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Απίστευτο κι όμως Τελωνείο 
στην Κουλούρα;;;

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι του χθεσινού (Πα-
ρασκευή 22/7) κύριου θέματος «Ανακινείται(;) η γενικότερη 
αξιοποίηση της Περιφερειακής Αγοράς στην Κουλούρα» 
και της θέσης μας με τίτλο  «Υποχρεούστε να αξιοποιήσετε 
το «κουφάρι» της Κουλούρας!!!» και σε λίγες μόλις ώρες 
το μεσημέρι της Παρασκευής ο υφυπουργός Οικονομικών 
Απόστολος Βεσυρόπουλος ανακοίνωσε την έναρξη της 
διαδικασίας για την μεταφορά του Τελωνείου στον κόμβο 
της Κουλούρας! 

Και η δική μου πρώτη σκέψη ήταν ότι είναι πολύ καλό 
για να είναι αληθινό, ή μήπως πρόκειται για μια προεκλο-
γική εξαγγελία, ωστόσο η δεσμευτική δήλωση Βεσυρό-
πουλου σε συνδυασμό με την παρουσία της διοίκησης του 
ΑΑΔΕ, όπως και του Γενικού Δ/ντη Τελωνείων, φαίνεται 
ότι λύνουν τον χρόνιο γόρδιο δεσμό. Σύμφωνα μάλιστα με 
πληροφορίες υπάρχουν σχέδια όχι μόνο για την μεταφορά 
του Τελωνείου, αλλά και στην περαιτέρω αξιοποίηση του…

Τώρα χρειάζονται ουσιαστικές ενέργειες, συνεργασία 
και αντανακλαστικά από όλες τις υπηρεσίες. Μην ξεχνάμε 
ότι αφού λυθούν τα διαδικαστικά, θα πρέπει να βρεθούν 
χρήματα. Τα 200 χιλιάρικα δωρεά της ΤΕΡΝΑ προς τον 
δήμο Βέροιας είναι μια καλή αφετηρία, αλλά θα χρειαστεί 
«αναθέρμανση» των επιχειρηματιών μέσω του Επιμελη-
τηρίου, οι οποίοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν «παρών», 
αλλά στην πορεία απογοητευμένοι αποσύρθηκαν…Αν σε 
όλα αυτά καταφέρουν να εντάξουν το όλο έργο και σε κά-
ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, τότε ίσως «δούμε φως» 
σύντομα στην Κουλούρα…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΕγκύψτεστατηςΚΕΠΑΔήμουΒέροιας
Για απρεπή και αγενή  συμπεριφορά 

του αντιδημάρχου ΑλέκουΤσαχουρίδη, 
απέναντι σε συνάδελφό του γυναίκα, μέ-
λος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, 
κατά τη συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 
2022, έκανε λόγο ο επικεφαλής των «Συν-
δημοτών» ΠαύλοςΠαυλίδης στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 
περασμένη Τετάρτη.

Στην απάντησή του ο κ. Τσαχουρίδης 
ανέφερε: «Ήρθαμε σε αντιπαράθεση με 
μια κυρία του δ.σ. Την επόμενη μέρα μι-
λήσαμε οι δυο μας, δώσαμε αμοιβαίες 
εξηγήσει και το θέμα έληξε»

Η γυναίκα μέλος που δέχθηκε την εν 
λόγω συμπεριφορά, η συμβολαιογράφος 
ΚωνσταντίναΠαπαδοπούλου, που υ-
πήρξε και υποψήφια με την παράταξη του 
δημάρχου Κ.Βοργιαζίδη, με ανάρτησή 
της στο FB δίνει τη δική της απάντηση, περι εξηγήσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για αντιπαράθεση μεταξύ δυο 
μελών, αλλά για φραστική επίθεση ενός, εναντίον της. Συγκεκριμένα αναφέρει::

«Ουδέποτε  υπήρξε αντιπαράθεση με τον κ. Τσαχουρίδη,  όπως ανέφερε ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με δεδομένο 
ότι η αντιπαράθεση, επίσης , προϋποθέτει συμμετοχή δύο ή περισσοτέρων.

Αντίθετα δέχτηκα  αναίτια έντονη λεκτική και σεξιστικού περιεχομένου φραστική επίθεση από τον κ. Τσαχουρίδη,  με φρά-
σεις που ντρέπομαι να αναπαραγάγω,  συνοδευόμενη από χειρονομίες (δυνατό χτύπημα του χεριού  του στο τραπέζι).

Ανήμπορη να αντιδράσω στο θλιβερό γεγονός και μετά την απογοητευτική διαπίστωση ότι ο Πρόεδρος κ. Ρίζος απλώς 
προήδρευε, αφού δεν φρόντισε να τον  επαναφέρει στην τάξη  και να σταματήσει την εκτυλισσόμενη  εναντίον  μου επί-
θεση, απηυδισμένη αποχώρησα από τον χώρο συνεδρίασης του Δ.Σ., όπως άλλωστε έπραξε και έτερο μέλος  του Δ.Σ. ο 
κος Λυκοστράτης Βασίλης, σε ένδειξη συμπαράστασης προς το πρόσωπό μου.

Συνεπώς,  δεν έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία αμοιβαίων εξηγήσεων όπως  ανέφερε  ο κ. Τσαχουρίδης στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.  Άλλωστε εγώ για ποιον λόγο να δώσω εξηγήσεις;»

Το θέμα αλλά και το όλο κλίμα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δίνει απλά μια ακόμα αφορμή, για προβληματισμό και ε-
ρωτήματα, σχετικά με τα της ΚΕΠΑ… Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται, ποια είναι η θέση του Δημάρχου σε 
όσα συμβαίνουν, ακούγονται ή σχολιάζονται για τον χώρο του πολιτισμού στην Βέροια, στην πρωτεύουσα της Ημαθίας.

Οι αφορμές έχουν και αιτίες και απαιτείται ψυχραιμία και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα συσσωρευμένα προβλήματα. 
Εγκύπτω,έλεγανκάποιοιαρχαίοι,πουπολλάμαςδίδαξαντουςνεώτερους!

Υπόμνημα σε Βεσυρόπουλο και Πιτσιλή
από τους λογιστές, στη Βέροια

Υπόμνημα με τα ζητήματα που 
απασχολούν τον κλάδο παρέδω-
σαν τα μέλη της Ένωσης Φορο-
τεχνικών Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών Ημαθίας, σε μια ολιγόλεπτη 
συνάντηση που είχε χθες το πρωί  
ο πρόεδρός τους ΣτέργιοςΖυγου-
λιάνος, έξω από τη ΔΟΥ Βέροιας, 
με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. 
Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της 
ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή.

Μάλιστα στη δράση συμμετεί-
χαν και πολλοί λογιστές, παρά τις 
υψηλές θερμοκρασίες.

Νέαδιοίκηση
στονΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας 
από το ΑΣΕΠ, νέα διοίκηση αναλαμβάνει στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, με πρόεδρο τον γεωπόνο – μελετητή, κ. Ευάγγελο 
Σημανδράκο και Αντιπρόεδρο τον νομικό, κ. Κυριάκο 
Μπαμπασίδη. Και τους δυο τους υποδέχθηκε ο υπουργός  
κ. Γεωργαντάς με ευχές ενώ συναντήθηκε επίσης και με 
τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Μελά, τον οποίο ευ-
χαρίστησε  για το έργο που επιτελέσθηκε στον Οργανισμό 
κατά τη διάρκεια της θητείας του με στόχο την εύρυθμη 
λειτουργία και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρε-
σιών προς τους αγρότες.

Αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και μά-
λιστα διανύουμε περίοδο καύσωνα, πώς κατάφεραν να 
έχουμε λακκούβες με λάσπες;;; Πήγα να ρίξω μια ματιά 
στο νέο κυκλικό κόμβο μπροστά στο Βυζαντινό Μουσείο 
και δε νομίζω να είναι η καλύτερη…

Δεν έχουν ακόμη προλάβει να ρίξουν άσφαλτο, έχουν 
ήδη δημιουργηθεί λακκούβες που ρημάζουν τα διερχόμε-
να οχήματα. Προφανώς λόγω της ζέστης και της σκόνης 
ρίχνουν νερό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λάσπες 
και να είναι αδύνατο από το σημείο να περάσει δίκυκλο. 

Δεν γνωρίζω τα χρονοδιαγράμματα, αλλά η κατάστα-
ση στο σημείο είναι λίγο «βομβαρδισμένου τοπίου» και 
θα έπρεπε να συμμαζευτεί από το συνεργείο πριν τα 
μαζέψουν και μεταφερθούν για να σκάψουν για την δη-
μιουργία ακόμη ενός κυκλικού κόμβου στο 5ο δημοτικό 
σχολείο Βέροιας(πάνω από την Μπαρμπούτα). Αναρω-

τιέμαι μήπως θα πέσει άσφαλτος όταν ολοκληρωθούν 
όλοι οι κυκλικοί; Και τι κάνουμε μέχρι τότε;

Όλο αυτό το διάστημα οδηγοί με προσοχή!!!

Λακκούβες με λάσπες στο κέντρο της Βέροιας
καταμεσής του καύσωνα;;;



Παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών και Βου-
λευτή Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιου Πιτσιλή, του  Γενικού 
Διευθυντή Τελωνείων και ΕΦΚ, κ. Μουρτίδη, του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Α-
ΑΔΕ, κ. Καββαδά, του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, 
κ. Καλαϊτζίδη, του Δημάρχου Βέροιας, κ. Βοργιαζίδη 
και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ημαθίας, κ. 
Μπίκα, επισφραγίστηκε χθες Παρασκευή 22 Ιουλί-
ου 2022, η μεταφορά του Τελωνείου Βέροιας στις 
εγκαταστάσεις της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ» στον κόμβο 
της Κουλούρας. Στη συνάντηση που διενεργήθηκε, 
ιεραρχήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρω-
ση της μεταφοράς του Τελωνείου Βέροιας.

Όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
Βεσυρόπουλος το Τελωνείο της Βέροιας όχι μόνο θα 
αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά επιπλέον 
θα είναι εγκατεστημένο σε ένα κομβικό σημείο συμ-
βάλλοντας στην αναβάθμιση όλης της περιοχής.

Σε δήλωση του ο κ. Βεσυρόπουλος 
τονίζει:

«Μέσω των συντονισμένων προ-
σπαθειών μας δρομολογείται η με-
ταφορά του Τελωνείου Βέροιας στις 
εγκαταστάσεις της Αμάλθεια ΑΕ στην 
Κουλούρα. Έτσι επιτυγχάνεται η αξι-
οποίηση ενός εγκαταλελειμμένου έως 
τώρα χώρου, καθώς ήδη δρομολογού-
νται τα απαραίτητα βήματα ώστε να 

καταστεί λειτουργικός και να εξυπηρετήσει πλήρως 
τις ανάγκες υποδομής και λειτουργίας του Τελωνείου. 
Παράλληλα, το Τελωνείο της Βέροιας αναβαθμίζεται, 
καθώς εγκαθίσταται πλέον σε μια προνομιακή και 
κομβική τοποθεσία».

Παράλληλα, διενεργήθηκε επίσκεψη του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας κ. 
Απόστολου Βεσυρόπουλου, του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
κ. Γεώργιου Πιτσιλή, του  Γενικού Διευθυντή Τελωνεί-
ων και ΕΦΚ, κ. Μουρτίδη, και του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, κ. Καββαδά, στη 
Δ.Ο.Υ. Βέροιας και στο Τελωνείο Βέροιας.

Σε δήλωση του ο Υφυπουργός Οικονομικών και 
βουλευτής Ημαθίας, κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχί-
ζει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, υλο-
ποιώντας έργα πνοής που θα δώσουν ώθηση στην 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας».

Της  Ολυμπίας Αποστόλου 

Νέα Δημοκρατία και ΣΥ.ΡΙΖ.Α., από δι-
αφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικές 
σκοπιμότητες κυβέρνησαν τα τελευταία χρό-
νια σε βάρος της μεσαίας τάξης και ειδικά 
των χαμηλότερων στρωμάτων της, της επι-
τέθηκαν και της φόρτωσαν το λογαριασμό 
για τις επιλογές τους. 

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2015 εκλέχθηκε υποσχό-
μενος απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, επαναφο-
ρά της 13ης σύνταξης και κατώτατο μισθό 
751 ευρώ. Η άλογη όμως σύγκρουση του 
2015, που κατέληξε στο αντιδημοκρατικό 
δημοψήφισμα και τα capital controls, τον 
υποχρέωσαν σε άτακτη υποχώρηση έναντι 
των δανειστών και πλήρη συμμόρφωση σε 
όλες τις απαιτήσεις. Για χάρη του υπερπλε-
ονάσματος λοιπόν και εν μέσω ύφεσης, η 
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου κατήργησε το 
ΕΚΑΣ, υπερφορολόγησε τους μισθωτούς α-
ντί να χτυπά τη φοροδιαφυγή, γονάτισε τους 
αυτοαπασχολούμενους με ασφαλιστικές ει-
σφορές και αύξησε τους έμμεσους φόρους, 
πλήττοντας τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ταυ-
τόχρονα, κατά διαστήματα μοίραζε επιδό-
ματα με εκλογική στόχευση και εφηύρε ένα 
σύστημα «κοινωνικού εισοδήματος» που 
κινητροδοτούσε την αποχή από την εργασία 
ή την αδήλωτη εργασία και εγκλώβιζε τους 
πιο αδύναμους συμπολίτες μας σε ένα φαύ-
λο κύκλο.

Η Νέα Δημοκρατία εκλέχθηκε ως υπερα-
σπίστρια της μεσαίας τάξης, υποσχόμενη 
την πολυπόθητη κανονικότητα που θα επέ-
τρεπε στην κοινωνία να ξαναδημιουργήσει. 
3 χρόνια μετά, η Ελλάδα βιώνει τις διεθνείς 
κρίσεις πιο έντονα από τους υπόλοιπους 
ευρωπαίους και τίποτα δε μοιάζει κανονικό. 
Παρότι η Ν.Δ. διαχειρίστηκε την τρίτη με-
γαλύτερη δημοσιονομική επέκταση για την 
προστασία της οικονομίας και της κοινωνίας 
από την πανδημία, η Ελλάδα είχε το 2020 
τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Αυτά 
συμβαίνουν όταν τα χρήματα μοιράζονται με 
πελατειακούς όρους.

Η κυβέρνηση επιλέγει να ελαφρύνει από 
φόρους τα εισοδήματα από κεφάλαιο, μειώ-
νοντας τους φόρους στα μερίσματα και στα 
κέρδη και πολλαπλασιάζοντας το αφορολό-
γητο για τις γονικές παροχές. Όταν όμως η 
συζήτηση πηγαίνει στους έμμεσους φόρους, 
όπως ο Φ.Π.Α. στα βασικά αγαθά και ο Ει-
δικός Φόρος Κατανάλωσης στην ενέργεια, 
η ΝΔ φοράει το καπέλο της δημοσιονομικής 
υπευθυνότητας και μας ενημερώνει πως δεν 
υπάρχουν λεφτόδεντρα. Αυτές είναι οι προ-
τεραιότητές τους. Επιβαρύνουν την εργασία, 
απαλλάσσουν το κεφάλαιο. 

Οι Έλληνες σε σχέση με τους υπόλοι-
πους Ευρωπαίους, πληρώνουμε αναλογικά 
το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας 
για έξοδα στέγασης, είμαστε τρίτοι σε ιδιωτι-
κές δαπάνες υγείας και αντιμετωπίζουμε τον 
μεγαλύτερο πληθωρισμό μετά τις βαλτικές 
χώρες. Η αισχροκέρδεια έχει εγκατασταθεί 
και δε γίνεται καμία προσπάθεια να τεθεί 
υπό έλεγχο. Η κυβέρνηση κάθεται άνετα 
πάνω στο μαξιλάρι της υπεραπόδοσης των 
έμμεσων φόρων και μας βάζει στη διαδικα-
σία να κάνουμε απανωτές αιτήσεις για να 
πάρουμε φιλοδωρήματα. Μας παίρνουν τα 
πάντα από τη μία τσέπη για να μας δώσουν 
ψίχουλα στην άλλη και περιμένουν να πού-
με ευχαριστώ. Αυτό που δεν έχει υπολογίσει 
η κυβέρνηση είναι ότι με αυτό το ρυθμό, 
σύντομα δε θα υπάρχει πια μεσαία τάξη να 
σηκώσει τα βάρη.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εδώ και 
μήνες έχει προτείνει μια δέσμη μέτρων για 
την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλή-
νων και την ταυτόχρονη προστασία του α-
πό τον πληθωρισμό. Βραχυπρόθεσμα, η 
άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ, η θεσμοθέτηση ενός νέου ΕΚΑΣ 
για 350.000 συνταξιούχους, η μείωση του 
Φ.Π.Α. στα βασικά αγαθά, η μείωση του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, 
ενισχυμένα με τακτικούς και αυστηρούς ε-
λέγχους στην αγορά μπορούν να κάνουν τη 
διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη. 
Μακροπρόθεσμα, το επεξεργασμένο πρό-
γραμμα κοινωνικής κατοικίας, η ενίσχυση 
των δικτύων ενέργειας με ταυτόχρονο εκ-
δημοκρατισμό της παραγωγής της και η 
ενίσχυση του ΕΣΥ θα κάνουν την Ελλάδα 
και τους Έλληνες πιο ανθεκτικούς στους 
οικονομικούς κύκλους και πιο σίγουρους για 
το μέλλον. Οι λύσεις υπάρχουν. Αυτό που 
λείπει είναι μια κυβέρνηση με προτεραιότητα 
τους πολλούς. 

*Οικονομολόγος, μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής
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«Κάλλιο αργά, παρά ποτέ». Αυτό σκέφτη-
κα όταν διάβασα το δελτίο Τύπου του Ημα-
θιώτη υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρό-
πουλου για το τελωνείο της Βέροιας, θέμα 
με το οποίο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε 
ασχοληθεί επισταμένα και το έφερε ένα βήμα 
πριν την υλοποίηση. 

Ως βουλευτής Ημαθίας είχα ασχοληθεί 
εκτενώς με το θέμα, συνεργάστηκα με όλους 
τους εμπλεκόμενους, κατάφερα μαζί με τους 
συναδέλφους μου βουλευτές να τροποποιή-
σουμε το ισχύον τότε νομικό πλαίσιο και δό-
θηκε η δυνατότητα στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. να 
μπορεί να παραχωρήσει  για χρήση το χώρο 
στον Υπ. Οικονομικών για την εγκατάσταση 

του Τελωνείου Βέροιας. Έμενε μονάχα μια υπο-
γραφή για να ληφθεί η απόφαση της μεταφοράς 
του τελωνείου από την οδό Σταδίου της Βέροιας 
στην Κουλούρα.

Αυτή η υπογραφή άργησε 3 χρόνια και χάθη-
κε πολύτιμος χρόνος, σε μία περίοδο ιδιαίτερα 
κρίσιμη για τις εξαγωγές και την οικονομία της 
χώρας, αλλά και της Ημαθίας. Η μέχρι χθες αδι-
καιολόγητη αδιαφορία του κ. Βεσυρόπουλου για 
το θέμα, που είναι μάλιστα ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
υφυπουργός, σήμερα έγινε «ενδιαφέρον». Ας 
ελπίσουμε μόνο να μην είναι ακόμη ένα προε-
κλογικό κόλπο για δημιουργία εντυπώσεων. 

Φρόσω Καρασαρλίδου
πρ. βουλευτής Ημαθίας

Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Στον 
κόμβο της Κουλούρας, μεταφέρεται 

το Τελωνείο Βέροιας, δίνουμε 
λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα»

Δήλωση για τις ανακοινώσεις Βεσυρόπουλου 
σχετικά με το τελωνείο Βέροιας

Η Εξαφάνιση 
της Μεσαίας Τάξης



Και ενώ το καλοκαίρι προχω-
ρά, έτσι και η διαφορά ανάμεσα 
στη ΝΔ του Κυριάκου και τον 
ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη, προχωρά 
προς τα πάνω, σύμφωνα με τις 

ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, των μη επιδοτούμενων Μέσων 
Μαζικής Εξόντωσης.

Μπορεί βέβαια για πολλούς να πρόκειται για ανεξήγητο φαι-
νόμενο, στην πραγματικότητα όμως είναι αναμενόμενο, προ-
σπαθούσα να εξηγήσω σε φίλο.

Δε σε ενοχλεί μου έλεγε, που δεν θα πας διακοπές;
Καθόλου, άλλωστε μου έχει απαγορευτεί το μπάνιο, διότι η 

είσοδός μου στο νερό, σημαίνει άδειασμα της θαλάσσης και ε-
πίσης η πασαρέλα του ατελείωτου κορμιού μου στην αμμουδιά, 
έχει απαγορευτεί, για να μην τρομάξουν οι λουόμενοι.  

Καλά συνέχισε, βενζίνη δεν βάζεις, μου είπε.
Φίλε μου του είπα, δεν είστε έξυπνοι. 
Πληρώνετε πολλά , γιατί ζητάτε να βάλετε βενζίνη. 
Εάν όμως ζητήσετε «βενζί», τότε θα πληρώσετε αρκετά 

λιγότερα και εάν ζητάτε «βε» όπως κάνω εγώ, τότε σχεδόν μη-
δενικό κόστος!

Όσον αφορά το χειμώνα και το κρύο που θα κάνει, πάλι υ-
πάρχει λύση.

Θα μου ζητήσετε μία υπεύθυνη δήλωση, που θα σας επιτρέ-
πω να χρησιμοποιήσετε το επίθετό μου για το χειμώνα, με το 
αζημίωτο φυσικά!

Οπότε όπως καταλαβαίνετε, ένας Βελέντζας το χειμώνα δεν 
θα κρυώνει!

Συνεχίζοντας για το θέμα της ακρίβειας στο φαγητό, και εδώ 
τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα!

Θα παραγγέλνετε σουβλάκι με τρία κομμάτια και με μισό 
καλαμάκι, το μπιφτέκι θα το ζητάτε χωρίς κιμά, τα μακαρόνια 
σκέτα, η κόκα θα είναι χωρίς ανθρακικό και ζάχαρη, γάλα δεν 
θα αγοράζετε, απλά θα αρμέγετε κάθε μεσημέρι, σάμαλι δεν 
βρίσκετε γιατί το έχω αναλάβει εργολαβία, για χυμό θα ξεδιψά-
τε βλέποντας τη φωτογραφία κοκ.

Όπως καταλαβαίνετε φίλοι μου και αυτό το χειμώνα θα τον 
αντέξουμε δύσκολα μεν, αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν ψοφά, μόνο 
λίγο καιρό σταματά και ξανά προς το γκρεμό προχωρά!

Όσον αφορά το άλλο θέμα, με την δικαστική απόφαση για 
τον κύριο που κανείς δεν ήξερε και δεν γνώριζε, τον ταλαντού-
χο χωρίς ταλέντο, που μπερδευότανε λόγω αλτσάχαιμερ και 
νόμιζε ότι ήτανε κι γονέας ένα και γονέας δύο, τι να κάνουμε 
δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξε μία και τον έβγαλε έξω.

Δηλαδή επειδή οι άλλοι που δικάζονται επιλέγουν την κουρ-
τίνα με το ζόνγκ και μπαίνουνε μέσα, ποιος τους φταίει. 

Ας επιλέγανε την κουρτίνα τρία και τρία παιδιά Βολιώτικα 
και κύριέ μου, είστε αθώος και μόλις κερδίσατε δύο υπέροχα 
ταξίδια, ένα καλοκαιρινό στα νησιά πλησίον του Βόλου και ένα 
χειμερινό, για τις «φυλακές» του Πηλίου! 

Τώρα όσον αφορά τις ανακοινώσεις για την ανεξάρτητη δι-
καιοσύνη και τις προσωπικότητες που την απαρτίζουνε, απλά 
να μην ξεχνάμε, ότι πληρώνονται και αδρά μάλιστα από τον 
απλό «ηλίθιο» .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΣΤΗΝ Κ.Ε.Π.Α. 

Την 20η Ιουνίου στην διάρ-
κεια συνεδρίασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α. 
έλαβε χώρα ένα γεγονός που οι 
αρχές και ηθικές αξίες που διδά-
χθηκα από την  οικογένειά μου 
και του ευρύτερο κοινωνικού μου 
χώρο δε θα μου επιτρέψουν να 
το ξεχάσω ποτέ. 

Το ζήτημα έχει τρεις διαστά-
σεις

Για την πρώτη του διάσταση 
τον λόγο έχει αποκλειστικά η κ 

.Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και η ίδια θα αποφασίσει. Σε  
ότι με αφορά σε κάθε περίπτωση θα πράξω το καθήκον μου.

Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με το διοικητικό μέρος 
και την τήρηση των πρακτικών , αφού για το γεγονός υπήρξαν 
αντιδράσεις που δεν καταχωρήθηκαν, επί πλέον αγνοήθηκαν. 

Η υπόθεση όμως έχει και πολιτική διάσταση και αυτό οφεί-
λουμε να το χειριστούμε δίχως να μπαίνουμε στον πειρασμό 
του λαϊκισμού 

Το κίνημα me too δεν δημιουργήθηκε και γιγαντώθηκε από 
το πουθενά, ούτε έλαβε πολιτική νομιμοποίηση στη χώρα μας 
τυχαία. 

Φαινόμενα που θίγουν την προσωπική υπόσταση οποιο-
δήποτε ανθρώπου έχουμε υποχρέωση να τα σταματούμε επί  
τόπου.  

Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ είμαι στο 
πλευρό σου. 

Κυριάκος Δ. Θεοδωρίδης
Δημοτικός σύμβουλος της Δημοτικής Παράταξης 

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» 
Μέλος του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α. του Δήμου της Βέροιας

Υπεύθυνος θεματικής τοπικής αυτοδιοίκησης 
της Ν.Ε. Επιτροπής  Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΘΕΟΔΩΡΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Αρχοντή και της Σταυρούλας, το γένος 
Νικάκη, που γεννήθηκε στο Κιλκίς και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ του Πέτρου και της Ελένης, 
το γένος Παπαδοπούλου, που γεννήθη-

κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλήψε-
ως – Αγ. Νεκταρίου Παπάγου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΝΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κω-

στάκη και της Ανθούλας, το γένος Πα-
παευτυχίου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Λευκωσία Κύπρου και η ΦΕΝΕΡΙ-
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ηλία και της Νίνα, το 
γένος Τσοτσόλοβα, που γεννήθηκε στο 

Τσχάλτουμπο και κατοικεί στη Λευκωσία Κύπρου, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Δημαρχείο Εγκώμης Λευκωσίας.

Οδηγίες προς 
ενεργοχτυπημένους

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελ-
ματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» 
και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

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

τηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και 

έξοδο

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

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

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

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

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

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

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

BON DIEU?
Η καλύτερη Γαλλική κωμωδία του 

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

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

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

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

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

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

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

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



Ευχαριστήρια Επιστολή
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες, μαθητές και 

γονείς,
Μετά από δύο χρόνια στη θέση του Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική συ-
νεργασία. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη πορεία, 
μέσα σε μια υγειονομική κρίση, σε πρωτόγνωρες 
συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, με ποικίλα 
προβλήματα, με καθημερινές αλλαγές στο πρό-
γραμμα και τη λειτουργία, αντιμέτωποι με καταστά-
σεις που έπρεπε να αποφασίσουμε γρήγορα αν και 
όμοιες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Καταφέραμε 
όμως να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Η άψογη 
τήρηση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης 
της πανδημίας, η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, η 
υποδειγματική λειτουργία των σχολικών μονάδων 
ήταν αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας και συ-
νεισφοράς όλων.   

Θεωρώ πως έπραξα στο ακέραιο το καθήκον για το οποίο μου ανέθεσε η πολιτεία, με συνέπεια, με α-
ξιοκρατία, με αμεσότητα, με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, με σεβασμό. Έχω την πεποίθηση πως προσέφερα 
στην αναβάθμιση της λειτουργίας  και της ποιότητας εκπαίδευσης, σε μια υπηρεσία, με εργατικούς εκπαι-
δευτικούς στα σχολεία, με εξαιρετικούς συνεργάτες στο γραφείο, με επίλεκτα στελέχη εκπαίδευσης, με επι-
μελείς μαθητές, με συμπαραστάτες γονείς και με συνεργάσιμους τοπικούς παράγοντες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον Μητροπολίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας για τις ευλογίες του και 
τη στήριξη του σε κάθε μας βήμα, τους Βουλευτές του Νομού για την συνεισφορά τους σε πολλά επίπεδα, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως την παραχώρηση και συντήρηση 
των χώρων του γραφείου, τις μεταφορές μαθητών, και ειδικά για αυτό το χρονικό διάστημα, τον πρώην Δι-
ευθυντή Δημόσιας Υγείας, για την άψογη συνεργασία μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης, τους 
Συντονιστές Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Κέντρου Επιστημονικής Διάγνωσης Υποστήριξης, που 
προσέφεραν μια άρτια επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση, τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και 
Σχολικές Επιτροπές των Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας για τη συμβολή τους στη λειτουργία 
των σχολείων, τους Συλλόγους Εκπ/κών Α/θμιας και τους Προέδρους τους, τα μέλη του Περιφερειακού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βοήθησαν τα μέγιστα στο έργο της διοίκησης.

Να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην συνάδελφο που αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Διεύθυνσης 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού μας και να ευχηθώ καλή δύναμη στη θητεία της. 

Θα συνεχίσω να προσφέρω στην εκπαίδευση, πάντα με συναίσθηση της ατομικής και συλλογικής ευθύ-
νης, με σύνεση και αξιοπρέπεια, με βασικό μέλημα την προσφορά στις μαθήτριες  και στους μαθητές, για έ-
να σχολείο που οφείλουμε να το αναβαθμίζουμε συνεχώς όλοι μαζί, ενωμένοι, για το μέλλον του τόπου μας 
και των ανθρώπων του. 

Δημήτρης  Πυρινός

Ευχές στους 
νέους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κη-

δεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας εύχε-
ται γόνιμη και δημιουργική θητεία στους 
νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας 
Ευθυμία Γώτη – Δούμα και Αθανάσιο Αλα-
τζόγλου και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συ-
νεργαστεί για την επίλυση των προβλημά-
των των σχολείων του Δήμου Βέροιας  και 
την ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους 
απερχόμενους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημή-
τρη Πυρινό και Αθανάσιο Παπαδόπουλο 
αντίστοιχα για την συνεργασία στα ζητή-
ματα της εκπαίδευσης και της λειτουργίας 
των σχολείων μας σε μια μάλιστα δύσκο-
λη συγκυρία με πρωτόγνωρες συνθήκες 
λόγω της πανδημίας.

Κατά το σχολικό έτος που πέρασε η 
Ένωση με παρεμβάσεις της ως θεσμικό 
όργανο στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έδωσε 
λύσεις σε τρέχοντα ζητήματα εκφράζοντας 
κάθε φορά τις θέσεις και τα αιτήματα των 
μαθητών και των γονέων σε ζητήματα 
λειτουργίας των σχολείων και το ίδιο θα 
πράξει τη νέα σχολική χρονιά αφουγκρα-
ζόμενη τις καθημερινές ανάγκες της σχολι-
κής κοινότητας.  

Για την Ένωση Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων

 Δήμου Βέροιας
Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Μπιλέκας 

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

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

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

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

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 ΤΟΥΛΟΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Χαραλάμπους και της Κωνσταντί-
νας, το γένος Καλτσά, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο 
Βύρωνα Αττικής και η ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ 
ΔΑΝΑΗ του Αλεξάνδρου και της Λόλας, 

το γένος Ντόβα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Αγκιστρίου Αίγινας.

ΜΑΘΗΜΑ  25 
Αόριστος  β΄  

      Πολλά  ρήματα  σχηματίζουν  τον  ενεργητικό  και  μέσο  Αόριστο  από το  θέμα  με  τις  
ολικές  καταλήξεις  του  αντίστοιχου  Παρατατικού, π.χ.   ἔ-βαλ-ον, ἔ-λαβ-ον, εἶδον, εὗρον.  
Ο  Αόριστος  αυτός  ονομάζεται  Αόριστος  β΄. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Εἴδομεν  τὸ  φῶς  τὸ  ἀληθινόν, ἐλάβομεν  Πνεῦμα  
ἐπουράνιον, εὕρομεν  πίστιν  ἀληθῆ, ἀδιαίρετον  Τριάδα  
προσκυνοῦντες, αὕτη  γὰρ  ἡμᾶς  ἔσωσεν. 

 Κύριε, πρὸς  σὲ  κατέφυγον.  διδαξόν  με  τοῦ  ποιεῖν  τὸ  
θέλημά  σου, ὅτι  σύ εἶ  ὁ  Θεός  μου. 
 
  
 
Ἐνεστώτας Ἀόριστος 

β΄ 
Ἐνεστώτας Ἀόριστος   

β΄ 
Ἐνεστώτας Ἀόριστος        

β΄ 
ὁρῶ εἶδον λαμβάνω ἔλαβον εὑρίσκω εὗρον 

 

Ο  Ἀόριστος   β΄ και  άλλων  ρημάτων 

ρῆμα Ἀόριστος  β΄ ρῆμα Ἀόριστος  β΄ ρῆμα Ἀόριστος  β΄ 
ἔχω ἔσχον λέγω εἶπον πίνω ἔπιον 
πάσχω ἔπαθον φεύγω ἔφυγον τίκτω ἔτεκον 
πίπτω ἔπεσον γίγνομαι ἐγενόμην εἰμί ἐγενόμην 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στους  παρακάτω  πίνακες  παρουσιάζονται  οι  κλίσεις  όλων  των  
εγκλίσεων  του  Αορίστου  β΄ για  τα  ρήματα  που  είδαμε  στο  ΜΑΘΗΜΑ  22. Εκτός  
από  την  Οριστική, την  Προστακτική,  το   Απαρέμφατο  και  τη Μετοχή, 
παρουσιάζονται  και  άλλες  δύο  εγκλίσεις:  Η  Υποτακτική  και  η  Ευκτική  για  τις  
οποίες  θα  γίνει  λόγος  στα  επόμενα  μαθήματα. 

 
Ἀόριστος  β΄ 

Ὁριστική Ὑποτακτική Εὐκτική Προστακτική Απαρέμφ. Μετοχή 
εἶδον, 
εἶδες, 
εἶδε(ν), 
εἴδομεν, 
εἴδετε, 
εἶδον 

ἴδω,              
ἴδῃς,            
ἴδῃ, 
ἴδωμεν,  
ἴδετε,  
ἴδωσι(ν)                                

ἴδοιμι, 
ἴδοις, 
ἴδοι , 
ἴδοιμεν, 
ἴδοιτε, 
ἴδοιεν, 

ἰδέ,  
ἰδέτω, 
  
ἴδετε, 
ἰδόντων   
ἤ  ἰδέτωσαν                                  

 
 
ἰδεῖν    

  
 
 ἰδών, 
ἰδοῦσα, 
ἰδόν 

 
 
 
 
 

Η  Αγία  Τριάδα 

Ἀόριστος  β΄ 
Ὁριστική Ὑποτακτική Εὐκτική Προστακτική Απαρέμφ. Μετοχή 

ἔλαβον,  
ἔλαβες,   
ἔλαβε, 
ἐλάβομεν, 
ἐλάβετε, 
ἔλαβον 

λάβω, 
λάβῃς, 
λάβῃ, 
λάβωμεν, 
λάβητε,  
λάβωσι(ν 

λάβοιμι, 
λάβοις, 
λάβοι, 
λάβοιμεν, 
λάβοιτε, 
λάβοιεν 

λαβέ, 
λαβέτω,   
 
λάβετε,  
λαβόντων  ἤ  
λαβέτωσαν 

 
 
λαβεῖν 

 
 
λαβών,  
λαβοῦσα,  
λαβόν 

 
 

Ἀόριστος  β΄ 
Ὁριστική Ὑποτακτική Εὐκτική Προστακτική Ἀπαρέμφ. Μετοχή 

ἦλθον, 
ἦλθες,  
ἦλθε,  
ἤλθομεν,  
ἤλθετε, 
ἦλθον 

ἔλθω, 
ἔλθῃς, 
ἔλθῃ, 
ἔλθωμεν,  
ἔλθητε, 
ἔλθωσι(ν)    

ἔλθοιμι, 
ἔλθοις, 
ἔλθοι, 
ἔλθοιμεν, 
ἔλθοιτε, 
ἔλθοιεν 

ἐλθέ,  
ἐλθέτω,   
 
ἔλθετε,  
ἐλθόντων  ἤ  
ἐλθέτωσαν 

 
 
ἐλθεῖν    

 
 
ἐλθών,  
ἐλθοῦσα, 
ἐλθόν 

 
 

Άσκηση: Συμπλήρωσε  την Οριστική  του  Αορίστου  β΄                                                        
στις  παρακάτω  προτάσεις: 

 Αἱ  μυροφόροι  γυναῖκες……………………... (εὑρίσκω)  ἄγγελον  ἐπί   τὸν  λίθον  καθήμενον. 
 Ὁ  Ἰούδας  ………………………….  (λαμβάνω)  τά   τριάκοντα  ἀργύρια  και  ἐπρόδωσε   τὸν   

Κύριον. 
 Ὁ  στρατός  ἡμῶν  …………………..  (βάλλω)  κατά  τοῦ  ἐχθροῦ. 
 Ὁ  Μ.  Κωνσταντῖνος……………… (ὁρῶ)  ἐν  τῷ  οὐρανῷ  σημεῖον  Σταυροῦ    μέγα   μὲ τὴν  

ἐπιγραφήν  «ΕΝ  ΤΟΥΤΩ  ΝΙΚΑ». 
 Ὁ  Κύριος  ………………….. (λέγω)  τοῖς  ἑαυτοῦ  μαθηταῖς ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Κανείς  δεν  αγαπάει  αυτόν  που  φοβάται    (Αριστοτέλης) 



«Μελανή 
εκτροπή» για 

ακόμα μια φορά

Του Αντώνη Μαρκούλη*

Πριν από έναν χρόνο καταδικά-
σαμε δημοσίως τις φιλοχουντικές 
θέσεις του Κων. Παλουκίδη, τότε 
Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και συ-
νεργαζόμενου δημοτικού συμβού-
λου με τη δημοτική ομάδα του Δη-
μάρχου. Η αντίδρασή μας οδήγησε 
στην αποπομπή του από τη θέση 
του Αντιδημάρχου.

Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, ο κατή-
φορος δεν έχει τελειωμό. Σήμερα 
καταδικάζουμε τη σεξιστική λεκτική 
επίθεση που δέχθηκε η Κωνστα-
ντία Παπαδοπούλου στη συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΚΕΠΑ στις 20-06-2022 από τον Α-
ντιδήμαρχο Τεχνικών, Αλ. Τσαχου-
ρίδη. Τέτοιου είδους συμπεριφορές 
και μάλιστα σε βάρος ανθρώπων 
που επί σειρά ετών έχουν ταχθεί 
εθελοντικά στην υπηρεσία δομών 
του Δήμου Βέροιας αποτελούν ό-
νειδος και είναι σε κάθε περίπτωση 
μη ανεκτές. 

Ασχολίαστη δεν μπορεί να μείνει 
η στάση του… απλώς προεδρεύ-
οντος Προέδρου της ΚΕΠΑ, Κων. 
Ρίζου. Μη θέλοντας να πιστέψουμε 
ότι υπάρχει οποιαδήποτε διάθεση 
συγκάλυψης, αρκούμαστε στη φρά-
ση ότι η σιωπή είναι συνενοχή.

Τέλος, εγείρονται σοβαρά ερω-
τήματα για την ανακριβή αποτύ-
πωση στα πρακτικά των όσων δι-
ημείφθησαν στη συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως δείγμα ελάχιστης ευθιξίας, οι 
κ. Τσαχουρίδης και Ρίζος οφείλουν 
να υποβάλουν άμεσα την παραί-
τησή τους. Αν δεν το πράξουν, κα-
λούμε τον Δήμαρχο να ζητήσει την 
παραίτησή τους. Είναι το λιγότερο 
που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή 
για να διαφυλάξει το όποιο κύρος 
απέμεινε στον Δήμο και στα δημοτι-
κά νομικά πρόσωπα.

 
*Επικεφαλής της Δημοτικής 

Παράταξης Δ. Βέροιας 
«Προτεραιότητα στον Πολίτη»

Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής Ανασυγκρότησης 

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική
 Συμμαχία

Μέλος του ΔΣ της 
Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων Κεντρικής Μακεδονίας

Φτάνει πια με τις πυρκαγιές, 
κ. Μητσοτάκη!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βλέπουμε να 
επαναλαμβάνεται το δράμα της αποτεφρώσεως 
της χώρας μας. Και αντί ο πρωθυπουργός να ζη-
τήσει μία συγγνώμη και να κάνει την αυτοκριτική 
του για την ολιγωρία, τις αστοχίες, τις ευθύνες και 
τις εσφαλμένες επιλογές προσώπων, δηλώνει ικα-
νοποιημένος και χασκογελά φωτογραφιζόμενος με 
φόντο την καταστροφή.

Αυτή τη στιγμή καίγεται στον Έβρο το δάσος της Δαδιάς, μια από τις 
σημαντικότερες προστατευό-
μενες περιοχές σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
γεννώντας μεγάλες υποψίες 
για εμπρησμό κατ’ εντολήν 
της τουρκικής ηγεσίας, ενώ 
συγχρόνως ο κ. Μητσοτά-
κης απέδωσε τη φωτιά στην 
Πεντέλη επίσης σε πιθανό ε-
μπρησμό.

Και ερωτούμε: Γιατί ο κ. 
πρωθυπουργός επιμένει να 
κωφεύει στις εδώ και έναν ο-
λόκληρο χρόνο προτροπές 
του Προέδρου της Πατριωτι-
κής Ενώσεως, κ. Προδρόμου 
Εμφιετζόγλου, να νομοθετη-
θεί η ισόβιος κάθειρξη για οι-
οδήποτε εμπρηστή, Έλληνα 
ή αλλοδαπό; Μήπως τελικά η 
αυστηροποίηση των ποινών 
που είχε εξαγγείλει προ της 
εκλογής του αφορά μόνον σε 
ό,τι προσκρούει στην ιδεολη-
ψία του ιδίου και του περιβάλ-
λοντός του;

 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. 36169/22-7-20221      

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια και επισκευή ελαστι-
κών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2023, εκτιμώμενης αξί-
ας 101.580,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. CPV προμήθειας: 34350000-5, 50116500-6. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δή-
μος Βέροιας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις 
με Κ.Α. : 20.6671.002, 30.6671.002, 20.6263.002 και 30.6263.004 
σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2023  του Δήμου Βέροιας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 23/07/2022  και καταληκτική 
ημερομηνία την 18/8/2022 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα. Δεν επι-
τρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των  δύο 
χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών(2.031,60 ευρώ).Οι 
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομι-
κούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  από την 
1/1/2023 μέχρι 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης έως 6 (έξι 
μηνών) χωρίς αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ή μέχρι την 
εξάντληση των αναγραφόμενων ποσοτήτων εάν επέλθει πριν του 
ενός (1) έτους

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616) , e-mail:  mizantzidou@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Την Τρίτη 26 Ι-
ουλίου 2022 εορτή 
της Αγίας ενδόξου 
Μεγαλομάρτυρος 
Παρασκευής της α-
θληφόρου πανηγυ-
ρίζει ο Ιερός Ναός 
Αγίας Παρασκευής 
Βέροιας.

Οι ακολουθίες έ-
χουν ως εξής:

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
7.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

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

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

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

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

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

λιτισμού Νάουσας.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου εργάζεται 

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

Το Σάββατο 23 Ιουλίου
Στο Ξηρολίβαδο, 
το 16o Αντάμωμα 

Χορευτικών Συγκροτημάτων 



ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Βρισκόμαστε εν μέσω θέρους και ελάχι-
στοι Έλληνες κάνουν  τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές λόγω των τεράστιων οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αυτό πι-
στοποιείται και από τις έρευνες,  που μας δεί-
χνουν ότι το 52% δεν θα κάνει φέτος διακοπές 
εκ αυτού του λόγου. Σε όλη την Ελλάδα διορ-
γανώνονται πολλά πανηγύρια και ανταμώμα-
τα όπως φυσικά και στην Ημαθία, δυστυχώς 
όμως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν 
αφήνει τον Λαό να ξεχαστεί και να χαλαρώσει. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ιδιαίτερα τον τελευταίο 
χρόνο της διακυβέρνησης της χώρας από τον 
Κ. Μητσοτάκη ο  λαός στενάζει παντού λόγω 
της τριπλής ακρίβειας, ο πληθωρισμός έχει 
σκαρφαλώσει στο 13% (ο μεγαλύτερος των 
τελευταίων 30 χρόνων), το ηλεκτρικό ρεύμα 
διπλασιάστηκε -τριπλασιάστηκε, η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν πάει σε 
δυσθεώρητα ύψη, όπως και το καλάθι της νοικοκυράς. Οι πολίτες δυσκο-
λεύονται  να αγοράσουν ακόμη και τα απαραίτητα, στην ουσία δηλαδή ζού-
με μια φτωχοποίηση  του Ελληνικού Λαού, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαί-
νει αυτό αφού έχουμε ήδη βγει από τα μνημόνια με ενέργειες της προηγού-
μενης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα  και ήδη   πριν από  τέσσερα  χρόνια 
είχε δει ο Έλληνας Πολίτης μια οριακή καλυτέρευση στα οικονομικά του.

Η φτωχοποίηση των Ελληνικών νοικοκυριών  συντελέστηκε διότι ο 
Έλληνας πολίτης βιώνει  τριπλή εξοντωτική ακρίβεια (ενέργεια, καύσιμα, 
τρόφιμα) και οι μισθοί είναι στην ουσία καθηλωμένοι, για όσους τυχε-
ρούς έχουν εργασία, ενώ οι άνεργοι ανεβαίνουν το δικό τους  «Γολγοθά. 
Επιπρόσθετα ο μικρομεσαίος επαγγελματίας αντιμετωπίζει  μια ακρίβεια 
στο ρεύμα άνευ προηγουμένου, μια τεράστια πτώση του τζίρου, αφού οι 
καταναλωτές δεν έχουν χρήματα για να αγοράζουν αγαθά, διότι προσπα-
θούν χωρίς επιτυχία  να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Ο αγρότης και ο 
κτηνοτρόφος αντιμετωπίζει και αυτός τα ίδια  προβλήματα αφού το κόστος 
σε ενέργεια, καύσιμα, όπως και το κόστος αγοράς εφοδίων έχει πάει σε 
δυσθεώρητα ύψη. 

 Ιδιαίτερα για το ηλεκτρικό το ρεύμα, όταν ερχόταν οι λογαριασμοί οι 
άνθρωποι πάθαιναν «εγκεφαλικό,» κυριολεκτικά και μεταφορικά αφού 
οι λογαριασμοί ήταν διπλάσιοι και τριπλάσιοι , αλλά και δεν μπορούσε 
ο καταναλωτής να ελέγξει τις χρεώσεις και ιδιαίτερα την ληστρική λίστα 
ανάπροσαρμογής. Πολλά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να ρυθμίσουν σε 
πάρα πολλές δόσεις τους λογαριασμούς σε άλλους κόπηκε το ρεύμα, ενώ 
κλείσανε η κινδυνεύουν να κλείσουν αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Ενώ φωνάζαμε σε όλους τους τόνους ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι 
παράνομη και ληστρική , λοιδορηθήκαμε από πολλούς. Τελικά δικαιωθήκα-
με  πανηγυρικά, αφού κρίθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη η ρήτρα ανα-
προσαρμογής παράνομη και καταχρηστική. Σύμφωνα δε με τους πιο πρό-
σφατους συντηρητικούς  υπολογισμούς  με τα στοιχεία που δόθηκαν από 
τη ΡΑΕ,  τα υπερκέρδη από την ρήτρα αναπροσαρμογής και εν γένει από 
την πολιτική κερδοφορίας των εταιριών  υπολογίζονται σε 1,7 δισ. Ευρώ. 
Αυτό το ποσό είναι στην ουσία  η αισχροκέρδεια εκ μέρους των ηλεκτρο-
παραγωγών με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη που παρήχθησαν 
στις πλάτες των καταναλωτών, νοικοκυριών και παραγωγικών φορέων. 
Αυτό είναι και το ποσό που οφείλει η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευτεί μετά 

από μεγάλη πίεση από τον ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει 
κατά 90% άμεσα και να επιστρέψει άμεσα στους κα-
ταναλωτές.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντί να αναλάβει 
δράση και να ανακουφίσει τον Έλληνα  πολίτη, πα-
ρακολουθεί χωρίς να αντιδρά και τον αφήνει στην 
δίνη  της εξοντωτικής ακρίβειας και δεν παρεμβαίνει 
στην ουσία πουθενά. Συγκεκριμένα δεν παρεμβαίνει 
ούτε στις τιμές στο ράφι για πάταξη της αισχροκέρ-
δειας (τρανό παράδειγμα το ηλιέλαιο το τελευταίο 
δίμηνο), ούτε μειώνει το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ούτε μει-
ώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης  στα καύσιμα. Το 
μόνο που κάνει η κυβέρνηση της φτωχοποίησης του 
Ελληνικού Λαού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, 
εφαρμόζει μια επιδοματική πολιτική την πολιτική των 
pass (Powerpass, Fuel Pass, επιδότηση συσκευών, 
επιδότηση διακοπών κλπ) και ενώ επί χρόνια κατη-
γορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάνει επιδοματική πολιτική, 
τώρα την επιδοματική πολιτική (pass) το ανήγαγε σε 

επιστήμη. Αλλά και στην πράξη για την επιδότηση ρεύματος και   ενώ όλο 
τον προηγούμενο μήνα διαφημίστηκε από την κυβέρνηση και προσωπικά 
από τον Πρωθυπουργό με τυμπανοκρουσίες η ενίσχυση για τους εξοντω-
τικούς  λογαριασμούς στην ενέργεια ως γενναία στήριξη. Στην ουσία θα 
δινόταν  από το  power pass για το ηλεκτρικό ρεύμα με ενίσχυση από 18 
έως και 600 ευρώ. Τώρα όμως που  εκκαθαρίστηκαν οι αιτήσεις τα πράγ-
ματα είναι τελείως διαφορετικά. Πρόκειται στην πράξη για την απάτη  pass 
αφού ο μέσος όρος των επιστροφών είναι 30-40 ευρώ!!!!! Ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις  έχουμε αρνητικές επιστροφές!!!! Ακόμη και με αυτές τις αλ-
χημείες όμως σε όσους έχουν επιστροφή κάτω από 18 ευρώ δεν πιστώνο-
νται στους λογαριασμούς τα χρήματα.!!!! Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη 
έχει κάνει το ψέμα επάγγελμα!!! Αντί να μειώσει στην ουσία το κόστος του 
ηλεκτρικού ρεύματος με κατάργηση της ληστρική λίστας αναπροσαρμογής 
έτσι ώστε να επανέλθουν οι λογαριασμοί στα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
επίπεδα, κοροϊδεύει τον λαό με ψίχουλα. Περίπου το ίδιο θα γίνει για την ε-
πιδότηση της βενζίνης (Fuel Pass), αφού αυτά που θα επιστραφούν στους 
πολίτες είναι ψίχουλα και ενώ έχουμε  από τις ακριβότερες τιμές στην 
βενζίνη στην  Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ενώ οι μισθοί μας είναι από 
τους τελευταίους στην Ευρώπη. Το  πρόβλημα της ακρίβειας στα καύσιμα 
θα μπορούσε να λυθεί εύκολα με την μείωση του ΕΦΚ, αλλά η ανάλγητη 
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θέλοντας να ενισχύσει  το μεγάλο κεφάλαιο 
δεν το πράττει με χίλιες δυο δικαιολογίες και ενώ βλέπει ότι έπεσε η κα-
τανάλωση καυσίμων περισσότερο από 20%. Με αυτά και με αυτά και με 
τα καύσιμα στα ύψη , τα τρόφιμα σε τιμές απλησίαστες ο  Έλληνας δεν 
μπορεί να επιβιώσει και φυσικό «Αποτέλεσμα τώρα πια είναι να βρίσκεται 
η κυβέρνηση απέναντι σε ένα κύμα οργής». 

Κύριοι της κυβέρνησης  Μητσοτάκη η οργή του Λαού ξεχειλίζει, η τερά-
στια ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο το δικό σας. 

Είστε η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, η κυβέρνηση στήρι-
ξης του μεγάλου κεφαλαίου μια κυβέρνηση της ακρίβειας και της φτωχο-
ποίησης του Ελληνικού Λαού.

Είστε η Κυβέρνηση των PASS  και ο Ελληνικός Λαός  σε λίγο  σας ετοι-
μάζει το δικός σας PASSPORT για την αντιπολίτευση!!!

Συνδικαλιστής ΠΟΕΔΗΝ & Νομαρχιακού Τμήματος  ΑΔΕΔΥ
Μέλος Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας
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Κλιματιζόμενος χώρος 
φιλοξενίας πολιτών για 
τον καύσωνα το ΚΑΠΗ 

Αριστοτέλους στη Βέροια
Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Πολι-

τικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας, ανακοινώνεται ότι με βά-
ση τα νεότερα στοιχεία για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες  που 
θα επικρατήσουν στην περιοχή για το διάστημα από 23/7/2022 
έως και 25/7/2022, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 
40º C. 

Για το λόγο αυτό και με βάση σχετική ενημέρωση μας από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες, θα λειτουργήσει ως κλιματιζόμενος 
χώρος φιλοξενίας πολιτών:

• ο χώρος του Κεντρικού ΚΑΠΗ (Αριστοτέλους 3, 
Βέροια, τηλέφωνο: 23310228664), για τις μέρες Σάββατο και 
Κυριακή  από ώρα : 11 πμ έως 8 μμ και για την Δευτέρα από 
7.00πμ έως 3.00μμ

 «Η κυβέρνηση της ακρίβειας και 
των PASS και το τελικό PASSPORT που 
θα δώσει ο Λαός για την αντιπολίτευση» 

Άρχισε να σουρουπώνει.Ο ήλιος αποσύρε-
ται σιγά -σιγά από τον ουρανό.Κατέβηκα με 
τις πυτζάμες να κλειδώσω την καγκελόπορτα 
του σπιτιού μου.Όταν ξαφνικά δύο αυτοκίνητα 
σταμάτησαν έξω από τον φράχτη μου!Φίλοι μου 
αγαπημένοι ηρθαν να με δουν απρόσμενα,χορο-
πηδουσα απο την χαρά μου.Η Μαρία φορτωμέ-
νη με ένα σωρό καλούδιαμε εκλεισε στην αγκα-
λιά της .Πέντε άτομα στάθηκαν στο πλατύσκαλο 
και έμειναν άφωνοι με αυτό που έβλεπαν!

-Δεν ξέρουμε πού να πρωτοκοιτάξουμε είπε η μαμά της Μαρίας
-Τί ομορφιά!πραγματικός παράδεισος είπε η αδερφή της
-Ότι πρέπει για να παίζουν παιδιά είπε ο γιός της
-Είναι σαν να βγήκε από παραμύθι είπε η φίλη του γιού της
-Αυτό είναι «Όλγα «είπε η φίλη μου και τα υγρά απο συγκίνηση μά-

τια της,απλώθηκαν στο πρόσωπο μου και άγγιξαν ευαισθητες χορδές 
της ψυχής μου.Από αυτά τα καθαρά σαν κρύσταλλο βλέμματα που 
τρυπώνουν σαν άκακο βέλος στην καρδιά σου και μένουν για πάντα 
εκεί.δεν σε τραυματίζουν αλλά ξανανιώνουν το μέσα σου .Ευτυχώς 
που υπάρχουν ακόμη τέτοιες ψυχές που μας κάνουν να μην χάνουμε 
την ελπίδα μας.Μιλήσαμε δηλαδή εγώ μιλούσα ,άκουγαν όλοι τις ανα-
δρομές μου στο παρελθόν,το παρόν,το μέλλον,τα σχέδια και τα όνειρα 

μου.Η ώρα πέρασε πολύ όμορφα πίνοντας λικεράκι στην βεράντα..Η 
μέρα ήταν έτοιμη να κλείσει τα μάτια της,όταν άναψαν ένα-ένα τα φανα-
ράκια του κήπου μου.Όλοι σηκώθηκαν με επιφωνήματα και χαρά να τα 
δουν!Ο παράδεισος μου είναι το ίδιο όμορφος και την νύχτα Σαν μικρό 
κορίτσι χάρηκα μου άρεσε τόσο πολύ που το μοιράστηκα με ανθρώπους 
που με καταλάβαιναν,που γνώριζα ότι τίποτα δεν ήταν προσποιητό και 
τυπικό.Τους ξεπροβόδισα μέχρι κάτω τον δρόμο.Ευχαρίστησα τον Νίκο 
που τους έφερε και αυτός μου υποσχέθηκε οτι θα ξανάρθουν..Μπήκαν 
όλοι στο αυτοκίνητο.Τελευταία στιγμή η Μαρία με κοίταξε μέσα στα μάτια 
και έτρεξε κοντά μου.Με αγκάλιασε βουρκωμένη  και με έσφιξε στην 
αγκαλιά της

-Αχ! Ολγίτσα μου,Ολγίτσα μου είπε και πήγε γρήγορα προς το 
αυτοκίνητο.Ένα βλέμμα,μια αγκαλιά,και όλα ειπώθηκαν..Χάθηκαν οι 
λέξεις,κρύφτηκαν στα δωμάτια του Νου,κατάλαβαν ότι δεν χρειάζονται 
να μιλήσουν Όσο υπάρχουν τρυφερά μάτια,θεραπευτικές αγκαλιές,οι 
λέξεις δεν έχουν πλέον δύναμη.Ανέβηκα τις σκάλες συγκινημένη καθώς 
κοιτούσα τον Παράδεισο μου,ένιωσα τόσο γεμάτη που νόμισα ότι ήταν 
όλος μέσα μου.Λουλούδια,δέντρα,ουρανός,γή,πουλιά,πλακόστρωτα 
δρομάκια γίναμε Ένα.Κλείνοντας την πόρτα του δωματίου μου ,ξάπλω-
σα στο κρεβάτι μου και έμεινα ακίνητη για να κρατήσω όλη αυτή την 
μαγεια,έτσι με πήρε ο ύπνος.....

Όλγα Κουτμηρίδου-Μεταξά

Αμαρτία μου νάχα 
και γω μιαν αγάπη…

Αγάπη μου προχθές…
σσσσσσσσσσσ…..
Αγάπη μου βροχή…
 
Αγάπη  μου νύχτα…
Αγάπη μου πάντοτε…
 …..
Αγάπη μου εσύ…
σσσσσσσ…..
Αγάπη μου θυμάμαι …
σσσσσσ…..
Αγάπη μου τραγούδια…
σσσσσ…..
Αγάπη μου της δικαιοσύνης…
σσσσ…..
Αγάπη μου τα Όνειρα..

Αγάπη μου προφητείες…
Αγάπη μου γιορτάζω…

Αγάπη μου ΟΛΟΣ…
Αγάπη μου ΟΛΗ…

Αγάπη μου μεσημέρι…
Αγάπη μου το φεγγάρι….
Αγάπη μου Αγίασμα …
.
Αγάπη μου 
στο λίγο του Κόσμου!

Αγάπη μου σσσσσσσσσσσσσσσσ!

Ότι αρμόζει στις Μυρτιές Αγάπη μου!

Γιάννης Ναζλίδης

ΕΚΠΛΗΞΗ!!!



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Την άνοιξη του 1978, με Τοπικό Έφορο τον Παύλο Πυ-
ρινό, οι πρόσκοποι της Βέροιας διοργάνωσαν ψυχαγωγι-
κή πυρά για όλα τα συστήματα στον λόφο του Προφήτη 
Ηλία , σε ξέφωτο κάτω από την εκκλησία. Εκεί πρωτοσυ-
νάντησα έναν 23χρονο τότε (γεννημένον τον Μάιο του 
1955) όμορφο, ρωμαλέο με ξανθοκόκκινες μπούκλες Αρ-
χηγό, ευκίνητο, με γερή περπατησιά, άσπρη επωμίδα και 
ένα μεταλλικό Άγιο Γεώργιο Τροπαιοφόρο καρφιτσωμένο 
στο αριστερό μέρος της προσκοπικής στολής. Τα επόμενα 
χρόνια θα αναλάμβανε το πηδάλιο του προσκοπισμού της 
Βέροιας. Η μοίρα το έφερε να συνδεθώ με ακατάλυτη πο-
λύχρονη φιλία  με τον Θανάση Στάντζο, τον Κάστορα του 
βεροιώτικου προσκοπισμού, δεθήκαμε και ζήσαμε τα επό-
μενα χρόνια  αμέτρητες στιγμές χαράς και λύπης. Την ά-
νοιξη του 1978  μόλις είχε απολυθεί από την αεροπορία 
και είχε αναλάβει αρχηγός του 3ου Συστήματος Δασοπρο-
σκόπων που στεγάζονταν σε  ημιυπόγειο της οδού Σκρά. 
Λίγο αργότερα με δαπάνες της Ένωσης Παλαιών Προ-
σκόπων  Βέροιας αγοράσθηκε, επί αρχηγίας Στάντζου  η 
σημερινή εστία στην οδό Μπιζανίου.  Στο 3ο Σύστημα αρ-
χηγός ήταν παλαιότερα ο κουρέας Σταύρος Τενεκετζίδης, 
ενώ στην παρέα του δυνατού σε άμιλλα συστήματος ήταν 
ο Νίκος κ Βασίλης Ουσουλτζόγλου , o Aλέκος και ο Νίκος 
Καραμανλίδης, ο  Νίκος κ Παναγιώτης Πρατσολάκης, ο Μάνος Λάμπρο-
γλου, ο Νίκος Μανούδης, ο Κώστας Στεργιόπουλος, ο Μπάμπης Παπαδό-
πουλος, ο Γιώργος και ο Βαγγέλης Μπεμπέτσος, ο Νίκος Νούλας , ο Κώ-
στας Βουζουλίδης, ο Αλέκος Ψώνης, ο Τηλέμαχος Χατζάκης, ο Γιάννης Πει-
ρουνάκης, ο Γιώργος κ ο Βασίλης Τενεκετζίδης και πολλοί άλλοι. Ο Θανά-
σης είχε υπαρχηγό του τον Κώστα Στεργιόπουλο (Κάμελοτ).  Ήταν τέτοιος 
ο ανταγωνισμός με τα άλλα συστήματα (5ο Σύστημα Κόγκας, Μεταλλίδης, 
Πανανόπουλος, Αδάμος Πάπαρης κα, 1ο Σύστημα Τελλίδης, Κανελλίδης, 
Κούτρας, Λαμπίδης, Καπετανάκης, Τζατζάρης ) ώστε υπήρξαν τάσεις από-
σχισης και μάλιστα  διεκδικούσαν τον τίτλο δικής τους Τοπικής Εφορείας, 
του  Πράσινου Κήπου, δηλαδή ένα είδος κράτους εν κράτει μέσα στον βε-
ροιώτικο προσκοπισμό. Στον Πράσινο Κήπο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο 
Θανάσης Στάντζος το κτίσμα του οποίου λειτούργησε και σαν δημοτικό σχο-
λείο, εκεί έβγαλε το δημοτικό ο Κάστορας, ( το προσκοπικό όνομα του Θα-
νάση), που έμελε να κάνει σπίτι του τα επόμενα χρόνια το δάσος της Κα-
στανιάς. Τελειώνοντας το εξατάξιο Γυμνάσιο ο Θανάσης φοίτησε στις σχο-
λές Ωμεγα  ως μηχανικός αεροσκαφών δουλεύοντας παράλληλα αλλά και 
εργαζομένος σε  εστιατόριο συγγενούς του πατέρα του ως τραπεζοκόμος 
και υπάλληλος γενικών καθηκόντων. Μετά την αποφοίτηση του  στρατεύτη-
κε και υπηρέτησε επί 28 μηνες στην Αεροπορία στην  111 Πτέρυγα Μάχης 
στην Ν. Αγχίαλο ως μηχανικός σκάφους (όχι κινητήρων). Η περιδιάβαση 
στις αεροπορικές ενασχολήσεις οφείλεται στο ότι  ο Θανάσης από μικρός 
είχε  κλίση στα αεροπλάνα που εκδηλωνόταν με επίπονες  δημιουργίες  
στον αερομοντελισμό στον οποίο έχει διαθέσει χρόνο και χρήματα από τα 
μικρά  έσοδα του για τα δεδομένα της εποχής. Μετά την θητεία του εργά-
στηκε σε συνεταιρισμούς , σε σούπερ μάρκετ και στην συνέχεια λειτούργη-
σε ο ίδιος επιχείρηση εμπορίας λιπαντικών στην οδό Τρεμπεσίνας απέναντι 
από το 6ο Δημοτικό σχολείο. Ο οξύς ανταγωνισμός είχε  ως αποτέλεσμα το 
κλείσιμο της επιχείρησης . Όμως τον θυμόμαστε να εργάζεται στο πρακτο-
ρείο εφημερίδων Μήτσιου στην Βενιζέλου αλλά και σε ένα σύγχρονο βιβλιο-
πωλείο στέκι των διανοούμενων της μεταπολιτευτικής Βέροιας στο ΕΠΙΚΕ-
ΝΤΡΟ στην οδό Καρακωστή, του Σάββα Αληχανίδη,  ο οποίος ουσιαστικά 
του είχε δώσει πλήρη ελευθερία πρωτοβουλιών και δούλευε το βιβλιοπω-
λείο αντ’ αυτού.  Η εργασιακή του διαδρομή θα σταθεροποιηθεί  όταν προ-
σλαμβάνεται  στη  ΔΕΤΟΠΟΚΑ του Δήμου  Βέ-
ροιας,  αφού πλέον είχε σταθερή επαφή με τους 
αμέτρητους φίλους συμμαθητές του, προσκό-
πους, γονείς παιδιών για θέματα πολιτισμού, 
μουσικής παιδείας, θεατρικών παραστάσεων, 
συναυλιών  και δεν ζούσε πια με την αγωνία της 
ιδιωτικής εργασίας και εξυπηρέτησης. Ο πατέρας 
του Νίκος Στάντζος ήρθε το 1922 σε ηλικία 2 ε-
τών από την Σύλλη του Ικονίου. Οι παππούδες 
του Θανάση ο  Ιωάννης γεννήθηκε στο Ικόνιο κ η 
γιαγιά του Σάρα κατάγονταν  επίσης από την  
Συλλη  . Η μητέρα του Βηθλεέμ μοναχοκόρη γεν-
νήθηκε στα Σέρβια Κοζάνης. Ο Θανάσης έχει έ-
ναν μεγαλύτερο αδελφό τον Πρόδρομο Στέργιο 
δυναμικό στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης. Ο Θα-
νάσης λόγω ηλικίας και ταμπεραμέντου ήταν πο-
λύ κοντά στην δική μας γενιά. Εξέφραζε το νεότε-
ρο κύμα του προσκοπισμού. Σύγχρονα τυπικά 
και συνθήματα στο σύστημα, δημοτική γραφή κ 
γλώσσα, σχεδιασμούς, συγκεντρώσεις  σε και-
νούργιο στυλ στα καθήκοντα του. Είχε μόνιμα 
στον πίνακα ανακοινώσεων την φράση Ο ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ , αλλά και το ΜΕ ΠΟΡΔΕΣ 
ΑΥΓΑ ΔΕΝ ΒΑΦΟΝΤΑΙ.   Ήταν η εποχή που το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων βγαίνοντας από μια 
εξ ορισμού συντηρητική πορεία παράδοσης και 
τυπικού, έψαχνε εναγώνια να στηριχθεί σε στελέ-
χη που έφερναν το νέο πνεύμα της ανανέωσης 
των αιρετών δημοκρατικών διαδικασιών και όχι 
καθορισμών από την ιεραρχία. Έτσι για να γίνει 
Τοπικός Έφορος το 1986 ο Θανάσης αναγκα-
σθήκαμε οι περισσότεροι βαθμοφόροι της Τοπι-
κής Εφορείας, χρησιμοποιώντας υπογραφές και 
κείμενο γραμμένο στην μικρή μου γραφομηχανή 

και την ορμή του Μιχάλη Αδαλόγλου, να 
τον «επιβάλλουμε» στα ανώτερα κλιμά-
κια που φοβόταν το νεανικό και επανα-
στατικό σφρίγος του Κάστορα για να του 
ανατεθούν καθήκοντα Τοπικού Εφόρου. 
Ναι μεν εξελέγη με ορισμό από την ιε-
ραρχία , αλλά τον επέβαλε η βάση των 
βαθμοφόρων της Βέροιας. Κάθε διαφω-
νία δεκτή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, 
αλλά και βέβαιο, ότι μετά τον Σπύρο 
Τελλίδη, ο Θανάσης Στάντζος είναι ο κύ-
ριος σπόνδυλος στην αρθρωτή ιστορία 
του νεώτερου βεροιώτικου προσκοπι-
σμού ως τοπικός, περιφερειακός έφο-
ρος και πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων. Έτσι με την πρωτοπορια-
κή κραυγή-ιαχή «Και στην Γαλλία έτσι 
γίνεται, το ύφασμα είναι τέτοιο» που η-
χούσε λίγο μετά το 1982 στην παρέα 
μας, ο Θανάσης από το 1986 και μετά 
έφερε την Τοπική Εφορεία που τότε φι-
λοξενούνταν από την ενορία του Αη 
Γιάννη Ελεήμονα στην οδό Προφήτου 
Ηλία, σε πολύ υψηλά επίπεδα δράσε-
ων. Κάθε απόγευμα σχεδόν το ρετιρέ 
της Προφήτου Ηλία 13 έσφυζε από ζωή 
βαθμοφόρων. Με ιδιαίτερη ευαισθησία 
στον εθελοντισμό για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
Κάστορας γαρ, επί θητείας του ο βεροι-
ώτικος προσκοπισμός με ενθάρρυνση 
του Κάστορα, διοργάνωσε μεγάλες κα-
τασκηνωτικές δράσεις στο Φλαμπουρά-
ρι στην καρδιά της Πίνδου, στα Γρεβενά, στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, 
στην Σαρακατσάνα , στην Ζαγκραντένια της Δράμας (Παρθένο Δάσος) , 
στην Μπάρα Σελίου,  κινητή κατασκήνωση στο Βέρμιο (Αράπης), με απο-

κορύφωμα την  συμμετοχή στο  
EUROFOLK 1989 στην Βόρεια Ιτα-
λία, στις ιταλικές Άλπεις, στο Τρεβίζο, 
στην βίλα CACORNARO, όταν ακόμη 
το ιντερνέτ ήταν σε πρωτόλεια οργά-
νωση, όλα γίνονταν με fax και τηλε-
φωνία. Παντρεμένος με την Λένα  
Καζαντζίδου του αγρότη Παναγιώτη, 
υπάλληλο στην ΑΓΡΕΞ και στην Διεύ-
θυνση Γεωργίας έφεραν στον κόσμο 
δύο παιδιά τον Νίκο, γεννημένο το 
1980 και την Ελένη το 1987. Δοσμέ-
νη όλη η οικογένεια ψυχή τε και σώ-
ματι στον προσκοπισμό, ( όλη όχι, α-
φού η Λένα  στέκεται από μακριά και 
αγαπημένα αφού οι φήμες λένε ότι 
δεν έχει κοιμηθεί ούτε μια νύκτα στην 
Κατασκήνωση-έχει όμως ετοιμάσει ε-
κατοντάδες φορές σακίδια και εξοπλι-
σμό για τους υπόλοιπους)  ο Νίκος α-
νήλθε όλη την προσκοπική τάξη, λυ-
κόπουλο, πρόσκοπος, ανιχνευτής, 
Πρόσκοπος Εθνους, βαθμοφόρος 
στο ΣΕΠ. Ο Νίκος μεγαλωμένος  
στην προσκοπική σκιά του Θανάση, 
σωστό καστοράκι σπούδασε Περι-
βαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπι-
στήμιο του Μπράιτον και έκανε  μετα-
πτυχιακές του σπουδές στη Διαχείρι-
ση της Κλιματικής Αλλαγής στο Πανε-
πιστήμιο της Οξφόρδης. Από το 2007 
δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
στην Ασία με κύριο αντικείμενο την 
περιβαλλοντική διαχείριση (Μαλαισία, 
Ιαπωνία, Ινδονησία, Κίνα, Σιγκαπού-

ρη). Στην Κίνα ταξίδεψε 
για πρώτη φορά το 2008 
και την περίοδο 2012-
2017 έζησε και εργάστη-
κε στο Πεκίνο. Εκεί πα-
ντρεύθηκε την Σισυ (Α-
ναστασία), πρόκειται για 
εξαιρετικού ήθους συ-
νεργάτη και στέλεχος του 
βεροιώτικου προσκοπι-
σμού. Η μοίρα όμως έ-
παιξε ένα άσχημο παι-
χνίδι στον Κάστορα, τον 
χαλύβδωσε και τον έκανε 
δυνατό βασιλιά του δά-
σους της Καστανιάς μέ-
σα σε μια μέρα, όταν α-
πό ένα τραγικό παιχνίδι 
του ποδήλατου της Λέ-
νας, στα τέλη Αυγού-
στου του 1996 έχασε το 
λυκόπουλο αγγελούδι 
του σε ηλικία 9 μόλις ε-
τών, λίγες μέρες μόνο 
μετά το τέλος της κατασκήνωσης λυκοπούλων Βέροιας στην Καστανιά. Όχι 
μόνο συγκυριακά της κέρασα τα τελευταία γαριδάκια στο καφενείο του χω-
ριού την Κυριακή στην κατασκήνωση πριν φύγει χαϊδεύοντας τα κόκκινα 
μαλλιά της, αλλά επί 7 περίπου ημέρες στην εντατική του Γεννηματάς πα-
ραφυλούσαμε την πόρτα του ορόφου μαζί με τον Μάκο για να έρθει το καλό 
νέο που δεν ήρθε ποτέ. Ο Κάστορας που ταξίδεψε τα παιδιά της Βέροιας 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε ανατολή και δύση σε νότο και βοριά, σε βουνά 
και λαγκάδια, σε λίμνες και ποτάμια δοκιμάστηκε δυνατά από την ζωή ξε-
προβοδώντας το αγγελούδι του στην Αγια Ανάργυρη. Στιγμές αρχαίου δρά-
ματος, μόλις είχε αναλάβει ιερέας ο Γεώργιος Χρυσοστόμου και ανέλαβε 
τον δύσκολο ρόλο να ιερουργήσει στην κηδεία της Ελενίτσας. Όπως ο Κω-
στής Παλαμάς χάνοντας τον 4 χρονο Αλκη, διαπίστωσε  

« τι αβάσταχτος  ο πόνος για τον πατέρα τι μεταλλείο για τον ποιητή» 
για να μας παραδώσει αμέσως μετά τον εξαίσιο «Τάφο» έτσι και ο Κάστο-
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ΚΑΣΤΟΡΑΣ Κ ΜΥΟΞΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

Γάμος Θανάση κ Λένας, δίπλα του ο πατέρας του Νικόλαος, 
αν δεν τον ήξερες νόμιζες ότι ήταν ο Χαρίλαος Φλωράκης, οταν ο σκηνοθέτης Θόδωρος

 Αγγελόπουλος ζητούσε πρόσωπα που μοιάζουν σε έλληνες πολιτικούς για την ταινία του 
ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ Κ ΜΙΑ ΜΕΡΑ το πρότεινα  στον Θανάση και αρνήθηκε ευγενικά

ο Θανάσης Στάντζος τιμάται με τον ΑΡΓΥΡΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΣΤΑΝΤΖΟΥ 1987-1996

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ 

1979 Λευκωσία Θ. ΣΤΑΝΤΖΟΣ ΛΟΙΖΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ



ρας από την επόμενη μέρα εγκαταβίωσε 
στην Καστανιά και μετέτρεψε την Καστα-
νιά των Προσκόπων σε μοναστήρι ζωής, 
η κατασκήνωση των προσκόπων έκτοτε 
μεταμορφώθηκε αφού αποτέλεσε το ψυ-
χικό και σωματικό εργαστήρι του Κάστορα 
για τα επόμενα χρόνια μετατρέποντας το 
σε στολίδι του ελληνικού προσκοπισμού, 
με έργα υποδομών, περιβάλλοντος, λει-
τουργικής διαβίωσης, εργαστήρι  ξυλείας, 
βαφών, επιστρώσεων, κυβόλιθων, δασι-
κών κατασκευών, πανηγύρι ζωής ανηλί-
κων και εφήβων παραδίδοντας το στην 
επόμενη γενιά προσκόπων πολύ καλύ-
τερο από ότι το βρήκε. Το Talbot ευθύς 
μόλις φορτώνονταν εργαλεία, καροτσά-
κια, τσιμέντα, οικοδομικά, ξεκινούσε μόνο 
του για την ανηφόρα της Καστανιάς. Εκεί 
παρέα με την μικρή του κόρη, θαμμένη 
λίγα μέτρα πιο κάτω στο κοιμητήριο του 
χωριού, ο Θανάσης πήρε δύναμη, έγινε 
ένας πραγματικός Κάστορας. Δεν είναι 
ψέμα ότι συνωμότησε με τους μυοξούς 
του δάσους, που άκουσαν τον καημό του 
και το βουβό κλάμα, ήρθαν και φώλιασαν 
στο τολ βρίσκοντας θαλπωρή, κάνοντας 
τον παρέα στην μοναξιά της εργασίας, 
αλλά συμφώνησε και με τα πουλιά του 
λόγγου, φτιάχνοντας τους   ξύλινες φωλιές για  να βρίσκουν στέγη  στα 
κλαδιά τους. Με πενιχρά έσοδα και την   βοήθεια των αείμνηστων Κατίνας 
Πολυζωίδου, Μίμη Τσιτιρίδη, αλλά και πολλών άλλων εν ζωή ανώνυμων 
βεροιωτών που γνώρισαν τον Θανάση και αναγνώρισαν το έργο του στην 
Καστανιά και τον βοήθησαν, έδωσε   ζωή στα ξύλα, στα σίδερα και στα 
χρώματα ώστε σήμερα να έχουμε ένα ωραίο κατασκηνωτικό κέντρο δίπλα 
στην Σουμελά, με πολύχρονη, άοκνη εργασία με μεράκι και αγάπη για το 
παιδί. Παρέδωσε στους νεώτερους προσκόπους έργο ζωής, παρέδωσε 

καρδιά και ψυχή συντετριμμένη και ταπεινωμένη στο ΠΑΙΔΙ. Γιατί 
ο Θανάσης έχει καρδιά παιδιού και χαίρεται να παίζει με τα μικρά 
λυκόπουλα, όπως είναι οι παλιοί πρόσκοποι που ένα βράδυ 
κάλεσαν τον δήμαρχο Γιάννη Χασιώτη στην Καστανιά για να τα πουν αλλά 
του κρύβαν το τσίπουρο, δεν άντεξε ο Θανάσης και έφερε δικό του καλά 
κρυμμένο για τον δήμαρχο , γιατί ήταν φιλοξενούμενος του. ‘Οταν ανέλαβε 
την διαχείριση υλικού της πανελλήνιας δράσης προσκόπων στον Παρ-
νασσό πριν 20 χρόνια, οι έλληνες πρόσκοποι  γνώρισαν την παροιμιώδη 
τάξη και την επιμέλεια της διαχείρισης των υλικών που διαχειρίζεται υπο-
δειγματικά, τα εργαστήρια του όπου και αν δούλεψε  έχουν τάξη ιατρικού 
χειρουργείου, έτσι  όταν κάποτε χάλασε η ιδιωτική σκηνή μου και θέλησα 
να πετάξω τα εξαρτήματα της, τα κράτησε και  τα χρησιμοποίησε δημιουρ-
γικά σε άλλη ευκαιρία στην Καστανιά- από τότε όλο  μου το κτυπάει. Στην 
πόλη της Βέροιας οι πολίτες , οι υπηρεσίες, οι θεσμοί, όταν ακούν την 
λέξη πρόσκοπος, προστρέχουν στον Σούλη, έστω και αν τώρα πια στην 
7η δεκαετία της ζωής του  δεν έχει ενεργή εντολή προσκοπικού έργου. 
Με τις πετυχημένες βραδιές τσίπουρου στην στρατιωτική λέσχη επί σειρά 
ετών, πέτυχε τον εξοπλισμό εθελοντικών φορέων και οργανώσεων της 
πόλης με ηλεκτρικό εξοπλισμό. Όμως αν υπάρχει προσκοπι-
κή αλήθεια και δικαιοσύνη, το Ίδρυμα των Προσκόπων αλλά 
και οι βεροιώτες πρόσκοποι θα πρέπει να του παραχωρήσουν  
ισόβια πρόσβαση στην Καστανιά με ένα  δωμάτιο ή αίθουσα 
στο όνομα του, αφού πρόκειται για εγκαταστάσεις που συντη-
ρήθηκαν, αναδείχθηκαν και ανακαινίσθηκαν με τα χέρια του. 
Είναι δύσκολο σε κρίσιμες στιγμές για τον εθελοντισμό, να 
βρεθεί όχι ισάξιος γιατί αυτό είναι αδύνατο, αλλά ένας αντικα-
ταστάτης που να λατρέψει και να δουλέψει στο κατασκηνωτικό 
κέντρο, το οποίο για να παραμείνει στα επίπεδα αυτά μέσα 
στο δάσος και στην φθορά θέλει τρέλα, αυταπάρνηση, συνεχή 
φροντίδα και δουλειά υποδομών.  Η απονομή στον Θανάση 
Στάντζο στις 11.10. 2019  του Αργυρού Φοίνικα, της ανώτερης 
προσκοπικής διάκρισης, από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
σε μια κατάμεστη αίθουσα στον Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
νομίζω ότι ήταν αυτονόητη υποχρέωση του ελληνικού προ-
σκοπισμού, πράξη αναγνώρισης της προσφοράς του στον 
προσκοπισμό και στο ΠΑΙΔΙ. Εκείνο το βράδυ εκατοντάδες 
πολίτες της Βέροιας με την παρουσία τους  αναγνώρισαν 
το έργο του Θανάση, ενώ διακεκριμένοι καλεσμένοι, μίλη-
σαν για τον τιμώμενο και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε 

στην προσκοπική κοινότητα παρουσία  των Αρχών. Το συναίσθημα που 
κυριαρχούσε ήταν η συγκίνηση και η περηφάνια για τον «Κάστορα» του 
Προσκοπισμού. Οι μυοξοί , οι σκίουροι, τα ζώα του λόγγου του Βερμίου 
χαμογελούν και χαιρετούν τον Κάστορα της Καστανιάς και τον περιμένουν 
ξανά στην παρέα τους στο δάσος. Άλλωστε «και στην Γαλλία έτσι γίνεται, 
το ύφασμα είναι τέτοιο!» 

ΥΓ Μυωξος: Ο μυωξός (Myoxus), ονομάζεται και μπλούχος, πελέχι, 
σπλήχος, ποντικοσκίουρος ανήκει στο γένος των τρωκτικών της οικογέ-
νειας των μυωξιδών Οι μυωξοί ζουν σε δάση και οπωρώνες, τόσο στα 
πεδινά, όσο και στα ορεινά. Συναντάται στις κουφάλες των δέντρων, τις 
οποίες καλύπτει με χόρτα ή κλαδιά. Ωστόσο, μπορεί να τον δείτε και σε 
σχισμές ανάμεσα σε βράχους, σε ρίζες δέντρων ή σωρούς από φύλλα 
στην Καστανιά

του Σαββατοκύριακου 9www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

CMYK

GERAKINH 1981 ΣΤΑΝΤΖΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΚΑΣ-ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ-
Θ. ΑΛΔΑΚΟΣ-ΜΑΝ. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

ΝΑΧΩΡΗΣΗ EUROFOLK 1989  ΣΤΑΝΤΖΟΣ -ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΦΩΛΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΝΤΖΟΥ

ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΟ 1987 ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΙΗΜΙΚΗ ΝΙΚΗ, ΑΚΗΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΟΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ Κ ΜΥΟΞΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ



10 23-24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Στην δεύτερη προσθήκη στο 
ρόστερ της προχώρησε η ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ, η οποία μετά τον Αλέ-
ξη Παπατζίκο συμφώνησε και με 
τον Πάρη Ντουμάνη.

Ο 22χρονος ταλαντούχος Βε-
ροιώτης ποδοσφαιριστής, που 
αγωνίζεται από την δεξιά πλευ-
ρά ως μπακ ή χαφ, αγωνιζόταν 
μέχρι πρότινος στον Εργοτέλη, 
όπου είχε μια αρκετά γεμάτη σε-
ζόν. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά 
βήματα τα έκανε στο Νηρέα Βέ-
ροιας και από εκεί το 2014 με-
τέβη στον Ολυμπιακό όπου και 
ενσωματώθηκε στις ακαδημίες 
του φτάνοντας μέχρι την Κ19, 
απ’ όπου και «μετακόμισε» στο 
Ηράκλειο της Κρήτης για τον 

Εργοτέλη. όλες οι πληροφορίες 
μιλούν για έναν αξιόλογο παίκτη 
που μπορεί να βοηθήσει άμεσα. 

Από εκεί και πέρα, μετά τον 
Γιώργο Μπλέτσα και ο αρχηγός 
της «Βασίλισσας» Στέλιος Μαρα-
γκός συμφώνησε να παραμείνει 
για μία ακόμη χρονιά στην ομά-
δα, όπως και οι Παπαχρήστος, 
Ορφανίδης.

Πρόταση ανανέωσης έχει γί-
νει και στους Μπουκουβάλα, Δη-
μόπουλο, Πόζογλου, Τσιμόπουλο 
και αναμένεται η απάντησή τους.

Έτσι γίνεται ένα καλό συμμά-
ζεμα στην ομάδα και με την προ-
σθήκη μερικών ακόμη το ρόστερ 
θα γίνει πολύ ανταγωνιστικό.  

Πραγματοποιήθηκε η κατανομή αξιωμάτων 
στον ΦΑΣ Νάουσα μετά την εκλογική γενική 
συνέλευση της Τετάρτης 13 Ιουλίου. Το νέο 
δ.σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θεόφιλος Τεληγιαννίδης
Αντιπρόεδρος Α΄: Πέτρος Αραμπατζής
Αντιπρόεδρος Β΄: Βασίλης Παρούτης
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Κερμανίδης
Ταμίας: Νίκος Τάνος
Έφορος: Νίκος Καζίλης
Έφορος Ποδοσφαίρου: Μάκης Θεοδωρίδης

Γεν. Αρχηγός Τμημάτων: Γιώργος Χρυσανθίδης
Έφορος Εγκαταστάσεων και Υλικού: Χάρης 

Παπουτσής
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σωτήρης Δίντσης
Σύμβουλος: Αντώνης Νούσης

Νέα
Σε μια νέα μεταγραφή προχώρησε ο ΦΑΣ 

Νάουσα, αποκτώντας τον 26χρονο αριστερό 
μπακ Άγγελο Κιόρτση. Ο παίκτης έχει ξεκινή-
σεις στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έχει αγωνι-
στεί σε ομάδες Γ΄ Εθνικής (Αναγέννηση Γιαν-

νιτσών, Νέο Αγιονέρι, Εδεσσαϊκός, Θύελλα 
Σαρακηνών).

Ο τερματοφύλακας της ομάδας Νίκος Ζά-
χος θα δοθεί δανεικός σε ομάδα της Θεσσα-
λονίκης.

Γίνεται γνωστό ότι οι εκτός έδρας μετακινή-
σεις της ομάδας κατά τη νέα αγωνιστική περί-
οδο θα γίνονται με λεωφορείο, με τη συνοδεία 
security για την ασφάλεια της αποστολής.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα μετακί-
νησης και φιλάθλων της ομάδας με λεωφορείο 
στους εκτός έδρας αγώνες.

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

25-07-2022μέχρι

31-07-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Super League 2 αποφάσισε να 
εκδώσει πρόκηρυξη για άνοδο 
δύο συν μίας ομάδων και υποβι-
βασμό τεσσάρων από κάθε όμι-
λο. Ομόφωνα Β’ Αντιπρόεδρος ο 
Χρήστος Πρίτσας της ΠΑΕ Κηφι-
σιά στην θέση του Αχιλλέα Μπίκα 
που παραιτήθηκε

 Πριν από πέντε μέρες, η 
Super League 1 αποφάσισε ομό-
φωνα να πορευτεί για ακόμη μια 
σεζόν με το μοντέλο του υποβιβα-
σμού του τελευταίου της κατάτα-
ξης  και των αγώνων μπαράζ του 
προτελευταίου.

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου όμως, 
η Super League 2 κινήθηκε σε 
διαφορετικό μοτίβο, αποφασίζο-
ντας στη δική της προκήρυξη να 
προβλέπεται η άνοδος δύο συν 

μίας (2+1) ομάδων στο ερχόμενο 
πρωτάθλημα, αλλά κι ο υποβι-
βασμός τεσσάρων ομάδων από 
κάθε όμιλο.

Όπως και πέρσι δηλαδή, τα 
Διοικητικά Συμβούλια των δύο λι-
γκών πορεύτηκαν σε διαφορετι-
κή κατεύθυνση, την ίδια ώρα που 
προ μερικών ημερών ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, δή-
λωσε υπέρ της ανόδου δύο ομά-
δων στη μεγάλη κατηγορία.

Παρεμπιπτόντως, ο Χρήστος 
Πρίτσας της ΠΑΕ Κηφισιά εκλέ-
χθηκε ομόφωνα ο Β’ Αντιπρόε-
δρος της Super League 2, ενώ 
ορίστηκε επιτροπή, η οποία θα 
ολοκληρώσει το θέμα της σύμβα-
σης με την ΕΡΤ.Η κλήρωση του 
νέου πρωταθλήματος θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 31 Αυγούστου, ενώ 

η έναρξη αυτού έχει οριστεί η 11η 
Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
Super League 2:

«Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Super League 2, 
στο οποίο λήφθηκαν οι εξής απο-
φάσεις:

1. Β Αντιπρόεδρος εκλέχθη-
κε ομόφωνα ο Χρήστος Πρίτσας 
(ΠΑΕ Κηφισιά).

2. Η κλήρωση του Πρωταθλή-
ματος Super League 2 2022-2023 
θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυ-
γούστου 2022 ενώ ημερομηνία 
έναρξης παραμένει η 11η Σεπτεμ-
βρίου 2022

3. Στην προκήρυξη του πρω-
ταθλήματος της, η SL2 αποφάσι-
σε ομόφωνα να συμπεριληφθεί 

η άνοδος 2+1 ΠΑΕ και ο υποβι-
βασμός τεσσάρων (4) ΠΑΕ από 
κάθε όμιλο.

4. Ορίστηκε επιτροπή που θα 
ολοκληρώσει το θέμα της σύμβα-
σης με την ΕΡΤ, αποτελούμενη 
από το Προεδρείο του Δ.Σ.(κ.κ. 
Λεουτσάκο, Σταμούλη και Πρίτσα) 
και τους κ.κ. Καζία (ΠΑΕ Πανσερ-
ραϊκός), Παπαδημητρίου (ΠΑΕ 
Αναγέννηση Καρδίτσας), Ροκάκη 
(ΠΑΕ Χανιά).

5. Ομόφωνα αποφασίστηκε 
να στηριχθεί το θέμα της Επαγ-
γελματικής Διαιτησίας λόγω της 
ολιστικής μελέτης αλλά οι ΠΑΕ θα 
ζητήσουν περαιτέρω διευκρινή-
σεις που αφορούν σε οικονομικό 
σκέλος κ.ά.».

SuperLeague2
Άνοδος για 2+1 ομάδες - Ψηφίστηκε με 8-5 υπέρ

Στις11/9/2022ηέναρξητουπρωταθλήματος
Σάββατο23-07-2022

08:00-14:30 ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ-

ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

60340

08:00-14:30 ΝΕ -

ΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 1 

(δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-

66649

08:00-14:30 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123

14:30-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

Κυριακή24-07-2022

08:00-14:30 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 

& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ23310-66812

14:30-21:00 ΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123

19:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ)

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

21:00-08:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ(Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ)

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - ΕΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 23310-23360

Δευτέρα25-07-2022

16:00-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΕΛΗΑΣ) Ε-

ΛΗΑΣ 4 23310-60064

16:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΕ Βέροια
ΠήρεΝτουμάνη,συνεχίζουνΜπλέτσας,
Μαραγκός,Παπαχρήστος,Ορφανίδης

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΦΑΣ Νάουσα
ΠρόεδροςοΘεόφιλοςΤεληγιαννίδης
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 23 Ιουλίου 

2022 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγί-
ου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χρή-
στος Χριστοδούλου σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

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

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής 
Βεροίας.

 Την Τρίτη 26 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυ-
ρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

 Την Τρίτη 26 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Παντελεήμονος στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα με-
ταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου το πρωί θα προεξάρχει στο Αρχιερα-
τικό Συλλείτουργο στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Α-
γίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας 
με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελε-
ήμονος του Ιαματικού και θα τελέσει την εις Διάκονον Χειροτονία 
του μοναχού π. Θεοδοσίου Μπούσκα. 

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στην 
Αγία Τριάδα της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης.

 Την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: 
«Πολυλογία: αιτία πολλών πτώσεων και αμαρτιών» μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Το Σάββατο 30 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μο-
νή των Αγίων Πάντων Βεργίνης και θα τελέσει Κουρά Μοναχής.

 Την Κυριακή 31 Ιουλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς.

 Την Κυριακή 31 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο 
του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί τον Τίμιο Σταυρό από το Πανελλήνιο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά Βερμίου. Στη συνέχεια θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και στην Ιερά 
Λιτανεία.

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 24 

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

ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΛΙΑΝΗ

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

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

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 23 Ι-

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΕΚΑ

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

Τα τέκνα, Ο εγγονός 
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Το πρόγραμμα των ονομαστηρίων
του Μητροπολίτη Παντελεήμονα

 Τήν 27η Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰα-
ματικοῦ, ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Ποι-
μενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας 
κ. Παντελεήμων. 

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

 Τήν Τετάρτη 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
θα ἱερουργήσει στόν παλαιό Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυ-

φαίων Ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου Βεροίας καί θά τελέσει χειροτονία 
διακόνου. 

 Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθεῖ εὐχές μόνο στό τέλος τῶν ἀνωτέρω 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. 

Βεροίας Παντελεήμων: 
«Παρθενία και αγνότητα 

έναντι του γάμου»
 
 Την Πέμπτη 21 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών 
«Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Παρθενία και 
αγνότητα έναντι του γάμου».

 Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαι-
ρία πνευματικής ωφέλειας 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 90.2 FM».
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-

μερίσματα 80 τ.μ. και 85 

τ.μ. στο Κάτω Μακροχώρι 

και τα δύο μαζί 45.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6987 239560 & 

6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 

στρέμ. στους Γεωργιανούς, 

άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-

ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 

ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 

Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, 

2 μπάνια, σαλοκουζίνα, 

ατομική θέρμανση, A/C, 

ελάχιστα κοινόχρηστα, με-

γάλα μπαλκόνια, θέα κά-

μπο. Περιοχή Καλλιθέα, 

450 ευρώ. Τηλ.:  6992 

760556 & 6974 142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-

μέρισμα πλήρως ανακαι-

νισμένο, στην Τριανδρία 

Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 

σαλόνι ,  χωλ, κουζίνα, 

W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα 

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 50 τ.μ., επί της 

Κονίτσης 29 (δίπλα στα 

Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 

1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος 

όροφος, με ελάχιστα κοινό-

χρηστα (μερικώς επιπλω-

μένη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-

ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμέ-

νο, χωρίς θέρμανση, χωρίς 

κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 

Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

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

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 

ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-

ματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω 

στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-

τω Βέρμιο), στην πλατεία του 

χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για οικιακή 

βοηθός από 30 ετών έως 60 

ετών για πρωινή εργασία. Τηλ. 

επικ.: 6932 317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικια-

ζόμενα δωμάτια στον Μαρμαρά 

Χαλκιδικής. Παρέχεται: διατρο-

φή, διαμονή, πλήρης ασφάλι-

ση και ικανοποιητικός μισθός. 

Πληρ. τηλ.: 6973 341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-

δική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια γία πλήρη απασχόληση. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Ηλε-

κτρολόγος αυτοκινήτων από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 

απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοη-

θός συνεργείου από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 Ώρες 

επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 

6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 

6993 678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, με πεί-

ρα, παραδίδει μαθήματα ΑΟΘ 

σε μαθητές των ΓΕΛ, καθώς και 

μαθήματα ΑΟΘ και ΑΟΔΕ σε 

μαθητές των ΕΠΑΛ. Μετάβαση 

κατ’ οίκον σε χωριά. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 6984 678728.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 

τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

Site:www.stoxosrealestate.gr
Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

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

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

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ)

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.
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Έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου
Οριστικοί πίνακες για 

τους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 
ΔΥΠΑ μεταξύ αυτών και η Νάουσα

Μεγαλώνοντας παιδιά
 με ενσυναίσθηση

Προσωρινές κυκλοφοριακές
 ρυθμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό 

οδικό δίκτυο της Ημαθίας

ΕΛΓΑ: Υποβολή αιτήσεων 
από ενδιαφερόμενους παραγωγούς για το 

πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων “Ετήσιο 2019”

Χθες Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής 
βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους 26 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2022-2023, στον ιστότοπο της 
ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr ως εξής:

• Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 6 μηνών έως 1,5 ετών)
• Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)
• Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)
Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί ανά Περιφερειακή Διεύθυνση ΔΥΠΑ, οι τρεις κατηγορίες τελικών 

πινάκων αξιολόγησης και επιλογής: Επιλεγμένοι, Αναπληρωματικοί και Αποκλειόμενοι.
Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως τις 

16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Ε-
φαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και 
εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα τα 
παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογο-
νεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.). 

Τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ΒΝΣ ΔΥΠΑ για τη Νάουσα είναι:
23320 27141 vns.naousas@dypa.gov.gr

Με μια πράξη που μας 
συγκίνησε πολύ, τμήμα του 
4ου Λυκείου Βεροίας  μας 
δείχνει ότι, τα παιδιά που 
ενημερώνονται σωστά, α-
ναλαμβάνουν ενεργή δρά-
ση γνωρίζοντας την αξία να 
προσφέρεις στο συνάνθρω-
πο. Παρόλο που η σχολική 
χρονιά τελείωσε, η Κρυσταλ-
λία και η Μαρία μας παρέ-
δωσαν οικονομική δωρεά 
εκπροσωπώντας τους συμ-
μαθητές του σχολείου τους, 
γνώρισαν το Κέντρο μας και 
συντρόφευσαν τους ωφελού-
μενους μας σε κοντινό περί-
πατο.

Θέλουμε να εκφράσουμε 
τις θερμές μας ευχαριστίες 
καθώς και τα συγχαρητήρια 
μας σε τέτοιες πρωτοβουλί-
ες που μας δείχνουν ότι μια 
ενημερωμένη και ευαισθητο-
ποιημένη κοινωνία ευκολό-
τερα αποδέχεται το διαφο-
ρετικό.

 Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

Αποβλέποντας στην ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της οδι-
κής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού, κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης εργασιών κοπής δέντρων, 
η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθί-
ας αποφάσισε την εναλλάξ κυ-
κλοφορία των οχημάτων από το 
εναπομένον κάθε φορά ρεύμα 
κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού 
του έτερου, εκ περιτροπής και 
στις δύο κατευθύνσεις, επί της 
Π.Ε.Ο.1 από χ.θ. 41+000 (ΕΛ.
ΒΙ.Ζ. Α.Ε.) μέχρι χ.θ. 48+000 (Αλεξάνδρεια). 
Άρθρο 2ο Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις θα εφαρμοσθούν από σήμερα Σάββατο 
23-07-2022 έως και το Σάββατο 06-08-2022 και 
από ώρα 07:00΄έως τη δύση του ηλίου έκαστη 
ημέρα.

 Οι εν θέματι εργασίες θα ξεκινούν από την 
07:00΄ ώρα έως και τη δύση του ηλίου. Σε πε-
ρίπτωση που επικρατούν επικίνδυνες για την 
ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συν-
θήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κλπ), θα γίνει δια-
κοπή των εργασιών και λήξη της κυκλοφοριακής 
ρύθμισης. 

Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν 
την έναρξη των εργασιών και σε κάθε περίπτω-
ση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομα-
κρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε 
κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, από 
τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και υπό την 
επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

 Μετά το πέρας των εργασιών, θα δίνονται 
κανονικά στην κυκλοφορία τα αποκλειόμενα 
τμήματα των προαναφερόμενων οδών, απο-
λύτως καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και 
ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων. 

Ο ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνει τους ενδιαφερό-
μενους παραγωγούς ότι από 28-6-2022 
ενεργοποιήθηκε εκ νέου η συναλλαγή 719 
(είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών έτους 
2019). Η συναλλαγή αυτή είχε διακοπεί 
πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής αι-
τήσεων χορήγησης ενίσχυσης, στερώντας 
από τους παραγωγούς το δικαίωμα της 
εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, 
με συνέπεια να αποκλείονται από τις ενι-
σχύσεις ως μη δικαιούχοι. Οι παραγωγοί 
που εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτω-
ση, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις χο-
ρήγησης ενίσχυσης, από την Δευτέρα 25 
Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 5 Αυγού-
στου 2022, για το σύνολο των γεωργικών τους 
εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνί-
ες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) 
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, 

παγετοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, 
χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουά-
ριος -Δεκέμβριος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του ΕΛΓΑ.
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