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δέντρων και καλλωπισμού 
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Καίγεται η Ευρώπη – 
40άρια το Σαββατοκύριακο 

και στη Βέροια

Το κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί επί μέρες τις χώρες 
της δυτικής Ευρώπης και τις επόμενες ημέρες θα χτυπήσει 
και την Ελλάδα. Ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμο-
κρασίες έφθασαν σε ιστορικό υψηλό, στους 40,2 βαθμούς 
Κελσίου, ενώ η πιο υψηλή θερμοκρασία που εχει καταγρα-
φεί μέχρι σήμερα ήταν 38,5 βαθμούς Κελσίου το 2003.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η τωρινή κατάσταση 
είναι «ένα μήνυμα αφύπνισης» για την κλιματική έκτακτη 
ανάγκη που βιώνει ο πλανήτης. Το πρωτοφανές κύμα καύ-
σωνα πλήττει και τη Γαλλία και τη Γερμανία. H Γερμανία 
βλέπει το θερμόμετρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς, 
ενώ η Γαλλία επίσης καταρρίπτει ρεκόρ υψηλής θερμο-
κρασίας με τις δασικές πυρκαγιές να μαίνονται. Το ίδιο και 
στην Πορτογαλία όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 47 
βαθμούς Κελσίου και οι φωτιές κατέκαψαν τις τελευταίες 
ημέρες σχεδόν 150.000 στρέμματα, αφήνοντας πίσω του-
λάχιστον δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Δραματική η κατάσταση και στην Ισπανία που το θερ-
μόμετρο έφτασε τους 45,7 βαθμούς Κελσίου με δεκάδες 
νεκρούς ενώ και στη χώρα μας αναμένονται θερμοκρασίες 
που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς και παράλληλα τα 
μέτωπα της φωτιάς στην Αττική εξακολουθούν να καίνε 
χιλιάδες εκτάσεις.

Για τη Βέροια η ΕΜΥ προβλέπει 39 – 40 βαθμούς το 
Σαββατοκύριακο, προειδοποιώντας τους πολίτες να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί τις ημέρες του καύσωνα!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα
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ΙΟΥΛΙΟΥ
Συμεών του δια Χριστόν σαλού,

Ιωάννου οσίου

ΔήμαρχοςΒέροιας:
Έλαβεπροέγκρισητοέργο
αστικήςπαρέμβασηςστη
Βεργίναύψους8εκ.ευρώ
-Για την εξέλιξη του έργου αστικής παρέμβασης στην Βεργί-

να ενημέρωσε χθες το απόγευμα ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας 
Βοργιαζίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού 
συμβουλίου. Όπως είπε, το έργο έλαβε την προέγκριση για 
την ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση ύψους 8 εκατομμυρίων 
ευρώ. Το έργο θα περιέχει δύο υποέργα: το ένα θα είναι η ολο-
κληρωμένη αστική παρέμβαση την περιοχή της Βεργίνας προ-
ϋπολογισμού περίπου 7.200.000 και το δεύτερο θα φορά την 
ανάδειξη της Βεργίνας ως ιστορικού χώρου, προϋπολογισμού 
περίπου 800.000 ευρώ. Της είδησης προηγήθηκε αιχμή του 
δημάρχου στις «φλυαρίες» Παυλίδη, όπως είπε, περι εγκατάλει-
ψης  των χωριών από την δημοτική Αρχή.

«Το έργο τιμά την Βεργίνα που είναι ορόσημο παγκοσμίως, 
σχολίασε η κα Μπατσαρά ενώ ο κ. Παυλίδης στην τοποθέτησή 
του  χαρακτήρισε «καλοδεχούμενη την προέγκριση όταν έρθει» 
και πρόσθεσε: «Η εικόνα της Βεργίνας τόσα χρόνια που είστε 
διοίκηση, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή που είναι, δεν έχουμε εμείς την ευθύνη γι αυτό και θα συνεχίσουμε να λέμε για τα 
χωριά».

Οι απευθείας αναθέσεις
Και πάλι το θέμα των α-

πευθείας αναθέσεων έθεσε 
ο Παύλος Παυλίδης αυτή τη 
φορά  για την προμήθεια η-
λεκτρονικών υπολογιστών, 
την οποία χαρακτήρισε 
«σκάνδαλο» τονίζοντας ό-
τι ζητήθηκε λίστα με τοπι-
κά καταστήματα, μετά την 
ανάδειξη του θέματος. Σε 
απάντησή του ο αντιδήμαρ-
χος οικονομικών Στέλιος 
Ασλάνογλου, είπε ότι «αγο-
ράστηκαν μηχανήματα πο-
λυτελείας σε πολύ χαμηλές 
τιμές, με βάση τις ανάγκες 
του δήμου» και ενημέρωσε 
ότι έκλεισε κάποια ραντεβού 
με επαγγελματίες, αλλά τον 
έστησαν και δεν ήρθαν, πα-
ρά τα παράπονα που είχαν 
εκφραστεί. Ο κ. Παυλίδης διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να το αφήσουν το θέμα έτσι και ότι θα τα ψάξουν όλα, ενώ ο κ. 
Διαμάντης από την πλευρά του, θύμισε «απευθείας αναθέσεις του κ. Παυλίδη και μάλιστα από προμηθευτές εκτός Δήμου 
Βέροιας», όπως είπε…

Ενίσχυσηδρομολογίωντηςσιδηροδρομικήςγραμμής
Θεσσαλονίκης–Φλώρινας,ζητάΕργατικόΚέντρο

ΝάουσαςκαιΕΛΜΕ
Την ενίσχυση των δρο-

μολογίων της σιδηροδρομι-
κής γραμμής Θεσσαλονίκης 
–Φλώρινας, για τους πολί-
τες της Ημαθίας, ζητάει με 
υπόμνημά του αρμοδίως, το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Νάουσας και η ΕΛΜΕ Η-
μαθίας δηλώνει ότι στηρίζει 
και συμμετέχει στην κινητο-
ποίηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Νάουσας σχετικά με 
διεκδικώντας την διεκδίκηση 
περισσότερων και φθηνών 
δρομολογίων.  .

Μάλιστα διοργανώνεται  
παρέμβασή του ΕΚΝ στον 
ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, την 
Παρασκευή 22 Ιούλη στις 
10 το πρωί στην οποία κα-
λείται ο κόσμος για συμμε-
τοχή. Η μετάβασή  θα γίνει 
με πρωινό τρένο προς την 
συμπρωτεύουσα.

Ο Θανάσης Δέλλας 
νέος πρόεδρος

στο ΚΑΠΑ
Ο Θανάσης Δέλλας τοποθετήθηκε νέ-

ος πρόεδρος στο ΚΑΠΑ δήμου Βέροιας, 
μετά την πρόσφατη παραίτηση του Λε-
ωνίδα Ακριβοπούλου. Κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου 
έγινε η αντικατάσταση και στη θέση του 
κ. Δέλλα που ήταν αντιπρόεδρος του 
ΚΑΠΑ, τοποθετήθηκε ο Λάζαρος Ασλα-
νίδης.

Τσαναξίδης για 
δημογραφικό: Κλαίμε πάνω 

απ΄ το χυμένο γάλα…
Το αποκαρδιωτικό 

αποτέλεσμα της απο-
γραφής του 2021, σύμ-
φωνα με την οποία πα-
ρατηρείται μείωση του 
πληθυσμού της χώρας 
μας κατά 3,5% πανελ-
λαδικά και 7,5% σε επί-
πεδο Ημαθίας, έθιξαν 
στην χθεσινή συνεδρία-
ση του δημοτικού συμ-
βουλίου Βέροιας, η Γε-
ωργία Μπατσαρά και ο 
Γ. Τσαναξίδης της ΛΑΣ. 
Δυσάρεστο το θέμα και 

οι επιπτώσεις του δημογραφικού που εδώ και χρόνια 
προβληματίζει, ωστόσο τώρα ήρθε να επικυρωθεί και 
αριθμητικά. Και όπως είπε ο κ. Τσαναξίδης, 500.000 νέοι 
έχουν μεταναστεύσει λόγω της κρίσης μέσα στη δεκαετία 
που πέρασε και τώρα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα…



Μέχρι το τέλος Ιουλίου (27 Ιουλίου) αναμένεται να ολοκληρω-
θούν οι διαδικασίες που θα ανοίξουν την εφαρμογή, ώστε τόσο οι 
ταυτότητες όσο και τα  διπλώματα οδήγησης να μπουν στα κινητά 
μας τηλέφωνα και στη συνέχεια να ακολουθήσουν το ΚΤΕΟ και η 
ασφάλεια, χωρίς ωστόσο να καταργείται η διαδικασία να χρησι-
μοποιούνται και τα έντυπα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Την προηγούμενη 
εβδομάδα κατατέθηκε η τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, που προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία λειτουργεί ως ψηφιακό α-
ποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων φυσικών προσώπων (αποθή-
κευση στοιχείων που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
και στην άδεια οδήγησης οχήματος, κατά περίπτωση με σκοπό την 
ταυτοποίησή τους στους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα ή 
του ιδιωτικού τομέα.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) που 
θα είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (app) για «κατέβασμα» από το 
Google Play και το App Store και έτσι οι Έλληνες θα μπορούν να 
διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή την αστυνομική ταυτότητα και το δί-
πλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του xristika.gr για τα όσα αναφέρονται 
στην τροπολογία, τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω 
εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα 
επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου 
τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του 
ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτο-

ποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλή-
ρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή 
μορφή για τις ταυτότητες θα είναι:

Ο αριθμός ταυτότητας,
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
• Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
• Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,
• Η ημερομηνία γέννησης,
• Ο τόπος γέννησης,
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας και
• Η φωτογραφία του κατόχου
Για το δίπλωμα οδήγησης
• Ο αριθμός άδειας οδήγησης,
• Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,
• Η ημερομηνία γέννησης,
• Ο τόπος γέννησης,
• Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης,
• Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης,
• Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
• Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,
• Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,
•  Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και
• Η φωτογραφία του κατόχου.
Σημειώνεται, επίσης, ότι «η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές 
συσκευές του φυσικού προσώπου».
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Ανέλαβε χθες καθήκοντα η νέα προϊσταμένη 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Ευθυμία Γώτη

Τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, παρέλαβε χθες το πρωί η νέα προϊστα-
μένη κ. Ευθυμία Γώτη από τον Δημήτρη Πυρινό. 
Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των Νέων 
Διευθυντών Εκπ/σης πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη τελετή παράδοσης – παραλαβής και ο κ. 
Δημήτρης Πυρινός κάνοντας έναν σύντομο απο-
λογισμό της θητείας του, ευχαρίστησε όλους τους 
συνεργάτες του, διοικητικούς υπαλλήλους και στε-
λέχη εκπαίδευσης και καλωσορίζοντας τη νέα Διευ-
θύντρια, ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο της. Η κ. 
Ευθυμία Γώτη αφού ευχαρίστησε τον προκάτοχό 
της θεώρησε δεδομένη την άριστη συνεργασία με 
το διοικητικό προσωπικό, αφού είχε υπηρετήσει 
ως συντονίστρια και σύμβουλος εκπαίδευσης στο 
νομό. Ο κ. Πυρινός ενημέρωσε σχετικά για την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του γραφείου, 
καθώς και τον προγραμματισμό των σχολείων για 
το νέο έτος. 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ευχαριστίες προς 
την Διοίκηση της 
Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Βέροιας
Κύριε Διοικητά,
Την Παρασκευή 15/07/2022, η υπηρεσία σας ε-

πελήφθη του απεγκλωβισμού δύο  ατόμων, από τον 
ανελκυστήρα του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του απεγκλωβι-
σμού απαιτήθηκε εκ μέρους του προσωπικού σας, 
γενναιότητα και ευσυνειδησία, καθότι, υπό συνθήκες 
καύσωνα, επιχειρούσαν εντός του φρεατίου του ανελ-
κυστήρα επί δίωρο, επιδεικνύοντας έτσι πλήρη συναί-
σθηση καθήκοντος στη διάσωση των συνανθρώπων 
τους.

Μετά από αυτά, σας παρακαλούμε, να δεχθείτε τις 
θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας προς 
Εσάς προσωπικά και το προσωπικό σας.

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. Βέροιας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Τρίτη 26 Ιου-
λίου 2022 εορτή της 
Αγίας ενδόξου Με-
γαλομάρτυρος Πα-
ρασκευής της αθλη-
φόρου πανηγυρίζει 
ο Ιερός Ναός Αγίας 
Παρασκευής Βέροιας.

Οι ακολουθίες έ-
χουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Ιουλί-
ου 2022

7.00 μ.μ. Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερι-
νός μετ’ αρτοκλασίας 

8.00 μ.μ. Λιτανεία
Τρίτη 26 Ιουλίου 2022
7.00 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική θεία λειτουργία
7.00 μ.μ. Μεθεόρτιος εσπερινός
7.30 μ.μ. Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Στο τέλος Ιουλίου η εφαρμογή, για να μπουν ταυτότητες 
και διπλώματα οδήγησης, στα κινητά τηλέφωνα  



Ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Ευστάθιος Χωραφάς», διάρκειας μιας εβδομάδας, που θα γίνουν στο γήπεδο της Πα-
τρίδας Βέροιας με αφορμή την γιορτή της προστάτιδας του χωριού Αγίας Παρασκευής. 
Την ημέρα της γιορτής κλείνει το καλλιτεχνικό μέρος των εκδηλώσεων παράλληλα και με 
το λατρευτικό εορταστικό πρόγραμμα.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει φέτος ο σύλλογος ‘Ευστάθιος Χωραφάς’, έχουν ως 
εξής:

Πέμπτη 21/7: Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρασιατική καταστροφή. Θα τραγουδή-
σει η Λένα Χατζηκαμάνου. Θα υπάρξει και ποντιακό πρόγραμμα με τον Πόντιο λυράρη 
Μωυσή. Στο μπουζούκι θα είναι ο Χρήστος Αδαμόπουλος, θα τραγουδήσει ο Κώστας 
Καραπαναγιωτίδης και ο Βαλάντης Τσίλης.

Παρασκευή 22/7: Παραδοσιακή βραδιά με τη Χαρά Βέρρα. Θα υπάρξει και ποντιακό 
σχήμα με τους Γ. Χωραφαΐδη και Λ. Παπαδόπουλο.

Σάββατο 23/7: Βραδιά με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Στο ποντιακό πρόγραμμα 
της βραδιάς θα τραγουδήσουν οι Γ. Κωνσταντινίδης, Π. Καγκελίδης.

Κυριακή 24/7: ποντιακή βραδιά με τους Γιώργο Ιωαννίδη και Κώστα Θεοδοσιάδη.
Δευτέρα 25/7: Βραδιά με Νίκο Ζωιδάκη και Ματθαίο Τσαχουρίδη.
Τρίτη 26/7: Ποντιακή βραδιά με τους Στάθη Νικολάκη, Σταυρό Σαββίδη και Κώστα 

Πουτακίδη.
Ο σύλλογος προετοιμάζει και μια μεγάλη συναυλία με γνωστό καλλιτέχνη για τον Σε-

πτέμβριο, ενώ όπως κάθε χρόνο ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τις εκδηλώσεις θα 
διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Μόλις κυκλοφόρησε ο συλλογικός τόμος του διεθνούς 
εκδοτικού οργανισμού επιστημονικών συγγραμμάτων 
Intellect «6+1 Proposals for Journalism - Safeguarding the 
Field in the Digital Era» (6+1 Προτάσεις για τη Δημοσιογρα-
φία – Διασφαλίζοντας  το πεδίο στην Ψηφιακή Εποχή) σε 
επιμέλεια Σοφίας Ιορδανίδου και Χρύσας Δαγουλά. 

Συγγραφείς του 13ου κεφαλαίου  με τίτλο “Media literacy 
meets the 21st century challenges» (Ο εγγραμματισμός 
στα Μέσα συναντά τις προκλήσεις του 21ου αιώνα)  η δρ 
Σοφία Παπαδημητρίου και η υπ. διδάκτωρ Λίνα Βαλσαμί-
δου.  Το συγκεκριμένο κεφάλαιο εστιάζει στη δυναμική του 
γραμματισμού στα Μέσα ως μέρος της σύγχρονης εκπαί-
δευσης στην ψηφιακή εποχή, μια δυναμική που αναδει-
κνύεται από πρόσφατες πρωτοβουλίες γραμματισμού στα 

Μέσα και καλές πρακτικές παιδαγωγικής αξιοποίησης των 
Μέσων στο σύγχρονο σχολείο.

O συλλογικός τόμος, συγκεντρωτικά, συζητά και προ-
τείνει λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημο-
σιογραφία στην ψηφιακή εποχή. Εφιστά την προσοχή σε 
επτά βασικούς παράγοντες που όχι μόνο υπογραμμίζουν 
την παρούσα κρίση στη δημοσιογραφία, αλλά υποδεικνύ-
ουν επίσης και τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να  
προστατευτεί και να ενισχυθεί η αξιόπιστη δημοσιογραφία 
στο μέλλον.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο των επιστημο-
νικών εκδόσεων της Intellect https://www.intellectbooks.
com/61-proposals-for... 

Το πρόγραμμα των ονομαστηρίων
του Μητροπολίτη Παντελεήμονα
 Τήν 27η Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαμα-

τικοῦ, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων. 

 Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου στίς 7:00 μ.μ. θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ 
τοῦ ἰατροῦ (Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας) ὁ πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑ-
σπερινός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 

 Τήν Τετάρτη 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
θα ἱερουργήσει στόν παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων 
Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου Βεροίας καί θά τελέσει χειροτονία διακόνου. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθεῖ εὐχές μόνο στό τέλος τῶν ἀνωτέρω ἱερῶν Ἀκο-
λουθιῶν. 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισι-

τηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ (ΜΕΤΑΓΛ)
BIGFOOT FAMILY 
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Παρασκευή 22/7 - Σάββατο 23/7 –Κυριακή 

24/7 – Δευτέρα 25/7 στις 18.30
Σκηνοθεσία: Jeremy Degruson & Ben Stassen
Σενάριο: Ben Stassen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Θα-

νάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Μάρκος Δρουσιώτης, 
Ζωή Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Έφη Χαραλάμπους, Χρή-
στος Γρηγοριάδης

ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - THE BLACK PHONE
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 20.30
Παρασκευή 22/7 στις 20.15
Σκηνοθεσία Σκοτ Ντέρικσον 
Σενάριο Σκοτ Ντέρικσον & C. Ρόμπερτ Κάργκιλ
Βασισμένο στην ιστορία του Τζο Χιλ 

Πρωταγωνιστούν Μέισον Τέιμς, Μά-
ντελεν ΜακΓκρο, Τζέρεμι Ντέιβις, Τζέ-
ιμς Ράνσον και ο Ίθαν Χοκ

ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ; 3
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU 

BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του 

καλοκαιριού στο Θερινό σινεμά.
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 21/7 – Σάββατο 23/7 –Κυριακή 24/7 – Δευτέρα 25/7 

– Τρίτη 26/7 – Τετάρτη 27/7 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Philippe de Chauveron
Σενάριο: Guy Laurent & Philippe de Chauveron
Ηθοποιοί: Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi 

Sadoun, Ary Abittan, Noom Diawara, Frederic Chau, 
Frederique Bel, Alice David, Jules Sadoughi

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να 
απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης 
εμβολιασμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     21/7/22 - 27/7/22

Από σήμερα Πέμπτη 
μέχρι τις 26 Ιουλίου, 
οι εκδηλώσεις του

 «Ευστάθιου Χωραφά» 
στο γήπεδο της Πατρίδας

Λίνα Βαλσαμίδου: Συμμετοχή 
στις 6+1 προτάσεις για τη Δημοσιογραφία



Συνεχίζονται με εντατικούς 
ρυθμούς σε διάφορα σημεία του 
δήμου οι εργασίες χορτοκοπής, 
κλαδέματος δέντρων και καλλω-
πισμού με το νέο σύγχρονο πολυ-
λειτουργικό όχημα UNIMOG που 
απέκτησε πρόσφατα ο Δήμος Νά-
ουσας, με φορέα χρηματοδότησης 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Οι εργασίες πραγματοποιού-
νται με την εποπτεία της Αντιδη-
μαρχίας Περιβάλλοντος, Καθαρι-
ότητας και Πολιτικής Προστασίας 
και θα συνεχιστούν με αμείωτο 
ρυθμό και το επόμενο διάστημα 
στην ευρύτερη περιοχή της πό-
λης της Νάουσας και των Τοπικών 
Κοινοτήτων. 

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Με fake news, τεχνητές εντάσεις και συκοφαντίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ανακόψει τη διαρκή της 
φθορά, αφού τόσο στα θέματα οικονομί-
ας (π.χ. τα αστεία ποσά του power pass, 
με αλώβητο ακόμη τον μηχανισμό αισχρο-
κέρδειας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας) 
όσο και δημοκρατίας, αδυνατεί να πείσει. 
Επικοινωνιακά τεχνάσματα, φανατισμός και 
μισαλλοδοξία έχουν μπει στο επίκεντρο της 
πολιτικής ζωής, με καθαρή ευθύνη του Μη-
τσοτάκη.

Κορυφαίο δείγμα αναξιοπιστίας, η δήθεν 
θεσμική προσήλωσή του στον χρόνο των εκλογών. Που ασφαλώς καταντά 
γελοία όταν την επικαλείται ένας πολιτικός που λειτουργεί μονίμως ενάντια 
στους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα: από την αδιαφανή διαχείριση της πανδη-
μίας και την εργαλειοποίηση της επιτροπής ειδικών, μέχρι τη στοχοποίηση 

εισαγγελέων και δημοσιογράφων που διερευνούν 
σκανδαλώδεις υποθέσεις.

Οι πρόσφατες ακροδεξιές αναφορές περί «μύ-
θου» του Πολυτεχνείου και η άκρως συκοφαντική 
σύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την επίθεση στον Real 
FM, είναι αλλόφρονες ενδείξεις ενός συστήματος 
εξουσίας σε αποδρομή. Σε συνδυασμό με τη θλιβε-
ρή εξέλιξη της υπόθεσης Λιγνάδη, είναι η κορυφή 
ενός παγόβουνου που όλο και ψηλώνει επικίνδυνα, 
υπονομεύοντας ωστόσο όχι μόνο την πορεία της 
κυβέρνησης, που ήταν δεδομένο ότι θα αποτύχει 
παταγωδώς, αλλά και την πορεία της χώρας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να σταματήσει 
να κάνει κακό. Με δημοκρατικές διαδικασίες αυτό 
σύντομα θα σταματήσει, ό,τι και όσα κι αν ισχυρί-
ζονται οι δημοσκοπήσεις και τα fake news του αρ-
ρωστημένου συστήματος Μητσοτάκη. Ο κατήφορος 
πρέπει να τελειώσει.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρό-
τησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία
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Μήνυμα του απερχόμενου 
διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Ημαθίας 
Αγαπητές & α-

γαπητοί συνάδελ-
φοι & συνεργάτες, 
αγαπητοί γονείς & 
μαθητές,

Μετά από μία 
διετή πορεία στη 
Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ημαθίας, 
μια διαδρομή δημι-
ουργική αλλά και με 
πολλές και πρωτό-
γνωρες δυσκολίες, 
απότοκο της παν-

δημίας και των συνεπειών της σε όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, ήρθε η στιγμή να σας 
αποχαιρετήσω. 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που ο Θεός με 
αξίωσε να υπηρετήσω την εκπαίδευση και από αυτή τη 
θέση. Οι εμπειρίες, η γνώση αλλά και η αγάπη που εισέ-
πραξα αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση του διετούς 
αυτού έργου.

Η αμεσότητα στην επικοινωνία και η συνεχής παρου-
σία μου στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας για 
την επίλυση προβλημάτων που ανέκυπταν υπήρξαν η 
προτεραιότητα και ο βασικός στόχος κατά τη διάρκεια της 
θητείας μου. 

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους στενούς 
συνεργάτες μου στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όλα τα στελέχη και τους 
εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε άψογα. 
Θεωρώ ότι συνέβαλαν όλοι στη αναβάθμιση της παρε-
χόμενης παιδείας στους μαθητές και τις μαθήτριές μας. 
Αγκαλιάζοντας καινοτόμες μορφές διδασκαλίας, σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρίθηκαν στις προ-
κλήσεις τις εποχής (πανδημία) και συνέχισαν την παροχή 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, όταν όλοι οι τομείς της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής είχαν παραλύσει.

Να ευχαριστήσω φυσικά και τους συνεργάτες μου 
στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
βοήθησαν στην υλοποίηση των στόχων μας. Χωρίς την 
άοκνη προσπάθειά τους δεν θα ήταν δυνατό να διαχειρι-
στούμε με επιτυχία τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν.

Άψογη υπήρξε και η συνεργασία μας με την πολιτική 
ηγεσία, τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και τους βου-
λευτές της Ημαθίας,  τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. 
Καλαϊτζίδη, όλους τους αιρετούς εκπροσώπους και των 
τριών Δήμων, τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
και θεσμικούς παράγοντες με σκοπό την αναβάθμιση της 
δημόσιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τους ευχαριστώ 
θερμά.

Δεν θα μπορούσα να μη μνημονεύσω την αμέριστη 
βοήθεια και συμπαράσταση του κ. Κόπτση Αλέξανδρου 
είτε από τη θέση του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας είτε 
από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Κ. Μακεδονίας, καθώς και του κ. Μπαχαράκη Θωμά 
Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κ. 
Μακεδονίας. Χωρίς τη δική τους συνδρομή και αρωγή, 
θα ήταν πραγματικά σχεδόν αδύνατη η ευόδωση των 
προσπαθειών μας.   

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμονα, για την πατρική αγάπη με την οποία αγκάλιασε 
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και την ολόπλευρη 
στήριξή του σε κάθε προσπάθειά μας.

Η διοίκηση έχει συνέχεια και εύχομαι ολόψυχα καλή 
και δημιουργική θητεία στο νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης. 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος 

Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests 
στη Νάουσα από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

Την Παρασκευή (22.07.2022) 
από τις 09:00 έως τις 14:30 θα 
πραγματοποιούνται δωρεάν 
rapid tests στο Δημοτικό Θέατρο 
Νάουσας σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό του ΕΟΔΥ. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες 
θα πρέπει να έχουν μαζί τους 
τον προσωπικό αριθμό υγείας 
ΑΜΚΑ και να δίνουν τον αριθμό 
του κινητού τους, ώστε να ενη-
μερώνονται για το αποτέλεσμα 
από τον ΕΟΔΥ.

Δήμος Νάουσας: Με εντατικούς ρυθμούς 
συνεχίζονται οι εργασίες χορτοκοπής, 
κλαδέματος δέντρων και καλλωπισμού 

Ο κατήφορος πρέπει να τελειώνει!



Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης α-

ντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής 
Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν rapid tests έχει προγραμματιστεί τις παρακάτω μέρες και ώρες 
στο ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Δευτέρα 18.07.22 έως Παρασκευή 22.07.22 από 8:30 έως 15:00.
Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς 

και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.
*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει 

ότι η ώρα προσέλευσης 
κοινού είναι αυστηρά έως 
τις 14:30 γιατί οι δράσεις 
ολοκληρώνονται τις καθη-
μερινές στις 15:00.
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Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Νάουσα

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από τους συμπολίτες μας,  τα 
Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» συνεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συνα-
ντήσεων στην πόλη της Νάουσας.

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματιστούν, να επεξεργα-

στούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλε-

ξάνδρου 17, στη Βέροια
Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 Από το ΚΚΕ Ημαθίας 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Για άλλη μια φορά  
μες  στη καρδιά του κα-
λοκαιριού βλέπουμε στο 
νομό μας , όπως και στο 
σύνολο της χώρας μας τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα 
να μετατρέπονται σε πρω-
τόκολλα λάστιχο  με  βάση  
τα συμφέροντα των μεγα-
λοξενοδόχων ,των βιομη-
χάνων και των εφοπλιστών.

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά καθώς σε μια 
μόλις βδομάδα 11-17 Ιούλη , 200 άνθρωποι με 
covid-19 έχασαν τη ζωή τους , ενώ ο τραγικός 
απολογισμός πανελλαδικά έχει φτάσει στους 
30.707 νεκρούς! Στο  νομό  Ημαθίας  τα  επιβε-
βαιωμένα  κρούσματα ήταν 1473 . Αυξήθηκαν   
σε  σχέση  με  την προηγούμενη  εβδομάδα  
κατά  48%.

Και φέτος βλέπουμε τη διασπορά της πανδη-
μίας στις πόλεις και τα χωριά του Νομού μας να 
εκτινάσσεται στα εργοστάσια τροφίμων και τους 
μεγάλους χώρους δουλειάς  αποτελώντας  εστίες  
διάδοσης , φέρνοντας σε μεγάλο κίνδυνο τους 
εργαζόμενους και τους κατοίκους των χωριών και 
πόλεων.

Είναι μεγάλη η ανησυχία των εργαζομένων 
και των κατοίκων καθώς νιώθουν απροστάτευτοι 
εντός και εκτός χώρων δουλειάς. Χαρακτηριστι-
κή είναι η απάντηση που δόθηκε ύστερα από 
παρέμβαση του Συνδικάτου Τροφίμων Ημαθίας 
– Πέλλας στον ΕΟΔΥ, ότι δεν υπάρχουν κινητά 
συνεργία και πως η ευθύνη τήρησης των πρω-
τοκόλλων βαραίνει αποκλειστικά τους εργοδότες.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης 
της ΝΔ , όπως και όλων των κυβερνήσεων , που 
στο όνομα των κερδών των επιχειρηματιών στο 
χώρο της υγείας , υποβαθμίζουν το δημόσιο 
σύστημα υγείας, προωθώντας  το « ΝΕΟ ΕΣΥ» , 
ενώ στο όνομα της κάλπικης συνύπαρξης δημό-
σιου και Ιδιωτικού τομέα η ζυγαριά γέρνει πάντα 
προς το συμφέρον των ιδιωτών επιχειρηματιών 
στην Υγεία.

Δε συμβαίνει όμως το ίδιο όταν πρόκειται για 
νατοϊκούς εξοπλισμούς και δαπάνες που φτά-
νουν τα 7,5δις ευρώ , για τη χρηματοδότηση της 
« πράσινης ανάπτυξης» με δισεκατομμύρια που 
φορτώνεται στις πλάτες του λαού, με τις φορο-
απαλλαγές των εφοπλιστών και τις μπίζνες των 
δισεκατομμυρίων από τη μεταφορά του πανάκρι-

βου Αμερικάνικου LNG που 
είναι κομμάτι της « λείας» 
από την εμπλοκή της χώρας 
μας στον Ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο στην Ουκρανία.

Καλούμε λοιπόν τους ερ-
γαζόμενους του νομού μας , 
τους βιοπαλαιστές αγρότες , 
τους αυτοαπασχολούμενους 
να τολμήσουν στον αγώνα 
μαζί με το ΚΚΕ που αποτε-
λεί ΑΣΠΙΔΑ για το τώρα και 

ΕΛΠΙΔΑ για το αύριο να πάρουν την υπόθεση 
στα χέρια τους . Να μπουν στον αγώνα δυνα-
μώνοντας τα σωματεία τους , τους αγροτικούς 
συλλόγους ,τις επιτροπές αγώνα. Δεν υπάρχουν 
σωτήρες! Η ζωή και η υγεία του λαού είναι υπό-
θεση του δικού του αγώνα.

Καλούμε λοιπόν το λαό αγωνιστικά μέσα από 
τα σωματεία του , τους συλλόγους τους και τους 
φορείς του να βγουν μαχητικά στον αγώνα και να 
παλέψουν διεκδικώντας:

• Την ενίσχυση του ΕΟΔΥ με κινητά συνεργεία 
που θα πραγματοποιούν ελέγχους και τεστ στα 
εργοστάσια, σε πόλεις και χωριά, ώστε να γίνεται 
ακριβής ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.

• Την άμεση ενίσχυση του Τεχνικού Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας με ευθύνη του κράτους 
και χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών για τη διενέρ-
γεια ελέγχων στους χώρους δουλειάς.

• Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα 
Νοσοκομεία , τα Κέντρα Υγείας και την επάνδρω-
ση των πρώην αγροτικών Ιατρείων στα χωριά .

• Επαναφορά στην εργασία των υγειονομικών 
που βρίσκονται σε αναστολή .

• Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα 
Υγείας και ενίσχυση της πρόληψης και πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης ενάντια στα ιδιωτικοοικο-
νομικά κριτήρια λειτουργίας των νοσοκομειακών 
μονάδων.

• Την δωρεάν πρόσβαση σε διαγνωστι-
κές εξετάσεις και τεστ των εργαζομένων, των βιο-
παλαιστών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων , 
των ανέργων μαθητών και φοιτητών και συνταξι-
ούχων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

• Την λειτουργία με αποκλειστική ευθύνη 
του κράτους τακτικών ελέγχων και εμβολιασμού 
των μεταναστών εργατών γης και των προσφυ-
γικών δομών με διασφάλιση αξιοπρεπών συνθη-
κών διαμονής και εργασίας».

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΚΕ

Μετά από 2 χρόνια περιορισμού και παύσης 
πολλών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεών λόγω 
των μέτρων κατά της πανδημίας, ο Πολιτιστικός 
Όμιλος Ξηρολιβάδου ανακοινώνει ότι το Σάββατο 
23 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το 16 ο 
Αντάμωμα Χορευτικών Συγκροτημάτων παραδο-
σιακών χωρών στις 20:30 το βράδυ στην πλατεία 
του χωριού.

Με τη συνοδεία της μπάντας των Ασαρτζήδων 
και το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού 
Ομίλου Ξηρολιβάδου, στη φετινή εκδήλωση συμ-

μετέχουν και χορεύουν:
1) Ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Νάου-

σας και
2) Η Αράπιτσα -Όμιλος Περιβάλλοντος και Πο-

λιτισμού Νάουσας.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου εργάζεται 

για τη σταδιακή και πλήρη αποκατάσταση των 
δράσεών του αναλογιζόμενος πάντα τις τρέχου-
σες υγειονομικές συνθήκες και την ασφάλεια των 
μελών του και των φίλων του χωριού. 

Το Σάββατο 23 Ιουλίου
Στο Ξηρολίβαδο, 
το 16o Αντάμωμα 

Χορευτικών Συγκροτημάτων 

Να παρθούν άμεσα 
μέτρα προστασίας 
από τον covid-19
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
προς συναρμόδια Υπουργεία: 

«Να μπει μπλόκο στην 
υγειονομική βόμβα των

 παρατημένων κενών συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων, με θεσμοθέτηση 

υποχρεωτικής απόσυρσης»
Να εξετάσει 

η  Κ υ β έ ρ ν η σ η 
τη νομοθέτηση 
της  υποχρεω -
τικότητας στην 
περισυλλογή και 
στην απόσυρση 
των κενών συ-
σκευασιών φυ-
τοφαρμάκων και 
να προχωρήσει 
στην επιβολή βα-
ριών προστίμων 
σε κάθε παρα-
βάτη που ναρκο-
θετεί συνειδητά 
ή ασυνείδητα με 
τη δημόσια υγεία, 
την ποιότητα ζω-
ής των πολιτών καθώς και την ποιότητα των εμβληματικών αγροτικών μας προϊόντων, 
ζητάει ο Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας με σχετική Ερώτησή 
του.

Απευθυνόμενος στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Υγείας, υπογραμμίζει ότι οι χιλιάδες συσκευασίες τοξικών 
φυτοφαρμάκων που στις περισσότερες περιπτώσεις απορρίπτονται, μετά το άδειασμά 
τους, στα σημεία υδροληψίας αποτελούν μέγιστο κίνδυνο για τη μόλυνση του υδροφό-
ρου ορίζοντα  και του περιβάλλοντος. Καθώς, όπως σημειώνει, είτε στοιβάζονται μέσα 
και έξω από κάδους απορριμμάτων, ρέματα, ποτάμια και άκρες καλλιεργήσιμων εκτά-
σεων ανά την Ελληνική επικράτεια είτε καίγονται από τους αγρότες, με αποτέλεσμα η 
καύση να απελευθερώνει τοξικές ουσίες όπως, φουράνια, αρωματικούς υδρογονάν-
θρακες (από τα υπολείμματα φαρμάκων) καθώς και διοξίνες και αιωρούμενα σωματί-
δια (από τα υλικά συσκευασίας).

Τονίζει δε ότι δυστυχώς, το ισχύον σύστημα διαχείρισης αυτής της «υγειονομικής 
βόμβας» δεν έχει αποδώσει καθώς όχι μόνο υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης και 
παιδείας για τους κινδύνους που απορρέουν από τη μη σωστή συλλογή των συσκευ-
ασιών των φυτοφαρμάκων αλλά και γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ στην 
περισυλλογή και στην απόσυρση των κενών συσκευασιών, αφού το «Πρόγραμμα 
συλλογής πλαστικών κενών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων» που εφαρμόζε-
ται και εστιάζει στη συλλογή από συγκεκριμένα σημεία των Δήμων, είναι προαιρετικό.

Ως εκ τούτου, και με δεδομένη την απόλυτη αναγκαιότητα μίας ταχείας νομοθετικής 
ρύθμισης από την Πολιτεία προκειμένου να μπει σε νέα βάση η αντιμετώπιση αυτού 
του υγειονομικού και οικολογικού εφιάλτη ο κ. Τσαβδαρίδης προτείνει την εξέταση μίας 
πρότασης που κινείται στη φιλοσοφία του κυπριακού μοντέλου, όπου:

• Κάθε αγρότης που αγοράζει οποιοδήποτε φυτοφάρμακο, θα “χρεώνεται” στο ΑΦΜ 
του

• Mόλις ο αγρότης χρησιμοποιήσει το φυτοφάρμακο, δεν θα πετάει τη συσκευασία, 
αλλά για να ξεχρεωθεί, θα είναι υποχρεωμένος , αφού έχει προχωρήσει σε τριπλό 
πλύσιμο της συσκευασίας στο μέρος όπου και χρησιμοποιήθηκε, να το επιστρέφει σε 
ειδικό χώρο και σε ειδικούς κάδους που θα βρίσκονται στον αύλειο χώρο του καταστή-
ματος πώλησης των φυτοφαρμάκων

• Τότε και μόνο τότε, αφού δηλαδή διαπιστωθεί η επιστροφή της συσκευασίας, θα 
ξεχρεώνεται το ΑΦΜ του αγρότη

• Από εκεί και πέρα να αναλαμβάνουν ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και 
ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας που θα συλλέξουν τις συσκευασίες από τα 
σημεία εναπόθεσης.

Ο αριθμός των 39 πυρ-
καγιών που καταμετρήθη-
καν από το πυροσβεστικό 
σώμα τα τελευταία δύο ει-
κοσιτετράωρα, με αποκο-
ρύφωμα τη μεγάλη και α-

κόμη μαινόμενη πυρκαγιά της Πεντέλης, μας αναγκά-
ζει να εκφράσουμε την οδύνη μας για τους νεκρούς, 
τη θλίψη μας για την καταστροφή των περιουσιών των 
συμπολιτών μας, αλλά και για τη φυσική καταστροφή.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Πατριωτικής 
Ενώσεως Πρόδρομος Εμφιετζόγλου είχε επισημάνει 
από πέρσι με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό 
και τους 300 βουλευτές, με αφορμή τις ισοπεδωτικές 
πυρκαγιές σε Εύβοια και Ηλεία, την ανάγκη εφαρμο-
γής συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων. Δυστυχώς, 
δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν. Εμείς ωστόσο, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να τα επαναλάβουμε:

1. Ενίσχυση, σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές, της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με προσωπικό και μέσα 
κατάσβεσης.

2. Να αγορασθούν τα απαιτούμενα αεροσκάφη 
κατάσβεσης.

3. Περιπολίες ελικοπτέρων, drones ή άλλων συγ-
χρόνων μέσων εντοπισμού. Να εντοπίζεται αυτόματα 
όποια εστία ανάφλεξης.

4. Την περίοδο υψηλών θερμοκρασιών προ των 
πυρκαγιών, οι περιοχές και άλλα επικίνδυνα σημεία, 
να καταβρέχονται προληπτικά, τόσο με επίγεια όσο 
και με εναέρια μέσα.

5. Άμεση απόφαση και δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών με δίκτυα πυρόσβεσης. Δημιουργία των 
απαιτούμενων δασικών οδών. Επιτήρηση και συ-
ντήρηση.

6. Έγκαιρος συντονισμός με τις ένοπλες δυ-
νάμεις για την συνεργασία τους σε πρόληψη και 
κατάσβεση.

7. Η ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συντηρήσει με επιμέ-
λεια τα δίκτυα και τους μετασχηματιστές. Η ευθύνη 

της για τυχόν ανάφλεξη από σπινθήρες, είναι απαρά-
δεκτη. Αυτή πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις και 
τις ευθύνες της.

8. Άμεση απαγόρευση οιασδήποτε δόμησης – και 
ανεμογεννητριών – στις καμένες και παρακείμενες 
περιοχές. Και μελετημένη αναδάσωση. Και πάνω απ’ 
όλα όχι μόνο αποφάσεις, αλλά και αυστηρή και συνε-
χής εφαρμογή.

9. Αυστηρότατες ποινές. Ισόβια σε εμπρηστές, 
20 χρόνια στους «εξ αμελείας» και επικήρυξη κάθε 
εμπρηστή με 3 εκ. €. Τότε όλοι θα σκεφθούν δυο και 
τρείς φορές πριν ενεργήσουν.

Στις προτάσεις του κ. Εμφιετζόγλου εις ό,τι αφορά 
τα αεροσκάφη κατάσβεσης ήταν τότε και η αγορά ή 
ενοικίαση τριών Beriev Be-200, που είχαν αποδείξει 
την χρησιμότητά τους στην αντιμετώπιση πυρκαγιών 
μεγάλης εκτάσεως και ειδικά κοντά σε μεγάλους αστι-
κούς ιστούς, όπως αυτή της Πεντέλης. Δυστυχώς, αυ-
τή η πρόταση πρέπει να εξαιρεθεί, χάρις στην επιπο-
λαιότητα του πρωθυπουργού και την πλήρη διάρρηξη 
των σχέσεων της χώρας μας με τη Ρωσία. Το ίδιο 
ισχύει και για το Ilyushin Il-76. Υποθέτουμε βέβαια, ότι 
ο άριστος πρωθυπουργός μας θα έχει σκεφτεί ανάλο-
γες εναλλακτικές.

Μέχρι στιγμής πάντως, οι κάτοικοι στο Ντράφι, 
στην Ανθούσα και στην Παλλήνη, που είδαν τις περι-
ουσίες τους να καίγονται, δεν είδαν αεροσκάφη αυτού 
του μεγέθους να ίπτανται γύρω απ’ την Πεντέλη.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ –
 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Φιλοξενία Δοβρά 2022
«Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε, στην 

Παναγία τη Δοβρά και φέτος ήρθαμε…»
 
 Την Τρίτη 19 Ιουλίου το 

μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων μετέβη στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βε-
ροίας και επισκέφθηκε τα κο-
ρίτσια του Γυμνασίου και του 
Λυκείου που φιλοξενούνται 
στη Γ’ περίοδο του προγράμ-
ματος «Φιλοξενία Δοβρά 
2022», το οποίο προσφέρει 
εντελώς δωρεάν η Ιερά μας 
Μητρόπολη στα παιδιά και 
τους νέους της.

 Στη τρίτη περίοδο πνευ-
ματικός υπεύθυνος είναι ο 
Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπου-
λος, Υπεύθυνος του Γενικού 
Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως μας, αρχηγός η κ. Ευθυμία Χατζηκυριακίδου και υπαρχηγός η κ. Όλγα Βενιοπούλου. 

Οι νέες παρουσίασαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με τραγούδια αφιερωμένα στην επέτειο των 100 ετών από τη 
Μικρασιατική καταστροφή, στην οποία είναι αφιερωμένη η «Φιλοξενία Δοβρά 2022», και έχει ως τίτλο της: «Γη 
της Μικρασίας, Γη Ελληνική». 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευλόγησε την τράπεζα και τόνισε τη σημασία που έχει 
η ευκαιρία που δίδει η τοπική μας Εκκλησία με τη «Φιλοξενία Δοβρά 2022» στους νέους και στις νέες της Μη-
τροπόλεως μας να γνωρίσουν τις αλήθειες της πίστεως μας, να αποκτήσουν εμπειρία κοινής ζωής και φιλίες, 
να ασκηθούν σωματικά και να ωφεληθούν πνευματικά κάτω από τη σκέπη της Παναγίας Δοβρά, ενώ δεν παρέ-
λειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Υπεύθυνο της «Φιλοξενίας Δοβρά 2022» Αρχιμ. Εφραίμ 
Παπαμανώλη και προς όσους κοπίασαν για την άρτια διοργάνωση και προετοιμασία των εγκαταστάσεων, κα-
θώς και προς τα στελέχη και τις ομαδάρχισες που συμμετέχουν στην τρίτη περίοδο.

 Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες περίοδοι φιλοξενίας για νέους του Γυμνασίου και του Λυ-
κείου.

39 Πυρκαγιές μέσα 
σε δύο εικοσιτετράωρα



ΜεΝάρεϊηαποστολή
τουΠΑΟΚγιαΣόφια!

Ο Κάλεντ Νάρεϊ 
συμπεριλήφθηκε στην 
ευρωπαϊκή λίστα του 
ΠΑΟΚ και στην απο-
στολή για το πρώτο 
επίσημο ματς της σε-
ζόν κόντρα στη Λέφ-
σκι στη Σόφια ενώ ε-
κτός έμεινε ο Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ. 

 Έπειτα από ένα 
μήνα προετοιμασίας 
και πέντε φιλικούς α-
γώνες, ο Δικεφάλος 
βρίσκεται στην αφετη-
ρία της σεζόν 2022-23 
και μετράει αντίστρο-
φα για τη σέντρα του 
πρώτου επίσημου α-
γώνα κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο 
του Europa Conference League.

Σταθερά εκτός οι τραυματίες Ελ Καντουρί και Ολιβέιρα , που έκα-
ναν πρόγραμμα στο γήπεδο και το γυμναστήριο και ο Γιάννης Μιχαη-
λίδης που συνεχίζει την αποκατάστασή του.

Οι 23 παίκτες που θα μπουν στο τσάρτερ της αποστολής και 
θα ταξιδέψουν στη Σόφια είναι αναλυτικά οι: Ζίβκοβιτς , Κοτάρσκι , 
Ταλιχμανίδης , Σάστρε , Ίνγκασον , Κάργας , Κουλιεράκης , Βιεϊρίνια 
, Ράφα Σοάρες , Τσαούσης , Τσιγγάρας , Κούρτιτς , Σβαμπ , Φιλίπε 
Σοάρες , Ντάντας , Ντόουγκλας , Ρικάρντο , Α.Ζίβκοβιτς , Κωνστα-
ντέλιας , Νάρεϊ , Κουαλιάτα , Μπράντον , Κούτσιας.

Με ανακοί-
νωση της 
ΕΠΟ, αργά 

το βράδυ της Τρίτης, 
έγιναν γνωστές οι 
αποφάσεις του Πρω-
τοβάθμιου Οργάνου 
Αδειοδότησης για 
τις ομάδες της Super 
League 2.

Αναλυτικά:
Το Πρωτοβάθμιο Όργανο 

Αδειοδότησης της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
κατά τη διήμερη συνεδρίασή 
του εξέτασε τους φακέλους 

28 ΠΑΕ της Super League 2 
και έλαβε τις ακόλουθες απο-
φάσεις:

Χορηγε ί  άδε ια Super 
League 1 για την περίο-
δο 2022-23 στις ακόλουθες 
ΠΑΕ: ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΛΕΒΑΔΕΙΑ-
ΚΟΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ-
ΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ και ΒΕ-
ΡΟΙΑ.

Χορηγε ί  άδε ια Super 
League 2 για την περίο-
δο 2022-23 στις ακόλουθες 
ΠΑΕ: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ΝΙ-
ΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑ και Α-
ΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ.

Δεν χορηγεί άδεια Super 

League 2 για την περίο-
δο 2022-23 στις ακόλουθες 
ΠΑΕ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, ΚΑΡΑ-
ΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩ-
ΤΟΣ, ΠΙΕΡΙΚΟΣ, ΕΡΓΟΤΕ-
ΛΗΣ, ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, Ε-
ΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΕΛ, ΞΑΝ-
ΘΗ, ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 
ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, 
ΗΡΟΔΟΤΟΣ και ΖΑΚΥΝΘΟΣ.

Κατά των ανωτέρω απορ-
ριπτικών αποφάσεων μπο-
ρεί να ασκηθεί έφεση εντός 
προθεσμίας τριών εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίησή 
τους.
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Η παλιά 
δόξα της 
Βέροιας, 

ο Αριδαιώτης 
παλαίμαχος τερ-
ματοφύλακας, 
Αλέκος Δέλλιος, 
που πρόσφερε 
πολλά στην ιστο-
ρική ομάδα της 
Ημαθίας, είναι 
πιθανό να γυρί-
σει στο επιτελείο, 
αναλαμβάνοντας 
το ρόλο του σκά-
ουτερ, κάτι που 

θα ξεκαθαρίσει 
το επόμενο διά-
στημα.

Ο Δέλλιος έχει άρι-
στες σχέσεις με αρκετά 
στελέχη στη “Βασίλισσα” 
του Βορρά και υπάρχει 
αμοιβαία εκτίμηση, γνω-
ρίζοντας καλά... τι εστί 
Βέροια, κάτι σημαντικό 
σε μια δύσκολη και μετα-
βατική σεζόν, όπως είναι 
πολύτιμη η αξιοποίηση 
παλαιμάχων (όπως συ-
νέβη πέρυσι με Τσαλου-
χίδη, Τρούπκο, Ματζιαρί-
δη, αλλά και τον Βεργώ-
νη που συνεχίζει πλέον 
στη Λάρισα).

Ο Αλέκος Δέλλιος 
στην καριέρα του εκτός 
από τους Βεροιώτες έ-
παιξε με επιτυχία και 
στον Άρη, έχοντας και 

ευρωπαϊκές παρουσίες 
(ακόμα σε Πόντιους Βέ-
ροιας, ΠΑΟΝΕ και Νίκη 
Πολυγύρου).

Επιστρέφει
στην «Βασίλισσα»
ο Αλέκος Δέλλιος 

από την θέση
του σκάουτερ ;

ΟιομάδεςτηςSL2
πουπήρανάδεια!



Ο ΠΑΟΚ, και το 
τμήμα Ποδο-
σφαίρου γυναι-

κών, ανακοίνωσαν την 
ανανέωση συνεργασίας 
με την Βεροιώτισα 
αθλήτρια, Αναστασία ( 
Γιάννη) Σιδηροπούλου, 
για την αγωνιστική 
περίοδο 2022-2023. 

Η Ελληνίδα χαφ, γεννημένη το 
2005 και με ύψος 155cm, συνε-
χίζει για δεύτερη χρονιά στα «α-
σπρόμαυρα», μετά την περσινή 
πετυχημένη πορεία του ΠΑΟΚ με 
την κατάκτηση του Πρωταθλή-
ματος. 

Για την ανανέωση συνεργασί-
ας της με τον ΠΑΟΚ, η Αναστα-
σία Σιδηροπούλου δήλωσε στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Συλλό-
γου, acpaok.gr:

«Με μεγάλη μου χαρά συνε-
χίζω για δεύτερη χρονιά στην Οι-
κογένεια του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, κ. 

Αθανάσιο Κατσαρή, τον έφορο, 
κ. Κωνσταντίνο Βαρδαλή, και τον 
προπονητή, Λευτέρη Κανάτα, για 
την εμπιστοσύνη που δείχνουν 
στο πρόσωπο μου. Φέτος με α-

κόμα περισσότερη υπευθυνότη-
τα, θα δώσω τον καλύτερο μου 
εαυτό. Γνωρίζοντας το προπονη-
τικό τιμ και τις συμπαίκτριες μου, 
θεωρώ ότι η σεζόν αυτή θα είναι 

πιο απαιτητική αλλά και ταυτό-
χρονα πιο αποτελεσματική. Τα 
όρια είναι για να ξεπερνάμε, και 
για αυτή την ομάδα είναι το λιγό-
τερο που μπορώ να κάνω!».

Χαντμπολ
Η Κλήρωση στο Ευρωπαϊκό 

κύπελλο ανδρών

Στην κλήρωση της EHF στην Βιέννη ‘’έφερε’’ 
τους αντίπαλους των ομάδων μας στο 
Eυρωπαικό κύπελλο ανδρών και γυναι-

κών. Στους άνδρες ο Κυπελλούχος Ελλάδας 
ΑΕΣΧ Πυλαίας θα αντιμετωπίσει τον ΑΠΟΕΛ σε 
ένα άκρως ενδιαφέρον ελληνοκυπριακό ζευγάρι.

Το ΑΠΟΕΛ δημιουργήθηκε πριν 5 χρόνια απορροφώντας την 
ΣΠΕ Στροβόλου και πέρσι κατέκτησε την 3η θέση στο πρωτάθλη-
μα.

Ο Διομήδης Άργους κληρώθηκε με την δευτεραθλήτρια Αυστρί-
ας Φίβερς που έχασε τον τελικό 3-0 από την Άπλα Χάρντ, αλλά 
είχε ολοκληρώσει στην 1η θέση την κανονική διάρκεια με 29 πό-
ντους και ρεκόρ (14-1-3).

Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την Μέταλουργκ η οποία ήταν 3η στο 
πρωτάθλημα της Β. Μακεδονίας.

1oς γύρος EHF European Cup ανδρών 2022-2023
10-11 και 17-18 Σεπτεμβρίου 2022
Διομήδης Άργους (Ελλάδα)- Φίβερς (Αυστρία)
ΑΕΣΧ Πυλαίας (Ελλάδα)- ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)
ΠΑΟΚ (Ελλάδα)- Μέταλουργκ (Βόρεια Μακεδονία)
Η κλήρωση για τον 3ο γύρο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτω-

βρίου 2022 στη Βιέννη.
*Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ξεκινούν από τον 2ο γύρο του 

EHF European Cup Ανδρών, η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί 
20 Σεπτεμβρίου.

ΟΧΕ
Κλήρωσηστις27Ιουλίου
γιαHandballPremier,

A1ΓυναικώνκαιΑ2Ανδρών
Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ανακοινώνει ότι η κλήρωση των πρω-

ταθλημάτων Handball Premier, A1 Γυναικών και Α2 Ανδρών, περιόδου 2022-2023 θα 
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία 
της ΟΧΕ. Στην κλήρωση θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι της σεζόν σε άνδρες και γυναί-
κες, μετά από ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των συλλόγων.  Η διαδι-
κασία θα μεταδοθεί σε live streaming  από το ΟΧΕ ΤV στο YouTube.
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Σε εργασίες συντή-
ρησης και επα-
νασποράς του 

γηπέδου ποδοσφαίρου 
προχωρά αυτόν τον 
καιρό η διοίκηση του 
ΦΑΣ Νάουσα, με στόχο 
να προσφέρει αρτιότε-
ρες προπονητικές και 
αγωνιστικές συνθήκες 
στους ποδοσφαιριστές 
της ομάδας.

Αντίστοιχες εργασίες ξεκίνησαν 
και στα γήπεδα Γιαννακοχωρίου, 
Μονοσπίτων και Στενημάχου, τα 
οποία θα δύνανται να χρησιμο-
ποιούνται ως βοηθητικά των προ-
πονήσεων της ομάδας, προκειμέ-
νου να διατηρηθεί στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση ο αγωνιστικός 
χώρου του δημοτικού σταδίου.

Στην κατεύθυνση αυτή και σε 
αγαστή συνεργασία με την ΠΑΕ 
Βέροια χρησιμοποιείται τον καιρό 
αυτό εξοπλισμός της, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. Η ομάδα 
του ΦΑΣ ευχαριστεί τον Αχιλλέα 
Μπίκα και την ΠΑΕ Βέροια για την 
κατανόηση και τη θερμή αποδοχή 

του αιτήματος.
Εργασίες συντήρησης -εξωρα-

ϊσμός, βελτιώσεις, ελαιοχρωματι-
σμοί κ.α.- θα γίνουν σε συνεννόη-

ση με τον Δήμο Νάουσας το επό-
μενο διάστημα και σε άλλα σημεία 
του αγωνιστικού χώρου και της 
κερκίδας του δημοτικού σταδίου.

Βελτιώσειςγηπεδικώνεγκαταστάσεων
στονΔΑΚΝάουσας
Ευχαριστήριο σε ΠΑΕ Βέροια

Για 2η χρονιά στον ΠΑΟΚ
η Αναστασία (Γιάννη) Σιδηροπούλου



10 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

Ο Στάνιμιρ Στοΐλοφ έχρισε 
φαβορί τον ΠΑΟΚ για την πρό-
κριση στον 3ο προκριματικό του 
Conference League και τον χα-
ρακτήρισε τη χειρότερη δυνατή 
κλήρωση για την Λέφσκι ωστόσο 
ξεκαθάρισε πως αν και αουτσάι-
ντερ η ομάδα του θα τα δώσει 
όλα στο γήπεδο. Την άποψη πως 
ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έ-
χει τη ταμπέλα του φαβορί κό-
ντρα στην Λέφσκι Σόφιας στην 
κόντρα των δύο ομάδων για τον 
2ο προκριματικό του Conference 
League εξέφρασε ο Στάνιμιρ 
Στοΐλοφ, τονίζοντας πάντως ότι 
παίκτες του θα προσπαθήσουν 
να ανατρέψουν τα προγνωστικά 
μέσα στο γήπεδο, έχοντας και 
τη βοήθεια του κόσμου τους στο 
πρώτο ματς. «Περιμένουν όλοι 
το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομο-
νησία. Μας έτυχε η χειρότερη 
κλήρωση, ο δυσκολότερος αντί-
παλος λόγω δυναμικής.

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πέρυσι 
στην προημιτελική φάση και είναι 
το φαβορί, αλλά τα φαβορί δεν 
κερδίζουν πάντα. Θα προσπα-

θήσουμε να κερδίσει το αουτσάι-
ντερ. Θέλω οι παίκτες μου να 
παίξουν και να τα δώσουν όλα, 
να αποφύγουν τα λάθη.

Είναι δύσκολο να αναλύσω 
τον ΠΑΟΚ με βάση τα φιλικά του 
παιχνίδια. Ξέρω ότι είναι μια πει-
θαρχημένη τακτικά ομάδα, παίζει 
βάσει του πλάνου του προπονη-
τή της. Δεν θα πρέπει να κάνου-
με το παραμικρό λάθος που θα 
δώσει δικαιώματα στον ΠΑΟΚ», 

τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο 
προπονητής της Λέφσκι και πρό-
σθεσε: «Είμαστε έτοιμοι να α-
γωνιστούμε, θέλουμε αύριο να 
έχουμε μια σοβαρή εκπροσώπη-
ση στο γήπεδο, θέλω μία ομάδα 
να παλέψει στο γήπεδο.

Είναι μία καλή ευκαιρία για 
τους νέους να πάρουν το βάπτι-
σμα του πυρός. Θέλω να ξέρουν 
πως ο κόσμος θα τους χειροκρο-
τήσει ό,τι και να γίνει αύριο.

Είναι η ευκαιρία τους να απο-
δείξουν πράγματα στο γήπεδο. 
Βέβαια μόνο με τον ενθουσια-
σμό του κόσμου δεν μπορούμε 
να κερδίσουμε μία ομάδα όπως 
ο ΠΑΟΚ». Όσον αφορά στον Ρα-
ζβάβν Λουτσέσκου, τον οποίο θα 
βρει απέναντί του στη μάχη των 
πάγκων, είπε: «Τον σέβομαι για 
τις επιτυχίες του και για όσα έχει 
πετύχει στον ΠΑΟΚ, αλλά και ε-
μείς έχουμε φιλοδοξίες. Ο ΠΑΟΚ 
είναι φαβορί στα χαρτιά αλλά ας 
το δείξει στο γήπεδο. Αν δεν εί-
χαμε φιλοδοξίες δεν θα ήμασταν 
σήμερα εδώ.

Από τους πέντε παίκτες μας 
που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα, ίσως μόνο ένας μπορεί να 
αγωνιστεί. Θα το δούμε αύριο. 
Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στο 
πλάνο μας, να βγούμε και να α-
γωνιστούμε περήφανα, να μην 
μας κυριεύσει το συναίσθημα και 
ο ενθουσιασμός λόγω Ευρώπης. 
Στο τέλος της ημέρας, αν έχουμε 
κάνει όλα αυτά που πρέπει, θα 
είναι σίγουρο ότι θα έχουμε κάνει 
το καλύτερο δυνατό».

«Παγώνουν» οι λογαριασμοί της 
ΕΟΠΕ - Προς διάλυση το Βόλει!

Στενεύει ασφυκτικά ο κλοιός για την ομοσπονδία βόλεϊ, αφού 
η εκτέλεση δικαστικής απόφασης για παλαιότερες οφειλές δημι-
ουργεί οικονομικό τέλμα. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΟΠΕ έχει να δίνει 
χρήματα σε εταιρία σεκιούριτι για τη φύλαξη του κλειστού της Παι-
ανίας. Αρχικά η πληρωμή γίνονταν με κρατικό χρήμα αλλά μέσω 
της Ομοσπονδίας, όμως όταν σταμάτησε να συμβαίνει αυτό ο 
λογαριασμός έφτασε σε ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ, 
ενώ με τους τόκους ανήλθε στις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. Ζήτημα, 
το οποίο έφτασε μέχρι και στην βουλή, με την εταιρία σεκιούριτι να 
πετυχαίνει τελικά το πάγωμα των λογαριασμών της Ομοσπονδίας. 
Έτσι, αυτή τη στιγμή η ΕΟΠΕ δεν μπορεί να πληρώσει κανένα από 
τα τρέχοντα έξοδα της κάτι που φυσικά δένει τα χέρια του Γιώργου 
Καραμπέτσου. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάλεσε έκτακτο 
Δ.Σ. στο οποίο θα ενημερώσει για την κατάσταση και θα υποβάλει 
την παραίτησή του. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θέμα το οποίο 
μπορεί να λυθεί μόνο με κρατική παρέμβαση και μένει να δούμε 
εάν αυτή θα συμβεί. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η διοίκηση 
Καραμπέτσου έχει ρίξει μεγάλο βάρος στο κομμάτι των χρεών σε 
όλη τη θητεία της. Το χρέος της Ομοσπονδίας είχε φτάσει στα επτά 
εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο αυτή τη στιγμή έχει πέσει λίγο πάνω 
από το ένα εκατομμύριο συμπεριλαμβανομένων και των περίπου 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ που οφείλονται στην εταιρία σεκιούριτι.

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

18-07-2022 μέχρι 

24-07-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε 
για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με 
την Λέφσκι Σόφιας (21/07, 20.00), 
ενώ αναφέρθηκε και στα μετα-
γραφικά του Δικεφάλου. Πραγμα-
τοποιήθηκε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης η συνέντευξη Τύπου του 
ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με 
την Λέφσκι Σόφιας (21/07, 20.00, 
Novasports 2HD).

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε 
για πολλά θέματα που αφορούν 
την επικαιρότητα του Δικεφάλου 
και αναφέρθηκε στα πλάνα του 
για το ματς με την βουλγαρική πε-
ρίοδο, αλλά και τα μεταγραφικά.

Αρχικά ο κόουτς του ΠΑΟΚ τό-
νισε: «Είναι περίοδος προσαρμο-
γής. Πρέπει να πηγαίνουμε μέρα 
με την ημέρα κυρίως με τους πο-
δοσφαιριστές που δεν βρέθηκαν 
μαζί μας στην προετοιμασία. Είναι 
μια περίοδος που δεν μου αρέσει. 
Πρέπει να προσαρμοστούμε στα 
δεδομένα. Ο Μπίσεσβαρ μάλλον 
δεν θα είναι μαζί μας, ο Νάρεϊ θα 
είναι στη λίστα, έχει κάνει προετοι-
μασία, ενώ ο Μπράντον θα είναι 
κι αυτός διαθέσιμος, πάρα το γε-
γονός πως ήρθε από διακοπές».

Σε ερώτηση για τον Λύρατζη: 
«Όχι, δεν θα είναι μαζί μας»

Για τον Κούτσια: «Πιστεύω 
πως ο Κούτσιας είναι χαλαρός με 
την καλή έννοια. Η παρουσία του 
στα φιλικά και το ότι αντιλήφθηκε 
ότι θα είναι βασικό τον απελευ-
θέρωσε. Έχει μεγαλώσει ακόμη 
έναν χρόνο και φαίνεται πιο ώρι-
μος, όπως και ο Κωνσταντέλιας 
και γι’ αυτό τους κρατήσαμε στο 
ρόστερ. Είμαι ικανοποιημένος και 
για τους δύο.

Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι 
οποίοι δεν διδάχθηκαν πολύ καλά 
για το πως θα συμπεριφερθούν, 
όμως δείχνουν πως έχουν μπει 
στον σωστό δρόμο».

Για το αν είναι περισσότερο 
αγχωμένος επειδή είναι το πρώτο 

επίσημο παιχνίδι της σεζόν: «Πι-
στεύω ότι είμαι ανήσυχος τόσο 
όσο πρέπει για το πρώτο παιχνί-
δι της σεζόν. Μπορώ να σας πω 
πως από το πρώτο στάδιο της 
προετοιμασίας και τα φιλικά, νιώ-
θω πολύ ωραίο και αυτό μου δίνει 
αυτοπεποίθηση. Δεν μπορώ να 
σας πω τι θα γίνει αύριο. Είναι 
ένα γκρουπ που έρχεται με θέ-
ληση στην προπόνηση. Μέρα με 
την μέρα πρέπει να ξεπεράσουμε 
τα όριά μας, όπως έκανε και το 
περσινό γκρουπ. Υπάρχουν και 
οι νέοι ποδοσφαιριστές που φέρ-
νουν ενθουσιασμό. Θέλουμε να 
κερδίζουμε ακόμα και τα παιχνίδια 
στην προπόνηση».

Για το σημερινό παιχνίδι και 
το ρόστερ: «Περιμένω κάποιες 
κινήσεις, η διοίκηση ξέρει. Αυτή 
την στιγμή δεν πιεζόμαστε. Για 

το πόσα παιχνίδια θα παίξουμε 
κανείς δεν το ξέρει. Περιμένω ένα 
δύσκολο παιχνίδι, θα αντιμετωπί-
σουμε μια σκληρή ομάδα. Είναι 
μια ομάδα που παίζει πολλές… 
βρώμικες μπάλες, με γρήγορους 
παίκτες στην επίθεση. Εμείς έ-
χουμε την πίεση της πρόκρισης. 
Είναι ευκαιρία για τους παίκτες 
της Λέφσκι όταν παίζουν με μια 
ομάδα που πήγε στους 8 πέρσι. 
Πιστεύω πως θα παρουσιαστούμε 
όπως πρέπει».

Για την μεαγραφή του μεσο-
επιθετικού και για τον δανεισμό 
του Τζίμα: «Η περσινή σεζόν ήταν 
τελείως διαφορετική. Ειδικά όταν 
παίξαμε Play Off, Κύπελλο και 
Ευρώπη. Πολλοί παίκτες έφυγαν, 
ήρθαν καινούργιοι. Σίγουρα θέλω 
ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Θα 

θέλαμε να πάρουμε παίκτες από 
την Λίβερπουλ ή την Μάντσεστερ 
Σίτι, ωστόσο θα θέλαμε παίκτες 
που θα μπορούσαν να ανταπο-
κριθούν στα θέλω μας».

Για τον Τζίμα, νομίζω πως το 
ποδόσφαιρο χρειάζεται παίκτες 
σαν αυτόν. Έχει ταχύτητα, ποιό-
τητα και δύναμη. Αυτό πρότεινα 
στον Τζίμα να γίνει αμυντικός και 
να ακολουθήσει τα παραδείγματα 
του Τσιμίκα και τον Γιαννούλη.

Ο Τζίμας αποφάσισε πως θέ-
λει να εξαντλήσει τις πιθανότητές 
του ως εξτρέμ και να πάει στον 
ΠΑΣ Γιάννινα, θα μπορούσε να 
μείνει στον ΠΑΟΚ και να παίξει 
στην Β ομάδα και όποτε τον χρει-
αζόμασταν να μας βοηθούσε στην 
πρώτη ομάδα, όμως πήρε την α-
πόφασή του».

Λουτσέσκου:«Εμείςέχουμετηνπίεση
τηςπρόκρισης,περιμένωναέρθουν

καιάλλοιπαίκτες»

Πέμπτη 21-07-2022
16:00-21:00 ΜΑΖΑ-

ΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙ-

ΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

16:00-21:00 ΜΑ -
ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 23310-

23132

19:00-21:00 ΜΟΥ-
ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ 28 23310-25130

21:00-08:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

Φαρμακεία

ΑΠΟ18/7ΕΩΣ19/8ΤΟΩΡΑΡΙΟ
ΕΙΝΑΙΣΥΝΕΧΕΣ08:00-16:00

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στοΐλοφ: «Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί
αλλά δεν κερδίζουν πάντα τα φαβορί»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 20 Ιουλίου 

2022 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα Βέ-
ροιας η Μελαχροινή Δημητριάδου σε 
ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 21 Ιουλίου 

2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Σάββας Στυλ. Ευθυμιάδης σε ηλικία 
92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.Κάλεσμα καθηγητών 

για δωρεάν ενισχυτική 
διδασκαλία στο Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Βέροιας
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό την αι-

γίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας θα λειτουργήσει 
για ακόμη μία χρονιά παρέχοντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  
μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ Λυκείου. 

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

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

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

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

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

Ευχαριστήριο 
του Ομίλου Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙ-

ΣΤΕΙ 
1) Την Κα Μαρικα Κουκουδη για τη δωρεά 50 ευρώ αντί 

στεφανου, εις μνημη της συμπεθερας Ηλιάνας Θεοδωρικα 
2) Την Κα Αλατσιδου Ελενα για οικονομική ενίσχυση του 

συλλόγου 50 ευρώ 
3) Την Κα Αναστασια Ντουμανοπουλου για οικονομική 

ενίσχυση του συλλόγου 50 ευρώ

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

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

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

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

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Πέμπτη 
21 Ιουλίου στις 
7:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών 
«Επ ι σ κοπ ι κός 
Λόγος» με θέμα: 
«Παρθενία και 
αγνότητα έναντι 
του γάμου» μέσα 
από την ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελί-
δα στο Facebook 
και τον ραδιοφω-

νικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».
Την Παρασκευή 22 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-

γυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Μαρκέλλης 
της Χιοπολίτιδος στη Νέα Λυκογιάννη.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Παρασκευής Κορυφής Η-
μαθίας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΝΗ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας πατέρα και  παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΕΚΑ

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

Τα τέκνα, Ο εγγονός 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι
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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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δι-

αμερίσματα 80 τ.μ. και 

85 τ.μ. στο Κάτω Μα-

κροχώρι και τα δύο μα-

ζί 45.000 ευρώ. Τηλ.: 

6987 239560 & 6987 

234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο, 

ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 

Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 

6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 

τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 

6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανα-

καινισμένο, στην Τρι-

ανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 

κουζίνα, W.C., φυσικό 

αέριο, air condit ion, 

πολύ κοντά στα Πανε-

πιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 

γκαρσονιέρα 50 τ.μ., επί 

της Κονίτσης 29 (δίπλα 

στα Αστικά), 1 υπνοδω-

μάτιο, 1 σαλοκουζίνα, 

W.C., 1ος όροφος, με 

ελάχιστα κοινόχρηστα 

(μερικώς επιπλωμέ-

νη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 

τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δι-

αμέρισμα στη Σκύδρα 

90 τ.μ., 1ος όροφος, 

ανακαινισμένο, χωρίς 

θέρμανση, χωρίς κοινό-

χρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

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 
απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετι-
κά, με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη 
και μεγάλη αυλή.  Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 

στρέμματα, χέρσο, αρδευ-

τικό, πάνω στην άσφαλτο. 

Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 

κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ε-

νοικιαζόμενα δωμάτια στον 

Μαρμαρά Χαλκιδικής. Πα-

ρέχεται: διατροφή, διαμονή, 

πλήρης ασφάλιση και ικα-

νοποιητικός μισθός. Πληρ. 

τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρη-

ση στη Βέροια γία πλήρη 

απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Μηχανικός & Ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη απασχόληση. ΖΗ-

ΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου 

από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με 

πείρα, παραδίδει μαθήματα 

ΑΟΘ σε μαθητές των ΓΕΛ, 

καθώς και μαθήματα ΑΟΘ 

και ΑΟΔΕ σε μαθητές των 

ΕΠΑΛ. Μετάβαση κατ’ οίκον 

σε χωριά. Τηλ. επικοινωνίας: 

6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλούνται Διαμερίσματα  

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα 

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

Απαραίτητα προσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσοψη, 
θερμομονωμένο, με αντλία 
θερμότητας, 3ος όροφος, 
κοντά σε αγορά, στάσεις, 
Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υ-
πάλληλος φαρμακείου.

Τηλ.: 6956 483486.

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

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

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

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

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

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, εταιρεία με περισσότερα από 40 
χρόνια παρουσίας στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης εξει-
δικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη των πιο απαιτητι-
κών γεωργικών καλλιεργειών, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Ηλεκτρολόγο – συντηρητή και
1 Αυτοματιστή
Απαραίτητη η βιομηχανική εμπειρία.
Αποστολή βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com



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

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

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

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-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 
Business Advisors 
σε περιμένει!

Η καθημερινότη-
τα σου θα περιλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τι περιμένουμε από εσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τι να περιμένεις από εμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: vasileios.nikolaou1@vodafone.com 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ. 6989888769 & 6937207760 & 6947812304



Συνολικά 1.501 νέοι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας ε-
ντάχθηκαν στο πρόγραμμα “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, στο 
πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης 
και θα χρηματοδοτηθούν για τα επιχειρηματικά τους σχέδια με 
συνολικό ποσό άνω των 55 εκ. ευρώ.

Ήδη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων και τα 
ενταγμένα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως 
και οι προϋποθέσεις για την απορρόφηση της επιχορήγησης 
ανά δικαιούχο. Επίσης, οι δικαιούχοι και οι μελετητές σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Κάθε νέος γεωργός λαμβάνει επιδότηση 35.000, 37.500 ή 
40.000 ευρώ αναλόγως της περιοχής υλοποίησης του σχεδίου 
και της κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης.

Οι επιλαχόντες έχουν ενημερωθεί ώστε όσοι δεν έχουν προ-
σκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά να το πράξουν εντός των 
επόμενων ημερών για να ενταχθούν στους δικαιούχους, ενώ θα 
προχωρήσει και η διαδικασία των ενστάσεων, προκειμένου όσοι 
δικαιωθούν επίσης να ενταχθούν στους δικαιούχους. Οι επιπλέ-
ον των 1.501 δικαιούχοι θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρω-
ση των συγκεκριμένων διαδικασιών.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Α-
πόστολος Τζιτζικώστας, “ η ενίσχυση των γεωργών και κτηνο-
τρόφων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησής μας, 
καθώς το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κε-
ντρικής Μακεδονίας είναι σταθερά στο επίπεδο άνω του 20%. 
Με το πρόγραμμα των νέων γεωργών όχι μόνο ενισχύουμε 
αγροτικά επιχειρηματικά σχέδια, όχι μόνο στηρίζουμε την πρω-
τογενή παραγωγή, αλλά ανανεώνουμε ηλικιακά τον αγροτικό 
κόσμο, που είναι κρίσιμη παράμετρος για την εξέλιξη του πρω-
τογενούς τομέα στο μέλλον. Επίσης, δίνουμε λύση και σοβαρό 
κίνητρο σε νέους συμπολίτες μας, που είναι άνεργοι ή δεν έχουν 
διέξοδο απασχόλησης, ώστε να μείνουν στον τόπο τους και να 
ασχοληθούν με την πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη. Η Περιφέρεια, 
πέρα από τους 1.501 νέους γεωργούς, που ήδη εντάχθηκαν 
στο πρόγραμμα και θα ενισχυθούν με 55 εκ. ευρώ, στοχεύει να 
εξαντλήσει τον συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος 
ύψους 86 εκ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι τελικοί δικαιούχοι θα 
ξεπεράσουν τους 2.000”.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Κεφα-
λάς επισήμανε: “στο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων γεωργών 
υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 3.100 αιτήσεις νέων 
ανθρώπων, που θέλουν να επενδύσουν στη γεωργία σε όλες 
τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και στο 
τέλος αυτής της διαδικασίας θα ενταχθούν όλοι όσοι το δικαι-
ούνται στο πρόγραμμα και θα έχουν πρόσβαση στην ενίσχυση, 
που είναι καθοριστική για τον αγροτικό κόσμο της Κεντρικής 
Μακεδονίας”.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι ενδικοφανείς προσφυ-
γές κατά της απόφασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
υποβάλλονται μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκα-
πέντε ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης 
ένταξης πράξεων, ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιο-
δήποτε επιπλέον έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλι-
είας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κατά τόπους 
ΔΑΟΚ και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

P Ως χώρα τα τελευταία 
χρόνια πρέπει να έχουμε α-
σπαστεί τον εκνευρισμό…

P Κάτι που την προγενέ-
στερη περίοδο συνέβαινε παρα-
δοσιακά στους σώγαμπρους.

P Την αγάπη την πείραξε 
η ζέστη. Από χθες βάλθηκε 
να με πείσει ότι η καλύτερη 
γεύση στο χάμπουργκερ είναι 
το μαρούλι.

P Ναι! Να δείτε που αυτή θα 
μας πει μετά ότι τρώει βανίλια 
υποβρύχιο για να πίνει το νερό.

P Φανταστείτε πως όταν α-
γοράζει γιαούρτι 2%, το πρώ-
το πράγμα που κάνει μόλις επιστρέψει σπίτι 
είναι να το βάλει να φορτίσει.

P Τελικά μερικοί και μερικές μπαίνουν με μέ-
σον στο ανθρώπινο είδος.

P Αγριογούρουνα κολυμπούσαν λέει δίπλα 
σε κολυμβητές στη Χαλκίδα. Κάθε χρόνο βου-
νό, φέτος είπαν να πάνε θάλασσα.

P Δεν μας έφταναν δηλαδή χίλια συμπράγκα-
λα που παίρνουμε για να πάμε στη θάλασσα, 

τώρα θέλει να παίρνουμε και δίκαννο.

P Εσείς καλού κακού να αποφεύγετε την 
έκθεση στον ήλιο. Αλλά, θα μου πείτε, ποιος 
χαζός κάθεται με τέτοιον ήλιο να γράψει έκθε-
ση ε;

P Φωτιές και φέτος. Ο κακός μας ο καιρός 
βγαίνει και σε λιακάδα.

P Δύο καρδιές προτείνονται σε έναν ασθε-
νή, η μία από έναν 25χρονο νεαρό σε εξαι-

ρετική φυσική κατάσταση, 
η άλλη από έναν 86χρονο 
τραπεζίτη. Ο ασθενής επι-
λέγει τον δεύτερο. «Γιατί;» 
τον ρωτούν οι γιατροί. «Γιατί 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί πο-
τέ», απαντά ο ασθενής!

P Και:
Ένα ζευγάρι έχει δίδυμα, 

από τα οποία το ένα είναι κω-
φάλαλο. Μετά από συνεχείς 
επισκέψεις στους πιο διάση-
μους γιατρούς, η μάνα δέχεται 
τη μοίρα τους. Ο πατέρας, ό-
μως, πέφτει σε βαθιά μελαγ-
χολία. Φεύγει από το σπίτι και 
αρχίζει να γυρνάει ρακένδυ-
τος. Η γυναίκα του με τη βοή-
θεια ενός συναδέλφου του, τον 
βρίσκει μετά από μήνες κάτω 
από μια γέφυρα.

– Ρε Κώστα, τι πράματα εί-
ναι αυτά που κάνεις; του λέει ο συνάδελφός του.

– Τι να κάνω, ρε Τάκη; Το παιδί μου θα μείνει 
μουγκό και κουφό για όλη του τη ζωή. Με τι κου-
ράγιο να ζήσω;

– Σώπα, ρε! Εγώ ξέρω μια τσιγγάνα που τα 
γιατρεύει όλα!

Ο Κώστας παίρνει κουράγιο, μαζεύει όλες του 
τις οικονομίες και πάει να βρει την τσιγγάνα:

– Θα ανέβεις στο βουνό, του λέει εκείνη, θα 
μαζέψεις τσάι και θα το δώσεις καυτό στο παιδί 
την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα. Μετά θα το βου-
τήξεις 3 φορές στην παγωμένη θάλασσα. Μπορεί 
να πονέσει, αλλά η γλώσσα του θα πηγαίνει ρο-
δάνι!

Ο Κώστας κάνει ό,τι του είπε η τσιγγάνα. Το 

πιο κρύο βράδυ του χειμώνα βράζει το τσάι και το 
δίνει στο παιδί. Μετά, ενώ εκείνο ουρλιάζει από 
τους πόνους, το παίρνει, το βάζει στο αμάξι και το 
πηγαίνει στη θάλασσα. Το βουτάει μια, το βουτάει 
δυο, το βουτάει τρεις. Μόλις το βγάζει, το παιδί 
αρχίζει να τον βρίζει πατόκορφα. Έκπληκτος, αλ-
λά χαρούμενος, ο Κώστας παίρνει το παιδί, το τυ-
λίγει σε μια κουβέρτα, το βάζει πάλι στο αμάξι και 
ξεκινά για το σπίτι. Μόλις φτάνει, βλέπει τη γυναί-
κα του στην πόρτα να τον κοιτά με ειρωνικό ύφος:

– Τι έγινε; τον ρωτά.
– Γυναίκα, δε θα το πιστέψεις! Το παιδί μίλησε! 

Με έβριζε συνέχεια…
– Καλά σου έκανε, αφού πήρες το άλλο μας 

παιδί!
Κ.Π.
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Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι 1.501 αγρότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα 

“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” και ενισχύονται με ποσά 35.000 – 40.000 ευρώ
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