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Επιτέλους, συνεργείο με γερανό 
χθες για την αποκατάσταση του 

πρώην S/M της ΕΑΣ Βέροιας

Ποιες απουσίες δεν μετράνε 
για τους μαθητές…

Από 27 Μαΐου έως 2 Ιουνίου ενόψει των εγκαινίων
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Φρ. Καρασαρλίδου στην ΔΕΥΑ Βέροιας: 
«Απαράδεκτη κάθε σκέψη 
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Φορολογικές δηλώσεις 2022: Παρά την λήξη
στο τέλος Ιουνίου οι λογιστές «φοβούνται»

ότι θα «φάνε» όλο το καλοκαίρι

«Τα Tρία Σκαλοπάτια»
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Χαράξτε στρατηγική
και στόχους στα «πράσινα» 

επιδοτούμενα προγράμματα 
και όχι «όποιος πρόλαβε

τον Κύριο είδε»!!!
Έχω την εντύπωση ότι μέχρι σήμερα, όσα «πράσινα» 

προγράμματα έχουν τρέξει, δεν είχαν βάση έναν κεντρικό 
σχεδιασμό με στόχευση, αλλά ήταν λιγάκι μια στο καρφί και 
μια στο πέταλο. Εξηγούμαι. Αναφέρομαι σε προγράμματα 
για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που άνοιγαν νύχτα 
για λίγα λεπτά και «όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε», σε 
αποσύρσεις οχημάτων και ενεργοβόρων συσκευών με 
αντίστοιχες επιδοτήσεις για αγορά νέων και φιλικότερων 
προς το περιβάλλον, που και πάλι δεν βασίζονται σε ένα 
οργανωμένο σχέδιο με επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, 
αλλά στα τυφλά και όποιος θέλει. Ανάλογα ξεκίνησαν και 
τα φωτοβολταϊκά που έπεσαν αρχικά όλοι επάνω σαν τις 
μύγες και μετά όπου φύγει-φύγει, όταν έπεσαν οι τιμές που 
έδινε ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Δεν είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για να λειτουργούμε 
τυχοδιωκτικά, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για την ε-
ξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση προστασία του 
περιβάλλοντος; Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ που έφτασε 
το πράγμα και λέμε το ρεύμα-ρευματάκι και το πετρέλαι-
ο-πετρελαιάκι, είναι επιβεβλημένος ένας μακροπρόθεσμος 
ενεργειακός σχεδιασμός με εθνική στρατηγική βασισμένη 
στις ευρωπαϊκές οδηγίες και προγράμματα που θα είναι 
διαρκώς ανοιχτά για τα επόμενα χρόνια. Θέλεις να βάλεις 
ηλιακό στο σπίτι σου ή φωτοβολταϊκά; Όποτε το αποφασί-
σεις να έχεις την σωστή καθοδήγηση και χωρίς πίεση χρό-
νου αν θα γίνεις δεκτός σε μια πλατφόρμα που κλείνει σε 
λίγα λεπτά, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις για το σπίτι, 
την επιχείρηση σου και κατ’ επέκταση να βοηθήσεις στο 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό ζήτημα ουσιαστικά.    

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Φορολογικέςδηλώσεις2022:Παράτηνλήξη
στοτέλοςΙουνίουοιλογιστές«φοβούνται»

ότιθα«φάνε»όλοτοκαλοκαίρι
Η προθεσμία για τις φορολογικές δη-

λώσεις 2022 λήγουν νωρίτερα φέτος, 
στις 30 Ιουνίου και μέχρι στιγμής έχουν 
εκκαθαριστεί 1,17 εκατομμύρια δηλώ-
σεις, δηλαδή μόλις το 18,24%. 

Από τις δηλώσεις που έχουν υπο-
βληθεί μέχρι την Παρασκευή(20/5)
προκύπτει ότι το 29,05% των φορολο-
γουμένων πληρώνει έξτρα φόρο για τα 
εισοδήματα του 2021, το 56% έχουν 
μηδενικό εκκαθαριστικό, ενώ σχεδόν το 
14,14% λαμβάνει επιστροφή φόρου.

Ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκ-
καθαριστικών διαμορφώνεται στα 545 
ευρώ.

Μόλις προχθές(19/5) άνοιξαν οι δη-
λώσεις για τις εταιρείες, ενώ μέχρι το 
τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχει ανταπο-
κριθεί το σύνολο των περίπου 6,5 εκατ. 
που πρέπει να υποβάλουν. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με λογι-
στές εξέφρασαν για μια ακόμη φορά την 

δυσαρέσκειά τους, αφού παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις άνοιξαν στις 31 Μαρτίου έχουν υποβληθεί ελάχιστες και εί-
ναι αδύνατο μέχρι το τέλος Ιουνίου να καταφέρουν να διεκπεραιώσουν τόσο μεγάλο όγκο δηλώσεων. Θεωρούν βέβαιη 
την χορήγηση παράτασης και φοβούνται ότι για μια ακόμη χρονιά θα «φάνε» όλο το καλοκαίρι κάνοντας δηλώσεις. 

«Κατέβηκε» για λίγες ώρες το gov.gr
Από χθες βράδυ στις 23:00 έως σήμερα στις 9:00 το πρωί δεν ήταν διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓ 

Πληροφοριακών Συστημάτων -το gov.gr- λόγω αναβάθμισης των βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα δεν ήταν διαθέσι-
μες όλες οι υπηρεσίες του gov.gr που σχετίζονται με αυθεντικοποίηση χρηστών μέσω κωδικών Taxisnet (όπως ΗΔΙΚΑ, 
e-ΕΦΚΑ κ.α.), Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότη-
τας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, φορολογική διοίκηση ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως Taxisnet, 
ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α. και υπηρεσίες σχετικές με COVID-19. 

Με την ψηφιακή διαχείριση τόσων πολλών πεδίων της καθημερινότητας του πολίτη είναι φυσιολογική η αναβάθμι-
ση του συστήματος για να μπορεί να σηκώσει τόσο το βαρύ φορτίο εργασίας, όσο τα δεδομένα και τις πληροφορίες. 
Πάντως εκτός από τους λογιστές που λόγω φόρτου μπορεί και να το ξενυχτάνε, οι πολίτες μπορείτε εκτός αυτών των 
ωρών που θα διαρκέσει η αναβάθμιση να κάνετε την δουλειά σας.

Επιτέλους,συνεργείομεγερανόχθες
γιατηναποκατάστασητουπρώηνS/MτηςΕΑΣΒέροιας

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι, όπως έλεγαν και παλιά στις εφημερίδες, απο το σχόλιο που γράψαμε χθες 
σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση και την εικόνα που παρουσιάζει το πρώην σούπερ μάρκετ της ένωσης αγροτικών 
συνεταιρισμών(ΕΑΣ) και μετέπειτα Μαρινοπουλου, στην οδό Βενιζέλου της Βέροιας, το οποίο ανήκει στην τράπεζα Πει-
ραιώς, και το πρωί συνεργείο με γερανό, από την Τράπεζα προφανώς, ξεκίνησε κάποιες εργασίες αποκατάστασης του 
εξωτερικού του κτιρίου. Μακάρι αυτές να συνεχιστούν και να προχωρήσουν και στο εσωτερικό, να αποκατασταθούν τα 
σπασμένα τζάμια και να κλείσουν οι τρύπες στους τοίχους από τις οποίες όπως μαρτυρούν με αγανάκτηση οι κάτοικοι και 
τα μαγαζιά, βγαίνουν μεγάλα ποντίκια και τρωκτικά και κυκλοφορούν σε όλη τη γειτονιά. Να διασφαλιστεί τουλάχιστον, 
καταρχάς, το κομμάτι της δημόσιας υγείας…

Ποιες απουσίες δεν μετράνε για τους μαθητές…
Aπουσίες που έχουν καταχωρισθεί 

ή θα καταχωρισθούν και δεν οφεί-
λονται σε υπαιτιότητα των μαθητών 
αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανω-
τέρας βίας (πχ ορισμένες διαπιστω-
μένες επίσημα ασθένειες, στενές ε-
παφές νοσούντων με κορονοϊό, κλπ) 
ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώνονται υπό την επο-
πτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. 
συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητι-
κούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν 
για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 
των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 
2021-22. Αυτό αναφέρει νέα εγκύκλιος 
του Υπουργείου σχετικά με τις απου-
σίες από το σχολείο….



Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα των αιτήσεων για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη ιδιω-
τικών κατοικιών. |Μάλιστα σε επίσημο Οδηγό του 
ΔΕΔΔΗΕ, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υπάρχουν 
αναλυτικές  πληροφορίες μέσω 35 ερωτήσεων – α-
παντήσεων που λύνουν κάθε απορία.

Το νέο ειδικό πρόγραμμα, που έχει θέσει σε ε-
φαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, αφορά στην εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) στις  στέγες οικιακών 
καταναλωτών. Απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά, 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 6 
κιλοβάτ στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεμένα νη-
σιά και την Κρήτη ενώ στα λοιπά μη διασυνδεδεμένα 
νησιά το όριο είναι 3 κιλοβάτ. Η  σύμβαση για την 
πώληση της ενέργειας έχει διάρκεια 20 έτη, με τιμή 
αποζημίωσης 87 ευρώ/MWh.

Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συ-
στήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής 
σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής 
χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου 
του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου εγκαθίσταται το 
σύστημα.

Επίσης μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό 
νερό χρήσης της ιδιοκτησίας πρέπει να καλύπτεται 
με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως εν-
δεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Από το πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα ε-
γκατάστασης σταθερών ΦΒ συστημάτων σε κτιρια-
κές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοι-
κία, δηλαδή στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπερι-
λαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσό-
ψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων 

του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, 
όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο και εφόσον δεν 
αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κα-
νονισμού (ΝΟΚ) και σε ειδικότερους όρους δόμησης 
που ισχύουν για την περιοχή.

Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός 
του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, 
άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. 
Διευκρινίζεται ότι για την εγκατάσταση του ΦΒ συ-
στήματος μπορεί να επιλεγεί οποιοσδήποτε από 
τους ανωτέρω χώρους ή και συνδυασμός αυτών.

Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ συστή-
ματος επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέ-
δου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε 
συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συ-
στημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματί-
ες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση 
(π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) 
καθώς και την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του 
χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και 
τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους.

Για την περίπτωση ΦΒ συστήματος σε κοινό-
χρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται 
η εγκατάσταση ενός ή και περισσότερων ΦΒ συ-
στημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην 
περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιο-
κτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή 
ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά 
από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή 
κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιο-
κτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρί-

ου η οποία αποδεικνύεται με πρα-
κτικό ομόφωνης απόφασης της 
γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη 
συμφωνία αυτών, με ευθύνη των 
ενδιαφερομένων.

Πηγές της αγοράς αναφέρουν 
ότι με τις τρέχουσες τιμές της ηλε-
κτρικής ενέργειας δημιουργούνται 
ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα 
της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού, 
ενώ από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται 
ότι «το πρόγραμμα «φωτοβολταϊ-
κά στις στέγες» είναι οικονομικός 
συμψηφισμός που ναι μεν εξαρ-
τάται από την τιμή του ρεύματος 
αλλά σε κάθε περίπτωση αποδί-
δει στον καταναλωτή το 100% της 
παραγόμενης πράσινης ενέργειας 
που παράγεται. Είναι γεγονός ότι 
οι τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας κινούνται σε πρωτοφανή 
επίπεδα εδώ και αρκετούς μήνες. 
Αποκλείεται όμως να παραμείνουν 
σε αυτά για τα επόμενα 20 χρόνια. 
Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις 
που κάνουν λόγο για αποκλιμά-
κωση εντός του έτους, το δυνητικό 
όφελος για τα νοικοκυριά που θα 
επιλέξουν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα θα αυξηθεί».

(Λεπτομερείς πληροφορίες 
στον Οδηγό του ΔΕΔΔΗΕ) 
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Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σήμερα στη Βέροια
Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 

την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης ηλι-
ακού θερμοσίφωνα, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απα-
γόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στις κατωτέρω 
οδούς: 1. Μιαούλη, από την συμβολή της με την οδό Ρ. Φεραίου 
έως την συμβολή της με την οδό Καραϊσκάκη 2. Ρ. Φεραίου, από 
την συμβολή της με την οδό Εθν. Αντιστάσεως έως την συμβολή 
της με την οδό Μιαούλη. 3. Μιαούλη, από την συμβολή της με την 
οδό Ειρήνης έως την συμβολή της με την οδό Ρ. Φεραίου Άρθρο Οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο 
21-05-2022 και κατά τις ώρες από 16:00΄έως 18:00΄. Οι ρυθμιστικές 
πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις 
ώρες της απαγόρευσης στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω 
παρακαμπτήριων οδών. 

Ρυθμίσεις για εναλλάξ κυκλοφορία
 την Κυριακή σε οδούς της Βέροιας

Επίσης, για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη 
διάρκεια εργασιών μεταφοράς οικοσκευών αποφασίστηκε η εναλλάξ 
κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορί-
ας: 1. στην οδό Μητροπόλεως, στον αριθμό 6, στον κλάδο κυκλο-
φορίας από την Πλατεία Ρακτιβάν προς την οδό Ελιάς. 2. στην οδό 
Μητροπόλεως, στη συμβολή της με την οδό Ζωγιοπούλου, στον 
κλάδο κυκλοφορίας από την οδό Ελιάς προς την Πλατεία Ρακτιβάν. 
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 22-05-
2022 και κατά τις ώρες από 07:00΄ έως 11:30΄.

Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτι-
κών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κο-
ρωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια 
της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

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

Δευτέρα 23.05.22 έως Παρασκευή 27.05.22 από 8:30 
έως 15:00

Κυριακή 29.05.22 από 8:30 έως 14:30.
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 ολο-

κληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Ανοιχτή πρόσκληση σε ομιλία 
του Σάββα Καλεντερίδη

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ(ΕΠΗ)  στα πλαίσια της ι-
στορικής-εθνικής αφύπνισης και 
της συνειρμικής σύνδεσης του 
ιστορικού παρελθόντος με το 
γίγνεσθαι της σημερινής πραγ-
ματικότητας σας προσκαλεί στην 
εκδήλωση που διοργανώνει, με 
συνδιοργανωτή την ΕΥΞΕΙΝΟ 
ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ, με καλεσμένο 
ομιλητή τον Σάββα Καλεντερίδη, 
συγγραφέα, Γεωστρατηγικό Ανα-
λυτή.

Το θέμα της παρουσίασης εί-
ναι: «ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛ-
ΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ-Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».
  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Βέροια, το Σάββατο 21 

Μαϊου 2022 και ώρα 6.00μ.μ. στο αμφιθέατρο της Αγίας Παρασκευ-
ής στο Πασά Κιόσκι(Μάρκου Μπότσαρη 78-80). 

Η παρουσίαση της ομιλίας θα λειτουργήσει σαν Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο με προβληματισμούς-ερωτήσεις του κοινού προς τον ομιλη-
τή, μετά το πέρας αυτής.

Θα προηγηθεί τρισάγιο στη μνήμη της Γενοκτονίας του Πόντου.

Απαγόρευση στάθμευσης 
σε πλευρές των οδών 

Παπάγου και Παύλου Μελά 
της Αλεξάνδρειας

 
Από το Τμήμα Συγκοινωνι-

ών, Εγκαταστάσεων & Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας του Δήμου 
Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται 
ότι από το ξημέρωμα της Δευ-
τέρας 23.05.2022 τίθεται σε 
εφαρμογή η απαγόρευση της 
στάσης-στάθμευσης καθ’όλο 
το 24ωρο στις παρακάτω ο-
δούς:

1. Στην οδό Αλ. Παπάγου 
από Δ. Βετσοπούλου έως Γρ. 
Λαμπράκη θα ισχύσει απαγό-
ρευση στάθμευσης από τη νό-
τια πλευρά της οδού.

2. Στην οδό Π. Μελά από Ν. 
Πλαστήρα έως Δ. Βετσοπού-
λου θα ισχύσει απαγόρευση 
από τη νότια πλευρά της οδού.

Η σχετική σήμανση (Ρ-40) 
έχει τοποθετηθεί και θα τεθεί 
σε εφαρμογή από το ξημέρωμα της Δευτέρας 23.05.2022.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν βάσει του Άρθρου 34 
του ΚΟΚ, έπειτα από υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής.

Άνοιξε το νέο πρόγραμμα για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Χριστούγεννα: Ό,τι κάνει υποβλητικές τις νύχτες γύρω 
από τα Χριστούγεννα, όταν τις περνάει κανείς μακριά απ’ τις 
πόλεις, είναι η αποκορύφωση του χειμώνα. Συνήθως μέσα 
σε μια χειμερινή ξαστεριά βλέπει ο θεατής της φύσης τα 
αστέρια λαμπρότερα από κάθε άλλη φορά, ενώ η ζωή είναι 
βυθισμένη σε νεκροφάνεια, όπως πολύ ωραία και απλά α-
ποδίδουν την εικόνα οι στίχοι του Χατζόπουλου:

«Ούτε πουλιού γροικάς λαλιά
ούτ’ ένα βέλασμα προβάτου
λες κι απλωμένη σιγαλιά
είν’ εκεί ολόγυρα θανάτου.
Μα ξάφνου πέρα απ’ το βουνό
γλυκός σήμαντρου ήχος γροικιέται
ωσάν βαθιά απ’ τον ουρανό
μέσα στη νύχτα να σκορπιέται».
Αυτός ο ήχος του σήμαντρου ή της καμπάνας του χωριού, που μοιάζουν σαν 

να θέλουν να ξυπνήσουν τη φύση, είναι η καλύτερη Χριστουγεννιάτικη Μουσική.
Πίστη: Σε κάθε άνθρωπο υπέρτατο αγαθό για την ψυχή του είναι η πίστη, 

οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενό της: Θεός, Πατρίδα, επιστήμη, ανθρω-
πότητα. Χωρίς την πίστη, η ζωή καταντά άχρωμη και ανούσια, ακόμη και ανιαρή 
χωρίς ενδιαφέρον. Με την πίστη κατανικάμε την αθλιότητα, τις αποθαρρύνσεις 
μας, τις αδυναμίες μας. Αυτή η πίστη εξωραΐζει τη ζωή μας, τάσσει μπροστά της 
κάποιο σκοπό και κάποιο ιδεώδες, προς το οποίο γίνονται όλες οι προσπάθειες 
και η ενεργητικότητά μας, με αποτέλεσμα την πρόοδο και την τελειοποίησή μας.

Η αγάπη: Όλη η ηθική υπεροχή ενός ανθρώπου συνοψίζεται στην έννοια της 
αγάπης. Η αγάπη είναι το κορυφαίο και ευγενέστερο συναίσθημα που φωτίζει 
και θερμαίνει τη ζωή και πραγματοποιεί την ιδεώδη ψυχική αρμονία μεταξύ του 
Εγώ μας και του Εγώ των άλλων. Με την αγάπη στην ψυχή, ως εφόδιο, βαδίζεις 
ανετότερα το δρόμο της ζωής και αποφεύγεις τους κλονισμούς κάθε ανώμαλης 
σχέσης με τους συνανθρώπους σου, ενώ συγχρόνως εκπληρώνεις αποτελε-
σματικά και τον προορισμό κάθε καλού ανθρώπου, διότι γίνεσαι ωφέλιμος και 
ευεργετικός στους άλλους.

Πεποίθηση: Στον αγώνα της ζωής πρέπει να έχεις ιδιαίτερα και πάνω απ’ 
όλα πεποίθηση στις δικές σου δυνάμεις, στον ίδιο σου τον εαυτό. Βέβαια, καλό 
είναι να βρεις ένα καλόβολο στήριγμα να σε βοηθήσει στις κακοτοπιές και τις 
δυσκολίες που θα συναντήσεις, πιθανόν και δεν μπορεί παρά να βρεις 
αυτό το στήριγμα –το χέρι βοηθείας- εφόσον είσαι καλός και ευγενών 
αισθημάτων. Αλλά και πάλι, αν σου λείψει, δεν έχεις παρά να διπλα-
σιάσεις τη θέλησή σου και τη δραστηριότητά σου και έτσι θα αναπλη-
ρώσεις κάθε ξένη βοήθεια. Σ’ αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις θα σε 
υποστηρίξει σίγουρα και αποτελεσματικά η πίστη και η ελπίδα στην 
υπέρτατη Δύναμη που κυβερνά τον κόσμο.

Καθήκον: Στρατής Δούκας: «Καθήκον όταν κάνεις κάτι όχι για το 
προσωπικό όφελος αλλά για το γενικό. Καθήκον είναι να θυσιάζεις το 
ίδιο σου το συμφέρον για το καλό του συνόλου. Όταν κοιτάζεις μόνο 
τον εαυτό σου, αυτό δεν είναι καθήκον, αλλά το συμφέρον σου. Βέ-
βαια, ο άνθρωπος από φυσικού του κοιτάζει πρώτα τον εαυτό του και 
μετά τους άλλους. Όταν θα φθάσει η μέρα για να νοιάζεται πρώτα για 
το σύνολο, τότε ο άνθρωπος όχι μόνο θα έχει κάνει το καθήκον του, 
αλλά μαζί θα έχει λυτρωθεί απ’ όλα τα δεινά».

Προστασία της φύσης: Πρωταρχικό και άμεσο καθήκον του καθε-
νός μας είναι η προστασία της φύσης. Η φύση δεν είναι αχάριστη με 
την προστασία μας, θα μας χαρίσει τους ευεργετικούς και ευωδερούς 
κρυψώνες της, τα άπειρα αγαθά της, θα ανοίξει διάπλατα την αγκαλιά 
της για να μας σώσει από τον με δόσεις θάνατο του σύγχρονου πολιτι-
σμού μας, που βήμα-βήμα μας οδηγεί στον όλεθρο και την αυτοκατα-
στροφή.

Οι πυρκαγιές, έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του μικροκλίμα-
τος. Θα γίνει ξηρό, γιατί το δάσος με τη σκιά του κρατάει το χώρο του 
δάσους δροσερό και τον ευρύτερο χώρο. Επίσης, το δάσος προστα-
τεύει το έδαφος από τη διάβρωση. Χώμα και νερό κατεβαίνει προς τα 
χαμηλά μέρη ή και στη θάλασσα, όγκοι φερτών υλικών. Έτσι, το νερό 
της βροχής δεν εισέρχεται στο έδαφος, όπως όταν υπάρχει το δάσος 
και δεν γεμίζουν οι υδροφόροι ορίζοντες, δεξαμενές γης.

Βράσε ρύζι… Μανώλη (πώς βγήκε): Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, 
ένα πολεμικό τάγμα είχε προχωρήσει πολεμώντας μέσα στο έδαφος 
της Βουλγαρίας και είχε αποκοπεί απ’ το υπόλοιπο σώμα. Στη γρή-
γορη προέλασή τους δεν πήραν τίποτε άλλο μαζί τους, παρά μόνο 
ρύζι. Κάποτε όμως μπήκαν σ’ ένα χωριό και πεινασμένοι όπως ήταν, 
έπεσαν σα κοτέτσια και δεν άφησαν κότα για κότα. Μόλις γύρισαν στο 
τάγμα για να μαγειρέψουν, επενέβη ο Διοικητής τους και διέταξε να 
επιστρέψουν τις κότες και, όταν τον ρώτησαν τι θα φάνε, γύρισε στο 
μάγειρα και τον πρόσταξε: «βράσε ρύζι Μανώλη». 

Φίλε αναγνώστη: Διάβασε με προσοχή τα έξι άρθρα μου με τίτλο: 
«Διάφορες σταλαγματιές Σοφίας!».

Είναι αφορμή για γνώση, μόρφωση και επιμόρφωση, για ανα-
πόληση, για ρεμβασμό, για νοσταλγία, για χαρά και γέλιο αλλά και 
μελαγχολία και ρομαντισμό, για ξεκούραση ψυχο-πνευματική και για 
ψυχαγωγία.
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Διάφορες σταλαγματιές 
Σοφίας! (ΣΤ΄)

(Να τις διαβάσετε, θα σας ωφελήσουν)

Σε κλίμα συγκίνησης άναψε η «Φλόγα 
Μνήμης» στη Νάουσα για την Γενοκτονία 

των Ελλήνων του Πόντου
«Οι ημέρες αυτές είναι ημέρες θλίψης και ιστορικής μνήμης 

για τα τραγικά γεγονότα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου.Ο ποντιακός ελληνισμός και οι απανταχού Έλληνες τιμούμε 
τους 353.000 νεκρούς, θύματα μιας συστηματικής προσπάθειας 
εξόντωσης του ελληνικού στοιχείου, που έγινε μέσω μαζικών 
εκτελέσεων, ταγμάτων καταναγκαστικής εργασίας, ανείπωτων 
αγριοτήτων.

Η 19η Μαΐου είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Με σεβασμό και συγκίνηση αποτίουμε 
φόρο τιμής σε όλους εκείνους που έχασαν τις ζωές τους, τους 
αγαπημένους τους, τις πατρογονικές τους εστίες, τις περιουσίες 
τους, πέφτοντας θύματα ανείπωτων εγκλημάτων με τραγικές 
συνέπειες» επεσήμανε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικό-
λας, κατά την ομιλία του στη εκδήλωση «Φλόγα Μνήμης»,  που 
διοργάνωσε χθες (Τετάρτη 18.05.2022) ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας, ως ενεργό μέλος του νεοσύστατου Δικτύου Πόλεων με 
Ποντιακές Κοινότητες,  συμμετέχοντας παράλληλα στις δράσεις 
της ΚΕΔΕ, για την ενίσχυση  της δυναμικής του αιτήματος για την 
διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ο κ. Καρανικόλας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεισφορά των Ποντίων στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην ανάπτυξη της χώρας 
και στον δήμο,  υπογραμμίζοντας τα ακόλουθα: 

«Εξαίρουμε την προσφορά των Ποντίων αφού με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγ-
μένου, εκείνη την εποχή, ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίστοιχη είναι και παραμένει η 
προσφορά τους στον πολιτισμό, στην οικονομία, στην ανάπτυξη μας και στον δήμο μας. 

Η ιστορική μνήμη για τα τραγικά γεγονότα είναι άσβεστη και η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί 
χρέος για όλη την ανθρωπότητα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας και του Γένους μας.

Άλλωστε η σημερινή ημέρα δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ζωντανή και διαρκή υπόμνηση σε όλο τον κόσμο της σημασίας που έχει για 
την συνύπαρξη των λαών η ηθική της ευθύνης και της συγνώμης. Η καταδίκη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας είναι μια πράξη με 
ιδιαίτερα βαθιά ανθρώπινη αξία».

Στην εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ποντίων,  που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «Οι Κομνηνοί», εκπροσώπων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και άλλων πολιτιστικών συλλόγων, φορέων 
και δεκάδων πολιτών,  πραγματοποιήθηκε προσυγκέντρωση στο Δημαρχείο, έγινε το άναμμα της φλόγας, σε μικρά φαναράκια και ακολούθη-
σε πορεία προς το Μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στο δημοτικό πάρκο. 

Στη συνέχεια, μετά το χαιρετισμό του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και του προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας 
Φώτη Φανιάδη, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων, ακούστηκε μοιρολόι με υπόκρουση ποντιακής λύρας, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας και  έγινε συμβολική  εναπόθεση της φλόγας από τον Δήμαρχο Νάουσας. 

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 
και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,
δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω το ταξίδι 

του Κυριάκου μας στις ΗΠΑ, απλά να επισημάνω, ότι 
η ομιλία στο Κογκρέσο από μόνη της είναι μία επιτυχία, 
από την άλλη μας κόστισε κάμποσα ντόλαρς και επίσης, 
όταν κλείνουν οι πόρτες κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι 
συζητάνε ή τι κάνουν οι αρχηγοί κρατών.

Μαθαίνουμε ότι αυτοί επιθυμούν να διαρρεύσει!
Ας αφήσουμε λοιπόν την «διαστημική» πολιτική των 

«τεραστίων» ηγετών και ας προσγειωθούμε στην πεζή 
μας καθημερινότητα.

Μια φορά και ένα καιρό, πήγε ο χοντρούλης σας να 
φάει μπουγάτσα και να απολαύσει φρεντάκι με δέκα 
κουταλιές ζάχαρη (μαύρη όμως!) και γεια σου αφρατού-
λη και καλή σας ημέρα και τσιριμπίμ - τσιριμπόμ και η 
ώρα πέρασε και έλα να πλερώσω και … τι είναι αυτό, 
έχουμε αύξηση;

Να ξέρεις λόγω του ενεργειακού πολέμου, ο ρε με-
γάλε λέω από μέσα μου, η τιμή της μερίδας, προκύπτει 
από την εξίσωση:

Ρήτρα  αναπροσαρμογής = καταναλωθείσες πηρου-
νιές x γραμμάρια μερίδας, μειωμένα κατά μία δεκάρα. 
Το αποτέλεσμα διαφορίζεται και στη συνέχεια εμφανίζε-
ται στην τσέπη!

Συνεχίζοντας, οι χρεώσεις προμήθειας  υπολογίζο-
νται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων  του τιμολο-
γίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο πελάτης (εσύ ευσωμού-
λη!) και της μεταβολής στο άθροισμα της Τ.Ε.Α. και των 
χρεώσεων για τις προσαυξήσεις της χονδρεμπορικής 

αγοράς, κατά την περίοδο κατανάλωσης, όπως ορίζεται, 
όπου Τ.Ε.Α.: η τιμή εκκαθάρισης αγοράς, επόμενης 

ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας σε €/
MWh

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να λάβεις υπόψιν τον 
λογαριασμό προσαυξήσεων Απωλειών, τον λογαριασμό 
προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης και τον λογα-
ριασμό προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας!

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και η μονα-
διαία χρέωση βάσει μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κό-
στους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών παραγωγής φύλ-
λου μπουγάτσας, καθώς και ο συντελεστής απωλειών 
δικτύου, του ταψιού ήθελα να πω.

Πάντως πρέπει να γνωρίζεις φίλε μου ότι για τις α-
νάγκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
συγνώμη μπουγάτσας ήθελα να πληκτρολογήσω, οι α-
ναμενόμενες απώλειες ενέργειας ή θερμιδών στα δίκτυα 
διανομής ή στα πιάτα σας καλύτερα, προσεγγίζονται 
μέσω συντελεστών απωλειών, οι οποίοι υπολογίζονται 
από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και εγκρίνονται 
με απόφαση της ΡΑΜ (Ρυθμιστική Αρχή Μπουγάτσας).

Υπάρχει και συνέχεια φίλοι μου, αλλά σταματώ εδώ, 
διότι κουράστηκα. 

Για να σας λυθεί πάντως η απορία και να μην νομί-
ζετε ότι την ψώνισα, τα παραπάνω είναι η απάντηση 
που στάλθηκε από εταιρεία ενέργειας, στο mail που 
τους έστειλε κάποιος «ψεκασμένος» και ζητούσε να του 
εξηγήσουν αναλυτικά πως υπολογίζετε η ρήτρα ανα-
προσαρμογής...

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 
χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπα-
μπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολε-
μώ» με το πληκτρολόγιο μου».



Τα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Βέροιας επισκέφθηκε 
την Πέμπτη 19 Μαΐου 
2022 η πρ. βουλευτής 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ – 
ΠΣ Φρόσω Καρασαρ-
λίδου, προκειμένου να 
ενημερωθεί για τα ολοέ-
να αυξανόμενα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει 
η Δημοτική Επιχείρηση, 
λόγω του υψηλού κό-
στους στην ηλεκτρική 
ενέργεια, αλλά και της 
παντελούς έλλειψης βο-
ήθειας από την κυβέρ-
νηση. 

Η Φρόσω Καραρασαρλίδου συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ Στέργιο Διαμάντη, τον 
Διευθυντή Θωμά Αχτσή, την αν. Διευθύντρια Διοικητικού 
– Οικονομικού Κατερίνα Τσιαπάρα και τον πρόεδρο του 
Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ Ηλία Τσακτάνη. 

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, η πρ. βουλευτής 
διαπίστωσε ότι οι φόβοι που υπήρχαν για ιδιωτικοποί-
ηση του νερού, για τους οποίους είχε υπογράψει κοι-
νοβουλευτική ερώτηση το 2020, επαληθεύονται από 
τους ίδιους τους ανθρώπους της ΔΕΥΑΒ, που ανέφεραν 
ότι οι ΔΕΥΑ οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην 
ιδιωτικοποίηση. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από την μη-
δενική οικονομική συνδρομή στις δημοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης – αποχέτευσης από την κυβέρνηση, αλλά και 
από πολιτικές επιλογές που έγιναν από την αρχή της 
διακυβέρνησης της ΝΔ (Κατάργηση Ειδικής Γραμματείας 
Υδάτινων Πόρων, παραχώρηση λειτουργιών των ΔΕΥΑ 
σε ΣΔΙΤ, υποστελέχωση ΔΕΥΑ κ.α.). 

Πέρα από τις ούτως ή άλλως μη υπο-
στηρικτικές προς τις ΔΕΥΑ πολιτικές απο-
φάσεις, η πρόσφατη κατακόρυφη αύξηση 
των τιμών οδηγεί και την ΔΕΥΑ Βέροιας σε 
δεινή οικονομική θέση. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι ο διπλασιασμός του κόστους 
της ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία 
του Βιολογικού Καθαρισμού, για την οποία 
τον Ιανουάριο του 2021 η ΔΕΥΑΒ πλήρωσε 
15.000 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2022 
το 30.000 ευρώ! Αντίστοιχος διπλασιασμός 
υπάρχει βεβαίως σε όλες τις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΥΑΒ και μάλιστα τα αντλιοστάσιά της 
έχουν οικιακό και όχι βιομηχανικό τιμολόγιο, 
άρα πληρώνει ακόμα πιο ακριβά το ρεύμα. 
Για αυτό το υψηλό κόστος που καλείται η 
ΔΕΥΑΒ να διαχειριστεί, δεν υπάρχει καμία 
κρατική επιδότηση, καμία πρόβλεψη για 
ενίσχυση, ενώ οι λογαριασμοί του νερού 
παραμένουν σταθεροί.  

Όπως ενημέρωσαν την Φρόσω Καρα-
σαρλίδου ο πρόεδρος και τα στελέχη της 
ΔΕΥΑΒ, πέρα από το αυξημένο κόστος λό-
γω του ηλεκτρικού ρεύματος, η Επιχείρηση 
αντιμετωπίζει και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, 
που έχει να κάνει με την γενικότερη οικονο-
μική εξαθλίωση των πολιτών. Οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί νερού συσσωρεύονται με δρα-
ματικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ακόμη 
περισσότερα θέματα στην επιβίωση της 
Δημοτικής Επιχείρησης. Παράλληλα, έχει 
να αντιμετωπίσει και τους στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές, που εκμεταλλεύονται την γενι-

κότερη κατάσταση και 
αποφεύγουν και αυτοί 
την αποπληρωμή των 
λογαριασμών. 

Με βάση τα πα-
ραπάνω, η Φρόσω 
Καρασαρλίδου τόνισε 
σε όλους τους τόνους 
πως είναι απαράδεκτη 
κάθε σκέψη ιδιωτικο-
ποίησης του νερού, 
σημειώνοντας πως τό-
σο οι ενέργειες προς 
αυτή την κατεύθυν-
ση, όσο και η έλλειψη 
πρωτοβουλιών στήρι-
ξης των ΔΕΥΑ σε αυτή 

την δύσκολη συγκυρία, αποδεικνύει πως το κοινωνικό 
αγαθό του νερού έχει μπει στο μάτι της νεοφιλελεύθερης 
λαίλαπας, όπως έχει συμβεί ήδη με την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. 

«Πέρα από ιδεολογίες και ιδεοληψίες, πέρα από οι-
κονομικά συμφέροντα και πολιτικές στοχεύσεις, θεωρώ 
αδιανόητο το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να 
αφεθεί στα χέρια ιδιωτών και επιχειρηματικών συμφερό-
ντων. Το ζήσαμε και του ζούμε με την ηλεκτρική ενέργεια, 
δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και η ιδιωτικοποίηση – εμπο-
ρευματοποίηση και του νερού. Είναι αυτονόητο ότι η 
διαχείριση του νερού πρέπει να παραμείνει στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και να υπάρχει πάγια και γενναία υποστή-
ριξη στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών των ΔΕΥΑ 
προς τους πολίτες. Κάθε άλλη σκέψη και ενέργεια είναι 
εθνικά επιζήμια και κοινωνικά ανάλγητη και  επικίνδυνη», 
σχολίασε η πρ. βουλευτής Ημαθίας μετά τη σύσκεψη 
στην ΔΕΥΑ Βέροιας. 
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Φρ. Καρασαρλίδου στην ΔΕΥΑ Βέροιας: 
«Απαράδεκτη κάθε σκέψη 

για ιδιωτικοποίηση του υπέρτατου
 κοινωνικού αγαθού, του νερού» Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 

πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

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

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

ΜΑΘΗΜΑ  16 
δ. Ουδέτερα  με  διάφορες  καταλήξεις

ΚΕΙΜΕΝΑ
     1.  Οἱ  κάτοικοι  τῆς  Περσίας  ἒδιδον  τοῖς  βασιλεῦσι   δῶρα  καὶ  ἵππους.   
     2.  Ὅριον  τῆς Θετταλίας  τὸ  παλαιόν  πρὸς  τῇ  θαλάττῃ  ἦν  ἡ  παραλία  ἀπό Θερμοπυ-

λῶν  μέχρι  τῆς  ἐκβολῆς  τοῦ  ποταμοῦ. 
     3.  Ἐν  τῇ  φάραγγι  διέμενεν    ἱκανός  ἀριθμός  πτηνῶν:  κόρακες, γῦπες, ἱέρακες  (γερά-

κια) καὶ  ἀετοί, οἱ  βασιλεῖς  τῶν  ὀρέων.     
     4.  Γέρων  ξυλοκόπος  ἄπορος  ἦν. Διό καὶ  ξύλα  ἐκ  τοῦ δάσους  ἒκοπτε  καὶ  εἰς  τὸ  ἄ-

στυ  ἐκόμιζε  διά  τάς  ἀνάγκας  τῶν  ἀνθρώπων  τοῦ  ἄστεως.
     5.  Ἡ  Δῆλος  ἦν  τὸ  πάλαι  ἒνδοξος  τῷ   ἱερῷ (για  το  ναό).
     6. Εἰς  πᾶσαν  τὴν  γῆν  ἐξῆλθεν  ὁ  φθόγγος  αὐτῶν  καὶ  εἰς  τὰ  πέρατα  τῆς οἰκουμένης  

τὰ  ῥήματα  αὐτῶν. (Ψαλ. 18,5) (Η  φωνή  τους  ταξίδεψε  σ’ ολόκληρη  τη  γη   και  τα  λόγια  
τους  στα  πέρατα  της  οικουμένης).

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Χρι-

στόδουλου και της Όλγας, το γένος 
Σαββίδη, που γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη 
και κατοικεί στο Βρυσάκι Ημαθίας και 
η ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου και 
της Λαμπρινής, το γένος Καλιακάτσου, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στην Άρτα, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΧΑΡΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρή-

στου και της Ολυμπίας, το γένος Τσα-
καλίδου, που γεννήθηκε και κατοικεί στο 
Ludenscheid Γερμανίας και η ΣΑΜΑΡΑ 
ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη και της Νανάς, το 
γένος Γιαννακίδου, που γεννήθηκε στη 

Βέροια και κατοικεί στο Ludenscheid Γερμανίας, πρόκει-
ται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Ludenscheid Γερμανίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ελευ-

θερίου και της Κυριακής, το γένος Ε-
ταιρίδου, που γεννήθηκε στην Ποντινή 
Γρεβενών και κατοικεί στο Διαβατό Η-
μαθίας και η ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του 
Χρήστου και της Χρυσούλας, το γένος 
Τρικαλιώτη, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στο Σταυρό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
Μακροχωρίου Ημαθίας.



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν δύο τόποι. Ο ένας βρισκόταν εκεί που άρχιζε η θάλασσα και ο άλλος 
εκεί που τελείωνε. Στον ένα τόπο, ζούσε η Σοφία. Στον άλλο τόπο, ζούσε ο Κεμάλ. Μια ιστορία για δύο 
παιδιά, βασισμένη στο πρωτότυπο κείμενο της Ελένης Αναστασοπούλου, που αν και μεγάλωσαν σε 
δύο διαφορετικούς κόσμους, η μοίρα τους έφερε κοντά. Η μοίρα που πάντα έχει όνομα, και εδώ λέ-
γεται «Πόλεμος». Η παράσταση παρουσιάζεται την Κυριακή 22 Μάϊου 2022 - στις 12:00 το μεσημέρι, 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Είσοδος: 3 ευρώ.

Συντελεστές Διασκευή Κειμένου/Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σταματίου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος  
Μουσική Επιμέλεια: Δήμητρα Σταματίου
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  
Κομήτες
Βαρίτη Βαρβάρα, Γκανίδου Αναστασία, Καλτσής Κωνσταντίνος, 
Κατσαβού Καλλιόπη, Μοσχόπουλου Κατερίνα, Μούρτης Λάζαρος, 
Μπαρτζάνα Σταυρούλα, Μπελέκου Ισαμπέλ, Παλουκίδου Δέσποινα,
Πολυχρονοπούλου Γεωργία
Σπίθες
Βασιλειάδου Άννα Μαρία, Βερναδάκη Θάλεια, Βερναδάκη Κλειώ, 
Γκαβανάς Στέλιος, Ιντζεβιδου Μυρτώ, Κετίκογλου Δήμητρα, 
Παντελίδης Κωνσταντίνος, Τρούπκος Ορέστης, Σαμανίδου Νικολέτα

Ένα μουσείο μπορεί να έχει πολλές λειτουρ-
γίες ωστόσο κατ’ εξοχήν είναι τόπος έρευνας 
που τολμά και γνώσης που μοιράζεται! Καθώς 
η κεντρική ενότητα (νέο μουσείο) του Πολυκε-
ντρικού Μουσείου των Αιγών βρίσκεται στην 
τελική φάση και θα ανοίξει τους επόμενους 
μήνες για το κοινό, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Ημαθίας, πιστεύοντας ότι το μουσείο αυτό που 
είναι αφιερωμένο στην βασιλική καθέδρα των 
Μακεδόνων μπορεί και πρέπει να ανοίξει νέους 
δρόμους στην προσέγγιση και την έρευνα της 
αρχαιότητας και ειδικότερα της Ελληνιστικής 
Οικουμένης, προετοίμασε με την συνεργασία 
και την βοήθεια κορυφαίων ειδικών και μελετη-
τών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ιδρύματα του κόσμου, την οργά-
νωση ενός μεγάλου διεθνούς συνεδρίου με 56 
ανακοινώσεις από 60 καταξιωμένους ερευνητές 
που θα πραγματοποιηθεί στο νέο μουσείο των 
Αιγών από τις 27 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2022,  
με τίτλο: «Beyond Macedonia. The multifaceted 
Hellenistic Oikoumene reconsidered» (Πέρα 
από τη Μακεδονία. Η πολύπλευρη ελληνιστική 
Οικουμένη αναθεωρήθηκε).

Το συνέδριο επικεντρώνεται στην διερεύνηση 
σύνθετων φαινομένων με βασικούς άξονες την 
οικονομία, την αρχιτεκτονική και την οργάνωση 
του χώρου, την εξέλιξη της τέχνης και των πο-

λιτιστικών ρευμάτων, αλλά και στην συνθετική 
παρουσίαση των ανασκαφών και των ευρημά-
των του αχανούς ελληνιστικού κόσμου από το 
Πακιστάν μέχρι την δυτική Μεσόγειο, δίνοντας 
λόγο σε διαφορετικές προσεγγίσεις και νέες 
τάσεις της αρχαιογνωστικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την διε-
ξαγωγή συνεδρίων δια ζώσης και  με τα ισχύ-
οντα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού το συνέδριο εκτός από τους 
ομιλητές μπορούν να παρακολουθήσουν κατά 
σειρά προτεραιότητας ως 20 ακροατές με ειδι-
κά ενδιαφέροντα που θα πρέπει να δηλώσουν 
εγκαίρως συμμετοχή στην γραμματεία της ΕΦΑ 
Ημαθίας (e-mail efahma@culture.gr ). Γλώσσα 
των συνεδριών είναι τα αγγλικά.

Το συνέδρ ιο  «Beyond Macedonia . 
The multifaceted Hellenistic Oikoumene 
reconsidered» με το οποίο το νέο μουσείο θα 
γίνει γνωστό στην διεθνή επιστημονική κοι-
νότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έρ-
γου «Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών – Κεντρικό 
Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’» που χρηματοδο-
τείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α-
νάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
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ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ 
ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΩΣ…

Μπορεί να μην το θυμάσαι…

Πιθανόν και ν` βρεχε…

Ποιος ξέρει αν…

Εγώ νόμιζα πως…

Κι` όμως όλα ήταν…

Τώρα που το ξανασκέφτομαι…

Είχα ελπίδες ως τον Αύγουστο 
όμως…

Και γω θυμάμαι, που το καλοκαίρι
 θα…

Το πίστευα, μέχρι που…

Έλεγα θάρθουν μέρες που …

Θες το σκοτάδι η το οικόπεδο 
είπα και …

Περίμενα τόσο καιρό να… 

Μερικές φορές η συμπαράσταση 
είναι…

Εγώ πάντα στη σιωπή…

Οι λέξεις κρύφθηκαν στο δωμάτιο
 Όλγα  και…

Τότε εγώ περίμενα την Κυριακή και…

Δώδεκα παραβολές ήταν  έξω από 
την πόρτα όταν…

Δείγμα ευαισθησίας ήταν το
 παράπονο του…

Ύστερα, 
άνοιξε το παράθυρο
κι` ήρθε το φεγγάρι στο δωμάτιο!!!

Γιάννης Ναζλίδης

Από 27 Μαΐου έως 2 Ιουνίου ενόψει των εγκαινίων
ΕΦΑ: Διεθνές Συνέδριο στο νέο μουσείο των Αιγών, 

με 56 ανακοινώσεις από 60 καταξιωμένους ερευνητές

Την Κυριακή στη Στέγη, 2 παραστάσεις Θεατρικών Εργαστηρίων του ΔΗΠΕΘΕ 
«Το Σανταλάκι» από τις Ομάδες «Κομήτες» & «Σπίθες»

 «Ο Θρύλος του 1900»
από τις Ομάδες «Ορίζοντες» & «Πρώτη Πράξη»

Δύο ομάδες των εργαστηρίων του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, η «Πρώτη Πράξη» και η «Ορίζοντες», παιδιά 
πρώτης, δευτέρας, και τρίτης λυκείου, ζωντανεύουν επί σκηνής το Θρύλο του 1900, βασισμένο στο 
πρωτότυπο κείμενο «1900» του Alessandro Baricco. Η ιστορία που αφηγούνται, είναι συναρπαστική. 
Ένα χαρισματικό παιδί, που γεννήθηκε το 1900 πάνω σ’ ένα ατμόπλοιο που ταξίδευε Ευρώπη-Αμερι-
κή,  αρνείται να κατέβει στη στεριά, μιας και ο μοναδικός κόσμος που γνώρισε ποτέ, είναι αυτός της 
θάλασσας και του πλοίου. Ένας μεγάλος πιανίστας γεννιέται! Ο μεγαλύτερος πιανίστας που έπαιξε 
ποτέ στους ωκεανούς! Η παράταση θα δοθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 , στις 9.00 μ.μ. στην Αντω-
νιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Συντελεστές  Διασκευή Κειμένου: Λένα Πετροπούλου Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπουλος  
Ζωντανή Μουσική: Αλέξανδρος Ιωσηφίδης (Πιάνο)
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  
Ιωάννα  Αποστόλου, Ευαγγελία Βελισσαρίδου,  Νίκη Γεωργιάδου, 
Κρυσταλλία Γκαλίτσιου, Κωνσταντίνα Καλαϊτζίδου, Γεωργία Κωσταράκη, 
Χρυσάνθη Μερμίγκη, Έλενα Μπουντάνι, Αρετή Ορδουλίδη, 
Αλέξανδρος Ορδουλίδης, Εβελίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Σύρπης, 
Θένια Τσαχουρίδου, Γεωργία Φανδινάκη, Ιωάννης ακριβοπουλος, 
Ελένη Αραμπατζή, Ραφαέλα Βούλγαρη, Ελεάννα Γεωργίου, 
Νάγια Γεωργίου, Άννα-Μαρία Λαναρή, Μαρία πετρακοπουλου, 
Βίκυ Σαρηγιαννίδου, Μαρία Χρυσοστομίδου
Είσοδος: 3 ευρώ.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Ιωάννη και της Μαγδαληνής, το γένος 
Μιχτατίδη, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Η-
μαθίας και η ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
του Σωτηρίου και της Χρυσούλας, το 
γένος Δελιοπούλου, που γεννήθηκε 

στη Θεσ/νίκη και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας.

Όνειδος η Εισβολή Τουρκικών Σήριαλ 
σε Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς

Η εισβολή Τουρκικών σήριαλ σε Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς είναι ένα 
θέμα που δεν αφορά μόνο τον τηλεοπτικό σταθμό που τα προγραμματίζει. Αφορά 
τον Ελληνικό λαό, προς τον οποίον απευθύνονται και προς τον οποίον ασκείται, 
υποδορίως πολλές φορές, η προπαγάνδα που μεταφέρουν. Θα έπρεπε να αφορά 
και την Κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη για το κανονιστικό πλαίσιο, μέσα στο 
οποίο λειτουργούν τα Μαζικά Μέσα Επικοινωνιών και για το ποια κατάσταση δια-
μορφώνεται στον Ελληνικό τηλεοπτικό χώρο.

Το γεγονός ότι τα Τουρκικά σήριαλ βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε Ελληνικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί κατάντημα για την Ελλάδα, που είναι από μόνη 
της μια αυτοκρατορία, με όρους ιστορίας και πολιτισμού.

Το γιατί γίνεται αυτό, οφείλεται σαφώς στην έλλειψη εθνικής πολιτικής και στρα-
τηγικής, η οποία όχι μόνο θα κάλυπτε τις ανάγκες των Ελληνικών τηλεοπτικών 
σταθμών σε τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά θα προέβαλλε παραλλήλως την Ελλά-
δα σε όλο τον κόσμο.

Οφείλεται όμως και σε μια απαράδεκτη αβελτηρία και σύγχυση, που υπολαμβά-
νει την ελεύθερη πληροφόρηση και τη λειτουργία των ΜΜΕ μόνο με όρους ελεύ-
θερης εμπορικής αγοράς και όχι ταυτόχρονα ως προσφορά υπηρεσιών προς τον 
Ελληνικό λαό και δημόσιο αγαθό.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και αδρανής απέναντι σε μια ξένη τη-
λεοπτική εισβολή, είτε με τη μορφή των σήριαλ, είτε με τη μορφή συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο ενός Ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού η άλλου μέσου επικοινω-
νίας. Πολύ περισσότερο, όταν αυτή η ξένη χώρα δεν είναι χώρα - μέλος της ΕΕ και 
συνδέεται με θέματα εθνικής ασφάλειας.

Μεγάλες ευθύνες έχουν, προφανώς, και οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, που 
περιλαμβάνουν στον προγραμματισμό τους Τουρκικά σήριαλ, αδιαφορώντας για 

την εθνική βλάβη που προκαλούν και την εθνική αναξιοπρέπεια που συνιστά η πολιτική τους αυτή.  Ο Ελληνικός λαός 
πρέπει να εκδηλώσει έμπρακτα την αντίδραση και την οργή του προς τους τηλεοπτικούς αυτούς σταθμούς, αρνούμε-
νος να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμά τους.

Η Πατριωτική Ένωση καταγγέλλει ως αναξιοπρεπή, ανάρμοστη και εθνικά επικίνδυνη και απαράδεκτη την προβολή 
Τουρκικών σήριαλ από Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και καλεί την Κυβέρνηση να διαμορφώσει, πρώτον, μια 
εθνική πολιτική τηλεοπτικών παραγωγών και, δεύτερον, να πάρει δραστικά μέτρα για την ανακοπή αθέμιτων ξένων 
επιρροών στα Ελληνικά ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον τηλεοπτικό χώρο.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος,

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Τροποποίηση 
Καταστατικού

Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια ΠΑΤΡΙ-
ΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, σύμφωνα με απόφαση των 
μελών της για την σχετική τροποποίηση του 
αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού, όπως 
κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο και έλαβε αριθμό 
πρωτοκόλλου 4508/20.05.2022, τροποποιείται 
η επωνυμία της πλέον σε ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
– ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ, διατηρώ-
ντας το ως ανωτέρω έμβλημα.

Θετικές οι εξελίξεις 
για το Τ.Α Νάουσας, διαβεβαίωσε 

ο Αρχηγός Ελληνικής 
Αστυνομίας τον Τ. Μπαρτζώκα

Ι δ ια ί τ ερα  ι κα -
νοποιημένος από 
τη συνάντησή του 
με τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνο-
μίας, κ. Κων. Σκού-
μα, έμεινε ο Τάσος 
Μπαρτζώκας, καθώς 
έλαβε τη διαβεβαίω-
ση για κονδύλια που 
ζήτησε να κατευθυν-
θούν σε απαραίτητες 
κτηριακές, τεχνικές 
εργασίες που απαι-
τούνται στο Αστυνο-
μικό Τμήμα Νάου-
σας.

Πρόκειται για ε-
πισκευές που αφο-
ρούν καταρχάς, στην 
στέγη του κτηρίου, η οποία χρήζει επιδιορθώσεων, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και 
για λόγους  στεγανοποίησης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την εξ 
υπαρχής κατασκευή ανελκυστήρα, τον οποίο στερείται το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται πολύ δύσκολη η προσβασιμότητα σε όλους, ιδιαίτερα όμως σε 
ΑμΕΑ συμπολίτες μας.

Οι εξασφαλισμένοι πόροι θα κινητοποιηθούν άμεσα, κατόπιν της ολοκλήρωσης των 
σχετικών μελετών από το Δήμο Νάουσας, ενώ επίκεινται και εξωτερικές εργασίες, που αφο-
ρούν την ανανέωση του χρώματος της εξωτερικής πρόσοψης του κτηρίου. Κατά συνέπεια, 
εκτός από τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των υπηρετούντων και των πολιτών, θα 
αλλάξει προς το καλύτερο και η εικόνα του κτηρίου.

Οι σχετικές επισκευές, μετά την πρωτοβουλία του Βουλευτή και τη συνάντηση με τον 
Αρχηγό, έχουν ήδη ενταχθεί στον προγραμματισμό της Διαχειριστικής και Τεχνικής Διεύθυν-
σης της Αστυνομίας, η οποία θα αναλάβει και την υλοποίηση των εργασιών.

Τέλος, ο Τάσος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε θερμά τον Αρχηγό κ. Σκούμα για την επί-
σπευση των διαδικασιών της απονομής ενός αυτοκινήτου στην Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα αίτημα για την υλοποίηση του οποίου ο Βου-
λευτής είχε προσπαθήσει πολύ, γνωρίζοντας τις επιτακτικές ανάγκες της Σχολής.
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CMYK

Του Δημητρίου Π. Τόλιου

Με ιδιαίτερη χαρά και χαμόγελο γλυκιάς ανάμνησης  γράφω για 
έναν  φωτεινό  μικρασιάτη πρόσκοπο που έζησε στην Βέροια από 
1924 μέχρι την 14.1.1984 που έφυγε από την ζωή. Τον ιατρό παθολόγο 
Θεμιστοκλή  Ιατρόπουλο. Ήμουν για 7 περίπου χρόνια ο λιλιπούτιος 
νοικιάρης του ιατρού, στην  οδό Ελιάς 14, στο ισόγειο της διώροφης 
κατοικίας που οικοδόμησε στα τέλη του 1950 ανάμεσα  στην Βίλα Ελιά 
και στην οικοδομή Βαρελόπουλου, εκεί που σήμερα λειτουργεί το καφέ 
Coin.  Δίπλα μας ένας μαντρότοιχος χαμηλός χωρίζει το γκαράζ και το 
πλυσταριό από την Βίλα Εληά και παρακάτω στη γωνία η οικία Γούτα 
του συμμαθητή μου και παιδικού φίλου Γιώργου Καλαμπαλίκα. Γωνία, 
οδός Παστέρ  οι Ιπποκράτες Παναγιώτης Βαρελόπουλος και  Θεμι-
στοκλής Ιατρόπουλος κρατούν τα στενά στο αριστερό κέρας της οδού, 
απέναντι η οικία Αργύρη Μπουλασίκη και η φιλαρμονική του Δήμου. 
Στη σειρά  η οικία Χριστοδούλου, η κυρία Δόξα Χριστοδούλου ψυχή 
του Γηροκομείου Βεροίας, ο περιφερεαικός έφορος προσκόπων Φάνης 
Σύρπης  και η Αλίκη με την κόρη τους Μαρία.  Πιό πάνω ο Κούλης . Τα 
αυτοκίνητα ελάχιστα, οι τριανταφυλλιές του σπιτιού στα χέρια του κυρ 
Ζαφείρη, το υπόγειο με το πλυσταριό και την μαυρίλα του κάρβουνου. 
Μια μέρα, η μητέρα μου  εξήγησε ότι το ένα μας δωμάτιο πίσω, θα 
κλεισθεί γιατί ο Βάσος, ο γιός του Θέμη , έγινε γιατρός ακτινολόγος και 
θα ανοίξει ακτινολογικό εργαστήριο. Λίγοι πια είναι οι εν ζωή βεροιώτες 
που μπορούν να θυμηθούν την Βέροια της οδού Ελιάς των ετών 1967-
1974 όπως στην ασπρόμαυρη φωτογραφία  της εποχής απεικονίζεται,  
το 1967, ο γράφων ενός έτους μικρός νοικιάρης του ιατρού Θεμιστοκλή 
Ιατρόπουλου και της Ολυμπίας Παπαδήμα . To 1980,  ενώ ήδη ήμουν 3 
χρόνων πρόσκοπος, γυμνασιόπαιδο, με κάλεσε στο σπίτι του ο Θέμης 
Ιατρόπουλος για να μου δείξει κάτι ενδιαφέρον όπως μου είπε. Έβγαλε  
και μου έδειξε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, αυτήν της εικόνας   που 
συνοδεύει το κείμενο, με λεζάντα ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 1918 Μ.ΑΣΙΑ. «Αυτός 
εδώ ο μικρός λαγουδάκος κάτω αριστερά είμαι εγώ» μου είπε. Μόλις 
είχε λάβει μια επιστολή από την κεντρική διοίκηση των Προσκόπων, 
που τον ανακάλυψε και ο τότε σπουδαίος Γενικός Έφορος Καθηγητής 
του Μετσόβιου Νικόλαος Καλογεράς , η φωτεινότερη κατά την γνώμη 
μου μορφή του ελληνικού προσκοπισμού μεταπολιτευτικά, του ζητού-
σε να τον γνωρίσει ο ελληνικός προσκοπισμός. «Η επαφή αυτή μαζί 
σου θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τις ρίζες μας , να στηριχτούμε 
σε εσένα και να αντλήσουμε δύναμη και  κουράγιο να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειες μας» . Δεν έχασα την ευκαιρία, πήρα σημειωματάριο και 
για δύο ημέρες κατέγραφα τις προσκοπικές αναμνήσεις του Θεμιστοκλή 
Ιατρόπουλου από την πατρίδα του την Νικομήδεια της  Μικράς Ασίας, 
το 1918. Το δοκίμιο αυτό με τίτλο «οι μαντήλες της ημισέληνου έκρυβαν 
μέσα τους  Ελλάδα”, δημοσιεύθηκε αργότερα στην Αθήνα σε ειδικό 
έντυπο  μικρασιατικού ενδιαφέροντος. Με τη διασυμμαχική κατοχή της 
Τουρκίας, στο τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και την προέλαση του 
Ελληνικού Στρατού στην Μικρά Ασία, ιδρύονται διαδοχικά ελληνικές 
προσκοπικές Ομάδες στις πόλεις που καταλαμβάνονται. Στην Κωνστα-
ντινούπολη, ο Αρχίατρος Αντύπας με την συμπαράσταση του ‘Eλληνα 
Αρμοστού Κατεχάκη, ιδρύει τις πρώτες ελληνικές προσκοπικές Ομάδες 
στους κόλπους των ελληνικών Γυμναστικών Συλλόγων «Ηρακλής» 
(Ταταυλα) και «Ερμής» (Πέρα). Μέσα σε ένα εξάμηνο δημιουργούνται 
25 ελληνικές προσκοπικές Ομάδες στην Κωνσταντινούπολη και τα πε-
ρίχωρά της.  Ο Θέμης Ιατρόπουλος μου διηγήθηκε  ότι οι πρόσκοποι 
στην Νικομήδεια φορούσαν κόκκινες μαντήλες με ημισέληνο αλλά ήταν 
όλοι  έλληνες. Ότι είχαν στην Νικομήδεια  ένα ξωκλήσι τον Άγιο Χαρά-
λαμπο και εκεί κρεμούσαν οι χριστιανοί μαντήλια και κλωστές για να 
κάνουν τάματα και άλλα πολλά, για τις εκδρομές και εκπαιδεύσεις τους. 
Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία από μια προσκοπική εκδρομή στην 
Νικομήδεια το 1918 διέκρινε τον αρχηγό του Αιμίλιο Τσελέντη τον Νίκο 
Αδαμαντιου, τον υπαρχηγό Δερμαντόπουλο,  τον Χαρτοφύλακα και τον 
Γαραγαλίδη . Δεν θυμάμαι αν υπήρχε συνέχεια στο γράμμα του Γενικού 
Εφόρου και πώς η Αθήνα ανακάλυψε τον μικρασιάτη πρόσκοπο Θεμι-
στοκλή Ιατρόπουλο. Όταν όμως αντίκρισα στο λεύκωμα «100 χρόνια  
βεροιώτικου  προσκοπισμού» τον ιατρό Θέμη Ιατρόπουλο, στην Κα-
στανιά, αντιλήφθηκα  ότι ο γιατρός κατάφερε μέσα από την ιατρική του 
παρουσία στην Βέροια να ξαναπαίξει το προσκοπικό παιχνίδι. Ο Θέμης 
Ιατρόπουλος γεννήθηκε το 1907 στην Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, 
εκεί τελείωσε την στοιχειώδη εκπαίδευση. Υπήρξε πρόσκοπος μέχρι την 
φυγή εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής  στην Λέσβο, στην οποία 
έζησε με την οικογένεια του για δύο χρόνια, μετά από δύο χρόνια εγκα-
ταστάθηκαν στην Βέροια. Το 1927 εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
από την οποία αποφοίτησε το 1934. Από την συναναστροφή μου με την 
οικογένεια του αξέχαστου φίλου του, Καθηγητού Ιατρού ΩΡΛ Σταύρου 
Πολυζωίδη  και τις διηγήσεις του, έμαθα πολλές ωραίες στιγμές για τις 
κοινές τους σπουδές προπολεμικά στην Ιατρική Αθηνών, αλλά και τις 
εξεταστικές περιόδους που διάβαζαν ανατομία  στο βάθος του κήπου 
της οικίας Παπαδήμα στην Βέροια .  Το  1941 όταν το Νοσοκομείο 
Βέροιας μεταφέρθηκε σε μεγάλο πολυώροφο κτίριο, κτήμα του ιατρού 
Χρήστου Χατζημάμογλου, στη γωνία των οδών Βενιζέλου και Μητρο-
πόλεως. , τη διεύθυνση του παθολογικού τμήματος ανέλαβε  αρχικά ο 
ιατρός Σωκράτης Βλαχογιάννης, τον οποίο διαδέχθηκε  ο Κωνσταντίνος 
Μασούρας και αυτόν τον διαδέχθηκε ο Θεμιστοκλής Ιατρόπουλος. Ο 
Θέμης Ιατρόπουλος εκτός από διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής 
του Νοσοκομείου Βέροιας, διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Βέροιας αλλά υπήρξε επί σειρά ετών ιατρός του Δήμου Βέροιας και η 
μητέρα μου Αρκαδούλα, η οποία ήταν προστατευόμενη του, θυμάται 
πως κάποιες φορές την έπαιρνε με το αλήστου μνήμης κατσαριδάκι του  
και πήγαιναν στον υδραγωγείο της Βέροιας, στην Μαγούλα στον δρόμο 
προς την Ραχιά για να ρίξει ο ιατρός ταμπλέτες χλωρίου στην δεξαμενή 
της πόλης. Κατά τον ελληνοιταλικό πόλεμο υπηρέτησε στην γραμμή 
των πρόσω, ως έφεδρος ανθυπίατρος, και από το 1945 ήταν μέλος 
της επιτροπής αναρρωτικών αδειών στο 425 Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Βέροιας. Κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου 
πολέμου προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον Ερυθρό Σταυρό. Για τις 
υπηρεσίες του αυτές τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό. Παντρεύτηκε την 
Ολυμπία Παπαδήμα, απέκτησε δύο γιούς τον Βασίλη ιατρό ακτινολόγο, 
τέως διευθυντή του ακτινολογικού νοσοκομείου Βέροιας και τον Πανα-
γιώτη πτυχιούχο   σχολής τουριστικών επαγγελμάτων με τους οποίους 
με συνέδεσαν  δεσμοί αγάπης και εκτίμησης όλα τα χρόνια της ζωής 
μου μέχρι σήμερα. Από τις διηγήσεις  που του άρεσαν ιδιαίτερα, ήταν 
ο αστικός τρόπος ζωής που εγκατέλειψαν βίαια στην Μικρά Ασία, όταν 
τα παιδιά  έτρωγαν αυγά α λα κοκ (a la cocque) ελαφρώς βρασμένα και 
ταμπλέτες σοκολάτας NESTLE, για να φτάσουν με κόπο στην Βέροια το 
1924, που είχε ακόμη δρόμους χωμάτινους με λάσπες και μπουντουβά-
γιες  (Βεροιώτικη λέξη)  (μπουντουβάγια διοχέτευαν τα νερά  παραποτά-
μου ή πηγής και υπήρχαν σαν αυλάκια ανάμεσα στα καλντερίμια ή στην 
άκρη του χωμάτινου δρόμου ). 

Οι παλαιότεροι ιατροί που τον πρόλαβαν και τον θυμούνται έχουν 
να λένε για το ήθος, την μικρασιατική ευγένεια και το πνεύμα του λόγου 
του. Του Θεμιστοκλή Ιατρόπουλου, αδελφού  Προσκόπου της Νικομή-
δειας γλυκιά η ανάμνηση!

Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δεκαετία ‘50. Το Προσωπικό του Νοσοκομείου Βεροίας
 (ιατρικό και νοσηλευτικό) στα σκαλιά της κεντρικής εισόδου 

(γωνία Βενιζέλου-Εληάς). Λεπτομέρεια: το πρόγραμμα 
επισκέψεων στον τοίχο δίπλα στην πόρτα. Φωτο ανηρτημένη

 το 2015 στο fb από το αρχείο Παντελή Γουλάρα. 
Στην πρώτη γραμμή αριστερά ο Θέμης Ιατρόπουλος 

Η οικοδομή της οδού Ελιάς 14 έχει την δική της αξία. 
Εκτός από το υπό ανοικοδόμηση σπίτι του Ιατρόπουλου 
ο φακός κατέγραψε το ιστορικό κατσαριδάκι αυτοκίνητο 

του ιατρού, παρκαρισμένο κάτω από το υπό κατασκευή σπίτι .
Είναι το πρώτο αυτοκίνητο της μεταπολεμικής Βέροιας

 για να μπορεί ο γιατρός να κινείται γρήγορα στα περιστατικά 
και ο Πάνος να πηγαίνει με πρώτη ταχύτητα

 στους άδειους δρόμους της Βέροιας.

Ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος επισκέπτεται 
το Νοσοκομειο Βέροιας δίπλα του ο διευθυντής
 Παθολογικής Θέμης Ιατροπουλος φωτο αρχείο 

Μαρικία Καραχάλιου fb Παλιές Φωτογραφίες της Βέροιας 2020 

1918  Ομάδα Προσκόπων ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 1918 Μ.ΑΣΙΑ 
πρώτη σειρά καθιστός αριστερά 

ο ενδεκαετής Θεμιστοκλής Ιατρόπουλος Η επιστολή από την  διοίκηση των Προσκόπων 
στον μικρασιάτη πρόσκοπο-γιατρό
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Του Μάκη 
Δημητράκη

Στα μέσα της δεκα-
ετίας του 1920 ήρθε 
στη Βέροια ο Βασίλης 
Μπουτζουρίδης, προ-
σφυγόπουλο από το 
Φούλατζικ της Νικο-
μήδειας της Μικράς 
Ασίας. Ήρθε μαζί με 
τη μητέρα του Όλγα, 
αφού είχε «χάσει» 
τον πατέρα του πολύ 
νωρίς, σε μάχη στο 
Μελέτ Αμπουρού.

Ανήσυχος αλλά 
και εργατικός «άνοι-
ξε» στην αρχή, μαζί 
με τον Παπαγάλο, το 
ταβερνάκι «Κούτσου-
ρα» στην πλατεία 
Τσερμέν και αργότερα 
νέο ταβερνάκι μέσα 
στην παλιά Δημοτική 
Αγορά.

Το 1950 ο μα -
στρο-Βασίλης, αφού 
προηγήθηκε ο γάμος 
του με την Άννα από την Κιουτάχεια της Μ. Ασίας, έκανε το μεγά-
λο άλμα. Σε οικόπεδο που είχε αγοράσει δημιούργησε το εξοχικό 
«Τρία σκαλοπάτια», στην οδό Μάρκου Μπότσαρη που τότε ήταν 
χωματόδρομος. «Νονός» του εξοχικού κέντρου ήταν ο Βεροιώτης 
Αργύρης Καβαργύρης που «βάπτισε» το κέντρο επηρεασμένος 
από κινηματογραφικό έργο της εποχής με τον τίτλο «Τα τέσσερα 
σκαλοπάτια».

Στην πραγματικότητα το κέντρο λειτούργησε σε τρία επίπεδα 
– τρία πατάρια – που στη συνέχεια ενοποιήθηκαν και σήμερα 20 
σκαλοπάτια οδηγούν στο σαλόνι του καταστήματος.

Τα πρώτα χρόνια η λειτουργία του εξοχικού ήταν περιοδική. «Ά-
νοιγε» την Καθαρή Δευτέρα με θαλασσινά και φασουλονταβάδες 
και «έκλεινε» του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Στα πρώτα επίσης 
χρόνια πολλοί Βεροιώτες πελάτες αλλά και ξένοι θαμώνες αποκα-
λούσαν το κέντρο «Πανόραμα» γιατί λόγω της υψομετρικής διαφο-
ράς από την υπόλοιπη Βέροια, είχε θέα πανοραμική.

Την ίδια περίοδο οι συνθήκες λειτουργίας ήταν δύσκολες. Η 
έλλειψη δικτύου ύδρευσης (έφερνε νερό από το Ακ-σουγιού, πηγή 

του Τριπόταμου) αλλά και πά-
γο-ψυγείου (χρησιμοποιούσαν 
παγωνιέρες με πάγο από το 
παγοποιείο Μπαζάκα) ταλαιπωρούσαν τον μάστρο-Βασίλη που υ-
πήρξε όμως μερακλής για ό,τι ετοίμαζε για την πελατεία του.

Ανεπανάληπτος στις σούβλες, το αρνί-το κατσίκι-το κοκορέτσι 
αλλά και στα ψητά κρέατα της ώρας κ.ά., που δεν είχαν να ζηλέ-
ψουν το παραμικρό από τα πολυδιαφημιζόμενα ψητά της Λιβαδειάς, 
της Λαμίας και της Αράχωβας.

Από πολύ νωρίς τα «Σκαλοπάτια» έγιναν το στέκι των Βεροιώτι-
κων οικογενειών και ανάμεσά τους τακτικοί θαμώνες ήταν οι οικογέ-
νειες Καλογήρου, του γιατρού Γιαγκούλα, του Χρηστάκη, του επίσης 
γιατρού και δημάρχου Ζαμπούνη, του Αλέκου Ωρολογά, του Βασίλη 
Τσαμήτρου, του Νίκου Ουσουλτζόγλου αλλά και η τριάδα των Άλκη 
Μανωλίδη-Νίκου Σιδηρόπουλου-Στέλιου Σβαρνόπουλου. Συχνά 
ήταν και τα απρογραμμάτιστα γλέντια των πελατών. Το κατάστημα 
διέθετε πλούσια δισκοθήκη ενώ συχνά υπήρχε και ζωντανή μουσική 
με την οποία διασκέδαζαν οι θαμώνες-φίλοι της δημοτικής μουσι-
κής. Ξεχώριζε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Βάϊος Μαλιάρας ενώ 
στον χορό διέπρεπαν ο τότε διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας 
Κυρίτσης και ο κτηνίατρος Χρήστος Φράγκος.

Το 1969 τη διεύθυνση του κέντρου ανέλαβε ο δευτερότοκος γιος 
του κυρ-Βασίλη Ηλίας που με τη σύζυγό του Κατερίνα Δημητριάδου 
από τον Εύρωπο Κιλκίς συνέχισαν με την ίδια επιτυχία να ευχαρι-
στούν την εκλεκτή τους πελατεία.

Αξιομνημόνευτο γεγονός της περιόδου αυτής είναι και η μυστική 
πολιτική συνάντηση, που έγινε στα «Σκαλοπάτια» το 1973, την πε-
ρίοδο της χούντας. Συγκεκριμένα κάτω από απόλυτη μυστικότητα 

συναντήθηκαν στο κέντρο ο Γεώργιος Μαύρος (μετέπειτα αρχηγός 
της Ένωσης Κέντρου) και ο στρατηγός Βουδούρογλου και πιθανό-
τατα συζήτησαν τα πολιτικά δρώμενα στην Ελλάδα. Η συνάντηση 
όμως έγινε αντιληπτή από ανθρώπους της επταετίας, οι οποίοι 
κινήθηκαν για να τους συλλάβουν, κάτι που δεν έγινε αφού οι δύο 
άντρες φυγαδεύτηκαν από το πίσω μέρος του καταστήματος και 
χρειάσθηκε να περάσουν ανάμεσα από θάμνους, δέντρα και ψηλά 
χόρτα αποφεύγοντας έτσι τη σύλληψη.

Το 2009 η επιχείρηση πέρασε στην τρίτη γενιά Μπουτζουρίδη. 
Στο γιο του Ηλία, Βασίλη, ο οποίος συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο και 
την ίδια επιτυχία να εξυπηρετεί τους καλοφαγάδες Βεροιώτες και 
όχι μόνο.

«Τα Tρία Σκαλοπάτια»
Πάνω από 70 χρόνια ζωής η ταβέρνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα 
παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά:

- Την εταιρεία KON-ROL για την δωρεά γλυκών εδεσμάτων 
(πουράκια και μπισκότα)

- Την εταιρεία ΑΣΠΙΣ Α.Ε. για την δωρεά χυμών
-  Την κ.Μαυροπούλου Ιφιγένεια για τη δωρεά προϊόντων  (πά-

νες/χαρτοβάμβακες) εις μνήμη της μητέρα της
- To  Ψητοπωλείο Μασαμπούκας (Κάργας Δημήτρης) για την 

δωρεά γευμάτων
- Τους Φειδοπούλου Βασιλική, Ilse Kellner, Ferdinand Kellner 

για την δωρεά ενός καναπέ.
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Μάϊος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

23-05-2022μέχρι

29-05-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο21-05-2022

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 

(κοντά στα ΚΤΕΛ) 

23310-62989

08:00-14:30 ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑ-

ΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 

(κοντά στο 6ο Δημο-

τικό σχολείο) 23310-

66755

08:00-14:30 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 

(Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 4 

(Πλ. Αγ. Αντωνίου) 23310-67420

Κυριακή22-05-2022

08:00-14:30 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 

ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

14:30-21:00 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 

23310-25130

19:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

21:00-08:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

Δευτέρα23-05-2022

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 

2 & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-

66812

14:30-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

19:00-21:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 

από τα αστικά) 23310-23023

21:00-08:00 ΓΚΡΕΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ 11 (κάτω 

από τα αστικά) 23310-23023

Φαρμακεία

Στα πλαίσια των εορταστικών 
εκδηλώσεων για την ημέρα της 
γενοκτονίας του Ποντιακού Ελλη-
νισμού πργαματοποιήθηκε στην 
Ραχιά φιλικός αγώνας μεταξύ των 
παλαίμαχων του ΓΑΣ- ΠΑΕ  Βέ-
ροιας και της ΑΕΠ Βέροιας  και 
έληξε με 4-2 υπέρ της Βέροιας .

Για την Βέροια σκόρερ οι 
Τρούπκος,  Βεργώνης (2) Σπανός 
και Παπανώτας, ενώ για την ΑΕΠ 
οι Νικολαίδης και Έξαρχος. 

Οι συνθέσεις των ομάδων 
ΓΑΣ- ΠΑΕ Βέροια  . Δέλιος, 

Μελετίδης, Μαντζιαρίδης, Μίλης 
Νατσούρας, Παπανώτας, Σαββί-
δης, Ελευθεριάδης, Βεργώνης, 
Βεζυργιανοπουλος, Τρούπκος, 
Τσιούχας, Κολεσίδης, Κεσίδης, 
Στεργιόπουλος,  και Παπαστερ-
γίου, ενώ ήταν παρόντες και δεν 
αγωνίστηκαν οι Παπατζίκος,(πρό-
εδρος των παλαίμαχων) Τσαλου-
χίδης,  Μπάμπης Ακριβόπουλος, 
. Επανήλθε ο Γιώργος Χατζάρας 
στον πάγκο της Βέροιας με βοη-
θούς τους Πουρσανίδη και Σούλη 
Σταφυλίδη. 

Με την ΑΕΠ Βέροιας  αγωνί-
στηκαν οι Γκίτκος, Νταμίζας, Ζιά-
κας, Φουρκιώτης, Καψαλιάρης, 
Έξαρχος, Ξυλαπετσίδης, Σαρη-
γιαννίδης, Μαραντίδης, Γκουμπί-
λιας, Ζαρογιάννης, Νικολαίδης, 
Αναστασίου, Ιωσηφίδης, Ακριβό-
πουλος Διογένης, 

Διαιτητής του αγώνα για μία 
ακόμη φορά ο Μπάμπης Σουκιού-
ρογλου

τελετή και απονομές 
Πριν την έναρξη του φιλικού 

αγώνα και μετά την επιμνημόσυ-
νη δέηση μίλησαν για την ημέρα 
αυτή της γενοκτονίας ο Απόστο-
λος Εμμανουηλίδης, ο Τάσος Βα-
σιάδης και ο Ευθύμης Χωματάς.  
, ενώ η ΑΕΠ Βέροιας τίμησε τους 
παλαιούς παράγοντες Αντώνη 
Ποζιάδη, Λάζαρο Πουλασουχί-
δη και Στέφανο Κεφαλίδη για την 
προσφορά τους στο σύλλογο.

Στον αγώνα πορευθήκαν πολ-
λοί τοπικοί φορείς και φίλαθλοι 
που απόλαυσαν ένα πλούσιο 
σε τέρματα και θέαμά αγω΄να , 
όπως οι  Στέργιος Διαμάντης Α-
λέκος Τσαχουρίδης, Στέφανος 
Αποστολίδης, Βασίλης Κωνστα-

ντινόπουλος, Αιμίλιος Χριστοφο-
ρίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Κώστας 
Αραμπατζής, ο προπονητής της 
Βέροιας Παύλος Δερμιτζάκης, ο 
Κώστας Καρακώστας, ο Κώστας 
Πουλασουχίδης, ο Παναγιώτης 
Μιχαηλίδης και πολλοί άλλοι. 

μετά την λήξη του αγώνα όλοι 
οι παραευθέντες και αυτοί που α-
γωνίστηκαν γευθήκαν τα πλούσια 
εδέσματά προσφορά των παλαί-
μαχων  της ΑΕΠ Ποντίων σε μία 
ομολογουμένως φιλική συντροφιά 
και θύμισε αναμνήσεις από το πα-
ρελθόν . Συγχαρητήρια στον Γόλη 
Παπαδόπουλο που προτίμησε να 
μην αγωνιστεί για να προετοιμά-
σει  αυτό το απίθανο μπουφέ.

ΤηνΔευτέρα
στηνΚρύαΒρύση

Συνέχεια των φιλικών με τον 
αγώνα της Δευτέρα   στην Κρύα 
Βρύση με την ομα΄δα του Εδεσ-

σαικού και της Κρύα ς Βρύσης 
όπου θα τιμηθούν οι Χρήστος Υ-
φαντίδης, Γιάννης Τραπεζανλίδης 
και Σταύρος Βεζυργιανόπουλος. 

Η αναχώρησει θα γίνει από  
την galleri  Παπατζίκου με ΙΧ. ενώ 
ο αγώνας θα ξεκινήσει  στις 6 και 
15 μ.μ.

ΓιορτήμνήμηςκαιποδοσφαίρουστηνΡαχιά
Παλαίμαχοι Βέροιας-ΑΕΠ Βέροιας 5-2

Το Σάββατο 14.5.22 στις 
19.00 στο ξενοδοχείο Veriopolis 
έγινε η παρουσίαση της Ακαδη-
μίας ΑΕΚ Βέροιας στους γονείς 
και  αθλητές.

Ο κ. Κατικαρίδης Μάριος Τε-
χνικός Διευθυντής της Ακαδη-
μίας ανέπτυξετην «Φιλοσοφία 
της Ακαδημίας ΑΕΚ Βέροιας και 
ανάλυση της προπονητικής δι-
αδικασίας», και ο κ. Ρούσσος 
Δημήτρης scouter της ΠΑΕ ΑΕΚ 
ανέπτυξε την «Αξιολόγηση των  
ποδοσφαιριστών  και scouting 
στις μικρές ηλικίες».

Την Κυριακή 15.5.22 από τις 
11.00 έως τις 16.00 στα γήπεδα 
Λαζοχωρίου, Πατρίδας και Αγίου 
Γεωργίου πραγματοποιήθηκε το 
περιφερειακό τουρνουά της ΠΑΕ 
ΑΕΚ- AEK FC Development,  με 
συνεργαζόμενες ακαδημίες του 
δικτύου και όχι μόνο. 

Το τουρνουά διεξήχθη υπό το 
βλέμμα του κ. Ρούσου Scouter 

της AEK FC Academy και κ. Χα-
τζημιχάλη Λεωνίδα διοικητικό στέ-
λεχος της Ακαδημίας ΠΑΕ ΑΕΚ.

Στο τουρνουά συμμετείχαν οι 
εξής ακαδημίες:

ΑΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΑΕΚ FC 
Development 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΊΑΣ- AEK FC 
Development 

ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΜΏΛΟΥ- AEK FC 
Development 

ΑΕ ΑΜΠΕΛΌΚΗΠΟΙ ΔΡΆ-
ΜΑΣ- AEK FC Development 

ΤΗΛΈΜΑΧΟΙ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΊΚΗΣ
ΓΑΣ ΚΟΠΑΝΟΎ 
ΦΑΣ ΝΆΟΥΣΑ
Έγινε μία γιορτή ποδοσφαί-

ρου, με συνοδεία DJ , λήψεις 
Drone κάτω από τέλειες καιρι-
κές συνθήκες που απεικονίζονται 
στις φωτογραφίες που ακολου-
θούν!

Τα παιδιά έπαιξαν ασταμάτη-
τα με φοβερή διάθεση, γεμίζο-

ντας θετική ενέργεια και εμπει-
ρίες από τα γήπεδα του Λαζο-
χωρίου!

Η Ακαδημία Μώλου αμέσως 
μετά τα παιχνίδια επισκέφτηκε 
την Παναγία Σουμελά, η Ακαδη-
μία του Αστέρα Λαμίας τον  αρ-
χαιολογικό τόπο της Βεργίνας και 

η Ακαδημία Αμπελόκηποι Δρά-
μας τα βυζαντινά μνημεία- εκκλη-
σίες της Βέροιας. 

Η άριστη οργάνωση και οι 
σχέσεις των Ακαδημιών του δι-
κτύου απεικονίστηκαν με τον 
καλύτερο τρόπο σε αυτό το δι-
ήμερο.

Τουρνουά ΑΕΚ Βέροιας
14 και 15 Μαΐου 2022
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 

21 Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου Ραχιάς Ημαθίας ο Δημή-
τριος Ευαγγ. Ρίσσος σε ηλικία 
77 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

20 Μαΐου 2022 στις 6.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου Γεωργιανών ο Νικόλαος 
Γρηγ. Παπαδόπουλος σε ηλι-
κία 79 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Το Σάββατο 21 Μαΐου το 
πρωί θα ιερουργήσει στον 
πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης και Αγίου Ελευθερίου στο 
Διαβατό Ημαθίας. 

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

Την Τρίτη 24 Μαΐου στις 
12 το μεσημέρι στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας θα 
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε. με 
την ευκαιρία της ενάρξεως των «ΚΗ´ Παυλείων - Ιούνιος 
2022».

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσίου Νικόδημου 

Βέροιας

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

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

ξων θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Μνημόσυνο 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, συμμετέχοντας  στις  εκ-

δηλώσεις  μνήμης  για  τη  γενοκτονία  των Ελλήνων του 
Πόντου από τους τούρκους ΘΑ  ΤΕΛΕΣΕΙ την  Κυριακή  
22   Μαΐου  2022 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυ-
χών των αδικοχαμένων προγόνων  μας, που θα γίνει στον 
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιθέας Βεροίας (9.30πμ)  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης,  κατάθεση 
στεφάνων  και σχετική ομιλία στην  πλατεία  Καπετανί-
δη(10.30πμ),μπροστά στο μνημείο του πόντιου Ακρίτα 
όπου είστε  όλοι καλεσμένοι να τιμήσουμε τη μνήμη των 
παππούδων μας.

Οι απόγονοι των γενοκτονημένων
Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’αριθ. 2364 Γ’ / 15-4-2022 έκθεση επίδοσης 

του Δικαστικού Επιμελητή Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα 
το Πρωτοδικείο Βέροιας Αντωνίου Κόζα επιδόθηκε στην κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας για τον εναγόμενο Νικό-
λαο Μανιόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Ν.Υόρκης ΗΠΑ και 
ήδη αγνώστου διαμονής, ακριβές αντίγραφο της αγωγής 
αναγνώρισης κυριότητας και διόρθωσης κτηματολογικών 
εγγραφών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας με αριθμό 
κατάθεσης 51/ΤΜ/31-3-2022, των εναγόντων Εμμανουήλ 
Κάμινα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βέροιας, Τηλεμαχίας 
Σαρίκα του Περικλή χήρας Στέργιου Κάμινα, κατοίκου Βέ-
ροιας και Ιωάννη Ρίτσιου του Περικλή κατοίκου Ν.Σμύρνης 
Αττικής, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, 
καλούμενο ταυτόχρονα να προβεί σε όλες τις δικονομικές 
ενέργειες που προβλέπονται στις διατάξεις για την τακτική 
διαδικασία του ΚΠολΔ όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην πράξη κατάθεσης της αγωγής και να παραστεί 
στις 6-6-2022 ώρα 19:00 στην ένορκη εξέταση του μάρτυρα 
όπου αναφέρεται στο δικόγραφο.

Βέροια 20-5-2022
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΚΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΙΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟ-

ΣΥΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ.

 ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕ-
ΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ ΟΠΟΥ ΜΕΤΑ 
ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ 2 ΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.

 

Στην Προστάτιδα των προσφύγων, 
την Παναγία Σουμελιώτισσα ,

την Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, καλεῖ ἅπαντα τόν 
εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν Κυριακή 22 Μαΐου στό Ἱερό προ-
σκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο, νά τιμήσει μέ τήν παρουσία 
του τήν μνήμη τῶν ἀδίκως σφαγιασθέντων Ποντίων ἀδελφῶν μας. 

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

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

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

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

Πανηγυρίζει το Αγίασμα 
του Αγ. Νικολάου 

στην Πατρίδα Βέροιας 
-Υποδοχή λειψάνου του Αγίου και της Εικόνας 

Παναγία Οδηγήτρια 
Πανηγυρίζει το Αγίασμα του 

Αγίου Νικολάου στην Πατρίδα Η-
μαθίας, για την εορτή ανακομιδής 
των Λειψάνων του Αγίου Νικολά-
ου. Με αφορμή την πανήγυρη θα 
γίνει υποδοχή λειψάνου του Α-
γίου Νικολάου και η Εικόνα της 
Παναγίας Οδηγήτριας της Μυρο-
βλίζουσας. Τα λείψανα και η ει-
κόνα θα παραμείνουν στο Ναό 
από το απόγευμα της Πέμπτης 
(19/5/2022)έως και την Κυρια-
κή(22/5/2022) το μεσημέρι.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολου-
θιών

Σάββατο 21 Μαΐου 2022
19:00 Αναστάσιμος Εσπερινός  

- Παράκληση στην Παναγία Οδη-
γήτρια.

Κυριακή 22 Μαΐου 2022
07:30-10:00 Όρθρος - Θ. Λει-

τουργία 
12:30-13:00 Αναχώρηση Ι. Εικόνας και  Ι. Λειψάνων  
Ο Ι. Ναός θα παραμένει όλη τη διάρκεια των ημερών του τριημέρου α-

νοικτός από τις 07.00 το πρωί έως τις 21.00 το βράδυ. 
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ι-
σόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 6, 
περιοχή Ακροπόλεως. Τηλ.: 
6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-
σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-
ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΠΑΤΡ ΙΔΑ ,  π ε ρ ι οχ ή 
Μαυροσι, ενοικιάζεται χω-
ράφι 10 στρέμματα, χέρσο, 
αρδευτικό, πάνω στην ά-
σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γκαρ-
σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-
ροια, Κωττουνίου 14 (πε-
ριοχή Εληάς),  4ος όρ. , 
ασανσέρ ,  ημ ιαυτόνομη 
θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 
μ π ά ν ι ο ,  ε ν τ ο ι χ ι σ μ έ ν η 
ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 
συζητήσιμη. Τηλ.:  6931 
929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  απο-
θηκευτικός χώρος δύο ο-
ρόφων 150 τ.μ. έκαστος, 
Βρίσκεται σε οικόπεδο 700 
τ.μ., παραπλεύρως πάρκιγκ 
νεκροταφείου. Τηλ.: 6932 
230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-
πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 
περίπου, με 3 χώρους και 
κουζινα, W.C., για επαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 
471705 & 23310 21100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

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

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

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

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

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδόρος 
επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-

μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλησης. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινή-
των από επιχείρηση στη Βέροια 
για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 
9:30 ΜΕ 18:30.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρμα-
κείου με εμπειρία, για ημιαπασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 
φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 
τηλ.: 6972 913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 
εστιατόριο για πλήρη απασχό-
ληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-
ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 
καθημερινή εργασία. Μισθός 
πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-
τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 
6972 012622 κος Χρήστος.

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 
MON.IKE ζητά  εργάτριες & ερ-
γάτες παραγωγής, για εργασία 
στο υποκατάστημά της στην 
περιοχή Κουλούρα. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 23310 97588-
97555, Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-
κροπωλητές για νησί. Απαραί-
τηττο μεταφορικό μέσο. Αποδο-
χές από 80 ευρώ ημερησίως. 
Πληρ. τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

στον1οόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr

Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674
Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZHTEITAI φαρμακο-
ποιός ή βοηθός φαρμα-
κείου για πλήρη απασχό-
λησης. Αποστολή βιογρα-
φικών: aggeliespharm@
gmail.com

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 
350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον 
περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέ-
λη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περι-
φραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.
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Φοιτητές του ΑΠΘ με τις καθηγήτριές τους επισκέφθηκαν 
το Βιολογικό Καθαρισμό της Βέροιας

Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) στη Βέροια επισκέφθηκαν 95 φοιτητές 
του 6ου εξάμηνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, με τις καθηγήτριές τους 
Δομνίκη Ιωαννίδου Πολιτικός Μηχανικός Msc,DIC ΕΔΙΠ στον Τομέα Υδραυλικής κ Τεχνικής 

Περιβάλλοντος και 
Αντιγόνη Ζαφειρά-
κου Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια. Η εκ-
παιδευτική εκδρομή 
έγινε στο πλαίσιο 
του μαθήματος κορ-
μού Τεχνική Περι-
βάλλοντος. Αντίστοι-
χες επισκέψεις από 
το ΑΠΘ είχαν πραγ-
ματοποιηθεί πριν α-
πό εννέα και δεκαέξι 
χρόνια.

Στην εγκατάστα-
ση τους υποδέχθη-
καν και τους ξενά-
γησαν, ο Γενικός Δ/
ντής της ΔΕΥΑΒ κ. 
Θωμάς Αχτσής, ο 
Προϊστάμενος της 
εγκατάστασης κ. Γέωργιος Μπίσμπας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων κ. Γεώργιος Μαυρίδης και ο κ. Γκανάτσιος 
Γεώργιος, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας που λειτουργεί την εγκατάσταση.

Οι φοιτητές με τις καθηγήτριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση, ενώ έθεσαν και ερωτήσεις για την κατανόηση της 
όλης λειτουργίας. Εντυπωσιάστηκαν από την εικόνα που αντίκρυσαν, από το αποτέλεσμα της εκροής και σχολίασαν ιδιαίτερα την έλλει-
ψη δυσοσμίας, κάτι που είναι συνηθισμένο στους περισσότερους βιολογικούς καθαρισμούς. Αποχώρησαν με ανοικτή πρόσκληση για 
όποτε το θελήσουν να επισκεφθούν ξανά την ΔΕΥΑΒ, αφού η μετάδοση της εμπειρίας και της γνώσης είναι καθήκον των μεγαλύτερων 
προς τους νέους.

Μουσικοχορευτική εκδήλωση μνήμης 
από το ΓΕΛ Μακροχωρίου

Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού επέλεξε το ΓΕΛ Μακροχωρίου για να γιορ-
τάσει τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Στο προαύλιο του σχολείου την Πέμπτη, 19 Μαΐου 
2022, στήθηκε μία αληθινή γιορτή, ένα συγκινητικό πανηγύρι μνήμης για να υμνηθούν οι χαμένες, αλησμό-
νητες πατρίδες.

Τη μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο: «Σμύρνη μου, Πατρίδα μου γλυκιά» άνοιξαν με τις ομιλίες τους 
η Ελένη Καραγιάννη, φιλόλογος του ΓΕΛ Μακροχωρίου και η Μαρία Αποστόλου, φιλόλογος του Γυμνασίου 
Μακροχωρίου. Συνέδεσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου  με τον ξεριζωμό των Μικρασιατών προ-
σφύγων, απέδωσαν το ιστορικό χρώμα της Σμύρνης εκείνης της εποχής και εστίασαν στη μουσική παράδο-
ση των Ελλήνων της Σμύρνης και τη συμβολή τους στην πνευματική ζωή της χώρας μας.

Τις ομιλίες πλαισίωσαν μαρτυρίες από το αρχείο των προσφύγων που διαβάστηκαν από τους μαθητές 
και λογοτεχνικά αποσπάσματα από τα έργα της Δ. Σωτηρίου, του Κ. Πολίτη και του Γ. Σεφέρη που αποτύπω-
σαν την οδύνη του ελληνικού εξανδραποδισμού και του εκριζωμού.

Στη συνέχεια ο ακαταπόνητος Αντώνης Κελεπούρης, γυμναστής του Γυμνασίου Μακροχωρίου μαζί με τη 
μουσική του παρέα (Βασίλη Ρουσέα, Μανώλη Παρασκευόπουλο, καθηγητές του ΓΕΛ Μακροχωρίου, Γρη-
γόρη Πατόπουλο, Ιωάννη Κασσερόπουλο, Γιώργο Παπαρουσόπουλο) ξεσήκωσε το κοινό  με τα τραγούδια 
και τους χορούς, τους μάγεψε με τις ρεμπέτικες μουσικές και τους σμυρναίικους σκοπούς. Μάλιστα στα δύο 
τελευταία χασαποσέρβικα με τα οποία έκλεισε η εκδήλωση όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, μαθητές, καλεσμένοι, 
κατέκλυσαν την πίστα αποδεικνύοντας πως αν και φαγώθηκε ένας αιώνας από τη μεγάλη καταστροφή, η 
μνήμη στέκει άλιωτο κερί μέσα στου χρόνου τις φωτιές και πως στην Ελλάδα του 2022 ακόμη θυμόμαστε, 
τιμούμε και δεν λησμονούμε.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γο-
νείς η Τζίμα Συρμούλα, αντιδήμαρχος παιδείας, Ο Παπαδόπουλος Θανάσης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας , η Δημητριάδου Λένα, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας, Ο Κεχαΐδης Βαλάντης, πρόεδρος κοινότητας Μακροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου και ο Μπίκος Μιχαήλ, διευθυντής του Γυμνασίου Μακροχωρίου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου Μακροχωρίου. 
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