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Οι πιο «εργατικοί»…
παραμένουν άνεργοι!!! 

  Η σύγχρονη μάστιγα της ανεργίας, που δυστυχώς σε 
πολύ υψηλά επίπεδα μετρά πάνω από δεκαετία στην 
χώρα μας δεν δείχνει να κάμπτεται. Και πώς θα γίνει 
αυτό, όταν μετά από την δεκαετία των μνημονίων, ήρθε 
ο κορωνοϊός να βάλει λουκέτα σε ότι είχε απομείνει…
Παράλληλα οι όποιες εργασιακές ευκαιρίες, έστω και 
με μικρή αμοιβή προσκρούουν στην απροθυμία των 
ανέργων που προτιμούν την άνεση των επιδομάτων και 
το «χτίσιμο» της μακροχρόνιας ανεργίας. 
  Αλήθεια πόσο παράλογο είναι να προσφέρεται σε 
κάποιον δουλειά και να λέει δεν θέλω να σπάσω την 
ανεργία μου!!! Δεν είναι παράλογο οι ηλικίες 30-44 
να είναι πρωταθλητές στην ανεργία, ενώ είναι οι πιο 
παραγωγικές ηλικίες; Δεν έρχεται σε πλήρη αντίφαση 
με τις εκκλήσεις από τον πρωτογενή τομέα και την 
μεταποίηση που ζητούν εργατικά χέρια; Προτιμότερο 
το επίδομα ή το καθόλου μεροκάματο, από το βασικό 
μεροκάματο;;;
  Μήπως πρέπει να υπάρξει μια συνολική αναθεώρηση 
της πολιτικής για την πάταξη της ανεργίας; Μήπως η 
επιδότηση της εργασίας και όχι το επίδομα ανεργίας 
θα φέρουν τις μάχιμες και εργατικές ηλικίες πίσω στις 
δουλειές;  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Τιμοθέου αποστ., Αναστασίου Πέρσου

του Σαββατοκύριακου

Δωρεάν ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τυφλούς ή άτομα με 
αναπηρία όρασης παρέχουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία
ΤαΕΛΤΑστηνπροσπάθειάτουςναδιατηρήσουντονκοινωνικότουςχαρακτήρα,υιοθετούνμιαδράσηγιατηνστή-

ριξημιαςευπαθούςομάδαςσυνανθρώπωνμας.Συγκεκριμένα,ταΕΛΤΑδιακινούν,δωρεάν,ταχυδρομικάαντικείμενα,
βάρουςέως7κιλών,πουαποστέλλονταιαπό/προςτυφλούςήάτομαμεσοβαράπροβλήματαόρασης(δηλαδήποσο-
στόαναπηρίας80%)ήαπό/προςιδρύματα/συλλόγουςγιατυφλούς.

Ηπαροχήαφοράσε:
-Αλληλογραφία,λογοτεχνίασεοποιαδήποτεμορφή,ηχητικάέγγραφα
-Εξοπλισμόήυλικόπουεξυπηρετείταάτομααυτάστηναντιμετώπισητηςαναπηρίαςτους,συμπεριλαμβανομένων

ειδικάπροσαρμοσμένωνCDs,εξοπλισμόγραφήςBraille,ρολόγιαBraille,λευκάραβδιάκαιεξοπλισμόεγγραφής
Γιατηναποστολήτουςτααντικείμεναθαπρέπει:
-νακατατίθενταιανοικτά,ώστεναεπιτρέπεταιηεπιβεβαίωσητουπεριεχομένουτουςαπότονυπάλληλοτηςθυρίδας
-νααναγράφουνστηθέσητουγραμματοσήμουτηνένδειξη«Αντικείμεναγιατυφλούς»
-ναφέρουντηνειδικήσήμανση
Σ.Σ.:ΕίναιαξιέπαινηηδράσητωνΕΛΤΑ,αλλάπαράλληλακαλόθαήτανηδιοίκησηνα«σκύψει»στακαθημερινά

προβλήματακαιτιςμεγάλεςελλείψειςκαικενάστιςδιανομές,αφούσεπεριοχέςήοικισμούςπεριφερειακάτηςΒέροι-
ας(π.χ.Ραχιά,Τρίλοφοςκ.α.)βλέπουνταχυδρόμοαραιάκαιπου…

Ευχές και «γούρι» από την ευρωβουλευτή
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου προς τον ΛΑΟ 

Θυμάστε τους ευρωβουλευ-
τέςπου είχανοργώσει τηνΕλ-
λάδαπροεκλογικά και έκαναν
«παρέλαση»από ταπεριφερει-
ακάΜΜΕ;Έκτοτετουςπερισσότερους«μηντουςείδατε»πληνελαχίστωνεξαιρέσεων,μεταξύαυτώνηευρωβουλευτής
τηςΝ.Δ.ΆνναΜισέλΑσημακοπούλου,πουδιατηρείεπαφήκαιεπικοινωνίαμετηνεφημερίδαμαςκαικάνειπράξηαυτό
πουμαςείχεδηλώσειπροεκλογικάότικαιηΗμαθίαείναιεκλογικήτηςπεριφέρειακαιενδιαφέρεταιγιαταθέματάτης.

ΗκαΑσημακοπούλουσεεπικοινωνίαπουείχεμετονδιευθυντήτηςεφημερίδαςμαςγιαευχές,επανέλαβεγιαμια
ακόμηφοράτηνσημασίατωνπεριφερειακώνΜΜΕκαιότιηίδιαλαμβάνειμέσωτηςεφημερίδαςμαςενημέρωσηγια
ταπροβλήματατουνομούμαςκαιιδιαιτέρωςτααγροτικά.Μάλισταπροχώρησεκαισεμιασυμβολική,αλλάιδιαίτερα
ευγενικήκίνηση,χαρίζονταςέναξυλόγλυπτογούριμετασύμβολατουΕυρωπαϊκούΛαϊκούΚόμματοςκαιτηνυπογρα-
φήτης,γιακαλήχρονιά!

Τηνευχαριστούμεκαιτηςευχόμαστεκαλήχρονιά!

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςγιαέναμήναστηνΕγνατία,
στοτμήμαΠολύμυλου-Βέροιας,
λόγωεγκατάστασηςοπτικήςίνας

Αποβλέπονταςστηνομαλήκαιασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,
τηνεξυπηρέτησηκαιασφάλειατουκοινούστοπλαίσιοεκτέλεσηςεργασιώνεγκατάστασηςοπτικήςίναςστοαριστερόπε-
ζοδρόμιοτηςΣήραγγαςΣ10,καθ’όλοτομήκοςαυτής,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίας,αποφάσισετοναποκλεισμότης
αριστερήςλωρίδαςκυκλοφορίαςστοανωτέρωτμήματηςΕγνατίαςΟδούκαιειδικότερααπότηνείσοδοέωςτηνέξοδοτης
αριστερήςλωρίδας,στονκλάδοκυκλοφορίαςστοτμήμααπόΒέροια(14)έωςΠολυμύλο(13).Οιπαραπάνωκυκλοφορι-
ακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούντοχρονικόδιάστημααπόΔευτέρα24-01-2022έωςκαιΠέμπτη24-02-2022καιαπότην
ανατολήέωςτηδύσητουηλίου.

ΠροσκοπικήκατασκήνωσηστηνΚαστανιά
τουΒερμίου

ΚαστανιάΒερμίου,δεκαετίατου2000.ΑπόαριστεράΑλέκοςΨώνης*3οσύστημαδασοπροσκόπων,επιχειρηματίας,
επαγγελματίαςμάγειρας, ιδιοκτήτηςταβέρναςΤΟΜΕΡΑΚΙστηνΑνοίξεωςόπουσυναντάταισυχνάηπαλιοπροσκοπική
παρέα,έχειμαγειρέψειατέλειωτεςφο-
ρέςστηνπροσκοπικήκουζίνατηςκα-
τασκήνωσης.ΚώσταςΤσικής+παλιός
τοπικός έφορος τηςΒέροιας,προπο-
λεμικός πρόσκοπος , συνταξιούχος
διευθυντήςδημοτικώνυπηρεσιών του
Δήμου Βέροιας, Θανάσης Στάντζος
αρχηγός καιψυχή τουΚατασκηνωτι-
κούΚέντρου,ΤάσοςΦελλόπουλος +
παλιόςτοπικόςέφοροςΒέροιας,διευ-
θυντήςταμείουΑΧΕΠΑκαιπαλιούΝο-
σοκομείουΒέροιας, ΣπύροςΤελλίδης
περιφερειακόςέφοροςΗμαθίας,Μέρ-
κοςΒαρακλής, ΓιώργοςΔημόπουλος
(ξενοδοχείοΠΟΛΥΤΙΜΗ,αρχηγος2ου
αεροπροσκόπων), Γιώργος Νουσιό-
πουλος.Μετάαπόσυνάντησηπαλαι-
ώνπροσκόπων,κοντάσταμαγειρεία.

Οιδιακρινόμενοικυβόλιθοι,μιαιδέατουΘανάσηΣτάντζουέλυσεγιαπάντατοπρόβληματωνλιμνάζοντωνβρόχινων
στοσημείο.Έργακαιημέρεςστηνκατασκήνωσημεαγάπηστηνπροσκοπικήιδέα,στοπαιδί,σεβασμόστοναδελφόπρό-
σκοποαλλάκαικύριοχαρακτηριστικότηναγάπηγιατηνΒέροια,οιπερισσότεροισυνεργάτεςτουΠατούνα(Δημήτριου
Παπαδόπουλου)γαλουχήθηκανστιςαρχέςτουβεροιώτικουπροσκοπισμούκαιτραγουδούντονύμνοτωνβεροιέωνπρο-
σκόπων«είμαιτηςΒέροιαςπαιδί».ΟρισμένοιέκαναντηνΚαστανιάδεύτεροσπίτιτουςκαιοισκίουροικαιτααγρίμιατου
δάσουςτουςαναγνωρίζουναπόμακριά!

(Φωτο αρχείο Δημ. Π.Τόλιου)



Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά 
την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους 
μέσω του gov.gr έχουν από την 19ή Ιανουαρίου 
οι πολίτες. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Α-
πόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη 
Τάκη Θεοδωρικάκου και Επικρατείας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, η αί-
τηση για την ανανέωση θα πραγματοποιείται με 
πολύ απλό τρόπο μέσω του gov.gr, στην ενότητα 
«Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότη-
τα «Μετακινήσεις».

Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των 
κωδικών Taxisnet και μπορεί να υποβάλλει την 
αίτηση ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία 
Τροχαίας του τόπου κατοικίας του. Μέσω της 
εφαρμογής, μπορεί να δει ηλεκτρονικά το σχε-
τικό κόστος που ποικίλει ανάλογα με την ημε-
ρομηνία της τελευταίας ανανέωσης καθώς και 
να πληρώσει με ηλεκτρονικό παράβολο. Μετά 
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας η βεβαίωση 
ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο gov.gr στην θυρί-
δα του πολίτη.

Στο Μητρώο Μοτοποδηλάτων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι κατα-
χωρισμένες 1.419.923 ενεργές άδειες. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τις Ηλε-
κτρονικές Θυρίδες του gov.gr που έχουν αποδοθεί στις Υπηρεσίες της 

Τροχαίας, επιτυγχάνοντας έτσι την εξάλειψη της απαίτησης για φυσική 
παρουσία του πολίτη στις Υπηρεσίες της Τροχαίας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ελλη-
νική Αστυνομία, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Διακυ-

βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

Τέλος, ο πολίτης λαμβάνει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση της ανανέ-
ωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου με ενσωματωμένα τα χα-
ρακτηριστικά ασφαλείας (QR, Κωδικός ασφαλείας) από το GOV.GR. 
Ταυτόχρονα, ειδοποιείται με SMS και email για να τη λάβει μέσω της 
θυρίδας του.

 «Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προ-
χωρά. Ένα ακόμη βήμα έγινε σήμερα σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ανανέωση των αδειών μοτοποδηλάτων 
θα γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω του gov.gr. Η εξέλιξη αυτή απελευ-
θερώνει από την γραφειοκρατία σημαντικό αριθμό αστυνομικών, οι 
οποίοι θα επιστρέψουν στην κύρια αποστολή τους, την ασφάλεια των 
πολιτών», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδω-
ρικάκος.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης τόνισε:

«Η ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλά-
του αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της απλούστευσης των 
διαδικασιών μέσω της ψηφιοποίησής τους. Οι ψηφιακές υπηρεσίες 
παράγουν διπλή ωφέλεια: αφενός οι πολίτες εξοικονομούν εργατοώ-
ρες, αποφεύγοντας την αναμονή σε ουρές• και αφετέρου η Διοίκηση 
απαλλάσσεται από περιττή γραφειοκρατία. Με το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία ώστε η Ελληνική 
Αστυνομία να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες, δια-
θέτοντας τους ανθρώπινους και υλικούς της πόρους για την ενίσχυση 
της ασφάλειας».
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Συνεδριάζει 
την Τρίτη 

η Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δή-
μου Βέροιας θα γίνει την ΤΡΙΤΗ  25/01/2022 από ώρα 
09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέ-
τρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια πε-
ριφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. 
για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους 
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης τα εξής:

-Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 
2022 και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

-Έγκριση ή μη της αριθμ. 1/2022 απόφασης της Σχο-
λικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας, επί του Απολογισμού της, έτους 2021.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολι-
κών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων 
Δήμου Βέροιας-Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μακροχωρίου 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 3)» ΑΜ:136/2020.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολι-
κών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων 
Δήμου Βέροιας-Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ε-
νεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου  
Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» ΑΜ:1/2021.

-Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων 
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολι-
κών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων 
Δήμου Βέροιας-Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλή-
ρωση πυροπροστασίας του 1ου Δημ.Σχολείου Βέροιας 
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1)» ΑΜ:118/2020.

-Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου 
Αγ.Γεωργίου».

-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ανάλω-
σης της επί έλασσον δαπάνης και διάθεσης απροβλέπτων 
δαπανών του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc, 
γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ ειδικής αγωγής Βέροιας».

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστι-
κής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων 
χώρων Δ.Ε. Δοβρά».

-Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας 
προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρό-
πουλο.

-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του 
Δήμου.

-Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του 
Δήμου.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βέροιας θα γίνει και διά ζώ-
σης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων, Μητροπόλεως 46, αλλά  
και με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.
epresence.gov.gr), την Δευτέρα  31-
1-2022  και ώρα 18:00, με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ	1ο	 :	Έγκριση της υπ’ αριθ. 
60/2021 απόφασης του Δ/κού Συμ-
βουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής 
Επιχείρησης «Κοινωφελή Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης», περί έγκρι-
σης δημιουργίας τμήματος Fitness 
kids.

ΘΕΜΑ	2ο	: Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυ-
μία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας 
& Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».

ΘΕΜΑ	3ο	: Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυ-
μία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ	4ο	: Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυ-
μία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ	5ο	: Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον 
τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» 
Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ	6ο	: Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον 
τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ	7ο	: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμά-
τευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου 
για το έργο: Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη 
της Βέροιας». 

ΘΕΜΑ	8ο	: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του 
στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.

ΘΕΜΑ	9ο	 : Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 
Δ. Βέροιας, έτους 2022

ΘΕΜΑ	10ο	 : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονόπτωση και παγετό 
2021-2022.

ΘΕΜΑ	11ο	 : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση δειγματολη-
πτικών γεωτρήσεων και πενετρομετρήσεων, σε δημοτικούς χώρους  ή 
χώρους της γεωτεχνικής μελέτης του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας».

ΘΕΜΑ	12ο	: Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση 
ακάθαρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βεργίνας 
Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ	 13ο	: Έγκριση ή μη  α) 
κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης των 
υπ’ αριθ. 155 και 157 αγροτεμαχίων 
της Δημοτικής Kοινότητας Κουλούρας 
Δήμου Βέροιας, β) καταρτισμού των 
όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότη-
σης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ	 14ο	 : Έγκριση ή μη α) 
παράτασης του συμβατικού χρόνου 
σύστασης ειδικού δεσμευμένου λο-
γαριασμού για την υπηρεσία «Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» και 
β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ	 15ο	 : Έγκριση ή μη 
εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ 
αριθ. 941β και 941γ εκτός σχεδίου 

γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου.
ΘΕΜΑ	16ο	: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως δικαιούχου αποζημίω-

σης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ	17ο	:	Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικο-

νομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ	18ο	: Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για την διατύπωση 

απόψεων σχετικά με την διαχείριση  απορριμμάτων στον Δήμο Βέροιας.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημο-

τικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευ-
ταίο τρίμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων 
των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των πα-
ρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και 
αντισηπτικού).

Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.
epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική 
παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και 
εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Παρα-

σκευή 28/1/2021 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνε-
δρίαση του Δ.Σ.

Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκε-
ψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
(τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι την Παρασκευή 28/1/2021.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολί-
τες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέ-
ροιας στο YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCzMw_
dKHDI9RbdOfhTxiO4w)

Στο gov.gr η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου 
-Καταχωρισμένες 1.419.923 ενεργές άδειες στο Μητρώο Μοτοποδηλάτων της ΕΛ.ΑΣ

Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 

Βέροιας με 18 θέματα
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Την βασιλόπιτα του 2022 έκοψε 
η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ημαθίας

Την Τρίτη, 
18 Ιανουαρί-
ου 2022, στα 
γραφε ία  της 
Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς 
Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας, 
πραγματοποι-
ήθηκε η καθιε-
ρωμένη κοπή  
βασιλόπιτας , 
με την ευλογία 
του Σεβασμιω-
τάτου Μητρο-
πολίτου Βεροί-
ας, Ναούσης 
και Καμπανίας, κ. Παντελεήμονος.

Ο Διευθυντής κ. Παπαδόπουλος Αθανάσιος και οι συνεργάτες του της ΔΔΕ Ημαθίας, αφού 
ευχαρίστησαν το Σεβασμιώτατο για την πατρική αγάπη και τις ευχές του, ευχήθηκαν με τη σειρά 
τους μια καλύτερη χρονιά, γεμάτη υγεία, γαλήνη και μάθηση, σε όλους τους μαθητές, τους γο-
νείς και τους εκπαιδευτικούς. 

Του ιερέως Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Ο σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος, φίλοι αναγνώστες, μαζί με άλλα έχασε και 
τον καθρέπτη του Θεού, τη φύση. Δεν ζει πια τόσο πολύ σε επαφή με το φυσικό πε-
ριβάλλον. Η φύση σήμερα παρουσιάζει ενδιαφέρον από πλευράς τουριστικές και εκ-
μετάλλευσης. Λίγοι, όμως, είναι εκείνοι που βλέπουν σ’ αυτήν το μεγαλείο του Θεού 
και που δοξάζουν τον Δημιουργό της.

Ο άνθρωπος, γύρω και επάνω του, βλέπει τα έργα των χειρών του, τις μηχανές, 
τα οικοδομικά μεγαθήρια, τους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους, τους πυραύλους, τα δια-
στημόπλοια και τόσα άλλα μέσα ασύλληπτα μέχρι χθες και με τη φαντασία ακόμη. 
Όλα αυτά τον απομακρύνουν από τη φύση, όπου είναι χαραγμένα τα ίχνη του Θεού, 
όπου γίνεται ανάγλυφη η παρουσία Του.

Έτσι, μεγαλώνει η πεποίθηση του ανθρώπου στον εαυτό του και τις δυνατότητές του και απεναντίας 
σβήνει η ανάγκη της παρουσίας και της επεμβάσεως του Θεού. Έτσι, δημιουργείται η γενεά των αδιαφό-
ρων, των ψυχρών, των απίστων ανθρώπων, που, όμως, δεν διακηρύττουν φανερά πως είναι άπιστοι.

Ένα άλλο εμπόδιο για πολλούς, είναι διάφορες ιδέες και πνευματικές δήθεν κινήσεις, που παρουσιάζο-
νται ως ανθρωπιστικές ή τουλάχιστον ως μη αντιχριστιανικές, πολλές φορές μάλιστα σαν να συμφωνούν 
με το Ευαγγέλιο (δεν επιθυμώ να αναφέρω ονόματα, ελπίζω να καταλάβετε, φίλοι αναγνώστες).

Άλλες απ’ αυτές απευθύνονται προς τους αμαθείς, προς το λαό, προς μορφωμένους, τους ιθύνοντες, 
τους κρατούντες και άλλες ζητούν να κερδίσουν όλους. Όλα αυτά τα συστήματα πετάνε τα δίχτυα τους 
δεξιά και αριστερά και συχνά συλλαμβάνουν τους αφελείς αλλά και τους καλόπιστους ανθρώπους με ιδα-
νικά, οι οποίοι, όμως, από άγνοια πέφτουν θύματα της απάτης.

Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πρωτοπόροι, οι υπεύθυνοι σε τέτοια κινήματα είναι, κατά τη φράση 
του Κυρίου, «κλέπται και λησταί» είναι «προβατόσχημοι λύκοι» εργάζονται από συμφεροντολογικά κίνη-
τρα και παρουσιάζονται καμουφλαρισμένοι. Τα θύματά τους, όμως, είναι θύματα, προσέρχονται εκεί ίσως 
με την πρόθεση να γνωρίσουν κάτι καλό που αγνοούν, για να εργασθούν, όπως τους λέγουν οι υπεύθυ-
νοι, φιλανθρωπικά. Νομίζουν πως η συμμετοχή τους εκεί, δεν τους εμποδίζει από το να είναι χριστιανοί. 
Άλλωστε στις πρώτες βαθμίδες δεν αποκαλύπτονται τέτοια πράγματα. Και έρχονται στην εκκλησία και 
συμμετέχουν και στα Μυστήρια και θέλουν να πιστεύουν στο Χριστό. Σιγά-σιγά όμως, όταν πλέον εκτε-
θούν και ανέλθουν σε αξιώματα, τότε αρχίζουν να δέχονται άνωθεν υπαγορεύσεις και απαγορεύσεις ή και 
οι ίδιο πλέον αρχίζουν να κλονίζονται στην πίστη, να απομακρύνονται από τον Χριστό και την Εκκλησία 
Του.

Προς τους καλοπροαιρέτους από αυτούς απευθύνονται τα λόγια αυτά. Ας 
μην εξαπατηθούν, ας μην ανταλλάξουν την πίστη του Χριστού, χωρίς να το 
καταλάβουν, με ομίλους και συστήματα αντιχριστιανικά που φέρουν συνή-
θως ξενικές ονομασίες. Ότι δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξο Εκκλησία, δεν 
μπορεί να γίνει θεμέλιο της κοσμοθεωρίας των χριστιανών. Είναι ελεύθερος 
ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει, αρκεί να γνωρίζει τι είναι εκείνο που πάει να 
ασπασθεί και να πιστώσει. Και οι χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν, ότι τέτοιες 
προσπάθειες είναι ύποπτες και οδηγούν σε απομάκρυνση από τον χριστια-
νισμό.

Και έρχεται κατόπιν η απιστία των… «πιστών» χριστιανών. Πολλοί σημε-
ρινοί χριστιανοί είχαν εμπιστοσύνη και σεβασμό προς τους εκπροσώπους 
της Εκκλησίας. Όμως, τα πράγματα απέδειξαν ίσως μερικούς από αυτούς μι-
κρούς, συνηθισμένους ανθρώπους. Παρουσιάστηκαν πιθανώς, μερικοί από 
αυτούς, ανίσχυροι να νικήσουν ελαττώματα και αδυναμίες.

Εμπρός, λοιπόν, στις πραγματικές ή συκοφαντικές κατηγορίες που διατυ-
πώθηκαν κατά των εκπροσώπων του Θεού, πολλοί χριστιανοί σκανδαλίζο-
νται, χάνουν την πίστη τους και συμπεραίνουν: «…άρα Θεός δεν υπάρχει!».

Μπορεί τα κακά παραδείγματα γύρω μας να είναι ένα εμπόδιο στην άνο-
δο της πίστεως, ποτέ όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογίες της 
απιστίας.

Μπορεί τα σκάνδαλα αυτά να είναι αφορμή για να εκδηλωθεί η απιστία 
μας, δεν δημιουργούν όμως αυτά την απιστία μας, που προϋπάρχει ήδη και 
ζητεί απλώς να δικαιολογηθεί και να κατοχυρωθεί.

Τα σκάνδαλα αυτά δεν απαλλάσσουν ούτε τους ενόχους από το αδίκημά 
τους, ούτε, όμως, εμάς τους άλλους από τη δυσπιστία μας. Αν πονάμε και 
ενδιαφερόμαστε ειλικρινά για την Εκκλησία, μπορούμε, βέβαια, να λυπη-
θούμε γι’ αυτά, όχι όμως να χαιρόμαστε και να κατοχυρωνόμαστε πίσω από 
αυτά τα γεγονότα. Οφείλουμε, όχι να πετάμε βέλη κατά της Εκκλησίας μας, 
αλλά να βοηθάμε και να προσφέρουμε στην Εκκλησία. Να προσφέρουμε 
την πίστη μας, το ενδιαφέρον μας, τον πόνο μας και τις υπηρεσίες μας, την 
θετική και εποικοδομητική κριτική, Να προσφέρουμε τα λάθη μας, τα ελαττώ-
ματά μας και ακόμη γενικότερα τις αμαρτίες μας.

Ναι τις αμαρτίες μας. Αυτές είναι η βασική αιτία από το οποίον κλυδωνίζε-
ται η πίστη μας. Το πραγματικό αίτιο της απιστίας ή δυσπιστίας είναι εσωτε-
ρικό. Φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο και επηρεάζει τη θέληση, τη σκέψη και 
το συναίσθημά του.

Η συνηθέστερη μορφή της αμαρτίας είναι η ανηθικότητα, που οδηγεί στην 
απιστία. Οι διεφθαρμένοι, οι άσωτοι υιοί δεν μπορούν να δεχθούν τους δρι-
μείς ελέγχους της συνείδησης. Τότε, δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά τους: ο 
της μετανοίας και ο της απιστίας. Πολλοί, δυστυχώς, προτιμούν τον δεύτερο.

Ένας άθεος, φίλοι αναγνώστες, έλεγε: «Ορκίζομαι εις τον Θεόν, ότι είμαι 
άθεος». Το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα δείχνει, ότι άθεος στην πραγ-
ματικότητα δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος εκ φύσεως θρησκεύει, πιστεύει στο 
Θεό. Διάφορες όμως εξωτερικές επιδράσεις κλονίζουν ή νοθεύουν την πίστη 
του ανθρώπου. Γι’ αυτό πρέπει ο συνειδητός χριστιανός συχνά να ανανεώνει 
και να τροφοδοτεί την πίστη του.

Μορφές σύγχρονης απιστίας
(Ορκίζομαι στο Θεό, ότι είμαι άθεος!)

SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Κάθε μέρα 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 
Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 
ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
NIGHTMARE ALLEY
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 20.00
Πέμπτη 20/1 – Δευτέρα 24/1 – Τρίτη 25/1 – Τετάρτη 26/1 

στις 19.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Σενάριο: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΡΟΝ ΠΕΡΛΜΑΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ 

ΤΖΕΝΚΙΝΣ, ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΡΟΥΝΕΪ ΜΑΡΑ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκε-

φθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/1/22 - 26/1/22



«Υφυπουργέ, κύ-
ριε Βεσυρόπουλε, 
δώστε λύση τώρα για 
τα Ριζώματα, γνωρί-
ζετε τον τρόπο ήδη 
από το 2020. Οι Η-
μαθιώτες δεν είναι οι 
φτωχοί συγγενείς για 
να παρακαλούν. Ούτε 
ο τόπος μας μπορεί 
να περιμένει απαντή-
σεις όποτε βολεύει 
στο κυβερνητικό α-
φήγημα, δηλαδή λίγο 
πριν τις εκλογές».

Τα παραπάνω δή-
λωσε ο Βουλευτής 
Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – 
Προοδευτική Συμμα-
χία Άγγελος Τόλκας, 
ο οποίος μέσα από ερώτησή του στον Υπουργό Οι-
κονομικών  αποκαλύπτει πώς στη Μαλεσίνα Φθιώ-
τιδας, όπου εκλέγεται ο Υπουργός Οικονομικών, 
δόθηκε λύση στο πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες κα-
τοίκων, αλλά αντιθέτως στο παρόμοιο ζήτημα που 
απασχολεί τον τόπο μας και ειδικά τους 
κατοίκους των Ριζωμάτων η κυβέρνηση 
είναι εκτεθειμένη.

Συγκεκριμένα, σε δελτίο Τύπου του 
βουλευτή, αναφέρεται: «Ενώ οι κάτοι-
κοι των Ριζωμάτων αντιδρούν από την 
πρώτη στιγμή, για το γεγονός ότι το 
Δημόσιο τους παρακρατά 24% επί των 
αγροκτημάτων τους, τα οποία κατέχουν 
νόμιμα, ο Ημαθιώτης Υφυπουργός κ. 
Βεσυρόπουλος ήδη από το Γενάρη του 
2020 απαντούσε σε ερώτηση Βουλευ-
τή Φθιώτιδας της ΝΔ ότι για παρόμοιο 
πρόβλημα που έχει προκύψει για τα 
«Κόκκινα Οικόπεδα» στη Μαλεσίνα έχει 
αρχίσει και δίνεται λύση.

Ειδικά για το πρόβλημα των Ριζω-
μάτων, το Ελληνικό Κτηματολόγιο με 
επίσημο έγγραφό του από το Νοέμβριο 
του 2020 τονίζει την ανάγκη επίλυσης 
με νομοθετική ρύθμιση. Ακριβώς, δηλα-
δή, όπως έγινε τον Ιούνιο του 2021, με 
Νόμο ο οποίος προβλέπει την οριστική 
επίλυση του ανάλογου προβλήματος 
στο Νομό του Υπουργού Οικονομικών.

Όλα τα παραπάνω ο Άγγελος Τόλκας 
τα τεκμηριώνει με επίσημα έγγραφα 
ενώ  συνεργάστηκε εξαρχής στενά με 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 
Ριζωμάτων κο Αθανάσιο Καραβασίλη, 
τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αθανάσιο 
Δέλλα και πραγματοποίησε συχνές επι-
σκέψεις στα Ριζώματα τόσο ο ίδιος όσο 
και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας.

Μετά από αυτά, ο Άγγελος Τόλκας 
ρωτά τον Υπουργό Οικονομικών γιατί 
δεν ακολουθείται η ίδια πρακτική και για 

τα Ριζώματα, γιατί υπάρχει διαφορετική μεταχείριση 
ίδιων καταστάσεων και πότε θα προχωρήσουν στην 
άμεση συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση του 
θέματος, όπως ήδη έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια για 
την Μαλεσίνα».
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Άγγελος Τόλκας : «Λύση 
από Σταϊκούρα- Αδράνεια 

από Βεσυρόπουλο.
Υποδεέστεροι οι κάτοικοι 

των Ριζωμάτων;»

Ευχαριστήριο μήνυμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Γυμνασίου Βέροιας

Το Δ.Σ του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Βέροιας, θέλει να ευχαριστήσει θερμά το αρτοποιείο Α.Σ Ξυδόπουλος Ο.Ε 
για την ευγενική χορηγία του, σε βασιλοπιτάκια που δόθηκαν σε όλη τη μαθητική κοινότητα και στο προσωπικό της σχολικής μας μονάδας.

Πολύτιμη υπήρξε και η βοήθεια των βιβλιοπωλείων Ηλιοτρόπιο, Πυρινός, booknet Σιαφαρίκας ,Προμηθέας, Χασιώτης, Παύλειος  Λόγος Ι.Μ 
Βέροιας, καθώς απλόχερα συνεισέφεραν με βιβλία για τους τυχερούς μαθητές κάθε τάξης.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους από καρδιάς γιατί στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε επέδειξαν γενναιοδωρία και προσέφεραν  ανι-
διοτελώς σε μια πράξη με αποδέκτες τα παιδιά. Με εκτίμηση

 το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
 2ου Γυμνασίου Βέροιας

Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων 
και κατανοητών  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 παρουσιάζονται κα-
τά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξιλόγιο και η  σύνταξη να  είναι 
τέτοια  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  προσωπικής υπο-

βοηθούμενης  ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  βήμα  στο  
ποθητό  αποτέλεσμα).

ΜΑΘΗΜΑ  2 
1Β.   Τα  πνεύματα

Τα  πνεύματα  είναι  δύο:   Η  ψιλή  (᾽)  και  η  δασεία (῾)  
Τα  ιδιαίτερα  αυτά  σημάδια  μπαίνουν  στα  φωνήεντα  και  στις διφθόγγους, όταν 

είναι στην αρχή  της  λέξης, π.χ.

• Ψιλή  παίρνουν  οι  περισσότερες  λέξεις  που αρχίζουν  από  φωνήεν ή από  δίφθογ-
γο (ἀήρ, ἀγαθός, αἰών, αὐτός).

• Δασεία παίρνουν:
1. Όλες  οι  λέξεις  που  αρχίζουν  από   ὑ  (ὑβρίζω, ὕφασμα)  ή  από  ῥ  (ῥέω, ῥίς)
2. Τα  άρθρα (ὁ, ἡ, οἱ, αἱ)
3. Οι αναφορικές  αντωνυμίες  (ὃς, ἥ, ὃ, οἱ,  αἱ,  ἃ, οἷς,  αἷς,  οὓς, ἃς, ὧν)
4. Οι  προσωπικές  αντωνυμίες (ἡμεῖς, ὑμεῖς, ἡμῶν, ὑμῶν, ἡμῖν, ὑμῖν)
5. Τα αριθμητικά (εἷς, ἕν, ἕξ, ἑπτά, ἑκατόν  και τα παράγωγά  τους)
6. Οι λέξεις  στον πίνακα  που  ακολουθεί:

Επεξηγήσεις:   
1.ευγενικός, λεπτός  στους  τρόπους,  2. τραχύς, πλούσιος, γενικός, 3. αγγίζω, 4. θέση, 

κάθισμα (συνήθως στο  δικαστήριο- το  εδώλιο  του  κατηγορουμένου), 5. εξαιτίας,  6. γε-
ράκι, 7. αυτός  που ικετεύει (παρακαλεί για  κιάτι), 8. χαρούμενος, εύθυμος, 9. ρούχο, 10. 
κατάρτι, 11. πανί  ιστιοφόρου, 12. βλέπω (από  το  ρήμα -ὁρώ- παράγεται  η λέξη -ὅραση-).

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 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Φι-

λοκτήμονα και της Μαρίας, το γένος 
Ρέντη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονί-
κη και κατοικεί στη Νάουσα και η Κίρα 
Κλάιν του Φρανς και της Πέτρα, το γέ-
νος Λάκις, που γεννήθηκε στο Κάσσελ 

της Γερμανίας και κατοικεί στο Μπονατόλ του Κάσσελ, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Κάσσελ Γερμανίας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

21 Ιανουαρίου 2022 στις 4.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Νάουσας 
Ημαθίας η Δήμητρα Σεραφείμ 
σε ηλικία 40 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Έφυγε από τη ζωή ο απ. 
αστυνομικός Νίκος Πελτέκης

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από 
τη ζωή ο ε.α. αστυνομικός Νίκος 
Πελτέκης. Η κηδεία του θα γίνει 
σήμερα Σάββατο 22 Ιανουαρί-
ου 2022 στις 11.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τρι-
λόφου.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οι-
κείους του ειλικρινή συλλυπητή-
ρια. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 22 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία 
Αστ. Παπαζλή σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 21 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Φω-
στήρα Αβρ. Αναστασιάδου σε 
ηλικία 95 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αναλήψεως και Νεκταρί-
ου Βέροιας (Παπάγου) 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού, υιού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Τιμίου Προδρόμου στο 
Μακροχώρι Ημαθίας 40ΝΘΗ-
ΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του α-
γαπημένου μας 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ

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

Οι πενθούντες

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 23 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγαπη-
μένου μας συζύγου, πατέρα 
και παππού

ΘΩΜΑ ΚΩΝ.
ΖΙΩΓΑ

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

Η σύζυγος
Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 22 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρασκευής Βέ-
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής του αγαπημένου 
μας υιού, συζύγου, πατέρα, 
αδελφού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΥΛΙΤΣΑ

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

Η μητέρα,
Η σύζυγος, Τα τέκνα 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων:

Την Κυριακή 
23 Ιανουαρίου 
το πρωί θα ιε-
ρουργήσει στην 
πανηγυρίζουσα 
Ιερά Μονή Τιμί-
ου Προδρόμου 
Σκήτης Βεροίας 
με την ευκαιρία 
της εορτής του 
Οσίου Διονυσίου 
του εν Ολύμπω. 

Τη Δευτέρα 
24 Ιανουαρίου 
στις 7:00 μ.μ. θα 
ομιλήσει στη σει-
ρά ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή» 
με την ευκαιρία 
της εορτής του 
Αγίου Γρηγορίου 
του Θεολόγου, 
μέσα από την 
ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπό-
λεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό 
και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»
 Ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος Λιακόπουλος, 

ομιλητής την Κυριακή 23 Ιανουαρίου
Tὴν Κυριακὴ 23 Ἰανουαρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν 

Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ 
Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκαδημαϊκοὺς Διαλόγους» 
θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος Λια-
κόπουλος, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «Γιὰ σένα ποὺ 
πονᾶς...». 

Σύλλογος Αιμοδοσίας 
και Αλληλεγγύης Μελίκης

Εθελοντική αιμοδοσία 
και κοπή της

Βασιλόπιτας την 
Κυριακή 23 Ιανουαρίου

 

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμοδοσί-
ας και Αλληλεγγύης της Δ/Κ Μελίκης θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία 
στο Ιατρείο Μελίκης.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, όπως και οι Δημότες να 
ενισχύσουν την κοινή προσπάθεια.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας των μελών του 
Συλλόγου. Κατά την εκδήλωση θα προσφερθούν πολλά δώρα.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, καθώς και τα πρωτό-
κολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την προστασία τόσο των αιμοδοτών, όσο και 
των γιατρών και των νοσηλευτριών.



Η κοινωνία, οι καταναλωτές, ο κόσμος της εργασίας παρακολου-
θούν άναυδοι την νέα αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας, που 
έφτασε τον Δεκέμβριο στο 5,1%, από 4,8% τον Νοέμβριο,  συμπα-
ρασύροντας τις τιμές στην πλειονότητα των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών. Το ράλι των ανατιμήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
Δεκεμβρίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οδηγεί η 
αύξηση  τον Δεκέμβριο και σε ετήσια βάση η αύξηση κατά 19,7% στο 
αρνί και στο κατσίκι, 14,2% στις πατάτες, 7,6% στα ζυμαρικά, 6,6% 
στα πουλερικά και στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, 6,7% στα 
φρέσκα ψάρια, ενώ ακόμα και το ψωμί ανατιμήθηκε κατά ποσοστό 
4,9%.

 Από την άλλη μεριά, βασικές καταναλωτικές ανάγκες καλύπτονται 
πλέον με τεράστια δυσκολία από τα μέσα νοικοκυριά αφού οι ετήσιες 
μεταβολές τιμών τον μήνα Δεκέμβριο είναι τεράστιες: 45% στον ηλε-
κτρισμό, 135,7% στο φυσικό αέριο, 34,1% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 
21,7% στα καύσιμα και λιπαντικά κλπ.  

Ο κόσμος της εργασίας και οι καταναλωτές βρίσκονται σε από-
γνωση, έχοντας περιορίσει στο ελάχιστο τόσο τις ανάγκες διατροφής 
όσο και τις ανάγκες διαβίωσης, εν τω μέσω του χειμώνα και μάλιστα 
με αναμενόμενες πολύ ψυχρές θερμοκρασίες. Και όλα αυτά τη στιγμή 
που οι εργαζόμενοι στη χώρα μας καλούνται να αντιμετωπίζουν όλες 
τις παραπάνω ανατιμήσεις, με ποσοστιαία αύξηση μόλις 2% στον κα-
τώτατο μισθό, δηλαδή 13€ μεικτά το μήνα. Η οριακή αυτή αύξηση του 
κατώτατου μισθού από 1.1.2022, δεν ενισχύει σε καμία περίπτωση 
την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και ανάπτυξη, δεν βελτιώ-

νει τις συνθήκες διαβίωσης και φυσικά δε μειώνει την ανασφάλεια των 
νοικοκυριών για την έλλειψη ουσιαστικής δυνατότητας κάλυψης των 
βασικών καταναλωτικών τους αναγκών.

 Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της Γ.Σ.Ε.Ε. κα-
τακλύζεται από μηνύματα καταναλωτών που διαμαρτύρονται για την 
ακρίβεια. Η αδυναμία περιορισμού των υπέρογκων ανατιμήσεων σε 
βασικά αγαθά και υπηρεσίες εκ μέρους της Πολιτείας αλλά και η α-
πουσία οιουδήποτε ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση φαι-
νομένων αισχροκέρδειας ή εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού, 
επιτείνει το πρόβλημα και την απόγνωση.

 Απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων ρύθμισης της αγοράς από την 
κυβέρνηση, με παράλληλη ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των 
εργαζομένων-καταναλωτών. Η ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μι-
σθού μπορεί να οδηγήσει σε άμβλυνση των συνεπειών της ακρίβειας, 
ενώ καθίσταται εδώ και τώρα επιτακτική ανάγκη η μείωση του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια την οποία έχει πολλές φορές στο 
παρελθόν ζητήσει η ΕΕΚΕ. Παράλληλα, πρέπει να εκπονηθούν δρά-
σεις σημαντικής αρωγής του φτωχοποιημένου τμήματος της κοινωνί-
ας (που ολοένα και αυξάνεται), μέσω επιδότησης εξόδων (ηλεκτρικού 
ρεύματος, πετρελαίου θέρμανσης, ενοικίου κλπ.) προκειμένου ο 
μέσος καταναλωτής που αδυνατεί να ανταποκριθεί, να βγει αλώβητος 
από τη σημερινή ζοφερή κατάσταση. 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ 
ΔΩΔΕΚΑ…
Χρόνια τώρα 
τα βάσανα γιορτάζουν τα γενέθλιά τους
στην παροικία των ήσυχων χωριών.

Εκεί, 
με τους λίγους κατοίκους και τους λίγους 
φούρνους.
Τι είναι κι` αυτό;
Από μακριά
ο Παπαδιαμάντης όρθιος στα στασίδια
ψέλνει!
…Κύριε των Δυνάμεων μεθ` ημών γενού…

Έλεγα,
έπαψα να καλλιεργώ τον εαυτό μου
απ` τον καιρό των σιτηρών…
Την αγαπούσα όμως.  
Ήθελα ναναι θάλασσα, ή, 
Πριγκίπισσα η αθεόφοβη.  
Ένα μικρό παραμυθάκι απροσεξίας,
ίσως, 
αλλοπαρμένη πραγματικότητα 
στα μισανθή του φθινοπώρου.

Την είδα να τρέχει έξαλλη πίσω απ` τους 
ψιθύρους
έπειτα.
- Τι θα γίνεις σαν μεγαλώσεις την ρωτούσαν; 
-Κουκουβάγια θα γίνω, κουκουβάγια έλεγε!

Και τάχατες,
ποιο είναι το εμβαδόν του ορθού λόγου 
σκεφτόμουν;
Οξυγόνου εμβατήρια;
Γκρίζα μαλλιά;
Πολύτεκνη Προπαραλήγουσα;
Σόι  ερωτηματικών,
μην και η διχοτόμος
μια άσωτη Παριζιάνα;

Συγκομιδή αναστεναγμών έμοιαζε.

Την τηλεφώνησαν απ το Δυτικό 
Βερολίνο έπειτα.
Σε πάρκινγκ αναμνήσεων ζουν 
οι έρωτες σου της είπαν.

Είχε χαθεί κι` ο ταχυδρόμος με την 
«ζακέτα Λύπης»,
και είχε ξεχάσει την λαμπάδα της Νουνάς της 
και  τη φωνή της, 
που είχε πέσει σε καταρράκτες.

Θερμαστής αναμνήσεων κατέληγε.
Πως να πίστευε στις επικλήσεις 36 ειδών 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ;   
Αν προλάβαινε τον ΚΑΙΡΟ! 
Τις μακρινές Αλήθειες του!

Όμως, καλού κακού, παραδώσου στη Νύχτα
 της λέγανε!
Οι νόμοι στο σκοτάδι είναι επιεικείς!!!  

Ιωάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΤΑΛΙΑΣΒΙΛΙ ΛΕΒΑΝΙ του Ιο-
σέμπ και της Νίνο, το γένος Τεντια-
σβίλι, που γεννήθηκε στο Σιγνάγι 
Τζβέλι Ανάγκα Γεωργίας και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΔΡΟΣΑΚΗ ΜΑ-
ΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ του Αθανασίου και 

της Ροδιανής, το γένος Τουρλακίδου, που γεννήθηκε 
στη Βέροια και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα 
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Σε απόγνωση εργαζόμενοι 
και καταναλωτές 

από ανατιμήσεις και ακρίβεια

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Eυχές για τα γενέθλια του «ΛΑΟΥ»
Χρόνια Πολλά και Δημιουργικά 

πάντα, στο ΛΑΟ!
Με θετικές ειδήσεις και ευχάριστα 

σχόλια.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας 

μ’ αυτήν την επετειακή ευκαιρία, θέ-
λει να  ευχαριστήσει όλους/ες  τους 
συντελεστές του ΛΑΟΥ, για την δια-
χρονική και αποτελεσματική συμπα-
ράσταση στο έργο του.

Ήσασταν ΠΑΝΤΑ συνεργάτες 
μας.

Και στα….100 λοιπόν ,αγαπητοί 
συνεργάτες!!

Η Πρόεδρος
Του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας

Αθηνά Πλιάτσικα Τσιπουρίδου

Δίλημμα
Το ψεύτικο τ ‘αληθινό
πώς να το ξεχωρίσεις

και τον κακό τον λογισμό
να τον παραμερίσεις

Πώς να τον βγάλεις απ’τον Νου
για πάντα να τον διώξεις

μες στο κελί της φυλακής
εκεί να τον κλειδώσεις

Τ’αληθινό πια να φανεί 
σαν άνθος να ανθίσει

και όλη η φύση,όλη η γη
λουλούδια να γεμίσει

Ποτέ κανείς να μην πονά
ποτέ του μην λυγίσει

σαν πεταλούδα που πετά
το μέλι να τρυγήσει

Το ψεύτικο πια να χαθεί
μέσα στης γης τα βάθη

να φύγουν και να κοπούν 
τα ισχυρά τα πάθη!

‘Ολγα Κουτμηρίδου-Μεταξά
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CMYK

Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ενημερώνει το κοινό ότι σύμφωνα με το «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών 
Φαινομένων» που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 
(ΕΜΥ), διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν σημαντικές καιρικές μεταβολές, με το 
όνομα «ΕΛΠΙΣ» («ELPIS») στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρε-
άσει από το Σάββατο (22/1/2022) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1/2022). Τα 
κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινές 
περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ελλάδας καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι άνεμοι 
εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

 Πιο αναλυτικά: 
Χαμηλές θερμοκρασίες: Από το Σάββατο αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. 

Επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές και οι μέγιστες τι-
μές τους δε θα ξεπεράσουν τους 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα ο παγετός θα είναι ισχυρός και ειδικά 
στην κεντρική και τη βόρεια χώρα τοπικά ολικός. 

Χιονοπτώσεις: Το Σάββατο 22/1/2022 θα επηρεαστούν με χιονοπτώσεις ακόμα και πεδινές περιοχές 
αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Εύ-
βοιας. Προς το βράδυ χιονοπτώσεις θα ξεκινήσουν σε όλο το Αιγαίο και κατά τόπους στο κεντρικό και το 
βόρειο τμήμα του θα είναι πυκνές. 

Την Κυριακή 23/1/2022 αναμένεται ύφεση των φαινομένων στα ηπειρωτικά, ενώ στην Εύβοια και σε όλο 
το Αιγαίο θα συνεχιστούν κατά διαστήματα οι πυκνές χιονοπτώσεις. 

Τη Δευτέρα 24/1/2022 οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα είναι τοπικά πυκνές αρχικά στο Κεντρικό και 

το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και βαθμιαία στην Ανατο-
λική Πελοπόννησο και σε όλο το νότιο Αιγαίο μέχρι την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Κατά διαστήματα χιονο-
πτώσεις θα σημειώνονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. 

Την Τρίτη 25/1/2022 τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση στη βόρεια χώρα, αλλά στις υπόλοιπες πε-
ριοχές θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις.

  Θυελλώδεις Άνεμοι: Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατούν στην Ανατολική Ελλάδα και κυρίως στην 
περιοχή του Αιγαίου θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ). 
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση 
των έντονων καιρικών φαινομένων. 

Για πληροφορίες αναφορικά με την προστασία από έντονα καιρικά φαινόμενα μπορείτε να ανατρέχετε 
στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο 
Twitter. 

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπο-
ρούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και 
οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-
σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Ο Αν. Διοικητής 
Γρηγόριος Γερόπουλος, Αντιπύραρχος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
Πως και πότε θα επηρεάσουν την περιοχή μας 

οι ισχυρές καιρικές μεταβολές

ΌΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

 ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ
Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
Φιλόλογος  

Τώρα στα δυσμά του βίου μου αναπολώ το παρελθόν σε χώρους κυρίως 
που εργάστηκα όπως η παιδεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι απέχω από τα πο-
λιτικά και κομματικά δρώμενα. Κάποτε έπαιρνα 2,3 εφημερίδες. Τώρα μία 
και όχι τακτικά. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη χώρα μας δεν με 
αφήνουν αδιάφορο. Προσπαθώ μέσα από εφημερίδες περιοδικά και ομιλίες 
να δώσω το παρόν .Την κομματική συζήτηση την απεχθάνομαι. Μόνο αν συ-
ναντήσω έναν συνομιλητή που συμφιλιώθηκε , όπως εγώ, με την αντίληψη 
ότι στη συζήτηση δεν προσπαθεί να πείσει τον άλλον για οιονδήποτε λόγο. 
Μου αρέσει να κάνω παρέα και με συνομιλητή μου άλλης κομματικής επιλο-

γής από τη δική μου. Αυτό όμως στη χώρα μας δεν ισχύει. Οι καβγάδες και συγκρούσεις είναι σύνηθες φαι-
νόμενο. Ψηφίζω από το 1955. Δεν ψήφισα το 1952 γιατί δεν είχα κλείσει το 21ο έτος κατά τους νόμους της 
εποχής εκείνης κάτι καλύτερο. Σε ποια δημόσια υπηρεσία θα πας και θα εξυπηρετηθείς γρήγορα. Αυτό γίνε-
ται ,διότι περισσότεροι υπάλληλοι είναι κομματικά ρουσφέτια με περγαμηνές αφισοκόλλησης. Στη Γερμανία 
όλες οι θέσεις προκηρύσσονται και οι υπηρεσιακές επιτροπές που θα τους διορίσουν κάνουν τον έλεγχο. 
Εκτός από τα τυπικά προσόντα η συνέντευξη κρίνει το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που γίνονταν οι εκλογές 
ήλπιζα ότι οι νέοι κυβερνώντες θα κάνουν κάτι καλύτερο. Δυστυχώς πάντα  συναντούσα την απογοήτευσή.. 
Σήμερα  Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες των κομμάτων και πολλές φορές  εξοργίζομαι για 
τη συμπεριφορά τους..

 Πρώτο. Το κόμμα που είναι στην εξουσία  κυβερνάει αυταρχικά με την έννοια ότι δεν δέχεται (συγγνώ-
μη αν κάνω λάθος) καμία συναίνεση ή συνεργασία με τα άλλα κόμματα. Στα εθνικά θέματα  τουλάχιστο,  
έπρεπε μετά τις απαραίτητες διαβουλεύσεις να δώσουν την εικόνα της Βουλής του υπεύθυνου κράτους. 
Πρόσφατα με την προσέλευση των νέων αεροπλάνων από τη Γαλλία, μπράβο τους,  έγινε κάποια υποδο-
χή που έδειχνε την εικόνα μιας φιέστας κομματικής. Θα έπρεπε στην υποδοχή να παρευρίσκονται και οι 
αρχηγοί όλων των κομμάτων και να έχουν λόγο ΟΧΙ αντιπολιτευτικό. Οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων 
πλήρωσαν το κόστος των πολεμικών αεροσκαφών για αυτό  όλοι πρέπει να αισθανθούμε αυτή την ωραία 
περηφάνια και ενωτική Ελληνική εικόνα εικόνα.

 Η  αντιπολίτευση δεν προσπαθεί να διορθώσει τα στραβά που γίνονται κάθε φορά αλλά προσπαθεί να 
ρίξει την κυβέρνηση για να αναλάβουν αυτοί. Έχουν ένα κανόνα να αντιπολιτεύονται για το θεαθήναι. Δεν 
άκουσα ποτέ από κανένα αντιπρόσωπο να  συμφωνήσει με την κυβερνητική πρόταση. Κάνουν αντιπολίτευ-
ση έτσι για να ακούνε τα πρόβατα την  κουδούνα του τράγου και να πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Οι καιροί 
αυτοί πέρασαν και οι έλληνες ιδιαίτερα οι νέοι είναι ευρωπαίοι πολίτες (Όχι όλοι) Στη Βουλή οι συζητήσεις 
και οι απρεπείς χαρακτηρισμούς δείχνουν το επίπεδο πολιτισμού και Δημοκρατίας . τα μικρά κόμματα συ-
νωστίζονται να ξαναμπούν στη Βουλή διότι τα ευεργετήματα είναι πολλά για αυτό και πολλοί δεν ξέρουν 
πόσα ακίνητα και πόσα εκατομμύρια έχουν στις τράπεζες ανά τον κόσμο ενώ  το μεγαλύτερο μέρος της 
πατρίδος μας ζουν κάτω από τη φτώχεια. Καλή είναι η δόξα αλλά καλύτερες οι μίζες. Προσέχω τη συμπε-
ριφορά τους πριν από τις εκλογές και τη μεταμόρφωσή τους μετά τις εκλογές. Έχω την εντύπωση ότι στη 
διαχείριση του δημοσίου χρήματος υπάρχουν τεράστιες αδικίες. Κανείς δεν προσέχει τα προσόντα κάποιου 
που ενδιαφέρεται να διοριστεί αλλά σε ποιο κόμμα ανήκει.

Με τον Μικρασιατικό-Ποντιακό Ελληνισμό ασχολούμαι ενεργά από το 1988 με την ίδρυση ποντιακού 
ελληνισμού. Μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω, (πέρα από όσα άκουσα από τους γονείς μου) την ζωή και τις 
παραδόσεις των γονιών μου (από Κερασούντα) και τη δραματικοί περίοδο της Γενοκτονίας του Ελληνισμού 
της Μ.Α. και του Πόντου. Ο πόντος σφαζόταν και η Έλληνες πολιτικοί μας τάιζαν τα κεφάλια της Λερναίας 
Ύδρας κρατώντας το σκήπτρο της διχόνοιας και του μίσους.

Παραθέτω την άποψη του Αμερικανού Προξένου της Σμύρνης την περίοδο του πολέμου της Μ. Κατα-
στροφής . Είναι μέρος από την αναφορά του προς τον υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής με τίτλο Το « 
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 1922.» «Είναι απίστευτο –αδιανόητο θα έλεγα-μέ-
χρι που μπορούν να φτάσουν οι Έλληνες πολιτικοί για να διατηρήσουν το κόμμα τους στην εξουσία έστω 
και μια εβδομάδα παραπάνω: μπορούν να θυσιάσουν την πατρίδα τους ή και ανθρώπινες ζωές προκειμέ-
νου να κρατηθούν στην εξουσία.»σελ.33 Σε άλλη σελίδα γράφει: «Οι Έλληνες πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι 
και εμπαθείς αλλά η χώρα τους έχει να επιδείξει σημαντικά δείγματα πολιτισμού σε άλλους τομείς». 1 
ΤΖΟΡΤΖ ΧΟΡΤΟΝ. «Αναφορικά με την Τουρκία» εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ 1922

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ανακοίνωση για τη σωστή αντιμετώπιση 

της χιονόπτωσης και του παγετού 
ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότη-
τας - Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροι-
ας, ενόψει της νέας κακοκαιρίας, ενημερώνει 
τους δημότες για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από χιονοπτώσεις και παγετό. Ο μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας βρί-
σκεται σε επιφυλακή με αφορμή το κύμα κα-
κοκαιρίας «Ελπίς» το οποίο, σύμφωνα με το 
έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, 
χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές θερμοκρα-
σίες και χιόνια στα ορεινά τμήματα περιοχών 
και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθούν 
οδηγίες προστασίας:

► ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
• Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του 

χιονιού (π.χ. φτυάρια).
• Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπού-

τσια.
• Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.
• Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.
•    Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.
•    Στη περίπτωση που το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί παραμείνετε σ’ αυτό. Τοποθετείστε στην κεραία 

του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι 
ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από 
το χιόνι.

•    Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.
•    Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε 

ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.
•    Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.
•    Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με 

αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς 
δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

•    Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.
• Αν κατοικείται σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για 

αρκετές ημέρες.
► ΠΑΓΕΤΟΣ
•   Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για 

την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.
•  Αν μετακινείστε πεζοί, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω 

της ολισθηρότητας.
• Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν 

ομαλά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μο-

νωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.
• Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκου-

πίδια και λειτουργούν ομαλά. 
• Στη περίπτωση διαρροής  νερού κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπι-

τιού, ελέγξτε τον υδρομετρητή και καλέστε υδραυλικό. 
• Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.
Δρούμε πάντοτε με σύνεση και ψυχραιμία.
Αναλυτικότερες οδηγίες στο  www.civilprotection.gr 
Για θέματα αποχιονισμού ή προμήθειας συσκευασιών αλατιού  μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέ-

φωνα 23313 54615, 54600 &  50634.
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CMYK

του Σαββατοκύριακου

Στα1.100.099άτομαανήλθετοσύνολοτωνεγγε-
γραμμένωνανέργων για τονμήναΔεκέμβριο 2021,
μεκριτήριο τηναναζήτησηεργασίας (αναζητούντων
εργασία).

.Απόαυτά579.400(ποσοστό52,67%)είναιεγγε-
γραμμέναστομητρώοτουΟΑΕΔγιαχρονικόδιάστη-
μαίσοήκαιπερισσότεροτων12μηνώνκαι520.699
(ποσοστό47,33%) είναι εγγεγραμμέναστομητρώο
τουΟΑΕΔ για χρονικό διάστημαμικρότερο των 12

μηνών.Οιάνδρεςανέρχονταισε400.328(ποσοστό
36,39%)καιοιγυναίκεςανέρχονταισε699.771(πο-
σοστό63,61%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη
αναζητούντων εργασία), για τον μήναΔεκέμβριο
2021,ανήλθεσε9.267άτομα.Οιάνδρεςανέρχονται
σε3.392(ποσοστό36,60%)καιοιγυναίκεςσε5.875
(ποσοστό63,40%).

3.Τοσύνολοτωνεπιδοτούμενωνανέργων1,για

τον μήναΔεκέμβριο 2021, (αφορά τον αριθμό των
δικαιούχωνπουπληρώθηκανεντός τουαντίστοιχου
μήνα)ανέρχεταισε219.039άτομα,απόταοποίαοι
113.237 (ποσοστό 51,70%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίεςεπιδοτουμένωνκαιοι105.802(ποσοστό
48,30%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Οιάνδρεςανέρχονταισε93.028 (ποσοστό42,47%)
καιοιγυναίκεςσε126.011(ποσοστό57,53%).

(Σύμφωναμετηνισχύουσαδιοικητικήδιαδικασία,

ηπρώτηπληρωμήγίνεται37ημέρεςμετάτηνεγγρα-
φήτουδικαιούχουεπιδόματοςανεργίας).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων
95.173 (ποσοστό 43,45%) είναι κοινοί, 1.768 (πο-
σοστό 0,81%) είναι οικοδόμοι, 105.802 (ποσοστό
48,30%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
14.113(ποσοστό6,44%)είναιεποχικοίλοιποί(αγρο-
τικά),2.005(ποσοστό0,92%)είναιεκπαιδευτικοί,και
178(ποσοστό0,08%)είναιλοιποί.

ΟΑΕΔ: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι  εγγεγραμμένοι άνεργοι 
τον Δεκέμβριο του 2021

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανεργία,
ενώ ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό έχουν οι 30 – 44 ετών
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημααπό

24-01-2022μέχρι

30-01-2022θαείναι

τοεξής:Αυτόματοςτη-

λεφωνητήςβλαβών:

τηλ.2331021814.

Σάββατο22-01-2022

08:00-14:30 ΦΥ-

ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ

3  (απέναντ ι  από

μάρκετ  Γαλαξ ίας )

23310-75180

08:00-14:30 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10

(κοντά στα ΚΤΕΛ)

23310-62989

08:00-14:30 ΠΑΠΑΡΗ Χ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ-

ΣΗ4(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

14:30-21:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

19:00-21:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

21:00-08:00ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

2623310-24123

Κυριακή23-01-2022

08:00-14:30 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-60340

14:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΥ4523310-26757

19:00-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

723310-28594

21:00-08:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

723310-28594

Δευτέρα24-01-2022

14:30-21:00ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗ -ΦΥΚΑΤΑΟΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ27-ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ23310-23360

19:00-21:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

21:00-08:00ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45

23310-26757

Φαρμακεία

Από τηνSL2ανακοινώθηκε τοπρόγραμμα των εξαναβολήςαγώ-
νων, για τηνΤετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, μεταξύ τωνοποίων και το
ματςΒΕΡΟΙΑΣ-ΑπόλλωναΠόντου.

Αναλυτικά:
Τετάρτη26.1.2022(15:00)
ΑΌμιλος
ΞάνθηArena,Α.Ο.Ξάνθη–ΑπόλλωνΛάρισας11ηαγωνιστική
ΔημοτικόΑριδαίας,ΑλμωπόςΑριδαίας–ΠΑΟΚΒ11ηαγωνιστική
ΑνθήΚαραγιάννη,Α.Ο.Καβάλα–Α.Ο.Τρίκαλα11ηαγωνιστική
Πανθεσσαλικό,ΝίκηΒόλου–ΟλυμπιακόςΒόλου11ηαγωνιστική

ΔημοτικόΒέροιας,ΒέροιαΝΠΣ–ΑπόλλωνΠόντου12ηαγωνιστική
ΔημοτικόΣερρών,Πανσερραϊκός–Πιερικός12ηαγωνιστική

ΒΌμιλος
ΔημοτικόΡόδου,Ρόδος–Καλλιθέα7ηαγωνιστική
Μ.Κρητικόπουλος,Κηφισιά–Ηρόδοτος11ηαγωνιστική
ΑγίωνΑναργύρων,ΚαραϊσκάκηςΑρτας-Ζάκυνθος11ηαγωνιστική
Παγκρήτιο,Εργοτέλης–Χανιά11ηαγωνιστική
ΔημοτικόΣπάρτης,ΑστέραςΒλαχιώτη–Διαγόρας11ηαγωνιστική
Στ.Μαυροθαλασσίτης,Αιγάλεω–Καλαμάτα12ηαγωνιστική

Ορίστηκε το εξ’ αναβολής παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ
με τον Απόλλωνα Πόντου την Τετάρτη 26/1

ΣτηνΞάνθη η αποστολή τηςΒασίλισσας
τουΒορρά για τοπαιχνίδι με την τοπική ο-
μάδα (Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022, ώρα
17:00 / ΓήπεδοΠηγαδιώνΞάνθης / μετάδο-
ση από τηνΕΡΤ3) για την 15η αγωνιστική
του πρωταθλήματος Betsson Superleague
2.ΣτηναποστολήτηςΒασίλισσαςτουΒορρά
επιστέφει ο Βασίλης Γαβριηλίδης ενώ για
πρώτηφοράμετέχειονεοαποκτηθείςΑντώ-
νηςΚαπνίδης

Ηαποστολήαποτελείταιαπότουςεξής:
ΜΑΡΚΟΣΒΕΛΛΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΑΣΤΕΡΗΣΜΟΥΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΣΟΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΛΕΤΣΑΣ
CHARLESKWATENG
ΠΕΤΡΟΣΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣΜΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣΠΟΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΠΝΙΔΗΣ

ΜANSSOURFOFANA
ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Προπόνηση παικτών εκτός αποστολής:

Τσιμόπουλος,Τασιόπουλος,Περδίκης,Lucas
Ramos,AliAdem,Ισαακίδης,Ντίνας,Μυστα-
κίδης,Baidoo.

ΑποστολήαγώναΑ.Ο.Ξάνθη-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ

Στατατάμιτουκλειστού
γυμναστηρίουΓεωργίου
ΣιπυλουΑγίαςΒαρβάρας

Αττικής,θαβρεθούντοδιήμερο
22και23Ιανουαρίου2022,δύο
μέλητηςαγωνιστικήςομάδας
Ζίου-ΖίτσουτουΑ.Σ.Ρωμιός,στα
πλαίσιατου21ουΠανελληνίου
Πρωταθλήματος.

ΟΚωνσταντίνοςΛάμπρογλουθααγωνιστεί
στηκατηγορίαNeWaza-14ετών-56κιλών
ενώ ο Γεώργιος Ιωσηφίδης στη κατηγορία
NeWazaεφήβων-18ετών-66Kgr.

Στο περσινό πρωτάθλημα οι παραπάνω
αθλητέςμαςκατέκτησανομενΚωνσταντίνος
Λάμπρογλου  τοχάλκινο  ενώοδεΓεώργιος
ΙωσηφίδηςτοΧρυσόμετάλλιο.

ΤοΔ.Σ.τουΑ.Σ.Ρωμιόςεύχεταικαλήεπι-
τυχίαστουςαθλητέςτου.

Α.Σ.ΡΩΜΙΟΣ
Geek Nationals Championship



του Σαββατοκύριακου 16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 22-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σε μια περίοδο που η μετάλλαξη «Ο» της 
COVID-19 σαρώνει απ’ άκρου εις άκρον τη χώ-
ρα, με τις μικρότερες ηλικίες να βρίσκονται και 
αυτές στο επίκεντρο της νόσου, οι εργαζόμενοι 
γονείς του ιδιωτικού τομέα υφίστανται σημαντική 
δυσμενή διάκριση έναντι των συναδέλφων τους 
στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι (ορθώς) έχουν 
πρόσβαση στη χορήγηση πενθήμερης (5) άδειας 
ειδικού σκοπού δίχως περικοπή των αποδοχών 
τους.

H τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετατρέπει την 
άδεια ειδικού σκοπού σε τιμωρητικό ακολούθημα 
της άδειας ασθένειας και μάλιστα με χρονικό πε-
ριορισμό της περιόδου νόσησης. Μέχρι σήμερα 
η άδεια ειδικού σκοπού αποτελούσε ένα ειδικό 
σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείτο 
από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονι-
κής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβανόταν 
κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, 
οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνταν με πλήρεις 
αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα ε-
πιδοτείτο στο 100% από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείτο από την 
ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Επίσης, 
για εργαζόμενους που είχαν ήδη εξαντλήσει το 
δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το έ-
τος 2020, γινόταν αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη 
μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορούσε να δη-
λωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούτο 
ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείτο με αποδοχές 

είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την 
παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παι-
διών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ 
αποδοχών. Με την τροπολογία του Υπουργείου 
Εργασίας μειώνονται κατά 50% οι αποδοχές 
των 4 πρώτων ημερών, ενώ την 5η ημέρα  οι 
εργαζόμενοι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν 
άλλη πρόσφορη άδεια για να δικαιολογήσουν 
την απουσία τους, δίχως να υπάρχει πρόβλε-
ψη για παράταση ανά περίπτωση, με εντολή 

ιατρού, αν τα συμπτώματα επιμένουν. Βέβαια, 
ερωτηματικά γεννώνται για την 4η μέρα, διότι η 
διατύπωση της τροπολογίας δεν κάνει απολύτως 
καμία αναφορά στην υποχρέωση του εργοδότη 
να καλύπτει την αναλογία που του αντιστοιχεί συ-
μπληρωματικά του τεκμαρτού της αποζημίωσης 
του ΕΦΚΑ. Επίσης, με την τροπολογία γεννάται 
και ένα άλλο ερωτηματικό: Για τους εργαζόμε-
νους που τα τέκνα τους νοσούν θα ισχύει η προ-
βλεπόμενη στην ως άνω τροπολογία τιμωρητική 

αποζημίωση, ενώ για τους εργαζόμενους γονείς 
που τα τέκνα δεν νοσούν αλλά τα τμήματα των 
σχολείων τους έκλεισαν με απόφαση του ΕΟΔΥ 
λόγω κρουσμάτων θα ισχύει η άδεια ειδικού 
σκοπού που θεσπίστηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ 
της 11/3/2020 (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και προβλέπει 
τέσσερις (4) ημέρες με πλήρεις αποδοχές (2 ερ-
γοδότης, 1 κράτος, 1 εργαζόμενος); Δηλαδή σε 
μια χώρα δημοκρατικά ευνομούμενη, θα έχουμε 
εργαζόμενους γονείς «τριών ταχυτήτων»; Άλλη 
μεταχείριση οι εργαζόμενοι γονείς του δημοσίου 
τομέα, άλλη οι γονείς με νοσούντα τέκνα και άλλη 
οι εργαζόμενοι με τέκνα, των οποίων τα σχολικά 
τμήματα έκλεισαν με απόφαση του ΕΟΔΥ;

Η Συνομοσπονδία ζητά από την Κυβέρνηση 
να νομοθετήσει εκ νέου με καθαρότητα, δίχως 
διακρίσεις και μισθολογικές περικοπές. Η τροπο-
λογία επιβάλλεται να ανακληθεί άμεσα και με νέα 
τροπολογία να προβλέπεται ότι σε περίπτωση 
νόσησης από COVID-19 τέκνων εργαζομένων 
μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, οι εργαζόμενοι γονείς να 
δικαιούνται ειδικής άδειας με πλήρεις αποδοχές 
για πέντε (5) ημέρες ή για όσο διάστημα κριθεί 
απαραίτητο με γνωμάτευση ιατρού για τις περι-
πτώσεις νόσησης, νοσηλείας τέκνων και αναστο-
λής λειτουργίας σχολικών τμημάτων.

Η Διοίκηση 
του Εργατοϋπαλληλικού

 Κέντρου Βέροιας

11www.laosnews.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Περίληψη της με αριθμό 4622 Δ’/21-1-2022 έκθεσης επί-
δοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσαλονί-
κης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Βέροιας, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
Δ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βέροιας οδός Κεντρικής αρ. 
61, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, του 
Διαπιστευμένου    Διαμεσολαβητή κ. Παναγιώτη Δαβόρα, 
επιδόθηκε προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας 
για τον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΚΑΝΤΟ του ΙΒΑΝ, πρώην κά-
τοικο Νάουσας Ημαθίας και οδού Κωνσταντινίδη αριθ. 4 
και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 20-1-2022 ΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 
4640/2019), που αφορά τη διαφορά που περιγράφεται στην 
απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας και με αριθ. εκθ. καταθ. δικογράφου 172/ΤΜ/2021 
Αγωγή (τακτικής διαδικασίας) της  επισπεύδουσας Ανώ-
νυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094014201, 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσω-
πείται νόμιμα, κατά του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΚΑΝΤΟ του ΙΒΑΝ, 
πρώην κατοίκου Νάουσας Ημαθίας και οδού Κωνσταντινίδη 
αριθ. 4 και ήδη αγνώστου διαμονής. Ο πιο πάνω Διαμε-
σολαβητής θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική Αρχική 
Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που αφορά 
την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία (άρ-
θρο 7 ν. 4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρεωτικά 
στις 28-01-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:00 πμ 
στην Βέροια, στο Γραφείο του, οδός Κεντρικής αριθ. 25, 
1ος όροφος, τηλ. 2331064246, e-mail :  panosdavoras@
gmail.com.

Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδι-
καστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6 του Ν. 4640/2019 εάν δεν 
προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να επιβληθεί  από το δικα-
στήριο χρηματική ποινή 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή 
σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του 
διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία 
και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα γνωστοποίηση 
αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2  το πε-
ριεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται όπως 
ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες. 

Η παρούσα δημοσιεύεται μετά από έγγραφη παραγγελία 
Αρμόδιου Εισαγγελέα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: 1. 
«Ο ΛΟΓΟΣ» καθημερινή εφημερίδα Πανελλαδικής  εμβέλει-
ας και 2. «ΛΑΟΣ» καθημερινή εφημερίδα Βέροιας.

Ο Δικαστικός Επιμελητής
Χαράλαμπος Τσορμπατζίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Περίληψη της με αριθμό 4623 Δ’/21-01-2022 έκθεσης 
επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης διορισμένου στο Πρωτοδικείο Βέροιας, ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥ Δ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ, κατοίκου Βέροιας οδός Κεντρι-
κής αρ. 61, με την οποία ύστερα από έγγραφη παραγγελία, 
του Διαπιστευμένου    Διαμεσολαβητή κ. Παναγιώτη Δα-
βόρα, επιδόθηκε προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέ-
ροιας για την κ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ, 
πρώην κάτοικο Βέροιας Ημαθίας και οδού Κύπρου αριθ. 1 
και ήδη αγνώστου διαμονής, η από 20-1-2022 ΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 
4640/2019), που αφορά τη διαφορά που περιγράφεται στην 
απευθυνόμενη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Βέροιας και με αριθ. εκθ. καταθ. δικογράφου 178/ΤΜ/2021 
Αγωγή (τακτικής διαδικασίας) της επισπεύδουσας Ανώ-
νυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 094014201, 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπρο-
σωπείται νόμιμα, κατά της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΣΙΔΟΥ 
του ΣΩΚΡΑΤΗ, πρώην κατοίκου Βέροιας Ημαθίας και οδού 
Κύπρου αριθ. 1 και ήδη αγνώστου διαμονής. Ο πιο πάνω 
Διαμεσολαβητής θα πραγματοποιήσει την Υποχρεωτική 
Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης για την διαφορά σας που 
αφορά την πιο πάνω αγωγή και με βάση την νέα νομοθεσία 
(άρθρο 7 ν. 4640/2019) στις υποθέσεις σαν αυτή υποχρε-
ωτικά στις 28-01-2022, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:15 
πμ στην Βέροια, στο Γραφείο του Διαπιστευμένου    Διαμε-
σολαβητή κ. Παναγιώτη Δαβόρα, οδός Κεντρικής αριθ. 25, 
1ος όροφος, τηλ. 2331064246, e-mail :  panosdavoras@
gmail.com.

Σκοπός της ΥΑΣ είναι να εξεταστεί η δυνατότητα εξωδι-
καστικής επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.6 του Ν. 4640/2019 εάν δεν 
προσέλθετε στην ΥΑΣ δύναται να επιβληθεί  από το δικα-
στήριο χρηματική ποινή 100-500 ευρώ, εφόσον η υπόθεσή 
σας προχωρήσει σε δικαστική διαδικασία. Η αμοιβή του 
διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία 
και αν δεν υπάρξει διαφορετική συμφωνία, ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 18 του ν.4640/2019. Η παρούσα γνωστοποίηση 
αποστέλλεται σε σας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2  το πε-
ριεχόμενο της οποίας έχει όπως ακριβώς αναφέρεται όπως 
ως άνω έκθεσή μου επίδοσης, για να λάβει γνώση και για 
τις νόμιμες συνέπειες. 

Η παρούσα δημοσιεύεται μετά από έγγραφη παραγγελία 
Αρμόδιου Εισαγγελέα σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ήτοι: 1. 
«Ο ΛΟΓΟΣ» καθημερινή εφημερίδα Πανελλαδικής  εμβέλει-
ας και 2. «ΛΑΟΣ» καθημερινή εφημερίδα Βέροιας.

Ο Δικαστικός Επιμελητής
Χαράλαμπος Τσορμπατζίδης

Ευχαριστήριο του Ομίλου 
Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί θερμα :
1) Την κα. Σάνυ Δημητρολοπούλου για τη δωρεά των 300 € στη μνήμη της αγα-

πημένης της μητέρας Άννας Δημητρολοπούλου.
2) Την κα. Ευαγγελία Γκόγκου για τη δωρεά των 50 € στη μνήμη της αγαπημένης 

της μητέρας Βασιλικής Αετού.
3) Την  κα. Αναστασία Ντουμανοπούλου για τη δωρεά των 50 € ως οικονομική 

ενίσχυσση.
4) Την κα. Κ.Γ. για την προσφορά τροφίμων.
5) Ανώνυμη οικογένεια για τη μεγάλη προσφορά τροφίμων.

Βεροίας Παντελεήμων: 
«H κατάκτηση της αρετής» 

 
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία 
στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «H κατάκτη-
ση της αρετής».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαιρία πνευματικής ωφέ-
λειας και παρηγορίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε 
Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» στη συχνότητα των 90.2 FM..

Η άδεια ειδικού σκοπού συνιστά ειδικό σχήμα άδειας 
και οχι τιμωρητικό ακολούθημα της άδειας ασθενείας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο

κατάστημαεπί τηςο-

δούΠιερίωνστηΒέ-

ροια εμβαδού 54,16

τ.μ.μευπόγειοαποθη-

κευτικόχώροεμβαδού

41,63τ.μ..Τιμή63.000

€Τηλ:2331021523

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑπωλείταιοικόπεδο1στρέμ-
μαμεημιτελέςκτίσμα91,50τ.μ.,μεαπο-
θήκη εκτός σοιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη
θέαχωρίς εμπόδια,περιφραγμένο,συρ-
ταρωτή πόρτα, πλήρως τακτοποιημένο.
Τιμή95.000ευρώ.Τηλ.:6942775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000 τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο
,μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι. Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελ-
ματικοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με
δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον
περιφερειακό δρόμοΚοπανού, δίπλα στο
βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ. καθαρό ύ-
ψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και πε-
ριφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευ-
ρώ το τετραγωνικό.Τηλ.: 6944 687267&
2332041088.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κατάστημα
186 τ.μ. με υπόγειο168 τ.μ.,

σταπρώηνΣφαγείαΒέροιας.

Τηλ.:6944644220.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  2 γκαράζ
στον Προμηθέα, στην ο-

δό Καζαντζάκη, 56 τ.μ. αξί-

ας 10.000 ευρώ. Τηλ.: 6944

644220.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,στονΠρομηθέα,
υπέροχο λούξ διαμέρισμα 84

τ.μ.,1οςόρ,2ΔΣΚWC,καινούρ-

γιο,ωρομέτρηση.Πληρ.Τηλ.

2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειοσε2.500τ.μ.οικόπε-

δο. 85.000 ευρώ.Τηλ.: 6945

122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαμέ-
ρισμα κοντά στονΑγ.Αντώ-

νιο,μεθέσηπάρκιγκ,77τ.μ.,

διαμπερές,κεντρ,θέρμανση,

22.000 ευρώ, ευκαιρία.Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ισμα
110 τ.μ., Σταδίου, 2ος όρο-

φος, ασανσέρ. Τηλ.: 6976

535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο διαμέ-
ρισμα,1οςκαι2οςόροφοςμε

εσωτερικησκάλα,170 τ.μ.,40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαιού

Νοσοκομείου,διαμπερές,θέα,

ντουλάπες εντοιχισμένες.Τιμή

διαπραγματεύσιμη.Τηλ.: 6973

227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

16 στρεμματα στην περιοχή

«66» με 1.100 ροδακινιές,

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

βερτ» ηλικίας 3 ετών, ποτι-

στικό.Τηλ.:6977454620.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητη οικοδομή, 3ΔΤρΚ-

ΧWC,μεγάλαμπαλκόνια,αιρ

κοντίσιον, ατομική θέρμανση

καλοριφέρ, ανακαινισμένο.

Τιμή ενοικίου 360,00 ευρώ.

Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρ κοντίσιον. Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ., Καλλιθέα,Μιλτιάδου 20,

πόρτα με μηχανισμό, ρεύμα,

βαμμένο.Τιμήενοικίου50ευ-

ρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος,σε

πολύ καλή κατάσταση.Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-

σμένα στο κέντρο της πόλε-

ως, και ολόκληρος όροφος

240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή

6993375249.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,  Μη -

τροπόλεως 35, χώρος 90

τ.μ. περίπου, με 3 χώρους

και κουζινα,W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για δια-

μέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για
εστιατόριο στη Βέροια με

γνώσηΑγγλικών.Πληρ. τηλ.

6977368011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία έμπειρη
για φροντίδα ηλικιωμένης

κυρίας, όχι κατάκειτης, ως

εσωτερική.Αμοιβήσυζητήσι-

μη.Τηλ.:6944527842.

ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςλογιστή

για λογιστικό γραφείο στη

Βέροια. Πληροφορίες στο

τηλέφωνο:2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑ Ι  υπάλληλος

λογιστηρίου. Αποστολή βι-

ογραφ ι κών  σ το  e -ma i l :

regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξοπλι-

σμός καφέ (έπιπλα και είδη

κουζίνας).Τηλ.:6944577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών.

Πληρ.Τηλ.6984040769.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συνταξι-
ούχος, κοινωνική, αξιοπρε-
πής, εμφανίσιμη, αναζητά
σύντροφο έως 68 ετών για
μίασχέσημεαγάπηκαισε-
βασμό.Τηλ.:6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς
από την ROMA PIZZA.
Τηλ.: 6951 930122 κ.
Κώστας.

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία, με
τετραετή εμπειρία, αναλαμ-
βάνω την παράδοση μαθη-
μάτωνσεμαθητέςΔημοτικού
και παρέχω υπηρεσίες πα-
ράλληληςστήριξηςσεπαιδιά
με ειδικές δεξιότητες. Επί-
σης αναλαμβάνω και φύλα-
ξηπαιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ. επικοινωνίας: 6955
742699.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800

Ηεταιρείαφυλάξεων«T.S.S.-SECURITY»,Ζητάμε
γιαΆμεσηΠρόσληψη,γιατηνΒιομηχανικήΠεριοχήΝάου-
σαςΗμαθίας,6ΦύλακεςωςεπίτοπλείστονΆνδρες,με
ΆδειαΕργασίαςΠροσωπικούΑσφαλείας από τηνΕλλη-
νικήΑστυνομία.Θαπροτιμηθούνάτομααπότηνκοντινή
περιοχή. Δίδονταιόλεςοινόμιμεςαπολαβές.Παρακαλώ
οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν αποκλειστικά με
αποστολή και αναλυτικό τοβιογραφικό τους με ταπλή-
ρη στοιχεία τους, στο Email:sales@securitytsiflidis.
gr, με τηλέφωνο επιβεβαίωσης ότι το λάβαμε το κινητό
6937226565, Υπεύθυνος ΚύριοςΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Σ. ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΣ, μεσκοπό την αξιολόγησηπροσόντων για
πρόσληψη.

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙπαραλήπτηςαγροτικώνπροϊόντωνγια την5μηνη
περίοδοσυγκομιδής(Ιούνιος–Οκτώβριος)καιγιαπεριοχήκαλλιέρ-
γειαςεκτόςτηςέδραςτουεργοστασίου.

Προσόντα:
-Εμπειρίαστοντομέα
-Ανάλογηεκπαίδευσηστοαντικείμενοθαεκτιμηθείαναλόγως
-Κατάπροτίμησηηλικίαέως45ετών

Οι ενδιαφερόμενοιμπορούννακαταθέτουναιτήσειςστημονάδα
παραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας–ΚρύαςΒρύ-
σης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατηφωτογραφία
καιφωτοτυπία ταυτότητας ήφωτοτυπίαδιαβατηρίου (με τηνάδεια
εργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονταιστοemail info@
almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωναεπικοινωνίας:2333027800(γραμ-
ματείαεργοστασίου),6974875526(Γεωπονικότμήμα)



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.
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1943: Όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης ήλθε 
στη Βέροια ανήμερα των γενεθλίων του

Του Χρήστου 
Μπλατσιώτη

Προ ημερών, στις 
18 Ιανουαρίου 2022, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης 
τοποθέτησε δύο ανα-
μνηστικές πλάκες στην 
οδό Παύλου Μελά για 
να θυμίζουν το πέρα-
σμα του Βασίλη Τσι-
τσάνη από την πόλη. 
Μια στο κτίριο με τον 

αριθμό 22 όπου ο μεγάλος ρεμπέτης και λαϊκός δη-
μιουργός ίδρυσε και λειτούργησε το θρυλικό “Ουζερί 
Τσιτσάνη” και μια στο ημιυπόγειο με τον αριθμό 21 
όπου έμενε τα 5 από τα 6 χρόνια που έζησε στη 
Θεσσαλονίκη (από το 1941 στην πόλη κι από το 
1942 έως το 1946 στο ίδιο ημιυπόγειο). Καθόλου 
τυχαία η επιλογή για την ημερομηνία της εκδήλω-
σης αφού την ημέρα αυτή (18/1) συμπληρώθηκαν 
107 χρόνια από τη γέννηση του Τσιτσάνη και 38 
χρόνια από τον θάνατό του. Όπως και 79 χρόνια 
από τη μία και μοναδική εμφάνισή του στη Βέροια. 
Ας το πάρουμε όμως από την αρχή.

Ο ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γεννημένος στα Τρίκαλα στις 18 Ιανουαρίου του 

1915 κι εγκατεστημένος από το 1936 στην Αθήνα, ο 
Τσιτσάνης επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Θεσσα-
λονίκη τον Μάρτιο του 1938 όταν κλήθηκε να υπη-
ρετήσει εκεί τη στρατιωτική θητεία του, στο Τάγμα 
Τηλεγραφητών που βρίσκονταν στην περιοχή του 
Ντεπό. Απολύθηκε τον Απρίλιο του 1940 κι αμέσως 
επέστρεψε στην Αθήνα όμως λίγο μετά ξέσπασε ο 
πόλεμος, επιστρατεύτηκε και στάλθηκε στο Αλβανι-
κό μέτωπο. Με το τέλος του πολέμου την Άνοιξη του 
1941 και το ξεκίνημα της γερμανικής κατοχής, πήγε 
πρώτα στα Τρίκαλα. Διαπιστώνοντας ότι εκεί όλα 
είχαν χαθεί μαζί με το βομβαρδισμένο πατρικό του 
κι αντιλαμβανόμενος ότι στην Αθήνα δεν υπήρχε 
κανένας για να τον περιμένει, επέστρεψε στη Θεσ-
σαλονίκη όπου παρέμεινε μέχρι το 1946.

Για εκείνη την περίοδο στη Θεσσαλονίκη ο ίδιος 
ο Τσιτσάνης έχει αφηγηθεί και τα εξής: «Πήγα α-
μέσως για δουλειά. Δούλεψα στο Καραμπουρνάκι, 
στους Μπαρμπαλιά, δούλεψα και αλλού και στα πε-
ρίφημα ‘’Κούτσουρα’’ του Δαλαμάγκα, που βρισκό-
ταν στην οδό Νικηφόρου Φωκά, κοντά στο Λευκό 
Πύργο. Στα ξένα αυτά μαγαζιά δε δούλεψα και πολύ 
καιρό, γιατί μετά το 1941, άνοιξα δικό μου μαγαζί, 
στην οδό Παύλου Μελά 21, δίπλα στο Μέγαρο του 
Μοσκώφ, στη Διαγώνιο. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι 
με λίγα τραπεζάκια, ένα φοβερό μαγαζάκι που έ-
μεινε ιστορικό. Λεγόταν «Ουζερί Τσιτσάνη» και εκεί 
μέσα έγραψα τραγούδια τα οποία γραμμοφώνησα 
μετά τον πόλεμο και χάλασαν κόσμο».

Στα έξι χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη 

(1941 - 1946) o Βασίλης Τσιτσάνης ήταν ιδιαίτερα 
δημιουργικός και έγραψε μερικές από τις μεγαλύ-
τερες επιτυχίες του («Συννεφιασμένη Κυριακή», 
«Αχάριστη», «Μπαχτσέ Τσιφλίκι», «Αρχόντισσα», 
«Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις», «Τι σε μέλλει εσένα 
κι αν γυρνώ», «Αθηναίϊσα», «Αραπίνες», «Όταν 
συμβεί στα πέριξ» και άλλα πολλά). Παράλληλα, 
την ίδια χρονική περίοδο είχε την ευκαιρία να κάνει 
και διάφορες έκτακτες εμφανίσεις σε περιοχές κοντά 
στη Θεσσαλονίκη. Μια τέτοια εμφάνιση έκανε και 
στη Βέροια, τον Ιανουάριο του 1943. 

ΣΤΗΝ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Τσιτσάνης ήλθε στη Βέροια την Κυριακή 17 

Ιανουαρίου 1943, ανήμερα της τοπικής γιορτής 
του πολιούχου Αγίου Αντωνίου. Είχε «κλείσει» δύο 
εμφανίσεις στο κέντρο «Αναγέννηση» του Βεροιώτη 
επιχειρηματία Κώστα Βαρακλή, που βρίσκονταν 
στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (σήμερα Κεντρι-
κής), ένα διάσημο εστιατόριο και κοσμικό καφενείο 
της εποχής, που ξεχώριζε από αντίστοιχα κέντρα 
διασκέδασης της πόλης για τη μεγάλη και ψηλή αί-
θουσά του, όπου φιλοξενούσε ακόμη και θεατρικές 
παραστάσεις. Η πρώτη εμφάνιση του Τσιτσάνη θα 
γίνονταν το βράδυ της Κυριακής και η δεύτερη τη 
Δευτέρα (18 Ιανουαρίου 1943). Για την επίσκεψη 

του Τσιτσάνη στη Βέροια, έγραψε ο αείμνηστος Ο-
ρέστης Σιδηρόπουλος στο βιβλίο του «Οδοιπορικό 
1935-1955» (Βέροια, 2013) και μάλιστα περιγράφει 

μερικές λεπτομέρειες που τις με-
ταφέρω περιγραφικά.

Τον Ιανουάριο του 1943 πα-
ρότι η Βέροια (όπως και όλη η 
χώρα) έμπαινε στον τρίτο χρό-
νο της Γερμανικής κατοχής και οι 
πρώτοι πυρήνες της ελληνικής 
αντίστασης είχαν αρχίσει να εμ-
φανίζονται στην ευρύτερη περι-
οχή, δεν υπήρχαν ακόμη μέτρα 
σκληρών περιορισμών και οι κά-
τοικοι της πόλης μπορούσαν να 
έχουν ορισμένα περιθώρια δια-
σκέδασης κατά διαστήματα. Ένα 
τέτοιο «διάστημα» φαίνεται πως 
ήταν και οι ημέρες του εορτασμού 
του Πολιούχου της πόλης, Αγίου 
Αντωνίου (που ανέκαθεν η Βέ-
ροια τιμά με πανηγυρικό τρόπο) 
κι αυτό έδωσε την ευκαιρία στον 
επιχειρηματία Κώστα Βαρακλή 
να διοργανώσει δύο βραδιές «δι-
ασκέδασης» στην «Αναγέννη-
ση» (κάτι σαν χοροεσπερίδες και 
πάντα με την άδεια της τοπικής 
Κομαντατούρ) «κλείνοντας» για 
τον σκοπό αυτό το καλλιτεχνικό 
σχήμα, του Βασίλη Τσιτσάνη, που 
εκείνη την εποχή ήταν γνωστό 
στην περιοχή από την παρουσία 
του, στο «Ουζερί Τσιτσάνη» της 
Θεσσαλονίκης. έχοντας για τον 

σκοπό αυτό και την ανάλογη άδεια 
από τις κατοχικές αρχές.

«ΦΕΡΤΕ ΜΟΥ ΔΥΟ ΤΑΒΛΙΑ»
Φτάνοντας στη Βέροια το μεση-

μέρι της Κυριακής 17 Ιανουαρίου 

1943, ο Τσιτσάνης και η κομπανία του κατέλυσαν 
στο ξενοδοχείο «Μέγας Αλέξανδρος» του Γρηγόρη 
Λαφαζάνη, που βρίσκονταν επίσης στην οδό Βασι-
λέως Κωνσταντίνου (Κεντρικής) ακριβώς δίπλα από 
την «Αναγέννηση» του Βαρακλή, ενώ το μονόκλινο 
δωμάτιο «4» του ξενοδοχείου είχε «κλειστεί» για 
τον τραγουδιστή και άλλα δωμάτια θα φιλοξενούσαν 
τους συνεργάτες του.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η ορχήστρα έ-
πρεπε να κάνει πρόβες και τότε όπως περιγράφει 
ο Ορέστης Σιδηρόπουλος προέκυψε μια ξαφνική 
δυσκολία. Τα ηχεία που είχαν στηριχθεί επάνω στις 
μαρμάρινες επιφάνειες δύο σιδερένιων τραπεζιών 
του καφενείου δεν μετέδιδαν τον ήχο των μουσικών 
οργάνων και ο «τεχνικός» που κλήθηκε να ελέγξει 
το πρόβλημα «σήκωσε τα χέρια ψηλά» μη μπορώ-
ντας να κάνει τίποτα. Μπροστά στο ενδεχόμενο να 
μην υπάρχει ήχος, αναζητήθηκε αμέσως ένας ηλε-
κτρολόγος – συντηρητής του δικτύου της εταιρείας 
«Βέρμιον» του Δημήτριου Σωσσίδη που την εποχή 
εκείνη ηλεκτροδοτούσε τη Βέροια. Ήταν ο Γιάννης 
Ταταρίδης που κατοικούσε στην οδό Δήμητρας και 
«άρον-άρον» τον πήγαν στην «Αναγέννηση» όπου 
περίμεναν με αγωνία ο Τσιτσάνης, ο Βαρακλής και 
οι υπόλοιποι που τον ενημέρωσαν για το αδιέξοδο 
που υπήρχε με την ηλεκτρική σύνδεση των ηχείων.

Τότε, σύμφωνα πάντα με τον Ορέστη Σιδηρό-
πουλο, ο Ταταρίδης ζήτησε να του φέρουν «δύο 
τάβλια» (εννοώντας το γνωστό επιτραπέζιο παι-
γνίδι). Απόρησαν οι άλλοι και του υπενθύμισαν ότι 
το πρόβλημα ήταν με τη σύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύματος και δεν υπήρχε καιρός για… «τάβλι». Ό-
μως ο έμπειρος τεχνικός του «Βέρμιον» επέμεινε κι 
επανέλαβε «φέρτε δύο τάβλια». Του έφεραν λοιπόν 
τα τάβλια, τα τοποθέτησε ανάμεσα στα ηχεία και στη 
μαρμάρινη βάση των τραπεζιών, πετυχαίνοντας ένα 
αυτοσχέδιο «ξεμπλοκάρισμα» της ηλεκτρικής σύν-
δεσης και ο ήχος μεταδόθηκε αμέσως. 

Λίγες ώρες μετά, η Κυριακάτικη εμφάνιση του 
Βασίλη Τσιτσάνη στη σάλα της «Αναγέννησης» ση-
μείωσε τεράστια επιτυχία, όλα κύλησαν ομαλά και οι 

συντελεστές της βραδιάς ετοιμάζονταν να το επανα-
λάβουν και την επομένη, ανήμερα πλέον του Αγίου 
Αθανασίου (18 Ιανουαρίου 1943). Κι αυτή θα ήταν 
μια ημέρα ξεχωριστή αφού ο Τσιτσάνης θα συνδύα-
ζε την εμφάνιση στη Βέροια μαζί με τα γενέθλια του. 
Δυστυχώς όμως η βραδιά εκείνη εξελίχθηκε «ξεχω-
ριστά» για έναν άλλο λόγο. Λίγο πριν ξεκινήσει η εκ-
δήλωση μαθεύτηκε ότι ο ιδιοκτήτης της «Αναγέννη-
σης» και διοργανωτής της επίσκεψης του Τσιτσάνη 
στη Βέροια, ο Κώστας Βαρακλής, εντελώς ξαφνικά 
προδόθηκε από την καρδιά του και υπέκυψε.

Η ΓΚΡΕΥ, Ο ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
 ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κάπως έτσι πέρασε στην ιστορία, η μία και μο-
ναδική εμφάνιση του Βασίλη Τσιτσάνη στη Βέροια. 
Η θρυλική αίθουσα της «Αναγέννησης» συνέχισε τη 
λειτουργία της και μετά τον θάνατο του ιδρυτή της, 
αφού τα ηνία της επιχείρησης ανέλαβε με επιτυχία ο 
γιός του, ο Σούλης Βαρακλής, έχοντας πάντα ψηλά 
τον πήχη της προσφοράς στην ψυχαγωγία και στη 
διασκέδαση των Βεροιωτών (ανάμεσα στα άλλα 
στην αίθουσα αυτή ο Βαρακλής έφερε για πρώτη 
φορά το μπιλιάρδο στη Βέροια).

Να θυμίσω ενδεικτικά ότι ανάμεσα στα γνωστά 
ονόματα καλλιτεχνών που ακολούθησαν εκείνη την 
ιστορική εμφάνιση του Βασίλη Τσιτσάνη στη λαμπε-
ρή σάλα της «Αναγέννησης» ήταν και η εμφάνιση 
του ζεύγους Καίτη Γκρέυ και Στέλιου Καζαντζίδη 
(αρραβωνιασμένοι εκείνη την εποχή) που ήλθαν 
στη Βέροια κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1950 
έχοντας μπουζούκι τον ανεπανάληπτο δεξιοτέχνη 
Στελάκη Μακρυδάκη (την κολώνα της Columbia 
γνωστό στην τότε καλλιτεχνική πιάτσα και ως «ο 
κουφός» επειδή όταν γάζωνε με τις πενιές του δεν 
άκουγε άλλον κανένα). Και αναφέρω πρώτα τη 
Γκρέυ διότι εκείνα τα χρόνια αυτή ήταν η μεγάλη 
βεντέτα και η ντίβα σε σχέση με τον άσημο ακόμη 
αρραβωνιαστικό της. Μου έχουν πει μάλιστα ότι το 
ζευγάρι των δύο σπουδαίων καλλιτεχνών επισκέ-
φθηκε και το άλσος του Αγίου Νικόλαου Νάουσας 
(στο περιθώριο της εμφάνισης στη Βέροια) κι έμεινε 
ενθουσιασμένο από τη απαράμιλλη ομορφιά του. 
Είναι όμως μια άλλη ιστορία που κάποια στιγμή 
ίσως δοθεί η ευκαιρία να γράψω περισσότερα.

Η αίθουσα της «Αναγέννησης» κατεδαφίστηκε 
τον Αύγουστο του 1967 (μαζί με το παρακείμενο ξε-
νοδοχείο «Μέγας Αλέξανδρος») για να δημιουργηθεί 
χώρος για ανέγερση πολυκατοικίας και ο διάδοχος 
ιδιοκτήτης της, ο Σούλης Βαρακλής, συνέχισε την 
πετυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητά του, α-
νοίγοντας ένα νέο καφενείο με την επωνυμία «καφέ 
ο Σούλης» στην οδό Μητροπόλεως αυτή τη φορά, 
στο ύψος του τότε κινηματογράφου «Παλλάς» των 
αδελφών Δουλγέρογλου, στον χώρο όπου σήμερα 
υπάρχει το «McOza Cafe-Bar» των αδελφών Τσι-
άρα.

Όσο για τον Βασίλη Τσιτσάνη, μετά την απε-
λευθέρωση, το 1946, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη 
και επέστρεψε στην Αθήνα μόνιμα για να γνωρίσει 
τεράστια επιτυχία και να δημιουργήσει το «θαύμα» 
του. Πέθανε στο Λονδίνο το 1984, πάλι στις 18 
Ιανουαρίου (όπως και την ημέρα που γεννήθηκε) 
με 69 χρόνια διαφορά. Σπάνια περίπτωση ίσως 
και σημαδιακή αν σκεφτούμε ότι σε ελάχιστους έχει 
συμβεί αυτό, ανάμεσά τους και στον Καβάφη που 
γεννήθηκε και πέθανε στις 29 Απριλίου (το 1863 και 
το 1933 αντίστοιχα).

Ιούλιος 1942: Ο Βασίλης Τσιτσάνης και η σύζυγός του Ζωή Σαμαρά (με καταγωγή 
από τα Γρεβενά). Όταν ο Τσιτσάνης ήλθε για να τραγουδήσει στη Βέροια, έξι μήνες μετά, 

φαίνεται ότι ήλθε μόνος του αφού σύμφωνα με αναμνήσεις της εποχής,
 έμεινε σε μονόκλινο δωμάτιο του ξενοδοχείου «Μέγα Αλέξανδρος».

Ο Βασίλης Τσιτσάνης την εποχή που τραγουδούσε και δημιουργούσε καλλιτεχνικά 
στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια εποχή ήλθε και τραγούδησε στη Βέροια (1943)

Διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα «Νέα Ευρώπη» της 
Θεσσαλονίκης (Μάιος 1942) για τις εμφανίσεις του Βασίλη 

Τσιτσάνη στη ταβέρνα της πόλης «Κούτσουρα» του 
Γιώργου Δαλαμάγκα που βρίσκονταν στη γωνία Ν,Φωκά 

και Τσιμισκή. Από τον χώρο αυτό, ο Τσιτσάνης εμπνεύστηκε το 
τραγούδι «Μπαξέ Τσιφλίκι».
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