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Ακριβαίνουν μάσκες
και αντισηπτικά

από τον Ιούλιο

Οι μάσκες και τα αντισηπτικά, που έγιναν είδη πρώτης 
ανάγκης και άμεσης προτεραιότητας στα χρόνια της παν-
δημίας και των lockdown, ακριβαίνουν από την 1η Ιουλίου. 
Συγκεκριμένα αυξάνεται από το 6% στο 24% ο ΦΠΑ σε 
προϊόντα ατομικής υγιεινής όπως οι μάσκες, τα αντισηπτι-
κά, τα σαπούνια και τα ιατρικά γάντια.

Οι αυξήσεις στον υψηλό ΦΠΑ 24%, αφορούν:
Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι 

και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντιση-
πτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντιση-
πτικά παρασκευάσματα, αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη η 
οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντι-
σηπτικών και καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 
γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία 
διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

Ψυχραιμία! Η καθαριότης μισή αρχοντιά και διπλή τιμή!
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Φεβρωνίας, Ορεντίου και 6 αδελφ.

του Σαββατοκύριακου

To «Γηροκομείο» του Ψινάκη, σε Κουτσούφλιανη
και Κτήμα Κυρ-Γιάννη

Από  την Κουτσούφλιανη 
και το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, η 
νέα εκπομπή ‘Γηροκομείο’, με 
τον Ηλία Ψινάκη.

Με χιούμορ και αυτοσαρ-
κασμό, περιέγραψε με τον δι-
κό του ξεχωριστό τρόπο σκη-
νές της ζωής του στο εξοχικό 
του στο Βέρμιο, αλλά και ε-
μπειρίες από την επαγγελμα-
τική και πολιτική του καριέρα 
στην νέα εκπομπή, μετά τα 
μεσάνυχτα της Πέμπτης στο 
Mega.

 Ξεχωριστή η συνάντη-
σή του με τον τέως δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπου-
τάρη, σε μια συνάντηση που 
έγινε τον περασμένο Απρίλιο.

Με 60 
επαγγελματίες 

η 8η 
εμποροπανήγυρη

του Κοπανού
Εγκαινιάσθηκε προχθές Πέμπτη η 

8η εμποροπανήγυρις στην κεντρική 
πλατεία του Κοπανού Νάουσας μετά 
από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας 
της πανδημίας, με συμμετοχή 60 ε-
παγγελματιών όλων των κατηγοριών.

Στην  εμποροπανήγυρη η οποία 
θα διαρκέσει μέχρι 26 Ιουνίου πα-
ρατηρήθηκαν πολλές πολιτικές πα-
ρουσίες αλλά και αυτοδιοικητικοί που 
ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην διορ-
γάνωση.

Τα πήρε και τα σήκωσε προχθές στην Αλεξάνδρεια

Ένα ξαφνικό  μπουρίνι με πολύ δυνατό αέρα, χτύ-
πησε την Αλεξάνδρεια το απόγευμα της Πέμπτης 23 
Ιουνίου 2022.

 Δέντρα ξεριζωθήκαν, πολλά κλαδιά έσπασαν, ξηλώ-
θηκαν τέντες, κεραμίδια  και κάγκελα από μπαλκόνια, 
σκορπίστηκαν τραπέζια και καρέκλες από μαγαζιά, ενώ 
αρκετές ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο της ΔΕΗ με 
αποτέλεσμα αρκετά σπίτια να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Οι δρόμοι της Αλεξάνδρειας γέμισαν σκουπίδια, φύλ-
λα και σπασμένα κλαδιά. Επί ποδός η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Αλεξάνδρειας και συνεργεία του Δήμου, για 
την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση 
δένδρων και κλαδιών.

Με λίγα λόγια, μέσα σε λίγα λεπτά το μπουρίνι τα πή-
ρε και τα σήκωσε κυριολεκτικά

Πιο γρήγορα από τις προηγούμενες Όμικρον 
μεταδίδονται οι υποπαραλλαγές της

Η «οικογένεια» της Όμικρον φαίνεται ότι συνεχίσει να κυριαρχεί και να επιστρέφει με δύο νέες ακόμη πιο μεταδοτι-
κές υποπαραλλαγές της ΒΑ.4 και ΒΑ.5, οι οποίες φαίνονται ικανές πλέον να μολύνουν ευκολότερα με κορονοϊό ακόμη 
και εμβολιασμένους ανθρώπους που είχαν καλύτερη ανοσία έναντι των προηγούμενων υποπαραλλαγών της Όμικρον 
ή άλλων παραλλαγών του ιού. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι και οι δύο μεταδίδονται 
ταχύτερα από τις προηγούμενες Όμικρον, όμως - μέχρι στιγμής τουλάχιστον - η νέα αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει 
συνοδευθεί από ανάλογη αύξηση σε νοσηλείες και θανάτους. Ίσως, ως ένδειξη ότι στον πληθυσμό έχει αποκτηθεί έ-
νας βαθμός ανοσιακής άμυνας είτε λόγω εμβολιασμών, είτε λόγω προηγούμενης λοίμωξης, είτε και των δύο (υβριδική 
ανοσία).

Ας μην ξανοιγόμαστε λοιπόν πολύ και για να είμαστε πιο… σίγουροι, ας επιστρέψουμε και στη μάσκα που όπως 
φαίνεται, είναι ένα δεδομένο μέσο ασφάλειας



Ιδιαίτερη αναφορά στα νέα 
μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης 
και διευκόλυνσης των πολιτών 
που περιλαμβάνονται στο προς 
ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, έκανε ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών και βου-
λευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, στην ομιλία του 
στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο το ο-
ποίο περιέχει διατάξεις που αφο-
ρούν κρίσιμους τομείς της ελλη-
νικής οικονομίας, προβλέπονται, 
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα 
μέτρα, με ισχυρό κοινωνικό πρό-
σημο:

-Η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
του 2022, της ισχύος του μειωμένου συντε-
λεστή Φ.Π.Α. 13% που έληγε στις 30 Ιουνί-
ου για τα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα 
νερά, τα εισιτήρια κινηματογράφων, τις με-
ταφορές προσώπων και των αποσκευών 
τους, την εστίαση, τα εισιτήρια εισόδου για 
ζωολογικούς κήπους αλλά και την παροχή 
υπηρεσιών από γυμναστήρια, κολυμβητή-
ρια και σχολές εκμάθησης χορού.

«Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο ε-
νίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του του-

ρισμού και της οικονομίας μας σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία» τόνισε σχετικά ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος.

-Η παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-
ου του 2022, της αναστολής καταβολής 
στο Δημόσιο του 5% των νοσηλίων που 
εισπράττουν οι  Μονάδες Χρόνιας Αιμοκά-
θαρσης.

-Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης 
των ασθενοφόρων και των ειδικών κινη-
τών μονάδων, που αποκτώνται από νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 
τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, ο Υφυπουργός Οικο-
νομικών κ. Απόστολος Βεσυρό-
πουλος τόνισε ότι εντός του Αυ-
γούστου του 2022 επιστρέφεται 
ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
του πετρελαίου κίνησης στους 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

«Η επιστροφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης αφορά 
το πετρέλαιο κίνησης που αγο-
ράστηκε το πρώτο εξάμηνο του 
2022.

Το καταβλητέο ποσό θα υ-
πολογιστεί με βάση την αξία του 
πετρελαίου κίνησης που αγόρα-

σαν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2022 και με ανώτα-
το όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε 
καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν 
διαμορφωθεί στη δήλωση του ΟΣΔΕ 2021.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
αποδεικνύει έμπρακτα, με συνεχείς φορο-
ελαφρύνσεις και καίριες παρεμβάσεις, την 
διαρκή και ουσιαστική στήριξη τόσο του 
αγροτικού κόσμου όσο και όλων των πολι-
τών», κατέληξε ο κ. Βεσυρόπουλος.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια  
για τις εκδηλώσεις των  ΚΗ ΠΑΥΛΕΙΩΝ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τα ΚΗ ΠΑΥΛΕΙΑ 2022, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλο-
φορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό: 1. Παύλου Μελά, από την συμβολή της με την 
οδό Μπιζανίου έως την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, 2. Αντωνιάδη, από την συμβολή της με την οδό Εμμ. Ζάχου έως την συμβολή 
της με την οδό Ανοίξεως, την Κυριακή 26-06-2022 κατά τις ώρες από 17:30΄ έως 21:00΄ και την Δευτέρα 27-06- 2022 κατά τις ώρες από 09:00΄ 
έως 13:00΄ και από 18:00΄ έως 22:00΄. Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός εί-
δους οχημάτων στην οδό: 1. Περικλέους, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής, 2. Αντ. 
Καμάρα, από την συμβολή της με την οδό Περικλέους έως την συμβολή της με την οδό Βαρλάμη, την Τρίτη 28-06-2022 κατά τις ώρες από 
16:00΄ έως 22:00΄ και την Τετάρτη 29-06- 2022 κατά τις ώρες από 06:00΄ έως 12:00΄. 

Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην οδό: 1. Μητροπόλεως, από την συμβο-
λή της με την οδό Δ. Σολωμού έως την συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη, 2. Μαυρομιχάλη, από την συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσα-
ρη έως την συμβολή της με την οδό Σιορμανωλάκη, την Τετάρτη 29-06-2022 κατά τις ώρες από 16:00΄ έως 21:00΄. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων 
οδών. 

Εκδήλωση Μνήμης για την Κυπριακή τραγωδία 
στο «Άλσος Αγνοουμένων» της Βεργίνας

Με τη συμπλήρωση 48 ετών από το προδοτικό πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή, 
διοργανώνονται Πανελλήνιες Εκδηλώσεις Μνήμης και Απόδοσης της οφειλόμενης Τιμής στους 
ηρωικώς πεσόντες υπέρ της Ελευθερίας.

Ο Δήμος Βέροιας συμμετέχει στις εκδηλώσεις και διοργανώνει Επιμνημόσυνη Δέηση το Σάβ-
βατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00, «Άλσος Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας»,

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022:
-ώρα 19:50: Πέρας προσέλευσης προσκεκλημένων στο χώρο του «Άλσους Αγνοουμένων 

της Κυπριακής Τραγωδίας» στην Τ.Κ, Βεργίνας.
-ώρα 19:55: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του «Άλσους Αγνοουμένων της Κυ-

πριακής Τραγωδίας» στην Τ.Κ, Βεργίνας.
-ώρα 20:00: Έναρξη Εκδήλωσης:
-Επιμνημόσυνη Δέηση
-Χαιρετισμοί Επισήμων
Ομιλία του τέως Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.
 Καταθέσεις στεφάνων 
Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος
Πέρας εκδήλωσης
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο τέως Υιτουργός Εξωτερικών της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Σπύρος Μιλτιάδης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Κυπριακών Ενθέσεων Ελλάδος, κ. Κώστας Σταματάρης, η πρόεδρος του Σωματείου Κυπρίων 
Ν. Ημαθίας «Ο Ευαγόρας», κα Ελένη Ψαρά και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών 
Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974, κ. Αθανάσιος Στάϊκος.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα 
επί της οδού Πλατάνων, της Βέροιας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφα-
λή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημά-
των, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών μετα-
φοράς επαγγελματικού εξοπλισμού, η 
Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός 
είδους οχημάτων, στην οδό Πλατάνων, 
από την συμβολή της με την οδό Καβ-
βαδία έως την συμβολή της με την οδό 
Γουδή, το Σάββατο 25-06-2022 και κατά 
τις ώρες από 10:00΄ έως 11:00΄. 

Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές 
σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον 
αιτούντα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.

 Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά 
τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέ-
σω παρακαμπτήριων οδών. 

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής:  
Συγκροτήθηκε σε Σώμα 

η νέα Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ημαθίας 

-Γραμματέας ο Σάββας Τσιχλακίδης
 Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρί-

αση της Νομαρχιακής επιτροπής Ημαθί-
ας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
παρουσία των μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής Δημήτρη Ταχματζίδη και Ολυμπί-
ας Αποστόλου όπου είναι και μέλος του 
πολιτικού συμβουλίου, κατόπιν σύγκλισης 
του οργάνου από το πρώτο σε σταυρούς 
εκλεγμένο μέλος της, Τσιχλακίδη Σάββα.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν όλα τα 
εκλεγμένα μέλη όπως προέκυψαν από τις 
εκλογές ανάδειξης της 8ης Μαίου 2022.

Έπειτα από τη διαδικασία αναδείχθηκε 
ομόφωνα νέος γραμματέας ο Σάββας Τσι-
χλακίδης.

Στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα εκλέχθηκε ο Φώτης Φωτιάδης 
.Υπεύθυνος οργανωτικού τομέα είναι ο Γιώργος Κόγιας και υπεύθυνη 
επικοινωνίας και ΜΜΕ η Μαρία Καραγιαννίδου.

Η Ν.Ε. αποτελείται από 11 μέλη:
• Τσιχλακίδης Σάββας 
•  Φωτιάδης Φώτης
• Μαυρόπουλος Σωτήρης 
• Καραγιαννίδης Αντώνης
• Καραγιαννίδου Μαρία
• Παπαδημητρίου Αναστασία
• Σακαλή Μαρία   
• Φωτοπούλου Αθηνά 
• Χασιώτης Μιχάλης
• Κόγιας Γιώργος
• Γιοβανόπουλος Γρηγόρης

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Νέα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης 

και διευκόλυνσης των πολιτών»



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Δεν είναι δύσκολο, φίλοι αναγνώστες, να συνδέσουμε τα 
βουνά με την καλή υγεία. Το πιθανότερο είναι ότι: μια ματιά 
στο… οικογενειακό μας δέντρο αρκεί να μας πείσει, καθώς 
οι περισσότεροι έχουμε και από κάποιο ορεσίβιο παππού, 
που διατήρησε την υγεία και τη ζωντάνια του μέχρι τα βαθιά 
γεράματα (ο παππούς του γράφοντος, απ’ τον πατέρα του, 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κοσμά-Κυνουρίας: Πάρνωνας, 
υψ. 1.200μ.). Με ποιους τρόπους, όμως, μας κάνει καλό;

Το μεγάλο υψόμετρο δεν μας προσφέρει μόνο καλή θέα. 
Μας βοηθά και να χάσουμε βάρος, ακόμη και αν δεν έχουμε σκοπό να εμπλα-
κούμε σε καμία σωματική δραστηριότητα. Και το καταφέρνει με διάφορους 
τρόπους. Τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου επιταχύνουν το μεταβολισμό μας, βοη-
θώντας μας να κάψουμε περισσότερες θερμίδες. Ταυτόχρονα έχει αποδειχθεί ότι 
τα επίπεδα της ορμόνης λεπτίνης, η οποία ρυθμίζει το αίσθημα πείνας και κορε-
σμού, αυξάνονται σημαντικά για το διάστημα που βρισκόμαστε σε κάποιο ορεινό 
προορισμό. Έτσι, πεινάμε λιγότερο, ενώ αισθανόμαστε πιο εύκολα χορτάτοι.

Αν τα βουνά είναι διάσημα για κάτι, αυτό είναι σίγουρα η ποιότητα του αέρα 
τους. Πραγματικά, τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πολύ χαμηλότερα 
στο βουνό, επιτρέποντας στους πνεύμονές μας να… πάρουν μια ανάσα από 
το νέφος και το καυσαέριο της πόλης. Γι’ αυτό το λόγο και η διαμονή στο βουνό 
είναι πολύ ευεργετική για τα άτομα που πάσχουν από αναπνευστικές παθήσεις, 
όπως το άσθμα.

Παράλληλα, οι ορεινές διακοπές, ανοίγουν μπροστά μας μια ολόκληρη γκάμα 
επιλογών άσκησης, οι οποίες, μάλιστα, εμπλέκουν όλο το σώμα και είναι τόσο 
ευχάριστες, ώστε να ξεχνάμε ότι γυμναζόμαστε. Από την πεζοπορία, που είναι 
κατάλληλη ακόμη και για τους πλέον αρχάριους, μέχρι την αναρρίχηση και την 
ορειβασία, είναι βέβαιο ότι θα βρούμε κάτι που θα ταιριάζει στον χαρακτήρα και 
στις προτιμήσεις μας.

Κι όμως, παρά τα πλεονεκτήματά του, δεν είναι σίγουρο ότι το βουνό είναι ο 
νικητής των πιο υγιεινών καλοκαιρινών διακοπών. Τα δώρα της θάλασσας είναι 
εξίσου πολύτιμα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε τον όρο 
«θαλασσοθεραπεία», για να περιγράψει την επίδρασή της σε όσους επισκέπτο-
νταν.

Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι το δέρμα σας δείχνει πιο υγιές και λαμπερό 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια από τις κυριότερες αιτίες γι’ αυτό είναι το 
αλάτι, το οποίο αποτελεί έναν φυσικό τρόπο απολέπισης. Μάλιστα, έχει αποδει-
χθεί ότι είναι εξαιρετικά ευεργετικό και για αρκετές δερματικές παθήσεις, όπως η 
ψωρίαση και οι δερματίτιδες. Ταυτόχρονα, το αλατόνερο καθαρίζει αποτελεσματι-
κά τα ιγμόρεια, καταπολεμώντας λοιμώξεις, αλλεργίες και άλλες παθήσεις, όπως 
η ιγμορίτιδα.

Μπορεί να εκθειάσαμε τον αέρα του βουνού, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι 
παραλίες υστερούν σ’ αυτόν τον τομέα. Έρευνες έδειξαν ότι η ατμόσφαιρα της 
θάλασσας είναι γεμάτη αρνητικά ιόντα – και αυτό είναι πολύ… θετικό. Τα αρνη-
τικά ιόντα βοηθούν τον οργανισμό μας να απορροφήσει καλύτερα το οξυγόνο, 
ενώ συμβάλλουν και στην εξισορρόπηση της σεροτονίνης, μιας 
ουσίας που συνδέεται με την ποιότητα του ύπνου, αλλά και με τη 
διάθεσή μας. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της θάλασσας που μας 
κάνει να νιώθουμε καλύτερα; Ο ήχος των κυμάτων, ο οποίος, σύμ-
φωνα με έρευνα, αλλάζει τα εγκεφαλικά μας μοτίβα, με τρόπο που 
θυμίζει την επίδραση του διαλογισμού!

Οι ευκαιρίες για άσκηση είναι αμέτρητες κατά τη διάρκεια των 
διακοπών μας στην παραλία. Στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται, 
φυσικά, το κολύμπι, το οποίο γυμνάζει όλο το σώμα, χωρίς να 
προκαλεί τραυματισμούς. Άλλη μια εξαιρετική επιλογή είναι και το 
τρέξιμο στην άμμο, το οποίο δεν είναι μόνο αποτελεσματικό για την 
εκγύμναση του σώματός μας, αλλά και πιο ήπιο για τις αρθρώσεις 
μας.

Μπερδευτήκατε; Κι εγώ!! Ευτυχώς, όμως, η χώρα μας προ-
σφέρει μια σειρά από φανταστικές επιλογές για όλους εμάς, που 
δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε. Από τη Θάσο και το Πήλιο, μέχρι 
τη Μάνη και την Κρήτη, τα κρυστάλλινα νερά των ελληνικών θα-
λασσών συχνά βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα επιβλη-
τικά, καταπράσινα βουνά. Τι μας εμποδίζει, λοιπόν, από το να τα 
συνδυάσουμε;

Φίλοι αναγνώστες: «ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ».
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 
Το βουνό μας προσκαλεί. 
Η θάλασσα μας μαγεύει

Φίλοι μου, καλή σας η-
μέρα, 

αν και αυτή την εβδο-
μάδα με «στενοχωρήσα-
τε», τον πληγώσατε τον 

μπουλούκο σας!
Χρειάστηκε να βγάλω φωτογραφίες, πήγα με τον αέρα 

του μοντέλου, χοντρού εντάξει δεν λέω κάτι διαφορετικό, οι 
διαστάσεις να είναι 3 χ 3, είπα.

Μέτρα, αναφώνησε ο καλλιτέχνης!
Όχι, σε στρέμματα, είπα.
Συγνώμη, δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, αλλά πες 

μου, πως θα χωρέσεις σε φωτογραφία εκατοστών!
Η αλήθεια είναι ότι είχε ένα δίκιο, αλλά με τρόπο. 
Θα μπορούσε να μου πει, επειδή είσαι αστέρι μηχανι-

κός, μου δείχνεις την εντολή scale, που μεγαλώνει τα αντι-
κείμενα κοκ.

Ο τρόπος, πάντα παίζει ρόλο.
Και υπήρξε και συνέχεια.
Γιατί τον στενοχωρείς, είπε ο άλλος ο φίλος, που να’ τα-

νε και οχτρός, χωράει άνετα στη φωτογραφία.
Πες τα αδελφέ μου αναφώνησα, να σε φιλήσω, ωχ ξέχα-

σα τα εισαγωγικά!
Εάν τον φωτογραφήσεις με ντρόουν, θα χωρέσει!
Σας λέω μεγάλη στενοχώρια και πιστεύω, δεν την αξίζω.
Εγώ πάντα μαζί σας και σας ενημερώνω, αλλά δεν με 

ακούτε, δεν σας φταίω!
Σας έλεγα, η Μόνικα είναι σταθερή αξία, ακούστε με, όχι 

είσαι υπερβολικός, δεν με πιστεύατε ε;
Τώρα, που το ίνδαλμά σας, η Σαμάνθα Φόξ, αυτή με τα 

μεγάλα …πόδια, τα έφτιαξε με μελαχροινή «καλλονή», τι να 
πείτε!

Άντε να μαζευτούμε, όλοι παρέα να φωνάξουμε και το 
Μάκη Χριστοδουλόπουλο, να μας τραγουδήσει, «ρε μελα-
χρινάκι μας πότισες φαρμάκι, …»! 

Και ενώ βάδιζα και με πνίγανε μαύρες, σκοτεινές σκέ-
ψεις, σκέψου τι θα γίνει άμα ψοφήσω, σκεφτόμουν. 

Που θα χωρέσω, ποιος θα με κουβαλά, γερανό θα θέ-
λουνε, ο ρε κλωτσιά, που έχω να φάω, αναφώνησα.

Μη μου στενοχωριέσαι, ευσωμούλη μου, μία φωνή. Σε 
διαβάζω!

Και τι να με δείρεις θέλεις, του είπα!

Εννοείται πως όχι, αλλά να ξες στα κοιμητήρια έχεις φάν 
κλάμπ, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα!

Θεέ μου, είπα, χοντρό με είπανε, η Σαμάνθα με άφησε, 
με θάψανε δωρεάν,  τι άλλο να περιμένω, ο δόλιος!

Και να ο Κυριάκος και μπροστά, οι εκλογές!
Δεν είναι σίγουρο, λένε κάποιοι. 
Ο κόσμος το, χει τούμπανο και η χώρα, κρυφό καμάρι!
Και γιατί να γίνουν εκλογές, τι θα αλλάξει.
Απολύτως τίποτα, αλλά επειδή οι ημέρες που θα έλθουν 

δεν θα έχουν προηγούμενο, θα προσπαθήσουνε, με κά-
ποιο τρόπο να έχουν «νομιμοποίηση»!

Αυτά συμβαίνουν όταν την επιστήμη την αποδέχεσαι, 
την πιστεύεις, όπως σε συμφέρει!

Επειδή σας βόλευε η θέση της επιστήμης, στο αφήγημά 
σας για τους ψεκασμένους (αλήθεια, ψηφίζουνε οι ψεκα-
σμένοι!), την θεοποιήσατε!

Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και η επι-
στήμη αμέσως πήρε θέση και είπε για το τι θα έλθει στην 
Ευρώπη και τι αναταραχές θα υπάρξουνε στις κοινωνίες, 
εσείς επειδή δεν σας άρεσε η πραγματικότητα και θέλατε 
αγκαλίτσες και φιλάκια, γίνανε «εγκληματίες» και «βιαστές», 
αυτοί που βλέπανε την σκληρή, θανατική, δυστυχώς πραγ-
ματικότητα!

Αλήθεια, τώρα νεκροί δεν υπάρχουνε στον πόλεμο, γιατί 
σταματήσανε οι φωτογραφίες!

Να μην τα πολυλογούμε, η Γαλλία έδειξε τι θα ακολου-
θήσει, δεν θα ανεχθούμε πολλά-πολλά, είπανε τα ηλίθια 
πεδία.

Αυτό που δεν κατάλαβα, δεν διάβασα και καλά, δικαιο-
λογούμαι δεν βλέπω, ο Μακρόν ζήτησε από τη Μαρία, να 
κυβερνήσουνε παρεούλα;

Μπα, δεν το πιστεύω, η Μαρία, είναι πουτινάκι!
Και μελαχρινάκι και Πουτινάκι, και …Μητσοτάκη!
Και σε πρώτη ανάγνωση, το τραγούδι του Κυριάκου, για 

την αυτοδυναμία! 
«και θέλω νά ‘ρθω, να σ’ αρπάξω από την άλλη,
να την ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα,
με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα,
και ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα»!
(Άντζελα Δημητρίου, μην ξεχνάμε!).

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΙ - ΠΟΥΤΙΝΑΚΙ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια γάμου και 28 χρόνια ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας 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 εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
LIGHTYEAR (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην αίθουσα1:   
Πέμπτη 23/6 – Παρασκευή 24/6 – Σάβ-

βατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα 27/6 
στις 19.00

Σκηνοθεσία:Angus MacLane Σενάριο:Jason Headley
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Ανδρέας Ρήγας, 

Ορφέας Αυγουστίδης, Ξένια Ντάνια, Τέτα Κωνσταντά, Μαρία 
Πλακίδη, Jerome Kaluta, Βασίλης Παπαστάθης, Άγγελος Λιά-
γκος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το διαστημικό ταξίδι του θρυλικού αστροναύτη Μπαζ Λάιτ-

γιαρ με το πολυπληθές πλήρωμά του καταλήγει, από δικό του 
σφάλμα, με το διαστημόπλοιό τους καθηλωμένο σε έναν αφι-
λόξενο πλανήτη. Όσο τα χρόνια περνάνε, ο Μπαζ αναζητά έναν 
τρόπο να διορθώσει το λάθος του. Όμως, ο χρόνος περνάει για 
τον καθένα διαφορετικά…

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xUzyK8LTJ90

Elvis  (του Μπαζ Λούρμαν με τον Τομ Χανκς)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 23/6 στις 21.30
Παρασκευή 24/6 – Σάββατο 25/6 –Κυριακή 26/6 – Δευτέρα 

27/6 – Τρίτη 28/6 - Τετάρτη 29/6 στις 21.00
του Μπαζ Λούρμαν
Ο Μπαζ Λούρμαν σκηνοθετεί τη βιογρα-

φία της ανόδου του Ελβις Πρίσλεϊ. Από τον 
υποψήφιο για Όσκαρ οραματιστή σκηνοθέ-
τη Μπαζ Λούρμαν (Romeo + Juliet, Moulin 
Rouge!, The Great Gatsby) Η ιστορία του 
Ελβις Πρίσλεϊ μέσα από το πρίσμα της πο-
λύπλοκης σχέσης του με τον αινιγματικό 
μάνατζερ του, «Συνταγματάρχη» Τομ Πάρκερ. 
Ειπωμένη από την οπτική του Πάρκερ, η 

ταινία βυθίζεται στη σύνθετη δυναμική ανάμεσα στους δύο μέ-
σα σε 20 χρόνια με φόντο μια Αμερική που χάνει την αθωότητα 
της. Κεντρική φιγούρα σε αυτή τη διαδρομή είναι η σύζυγος του 
Ελβις, η Πρισίλα. με πρωταγωνιστές τον Όστιν Μπάτλερ και τον 
βραβευμένο με Όσκαρ Τομ Χανκς Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν

Σενάριο: Μπαζ Λούρμαν, Σαμ Μπόμελ, Κρεγκ Πιρς, Τζέ-
ρεμι Ντόνερ Πρωταγωνιστούν: Οστιν Μπάτλερ, Τομ Χανκς, 
Ολίβια ΝτεΤζόνζι, Ελεν Τόμσον, Ρίτσαρντ Ρόξμπουργκ, Ντέ-
ιβιντ Γουένχαμ,Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Χαβιέρ Σάμιου-
ελ, Κόντι Σμιτ-ΜακΦι Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=kGBWPU0E2N4&feature=emb_logo 

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 βεβαί-
ωσης εμβολιασμού .

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα 
του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     23/6/22 - 29/6/22

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη είναι νεαρό στην η-

λικία ημίαιμο σκυλί στειρωμένο 
με πολύ καλο χαρακτήρα, είναι 
υγιέστατο. Αυτή τη στιγμή βρίσκε-
ται προσωρινά φιλοξενούμενο στο 
κυνοκομείο Βέροιας. Είναι πολύ 
καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι 
για να τον αγαπούν και να τον 
υιοθετήσουν πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2331071336 και το 
6979720807.



Τα αιτήματα των Πολυτέκνων δεσμεύθηκε 
να φέρει στη Βουλή ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

 Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Πολυτέκνων Ημαθίας είχε ο 
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βου-
λευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
προκειμένου να συζητήσει αναλυτικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινότητά τους οι πολύτεκνες οι-
κογένειες μέσα σε δύσκολες οικονομικά 
εποχές.  

Κατανοώντας εις το ακέραιο την τε-
ράστια συμβολή τους στην κοινωνία μας, 
υπό την σκιά του δημογραφικού προβλή-
ματος ο κ. Τσαβδαρίδης άκουσε τα αιτή-
ματά των πολυτέκνων και δεσμεύθηκε ότι 
τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καταθέσει 
Ερώτηση σε όλα τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία προκειμένου να αναδείξει τις προτά-
σεις τους ανάμεσα στις οποίες είναι και 
αυτές της δικαιότερης φορολογικής τους 
αντιμετώπισης, της αναλογικής αύξησης 
των συντάξεών τους, της επαναφοράς του 
μέτρου των ελεύθερων μετεγγραφών για 
τα παιδιά των πολυτέκνων που φοιτούν 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της επα-
ναφοράς του επιδόματος τριτέκνων και 
πολυτέκνων, της χορήγησης των κοινω-
νικών επιδομάτων (ενοικίου, θέρμανσης 
κα) χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους 
πολύτεκνους καθώς και της άμεσης επα-
ναφορά του ειδικού μειωμένου τιμολογίου 
ηλεκτρικού ρεύματος που καταργήθηκε 
το 2018.

Επισκέψεις βουλευτών 
στο Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας

Το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουνίου 2022  επισκέφθηκαν  το Σύλλογο Πολυτέκνων Ημαθίας  διαδοχικά οι 
βουλευτές Αναστάσιος Μπαρτζώκας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης  και είχαν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο 
του συλλόγου.

 Με ιδιαίτερη χαρά  δεχθήκαμε το πραγματικό ενδιαφέρον και την  άμεση ανταπόκριση τους  στο κάλεσμα που 
έγινε μέσω της ανοικτής επιστολής προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

 Συζητήθηκαν  αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι πολύτεκνες οικογέ-
νειες, ιδιαίτερα  τα τελευταία χρόνια  και άκουσαν  αναλυτικά όλα τα θέματα που μας απασχολούν. 

Κατανοώντας τα προβλήματα μας και διαπιστώνοντας την  τεράστια συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών  
στην κοινωνία μας, υπό την σκιά του δημογραφικού προβλήματος δεσμεύθηκαν για την αδιαπραγμάτευτη  στήρι-
ξη τους και ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν  σχετικές ερωτήσεις σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία για την 
αντιμετώπιση των αιτημάτων μας, όπως αυτά  αναφέρθηκαν  και παραδόθηκαν εγγράφως στους κ. βουλευτές.

Ήρθε η ώρα να δούμε ένα εθνικό σχέδιο στήριξης για την πολύτεκνη οικογένεια και γενναίες αποφάσεις  από 
τους αρμόδιους   γιατί  η πατρίδα μας   πρέπει  να ζήσει  αλλά και να κατοικείται από Έλληνες.   

Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Ο  Γ. Γραμματέας

 Βελέντζας Ιωάννης Τουμπουλίδης   Νικόλαος
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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

                                                      ΜΑΘΗΜΑ  21 

Η   Προστακτική 

     Η  Προστακτική  είναι  η  έγκλιση  που έχει  την  έννοια  της  προσταγής,  της  συμβουλής  
ή  της  παράκλησης  και  της  ευχής (π.χ.  ἐλθέ  τάχιστα  πρός  με, φρόντιζε  τὴν  σὴν  ὑγείαν,  
ὑγίαινε, ὦ φίλε).                                                   

     Την  Προστακτική  τη  συναντούμε  στην  Ἐνεργητική  και  Μέση  φωνή στον  Ενεστώτα, 
Αόριστο  και  Παρακείμενο. Στα  μαθήματά μας θα  ασχοληθούμε  μόνο  με  την  Προστακτική  
του  Ενεστώτα  και  του Αορίστου. 

   α.  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ  ΦΩΝΗΣ 

 Αἰνεῖτε1 (υμνείτε)  τὸν  Κύριον  πάντα  τά  ἒθνη, ἐπαινέσατε2  αὐτόν  πάντες  οἱ  λαοί. 
 Εὐλογεῖτε1  τὸν  Κύριον  πάντες  οἱ  δοῦλοι  Κυρίου. 
 Εὐλογητός  εἶ, Κύριε,  δίδαξόν2 με  τά  δικαιώματά  Σου. 
 Ἅγιοι  τοῦ  Θεοῦ,  πρεσβεύσατε2  ὑπέρ  ἡμῶν (για μας). 
 Εὐλογείτω1  πᾶν  (κάθε)  στόμα  τὸ  ὄνομα  τὸ  ἅγιον  αὐτοῦ. 
 Σῶσον2, Κύριε,  τὸν  λαόν  Σου  καὶ  εὐλόγησον2   τὴν  κληρονομίαν  Σου. 
 Μεγαλύνατε2  τὸν  Κύριον  καὶ  ὑψώσατε2   τὴν  φωνήν  τῆς  δεήσεώς  σας. 
 Κύριε,  συγχώρησόν2  μοι  τῷ  ἁμαρτωλῷ  καὶ  ἐλέησον2,  εὐλόγησον2,  σῶσον2, 

ἁγίασον2,  φώτισον2, εἰρήνευσον2  καὶ  διαφύλαξόν2  με. 

      Επεξηγήσεις:   

 αἰνεῖτε = υμνείτε, τιμήστε 
 πρεσβεύσατε =  παρακαλέστε 
 ὑπέρ  ἡμῶν = για μας 
 εὐλογείτω = ας  ευλογεί  
 πᾶν = κάθε 
 μεγαλύνατε = εξυμνήστε 
 τῆς  δεήσεώς  σας = της  παράκλησή  σας, της  προσευχής  σας 
 συγχώρησόν  μοι  τῷ  ἁμαρτωλῷ = Το  «συγχώρησον» είναι  Προστακτική  Αορίστου  του  

συνηρημένου ρήματος  «συγχωρέω -συγχωρῶ» που  συντάσσεται  με  Δοτική (μοι  τῷ  
ἁμαρτωλῷ). 

 Τα  «ἐλέησον,  εὐλόγησον,  σῶσον, ἁγίασον,  φώτισον, εἰρήνευσον,   διαφύλαξον» είναι  
Προστακτική  Αορίστου  των ρημάτων  «ἐλεῶ,  εὐλογῶ,  σώζω,  ἁγιάζω,  φωτίζω,  
εἰρηνεύω,  διαφυλάττω»  που  συντάσσονται  με  Αιτιατική  (με). 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: 

    Τα  σημειωμένα  ρήματα  είναι  στην  Προστακτική  Ενεργητικής  φωνής. Τα  σημειωμένα  
με  το  1  είναι  στον  Ενεστώτα  και  με  το  2  στον  Αόριστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 1:  Συμπλήρωσε  την Προστακτική                                                                                           
στον  παρακάτω πίνακα: 

Άσκηση 2:  Συμπλήρωσε  την  Προστακτική                                                                                 
των  ρημάτων  της  παρένθεσης 

 …………………..  (αἰνῶ)  τὸν  Κύριον  ἐκ  τῶν  οὐρανῶν,  ………………..(αἰνῶ) αὐτόν  ἐν  
χορδαῖς  καὶ  ὀργάνῳ. 

 Ἐπουράνιε  βασιλεῦ …………………….. (στερεόω-στερεῶ)  τούς  ἄρχοντας  ἡμῶν. 
 Ἅγιοι  τοῦ  Θεοῦ ………………………….. (πρεσβεύω = μεσιτεύω)  ὑπέρ  ἡμῶν. 
 Κύριε  βασιλεῦ, ……………………………  με  (διδάσκω)   τά  δικαιώματά  σου. 
 Πάντα  τά  ἔθνη  καὶ  πάντες  οἱ  λαοί …………………… (ἐπαινῶ)  τὸν Κύριον. 
 …………………………  (γυμνάζω)  ὦ  παῖδες  τὸ  τε  σῶμα καὶ  τὴν  ψυχήν  ἐπ’ ἀρετήν. 

Προστακτική   Ἐνεργητικῆς   φωνῆς 
ρῆμα Ἐνεστώτας Ἀόριστος 
 β΄,γ΄ πρόσωπο  Ἑνικοῦ                  

&  Πληθυντικοῦ. 
β΄,γ΄ πρόσωπο  Ἑνικοῦ                                   
&  Πληθυντικοῦ. 

λύω λῦε - λυέτω 
λύετε - λυόντων 
ἤ  λυέτωσαν 

λῦσον - λυσάτω 
λύσατε - λυσάντων 
ἤ  λυσάτωσαν 

γράφω γράφε - γραφέτω 
γρέφετε - γραφόντων 
ἤ  γραφέτωσαν 

γράψον - γραψάτω 
γράψατε - γραψάντων                 
 ἤ  γραψάτωσαν 

Συνηρημένα   ρήματα 
ποιῶ ποίει - ποιείτω 

ποιεῖτε - ποιούντων 
ἤ  ποιείτωσαν 

ποίησον - ποιησάτω 
ποιήσατε - ποιησάντων 
 ἤ  ποιησάτωσαν 

τιμῶ τίμα -  τιμάτω 
τιμᾶτε  - τιμώντων 
ἤ  τιμάτωσαν 

τίμησον - τιμησάτω 
τιμήσατε - τιμησάντων 
 ἤ  τιμησάτωσαν 

Προστακτική   Ἐνεργητικῆς   φωνῆς 
ρῆμα Ἐνεστώτας Ἀόριστος 

 β΄,γ΄ πρόσωπο  Ἑνικοῦ                    
&  Πληθυντικοῦ. 

β΄,γ΄ πρόσωπο  Ἑνικοῦ                         
&  Πληθυντικοῦ. 

πράττω   
  

πρεσβεύω   
  

   εὐλογῶ   
  

 ……………………… (ἀκούω)  ἐμοῦ, ὦ νεανία, ……………………..  (γυμνάζω) το  σῶμα  σου   καὶ  
………….. (ποιῶ)  αὐτό  ἄριστον. 

 
Άσκηση 3:  Αντιστοίχησε  τα  μέρη  των  προτάσεων  της  α΄ στήλης                             με  

αυτά  της  β΄,  ώστε να  βγαίνει   πλήρες νόημα 

  

                                              ΜΑΘ 
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  Η Μετοχή 

      Η  μετοχή  είναι  ρηματικός  τύπος  (μετοχή  έχουν  τα  ρήματα) και  είναι  σαν  το  επίθετο  
που  έχει  τρία  γένη  και  κλίνεται  όπως  αυτό. Μετοχές  έχουμε  και  στη  νεοελληνική  
γλώσσα (μία  για  την  Ενεργητική  και  δύο  για  την  Παθητική φωνή για  τον  Ενεστώτα  και  
τον  Παρακείμενο).  

      Παρατήρηση: 

       Στη  νεοελληνική  γλώσσα  κλιτές  είναι μόνο  οι  μετοχές  της  Παθητικής φωνής.  Στην  
αρχαία  γλώσσα  μετοχή  έχουν οι  χρόνοι: Ενεστώτας,  απλός  Μέλλοντας, Αόριστος, 
Παρακείμενος  και  Συντελεσμένος  Μέλλοντας  Ενεργητικής  και  Μέσης φωνής. Στα  
επόμενα  μαθήματα  θα  ασχοληθούμε  μόνο  με  τις  μετοχές  των  τριών  πρώτων  χρόνων. 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Προστακτική  Ἐνεργητικῆς  φωνῆς 
1 Ἅγιοι  τοῦ  Θεοῦ α τῆς  φωνῆς  τοῦ  διδασκάλου  ὑμῶν. 
2 Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ β πάντες  οἱ  λαοί  τῆς  γῆς. 
3 Δικαιοσύνην  μάθετε γ ἔλθετε  πρός  βοήθειαν  ἡμῶν. 
4 Ἀκούετε,  ὦ  νεανίαι, δ ἐλθέ  και  δίδαξον  τά  τέκνα   ἡμῶν. 
5 Διδάσκαλε, ε ἐλέησον  ἡμᾶς. 

Ἐνεργητική  φωνή Παθητική  φωνή 
γελώντας,    παίζοντας Ενεστώτας:   εργαζόμενος,  περιφερόμενος 

    Παρακείμενος:   γραμμένος,  χτυπημένος 



Ξεκινούν οι εργασίες για το 
5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών 

χορών Δήμου Βέροιας 

Την Πέμπτη 23 
Ιουνίου 2022 πραγ-
ματοπο ιήθηκε  η 
πρώτη συνάντηση 
των Πολιτιστικών 
Συλλόγων του Δή-
μου Βέρο ιας  με 
στόχο την προετοι-
μασία για την πραγ-
ματοποίηση του 5ου 
Φεστιβάλ Παραδο-
σιακών χορών Δή-
μου Βέροιας.

Στην συνάντη-
ση παρευρέθηκαν 
οι εκπρόσωποι 20 
Πολιτιστικών Συλ-
λόγων του δήμου, 
οι οποίοι εξέφρα-
σαν την πρόθεση 
της συμμετοχής και 
στήριξης του Φεστι-
βάλ Παραδοσιακών 
χορών Δήμου Βέ-
ροιας.

Παράλληλα συ-
γκροτήθηκε και η 
νέα οργανωτική Ε-
πιτροπή του Φεστι-
βάλ, η οποία αποτε-
λείται από τους : 

-Κο Ασλανίδη 
Λάζαρο, Αντιδή-
μαρχο Τουρισμού 
Δήμου Βέροιας, 

-Κο Ρίζο Κων-
σταντίνο, Πρόεδρο 
ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας, 

-Κο Τσιλογιάν-
νη Γεώργιο, Πρό-
εδρος Κοινότητας 
Βέροιας, 

-Κο Σιακαβάρα 
Αθανάσιο, 

-Κο Σαρημιχαη-
λίδη Παύλο, 

-Κο Μητρόπου-
λο Ευάγγελο, 

-Κο Βακάλη Ευ-
στάθιο. 

Το 5ο Φεστιβάλ 
Π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν 
χορών Δήμου Βέ-
ροιας θα πραγμα-
τοποιηθεί το τρι-
ήμερο 1, 2 και 3 
Σεπτεμβρίου 2022.
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ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΜΠΛΕ ΞΟΔΕΥΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ…
Ελύτης

Η ασωτία μιας μέρας,
έγινε η αιτία
γι` αυτήν την εξομολογητική εικόνα
όπου η επιφυλακτικότητα
άφηνε ανοιχτό το παράθυρο
 των θαυμάτων.

Είναι η στιγμή 
που από το στόμα του Θεοτοκόπουλου
πέφτει η λέξη ΚΟΣΜΟΣ και 
θρυμματίζεται.
Θεριόχνοτος  ΑΥΤΟΣ, με τα φτερά 
της αστραπής, 
σ ε ί ε τ α ι , κ ο υ δ ο υ ν ί ζ ε ι. 
Γιατί αυτός αποφάσισε  μόνος του  
και για λογαριασμό όλης της 
ανθρωπότητας 
το ΝΕΟ ΥΨΟΣ του ανθρώπου.

Τα βράδια, το άοπλο παράπονο του  
ψέλνει τους ύμνους του ΑΗΤΤΗΤΟΥ 

 Αλλάζει τα μεγέθη, 
 η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ του 
τραβά τις ματιές στο άπειρο.
Ένας κρητικός αλλάζει τα μέτρα.

-Τι λες τόσην ώρα και παραμιλάς 
με ρωτά η Γεσθημανή!
 -Των αχράντων μυστηρίων λέω. 
Τεριρέμ ερωτευμένων λέξεων λέω. 
Ένα λίγο παρακάτω απ` τα συνήθη λέω.

- Τι έπαθες;
 Φοβήθηκες την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, 
την ΕΥΔΑΠ 
τα Δημοτικά τέλη;
-Όχι όχι . 

Είδα την Αγαθότητα 
να μην μοιάζει καθόλου με τον
 εαυτό τους.

Έπειτα 
μούπαν πως έπεσε ένα ΕΓΩ 
από τον πύργο του.
 
Ήταν η ώρα που τα Μ.Μ.Ε. μετέδιδαν 
μια δήλωση του Ελύτη που έλεγε…

Συμπατριώτες!
Όταν θολώνει ο νους σας 
μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό, 
μνημονεύεται  Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη 

.
Γιάννης Ναζλίδης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 21/2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου 
Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 και 31 αντίστοιχα και η εναρμόνιση με τον 
Ν. 4726/2020 του καταστατικού του σωματείου με την επω-
νυμία «ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» που εδρεύει 
στη Βέροια και εκπροσωπείται νομίμως και επικυρώθηκε το 
από 02.06.2022 νέο καταστατικό του, αποτελούμενο από 
31 άρθρα.  

Βέροια, 23.06.2022 
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΥΤΖΗΣ 

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο  
Ποντίων Μακροχωρίου

Νέα σύνθεση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ποντίων «Μακροχωρίου», μετά τις εκλογές που έγιναν στις 
19 Ιουνίου το 2022.

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 6, 8, 11 και 13 του καταστατικού του 
Συλλόγου.

Η νέα δομή του Συλλόγου
• Παύλος Παυλίδης ( Πρόεδρος )
• Γεώργιος Παντσερίδης ( Αντιπρόεδρος )
• Ανατολή Παπαδοπούλου ( Γ. Γραμματέας )
• Παρασκευή Ιωαννίδου ( Ε. Γραμματέας )
• Κωνσταντίνος Γεωργιάδης ( Ταμίας )
• Διαμαντής Λαζαρίδης ( Μέλος )
• Ξενίδης Αποστόλης ( Μέλος )
Ελεγκτική Επιτροπή
• Αθανάσιος Τσιφλίδης ( Πρόεδρος )
• Νικόλαος Λουκίδης ( Γ. Γραμματέας )
• Ειρήνη Τσανακλίδου ( Μέλος )
«Πιστεύουμε ότι, με την ενεργό συμμετοχή όλων των 

μελών και φίλων του Συλλόγου μας, η προσπάθεια μας για 
την ανύψωση και διάδοση της ποντιακής ιδέας θα συνεχι-
στεί», τονίζεται σε ανακοίνωση του συλλόγου.

Επανεκκίνηση των 
διαπραγματεύσεων για 

υπογραφή Επιχειρησιακής 
Σύμβασης στην 

Τράπεζα Πειραιώς 
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/06/2022, η συνάντη-

ση με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμι-
κού, για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη 
σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας στην Τράπεζα.

Η συνάντηση αυτή, που σηματοδοτεί την επανέναρξη 
του διαλόγου, προέκυψε, έπειτα από τη δυναμική  24ωρη 
γενική απεργία των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς, 
διεκδικώντας αιτήματά τους.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος  των εργαζομένων  Στέλιος 
Μουλακάκης και ο Γεν. Γραμματέας Βάιος Νάκος,  στην συ-
νάντηση οριοθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια το διεκδικητικό 
πλαίσιο, τόσο στα οικονομικά όσο και στα θεσμικά ζητήματα.

«Ξεκαθαρίσαμε ότι η απαίτηση των εργαζομένων είναι η 
υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης που θα καλύπτει τις 
ανάγκες τους.

Αυτή την δίκαιη απαίτηση όπως και την αποδεδειγμένη 
βούληση των εργαζομένων να αγωνιστούν, καλούμε την 
Διοίκηση της Τράπεζας να την ακούσει στα σοβαρά και υ-
πεύθυνα να απαντήσει.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης, δήλωσαν ότι πρόθεσή 
τους είναι η επίτευξη συμφωνίας Επιχειρησιακής Συλλογι-
κής Σύμβασης και ζήτησαν να δώσουν τις απαντήσεις τους 
στην επόμενη συνάντηση, η οποία ορίστηκε για την επόμε-
νη Τετάρτη», τονίζουν και καλούν τους συναδέλφους τους, 
σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να 

με το άρ θρο 1369 του Α στι κού 
Κώδικα ό τι:

Ο ΚΟΥΣΕΚ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
Στεφάν και της Χριστίνας, το 
γένος Σουργιά, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑ-
ΓΔΑΛΗΝΗ του Νικολάου και της 
Αναστασίας, το γένος Ξυνογά-

λου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που 
θα γίνει στην αίθουσα της Ελευθέρας Αποστολι-
κής Εκκλησίας των Πεντηκοστιανών στη Βέροια.



Τάσος Μπαρτζώκας:  Αδιαπραγμάτευτη η στήριξη 
του στην πολύτεκνη οικογένεια!

Με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας, προκειμένου να 
ακούσει τις θέσεις τους και να αποτελέσουν αυτές τη βάση της διεκδικήσεων του, προς όφελος της πολύτεκνης οικογέ-
νειας.

Στη συνάντησή τους εστίασαν ιδιαίτερα σε ζητή ματα που αφορούν τη φορολογία, συνταξιοδοτικά θέματα, την εκπαί-
δευση και την κοινωνική 
πολιτική, την ανάγκη στε-
γαστικής συνδρομής των 
πολυτέκνων και τις υπη-
ρεσιακές διευκολύνσεις, 
καθώς και το επίκαιρο 
ζήτημα της ενεργειακής 
ακρίβειας και τις αρνητι-
κές επιπτώσεις του στην 
πολύτεκνη οικογένεια και 
το εισόδημά της.

Ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας συμφώνησε ότι η 
Κυβέρνηση οφείλει να 
δείξει έμπρακτα την ανα-
γνώριση των θυσιών των 
πολύτεκνων οικογενειών, 
ασκώντας εφεξής απο-
τελεσματική γενική και 
ειδική δημογραφική πο-
λιτική. Ανέφερε στα μέλη 
του ΔΣ ότι επιθυμεί εμβά-
θυνση της επικοινωνίας 
μεταξύ του ίδιου και του 
Συλλόγου Πολυτέκνων, 
προκειμένου οι επιδιώ-
ξεις τους να ακούγονται 
δυνατότερα και να υλο-
ποιούνται αποτελεσματι-
κά.
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Στην εκδήλωση της ΔΕΕΠ Ημαθίας και της ΔΗΜ.ΤΟ Αλεξάνδρειας 
για την ενημέρωση και την προώθηση στου Προγράμματος δωρεάν 
διαγνωστικού ελέγχου για όλες τις γυναίκες, «Φώφη Γεννηματά» πα-
ραβρέθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας.  Χαιρετίζοντας τη σημαντική αυτή 
πρωτοβουλία, η οποία επιβεβαιώνει στην πράξη το κεντρικό σύνθη-
μα της Νέας Δημοκρατίας «Δίπλα στον Πολίτη» δήλωσε:

«Για πρώτη φορά η Πολιτεία αναλαμβάνει ένα διαφορετικό ρόλο. 
Είναι αυτή που προσεγγίζει τον πολίτη και όχι το αντίστροφο.Είναι 
αυτή που έρχεται δίπλα σε όλες τις γυναίκες, χωρίς να κάνει καμία 
εξαίρεση σε ασφαλισμένες και μη, ενθαρρύνοντας τες να κάνουν τον 
προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο.Δεν είναι ο διαγνωστικός έλεγχος, 
η μαστογραφία, ένα τυπικό εργαλείο ανίχνευσης.Είναι μηχανισμός 
που βάζει την υγεία μπροστά, χωρίς εξαιρέσεις.Και γι’ αυτούς τους 
λόγους, για αυτή την  πρωτοβουλία που φέρει την σφραγίδα της Νέ-
ας Δημοκρατίας, αισθανόμαστε περήφανοι.Περήφανοι που το κράτος 
γίνεται επιτέλους σύμμαχος του πολίτη.Αισθανόμαστε και ελπίδα, 
που πολλαπλασιάζεται όσο πολλαπλασιάζονται τα συμβεβλημένα 
κέντρα στα οποία θα γίνεται η εξέταση.Μια ελπίδα που θα πυκνώνει 
όσο θα πυκνώνουν και τα απεσταλμένα μηνύματα στις γυναίκες που 
εξετάζονται.Και μια ελπίδα που θα γιγαντώνεται, όσο σώζουμε ζωές.
Χαίρομαι λοιπόν διπλά, που το στοίχημά μας, να βρισκόμαστε δίπλα 
στους πολίτες, κερδίζεται ταυτόχρονα με το στοίχημα της ζωής!»

Με ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος 
συνδυασμός -εκπαιδευτική παρέμβα-
ση, δηλώνει τα εξής:

« Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ημαθίας 
ευχαριστεί τις συναδέλφισσες και τους συ-
ναδέλφους που τον εμπιστεύτηκαν και τον 
στήριξαν στην εκλογική διαδικασία για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων στο 20ο Συνέ-
δριο της ΟΛΜΕ.

Η ποσοστιαία άνοδος, σε σχέση με 
τις εκλογές για το 19ο συνέδριο, του συν-
δυασμού μας δεν είναι το στοιχείο εκεί-
νο που θα μπορούσε από μόνο του να 
μας ευχαριστήσει. Ούτε και το γεγονός 
πως οι κυβερνητικές παρατάξεις ΔΑΚΕ και 
ΣΥΝΕΚ, που σε μια περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα εκλογών στην κεντρική πολιτική 
σκηνή, με τα κόμματα να προσπαθούν να 
συσπειρώσουν τα μέλη τους και να περι-
χαρακώσουν τους οπαδούς τους, εμφά-
νισαν μειωμένα ποσοστά με αποτέλεσμα 
να μην επιτρέπουν στα κόμματά τους να 
τα επικαλεστούν για τους εκλογικούς τους 
σχεδιασμούς.

Με τα εκλογικά αποτελέσματα στις 21/6 
δυστυχώς δε δόθηκε το μήνυμα που η συ-
γκυρία επιβάλλει να δοθεί από το συνδι-
καλιστικό κίνημα. Δε δόθηκε ένα εμφατικό 
μήνυμα ενάντια στις αυξήσεις σε καύσι-
μα, ενέργεια, τρόφιμα, για αυξήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις, αντίσταση στη διάλυ-
ση των εργασιακών σχέσεων, στην υπο-
βάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, στην 
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, την τράπεζα 

θεμάτων, την Pisa, στην αξιολόγηση. Ένα 
μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
στους συναδέλφους και στις συναδέλφισ-
σες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διώ-
ξεις από την διοίκηση και το Υπουργείο.

Παρόλα αυτά η παράταξή μας δε πτο-
είται. Αρνούμαστε να “κατεβάσουμε ταχύ-
τητα”, πιστοί στις αρχές μας και στην μέχρι 
τώρα πορεία μας. Η εκπρόσωπός μας στο 
20ο συνέδριο, μαζί με τους άλλους συνέ-
δρους των Παρεμβάσεων, θα δώσει μια 
ακόμη μάχη προκειμένου οι ομοφωνού-
σες, τα τελευταία χρόνια, παρατάξεις ΔΑ-
ΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ να μην καταφέρουν 
να περάσουν αλλαγές στις αποφάσεις του 
κλάδου στην κατεύθυνση στήριξης της 
κυβερνητικής πολιτικής, απόρροια των 
εκθέσεων ΟΟΣΑ που τα κόμματά τους 
αποδέχονται.

Καλούμε όλες και όλους εσάς που είτε 
μας στηρίξατε με την ψήφο σας είτε όχι, 
σε ένα μόνιμο, σταθερό διάλογο και κοινή 
δράση ενάντια στη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία των κυβερνητικών παρατάξεων. 
Απευθυνόμαστε και σε όλες και όλους 
εσάς που για διαφόρους λόγους οδηγη-
θήκατε στην αποχή και σας καλούμε να 
διαμορφώσουμε τους όρους ενεργητικής 
παρέμβασης στο σωματείο μας για την α-
νατροπή των αντιεκπαιδευτικών, αντεργα-
τικών πολιτικών που με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο στηρίζουν οι κυβερνητικές παρατά-
ξεις. Η τροχοδρόμηση του συνδικάτου με 
κινητήρια δύναμη από τη βάση του είναι η 
μοναδική απάντηση σε όλα και σε όλους».

Τάσος Μπαρτζώκας: Με το Πρόγραμμα 
«Φώφη Γεννηματά» η Πολιτεία στέκεται 

δίπλα σε όλες τις γυναίκες!

Ευχαριστήριο 
και κάλεσμα σε διάλογο 

και δράση



Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου
Το μουσικό παραμύθι 
του Δημήτρη Μπασλάμ 

ο «γαργαληστής” 
στο Θέατρο Άλσους 

της Βέροιας

 
Το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας σε συμπαραγωγή με το Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ παρουσιάζουν 

το εξαιρετικό μουσικό παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ σε καλοκαιρινή περιοδεία. 
Ο γαργαληστής με την κόκκινη καρό του τσάντα, ταξιδεύει με νέα πλοκή, ενορχή-
στρωση και ευρηματικούς διαλόγους, οι οποίοι με δεξιότητα και χιούμορ πλέκουν 
το νήμα της ιστορίας. Η παράσταση έρχεται στο θέατρο Άλσους της Βέροιας, τη 
Δευτέρα 27 Ιουνίου, στις 9.00 μ.μ.

Λίγα λόγια για το έργο
Η ιστορία του γαργαληστή είναι τόσο απλή και κατανοητή όσο ένα λαϊκό παρα-

μύθι. Ένας ιδιόμορφος ληστής, ικανός να βλέπει με τα μάτια του, το αγνό γάργα-
ρο παιδικό γέλιο. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο, ψάχνοντας 
για τα παιδιά που το γέλιο τους περισσεύει. Στόχος του να το “κλέψει” και σαν 
άλλος Ρομπέν των Δασών να το μοιράσει σε παιδιά που σπάνια χαμογελούν.

 
Στην παράσταση η μοναξιά συνυπάρχει με την τρυφερότητα ως αντίθετό της. 

Παρούσα αλλά όχι κυρίαρχη. Ως μία υπενθύμιση της ύπαρξης της. «Όταν το γέλιο 
τα παιδιά μοιράζουν, τα πάντα στα σίγουρα αλλάζουν», γράφει ο γαργαληστής 
στο γράμμα που αφήνει. Εμείς, λέμε πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μοιάζει 
να είναι απαραίτητος ο γαργαληστής και εκφράζουμε την ευχή να γίνουν πολλοί 
περισσότεροι.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία / κείμενο / μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ
Χορογραφία: Δημήτρης Σωτηρίου, Αλέξης Τσιάμογλου
Σκηνικά / κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπουσουλένκα, Ράνια Υφαντίδου
Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα
Μουσική διδασκαλία: Έλσα Μουρατίδου
Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Ανεστοπούλου

Παίζουν επι σκηνής: Φωτεινή Ευαγγέλου, Μαργαρίτα Νασιούλα, Ανδρέας Πα-
ράσχος, Κασσιανή Τζιάτζη, Σοφία Φραγγή,

Ακορντεόν & μαντολίνο: Λυδία Ανεστοπούλου
Εισιτήρια: 5€ προπώληση, 8€ στην είσοδο του θεάτρου
Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr >> https://bit.ly/3HnhpNo & ΔΗ.ΠΕ.

ΘΕ. Βέροιας, Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο & Ουζερί Στάσου Μύγδαλα
Διάρκεια: 60 λεπτά
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“ΕΡΑΣΜΟΣ”: Εκδήλωση 
για τις γυναικοκτονίες

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» σας προ-
σκαλεί το Σάββατο 25 Ιουνίου στις 20.30 στο καφέ Εκτός Χάρ-
τη – Gallery Παπατζίκου, στη Βέροια, σε θεματική εκδήλωση με 
αντικείμενο τις γυναικοκτονίες, σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας.   Θα 
πραγματοποιηθεί προβολή της ταινίας - ντοκιμαντέρ  «Femicidio», 
σε σκηνοθεσία της Nίνας Μαρίας Πασχαλίδου, με στόχο την ευαι-
σθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

“Tα κοριτσάκια
 με τα ναυτικά”, από το βιβλίο 

της Ελένης Δικαίου, 
την Κυριακή στην Φυτειά

Η μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση “Tα κοριτσάκια με τα 
ναυτικά”,  βασισμένη στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα της Ελέ-
νης Δικαίου θα παρουσιαστεί την Κυριακή 26 Ιουνίου στην πλατεία 
της Φυτειάς, στις 8:00 το βράδυ. Πρόκειται για θεατρική διασκευή 
του βιβλίου, από την μαθήτρια της συγγραφέως, Βιβή Σκουλουδάκη, 
ενώ θα προηγηθεί μία μικρή εισήγηση από την Ελένη Δικαίου με 
θέμα «Χρυσόστομος Σμύρνης». Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν 
ο όμιλος μαθητριών και μαθητών του 1ου πειραματικού ΓΕΛ Νέας 
Ιωνίας με υπεύθυνη την διευθύντρια Βάσα Παρασκευά με την υπο-
στήριξη των εκδόσεων Πατάκη.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά» είναι η αληθινή ιστορία μιας α-

στικής οικογένειας της Σμύρνης. Είναι το δράμα και το μεγαλείο 
του μικρασιατικού ελληνισμού μέσα απ’ τα μάτια δύο παιδιών που 
γεννήθηκαν εκεί όπου «ήταν όλα μαλακά και ζεστά σαν αγκαλιά, 
που ρούφαγαν οι άνθρωποι τα μπερκέτια της Ανατολής και την α-
γάπη ο ένας τ’ αλλουνού κι ήταν ευτυχισμένοι». Καθώς τα γεγονότα 
ξετυλίγονται σπρωγμένα απ’ τους καιρούς, μπροστά στα μάτια των 
κεντρικών ηρωίδων του βιβλίου (οι δίδυμες Κατινάκι και Μαρίτσα) 
περνάνε όλα όσα σημάδεψαν το γελαστό ευγενικό λαό της Ιωνίας 
απ’ τις ευτυχισμένες μέρες ως το αναγκαστικό του ρίζωμα στους 
προσφυγικούς συνοικισμούς. 

Έκθεση ζωγραφικής 
της Γεωργιάννας  

Νταλάρα στο 
«Εκκοκκιστήριο 

Ιδεών» 27 Ιουνίου 
έως 20 Ιουλίου

 

 
Είστε ΟΛΟΙ προσκεκλημένοι  την Δευτέρα 

27 Ιουνίου στις 8.30 μμ στο «‘Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών» στα εγκαίνια της έκθεσης Ζωγραφικής 
της Γεωργιάννας ΝΤΑΛΑΡΑ « ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ».

Έργα ζωγραφικής που σκορπούν χαρά και 
αισιοδοξία, έργα που τα χρώματα  παίζουν ένα 
πρωτεύοντα πρωταγωνιστικό ρόλο σ` αυτήν  
την εικαστική δημιουργία, που τραγουδούν το 
τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου… ….να 
μας πάρεις μακριά να μας πας στα πέρα μέ-
ρη…

Σ` έναν  καιρό επικράτησης υπερβολικού δι-
ανοητισμού σαν το δικό μας,  τα ζωγραφικά έρ-
γα της Γεωργιάννας μας πηγαίνουν βόλτα στα 
μέρη που η απλότητα υποδέχεται και φιλοξενεί 
τα αισθήματα ευχάριστων εκπλήξεων.

Ελάτε να δείτε τα  χρώματα που μιλούνγια 
ένα ευχάριστο Μέλλον.

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 8.30 μμ στο 
«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» σας  εριμένει μια 
πολύχρωμη έκπληξη,

που θα σας γεμίσει ευχάριστα συναισθήματα.

Ώρες λειτουργίας έως τις 20 Ιουλίου 2022,  
καθημερινά: Πρωΐ 10 με 13.00 

Απόγευμα 18.30 με 21.30
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972440721



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ
Μερος 2ο

Σε συνέχεια του πρώτου δημοσιεύματος σε μια λαμπρή ιστορική 
πορεία  δεκαετιών, ο βεροιώτικος προσκοπισμός  σεμνύνεται για την 
ανάδειξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  και ακαδημαϊκών δασκάλων 
της νεώτερης γενιάς.  Συνεχίζουμε την  ειδική τιμητική αναφορά α) στον 
συνοδοιπόρο στην Μεσευρώπη, άρτι αναδειχθέντα Επίκουρο καθηγη-
τή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιχθυολόγο, δασοπρόσκοπο 
του 3ου συστήματος Βέροιας,  Αρκάδιο Δημητρόγλου του Ευαγγέλου, 
και  β) τον Ευάγγελο Μπεμπέτσο του Στυλιανού και της Αλκμήνης , 
Επίκουρο Καθηγητή της Γυμναστικής Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης,  πρόκειται για   διαφορετικές γενεές προσκόπων, που 
λάμπρυναν με την παρουσία τους  τον βεροιώτικο προσκοπισμό,  με 
κοινό γνώρισμα τον απόλυτα συγκροτημένο χαρακτήρα και το σταθερό 
αζιμούθιο στην σκέψη.

 ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
Ο Αρκάδιος Δημητρόγλου γεννήθηκε στις  

14 Ιουνίου 1980 κ είναι πατέρας 2 παιδιών. 
Κόσμησε με την ευγένεια και την παρουσία του 
τον βεροιώτικο προσκοπισμό και το 3ο σύστημα 
Δασοπροσκόπων Βέροιας, στο οποίο διετέλεσε 
μέχρι και αρχηγός του Συστήματος Η πρώτη 
του επαφή με την προσκοπική κίνηση ήταν το 
καλοκαίρι του 1990 στη θερινή κατασκήνωση 
της ΤΕ Βεροίας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής 
ως Πρόσκοπος του 3ου Συστήματος Δασοπρο-

σκόπων Βέροιας. Τον Ιανουάριο του 1991 έδωσε την Προσκοπική 
του υπόσχεση στη χειμερινή εκδρομή στο ΚΚ Καστανιάς με αρχηγό 
το Γιάννη Δημόπουλο. Παρέμεινε στο Σύστημα μέχρι που έφυγε για 
τις σπουδές του στη τριτοβάθμια εκπαίδευση το 1998. Σε αυτό το διά-
στημα διετέλεσε ενωμοτάρχης στην ενωμοτία Ελαφιών (1993-94) και 
στη συνέχεια έγινε Ανιχνευτής. Το 1997 συμμετείχε στην ευρωπαϊκή 
ανιχνευτική δράση Eurofolk 1997 στο Βέλγιο. Κατά το διάστημα των 
σπουδών του βοηθούσε επικουρικά την κίνηση συμμετέχοντας σε 
διάφορες δράσεις και κατασκηνώσεις. Με την ολοκλήρωση των σπου-
δών του και την επιστροφή του στη Βέροια από το Ηνωμένο Βασίλειο 
επαναδραστηριοποιήθηκε και ανέλαβε Αρχηγός του 3ου Συστήματος 
(2008-2011), μέχρι τη στιγμή που έπρεπε να αφήσει τη Βέροια και να 
μετακομίσει στη Χαλκίδα για επαγγελματικούς λόγους. Ως αρχηγός  του 
3ου Συστήματος βοήθησε στην αναδιοργάνωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
της  Κοινότητας Ανιχνευτών με συμμετοχή σε μεγάλες δράσεις  και συμ-
μετείχε στη Γενική Συνέλευση  του ΣΕΠ.  Από το 2020 μέχρι σήμερα, 
είναι Έφορος Ανάπτυξης στη Περιφερειακή Εφορεία Στερεάς Ελλάδας 
και Εύβοιας. Με τον Αρκάδιο ο γράφων γνωρίστηκε  μέσα στο ελληνικό 
προσκοπισμό, δεθήκαμε όμως αναπόφευκτα αφού  ο Αρκάδιος, μαζί 
με την μητέρα μου και την πρωτότοκη  κόρη μου, έχουν το ίδιο δύσκο-
λο και σπάνιο όνομα, ίσως οι μόνοι στην Βέροια,  ο δε πατέρας του 
Ευάγγελος αξιωματικός της ΕΛΑΣ ανήγειρε την μνήμη του Οσίου Αρ-
κάδιου ναΐσκο στην περιοχή των Ασωμάτων Βέροιας. Με τον Αρκάδιο 
δεθήκαμε ιδιαίτερα στην διεθνή κατασκήνωση EUROFOLK 1997, όταν 
ταξιδέψαμε οδικής στην Κεντρική Μεσευρώπη, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο 
κ Ολλανδία όταν και  είχε αναλάβει προσωπικά την φροντίδα του jm 
boy. Ο Αρκάδιος είναι ψυχή δοσμένη στο έργο του, αγαπά τον θαλάσ-
σιο έμβιο κόσμο και μιλά με πάθος για τις συνεχής γενετικές βελτιώσεις 
στην αλιεία. Από τον Αρκάδιο μάθαμε οι πρόσκοποι ότι και τα ψάρια 
έχουν το δικό τους pedigree δηλαδή αναλυτικό γενεαλογικό χάρτη ζώου. 
Ο Αρκάδιος αποφοίτησε το 2003  από το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιεί-
ας του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 
του Πλύμουθ στην Αγγλία, όπου απέκτησε τόσο το μεταπτυχιακό του 
2004 με έρευνα πάνω στην εφαρμοσμένη βιολογία ιχθύων  όσο και το 
διδακτορικό στη διατροφή ιχθύων το 2009. Η ερευνητική του εμπειρία 
ξεκινησε από τη περίοδο της πρακτικής του άσκησης στο τμήμα Υδα-
τοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης. Με την επιστροφή του στην 
Ελλάδα εργάστηκε στο Νηρέα Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (Avramar) ως 
Υπεύθυνος Ερευνητικών και Καινοτόμων Δράσεων στο τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης της εταιρείας (2010-2022). Σε όλη αυτή τη διάρκεια έχει 
ασχοληθεί με την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διατροφής σε όλα τα 
στάδια εκτροφής ψαριών (από λάρβες έως γεννήτορες) των πιο ση-
μαντικών εκτρεφόμενων ειδών της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, 
τη τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί. Επιπλέον, με την εμπλοκή του 
στα προγράμματα γενετικής επιλογής του Νηρέα (τσιπούρα, λαβράκι 
και φαγκρί, family-based breeding programs) έχει αποκτήσει γνώσεις 
φυσιολογίας και διαχείρισης γεννητόρων. Με την ομάδα του τμήματος Ε 
& Α του Νηρέα συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή και την υλοποίηση 12 
ερευνητικών προγραμμάτων (Εθνικών και Ευρωπαϊκών). Το ενδιαφέρον 
του για την έρευνα στο χώρο ενισχύεται και από τη συμμετοχή του ως 
μέλος τόσο στην Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Υδατοκαλλι-
έργειες (ΕΤΕΠΥ), όσο και στη Παγκόσμια Εταιρεία Υδατοκαλλιεργειών 
(WAS) ενώ είναι κάτοχος πιστοποιητικού διαχείρισης εργαστηριακών 
ζώων (FELASA). Εδώ και λίγους μήνες εξελέγη επίκουρος Καθηγητής 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης 
Υδροβιολογίας. Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας συνεχάρη 
δημόσια τον Αρκάδιο για την ανάδειξη του σε ακαδημαϊκό δάσκαλο και 
προσδοκά σε συνεχή και σταθερή  συνεργασία και εκπαίδευση των βε-
ροιωτών προσκόπων στο αντικείμενο του, που συνδέεται άμεσα με την 
προσκοπική ζωή στο βουνό και στο νερό.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ
Ο Βαγγέλης  Μπεμπέτσος  του Στυλιανού και της Αλκμήνης-Ηρούς 

Γαλανοπούλου γεννήθηκε στην Βέροια την 17 Μαρτίου 1966  και είναι 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
συγκεκριμένα είναι Επίκουρος Καθηγητής 
στα ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Ο Βαγγέλης είναι πα-
τέρας μιας κόρης της Αλκμήνης, ζει οικογε-
νειακώς στην Κομοτηνή, είναι αδελφός τον 
Γιώργο Μπεμπέτσου, επίσης καθηγητή φυ-
σικής αγωγής, ο οποίος διαπρέπει ως στέ-
λεχος του διεθνούς χάντμπωλ και ζει στην 
Αυστρία. Όλη η οικογένεια είναι αφιερωμένη 
στην σωματική αγωγή και άθληση και είναι  
γνωστή στην Βέροια για την αγάπη στον 
αθλητισμό. Η μητέρα τους Αλκμήνη Ηρώ 
Γαλανοπούλου - Μπεμπέτσου υπήρξε κορυ-
φαίο στέλεχος του ελληνικού Οδηγισμού αλ-
λά και ψυχή του Λυκείου Ελληνίδων Βεροίας 
. Με  μητέρα στέλεχος στον Οδηγισμό, ήταν 
λογικό ο Γιώργος και ο Βαγγέλης να εγγρα-
φούν στον προσκοπισμό από μικροί ακόμη, 
στα λυκόπουλα, έτσι ήρθαν στο 3ο σύστημα 

δασοπροσκόπων Θεσσαλονίκης και διετέλεσαν και  βαθμοφόροι του 
3ου Συστήματος την δεκαετία του 1970. Στην φωτογραφία της παρέ-
λασης Οκτώβριος 1981, ο Βαγγέλης , (ενωμοτάρχης με δύο σαρδέλες 
στην στολή), εικονίζεται αριστερά παραστάτης στην σημαία της Τοπικής 
Εφορείας με σημαιοφόρο τον αξέχαστο δάσκαλο Μιχάλη Αδαλόγλου, 
πίσω του ο ναυτοπροσκόπος είναι ο Ιορδάνης Διαμαντίδης, ιερωμένος 
σήμερα, παιδί του 1ου συστήματος, πίσω από τον Αδαλόγλου ο Θεόφι-
λος Απλακίδης  ενωμοτάρχης του 1ου συστήματος και ο αεροπρόσκο-
πος στην πίσω γραμμή είναι ο συμμαθητής μας  Χρήστος Κιτσώνας, 
γιός του Γιώργου και της Μαρίκας Κιτσώνα, της δημόσιας βιβλιοθήκης 
Βέροιας. Ο Βαγγέλης γράφτηκε στα λυκόπουλα του 3ου της οδού Σκρά 
με αρχηγό τον Θανάση Στάντζο. Μεγάλωσε στις γειτονιές της Ανοίξεως 
δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο και δημοτικό φοίτησε στο 7ο σχολείο 
στο Κάστρο. Τον Βαγγέλη τον ζήσαμε  στις κατασκηνώσεις του 1978 και 
του 1979 στην Καστανιά. Με ιδιότυπο χιούμορ, ευγένεια  στα αστεία, 
στο παιχνίδι και το χαμόγελο. Στην παρέλαση της 16 Οκτωβρίου 1978, 
έριχνε χιονόνερο, παρέλασε μόνο ο στρατός και οι πρόσκοποι. Είμα-
σταν δίπλα -δίπλα με τον Βαγγέλη με κοντά παντελόνια,  με τα χιονο-
δρομικά σκι και τα καινούργια μπουφάν του πρατηρίου που μας δώσαν 
να φορέσουμε. Παγώσαμε , η μητέρα του Αλκμήνη τηλεφώνησε στον 
Μέρκο Κούτρα για να διαμαρτυρηθεί που μας αφήσανε στην παγωνιά 
για να της απαντήσει ο Γερόλυκος ότι «οι πρόσκοποι δεν πεινάνε και 
δεν κρυώνουν».  Στην 1η λυκείου ο Βαγγέλης βρέθηκε στο Μιλγουόκι 
των ΗΠΑ, φιλοξενούμενος σε φιλοελληνική οικογένεια και την οργάνω-
ση ΑFS για 3 χρόνια αρχικά . Εκεί απέκτησε τις πρώτες βάσεις για τις 
σπουδές του στον αθλητισμό τις οποίες συνέχισε τα χρόνια και μετά το 
Λύκειο αποκτώντας το Μάστερ του. Ο Βαγγέλης Μπεμπέτσος εργάζε-
ται σήμερα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, στην Κομοτηνή, στον τομέα της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 
στον Αθλητισμό, με έμφαση στην Αντιπτέριση (Μπαντμιντον) , διδά-
σκει «Ψυχολογία», «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στη Μεγιστοποίηση της 
Απόδοσης» ,«Θεωρία-Πράξη της Τεχνικής των Βασικών Χτυπημάτων»  
«Μεθοδικές Σειρές Ασκήσεων Διδασκαλίας Τεχνικής (Θεωρία – Πρά-
ξη)» -«Aθλητικοί τραυματισμοί-Συμβουλευτική στην Αποκατάσταση» 
«Βασικές Δεξιότητες στο Μπάτμιντον». Υπήρξε μέλος της Οργανωτικής 
Επιτροπής πολλών Πανελληνίων Συνεδρίων Φυσικής Αγωγής, Επιστη-
μονικών Συναντήσεων.  Σε ένα εξαίρετο βιβλίο του παλιού Γενικού Εφό-
ρου  Νικόλαου Καλογερά, με τίτλο  «ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΘΕΜΑΤΑ» περιγράφεται πως ο προσκοπισμός μπορεί να οδηγήσει 
στην πολιτική αρετή  και την γνώση. Ο Ντίνος, ο Γιάννης  ο Αρκάδιος 
και ο Βαγγέλης , ως μέλη της μεγάλης προσκοπικής οικογένειας απο-
δίδουν  στην Κίνηση μέρος της γνώσης και της εμπειρίας τους ώστε οι 

νεότερες γενιές των προσκόπων να σκεφτούν με τον τρόπο σκέψης των 
Σπαρτιατών  που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής  προέτρεψε την Κίνηση 
το 1983 στο Σαρόγλειο, « Άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες «- («Ε-
μείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας») . 
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CMYK

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ  
ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

Παρέλαση 1981 Βαγγέλης Μπεμπέτσος  ενωμοτάρχης με δύο 
σαρδέλες στην στολή, εικονίζεται αριστερά παραστάτης στην ση-

μαία της Τοπικής Εφορείας με σημαιοφόρο τον αξέχαστο δάσκαλο 
Μιχάλη Αδαλόγλου, πίσω του ο ναυτοπροσκόπος είναι ο Ιορδάνης 

Διαμαντίδης, ιερωμένος σήμερα, παιδί του 1ου συστήματος, στο 
κέντρο πίσω από τον Αδαλόγλου ο Θεόφιλος Απλακίδης ενω-

μοτάρχης του 1ου συστήματος και ο αεροπρόσκοπος στην πίσω 
γραμμή είναι ο συμμαθητής μου Χρήστος Κιτσώνας, γιός του Γιώρ-

γου και της Μαρίκας Κιτσώνα, ψυχής της δημόσιας βιβλιοθήκης 
Βέροιας (Αρχείο Λεύκωμα  ΕΠΠΒεροίας)

Αρκάδιος Δημητρόγλου στον Μύτικα 2010
 με ανιχνευτές της Βέροιας

Αρκάδιος Δημητρόγλου Eurofolk 1997 Bελγιο

Βαγγέλης Μπεμπέ-
τσος  φοιτητής στο 

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ των ΗΠΑ 
την δεκαετία του 1980

Αρκάδιος Δημητρόγλου  Σχολή προσκοπικής εκπαίδευσης 

ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ…
Την ώρα που γράφονταν οι γραμμές αυτές, 

ένα άγνωστο τηλέφωνο από την κεντρική Ευρώπη
 κάλεσε τον γράφοντα. Ένας υπερογδοηκοντούτης πα-

λιός βεροιώτης , ιατρός, ήταν στην άλλη γραμμή και συγκι-
νημένος μου ανέφερε ότι υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών 
της επανασύστασης του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βέ-
ροιας τα έτη  1952-1953. Αναμένεται η άφιξη ιστορικού υλι-
κού από την χώρα του Ερρίκου Ντυνάν και νέο ενδιαφέρον 

στη συνέχεια των προσκοπικών δημοσιευμάτων.



Το απόγευμα της Παρασκευής 
17 Ιουνίου έλαβε χώρα στο «Φι-
λίππειο» κλειστό γυμναστήριο 
η Ετήσια Επίδειξη Ακροβατικής 
Γυμναστικής του Α.Π.Σ. Βερόη 
Βέροιας με θέμα «DISCO Acro 
Party» για την λήξη της αθλητικής 
χρονιάς 2021-2022. Ένα αθλητι-
κό υπερθέαμα προσέφεραν οι μι-
κροί και οι μεγάλοι ακροβάτες του 
συλλόγου σε γονείς, συγγενείς, 
φίλους και όσους παρευρέθηκαν 
στο Φιλίππειο για να γνωρίσουν 
από κοντά το όμορφο άθλημα της 
Ακροβατικής Γυμναστικής.

Γέμισε η σάλα με παιδικά χα-
μόγελα όπου με ενθουσιασμό και 
ανυπομονησία συμμετείχαν στην 
εντυπωσιακή επίδειξη. Η εκδήλω-
ση ξεκίνησε με την αναφορά όλων 
των διακρίσεων των αθλητών-τρι-
ών της ΒΕΡΟΗΣ από την χρονιά 
που μας πέρασε και με τον σύντο-
μο χαιρετισμό του Δήμαρχου Βέ-
ροιας κ.Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη.

Η αυλαία άνοιξε με ένα ομαδι-
κό πρόγραμμα όπου παρουσιά-

στηκαν όλα τα τμήματα του συλ-
λόγου που συμμετείχαν. Έπειτα 
το αγωνιστικό τμήμα εκτέλεσε μία 
πολύ θεαματική ομαδική χορο-
γραφία σε συνδυασμό με ακρο-
βατικές ασκήσεις υψηλής δυσκο-
λίας και γνώρισε την αποθέωση 
του κοινού. Ακολούθησαν εναλλάξ 
τα ομαδικά καλοδουλεμένα προ-
γράμματα από αγόρια και κορί-
τσια από 3,5 ετών και άνω που 
στελεχώνουν τα αναπτυξιακά τμή-
ματα του συλλόγου με στοιχεία 
δυσκολίας αναλόγως με την προ-
πονητική τους ηλικία σε DISCO 
ρυθμούς. Η αγωνιστική ομάδα 
εκτέλεσε με περισσότερη σταθε-
ρότητα και ακρίβεια τα προγράμ-
ματα με τα οποία διακρίθηκε με 
χρυσά και ασημένια μετάλλια στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβα-
τικής Γυμναστικής που διεξήχθη 
στις 14-16 Απριλίου στην Πρέβεζα 
αναδεικνύοντας την ομορφιά του 
αθλήματος.

Με ασκήσεις που κόβουν την 
ανάσα, συγχρονισμό και χάρη α-

πέδειξαν πέρα από τις ικανότητές 
τους και την πολύ καλή δουλειά 
που γίνεται από τις άξιες και ικα-
νές προπονήτριες του συλλόγου 
μας. Με επικεφαλή προπονήτρια 
την γυμνάστρια και παλιά πρω-
ταθλήτρια Ακροβατικής Γυμνα-
στικής, κα. Έλσα Παπαδοπού-
λου και τις γυμνάστριες που είναι 
δίπλα της και πλαισιώνουν την 
προπονητική ομάδα, κα.Ολυμπία 
Σαλασίδου και κα. Κάτια Αβρα-
μίδου η χρονιά έκλεισε επιτυχώς 
μετρώντας 9 χρυσά, 4 αργυρά και 
3 χάλκινα μετάλλια σε πανελλήνιο 
και περιφερειακό επίπεδο όπως 
αναφέρθηκε και στην έναρξη. Στο 
τέλος το αγωνιστικό και το προ-
αγωνιστικό τμήμα εκτέλεσαν δύ-
σκολες ακροβατικές σειρές στον 
ακροβατικό διάδρομο. Το θέαμα 
που προσέφεραν οι μικροί ακρο-
βάτες ήταν μοναδικό και απέσπα-
σαν το πιο θερμό χειροκρότημα 
όλων των παρευρισκόμενων.

Η επίδειξη έκλεισε με τις απο-
νομές αναμνηστικών μεταλλίων 

και διπλωμάτων σε όλα τα παιδιά 
από τους επισήμους που τίμη-
σαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ.Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο 
Πρόεδρος ΔΕΥΑΒ κ.Στέργιος Δια-
μάντης, η αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας και Ισότητας των Φύλων κα. 
Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ο αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Α-
λέξανδρος Τσαχουρίδης, η πρό-
εδρος της ΒΕΡΟΗΣ κα. Ευδοξία 
Νούλα και ο έφορος της ΒΕΡΟΗΣ 
και εκπρόσωπος του Κ.Α.Π.Α. Βέ-
ροιας κ.Μιχαήλ Τζαφερόπουλος. 
Ακολούθησε η απονομή τιμητι-
κών πλακετών των παλιών αθλη-
τών-τριών για την ολοκλήρωση 
της αθλητικής τους καριέρας από 
τις προπονήτριες τους. Επίσης 
αναφέρθηκαν και ευχαρίστησαν 
όλους τους χορηγούς της ομάδας 
για την σημαντική στήριξη τους 
στο έργο του συλλόγου. Τέλος τα 
παιδιά ευχήθηκαν σε όλους καλό 
καλοκαίρι και ανανέωσαν το ρα-
ντεβού τους για τον Σεπτέμβρη.
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Η Τελετή Λήξης του ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

27-06-2022μέχρι

03-07-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο25-06-2022

08:00-14:30 ΜΟΥ-

ΡΑΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 28 23310-

25130

08:00-14:30 ΝΕ-

Δ Ε Λ ΚΟΥ  ( ΟΥ ΤΑ ) 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑ-

ΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 

23310-66649

08:00-14:30 ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

19:00-21:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

21:00-08:00 ΣΙΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος 

αγοράς) 23310-73124

Κυριακή26-06-2022

08:00-14:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

14:30-21:00 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 

- ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

Δευτέρα27-06-2022

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

14:30-21:00 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 

(κοντά στο 6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-66755

19:00-21:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

21:00-08:00 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

Φαρμακεία

Άλλη μια επιτυχημένη αθλητική χρονιά 
έκλεισε  για τις ακαδημίες μπάσκετ του Φι-
λίππου Βέροιας με την καθιερωμένη τελετή 
λήξης που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο 
ανοικτό γήπεδο της Ελιάς «Άρης Γεωργιά-
δης».

Σε μια τρίωρη εκδήλωση οι αθλητές της 
ακαδημίας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
συμμετέχοντας σε διαγωνιστικά παιχνίδια. Με 
την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο 
βουλευτής Ημαθίας κος Τάσος Μπαρτζώκας, 
ο Δήμαρχος Βέροιας κος Βοργιατζίδης Κώ-
σταντίνος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βέροιας 
κος Στέργιος Διαμάντης.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής 
του Φιλίππου Βέροιας κος Ηλίας Λαζός σε 
σύντομο χαιρετισμό του είπε : ” Φτάσαμε στο 
τέλος μίας ακόμη χρονιάς. Συναντιόμαστε 
μετά από 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους 
από τα βάθη της καρδιάς μου γιατί εσείς εί-
στε που στηρίζεται αυτό το οικοδόμημα. Και 
η συνέπεια σας και η συνεργασία σας φέτος 
ήταν εκπληκτική. Υπάρχουν πολλά πράγματα 
που θέλουμε να κάνουμε καλύτερα. Έχουμε 
πολλά σχέδια στο μυαλό μας να κάνουμε 
αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω βασιζό-
μενοι και στους στόχους της Ελληνική Ομο-
σπονδίας. Στόχος μας είναι να γινόμαστε κα-
λύτεροι και να υποστηρίζουμε τα παιδιά που 
βρίσκονται στο γήπεδο. Εύχομαι του χρόνου 
να είμαστε γεροί και δυνατοί και να βρεθούμε 
και πάλι εδώ.”

Ο Δήμαρχος Βέροιας στον χαιρετισμό του 
είπε : “Την ιστορία του μπάσκετ την ξέρουμε 
όλοι. Τα γήπεδα του μπάσκετ γέμισαν με παι-
διά. Έχουμε την τύχη στην Βέροια να έχουμε 
ανθρώπους που δίνουν όλο τους το είναι για 

το μπάσκετ και αυτό φαίνεται σήμερα εδώ 
από το πλήθος των παιδιών που βρίσκονται 
εδώ σήμερα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και 
καλό καλοκαίρι σε όλους”

Ο Τάσος Μπαρτζώκας τόνισε την χαρά 
του βλέποντας το πλήθος των παιδιών των 
ακαδημιών ενώ τόνισε : “Συνεχίστε να ασχο-
λείστε με το μπάσκετ. Οι γονείς να ενθαρ-
ρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το 
μπάσκετ. Καλή συνέχεια”

Ακολούθησαν οι απονομές στους νικητές 
των διαγωνιστικών παιχνιδιών οι οποίοι είναι 
:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
2005-2006 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
2007-2008 ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ,ΚΑΡΑΓΙΑΝ-

ΝΗΣ, ΜΠΑΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,ΝΑΤΣΙΟΥΛΑ-
Σ,ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

2009 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡ-
ΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

2010,2011,2012 ΔΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

2013 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΣΤΑΝΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗ ΖΩΗ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΚΡΑ ΑΓΌΡΙΑ (ΝΕΟ) ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΙΚΡΑ ΑΓΌΡΙΑ (4-5 ΕΤΩΝ) ΚΟΥΡΕΛΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΤμήμαΜπάσκετΦίλιπποςΒέροιας:
ΤελετήλήξηςΑκαδημιών2021-2022
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Κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα 

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για 
τα Άτομα με Αναπηρία για το έτος 2022 
έχει ξεκινήσει. Τα μέλη του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας, 
αν επιθυμούν να  συμμετέχουν οι ωφε-

λούμενοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα  στο 2333027212 
για να συμπληρωθεί το πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή. Ο 
Σύλλογος θα προβεί στην συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολο-
γητικών για συνοδούς (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας 18 ετών και 
άνω, προκειμένου να διοργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση συνοδού συμπληρωμένη
2. Φωτογραφία  
3. Βιογραφικό σημείωμα 
4. Φωτ/φο ταυτότητας ή διαβατηρίου
Καθώς και φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων που αφορούν
5. ΑΦΜ  
6. ΑΜΚΑ 
7. ΙΒΑΝ λογαριασμού ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στον 

οποίο θα πρέπει να είναι δικαιούχοι)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2333027212 / camp@tapaidiatisanoixis.gr

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

 Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη 
σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» 
και ανέπτυξε το θέμα: «Τῆς φιλοξενίας μή 
ἐπιλανθάνεσθε».

 Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» 
αποτελεί μία ευκαιρία 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 Μη-
τροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου το βράδυ στο 
Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέροια, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΚΗ’ 
Παυλείων, η εκδήλωση της Σχολής Βυζα-
ντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας με τίτλο: «Η συμβολή της μουσικής σε 
περιόδους κρίσης».

 Στην αρχή, ο Αρχιμ. Μακάριος Λιακό-
πουλος καλωσόρισε τους παρευρισκομέ-
νους  και κάλεσε τον Ποιμενάρχη μας, Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, να 
απευθύνει τον πατρικό χαιρετισμό του. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο 
Βυζαντινός Χορός της Σχολής Βυζαντινής 
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας, 
έψαλλε διάφορους ύμνους υπό τη διεύθυν-
ση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή, ενώ στο δεύτε-
ρο μέρος ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα 
από τη Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας υπό τη διεύθυνση του κ. 
Σωτηρίου Ζερδαλή. 

Στην εκδήλωση την εισήγηση της κ. 
Τζωρτζίνας Αθανασίου Δρ. Γλωσσολογίας με θέμα: «Η συμβολή της μουσικής σε περιόδους κρίσης», ανέγνωσε ο κ. Χαράλαμπος Φανιάδης, μετα-
πτυχιακός φοιτητής της Γεωπονικής.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 25 Ι-

ουνίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας πατέρα και 
παππού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΓΡΟΠΟΥΛΟΥ

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

Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, 

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας, με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων της 
Αθωνιάδος Σχολής, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των 
ΚΗ´ Παυλείων.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στην πλατεία του 
πρώην Δημαρχείου στο Πλατύ θα παραστεί στην εκδήλωση με 
τίτλο: «Εις μνήμην των Φαρασιωτών προσφύγων» και στα απο-
καλυπτήρια μνημείου τιμής για τους ιδρυτές του χωριού από τον 
Σύλλογο Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός».

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων 
Εκκλησιών.

Την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 12:30 το μεσημέρι θα παραστεί 
στην τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυ-
ναικών της Αράπιτσας στο Χώρο Θυσίας «Στουμπάνους» Ναούσης.

Την Κυριακή 26 Ιουνίου στις 6:00 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα κηρύξει την έναρξη του 
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων με θέμα: 
«Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων».

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 9:00 π.μ. και στις 6:00 μ.μ. στην 
Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέροια θα πα-
ρακολουθήσει τη συνέχεια των εργασιών του Διεθνούς Επιστη-
μονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων με θέμα: «Ο Απόστολος 
Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων».

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 8:30 μ.μ. στον Χώρο Τεχνών 
του Δήμου Βεροίας, θα παραστεί και θα χαιρετίσει τη μουσική 
παράσταση των αδελφών Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχου-
ρίδη για τα 100 χρόνια του Μικρασιατικού Ελληνισμού με τίτλο: 
«Μνήμη μας…», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ 
Παυλείων.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στη Βέροια
Πανηγυρίζει 

ο Ι. Ναός 
Αγίων Αναργύρων 

Κοσμά και Δαμιανού
Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυ-

ρίζει την μνήμη τους το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύρεως 

, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνίου-1 Ιουλί-
ου θα πραγματοποιηθεί και εμποροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοιχτός 
καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από τις 7:00 έως τις 23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύ-
νηση τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας 
μή ἐπιλανθάνεσθε»

«ΚΗ’ Παύλεια»
 Εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως για τη συμβολή 
της μουσικής σε περιόδους κρίσης
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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:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-
σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα 
350 τ.μ. με νερό κοντά στη 
θάλασσα 25.000 ευρώ και οι-
κόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983 
936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 

πωλούνται αυτόνομα νεό-
δμητα διαμερίσματα 40 τ.μ. 
και 60 τ.μ. 300 μέτρα από 
τη θάλασσα με σαλόνι, κου-
ζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο και μεγάλα μπαλ-
κόνια με θέα τη θάλασσα 
και τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983 
936729.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 

041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 

στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

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.

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗSPORTCAFÉ στο 
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστο-
τέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλ-
ματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

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.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν 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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ. 
Παππά 30, 1ος όροφος, air condition 
inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2 

μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 

50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

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 (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία, με σταθερή πε-
λατεία, Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.: 
6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδό-

ρος επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-
μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 6973-736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε ε-

στιατόριο για πλήρη απασχόληση. 
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερι-

κός πωλητής για το Νομό Ημαθίας. 
Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος Δημή-
τρης.

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.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 

κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.

14 25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων 
στην Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.
Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

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

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

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

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακείου 
για πλήρη απασχόλησης. 
Αποστολή βιογραφικών: 
aggeliespharm@gmail.com

CITRUSBILL 
MON. IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργα-

σίας Τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής 

,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
ΠεριγραφήΘέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό από-

φοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλι-
κών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.

Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκλη-
ρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες 
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.

Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την 

ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.

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



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 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
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.

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛ-
ΣΑ-SilganΑ.Ε. με κύρια δραστηριό-
τητα την κατασκευή μεταλλικών συ-
σκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύ-
ρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς

-XειριστέςΑνυψωτικούΠερονοφόρου
-ΕργάτεςΠαραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου 
•Αναγγελία βοηθού χειριστή  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 

τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο 
τηλέφωνο 2381071490.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών 
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών 
• Συμφωνίες λογαριασμών 
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός 

και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων 
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου λογιστηρίου 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone) 

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr
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Διαδικτυακή ενημέρωση 
για την ενδοοικογενειακή 

και έμφυλη βία σε αστυνομικούς 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης

Το επιστημονικό προσωπι-
κό του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών του Δή-
μου Βέροιας πραγματοποίησε 
την Πέμπτη 23 Ιουνίου διαδικτυ-

ακή εκπαιδευτική ενημέρωση για την ενδοοι-
κογενειακή και έμφυλη βία σε αστυνομικούς 
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ-
φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδας. 

Σκοπός της δράσης ήταν η επιμόρφωση 
και ενημέρωση του αστυνομικού προσωπι-
κού με στόχο τη διασύνδεση των υπηρεσι-
ών, την αποτελεσματική διαχείριση των πε-
ριστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής 
βίας, την προστασία και υποστήριξη των 
θυμάτων, καθώς και την αποφυγή της δευ-
τερογενούς θυματοποίησης. Τονίστηκε η ση-
μασία τόσο των ενδεδειγμένων δικονομικών 
ενεργειών για να εξασφαλιστεί η αμεσότητα 
της προστασίας, όσο και της παρακολούθη-
σης των υποθέσεων.

Η εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών με τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Βόρειας Ελλάδας, η οποία έχει ως αποστο-
λή τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθή-
κοντά του.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-
δονίας (2014-2020). Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στ. Πέτσας: Αρμοδιότητα των Δήμων η επισκευή 
και συντήρηση σχολικών κτιρίων

-Απάντηση σε Ερώτηση Βελόπουλου για την «απαράδεκτη κτιριακή κατάσταση  του Δημοτικού Σχολείου Μαρίνας Ημαθίας

Ερώτηση  του Κυριάκου Βελό-
πουλου στην Βουλή κατατέθηκε α-
πό την Ελληνική Λύση σχετικά με 
«Απαράδεκτες μαθησιακές συνθή-
κες για τους μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Μαρίνας Ημαθίας» η οποία 
απαντήθηκε από τον αρμόδιο αν. 
υπουργό Στέλιο Πέτσα.

Στην Ερώτηση μεταξύ άλλων, α-
ναφέρεται: 

 «Σε αγανάκτηση και προβλημα-
τισμό βρίσκονται γονείς και μαθητές, 
αναφορικά με την κακή κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται το κτήριο, ό-
που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
του χωριού. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι αγανακτισμένοι γονείς, 
το κτήριο έχει αφεθεί εδώ και χρό-
νια χωρίς συντήρηση, με τη Δημοτι-
κή Αρχή να φέρει σοβαρές ευθύνες 
για αυτή τη θλιβερή κατάσταση. Ο 
επισκέπτης που θα βρεθεί εντός του 
κτηρίου θα αντικρίσει εικόνες ντρο-
πής που δεν αρμόζουν, εν έτει 2022, 
σε σχολείο προηγμένου ευρωπαϊκού 
κράτους. Στην οροφή εσωτερικά παρατηρείται έντονη φθορά στις 
βαφές και τα επιχρίσματα, κάτι που οφείλεται στην εισροή νερού, ε-
ξαιτίας της ελλιπούς στεγάνωσης του δώματος. Αποτέλεσμα αυτού η 
εκπαιδευτική διαδικασία τις βροχερές ημέρες να καθίσταται διαδικασία 
δοκιμασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Την ίδια θλιβερή κατάστα-
ση συναντά κανείς και στο γυμναστήριο του σχολείου με τη σκεπή να 
παρουσιάζει ελλιπή στεγάνωση και έντονες εισροές νερού. Σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά, τις άσχημες ανωτέρω εικόνες έρχεται να ενισχύσει 
η υπολειτουργία έως καθόλου λειτουργία του συστήματος θέρμανσης 
του σχολείου λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων για προμήθεια πε-
τρελαίου θέρμανσης. Οι ανωτέρω περιγραφείσες άσχημες συνθήκες 
λειτουργίας του σχολείου ανάγκασαν εύλογα τους γονείς να αποτα-
θούν στη Δημοτική Αρχή της περιοχής, ώστε να γνωστοποιήσουν και 

να αναδείξουν το πρόβλημα, όμως το Σχολείο εξακολουθεί να βρίσκε-
ται στην προτεραία του κατάσταση, χωρίς να έχει ως τώρα πραγμα-
τοποιηθεί ουδεμία εργασία συντήρησης ή επισκευής. Σε περαιτέρω 
οχλήσεις των γονέων προς διαμαρτυρία, η απάντηση που δόθηκε από 
τον Δήμο ήταν το πιθανό κλείσιμο του Σχολείου  και η μετεγκατάστασή 
του σε διπλανό χωριό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για γονείς και μαθητές. 
Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, όπως λένε οι εκπαιδευ-
τικοί και οι μαθητές του σχολείου. Η επισκευή του κτηρίου στο οποίο 
στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Μαρίνας Ημαθίας είναι επείγουσα και 
επιτακτική»

Κατόπιν τούτων οι υπουργοί ερωτήθηκαν τι σκοπεύουν να κάνουν 
για την επισκευή και αποκατάσταση των προβλημάτων και των φθο-
ρών του Δημοτικού Σχολείου Μαρίνας Ημαθίας;

Απάντηση Στέλιου Πέτσα: Υπεύθυνοι οι ΟΤΑ για τα σχολεία
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης , από τον αναπληρωτή 

υπουργό Στέλιο Πέτσα αναφέρεται, ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.), για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε 
έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των 
Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των 
πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και 
λειτουργικών δαπανών.

«Στο πλαίσιο αυτό, στο Δήμο Νάουσας έχει κατανεμηθεί από τους 
Κ.Α.Π. έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυ-
τικών δραστηριοτήτων ποσό, ύψους 468.660,00€ και για την επισκευή 
και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσό, ύψους 92.300,00€, ενώ ίδια 
ποσά έχει προγραμματιστεί να αποδοθούν και κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους.

Επίσης, οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων, αποδίδονται στους Δήμους σε τέσσερις δόσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους. Από τους Κ.Α.Π. έτους 2022 έχει ήδη αποδοθεί 
στους Δήμους η πρώτη δόση ύψους 28.000.000,00€ και ειδικότερα 
στο Δήμο Νάουσας ποσό ύψους 109.560,00€. Σημειώνεται ότι, από 
τους Κ.Α.Π. έτους 2021 αποδόθηκε στους Δήμους με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 85940/22-11-2021 (Α.Δ.Α.:ΡΩ0046ΜΤΛ6-Κ9Ξ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, μία έκτακτη συμπληρωματική δόση ύψους 
7.000.000,0044,€ εκ των οποίων στο Δήμο Νάουσας ποσό ύψους 
27.390,00€, για την κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης 
στα σχολεία, πέραν των τεσσάρων προγραμματισμένων δόσεων συ-
νολικού ποσού ύψους 112.050.000,00€.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν 
σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την 
εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 
νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε προβεί σε αναζήτηση στοιχεί-
ων από το Δήμο Νάουσας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.11105/21-02-2022 
έγγραφο και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με 
νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο».


	25-260622g 1
	25_26_06_22big3
	25_26_06_22big4
	25_26_06_22big5
	25_26_06_22big6
	25_26_06_22big7
	25_26_06_22big8
	25_26_06_22big9
	25-260622g 2
	25_26_06_22big11
	25-260622g 3
	25-260622g 4
	25-260622g 5
	25-260622g 6
	25_26_06_22big16

