας, οι 
οποίοι (κυρίως οι αγροτικοί) έστειλαν αρμοδίως υπό-
μνημα, ζητώντας από την κυβέρνηση μια επιπλέον 
επιδότηση για την ύδρευση και τα αντλιοστάσια, την 
λειτουργία των οποίων δεν μπορούν λόγω ενεργει-
ακού κόστους να σηκώσουν ούτε οι δήμοι ούτε οι 
αγρότες. Στη συνέχεια ενημέρωσε για την έναρξη 
του έργου που αφορά την  τροφοδότηση της Βέροιας 
με φυσικό αέριο (αναλυτικά στο φύλο της Πέμπτης), 
ενώ τον προβληματισμό της για τα έξοδα θέρμανσης 
στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο εξέφρασε η κα 
Μπατσαρά.

Ερωτήματα καθημερινότητας 
για την πόλη και τους πολίτες

Ο κ. Παυλίδης ρώτησε πότε θα έρθει ο κανονι-
σμός του δημοτικού συμβουλίου (για την επόμενη 
Παρασκευή, απάντησε ο πρόεδρος), τι θα γίνει με 
την σκόνη στην οδό Περγάμου αλλά και  με τον κα-
θαρισμό στα Γιοτζαλίκια όπου  οι κάτοικοι και οι ιδιο-
κτήτες οικοπέδων περιμένουν πότε θα καθαρίσει εκεί 
ο δήμος. Έθεσε επίσης θέμα αναθέσεων έργων στον 
Λ. Ασλανίδη από τον Δήμο και μετέφερε παράπονα 
πολιτών για τις κακοτεχνίες και τις λακκούβες των 
δρόμων. Ρώτησε τι γίνεται με το πρόγραμμα προμή-
θειας ποδηλάτων και αν αληθεύει ότι θα μπουν τέλη 
σε όσους χρωστούν στο δήμο και στη ΔΕΥΑΒ ή αν 
θα πρέπει να υπάρξει μία τελευταία ρύθμιση. Ιδιαί-
τερα σοβαρή εως συκοφαντική, χαρακτήρισε ο δή-
μαρχος όσα είπε ο κ. Παυλίδης για τον κ. Ασλανίδη, 
ο οποίος με τη σειρά του, διαβεβαίωσε εκ νέου για τη 
νομιμότητα της εκλογής του στο σωματείο και στην 
ομοσπονδία, από τους συναδέλφους του, ως ιδιοκτή-
της επιχείρησης και ξεκαθάρισε ότι δεν εμπλέκεται σε 
καμία ανάθεση. Αντίθετα, όπως είπε ο ίδιος, αλλά και 
ο Λ. Ακριβόπουλος στη συνέχεια, προσφέρει πάντα 
την βοήθειά του, είτε με προσωπική δουλειά, είτε με 
τεχνογνωσία σχετικά με τις μεταλλικές κατασκευές, 
όπου του ζητείται και για όποια τεχνικά προβλήματα 
προκύπτουν στο Δήμο. Όποιες εργασίες μπορεί να 
έγιναν, τις ανέλαβε άλλος επαγγελματίας, πρόσθεσε. 
Αναφορά στους δεύτερους αγώνες στο Μακροχώρι 
έκανε επίσης  ο κ. Ακριβόπουλος καθώς και στο 
τουρνουά μνήμης Αλκης Καμπανός, το όνομα του ο-
ποίου θα δοθεί και σε δημοτικό πάρκο στην περιοχή 
της βίλας Βικέλα.

Ο κ. Μαρκούλης αναρωτήθηκε γιατί  να βιώσει 
ένα ακόμα δράμα η πόλη μετά και τις πρόσφατες 
εκσκαφές αλλων έργων, ενώ θα μπορούσε να είχε 
γίνει και το έργο του φυσικού αερίου, παράλληλα. 
Αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω διαφορετικών χρονο-
διαγραμμάτων, απάντησε ο δήμαρχος.

Επίσης ο κ. Μαρκούλης, υπερασπίστηκε την πο-
λυφωνία και την ελεύθερη έκφραση των μέσων ενη-
μέρωσης, λέγοντας  ότι η δημοτική αρχή δεν μπορεί 
να είναι αντίδικη  με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρά-
φους που έχουν ταχθεί για τη συνταγματική ενημέ-
ρωση των πολιτών, ενώ έκανε αναφορά και στο ρόλο 
των δημοτικών ιατρείων, στο πλαίσιο διαβούλευσης 
του νόμου για την υγεία.

Ο Δημ. Τσανακτσίδης ζήτησε ενημέρωση για 
τις εκδηλώσεις που θα κάνει  η ΚΕΠΑ, ενώ στην 
ακρίβεια, στις τιμές των τροφίμων, στην εκτίναξη 
του πληθωρισμού, στις τιμές των καυσίμων και στην 
ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο Γ. Μελιόπουλος, 
τονίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται τα λαικά 
στρώματα και οι αγρότες.

Αναθέσεις ή διαγωνισμός;
Ο Γ. Μιχαηλίδης μίλησε για τα αλσύλλια και τον 

καθαρισμό των χόρτων με απευθείας αναθέσεις τις 
οποίες κάνει ο δήμος και υπέδειξε την μέθοδο των  
διαγωνισμών, «όπως κάνει  η αντιπεριφέρεια Ημα-
θίας» για την κοπή των χόρτων. «Αφού δεν έχετε να 
κρύψετε τίποτα κάντε ένα διαγωνισμό για τα χόρτα». 
Πρότεινε επίσης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολι-
τικής να στηρίξει ο Δήμος τους υγειονομικούς που 
βρίσκονται τόσους μήνες σε αναστολή, αντιμετωπί-
ζοντας θέμα βιοπορισμού, κόβοντας ακόμα και α-

πό την εκπαίδευση των 
παιδιών τους. Όπως τό-
νισε, από αξιοπρέπεια 
δεν πάνε στο κοινωνικό 
παντοπωλείο και δεν 
χτυπούν πόρτες.

Πρόταση 
ονομασίας δρόμων
 Για την κυκλοφορι-

ακή μελέτη ρώτησε ο κ. 
Γουλτιδης, ενώ  ο Κυ-
ριάκος Θεοδωρίδης 
αναφέρθηκε στην διαύ-
γεια και στην απουσία 
λογοδοσίας του δημάρ-
χου και των λαϊκών συ-
νελεύσεων, τονίζοντας 
οτι  ο δήμος είναι υπο-
χρεωμένος να ενημερώνει τους συμβούλους για όλα 
τα θέματα. Πρότεινε επίσης να δοθούν σε δρόμους 
της Βέροιας τα ονόματα του Θανάση Γεωργιάδη 
και του Φώτη Καραβασίλη.

Ποντιακός ελληνισμός
Ο κ. Παλουκιδης ζήτησε να ενημερωθεί για το 

GIS και ο κ. Τσαναξίδης της ΛΑΣ έκανε μία ανα-
φορά στη γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού 
λέγοντας ότι πρέπει να διατηρήσουμε την διάλεκτο, 
τους ποντιακούς χορούς και την κληρονομιά μας και 
να μην επιτρέψουμε σε κανένα λαό να έχει πλέον 
χαμένες πατρίδες. Ενόψει του υψηλού κύματος ακρί-
βειας ρώτησε αν υπάρχει σχέδιο παρέμβασης από 
το δήμο για να μην διακοπεί το ρεύμα και το νερό σε 
λαϊκά νοικοκυριά. Στην γενοκτονία αναφέρθηκε και ο 
κ. Κελεσίδης.

Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης ζήτησε να μάθει τι πο-
σοστό και αναλογία πάει στους ιδιώτες εργολάβους 
από τον προϋπολογισμό του δήμου στο κομμάτι του 
περιβάλλοντος και χαρακτήρισε απαράδεκτη την κα-
τάσταση στην παιδική χαρά του Μακροχωρίου.

Έλλειψη εργατών
 Ο Ηλίας Τσιφλίδης ενημέρωσε ότι ολοκληρώθη-

κε το πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων, 120 σκυλιά 
και 70 γάτες, και έθιξε το μεγάλο πρόβλημα με τους 
εργάτες γης όχι μόνο στα χωράφια αλλά και στα συ-
σκευαστήρια και τους συνεταιρισμούς. «Όσοι χρειά-
ζονται δουλειά να απευθύνονται στις συνεταιριστικές 
μονάδες και βιομηχανίες, έγιναν προτάσεις για τη 
διάθεση προϊόντων στην Ουκρανία για επισιτιστική 
βοήθεια και για διάθεση χυμών σε σχολεία, στρατό, 
κ.α.», είπε.

Ποδήλατα και GIS
Ο Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, απάντησε ότι 

για τα ηλεκτρονικά ποδήλατα ο δήμος προχώρησε 
σε πρόταση χρηματοδότησης 210.000 ευρώ από 
ΕΣΠΑ. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν οι 
δήμοι, όπως της Βέροιας. Το ποσό δεν αφορά μόνο 
την προμήθεια 38 ποδηλάτων αλλά και τη λειτουργία 
κλειδώματος, φόρτισης, απομακρυσμένης διαχείρι-
σης, , μίσθωσης και άλλες εφαρμογές.  Όσο για το 
GIS (σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών), θα ολο-
κληρωθεί μέσα στο 2022 ενώ έγιναν συζητήσεις με 
πολεοδομία, πολεοδόμους, μηχανικούς και υπηρεσί-
ες του δήμου τις οποίες διευκολύνει το πρόγραμμα.

SOS για την επιβίωση των ΔΕΥΑ
Ο Στέργιος Διαμάντης εξέπεμψε SOS για την ε-

πιβίωση των ΔΕΥΑ «που πηγαίνουν από το κακό στο 
χειρότερο» λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους 
των βιολογικών, των αντλιοστασίων και της γενικό-

τερης λειτουργίας των επιχειρήσεων που είναι μη 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, χωρίς καμία οικονομική 
ενίσχυση. Ο πρόεδρος ενημέρωσε  ότι ξεκίνησε πε-
ριοδεία ενημέρωσης κατοίκων, από χωριό σε χωριό, 
για τους ανείσπρακτους λογαριασμούς και τη δυνα-
τότητα ρυθμίσεων.

Φυτοφάρμακα, καθαρισμός οικοπέδων, 
παιδικές χαρές

Και πάλι το μεγάλο πρόβλημα με τα φυτοφάρμα-
κα έθεσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαδόπου-
λος τονίζοντας ότι κάποια ζητήματα κολλάνε λόγω 
ανετοιμότητας, σε κεντρικό επίπεδο σχετικά με τη 
διαχείριση των φυτοφαρμάκων και το πιστοποιημένο 
σύστημα ενώ υπάρχει και κάποια ασάφεια στη νέα 
νομοθεσία. «Και οι αγρότες όμως δεν θέλουν να 
συνεργαστούν. Όμως πρέπει να το δουν σοβαρά το 
πρόβλημα και να υπάρξει συνεργασία γιατί αμαυ-
ρώνουν τον ωραίο κάμπο με τις ροζ ροδακινιές και 
τις καλλιέργειες της Ημαθίας. Δεν μπορεί να θέλουμε 
από τη μία μεριά ένα brand name από την άλλη να 
μην συνεργαζόμαστε». Ο κ. Παπαδόπουλος έδωσε 
εκτενείς απαντήσεις σε θέματα που έβαλαν δημοτικοί 
σύμβουλοι: για την παιδική χαρά του Μακροχωρί-
ου είπε ότι έγινε παρέμβαση στον εισαγγελέα και 
ότι  είναι εκτός πεδίου… «Καταρχάς έκλεισε, μπήκε 
κλειδαριά και κόκκινες κορδέλες μέχρι την προμήθεια 
κάποιων υλικών, έγινε και περίφραξη και περιμένου-
με να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει. Υπάρχει ό-
μως κακή αντιμετώπιση του δημόσιου χώρου και των 
παιδικών χαρών από νέους, εφήβους κυρίους, που 
δεν μπορεί κάποιος να πλησιάσει ούτε παρατήρηση 
να τους κάνει. Πρέπει να προστατεύονται οι παιδικές 
χαρές», τόνισε.

Για το καθάρισμα των δημοτικών οικοπέδων α-
νέφερε ότι έχει ξεκινήσει καθημερινά σε όλο το δήμο 
και για τα Γιοτζαλικια που υπάρχουν αδιάνοιχτοι 
δρόμοι, όπου μπορούμε και όπου φαίνεται η χάραξη, 
τους καθαρίζουμε. Αλλά αυτή η ιστορία για τον Δήμο 
αν καθαρίζει ή όχι, πρέπει να σταματήσει κάποια 
στιγμή και οι ιδιώτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Από την 1η 
Μαΐου η υπηρεσία παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους 
χώρους καθαρίζει και καθαρίζεται όλος ο δήμος. 
Ξαναλέμε ότι  για τα κλαδέματα, μόνο με συνεννόηση 
μαζεύονται, δεν πετιούνται στους κάδους.

Όσο για τις αναθέσεις, δεν θέλετε να καταλάβετε 
ότι τις κάνουμε με πολύ χαμηλές τιμές και είναι νό-
μιμο. Βάλτε τα κάτω με στοιχεία συγκριτικά με τους 
διαγωνισμούς και θα δείτε ότι βγαίνουν κοστίζουν 
περισσότερο οι διαγωνισμοί. Γνωρίζετε όλοι καλά, ότι 
λειτουργούμε νόμιμα. απάντησε ο αντιδήμαρχος στα 
θέματα αρμοδιότητάς του.

 «Το έχετε κουράσει»
Ο αντιδήμαρχος τεχνικών Αλέξανδρος Τσα-

χουρίδης, απάντησε ότι ασφαλτοστρώνονται οι δρό-
μοι, όπως και η Περγάμου. «Κάνουμε ότι μπορούμε 
σε σχέση με τις συνθήκες, οι αναθέσεις είναι επιλογή 
της διοίκησης εάν κρίνει ότι είναι οικονομικότερες και 
πιο συμφέρουσες και  μην το ξαναφέρετε το θέμα, 
έχει κουράσει, σας απαντάω μόνο από σεβασμό στο 
θεσμό. Για την κυκλοφοριακή μελέτη θα το δω σε 
επόμενο συμβούλιο και θα απαντήσω», κατέληξε.

Πρώην δικαστήρια
Στο θέμα του πρώην δικαστικού Μεγάρου στην 

πλατεία ωρολογίου αναφέρθηκε η αντιδήμαρχος 
Συρμούλα Τζήμα που χαρακτήρισε τραγική την 
κατάσταση του και ζήτησε  να δοθεί σύντομα λύση. 
Πρότεινε να συνεχιστεί η καλή αρχή με τους κυκλι-
κούς κόμβους όπως έγινε με το Μακροχώρι και σε 
σημεία που σημειώνονται τροχαία, όπως η Λ. Στρα-
τού.

ΚΕΠΑ και προγραμματισμός εκδηλώσεων
Ο  πρόεδρος της ΚΕΠΑ Κώστας Ρίζος ενημέρω-

σε για την νέα διευθύντρια Κατερίνα Γρηγοριάδου 
που ανέλαβε την θέση και αναφέρθηκε στο βιογρα-
φικό της. Έχει ξεκινήσει μία καθημερινή πολύωρη 
συνεργασία μεταξύ τους, όπως είπε, για  προγραμ-
ματισμό εκδηλώσεων που θα έχουν μεγάλο ενδιαφέ-
ρον ,ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει σημαντικές δράσεις και 
αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις που έγιναν τις τελευταί-
ες μέρες.

ΔΗΠΕΘΕ και λαογραφικό Πολυδενδρίου
Ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δ. Πυρινός συγχάρη-

κε την Κ. Γρηγοριάδου για την νέα της θέση και ενη-
μέρωσε για την συμμετοχή του Θεάτρου στη γιορτή 
των Μουσείων με αφορμή και τα εγκαίνια του νέου 
μουσείου στη Βεργίνα το καλοκαίρι.

Στο λαογραφικό Μουσείο στο Πολυδένδρι ανα-
φέρθηκε ο Θ. Δέλλας, σε έναν εξαιρετικό χώρο με 
πλούσια εκθέματα από την αγροτική ζωή και συγ-
χάρηκε τον Στέργιο Μπατσιο που τον χαρακτήρισε 
ψυχή του μουσείου, το οποίο αξίζει να βοηθήσει ο 
δήμος.

Ο δήμαρχος Κ. Βοργιαζίδης , έδωσε κλείνοντας 
κάποιες συμπληρωματικές  απαντήσεις σε θέματα 
που μπήκαν στη συνεδρίαση: Για τις οφειλές του 
δημοσίου προς τους δήμους είπε ότι το ίδιο πρόβλη-
μα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και  γι αυτό οι δήμοι 
απευθύνθηκαν στο υπουργείο εσωτερικών ώστε να 
βρεθούν δικλείδες είσπραξης των χρημάτων ενώ για 
την κυκλοφοριακή μελέτη εκτίμησε ότι θα εφαρμο-
στεί, όταν λυθούν τα προβλήματα με την αρχαιολογι-
κή υπηρεσία

Σοφία Γκαγκούση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σε ήπιους τόνους, με επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ΔΕΗ, ακρίβεια, λακκούβες, 
οφειλές δημοτών και καθημερινότητα, η συνεδρίαση της Δευτέρας στο δημαρχείο



«Φλόγα Μνήμης» ανάβουν ο Δήμος Ηρωικής 
Πόλης Νάουσας και Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης

 για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
«Φλόγα Μνήμης» ανάβουν, σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022,  

ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και Πολιτιστικοί Σύλλογοι συμμετέχο-
ντας στις εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ως ενεργό μέλος του νεοσύστατου 
Δικτύου Πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες, συμμετέχει στην πρωτοβουλία 
της ΚΕΔΕ «Η Φλόγα της Μνήμης», ενισχύοντας την δυναμική του αιτήμα-
τος για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

«Η Φλόγα της Μνήμης» θα «φωτίσει» τις ψυχές των 353.000 αθώων 
θυμάτων που ζητούν σιωπηλά δικαίωση και η θυσία του αίματός τους 
προστάζει να μην ξαναζήσει κανένας λαός σφαγές, διωγμούς, εκτοπίσεις 
και το βίαιο ξεριζωμό του από την πατρογονική του γη.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 20:30, παραμονή της 
πένθιμης επετείου της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «Φλόγα Μνήμης» έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες 
εκδηλώσεις:

-Προσυγκέντρωση στο Δημαρχείο και άναμμα της φλόγας, σε μικρά 
φαναράκια.

-Πορεία με εκκίνηση από το Δημαρχείο και κατάληξη στο Μνημείο Γενο-
κτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο Δημοτικό Πάρκο Νάουσας

-Χαιρετισμός του Δημάρχου Ηρωικής Πόλης Νάουσας
-Μοιρολόι με υπόκρουση ποντιακής λύρας
-Κατάθεση στεφάνων
-Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας.
-Εναπόθεση της φλόγας και αποχώρηση
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας καλεί τους πολίτες να δώσουν το 

παρών στη λαμπαδηφορία για να ανάψει η “Φλόγα της Μνήμης” και να 
σταλεί ενωτικά το μήνυμα καταδίκης του εγκλήματος της Γενο-
κτονίας και η απαίτηση για την αποκατάσταση της ιστορικής 
αλήθειας.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ι-
ωάννη και της Δήμητρας, το γένος 
Κουγιά, που γεννήθηκε στον Χολαργό 
Αττικής και κατοικεί στο Άργος Αργο-
λίδας και η ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
του Γεωργίου και της Παρθένας, το 

γένος Φουλίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Γιαννι-
τσά Πέλλας, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτό-
κου στην Κουμαριά Ημαθίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΔΑΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 

και της Ιωάννας, το γένος Σιακαβάρα, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στην Πατρίδα Ημαθίας και η ΔΟΥΛΓΕ-
ΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χαράλαμπου 
και της Ελένης, το γένος Χατζοπούλου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Χρυσοπηγής Σίφνου.

Διανομή τροφίμων 
σε δικαιούχους ΤΕΒΑ 
των Δήμων Βέροιας, 

Νάουσας και Αλεξάνδρειας
Την Τετάρτη 18/5/2022 από τις 09:00 έως τις 14:00 και την 

Πέμπτη 19/5/2022 από τις 09:00 έως τις 13:00  στην Σταδίου 51 
στο κτήριο κοινωνικής υπηρεσίας (πίσω είσοδος), την Τετάρτη 
18/5/2022 μέχρι και την Πέμπτη 19/5/2022 καθημερινά από τις 
09:00 έως τις 14:00 στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού πίσω 
από το κτήριο της Πλατείας στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και την 
Παρασκευή 20/5/2022 από τις 09:30 έως τις 14:30 στη Νάουσα, 
Μ. Αλεξάνδρου 1 στο κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών (Πρώην 
ΚΕΠ), θα δοθούν σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλ-
ληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι έχουν επιλέξει στην αίτηση τους, προ-
ϊόντα μέσω στα πλαίσια του επισιτιστικού  προγράμματος “Αποκε-
ντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019, 
του ΤΕΒΑ 2014-2020”.Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΝΩΠΑ 
προϊόντα για κάθε μέλος της αίτησης:

1. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Τεμάχια 1  Βάρος 1kg
2. ΧΟΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ Τεμάχια 1  Βάρος 1kg
3. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ Τεμάχια 1   Βάρος 400gr
4. ΤΥΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ Τεμάχια 1  Βάρος 300gr
5. ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ Τεμάχια 1  Βάρος 250gr
6. ΜΗΛΑ Τεμάχια 1  Βάρος 2kg
7. ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Τεμάχια 4  Βάρος 4kg
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ: 9,350kg
Κάθε αίτηση θα παραλάβει τα εξής ΒΥΣ προϊόντα για κάθε 

μέλος της αίτησης:1. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ Τεμάχια 1  
Βάρος 500ml2. ΜΑΣΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τεμάχια 5  

Οι δικαιούχοι να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο που να ανα-
γράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους, καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Αν δεν προσέλθει ο ίδιος ο δικαιούχος, ο εκπρόσωπός του να έχει 
εξουσιοδότηση.Σημείο Διανομής:    Σταδίου 51 στο κτήριο κοινωνι-
κής υπηρεσίας (πίσω είσοδος).Επισημαίνεται ότι λόγω του μεγάλου 
όγκου και βάρους των προϊόντων( κυρίως πολυμελών οικογενειών) 
, απαιτείται από τους ωφελούμενους μεταφορικό μέσο, για να μετα-
φέρουν τα τρόφιμα που θα παραλάβουν.Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα 
προστασίας για τον Covid19.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Πρόσκληση 

σε Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας καλεί 

τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 25 Μαϊου στις 18:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό 
Παπάγου 43. 

Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου
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Συναυλία του Δημοτικού 
Ωδείου Νάουσας από 

καθηγητές και σπουδαστές 
όλων των Τμημάτων

Το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας η μεγάλη ετήσια 
συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας “Εστία Μουσών”  
σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και  Κηδεμόνων του 
Δ.Ω.Ν. κατά την οποία θα συμμετέχουν οι καθηγητές και 
σπουδαστές όλων των Τμημάτων Μουσικής και Χορού του 
Ωδείου μας.   Γενική είσοδος 4Ευρώ.

Απαραίτητη η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συ-
ναυλίας.

Πληροφορίες:  Δημοτικό Ωδείο Νάουσας ‘Εστία Μου-
σών’ Βύρωνος 32 Τηλ: +302332024234 estiamouson@
gmail.comsilogosgoneondon@gmail.com

Μεγάλη συμμετοχή 
στην εθελοντική 
αιμοδοσία των 

Αστυνομικών Ημαθίας

Συγκινητική ήταν η προσέλευση των μελών μας στο 
κάλεσμα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Ημαθίας στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιή-
θηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, την 
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, με συνδιοργανωτές την Ένωση 
Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας και τους Εθελοντές Δό-
τες Μυελού των Οστών.

Πέρα από κάθε προσδοκία, προσήλθαν αστυνομικοί και 
πολίτες να ενισχύσουν την τράπεζα αίματος της Ε.Α.Υ.Ν.Η., 
καθώς επίσης και να δηλώσουν εθελοντές δότες μυελού 
των οστών στο σύλλογο του Νομού Ημαθίας.

Ο μεγάλος αριθμός μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν 
(62) θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση συναδέλφων 
– μελών μας, οικείων τους προσώπων, καθώς και συμπο-
λιτών μας που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες 
χρήζουν την μετάγγιση αίματος.

Οφείλουμε ένα τεράστιο «μπράβο» και ένα «ευχαριστώ» 
σε όλους τους συναδέλφους αλλά και τους συμπολίτες μας, 
οι οποίοι έδωσαν αίμα και τους διαβεβαιώνουμε πως η 
όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στις αιμοδοσίες μας, 
δεσμεύει την Ένωση μας, να συνεχίσουμε με ανάλογες 
δράσεις και στο μέλλον, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 
τόσο τις κοινωνικές ευαισθησίες της Ένωσης μας, όσο και 
την κοινωνική προσφορά μας απέναντι στους συναδέρφους 
και τους συμπολίτες της Ημαθίας.

Γνωριμία και επαφή με τη φύση για τα 
παιδιά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Βήματα Μαζί» 

Τη χαρά να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία της δενδροφύτευσης είχαν έξι (6) 
παιδιά που φοιτούν στο πρωϊνό τμήμα των ενηλίκων του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Βήματα Μα-
ζί» μαζί με τους τρεις (3) συνοδούς τους που βρέθηκαν στο Πάρκο της Ελιάς. 

Στο πλαίσιο της γνωριμίας και της επαφής τους με το περιβάλλον και τη φύση 
και σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανα-
κύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, οι 
μαθητές του ΚΔΑΠ μαζί με την υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
«Βήματα Μαζί», κα Φωτεινή Οικονομίδου, την κοινωνική λειτουργό, κα Νέλλυ Παπα-
δοπούλου και την μουσικό, κα Νίκη Πραντσίδου, με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλή-
λου, ήρθαν σε επαφή με το χώμα, φύτεψαν θάμνους και έμαθαν για την καλλιέργεια 
των φυτών.

Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Βέροιας να ενσωματώσει όλες 
τις κοινωνικές ομάδες σε ενέργειες που έχουν στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών 
και ιδιαίτερα μέσα από κινήσεις που αφορούν στη φροντίδα του περιβάλλοντος και 
στον σεβασμό προς τους κοινόχρηστους χώρους.

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας συμμετείχε 
στους «2ους ΑΓΩΝΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»

       Στις 11/05/2022, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας συμμετείχε στους «2ους ΑΓΩ-
ΝΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» ,που διοργάνωσε το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε συνερ-
γασία με το ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας, στο ΔΑΚ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ στο Μακροχώρι. Στους αγώνες 
συμμετείχαν αθλητές του Σωματείου, ομάδες αθλητικών συλλόγων, αντιπροσωπείες 
σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης ειδικής και γενικής αγωγής, καθώς 
και φορείς ΑμεΑ. Το σχολείο μας συμμετείχε με ομάδα τεσσάρων μαθητών, που με 
την υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας, έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό και χάρισαν επιτυχίες και χαμόγελα σε όλους μας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές, τόσο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο 
και τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, καθώς στοχεύουν στην ένταξη, στη συνύπαρ-
ξη, την αποδοχή και την κοινωνικοποίηση. 

«Αγώνες Φιλίας» - «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» - Μακροχώρι
 Το Υφάδι μας στους « Αγώ-

νες Φιλίας» για ΑμεΑ και άτο-
μα τυπικής εκπαίδευσης από 
όλο τον νομό Ημαθίας.  Όλα 
αυτά τα χρόνια, μας έλειψαν 
οι αγώνες...συναντήσαμε πα-
λιούς φίλους...γνωρίσαμε νέ-
ους φίλους...αγκαλιαστήκαμε...
ζήσαμε τη χαρά της ομαδικής 
συνύπαρξης... Συγχαρητήρια 
σε όλους!!!!!!!! Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι απ’ όλους τους συμ-
μετέχοντες, το Υφάδι ήταν ο μο-
ναδικός φορέας ο οποίος δεν 
είναι δημόσιος και στηρίζεται 
στην εθελοντική προσφορά ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση.

Το Δ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 23765/03-05-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ” 

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) / 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.)

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βά-
σει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν 
την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τον αγρό, 
δικτυοκήπιο και εργαστήριο. Συγκεκριμένα: Τμήμα Α: Κυκλο-
φορητών αέρα και εξαεριστήρων μέχρι του ποσού 14.235,00€, 
Τμήμα Β: Ανταλλακτικών εργαστηριακών μηχανημάτων μέχρι 
του ποσού 4000,00€, Τμήμα Γ: Μείγμα φυτικού υποστρώματος 
και λιπασμάτων μέχρι του ποσού των 24235,00€. Αναλυτικά τα 
είδη περιγράφονται στο σώμα της προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έρ-
γου με τίτλο: «Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων 
οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνω-
ση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρι-
κών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελ-
τίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών», με ακρωνύμιο: 
«FruitTrees2Safeguard» και κωδικό Τ1ΕΔΚ- 05438 και ΜIS 
5030880, το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Φυλλοβόλων οπω-
ροφόρων Δένδρων Νάουσας, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίω-
σης και Φυτογενετικών Πόρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής 
προσφοράς είναι αυτή, να αφορά το σύνολο του τμήματος. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με 
ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά 
για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς 
πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος 
πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση 
στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά 
μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάου-
σα, ΤΚ 590 35, τηλ. 2332041548, στη Γραμματεία.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα, Τρίτη 31 Μαΐου 

2022 και ώρα 12:00 π.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 

και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας: Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 

Δένδρων, Σ.Σ. Νάουσας 38 - Νάουσα, ΤΚ 590 35
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
• Επωνυμία : ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ / Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.
• Διεύθυνση : Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, Τ.Κ. 59035
• Τηλέφωνο: 2332041548
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): secretary@ipgrb.gr
•  Ιστοσελίδες (websites)  www.elgo.gr,  www.

pomologyinsitute.gr 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Διακή-

ρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ / Τ-
ΦΟΔΝ Γραμματεία, Σ.Σ. Νάουσας 38, Νάουσα, τηλέφωνο 
2332041548 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.
gr και του ΤΦΟΔΝ www.pomologyinsitute.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά 
τις εργάσιμες ημέρες από την Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, στο τηλέ-
φωνο 2332041548. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.: Ι (Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οι-
κονομικού αντικειμένου της σύμβασης), ΙΙ (υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς), IΙΙ (υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς), ΙV (σχέ-
διο της σύμβασης), V (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
–ΕΕΕΣ-) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής                                                                                 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου

MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ                                                                     



Ολοκληρώνεται 
το αμέσως επό -
μενο διάστημα το 
έργο συντήρησης 
του Αμφιθεάτρου 
στο 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας, 
με προϋπολογισμό 
411.100,00€ και 
χρηματοδότηση α-
πό το πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η 
εικόνα στον χώρο 
του Αμφιθεάτρου 
αλλάζει, καθώς σε 
φάση ολοκλήρωσης 
βρίσκεται το σύνολο 
των εργασιών που 
περιλαμβάνουν:

- Ηλεκτρολογική 
αυτονομία του Αμφι-
θεάτρου με νέες κα-
λωδιώσεις, κλιματιστι-
κές μονάδες, φωτιστι-
κά-διακόπτες-ρευματοδότες  και καλωδιώσεις  για να εφαρμοστεί τηλεφωνική και δικτυακή υποδομή. 

- Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων με νέα (διπλοί υαλοπίνακες, μηχανισμοί ανάκλισης 
και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σύστημα σκίασης). 

- Αντικατάσταση στις εσωτερικές πόρτες με νέες πυράντοχες.
- Τοποθέτηση νέων φωτιστικών οροφής.
- Τοποθέτηση νέων ηχείων.
- Τοποθέτηση κλιματιστικών συστημάτων διαιρούμενου τύπου με εσωτερική μονάδα δαπέδου.
- Κατασκευή χαμηλής εξέδρας με μεταλλικό σκελετό και επενδεδυμένη με OSB και laminate.
- Επενδύσεις των δαπέδων με laminate κατάλληλων προδιαγραφών για χώρους συνάθροισης κοινού.
- Εργασίες υγρομόνωσης.
- Αντικατάσταση υδρορροών.
- Τοποθέτηση νέων τραπεζοθρανίων για τους μαθητές.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ηχοακουστικού εξοπλισμού.
- Τοποθέτηση επιτοίχιων και επιδαπέδιων πυροσβεστήρων όπως επίσης και φωτισμού ασφαλείας στις εξό-

δους.
Η συντήρηση του Αμφιθεάτρου του 16ου Δημοτικού Σχολείου θα δώσει λύση στο ζήτημα φιλοξενίας πολιτιστι-

κών και όχι μό-
νο εκδηλώσε-
ων, του 16ου 
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 
Σχολείου και 
του από κοινού 
αυλ ι ζόμενου 
νηπιαγωγείου. 
Παράλληλα θα 
εξυπηρετήσει 
τ ι ς  ανάγκες 
σχολείων της 
περιοχής, δη-
μιουργώντας 
στο κέντρο της 
πόλης πολιτι-
στικό πυρήνα 
παιδιών.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

Όποιος τα 
έχασε θα βρί-
σκονται στα 
γραφεία της 
εφημερίδας, 
Βενιζέλου 10, 
τηλ.  23310 
66913

Οι Τράπεζες Πρέπει να 
Επιλύσουν το Πρόβλημα των 
Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο, 
με Βάση την Αρχική Ισοτιμία

 της Εκταμιεύσεώς τους
Ένας μεγάλος αριθμός 

συμπολιτών μας έχει κυριο-
λεκτικά παγιδευθεί με δάνεια, 
τα οποία πήραν σε Ελβετικό 
φράγκο, κατά την περίοδο 
2006 - 2010. Το πρόβλη-
μα αφορά, συγκεκριμένα, 
70.000 περίπου συμβάσεις 
και 250.000 άτομα. Η ισοτι-
μία ήταν τότε 1 ευρώ προς 

1, 67 CHF. Η ισοτιμία είναι σήμερα 
1 προς 1 περίπου, γεγονός που 
μεταφράζεται σε επιβάρυνση 67% 
των δανειοληπτών.

Η επιβάρυνση αυτή είναι πέρα 
από κάθε όριο θεμιτής τραπεζικής 
πρακτικής, πολύ περισσότερο μά-
λιστα όταν δεν είχε επισημανθεί, 
εκ των προτέρων και γραπτώς, α-
πό την τράπεζα στον δανειολήπτη 
ένας τέτοιος ενδεχόμενος κίνδυνος 
ανατροπής της νομισματικής ισο-
τιμίας.

Θα έπρεπε από καιρό να είχε 
αναζητηθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες , που εμπλέ-
κονται σ’ αυτό το θέμα, και κατά πρώτο λόγο από την τράπεζα 
Eurobank, που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δανείων σε Ελβετικό 
φράγκο, μια λογική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα , σε διάλογο με 
τους δανειολήπτες. Αντιθέτως όμως, οι εν λόγω τράπεζες αρνού-
νται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη και επιρρίπτουν την ευ-
θύνη στα θύματά τους, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι δανει-
ολήπτες αναδέχθηκαν δήθεν, με την υπογραφή των συμβάσεων, 
τον κίνδυνο αλλαγής της ισοτιμίας, τον οποίον οι ίδιες παρέλειψαν 
να επισημάνουν εκ των προτέρων.

Οι προσφυγές στη Δικαιοσύνη δεν έδωσαν μέχρι σήμερα λύση 
στο πρόβλημα. Ευνοϊκές αποφάσεις Πρωτοδικείων υπέρ των δα-
νειοληπτών ανεκόπησαν από αποφάσεις του Αρείου Πάγου υπέρ 
των τραπεζών.

Η παράταση για πάνω από δέκα χρόνια του προβλήματος και 
η επιμονή των τραπεζών για ρύθμιση των δανείων, με βάση τη 
σημερινή ισοτιμία, θέτει σε δεινή θέση χιλιάδες οικογένειες, που 
βλέπουν τα υπόλοιπα των δανείων τους να έχουν εκτοξευθεί στα 
ύψη, χωρίς ουσιαστικά δική τους ευθύνη.

Η Πατριωτική Ένωση εκφράζει τη συμπαράσταση και την 
αλληλεγγύη της στις χιλιάδες των δανειοληπτών σε Ελβετικό φρά-
γκο και θεωρεί δίκαιο τον αγώνα τους να εξοφλήσουν τα δάνεια 
τους, με βάση την αρχική ισοτιμία, με την οποία συνομολόγησαν 
τις δανειακές τους συμβάσεις. Η Πατριωτική Ένωση ζητά επίσης 
από την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σ’ ένα 
κοινωνικό πρόβλημα και ν’ ασκήσει την επιρροή της για μια δίκαιη 
ρύθμιση του προβλήματος, που επιβαρύνεται επιπροσθέτως από 
τη σημερινή έκρηξη της ακρίβειας και του κόστους ζωής.

Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος,

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Ερώτηση του 
Κυρ.Βελόπουλου 

στη Βουλή για 
την ενίσχυση 
του ΕΚΑΒ Κ.Υ. 
Αλεξάνδρειας 

με αφορμή 
πρόσφατο 

τροχαίο ατύχημα
Ο πρόεδρος της Ελληνι-

κής Λύσης, Κυριάκος Βελό-
πουλος με αφορμή πρόσφα-
το τροχαίο ατύχημα στο Βρυ-
σάκι Αλεξάνδρειας κατέθεσε 
ερώτηση στην Βουλή απευ-
θυνόμενος στον υπουργό Υ-
γείας και ζητώντας ενίσχυση 
του ΕΚΑΒ Κ.Υ. Αλεξάνδρειας 
με προσωπικό και οχήματα. 

Αναλυτικά η ερώτηση:
Κύριε Υπουργέ,
Σε πρόσφατο τροχαίο α-

τύχημα, το οποίο σημειώθη-
κε στην Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρει-
ας - Βέροιας, ανάμεσα στην 
Αλεξάνδρεια και το Βρυσάκι, 
τραυματίστηκαν οι δύο οδη-
γοί των οχημάτων, τα οποία 
ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Ό-
ταν κλήθηκε το Κ. Υ. Αλεξάν-
δρειας να επέμβει στέλνοντας 
στο σημείο του ατυχήματος 
ασθενοφόρο, διαπιστώθηκε 
για πολλοστή φορά ότι δεν 
υπήρχε βάρδια του ασθενο-
φόρου του ομώνυμου Κ. Υ. 
Η κατάληξη του περιστατικού 
ήταν να διακομιστούν οι τραυ-
ματίες με ασθενοφόρα της 
Βέροιας στο νοσοκομείο της 
πόλης.

Με δεδομένα όλα τα πα-
ραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε όπως ενεργή-

σετε δεόντως, προκειμένου 
να ενισχύσετε το Κ. Υ. Αλε-
ξάνδρειας Ημαθίας με επι-
πλέον προσωπικό ΕΚΑΒ και 
ασθενοφόρα;

Ο ερωτών Βουλευτής
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Νέο και ανακαινισμένο
το Αμφιθέατρο του 16ου Δημοτικού 

Σχολείου Βέροιας
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CMYK

Σ.Φ.ΒΕΡΟΙΑΣ«Θύρα
4»:Στηρίζουμετους
παίκτεςκαιτοτεχνικό

επιτελείο»

Ανακοίνωση – κάλεσμα προς τους φιλάθλους της Ημαθίας να 
στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και την 
διοίκηση της «Βασίλισσας» στα δύο τελευταία ματς της χρονιάς, εξέ-
δωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων «Θύρα 4».

Αναλυτικά:
Ο Σ.Φ. Βέροιας «Θύρα 4» καλεί σύσσωμο τον φίλαθλο κόσμο 

της Ημαθίας να συσπειρωθεί, να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο 
την ομάδα και τους κόπους της διοίκησης και με τη φωνή του και την 
παρουσία του στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου να γίνει για ακόμη 
μια φορά ο 12ος παίκτης της Βασίλισσας στα τελευταία 2 παιχνίδια 
της σεζόν που θα κρίνουν και το τελευταίο εισιτήριο ανόδου στη Σού-
περλιγκ!

Να είστε σίγουροι πως στο τέλος εμείς θα γιορτάσουμε! Γεμίζουμε 
και πάλι την έδρα μας απέναντι στη Λαμία και δημιουργούμε μια καυ-
τή ατμόσφαιρα για τους παίκτες μας!

ΥΓ1. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ακολούθησε στη Λειβαδιά.

Το γεγονός ότι 
ορίστηκε δικάσι-
μος για την υπό-

θεση του Παναιτωλικού 
στο ματς με τον ΟΦΗ 
επί της ουσίας σημαί-
νει ότι την ερχόμενη 
Πέμπτη δεν θα έχουμε 
επικύρωση της βαθμο-
λογίας των play out. 
Την ερχόμενη Πέμπτη 
θα πραγματοποιηθεί 
ΔΣ στη Super League 
μέσω video κλήσης. 
Στα θέματα που ήταν 
προς συζήτηση ήταν κι  
η επικύρωση της βαθ-
μολογίας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι στις 
25/5 θα εκδικαστεί η υπόθεση του 
Παναιτωλικού για τον αγώνα με 
τον ΟΦΗ., αυτομάτως σημαίνει 
ότι υπάρχει εκκρεμοδικία και γι’ 
αυτό δεν θα γίνει επικύρωση της 
βαθμολογίας των play out.

Υπό αυτές τις συνθήκες πιθα-
νόν να μην  έχουμε τον πρώτο 
αγώνα μπαράζ Λαμία-Βέροια που 
ήταν προγραμματισμένο για την 
ερχόμενη Κυριακή. για το οποίο 
είναι κάθετα αντίθετη η Διοίκη-
ση της Βέροιας, αφού βλέπει και 
παίρνει μηνύματα οτι η περίπτω-
ση της ένστασης με τον Λεβαδει-

ακό δεν θα φέρει το σωστό απο-
τέλεσμα.

Φήμες που κυκλοφορούν ανα-
φέρουν για πιθανό υποβιβασμό 
του Παναιτωλικού στην SL2  με 
την ομάδα της Λαμίας να παρα-
μένει στην SL1  και η Βέροια να 
αντιμετωπίζει τον Απόλλων Σμύρ-
νης. όπως επίσης υπάρχει και το 
σενάριο για οριστικό υποβιβασμό 
του Απόλλωνα και την θέση του 
Παναιτωλικού να παίρνει η Βέ-

ροια χωρίς άλλο μπαράζ, το πιό 
δίκαιο και σωστό αν οι αρμόδιοι 
θέλουν να διορθώσουν την παρά-
λογη απόφαση και να μην βγαί-
νουν απ’ ευθείας οι πρωταθλητές 
των δύο ομίλων.  

Ακόμη στο «παιχνίδι» μπαίνει 
και η ΑΕΛ ως 2η καλύτερη και δι-
εκδικεί άνοδο σε περίπτωση που 
η Βέροια κερδίσει την Λαμία και 
ανέβει με το 2ο εισιτήριο και στην 
συνέχεια βγει καταδικαστική από-

φαση για την ομάδα του Αγρινίου. 
που θα την οδηγήσει στην SL2.  

Όμως φαίνεται οτι η υπόθεση 
θα πάει σε βάθος, εκτός και αν γί-
νουν τα παιχνίδια της Βέροιας με 
την Λαμία και όποια απόφαση δι-
ορθώσει στο τέλος  τα πράγματα. 
Σε καμία όμως περίπτωση δεν 
πρέπει να παραταθεί και άλλο η 
αγωνιστική με τα μπαράζ, φτάνει 
ποιά δεν αντέχουν άλλο μαραθώ-
νιο οι παίκτες της Βέροιας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Παναιτωλικού
φρενάρει την επικύρωση της βαθμολογίας της SL1
ΠροςαναβολήοαγώναςμπαράζτηςΒέροιαςμετηνΛαμία

Στη Βέροια βρέθηκε η ακαδημία  από τον 
Μώλο,  τη Κυριακή 15/05/2022 παίρνοντας 
μέρος στο περιφερειακό τουρνουά του δικτύου 
ΑΕΚ με δύο ηλικιακά τμήματα Κ8 και Κ12.

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στην 
ΑΕΚ VERIAS για τη διοργάνωση της εκδήλω-
σης και την άψογη φιλοξενία και ευχαριστούμε 
το τεχνικό διευθυντή κ. Μάριο Κατικαρίδη για 
όλα.

Συγχαρητήρια σε όλες της ακαδημίες, α-
θλητές, προπονητές για τα όμορφα παιχνίδια 
που απολαύσαμε πάντα σε αθλητικά πλαίσια 
και τη φιλοσοφία του δικτύου.

Μετά το τέλος του τουρνουά η ακαδημία 
μας επιστέφτηκε το μοναστήρι της Παναγίας 
Σουμελάς για προσκύνημα!!

Περιφερειακό τουρνουά δικτύου ΑΕΚ στη Βέροια
και η ομάδα του Μώλου

Από την Επιτροπή Πρωτα-
θλημάτων και Κυπέλλου της Έ-
νωσης Ποδοσφαιρικών Σωματεί-
ων Ημαθίας (Ε.Π.Σ.Η.) ανακοι-
νώνεται ότι το πρόγραμμα των 
αγώνων της Τελικής Φάσης του 
Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-
12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως εξής:

Ημιτελικά
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και 

ώρα έναρξης 4:30 μ.μ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ: 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ

Σάββατο21Μαΐου2022και
ώραέναρξης6μ.μ.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ: 
ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Όλοι οι αγώνες θα διεξα-
χθούν στο Γήπεδο Γεωργιανών.

Υπενθυμίζεται ότι στους αγώ-
νες που θα ολοκληρωθεί η κα-
νονική τους διάρκεια με ισόπαλο 
αποτέλεσμα, ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ, αλλά τον μοναδικό 
τρόπο για την ανάδειξη του νι-
κητή αποτελεί η διαδικασία των 
πέναλτι, σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς, αλλά και την προκήρυ-
ξη του πρωταθλήματος.

ΕΠΣ Ημαθίας
ΠρόγραμμαΤελικήςΦάσηςΠρωταθλήματοςΥποδομώνΚ-12
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CMYK

Στοπ στη φετινή ξέφρενη 
πορεία της Μικτής Ομάδας 
Κ-17 της Ε.Π.Σ. Ημαθίας 

έβαλε το αντίστοιχο αντιπροσω-
πευτικό συγκρότημα της Ε.Π.Σ. 
Μακεδονίας, επικρατώντας 
στον μονό νοκ-άουτ αγώνα που 
πραγματοποιήθηκε στο Δημο-
τικό Γήπεδο Μακροχωρίου με 
σκορ 1-3.

Οι Θεσσαλονικείς, όντας πιο ψύχραιμοι 
και πιο εύστοχοι στην τελική προσπάθεια, 
εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις ευκαιρίες 
που τους παρουσιάστηκαν και κατάφεραν 
να φτάσουν στην τελική επικράτηση, που 
τους φέρνει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της 
διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, τα παι-
διά της αντίστοιχης ομάδας της Ένωσης μας 
ολοκλήρωσαν τις φετινές τους υποχρεώσεις 
με μία γλυκόπικρη γεύση, καθώς μετά το ε-
ντυπωσιακό 7 στα 7 της Φάσης των Ομίλων, 
που, η αλήθεια είναι, είχε γεννήσει προσδο-
κίες, και όχι άδικα, για κάτι πολύ καλό για τη 
συγκεκριμένη φουρνιά ποδοσφαιριστών, ήρθε 
ο αποκλεισμός στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι.

Άξιοι συγχαρητηρίων είναι φυσικά όλοι οι 
ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στη φε-
τινή προσπάθεια της Μικτής Ομάδας Κ-17, 
γεννηθέντες το 2005 και το 2006, παιδιά που 
κατέθεσαν ψυχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
και δίδαξαν ήθος με τη συμπεριφορά τους, 
ιδίως μάλιστα στον τελευταίο αυτό αγώνα, 
στον οποίο το αποτέλεσμα δεν ήταν το επι-
θυμητό. Άξιοι συγχαρητηρίων φυσικά και οι 
προπονητές τους ο Μανώλης Γιοβανόπουλος, 
που ήταν ο υπεύθυνος να φέρει σε πέρας τη 
φετινή προσπάθεια της Μικτής Ομάδας Κ-
17• ο Τάσος Ανθυμιάδης που κλήθηκε να τον 
αντικαταστήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
λόγω της περιπέτειας της υγείας του• αλλά 
και οι υπόλοιποι προπονητές του τεχνικού 
τιμ, ο Ζήσης Γκέτσος, τεχνικός υπεύθυνος της 
Μικτής Ομάδας Κ-15 και ο Αντώνης Πολύζης, 
προπονητής τερματοφυλάκων.

Το φετινό ταξίδι λοιπόν ολοκληρώθηκε για 
τη Μικτή Ομάδα Κ-17, με τον απολογισμό 
να είναι διόλου ευκαταφρόνητος, παρά το 
τελευταίο ατυχές αποτέλεσμα. Οι επτά νίκες 
άλλωστε σε οκτώ αναμετρήσεις έδειξαν πως 
το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά, τα οποία 
το μόνο που ζητούν είναι να τους δοθούν οι 
ανάλογες ευκαιρίες για να αναδείξουν το τα-
λέντο τους.

Αναλυτικά η εικόνα της αναμέτρησης
τηςΤετάρτηςείχεωςεξής:

Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Μακεδονίας 1-3
Σκόρερ:78΄ Τεμιρτζόγλου-47΄, 49΄ Βρύζας, 

75΄ Σαμαράς (αυτ.)
Διαιτητής:Ασλανίδης (Ε.Π.Σ. Πιερίας)
Βοηθοί Διαιτητή:Τσικλητάρη (Ε.Π.Σ. Πιερί-

ας)-Κουρινιώτη (Ε.Π.Σ. Πιερίας)

Οι συνθέσεις
Ε.Π.Σ. Ημαθίας (Γιοβανόπουλος Εμμα-

νουήλ-Ανθυμιάδης Αναστάσιος):Αδαμίδης, 
Σαμαράς, Γαλόπουλος, Τσακιρίδης (69΄ Κου-
κούγια), Θυμιόπουλος (77΄ Δημόπουλος), Πα-
ναγιωτίδης Σ. (77΄ Παναγιωτίδης Θ.), Λέκα, 
Γιαννόπουλος (52΄ Τούφας), Χλιαρόπουλος, 
Φιλιππίδης (52΄ Χατζηπάντος),Τεμιρτζόγλου.

Στην αποστολή συμμετείχαν ακόμη οι Αρ-
γυρόπουλος, Αντωνίου, Τσίλης και Τσανακτσί-
δης.

Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (Κρεμέζης Στέφα-
νος-Καραδήμος Γεώργιος): Μπάτος, Κοασ-
σίδης, Τοπουζίδης (46΄ Σαββίδης), Λυσσού-
δης, Καλπακίδης, Σαπάνης, Γρηγοριάδης (59΄ 
Βλαχοδήμος), Μαρνέρης (46΄ Λαδάς), Βρύζας 
(78΄ Αδαμίδης), Χατσίδης (67΄ Μορθάνος), 
Μωυσίδης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα τωναγώ-
νωντηςΦάσηςτωνΔεκαέξιστηνηλικιακή
κατηγορίαΚ-17είχανωςεξής:

Τα αποτελέσματα
Ε.Π.Σ. Σερρών-Ε.Π.Σ. Κοζάνης  ..........0-2
Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Μακεδονίας .... 1-3
Ε.Π.Σ. Λάρισας-Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας ..... 2-3
Ε.Π.Σ. Εύβοιας-Ε.Π.Σ. Κέρκυρας  .......1-1
3-0 στα πέναλτι
Ε.Π.Σ. Αχαΐας-Ε.Π.Σ. Κορινθίας .......... 2-4
στην παράταση
Ε.Π.Σ. Αθηνών-Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας  ......3-2
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων-Ε.Π.Σ. Χανίων ........1-0
Ε.Π.Σ. Ηρακλείου-Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου 

εκκρεμεί ο ορισμός 
Επόμενη υποχρέωση των Μικτών Ομάδων 

της Ε.Π.Σ. Ημαθίας είναι την προσεχή Πέμπτη 
19 Μαΐου 2022 και ώρα 5 μ.μ., με την ομάδα 
Κ-15 να υποδέχεται στο Δημοτικό Γήπεδο Μα-
κροχωρίου, για την ίδια φάση, τη Φάση των 
Δεκαέξι του πρωταθλήματος της αντίστοιχης 
ηλικιακής κατηγορίας, την ομάδα της Ε.Π.Σ. 
Ξάνθης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των υπο-
λοίπωναγώνων τηςΦάσης τωνΔεκαέξι
στην ηλικιακή κατηγορία Κ-15 είχανως
εξής:

Τα αποτελέσματα
Ε.Π.Σ. Μακεδονίας-Ε.Π.Σ. Κοζάνης .... 0-1

Ε.Π.Σ. Ημαθίας-Ε.Π.Σ. Ξάνθης 19/5/2022
Ε.Π.Σ. Λάρισας-Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας  .....0-0
1-3 στα πέναλτι
Ε.Π.Σ. Εύβοιας-Ε.Π.Σ. Ηπείρου ......... 0-0
3-2 στα πέναλτι
Ε.Π.Σ. Αχαΐας-Ε.Π.Σ. Αργολίδας  .........4-0
Ε.Π.Σ. Πειραιά-Ε.Π.Σ. Μεσσηνίας ...... 2-1
Ε.Π.Σ. Κυκλάδων-Ε.Π.Σ. Χανίων ........1-4
Ε.Π.Σ. Ηρακλείου-Ε.Π.Σ. Λέσβου
εκκρεμεί ο ορισμός

Το πρόγραμμα των Προημιτελικών
Ε.Π.Σ. Κοζάνης-Νικητής Ε.Π.Σ. Ημαθί-

ας-Ε.Π.Σ. Ξάνθης
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας-Ε.Π.Σ. Εύβοιας
Ε.Π.Σ. Αχαΐας-Ε.Π.Σ. Πειραιά
Ε.Π.Σ. Χανίων-Νικητής Ε.Π.Σ. Ηρακλεί-

ου-Ε.Π.Σ. Λέσβου

Οιαγώνες
Φάση των Ομίλων
Πιερία-Ημαθία ..................................... 1-3
Ημαθία-Καστοριά ................................ 2-1
Ημαθία-Πέλλα  .....................................5-1
Κοζάνη-Ημαθία  ...................................1-2
Ημαθία-Φλώρινα .................................4-0
Κιλκίς-Ημαθία  .....................................1-6
Γρεβενά-Ημαθία  .................................2-6

Βαθμολογία
1. Ημαθία  .............................................21
2. Κοζάνη  .............................................16
3. Καστοριά ..........................................15
4. Φλώρινα  ..........................................13
5. Πιερία  .................................................9
6. Πέλλα  .................................................4
7. Κιλκίς  .................................................3
8. Γρεβενά  .............................................1

Φάση των Δεκαέξι
Ημαθία-Μακεδονία  .............................1-3

Συνολικός Απολογισμός
7 Νίκες-1 Ήττα
Τέρματα: 29-10

Ήττα1-3απότηνομάδατηςΕΠΣΜακεδονίας
καιαποκλεισμόςγιατηΜικτήομάδαΚ17τηςΕΠΣΗ

ΤΕΝΙΣ
Πρωτιά στα διπλά για το 

βεροιώτικο ζευγάρι Λαζαρίδου-
Σιδηροπούλου στο πανελλήνιο 

σχολικό πρωτάθλημα

Την 1η θέση στο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα που διεξήχθη 
πριν λίγες ημέρες στα γήπεδα της Ηλιούπολης Αθήνας, κατέκτησαν 
στα διπλά οι βεροιώτισσες Ελένη Λαζαρίδου και Μαριαλίνα Σιδη-
ροπούλου. Οι νεαρές τενίστριες, μαθήτριες του 4ου Γ.Ε.Λ. Βέροιας, 
ήταν Νο 3 στο ταμπλό του τουρνουά και αντιμετώπισαν στον πρώτο 
αγώνα το ζευγάρι Σταυροπούλου-Δούκα(1ο Γ.Ε.Λ. Ελευσίνας) και 
επικράτησαν εύκολα με σκορ 6-0 6-1. Στον ημιτελικό αναμετρήθηκαν 
με τις Γεωργακοπούλου(3ο ΕΠΑΛ Αχαρνών)-Λιάπη(1ο ΕΠΑΛ Ίλιου), 
που ήταν Νο2 στο ταμπλό και μετά από ένα δύσκολο ματς κέρδισαν 
στο super tie break 7-6(4) 2-6 10-6. Στην «ρώσικη ρουλέτα» του 
super tie break κρίθηκε και ο τίτλος, αφού στον τελικό η Λένη και η 
Μαριαλίνα αντιμετώπισαν το Νο1 του ταμπλό, τις Αισώπου(Αμερι-
κανικό Κολλέγιο Ελλάδος)-Κασσή(4ο Γ.Ε.Λ. Χαϊδαρίου), τις οποίες 
κέρδισαν με σκορ 6-2 2-6 12-10, μετά από ένα συναρπαστικό παι-
χνίδι για γερά νεύρα. Οι βεροιώτισσες τενίστριες μαζί με την υψηλή 
διάκριση κερδίζουν και μόρια για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 

Πολλά συγχαρητήρια και συνέχεια στις επιτυχίες και διακρίσεις!

Η Βέροια και η Λαμία θα διασταυρώσουν 
τα ξίφη τους για ένα εισιτήριο στην Super 
League, ενώ ο ηττημένος θα συνεχίσει στην 
δεύτερη Εθνική κατηγορία.

Η Βέροια βρέθηκε στα μπαράζ, μετά την 
κατάκτηση του βόρειου ομίλου της SL2 και 
την ήττα στα μπαράζ ανόδου από τον Λεβα-
δειακό.

Η Λαμία τερμάτισε προτελευταία στην 
πρώτη Εθνική κατηγορία.

Για αυτό και οι δύο ομάδες θα βρεθούν 
στα μπαράζ των playout, για να διεκδική-
σουν μια θέση στην Super League 1 της 
νέας αγωνιστικής σεζόν.

Αυτήείναιηπροιστορίατωνομάδων:

Λαμία-Βέροια: 2-0 Γ’ Εθνική σεζόν 2000-
2001

Βέροια-Λαμία 3-1 Γ’ Εθνική σεζόν 2000-
2001

Λαμία-Βέροια 0-1 Κύπελλο Ελλάδας (φά-
ση ομίλων) σεζόν 2015-2016

Η προϊστορία των αγώνων της Βέροιας
με την Λαμία
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

16-05-2022 μέχρι 

22-05-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 18-05-2022

14:30-21:00 ΚΑ-
ΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩ-

ΝΙΑ 23310-71601

14:30-21:00 ΤΥ-
ΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΞΩΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕ-

ΡΟΙΑΣ 23310-25000

19:00-21:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

21:00-08:00ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ&ΣΙΑΟ.Ε.ΠΙΕΡΙ-

ΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη) 23310-73324

Φαρμακεία

Με το δεξί μπήκε 
στον Μάιο ο 
Α.Σ. Νάουσα 

Βέρμιο Trail παίρνοντας 
νίκες, τερματισμούς και 
πάνω απ’ όλα εμπειρί-
ες γύρω από αυτό που 
αγαπούν οι αθλητές 
του, το Τρέξιμο! Άσφαλ-
το ή βουνό δηλώνουν 
παρών με εξαιρετικές 
εμφανίσεις. 

22οςΕΥΧΙΔΕΙΟΣΑΘΛΟΣ(
107.5χλμ)

Την αρχή έκαναν στις 6-7 Μα-
ϊου 3 δρομείς τρέχοντας στον 22ο 
Ευχίδειο άθλο απόστασης 107.5 
χλμ και + 1800 υψομετρική διαφο-
ρά. Ο αγώνας είχε εκκίνηση απ’ 
το κέντρο της γης και συγκεκρι-
μένα απ’ την είσοδο των Δελφών 
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 
6 Μαϊου και καθόλη την διάρκεια 
της νύχτας τρέχανε επί της εθνι-
κής οδού και περνόντας μέσα 
από ιστορικά χωριά ( Δίστομο, 
Κυριάκι, Θίσβη ) και όμορφα ελα-
τοδάση καταφέρανε να φτάσουν 
στις ιστορικές Πλαταιές σαν άλλοι 
ημεροδρόμοι και να ανάψουν την 
δάδα του Ευχίδα.

Για την ιστορία τον 22ο Ευ-
χιδειο άθλο τον κέρδισε ο δικός 
μας δρομέας Τζιώνας Δημήτριος 
καλύπτοντας την απόσταση των 
107.5χλμ σε 09:52’:30» καταφέρ-

νοντας έτσι να κόψει πρώτος το 
νήμα του τερματισμού. Τον συ-
ναθλητή τους ακολούθησαν στον 
τερματισμό , πρώτη τους φορά 
σε τέτοια απόσταση και πιασμέ-
νοι χέρι - χέρι οι καλοί φίλοι Τόκας 
Σωτήριος και Κεχαγιάς Γεώργιος 
με την πολύ καλή επίδοση των 
13:46’:11»ωρών βρισκόμενοι 
στην 31η και 32η θέση αντίστοι-
χα. Τον αγώνα ξεκίνησαν 75 δρο-
μείς από Ελλάδα κι εξωτερικό με 
τους 72 να φτάνουν επιτυχώς α-
πό τους Δελφούς στις Πλαταιές.

4οςΔρόμος9Μουσών-
«Καλλιόπη»(55χλμ)

Στην ίδια διοργάνωση αλλά σε 
διαφορετικό αγώνα και απόσταση 
συμμετείχε και η μοναδική γυναί-
κα του συλλόγου. Ο λόγος για την 
Αγιαννίτη Ναυσικά η οποία πή-
ρε μέρος την ύστατη στιγμή και 
για πρώτη της φορά σε αγώνα 
υπεραποστάσεων. Να σημειωθεί 
ότι η Ναυσικά έμεινε ξάγρυπνη 
όλο το βράδυ δίνοντας βοήθεια 
ως support στον συναθλητή της 
Τζιώνα Δ. κι έπειτα πήρε εκκίνη-
ση στον 4ο δρόμο 9 Μουσών ( ο 
αγώνας φέτος ήταν αφιερωμένος 
στην Καλλιόπη - Μούσα της επι-
κής και ηρωικής ποιήσεως) από-
στασης 55χλμ . Ο αγώνας είχε εκ-
κίνηση απ’ το αλπικό ελατόδασος 
της Αρβανίτσας και καλύπτοντας 
την ίδια διαδρομή με τον Ευχίδειο 
άθλο κατέληγε στις Πλαταιές. Η 
Αγιαννίτη Ναυσικά ολοκλήρωσε 
τον δικό της άθλο φτάνοντας ως 
4η γυναίκα στον τερματισμό με 
χρόνο 06:36’:17» και 41η γενικής 

σε σύνολο 62 αθλητών απ’ την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτό 
τον αγώνα η Ναυσικά μπήκε στο 
πάνθεον των υπεραποστάσεων!

RunGreeceΚαστοριά(5χλμ)
Την Κυριακή 15 Μαϊου σειρά 

για τον σύλλογο είχε η αγαπητή 
οικογένεια Φραγγοπούλου η ο-
ποία πήρε μέρος στην γειτονική 
Καστοριά και στον αγώνα Run 
Greece απόστασης 5 χλμ . Μητέ-
ρα , κόρη κι εγγονή έκαναν κατα-
πληκτική εμφάνιση όλες στο ίδιο 
αγώνισμα και κατάφεραν να φτά-
σουν στον τερματισμό. Σε σύνολο 
359 αθλητών πρώτη για τον σύλ-
λογο τερμάτισε η Καραμπινέση 
Νικολέτα με χρόνο 24’:52» κατα-
λαμβάνοντας την 28η θέση στη 
γενική κατάταξη και την 3η θέση 
στην ηλικιακή της κατηγορία. Συ-
νέχεια στους τερματισμούς έδω-
σε η Φραγγοπούλου Σμάρω με 
χρόνο 27’:18» καταλαμβάνοντας 
την 46η θέση γενικής και 1η θέ-
ση στην ηλικιακή κατηγορία. Τον 
χορό στους τερματισμούς έκλεισε 
η Φραγγοπούλου Νικολέτα κατα-

λαμβάνοντας την 126η θέση στο 
σύνολο των αθλητών με χρόνο 
33’:30» ο οποίος της χάρισε και 
την 2η θέση στην ηλικιακή της 
κατηγορία.

6οςLailiasMountain
Running(44,5km+2550el.

gain)
Στον Λαϊλιά Σερρών βρέθηκε 

την Κυριακή 15 Μαϊου ο αθλη-
τής του Α.Σ. Νάουσα Βέρμιο Trail 
Βαρθολομαίος Αργύρης συμμετέ-
χοντας στον 6ο ορεινό Μαραθώ-
νιο Lailias Mountain Running . Σ’ 
έναν δύσκολο κι απαιτητικό αγώ-
να 44,5 χιλιομέτρων και +2550μ 
υψομετρικής διαφοράς ο αθλητής 
μας κατάφερε να καλύψει την α-
πόσταση στον εκπληκτικό χρόνο 
των 06:08’:58» ωρών τερματίζο-
ντας στην 8η θέση της γενικής κα-
τάταξης ανάμεσα σε 37 αθλητές 
που έλαβαν μέρος. 

Ο Α.Σ. Νάουσα ΒέρμιοTrail 
ανανεώνει το ραντεβού για τον 
προσεχή αγώνα στην πόλη μας 
και τον Δρόμο Θυσίας την προσε-
χή Κυριακή.

Μάιοςπολλώνχιλιομέτρωνγιατον‘Νάουσα
ΒέρμιοTrail’καιπολλέςεπιτυχίες

Τελικός παγκορασίδων 
κεντροδυτικής Μακεδονίας: 

Πάνθηρες Κοζάνης - Ποσειδώνας 
Βέροιας 3-0

Την δεύτερη θέση κατέλαβε τελικά ο Ποσειδώνας Βέροιας χάνο-
ντας στον τελικό του final four παγκορασίδων κεντροδυτικής Μακε-
δονίας από το φαβορί του πρωταθλήματος Οι πάνθηρες Κοζάνης 
έχοντας στην σύνθεση της την διεθνή παίχτρια Νάνου Δήμητρα 
(Εθνική κορασίδων) δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης 
στην ομάδα του Ποσειδώνα να πετύχει κάτι καλύτερο.

Σύνθεση Ποσειδώνα:(Λουκάς Στέργιος- Τσανασίδου Κική)
Καπνά Ηλιάνα, Βέργου Θωμαή, Κατσιγιάννη Ιωάννα, Τσακιριδου 

Ευδοξία, Μπασιά Μαριαλένα, Γιοβανούδη Δήμητρα, αηδινιδου Έ-
λενα, Χαρίση Αθανασία, Γκαιτατζή Μαρία, Καρούσου Άννα-Μαρια, 
Πελαλίδου Μαριάννα, Κουτσαντά Αλεξάνδρα, Θεοδωρακοπούλου 
Άννα, παντσιου Αλίκη.

« Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την κατάκτηση της δεύ-
τερης θέσης της ομάδας μας κ από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε 
από αυτό το τουρνουά. Συγχαρητήρια στις αθλήτριες κ τών δύο ο-
μάδων που επάξια παίξανε στον τελικό’ δήλωσε ο προπονητής του 
Ποσειδώνα Λουκάς Στέργιος.

Ητελικήβαθμολογίαμετάτοπέραςτωναγώνων:
1. Πάνθηρες Κοζάνης
2. Ποσειδώνας Βέροιας
3. Αίαντας Κιλκίς
4. Αρίων Πτολεμαΐδας

Η ΚΕΔ όρισε τους διαιτητές της 2ης αγω-
νιστικής των μπαράζ της Γ Εθνικής για την 
άνοδο στην Super League 2.

Γ’ Εθνική – 2η αγωνιστική μπαράζ ανόδου
Τετάρτη18/5–17:00
Προοδευτική-Μακεδονικός
Διαιτητής: Μπουρουζίκας (Λάρισας)
Βοηθοί: Δεδικούσης, Μίχος (Λάρισας)

Ηλιούπολη-Αγροτικός Αστέρας
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδ/νήσου)
Βοηθοί: Κουρμαδιάς (Δωδ/νήσου), Παύ-

λος (Δυτ. Αττικής)

Ηρακλής Λάρισας-ΠΑΟ Ρουφ
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Βοηθοί: Λιόντος (Ηπείρου), Τσιλίκας (Αιτ/νίας)
Ρεπό: Παναχαϊκή

Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των μπαράζ
για άνοδο στην SL2



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2022 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 17 

Μαΐου 2022 στις 4.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Κομνηνίου η Σοφία Κων. Μου-
ρατίδου σε ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βεροί-
ας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεή-
μων:

 Την Τετάρτη της 
Μεσοπεντηκοστής 18 
Μαΐου το πρωί θα ι-
ερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στον 
Συνοικισμό Νέο Βυζά-
ντιο στο Ναύπλιο.  

Την Πέμπτη 19 
Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Επισκο-
πικός Λόγος» και θα 
αναπτύξει το θέμα: 
«Αυτοθυσία: η τέλεια 
έκφραση της αγάπης» 
στην ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, 
στην αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook και 
στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λό-
γος 90,2 FM».  

Την Παρασκευή 20 Μαΐου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό 
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.  

Το Σάββατο 21 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατών.  

 Την Κυριακή 22 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στο Πανελλήνιο Ιερό Προ-
σκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο και θα τελέσει μνημόσυνο για 
τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.   

Την Τρίτη 24 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και στην 
Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσίου Νικόδημου 

Βέροιας

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου
5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ. Αρτοκλασίες
7.00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστα-

τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

Σάββατο 21 Μαΐου
7.30 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων ενδό-

ξων θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης

Στην Προστάτιδα των προσφύγων, 
την Παναγία Σουμελιώτισσα ,

την Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού
Ἡ Ἱερά Μητρό-

πολις  Βερο ίας , 
Ναούσης καί Κα-
μπανίας, καλεῖ ἅ-
παντα τόν εὐσεβῆ 
λαό τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, τήν 
Κυριακή 22 Μαΐου 
στό Ἱερό προσκύ-
νημα τῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ στό Βέρ-
μιο, νά τιμήσει μέ 
τήν παρουσία του 
τήν μνήμη τῶν ἀ-
δίκως σφαγιασθέ-
ντων Ποντίων ἀδελφῶν μας. 

 «Οἱ Πόντιοι ἐζήτησαν ἄρτον καί ἔλαβον πέτραν, ἐζήτησαν ἰχθύν καί ἔλα-
βον ὄφιν, ἐζήτησαν τήν ζωήν καί ἔλαβον τόν θάνατον, ἐζήτησαν τήν ἐλευθε-
ρίαν καί ἔλαβον τήν δουλείαν».   

«Ἡ καρδιά κάθε Ποντίου συνδέεται μέ τόν Πόντο καί δέν νοεῖται Πόντος 
χωρίς τήν Παναγιά. «Ἐν Ἑλλάδι ὑπῆρχαν οἱ Πόντιοι, ἀλλά δέν ὑπῆρχεν ὁ 
Πόντος. Mέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἦλθε καί ὁ Πόντος», δήλωσε 
ὁ μεγάλος πολιτικός Λεωνίδας Ἰασωνίδης γιατί, ὅπου εὑρίσκεται ἡ Παναγιά 
ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πόντος.   

Χρέος ὅλων μας νά τιμήσουμε τίς ψυχές τῶν Ποντίων προγόνων μας 
ἑνωμένοι, χώρις νά μένουμε στό γράμμα τοῦ νόμου καί τῶν ἀποφάσεων, 
διότι τό γράμμα κτείνει, τό πνεύμα ζωογονεῖ. Ἄς μήν ἀγνοοῦμε αὐτό τό μο-
ναδικό προνόμιο καί τήν τιμή πού ἔχουμε νά φιλοξενοῦμε στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.  

Ἀρχές καί ἐξουσίες, κλῆρος καί λαός ἄς συναχθοῦμε ὅλοι μαζί «ἐν ἑνί 
σώματι καί μιᾷ καρδίᾳ», στό νέο ὄρος Μελᾶ, στή Νέα Τραπεζούντα, στήν 
νέα παγκόσμια ἕδρα τοῦ Πόντου, στίς φιλόξενες πλαγιές τοῦ ὄρους Βερ-
μίου, στό μέρος πού ἐδώ καί δεκαετίες εἶναι ἐνθρονισμένη, ἡ Μάνα τοῦ 
Πόντου, ἡ Προστάτιδα τῶν προσφύγων καί τῶν ξεριζωμένων, ἡ Παναγία ἡ 
Σουμελιώτισσα. 

Πανηγυρίζει 
το Αγίασμα 

του Αγ. Νικολάου 
στην Πατρίδα Βέροιας 

-Υποδοχή λειψάνου
του Αγίου και της Εικόνας 

Παναγία Οδηγήτρια 
Πανηγυρίζει το Αγίασμα του Αγίου Νικολάου στην Πα-

τρίδα Ημαθίας, για την εορτή ανακομιδής των Λειψάνων 
του Αγίου Νικολάου. Με αφορμή την πανήγυρη θα γίνει 
υποδοχή λειψάνου του Αγίου Νικολάου και η Εικόνα της 
Παναγίας Οδηγήτριας της Μυροβλίζουσας. Τα λείψανα και 
η εικόνα θα παραμείνουν στο Ναό από το απόγευμα της 
Πέμπτης (19/5/2022)έως και την Κυριακή(22/5/2022) το 
μεσημέρι.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 
19:00 Υποδοχή στα προπύλαια του Ι.Ναού της Σεβά-

σμιας και χαριτόβρυτης Εικόνας της Παναγίας Οδηγήτρι-
ας της Μυροβλύζουσας, καθώς και ιερού Λειψάνου  του 
Αγίου Νικολάου – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 

Παρασκευή 20  Μαΐου (Εορτή ανακομιδής λειψά-
νων Αγ. Νικολάου)

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

Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σάββατο 21 Μαΐου 2022
19:00 Αναστάσιμος Εσπερινός  - Παράκληση στην Πα-

ναγία Οδηγήτρια.
Κυριακή 22 Μαΐου 2022
07:30-10:00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
12:30-13:00 Αναχώρηση Ι. Εικόνας και  Ι. Λειψάνων  
Ο Ι. Ναός θα παραμένει όλη τη διάρκεια των ημερών 

του τριημέρου ανοικτός από τις 07.00 το πρωί έως τις 
21.00 το βράδυ. 

Έως και σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 
παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων 

ζημιάς για τον παγετό της 21ης Μαρτίου
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς 

για όσους παραγωγούς, είχαν υποστεί ζημιά από παγετό στα 
αγροκτήματα Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Π. Σκυλι-
τσίου και Καβασίλων την 21-03-2022 και δεν είχαν υποβάλλει 
δήλωση, σε κηπευτικά (σε συνεννόηση με τον επόπτη) και 
δενδρώδεις καλλιέργειες (για είδη και ποικιλίες που βρίσκο-
νταν σε καλυπτόμενο ασφαλιστικά στάδιο, σύμφωνα με τον 
κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ (άρθρο 
6.Γ.1).

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους παραγωγούς:
• Για το αγρόκτημα Καμποχωρίου: από την Δευτέρα 16 

Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και μετά το τέλος του ωραρίου εργασίας 
(15.00), κλείνοντας ραντεβού στο τηλ.2333350138, στο Δη-
μαρχείο Αλεξάνδρειας (1ος όροφος-γραφείο 6).

• Για τα αγροκτήματα Σταυρού και Ξεχασμένης: Ραντεβού 
στο τηλέφωνο 698-0715200

• Και για τα αγροκτήματα Π. Σκυλιτσίου και Καβασίλων: 
Ραντεβού στο τηλέφωνο 23313-51800

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί 
να προσκομίζουν:

• τη Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Δήλωση για τον ΕΛΓΑ) 
2021.

Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ
Καμποχωρίου, Σταυρού, Ξεχασμένης, Π. Σκυλιτσίου 

και Καβασίλων

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΗΣ 21/3/2022

 ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ε-
νέκρινε την τριήμερη παράταση για την υποβολή δηλώσεων 
ζημιάς ή και για προσθήκη  ποικιλίας σε υφιστάμενη δήλωση 
από τον ΠΑΓΕΤΟ της 21/3/22 για το ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΔΙΑΒΑΤΟ, 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ, Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ & ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝ-
ΝΗ.

Η παράταση ισχύει για τις ίδιες ποικιλίες που είχαν ανακοι-
νωθεί από τον ΕΛΓΑ 

Η παράταση ισχύει από Δευτέρα 16/5/2022 έως και Τετάρ-
τη 18/5/2022

Οι δηλώσεις γίνονται μόνο με ραντεβού και κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας με τους Ανταποκριτές της ΔΕ Αποστό-
λου Παύλου στα τηλέφωνα 2331350510 και 2331350528 τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 50 τ.μ., επί της 
Κονίτσης 29 (δίπλα στα 
Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 
1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος 

όροφος, με ελάχιστα κοινό-
χρηστα (μερικώς επιπλω-
μένη). Πληρ. τηλ.: 6946 
740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Α-
νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 
6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 
Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζετα ι 
χωράφι 10 στρέμματα, 
χέρσο, αρδευτικό, πά-
νω στην άσφαλτο. Πληρ. 
τηλ.: 6945 152085, κος 
Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-
ροια, Κωττουνίου 14 (πε-
ριοχή Εληάς), 4ος όρ., 
ασανσέρ, ημιαυτόνομη 
θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 
μπάν ιο ,  εν το ι χ ισμένη 
ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.: 6931 

929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώ-

νας με καφέ-εστιατόριο, στο 
Σέλι (Κάτω Βέρμιο), στην 
πλατεία του χωριού. Δεκτές, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνερ-
γείο αυτοικινήτων, πλήρως 
εξοπλισμένο και σε λειτουρ-
γία, με σταθερή πελατεία, 
Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.: 
6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

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

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

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

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

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

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

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

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό 
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την 
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ 
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα 
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύ-
δι) απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς 
ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944
422644.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευτι-
κός χώρος δύο ορόφων 150 τ.μ. 
έκαστος, Βρίσκεται σε οικόπεδο 
700 τ.μ., παραπλεύρως πάρ-
κιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 6932 
230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλε-

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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
σης. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-
τοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 ΜΕ 
18:30.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρ-
μακείου με εμπειρία, για ημια-
πασχόληση. Πληρ. τηλ.: 23310 
27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ω-
ρη φροντίδα ηλικιωμένης. 
Πληρ. τηλ.: 6972 913887.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-
ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 

καθημερινή εργασία. Μισθός 
πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-
τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 
6972 012622 κος Χρήστος.

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 
MON.IKE ζητά  εργάτριες & 
εργάτες παραγωγής, για ερ-
γασία  στο  υποκατάστημά 
της στην περιοχή Κουλού-
ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί -
ας :  23310  97588-97555 , 

Κιν:6949748888.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-

κροπωλητές για νησί. Απα-
ραίτηττο μεταφορικό μέσο. 
Αποδοχές από 80 ευρώ η-
μερησίως. Πληρ. τηλ.: 6945 
003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

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

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

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

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

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

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

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

στον1οόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr

Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674
Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

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

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

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 
350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον 
περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέ-
λη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περι-
φραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.
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P Με την Ουκρανία θα είχε νικήσει στη Γιου-
ροβίζιον μέχρι και ο Παρασκευάς-βας-βας...

P Κέρδισε η Ουκρανία, αλλά αν δεν τελειώ-
σει ο πόλεμος πιθανόν ο τελικός του χρόνου 
να γίνει στη Μόσχα.

P Επιτυχία η παρουσία Μητσοτάκη στο Κο-
γκρέσο. Για το Κογκρέσο θα δείξει.

P Να δείτε που ο Ερντογάν τον περασμένο 
Μάρτιο στην Πόλη θα φορούσε μάτι.

P Ξέρετε, τότε που Μητσοτάκης-Ερντογάν εί-
χαν θέσει λέει τις βάσεις για πιο ήρεμα νερά. Που 
την επομένη είχε μπάσει νερά.

P Εντωμεταξύ αυτός o Μπάιντεν σε όλες 

τις συναντήσεις είναι σαν τον πήρε ο ύπνος 
σε βραδιά ποίησης.

P Εγώ από τη θητεία Τραμπ θυμάμαι πάρα 
πολύ καλά τη Μελάνια.

P Παιδιά αρνητών δεν πάτησαν στο σχο-
λείο ούτε μια μέρα. Το Cern ωχριά μπροστά 
στην ευφυία τους.

P Κατά συρροή γυναικάς λέει ο Πούτιν. Ε, ας 
έχει και ένα προσόν.

P Ο Αλέξης είναι ο νέος αρχηγός στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του δίνουμε μια λογική περίοδο χά-
ριτος.

P  Στον ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και 15χρονα. Ευ-

τυχώς τις πρωινές 
ώρες δεν μεταδί-
δεται το Σαρβάι-
βορ.

P  Μαύρα 
σ ύ ν ν ε φ α  λ έ ε ι 
στην κινέζικη οι-
κονομία. Ανοίξτε 
ξανά τα σύνορα!

P Και:
Μπαίνει ένας 

π α π π ο ύ ς  σ τ ο 
Super Market και 
ζητά από τον πω-
λητή μια φέτα καρ-
πούζι!

– Μα, του λέει ο 
πωλητής, παππού 
δεν γίνεται να σου 
δώσω μόνο μία 
φέτα. Πρέπει να το 
πάρεις ολόκληρο.

– Και τι να το 
κάνω; Εγώ θέλω 
μόνο μία φέτα!

– Μα σας εξή-
γησα ήδη ότι κάτι 
τέτοιο δεν γίνεται.

– Όχι εγώ θέλω 
μόνο μία φέτα. Να 
μου τη δώσεις αμέσως.

Με τα πολλά ο πωλητής εκνευρίζεται και πάει 
στον διευθυντή.

– Κύριε διευθυντά είναι έξω ένας γέρος και ζη-
τάει επίμονα μία φέτα καρπούζι αντί ολόκληρο…

Εκείνη την ώρα βλέπει τον διευθυντή να του 
κάνει νόημα και καταλαβαίνει ότι πίσω του είναι ο 
παππούς.

– … και πολύ ευχαρίστως να τον εξυπηρετή-
σουμε τέτοιον καλό πελάτη και αξιότιμο κύριο, 
συνεχίζει με μαεστρία ο πωλητής.

Ευχαριστημένος ο παππούς παίρνει τη φέτα 

του και φεύγει.
– Μπράβο βρε παιδί μου, λέει ο διευθυντής. 

Πώς το χειρίστηκες έτσι το θέμα! Πού ήσουν τόσο 
καιρό; Θα εισηγηθώ να πάρεις προαγωγή. Από 
πού είπαμε ότι είσαι;

– Κύριε διευθυντή δεν θα το ξέρετε έτσι κι 
αλλιώς. Το χωριό μας βγάζει μόνο πόρνες και 
ποδοσφαιριστές!

– Ε, και ποιο είναι;
– Κωλοπετεινίτσα το λένε.
– ΑΑΑ… από εκεί είναι η γυναίκα μου!
– Σοβαρά; Και σε ποια ομάδα παίζει;

Κ.Π.

Με πολλαπλά μηνύματα από τις ΗΠΑ
Μητσοτάκης στο Κογκρέσο: «Ο αναθεωρητισμός 
δεν θα γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινότητα»

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης σε μια στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίστηκε ιστο-
ρική, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που μίλησε 
ενώπιον των μελών των δύο αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων, 
της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο κ. Μητσοτά-
κης έκανε αναφορές στην τουρκική προκλητικότητα, το Κυπριακό, 
την Ουκρανία, την πανδημία και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ου-
κρανία για να τονίσει ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του λαού που 
αγωνίζεται και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να πετύχει ο Πούτιν».

Κάνοντας ένα συγκινητικό παραλληλισμό μεταξύ της Μαριούπο-
λης και του αγώνα των πολιορκημένων του Μεσολογγίου, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα απερίφραστα στέκεται 
δίπλα στην Ουκρανία κόντρα στην επιθετικότητα του Πούτιν.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τουρκική προ-
κλητικότητα και το Κυπριακό. Αφενός ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν 
μπορεί να δεχτεί μια λύση δύο κρατών στην Κύπρο», αφετέρου 
υπογράμμισε: «Δεν θα ανεχθούμε καμία πράξη που θα παραβιάζει 
εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτό περιλαμ-
βάνει και τις υπερπτήσεις· αυτό θα πρέπει να σταματήσει άμεσα».

«Η Δημοκρατία ενώνει Ελλάδα και ΗΠΑ»
Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για με-

γάλη τιμή που νιώθει που απευθύνεται στο Κογκρέσο, ενώ δήλωσε 
απολύτως ευγνώμων υπό τα βλέμματα δύο γυναικών, της αντιπρο-
έδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, και της προέδρου της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

«Δεν έρχομαι για να αναζητήσω εκτίμηση. Έρχομαι εδώ για να 
γιορτάσω ένα θαύμα. Που ενώνει τους Έλληνες μαζί με τους Αμε-
ρικανούς. Τη Δημοκρατία. Καμία κοινωνία πριν από εκείνη των Ελ-
λήνων δεν τολμούσε να πιστέψει ότι η τάξη και η Δημοκρατία ήταν 
συμβατές».

«Γνωρίζω τους ιδιαίτερους δεσμούς ανάμεσα στα δύο έθνη 
μας σε μία εποχή που τίθενται σε δοκιμασία οι αξίες μας. Είναι μία 
επιπρόσθετη χαρά και τιμή να απευθύνομαι στην ολομέλεια του Κο-
γκρέσου», σημείωσε και προσέθεσε: «Όπως όλοι οι Έλληνες κάθε 
φορά που επισκέπτομαι την Ουάσιγκτον νιώθω πως επιστρέφω 
σπίτι μου. Μία βόλτα γύρω από το μνημείο του Λίνκολν είναι σαν 
μία βόλτα γύρω από τον Παρθενώνα, τουλάχιστον πριν ο Λόρδος 
Έλγιν υφαρπάξει τα μάρμαρα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα αυτοδιάθεσης, 

ελευθερίας και δημοκρατίας, λέγοντας: «Είναι δύσκολο για εμάς 
να συνειδητοποιήσουμε την αξία της ιδέας της αυτοδιάθεσης που 
γεννήθηκε πριν από 25 αιώνες, τότε γυναίκες και δούλοι δεν είχαν 
δικαίωμα στη δημοκρατία, αυτό το μάθημα δεν χάθηκε από τους 
ιδρυτές πατέρες που διαμόρφωσαν το Αμερικανικό Σύνταγμα βά-
σει των διδαγμάτων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, και ήταν έξυπνοι 
ώστε να εντάξουν τις απαραίτητες εξισορροπήσεις. Η θέσπιση της 
δημοκρατίας στις ΗΠΑ έφερε τη μεγαλύτερη επέκταση της δημο-
κρατίας και της ελευθερίας που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα».

«Πέρσι η Ελλάδα γιόρτασε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821. Αυτό που μας δίδαξε η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ότι 
πρέπει να πολεμάμε για την ελευθερία μας ακόμα και όταν οι πιθα-
νότητες δεν ήταν με το μέρος μας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους δεσμούς 
Ελλάδας-ΗΠΑ από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι 
τις μέρες μας: «Αντικαταστήστε την λέξη Ελλάδα με τη λέξη Ου-
κρανία και οι ομοιότητες αναδύονται εύγλωττα. Όπως στη Μαριού-
πολη, έτσι και στο Μεσολόγγι το 1826 οι υπερασπιστές της πόλης 
απέκρουσαν τη μία επίθεση μετά την άλλη προτού παραδοθούν 
χάνοντας τη ζωή τους μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Ακόμη 
και σήμερα δεν έχουμε ξεχάσει τους Αμερικανούς εθελοντές που 
χάρισαν τη ζωή τους στη μάχη για την ελευθερία της Ελλάδος, 
ούτε και όλους όσοι απέστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Το πρώτο 

σχολείο δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 1831 από τον αμερικανό 
Χιλ. Ακόμη και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το σχέδιο Μάρσαλ 
βοήθησε την χώρα μας να ορθοποδήσει μετά τις καταστροφές του 
πολέμου και του εμφυλίου. Έλληνες που σώθηκαν από τον πόλεμο 
έγιναν συγγραφείς στις ΗΠΑ, πολλοί εξ αυτών μετείχαν ενεργά στον 
αγώνα κατά της δουλείας».

«Οι δύο χώρες μας πάντα βρέθηκαν στη σωστή πλευρά της 
ιστορίας, πολέμησαν τους εσωτερικούς τους δαίμονες, αλλά εξήλ-
θαν ισχυρότερες δικαιώνοντας τις αξίες των προγόνων μας. Αυτή 
η 200η επέτειος είναι μία υπενθύμιση των αξιών που μας φέρνουν 
κοντά και των καθηκόντων που έχουμε μπροστά μας», υπογράμμι-
σε. 

«Είμαστε αταλάντευτα υπέρ της Ουκρανίας»
Αναφερθείς στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Μητσοτάκης δή-

λωσε τρομοκρατημένος για όσα διαδραματίζονται. «Κοιτάμε προς 
την Ουκρανία. Για ακόμη μια φορά πρόκειται για ένα λαό που καλεί-
ται να υπερασπιστεί το δικαίωμά του στην ελευθερία».

Όπως είπε ο έλληνας πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να σφυ-
ρίζουμε αδιάφορα σε ένα αγώνα που θυμίζει τόσο έντονα τον δικό 
μας. «Είμαστε αταλάντευτα υπέρ της Ουκρανίας και κατά της επιθε-
τικότητας του Πούτιν» είπε, ξεκαθαρίζοντας πως κανείς δεν έχει κάτι 
εναντίον του ρωσικού λαού.

Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία
«Ο πόλεμος του Πούτιν δεν θα επιτύχει, δεν πρέπει να επιτύχει 

για να σταλεί το μήνυμα ότι ο ιστορικός αναθεωρητισμός δεν θα 
γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινότητα των δημοκρατικών κρατών» 
πρόσθεσε, αναφερόμενος προφανώς -χωρίς να κατονομάζει- στην 
Τουρκία και τις απειλές της γείτονος.

«Δεν θα δεχτούμε καμιά πράξη επιθετικότητας που θα παραβιά-
ζει την κυριαρχία και τα δικαιώματά μας. Αυτό περιλαμβάνει και τις 
υπερπτήσεις που πρέπει να σταματήσουν άμεσα» πρόσθεσε. «Το 
τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μια άλλη πηγή αστάθειας 
στη ΝΑ πλευρά του ΝΑΤΟ. Η γλώσσα του αναθεωρητισμού, της νο-
σταλγίας αυτοκρατορίας δεν μπορεί να συνεχιστεί» είπε και κάλεσε 
το Κογκρέσο να εξετάσει τα εξοπλιστικά προγράμματα με άλλους 
συμμάχους.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο Κυπριακό, κα-
λώντας τα μέλη του Κογκρέσου να μην ξεχάσουν μία ανοιχτή πλη-
γή, τη διχοτόμηση της Κύπρου. «Κανείς ποτέ δεν θα δεχτεί τη λύση 
δύο κρατών στην Κύπρο»

(in.gr)
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