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Πληρωμή λογαριασμών 
σε 6 άτοκες δόσεις… Μας 
χρυσώνει το χάπι η ΔΕΗ;

Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με πιστωτική 
κάρτα σε έως 6 άτοκες δόσεις, μέσω όλων των τραπεζών 
προσφέρει από τις 28 Ιουλίου η ΔΕΗ, προφανώς σε μια 
προσπάθεια να μας χρυσώσει το χάπι των παραφουσκω-
μένων λογαριασμών.

Η δυνατότητα αφορά ποσά από 200 ευρώ και πάνω, με 
πιστωτικές κάρτες VISA, MasterCard και Diners.

Σαν σήμερα, το 1983, 
έθεσε θέμα Ελγίνειων

η Μελίνα

Σαν σήμερα ήταν, το 1983, που η τότε  υπουργός Πο-
λιτισμού, αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, έθεσε το θέμα της 
επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, 
στη Διάσκεψη των υπουργών Πολιτισμού της UNESCO 
στο Μεξικό. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι του 
χρόνου και φέτος σαν να άρχισε να ανακινείται το θέμα και 
να συζητιέται σε διεθνές επίπεδο το ενδεχόμενο της επι-
στροφής των Ελγίνειων στην πατρίδα τους – μας!

Ελπίζουμε να μην περάσουν κι άλλες δεκαετίες!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)

Ιδρυτής
+ ΖΗ ΣΗΣ Χ. ΠΑ ΤΣΙ ΚΑΣ
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
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Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
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Σίλα, Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστ.,

Σιλουανού, Κρήσκεντος

του Σαββατοκύριακου

Από την ασπρόμαυρη ιστορία της Βέροιας!
Μία φωτογραφία που θυ-

μίζει παλαιότερες εποχές, με 
πέντε γνωστούς βεροιώτες, 
από τον επιστημονικό και 
πνευματικό κόσμο της πό-
λης, φωτογραφήθηκαν το 
1983 στο πάρκο της Ελιάς.

Από αριστερά ο δικηγό-
ρος Κώστας Παντελίδης, ο 
Γιώργος Γεωργιάδης, ο Η-
λίας Νόβας διευθυντής της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας 
«Θαρραλέος» της Βέροιας 
που ιδρύθηκε το 1946, ο Στέ-
λιος Σβαρνόπουλος ποιητής 
πεζογράφος που δημοσιο-
γραφούσε πυκνά στον τοπι-
κό Τύπο και Νίκος Σιδηρό-
πουλος νομικός, με έντονη 
συγγραφική δράση. 

Η ασπρόμαυρη ιστορία 
της πόλης!

Προσοχή! Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται
με τη χρήση στοιχείων αξιωματούχου της ΕΛ.ΑΣ.

Την προσοχή των πολιτών εφι-
στά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς 
συνεχίζονται οι προσπάθειες επι-
τήδειων προκειμένου να εξαπατή-
σουν ανυποψίαστους πολίτες με τη 
χρήση των στοιχείων του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Κων-
σταντίνου Τσουβάλα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρη-
σιμοποιώντας εκ νέου τα στοιχεία 
αυτά, σε επιστολή δήθεν αρμόδιων 
ελεγκτικών αρχών, με εντυπώματα 
της ελληνικής σημαίας, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, προ-
σπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες 
– χρήστες του διαδικτύου, με το 
πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους 
βρίσκεται υπό έρευνα από αστυνο-
μικές ή δικαστικές Αρχές για δήθεν 
υπόθεση πορνογραφίας και άλλων 
αδικημάτων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς 
και άλλα παρεμφερή αποστέλλο-
νται από δράστες που επιχειρούν 
προφανώς να εξαπατήσουν – πα-
ραπλανήσουν τους πολίτες και ακο-
λούθως να αποκομίσουν παράνομο 
οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται 
ότι, το κείμενο - μήνυμα που διακι-
νείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (email), ως δήθεν επιστολή 
του Γενικού Γραμματέα, η οποία 
φέρει το ονοματεπώνυμό του αλλά 
με διαφορετική ιδιότητα ή λάθος 
σύνταξη (Τσουβίλας, Αξιωματικός, 
Έλληνας αστυνομικός υπεύθυνος 
πολιτικής προστασίας με το Ευρωπαϊκό γραφείο, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο για την Ανάλυση Εικόνων Πορνο-
γραφικών CNAIP κ.α.) καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο ή άλλα παρόμοια μηνύματα 
καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Μάλιστα για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται από την ΕΛΑΣ και η εικόνα (φωτο)από την απατη-
λή επιστολή. 

Το 90% περίπου των νέων φοιτητών,
πέρασαν στις πρώτες τους επιλογές

Για τις εκπλήξεις των βάσεων 
ακούσαμε τον σύμβουλο σταδι-
οδρομία Στράτο Στρατηγάκη να 
μιλάει στην ΕΡΤ τονίζοντας ότι 
τα παιδιά περνούν σε ποσοστό 
90% στις πρώτες τους επιλογές. 
Κι αυτό είναι κάπως παρήγορο 
αν σκεφτεί κανείς πόσα παιδιά 
κατά το μέσο των σπουδών τους 
ανακαλύπτουν ότι ελάχιστα τους 
ενδιαφέρει το αντικείμενο που 
σπουδάζουν.

Όσον αφορά στις κενές θέ-
σεις, ο κ. Στρατηγάκης υπογράμ-
μισε πως «για πρώτη φορά στα 
κεντρικά πανεπιστήμια έχουμε 
σημαντικό αριθμό κενών θέσε-
ων». Όπως εξήγησε «αυτό συ-
νέβη γιατί τα κεντρικά πανεπιστήμια επέλεξαν τον υψηλότερο δυνατό συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, 
προσπαθώντας να μειώσουν τον αριθμό φοιτητών που δέχονται».

Υπάρχει δε ένα τμήμα που δεν πέτυχε κανένας φοιτητής! Αυτή η σχολή είναι η νοσηλευτική στο Διδυμότειχο, που, 
όπως, «ανέβασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής με αποτέλεσμα να μην πετύχει κανείς, όπως είχε γίνει αντίστοιχα πέ-
ρυσι με την Αρχιτεκτονική Ξάνθης».

Κάτι, που μάλλον οφείλει να εξετάσει το αρμόδιο υπουργείο.



Έκτακτη 
ανακοίνωση για 
ψεκασμό των 

ακμαίων 
κουνουπιών
σε Διαβατό 

και Μακροχώρι

Ανακοινώνεται από το Δήμο Βέροιας ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί ψεκασμός ULV από τον ανάδοχο φορέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντι-
μετώπιση ακμαίων κουνουπιών το βράδυ της Τρίτης 
2 Αυγούστου 2022 από ώρα 23:00 μέχρι 01:00 εντός 
του οικισμού του Διαβατού και το βράδυ της Τετάρτης 
3 Αυγούστου 2022 από ώρα 23:00 μέχρι 03:00 εντός 
του οικισμού του Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, 
με χρήση εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την προστασία της υγείας τους 
και την αποφυγή προβλημάτων από την έκθεση στο 
βιοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί, οι κάτοι-
κοι των οικισμών, κατά τη διάρκεια και μέχρι μία ώρα 
μετά το πέρας των ψεκασμών, πρέπει να λάβουν τα 
εξής μέτρα για την προστασία τους: 

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή σε 
υπαίθριο χώρο ανθρώπων και οικοσίτων ζώων. 

• Οι πόρτες και τα παράθυρα των οικιών θα πρέ-
πει να είναι κλειστά και τα κλιματιστικά να μη λειτουρ-
γούν. 

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρή-
σης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κτλ). 

• Να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστα-
σία ατόμων με προβλήματα υγείας.

• Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από τις 
ψεκαζόμενες περιοχές, διότι το σκεύασμα είναι τοξικό 
για τις μέλισσες. 

• Να μη λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος (π.χ. μπαρ, ταβέρνες κτλ) στον 
οικισμό.

Την Κυριακή  31 Ιουλίου και 
την Δευτέρα 1 Αυγούστου πα-
νηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου 
Αντωνίου πολιούχου Βεροίας. 
Το απόγευμα της Κυριακής  θα 
πραγματοποιηθεί η υποδοχή του 
Τιμίου Σταυρού από το Προσκύ-
νημα της Παναγίας Σουμελά, θα 
τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός 
Εσπερινός και θα ακολουθήσει η 
λιτανεία των λειψάνων του αγίου 
Αντωνίου του Βεροιέως και του 
Τιμίου Σταυρού στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης, προς ευλο-
γία των Βεροιέων. Το πρωί της 
Δευτέρας 1 Αυγούστου θα τελε-
στεί όρθρος της εορτής και θεία 
Λειτουργία, ενώ μετά το πέρας 
της Λειτουργίας θα τελεστεί ο 
καθιερωμένος Αγιασμός για την 
Πρόοδο του Τιμίου Σταυρού.

Έκτακτες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο κέντρο

 της Βέροιας
Η Διεύθυνση Αστυνομίας, 

προκειμένου να διεξαχθούν με 
ασφάλεια οι παραπάνω θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις, αποφάσισε τις 
παρακάτω έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Βέροιας, την 
Κυριακή 31 Ιουλίου και την Δευτέρα 1 Αυγούστου:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός 
είδους οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται από την 10:00΄ ώρα της 31-07-
2022 έως την 24:00΄ ώρα της 01-08-2022 ως κάτωθι:

- Στην οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση 
έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου.

- Στην πάροδο Αγίου Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρι-
κής.

- Στην Πλατεία Αγίου Αντωνίου.
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων κατά τη δι-

άρκεια της Λιτανείας του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή 31-07-2022 και κατά 
τις ώρες 20:30΄ έως 22:30΄, ως κάτωθι:

- Στην οδό Αγίου Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση 
έως την συμβολή της με την οδό Βερμίου.

- Στην οδό Μαλακούση από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως 
τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής.

- στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως 

τη συμβολή της με την οδό Εληάς,
- Στην οδό Εληάς από τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως τη 

συμβολή της με τη Λεωφόρο Ανοίξεως,
- Στη Λεωφόρο Ανοίξεως από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως τη 

συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου
- Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο 

Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου.
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα 

οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές 
σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας 
Βέροιας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορί-
ας, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, με μέριμνα του Τμήματος 
Τροχαίας Βέροιας.
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Σήμερα η κηδεία 
του Ημαθιώτη
 επιχειρηματία 

Στέφανου Κασάπη
Έφυγε από τη ζωή σε 

ηλικία 92 ετών ο Στέφανος 
Κασάπης, ένας από τους 
παλαιότερους επιχειρηματί-
ες και εξαγωγείς της Ημα-
θίας.  Η κηδεία του θα γίνει 
σήμερα Σάββατο 30 Ιουλίου 
στις 11:00 το πρωί από τον 
ιερό ναό Αγίου Αθανασίου 
στα κοιμητήρια Βέροιας.

Ο Στέφανος Κασάπης εί-
χε ένα από τα μεγαλύτερα 
κονσερβοποιία φρούτων της 
Ελλάδας, την OLYMPIAS 
Α.Ε. με εξαγωγές σε όλο τον 
κόσμο, με εκατοντάδες ερ-

γαζόμενους, αλλά και συνεργάτες αγρότες- παραγωγούς και 
υπήρξε ένας άνθρωπος αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

 Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

«Έφυγε» 
ο Στέργιος Πέτκος, 

ιδρυτής της AGROMA
Σε ηλικία 69 ετών 

έφυγε από τη ζωή την 
Πέμπτη ο Στέργιος Πέ-
τκος, ιδρυτής της εται-
ρείας AGROMA στη Βέ-
ροια. «Ένας άνθρωπος 
με ήθος, αρχές, δυνα-
μισμό και επαγγελματι-
σμό, πάντα έτοιμος να 
αντιμετωπίσει όλες τις 
προκλήσεις της ζωής. 
Αγωνίστηκε σκληρά 
μέχρι το τέλος και αθό-
ρυβα έφυγε αφήνοντας 
πίσω του ένα τεράστιο 

έργο στον τομέα της κατασκευής των γεωργικών μηχανη-
μάτων» όπως αναφέρουν τα παιδιά του στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας.

Αύριο Κυριακή και την Δευτέρα 1 Αυγούστου
Λατρευτικές εκδηλώσεις για τη γιορτή 

του Αγίου Αντωνίου του Βεροιέως
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων



Η Καλοκαιρινή Εκ -
στρατεία Ανάγνωσης και 
Δημιουργικότητας επέ-
στρεψε! Οι βιβλιοθήκες 
του Δικτύου Ελληνικών 
Βιβλιοθηκών της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δος, υποδέχονται μικρούς 
και μεγάλους φίλους, να 
διαβάσουν παλιές και 
καινούργιες ιστορίες, να 
εμπνευστούν, να εξερευ-
νήσουν, να παίξουν με τη 
φύση, και μέσα από πρω-
τότυπες δράσεις να ανα-
καλύψουν νέες διαδρομές 
ανάγνωσης. Βασικό βιβλίο 
αφόρμησης για τα εργα-
στήρια που πρόκειται να 
υλοποιηθούν είναι «Τα 
Ψηλά Βουνά» του Ζαχα-
ρία Παπαντωνίου, ένα κεί-
μενο ορόσημο στην ελληνική λογοτεχνία και παιδαγωγική, πάντα 
επίκαιρο και «ζωντανό».

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους... γιατί τα καλοκαίρια στη 
Βιβλιοθήκη είναι πάντα όμορφα!!

Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσε-
λίδας https://registrations.libver.gr/ από το Σάββατο 30/07/2022 
στις 09:00 π.μ..

Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος εγγραφών μπορείτε να 

βρείτε εδώ.
Τα παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε όσα εργαστή-

ρια επιθυμούν
 και αντιστοιχούν στην ηλικία τους.
Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να ενημερώνουν σε 

περίπτωση ακύρωσης.
Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότητες 

είναι περιορισμένος.
Τρίτη 2 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Διαδρομές στη φύση».
 Τα παιδιά γνωρίζουν τη φύση μέσα από μυρωδιές, μαθαίνουν 

για τους σπόρους «ταξιδευτές», και αφηγούνται τις ιστορίες αυ-
τών των διαδρομών. Με τον Γιώργο Ρουκά. Για παιδιά 6-9 ετών. 
Με προεγγραφή. Στα Μαγικά Κουτιά της Βιβλιοθήκης.

 Τετάρτη 3 Αυγούστου, 10.00-11.00 το πρωί
«Πειρατικές διαδρομές».

Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πειρατείας και παίρνουν 
μέρος σε ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας μυστι-
κές διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη. Με την εκπαιδευτικό Έλενα 
Αντωνιάδου. Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή. Στα Μαγικά 
Κουτιά της Βιβλιοθήκης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΣΙΑΡΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωρ-

γίου και της Ελένης, το γένος Τσουρή, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
του Γεωργίου και της Ειρήνης, το γένος 
Πιπερίδου, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας.

Η χαρά της επιτυχίας σας, 
μας γεμίζει όλους με 

αισιοδοξία για το μέλλον!
Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά 

που κατάφεραν να εισαχθούν στην 
ανώτατη εκπαίδευση, καλή σταδιοδρο-
μία! Να απολαύσετε αυτή τη μαγική 
διαδρομή, χωρίς ποτέ να ξεχάσετε ότι 
η αιτία αυτού του μοναδικού ταξιδιού 
ήταν το ότι θέσατε έναν στόχο και ορ-
γανώσατε την προσπάθειά σας γύρω 
από αυτόν! 

Στο άνοιγμα του «παραθύρου στην 
γνώση» και στην κατανόηση του κό-
σμου μας, οι συμπαραστάτες σας έ-
παιξαν ουσιαστικό ρόλο. Η οικογένεια 
σας και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοι-
νότητα σας στήριξε, σας προετοίμασε, 

σας εμψύχωσε στα δύσκολα και σας έδωσε όλα τα εφόδια για την 
ακαδημαϊκή διαδικασία. Αξίζουν και αυτοί συγχαρητήρια γιατί κατα-
φέρνουν, από το «παρασκήνιο» πολλές φορές, να συγγράψουν το 
σενάριο της ατομικής σας επιτυχίας.

Είμαστε περήφανοι για όλα τα παιδιά που δοκιμάστηκαν στις 
Πανελλήνιες, ανεξάρτητα από το βαθμολογικό αποτέλεσμα. Η επι-
τυχία είναι το σημαντικό μεν επιστέγασμα της προσπάθειας σας, 
αλλά και οι αποτυχίες και οι κακοτοπιές δεν αναιρούν ούτε την προ-
σπάθεια ούτε το ποιοι είστε και το τι μπορείτε να κάνετε. Συνεχίστε 
να παλεύετε για να φτάσετε εκεί που εσείς θέλετε, εκεί που ονειρεύ-
εστε. Με ενθουσιασμό και με επίγνωση ότι οι αποτυχίες είναι υλικά 
για την επιτυχία και τη νίκη!

Τάσος Μπαρτζώκας
Βουλευτή ΝΔ Ημαθίας

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το άρ-

θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο RITRIME PIETRO του Τζουζέπε 

και της Adamo, το γένος Vincenza, που 
γεννήθηκε στη Modica Ιταλίας και κατοι-
κεί στο Ράντεφορμβαλντ Γερμανίας και η 
HAGEBOECKER ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Κων/
νου και της Ερασμίας, το γένος Καραμη-

τσιοπούλου, που γεννήθηκε στο Λεβερκούζεν Γερμανίας 
και κατοικεί στο Ραντεφορμβαλντ Γερμανίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Ραντεφορμβαλντ Γερμανίας.

28 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2022
Κ.Ε.Π.Α: σαν ΣΤΑΡ του θερινού σινεμά – 7 

βραδιές με βραβευμένες ταινίες με ΔΩΡΕΑΝ είσο-
δο στο Θερινό σινεμά ΣΤΑΡ

 Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας σε συνεργασία με 
τον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της πόλης, διοργανώ-
νουν 7 βραδιές θερινού σινεμά, με 7 αξιόλογες, 
σύγχρονες, βραβευμένες ταινίες της 7ης τέχνης, 
από την Πέμπτη 28 Ιουλίου μέχρι και την Τετάρτη 
3 Αυγούστου. 

Οι προβολές που είναι ελεύθερες για το κοινό 
με απαραίτητη όμως κάρτα εισόδου, θα ξεκινούν 
στις 9.00 μ.μ. στην ανθισμένη, δροσερή  ταράτσα 
του «Σταρ». 

(Για τις κάρτες ελευθέρας, αυστηρά προσωπι-
κές, πληροφορίες στη γραμματεία της Κ.Ε.Π.Α., 
3ος όροφος Χώρου Τεχνών, στο τηλέφωνο 2331078100).

Belfast, Πέμπτη28.7.2022, ώρα 9μ.μ.
Η Αυλαία για τις φετινές προβολές θα ανοίξει την Πέμπτη 

28.6.2022 με την ημιαυτοβιογραφική δραμεντί του Κένεθ Μπρά-
να, ο οποίος σκηνοθετεί με παιχνιδιάρικη νοσταλγία και υπερ-
βολικό συναίσθημα μια οσκαρικής συνταγής ιστορία ενηλικίω-
σης.

Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου σεναρίου σε ταινία 2022 • Κένεθ 
Μπράνα

Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου 2022 • Κένεθ 
Μπράνα

Κινηματογραφικό Βραβείο BAFTA Καλύτερης βρετανικής ται-
νίας 2022 • Κένεθ Μπράνα, Ταμάρ Τόμας, Λάουρα Μπέργουικ, ...

Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice 
Καλύτερου νεαρού ηθοποιού 2022 • Τζουντ 
Χιλλ

Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice 
Καλύτερης ομαδικής ερμηνείας 2022

Διεθνές Βραβείο της Αυστραλιανής Ακαδη-
μίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Καλύτε-
ρου Β’ γυναικείου ρόλου 2022 • Τζούντι Ντεντς

Κινηματογραφικό Βραβείο Critics’ Choice 
Καλύτερου σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα

Βραβείο Νταβίντ ντι Ντονατέλο Καλύτερης 
ξένης ταινίας 2022 • Κένεθ Μπράνα

AFI Special Award 2022
Βραβείο Satellite Καλύτερου πρωτότυπου 

σεναρίου 2022 • Κένεθ Μπράνα
Βραβείο Satellite Καλύτερης δραματικής 

ταινίας 2022
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πέμπτη 28.7 : Belfast, του Κένεθ Μπράνα /2022
Παρασκευή 29.7 : Άσπρο Πάτο,  του Τόμας Βίντερμπεργκ/ 

2020
Σάββατο 30.7 : Nomadland, της Κλόι Τζάο/ 2020
Κυριακή 31.7 : West side story, του Στίβεν Σπίλμπεργκ/ 2021
Δευτέρα 01.8 : 1917, του Σαμ Μέντες / 2019
Τρίτη 02.8 : Ραντεβού στο Belle Epoque, του Νικολά Μπεντός 

/ 2019
Τετάρτη 03.8 : Ο οίκος Gucci, του Ρίντλεϊ Σκοτ /2021

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     28/7/22 - 3/8/22

«Διαδρομές ανάγνωσης 
…άκουσε, δες, μάθε, γέλα!» στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας



Λ. Τσαβδαρίδης για αποζημιώσεις: 
Το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου, 

η πληρωμή της α’ δόσης των νέων αγροτών
Με ορίζοντα το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου, 

η πληρωμή της α’ δόσης των νέων αγροτών, καθώς 
ήδη ολοκληρώθηκαν - και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ 
- οι τεχνικές διαδικασίες και οι αξιολογήσεις των αιτή-
σεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτό ενημέρωσε τον Αν. Γεν. Γραμματέα ΚΟ της 
ΝΔ και Βουλευτή Ημαθίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Γιώργος Γεωργαντάς σε προγραμματισμένη συνά-
ντησή τους στο Υπουργείο, που πραγματοποιήθηκε 
χθες (28 Ιουλίου).

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ο κ. Τσαβδα-
ρίδης σημείωσε ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει 
για ακόμη μία φορά έμπρακτα την πρώτη προτεραι-
ότητα που δίνει στον κόσμο της Πρωτογενούς παρα-
γωγής αλλά και στη νέα γενιά της χώρας μας, ενεργοποιώντας ταχύτατα το μεγαλύτερο πρόγραμμα Νέων 
Αγροτών που έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα με συνολικό προϋπολογισμό 520 εκατ. Ευρώ από τα οποία 
κάθε δικαιούχος θα λάβει έως και 40.000 ευρώ!

Επιπροσθέτως ο Βουλευτής Ημαθίας κάλεσε τον Υπουργό να επισκεφθεί την Ημαθία προκειμένου να 
διαπιστώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της ζημίας που υπέστησαν οι παραγωγοί από τις πρόσφατες έντονες 
και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να αποφασιστεί η αποζημίωση αυτών μέσω κρα-
τικών ενισχύσεων, περιορίζοντας έτσι κατά το δυνατόν τις μεγάλες απώλειες του εισοδήματός τους.

Ομπρέλα προστασίας των οφειλετών στεγαστικών δανείων 
σε ελβετικό φράγκο ζητάει ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

 Μέτρα για την προστασία των καταναλωτών οφειλετών στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο ζητάει 
ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης με Ερώτηση που συνυπέγραψε με πρώτο υπογράφοντα τον συνάδελφό του Βου-
λευτή Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών της ΝΔ κ. Δημήτρη Καιρίδη.

Αναλυτικότερα, απευθυνόμενοι στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων οι συνυπογράφοντες Βουλευτές της ΝΔ ζητούν ενημέρωση για το αν αυτοί προτίθενται να διασφαλίσουν 
την ομαλή διευθέτηση της αποπληρωμής των συγκεκριμένων δανείων με τρόπο που να αποτελεί ασπίδα 
προστασίας των καταναλωτών έναντι της «απροθυμίας» των τραπεζών και των funds, που διαχειρίζονται τα 
«κόκκινα δάνεια», να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες δίκαιου καταμερισμού του κινδύνου από τη μεταβο-
λή της ισοτιμίας.

Υπογραμμίζουν δε ότι θα μπορού-
σε να αναληφθεί μια νομοθετική πρω-
τοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση 
που θα υποχρεώνει τις Τράπεζες και τα 
funds, που διαχειρίζονται αυτά τα δά-
νεια, να προβούν σε μια νέα συμφωνία 
βάσει της αρχής της αναλογικότητας, 
το νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει 
διαμορφωθεί ως προς τα επιτόκια, την 
ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου όσο 
και τη δεινή οικονομική κατάσταση που 
υφίστανται όλοι.

Όπως τονίζουν, ενώ την περίοδο 
2006-2008 περίπου 70.000 δανειο-
λήπτες έλαβαν στεγαστικά δάνεια με 
ρήτρα ελβετικού φράγκου, συνολικής 
αξίας 7 δισ. Ευρώ, τον Ιανουάριο του 
2015, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας 
με μια αιφνιδιαστική απόφασή της, «ξε-
κλείδωσε» την ισοτιμία ευρώ-ελβετικού 
φράγκου με αποτέλεσμα οι χιλιάδες αυ-
τοί δανειολήπτες να βρεθούν ξαφνικά 
να χρωστούν περισσότερα από όσα εί-
χαν αρχικά δανειστεί αν και πλήρωναν 
κανονικά τις δόσεις τους!

Ως εκ τούτου, τονίζει ο κ. Τσαβδαρί-
δης και οι συνυπογράφοντες Βουλευ-
τές της ΝΔ, η ανάγκη επίλυσης του ζη-
τήματος είναι πλέον επιτακτική, καθώς 
η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ελβετίας (16-6-2022) 
να αυξήσει το επιτόκιό της, για πρώτη 
φορά μετά από 15 χρόνια, κατά μισή 
ποσοστιαία μονάδα έχει φέρει πλέον 
σε απόγνωση τους χιλιάδες δανειολή-
πτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό 
φράγκο, οι οποίοι βρίσκονται σε στάση 
περαιτέρω αναμονής μέχρι να δουν 
πού θα «κλειδώσει» η ισοτιμία με το 
ευρώ και ποια θα είναι η νέα επιβάρυν-
ση της δόσης του δανείου τους.

Τα δάνεια αυτά δε, δημιουργούν ένα 
μείζον κοινωνικό πρόβλημα που αυτή 
τη στιγμή αφορά περί τους 200.000 
πολίτες, δανειολήπτες, εγγυητές και 
συνεγγυητές, οι οποίοι δεδομένης της 
εξαιρετικής τρέχουσας διεθνούς, ευρω-
παϊκής και εγχώριας οικονομικής και 
ενεργειακής συγκυρίας χρήζουν πλέον 
άμεσης προστασίας.
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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

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΑΔΑΜΙΚΟΣΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αντω-

νίου και της Χαρίκλειας, το γένος Χρι-
στοδούλου, που γεννήθηκε και κατοι-
κεί στη Βέροια και η ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη και της Έλενας, το 

γένος Τσέγκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜΑΘΗΜΑ  26 
   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

 
        Ἐν  Ἀθήναις  τούς  παῖδας   ὁ  
παιδαγωγός  μετ’ ἐπιμελείας  
ἐδίδασκε2    καὶ    ἐνουθέτει1. Εἶτα  οἱ  
γονεῖς  ἒπεμπον2  (έστελναν)  αὐτούς  
τοῖς  διδασκάλοις.  Παρ’ αὐτοῖς  οἱ  
παῖδες  γράμματα  ἐμάνθανον2 

(μάθαιναν)    καὶ  τά  γεγραμμένα  
ἐννόουν1 (καταλάβαιναν).  Ἔτι  δὲ  οἱ  
παῖδες  ἐν  γυμνασίοις    καὶ    παλαίστραις  ἐφοίτουν1  (φοιτούσαν), ἒνθα  (όπου)  οἱ  
παιδοτρίβαι  βελτίω  (καλύτερα) τά  σώματα  αὐτῶν  ἐποίουν1  (έκαναν).    Καὶ    πρὸς  ἀρετήν  
αὐτούς  κατηύθυνον2, ὥστε  οὗτοι  (αυτοί)  διδασκάλους   τε    καὶ    γονεῖς,    καὶ    πόλιν  καὶ  
πατρίδαν  ἐτίμων1   (Διασκευή από τον Πρωταγόρα  του  Πλάτωνα, στ. 325c – 326c). 
     
Επεξηγήσεις:        
 
1.Τα  με  το  1  σημειωμένα  ρήματα  είναι συνηρημένα, όπως είπαμε   και παραπάνω και 

ανήκουν στη β΄ συζυγία  (νουθετέω - νουθετῶ, ἐννοέω - ἐννοῶ,  φοιτάω - φοιτῶ, ποιέω 
- ποιῶ,  τιμάω - τιμῶ). 

2.Τα  με  το  2  σημειωμένα  ρήματα  ανήκουν στην  α΄ συζυγία  που περιλαμβάνει ρήματα  
που  έχουν χαρακτήρα  φωνήεν (λύω) ή τα σύμφωνα  κ,γ,χ - π,β,φ- τ,δ,θ  (πλέκω, γράφω, 
πείθω)  και  λ, ρ, μ, ν. 
 

Άσκηση 1: Μετάφερε  στην  νεοελληνική   το  παραπάνω                                   
επαναληπτικό  κείμενο:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Άσκηση 2: Μετάφερε στο γ΄ ενικό  πρόσωπο                                                                                 
του  Ενεστώτα  τις  προτάσεις: 

 Οἱ  ἀρχιερεῖς καὶ οἱ  γραμματεῖς  ἐζήτουν  κατά   τοῦ  Ἰησοῦ  μαρτυρίαν  εἰς  τὸ  θανατῶσαι  
αὐτόν  (για να τον θανατώσουν)  καὶ  οὐχ  εὕρισκον.  

 Οἱ  γραμματεῖς  ἀπήγαγον  τὸν  Ἰησοῦν  προς  τὸν  ἀρχιερέα, ὅς  αὐτόν  ἠρώτα,  ποῖος  ἦν. 
Τινές  ἐξ  αὐτῶν  ἐψευδομαρτύρουν  κατ’ αὐτοῦ. 

 Οἱ  παῖδες  τῶν  Ἀθηναίων  ἐτίμων  τούς  γονεῖς  καὶ  ἢκουον  αὐτῶν.  Ἐποίουν  δὲ  ὅσα  οἱ  
γονεῖς  ἐκέλευον  (ζητούσαν). 

 Οἱ  μύριοι  τοῦ  Ξενοφῶντος  ἒβαινον  (πήγαιναν) πρὸς  τήν  θάλασσαν  καὶ  ἐκραύγαζον: 
«θάλαττα, θάλαττα». 

 

    
 Ὁ  ἀρχιερεύς ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Ὁ  γραμματεύς  ἀπάγει ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Εἷς  τῶν  παρευρισκομένων  ἐψευδο  ………………………………………………………………….. 
 Ἕκαστος  (κάθε)  παῖς  τῶν  Ἀθηναίων  ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Ἕκαστος  τῶν  μυρίων ………...……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Άσκηση 3: Μετάφερε  στο  α΄ πληθυντικό  πρόσωπο                                                     το  
παραπάνω  επαναληπτικό  κείμενο: 

Ἡμεῖς οἱ  παιδαγωγοί ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………Ἡμεῖς οἱ γονεῖς …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………..……………………Ἡμεῖς οἱ παῖδες παρ’    
αὐτοῖς………………………………………………………………………………..………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. Ἔτι  δὲ  ἡμεῖς  οἱ  
παῖδες…………………………………………………………………………………………. ………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………………………………Ἡμεῖς  οἱ  
παιδοτρίβαι…………… ……………………………………………………………… …… …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..                                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Η  σωφροσύνη  είναι  το  καλύτερο  δώρο  των  θεών 
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Του Βασίλη Κωνσταντινόπουλου*

Η  περιφερειακή αγορά της  Κουλούρας ξεκίνησε 
με τις καλύτερες προοπτικές, συγκεκριμένα χρημα-
τοδοτήθηκε από την τότε ΕΟΚ σημερινή Ευρωπαϊ-
κή  Ένωση με 1.000.000.000 δισ. δρχ. τη δεκαετία 
του 1980, το κτίριο έμεινε ημιτελές μέχρι και σήμερα 
συνεπώς στην πράξη δεν λειτούργησε ποτέ. Για  
διαφόρους  λόγους που δεν είναι της παρούσης το 
σχέδιο δεν προχώρησε και στην πορεία μετά  από 
πρόταση διαφόρων επαγγελματιών, προτάθηκε να  
μεταφερθεί εκεί το τελωνείο Βέροιας. Αυτό ήταν μια 
πολύ σημαντική πρόταση για όλη την Ημαθία που 
αγκαλιάσθηκε αμέσως από το επιμελητήριο, από 
τον Δήμο Βέροιας και από την κοινωνία. 

Τον Απρίλιο του 2018 που  στην διακυβέρνηση 
της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ,  μετά  από συνεχείς 
συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς και σφοδρή 
βούληση να ξεμπλοκάρει επιτέλους το θέμα της 
εγκατάστασης  του  τελωνείου στην Κουλούρα, κα-
τατίθεται τροπολογία από τους βουλευτές, Φρόσω 
Καρασαρλίδου, Γεώργιο Ουρσουζίδη και Χρήστο 
Αντωνίου,  η οποία  έγινε δεκτή (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ 
Α 84/15/5/2018, άρθρο 146), η οποία στην ουσία 
δίδεται η δυνατότητα παραχώρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων εντός της Περιφερειακής αγοράς 
Κουλούρας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της 
«ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ Α.Ε.», άνευ ανταλλάγματος στο δη-
μόσιο, προκειμένου εκεί να  μεταφερθεί το Τελω-
νείο. 

Από το 2018 μέχρι και σήμερα κύλησε πολύ 
νερό στο αυλάκι, άλλαξε η κυβέρνηση της χώρας 
ανέλαβε πρωθυπουργός ο  Κυριάκος Μητσοτάκης, 
είχαμε τρείς κυβερνητικούς βουλευτές στον Νομό 
χωρίς να γίνει τίποτα ουσιαστικά. Μάλιστα ο το-
πικός έντυπος τύπος αναφέρθηκε πολλές φορές 
στο θέμα με την παρότρυνση, ότι κάτι πρέπει να 
γίνει και να προχωρήσει η μεταφορά του Τελωνείου, 
γιατί θα  δώσει μια μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική 
σε όλο τον Νομό. Ιδιαίτερα δε η εφημερίδα ΛΑΟΣ  
συνεχώς επανερχόταν στο θέμα και μέσα από διά-
φορες στήλες, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για 
να μην μείνει στάσιμο το θέμα και να αξιοποιηθεί 
επιτέλους η αγορά της Κουλούρας.

Την προηγούμενη Παρασκευή 22-07-2022 σύμ-
φωνα με δήλωση  του Υφυπουργού  Οικονομικών 
κ. Βεσυρόπουλου δρομολογείται η μεταφορά του 
Τελωνείου Βέροιας στις εγκαταστάσεις της Αμάλθεια 

ΑΕ στην Κουλούρα. Αυτό σαν είδηση  μας χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα, γιατί επιτέλους ένα θέμα που ήταν  
βαλτωμένο για πολλά χρόνια φαίνεται να κινείται. 
Ιδιαίτερα δε τα τρία τελευταία  χρόνια της διακυβέρ-
νησης της χώρας από τον Κ. Μητσοτάκη και ενώ ό-
πως προανέφερα ήταν ήδη δρομολογημένο από το 
2018 από την  προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
δεν έγινε τίποτα ουσιαστικά. 

Σε κάθε περίπτωση η  προοπτική μεταφοράς 
του Τελωνείου στην Κουλούρα είναι ένα πολύ ση-
μαντικό έργο πνοής που μόνο θετικά θα φέρει 
στον τόπο και το χαιρετίζουμε, αφού και ο υποφαι-
νόμενος  το στήριξε και το στηρίζει  με όλες του τι 
δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουμε ότι είναι 
ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό για τον Νομό, λόγω 
του ότι ο χώρος γειτνιάζει με τον οδικό άξονα της 
Εγνατίας που ευκολύνει τις μεταφορές και σταδιακά 
θα επιφέρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αφού μπορεί 
να λειτουργήσει το Τελωνείο σε 24ωρη Βάση με 
ότι θετικό αυτό συνεπάγεται άλλα συγχρόνως θα 
μειωθεί  και ο συγκοινωνιακός  φόρτος της Εγνατί-
ας. Βεβαίως  θα παρακολουθούμε από κοντά την 
εξέλιξη του και θα ήμαστε εκεί για να  βοηθήσουμε 
να προχωρήσει και να υλοποιηθεί ή να κάνουμε αυ-
στηρή κριτική εάν βαλτώσει και πάλι !!!!

 
     *Μέλος Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Στην επιστολή της Ένω-
σης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Ημαθίας για τη Σχολή 
Αστυφυλάκων Νάουσας, 
που δημοσιεύθηκε χθες 
στον Τύπο, απαντά ο βου-
λευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ., Άγγελος Τόλκας, 
τονίζοντας τα εξής:

«Το Συνδικαλιστικό Όρ-
γανο των Αστυνομικών της 
Ημαθίας εξέδωσε χθες ανα-
κοίνωση με την οποία επιτί-
θεται σφόδρα στην προοπτι-
κή ανοίγματος της Σχολής 
Αστυφυλάκων Νάουσας και 
ελπίζει – το Συνδικαλιστικό 
Όργανο – «να μην εισακου-
στώ».

Για πρώτη φορά το Συνδικαλιστικό Όργανο – 
εικάζω μετά από απόφαση του ΔΣ του - επιτίθεται 
σε Βουλευτή του Νομού που εξέφρασε στην Βου-
λή την άποψη μιας ολόκληρης πόλης, παράλληλα 
με την στήριξή του στη δημιουργία νέου αστυ-
νομικού μεγάρου και την ενίσχυση της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης της Βέροιας.

Με τον τρόπο που μου απευθύνεται το Συν-
δικαλιστικό Όργανο καταλαβαίνω ότι πλέον έχει 
γίνει κοινή πεποίθηση σε όλους ότι η σημερινή 
Κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή και 
δεν υπάρχουν πια ευήκοα ώτα και αποθέματα 
στους τοπικούς Βουλευτές. Διαφορετικά εξάλλου, 
η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας δεν θα είχε μεί-
νει δίχως προσωπικό, όπως καταγγέλλεται.

Θα ήταν πράγματι επωφελές το Συνδικαλιστι-
κό Όργανο να διατύπωνε κάποια πρόταση θετική 
όπως για παράδειγμα να στελεχωθούν όλες οι 
πρόσθετες αναγκαίες θέσεις από την λίστα κατά-
ταξης των αιτούντων μετάθεση αστυνομικών στην 
Ημαθία. Αλλά δεν το κάνει. Ας μην ανησυχούν, θα 

το περιλάβω στις προτάσεις μου.
Δεν είδα τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα 

αστυνομικών της Καρδίτσας και των Γρεβενών να 
βγάζουν τέτοιες ανακοινώσεις. Αντιθέτως, διεκδι-
κούν ενιαία και χωρίς μικροπολιτικά παιχνίδια την 
λειτουργία των εκεί αντίστοιχων σχολών.

Δεν είδα συνδικαλιστικό όργανο αστυνομικών 
να προσπαθεί να επιβάλλει τη σιωπή σε έναν 
ολόκληρο πολιτικό χώρο, ένα κυβερνητικό κόμμα, 
που λαμβάνει 27% στην Ημαθία.

Δεν είδα συνδικαλιστικό όργανο αστυνομικών 
να αντιτίθεται στη λειτουργία Σχολής που θα βγά-
λει νέους αστυνομικούς.

Τέλος, όσον αφορά τις πολλές προσωπικές ε-
πιθέσεις και αναφορές εναντίον μου την τελευταία 
εβδομάδα. Επειδή πράγματι οι τοποθετήσεις και 
οι διεκδικήσεις μου ενοχλούν και ξεβολεύουν, ας 
συνηθίζουν κάποιοι στο γεγονός ότι η αδιαφάνεια, 
οι πελατειακές σχέσεις και το βόλεμα των λίγων 
κολλητών κι εκλεκτών εις βάρος των πολλών 
τελειώνουν μαζί με το τέλος της διακυβέρνησης 
της ΝΔ».

Στην επιστολή της Ένωσης 
Αστυνομικών Ημαθίας 

απαντά ο Άγγελος Τόλκας

Η μεταφορά του τελωνείου 
Βέροιας στην Αγορά 

της  Κουλούρας 

Πρόγραμμα δωρεάν rapid tests στη Νάουσα 
Συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα (Δευτέρα 01.08.2022 έως και την Παρασκευή 05.08.2022), 

η διενέργεια  δωρεάν rapid tests στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του ΕΟΔΥ.

 Συγκεκριμένα,  οι δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τις 09:00 έως και 
τις 14:30, εκτός από την Δευτέρα 01.08.2022 που θα πραγματοποιηθούν από τις 10:00 έως τις 13:30.

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

Πρόγραμμα Rapid Test στον Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν 

δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευ-
σης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια 
της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημα-
θία.

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

Δευτέρα 01.08.22 έως Παρασκευή 
05.08.22 από 8:30 έως 15:00.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo 
ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, 
καθώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλε-
φώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 γιατί οι δράσεις 
ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Συγχαρητήριο μήνυμα στους 
επιτυχόντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την 
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θέλω να 
συγχαρώ από καρδιάς όλες τις μαθήτριες και όλους 
τους μαθητές του δήμου μας, που μέσα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, κατάφεραν με 
πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια να πετύχουν την 
εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας.

Μια νέα, όμορφη και γόνιμη περίοδος της ζωής 
τους ξεκινά με νέες ευκαιρίες και εμπειρίες. Εύχομαι 
αυτό το νέο ταξίδι της ζωής τους να το ζήσουν και 
να το αξιοποιήσουν όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να 
κάνουν πραγματικότητα τους στόχους και τα όνειρά 
τους.

Επίσης θέλω να συγχαρώ όλους τους γονείς, οι 
οποίοι με υπομονή και αγάπη στάθηκαν δίπλα στα 
παιδιά τους όλα αυτά τα χρόνια, στηρίζοντας τις προ-
σπάθειές τους.

Άξια συγχαρητηρίων είναι και όλη η εκπαιδευτική 
κοινότητα του Δήμου που σε αντίξοες και δύσκολες 
συνθήκες υποστήριξε με τον καλύτερο τρόπο, γνωστι-

κά και ψυχολογικά, τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Περισσότερο όμως θέλω να συγχαρώ όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που προ-

σπάθησαν και έδωσαν αυτόν τον ωραίο αγώνα αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή 
τους στα Πανεπιστήμια. Σε αυτούς θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο αγώνας και η διεκδίκηση των 
στόχων δεν σταματούν με την πρώτη αποτυχία, αλλά συνεχίζονται πιο έντονα και αποτελεσμα-
τικά, χαράσσοντας νέους δρόμους και ανοίγοντας νέες προοπτικές.

Η επιτυχία και η καταξίωση για τον καθένα και την καθεμιά θα γίνει πραγματικότητα μέσα 
από τις καθημερινές προσωπικές μάχες στον δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα της ζωής.

Είμαστε υπερήφανοι για όλους και όλες σας.
Σας εύχομαι καλή πρόοδο και συνεχίστε την καλή προσπάθεια.
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ



Το αισιόδοξο αύριο του 
τόπου υπό το πρίσμα 

των αποτελεσμάτων των 
εισαγωγικών εξετάσεων
Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Ενώ το γενικότερο κλίμα επισφάλειας 
κυριαρχεί, λόγω του συνεχιζόμενου α-
νηλεούς πολέμου που συνεχίζεται στην 
περιοχή, λόγω της συνεχούς απειλής 
εις βάρος της χώρας μας από τον προ-
κλητικό γείτονα, λόγω της ενεργειακής 
και τιμαριθμικής κρίσης που κλιμακώ-
νεται και λόγω της επιδημικής έξαρσης 
που καταγράφεται, η κοινή γνώμη αυτές 
τις ημέρες επικεντρώνεται στα αποτελέ-
σματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα 
Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας, που ήδη ανακοινώ-

θηκαν. Οι νέοι μας κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές 
εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτω από τις γενικότε-
ρες αρνητικές συνθήκες που κυριαρχούν, οι οποίες αναπόφευκτα 
υποβαθμίζουν πλην άλλων το επίπεδο της παιδείας και ειδικότερα 
το εκπαιδευτικό έργο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την γενικά ανα-
μενόμενη πτώση των βάσεων εισαγωγής στις Σχολές της ριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης , η οποία δεν έμεινε ασχολίαστη. Μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων, 
αυτοί που διαγωνίστηκαν, οι οικογένειες τους και ο κοινωνικός τους 
περίγυρος, αποτιμούν το αποτέλεσμα των κόπων και των θυσιών 
στις οποίες υποβλήθηκαν. Όλοι όσοι έχουν βιώσει αυτή τη διαδι-
κασία, γνωρίζουν επακριβώς τις συνθήκες μέσα από τις οποίες οι 
νέοι αγωνίζονται για το μέλλον τους και αναζητούν τον προορισμό 
τους στην ζωή. Μετά τα πρώτα συναισθήματα που ακολούθησαν 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ασκείται από κάθε οικογέ-
νεια μια αυτονόητη κριτική του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
μέσα από το πρίσμα της διαρκούς οικονομικής αφαίμαξης και της 
μόνιμης έντασης που αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της στον χαρα-
κτήρα των παιδιών και αυριανών πολιτών. Οι νέοι από την πρώτη 
στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
επιδίδονται σε έναν ατέλειωτο αγώνα με φροντιστήρια και ιδιαίτερα 
μαθήματα, έως ότου φτάσουν στην τελευταία τάξη του Λυκείου, με 
στόχο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ακόμη και στην σύγχρονη πραγ-
ματικότητα με την δραματική υποβάθμιση της αξίας των πτυχίων 
και τις στρατιές των ανέργων πτυχιούχων, που τελικά επιλέγουν 
την μετανάστευση σαν επαγγελματική διέξοδο, η επιτυχία στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το όραμα μέσα από το οποίο 
ο κάθε νέος σχεδιάζει το μέλλον και την προσωπική του εξέλιξη. 
Είναι όμως αναμενόμενο ότι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν ει-
σέρχονται όλοι όσοι διαγωνίζονται. Σε όσους δεν επιτυχαίνουν τους 
στόχους τους, πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και διατήρηση της 
αισιοδοξίας από τους ίδιους και τους οικείους τους. Η μη εισαγωγή 
σε κάποια Ανώτατη η Ανώτερη Σχολή δεν πρέπει να συνδέεται με 
την έννοια της αποτυχίας για τον νέο. Στον καθένα δίνεται η δυνα-
τότητα της νέας προσπάθειας την οποία πρέπει να αξιοποιήσει. 
Πέραν τούτου καθημερινώς παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες 
στη ζωή, οι οποίες ανοίγουν αισιόδοξους δρόμους επαγγελματικής 
επιτυχίας, παρά τις γενικότερα αρνητικές συγκυρίες. Το αισιόδοξο 
αύριο του τόπου ανήκει στους νέους ανεξάρτητα από τον δρόμο 
που θα ακολουθήσει ο καθένας. Πέραν από τα συγχαρητήρια και 
τις ευχές που συνοδεύουν ΟΛΟΥΣ τους νέους που έδωσαν τον α-
γώνα τον καλό, ας αποτελέσει ισχυρή κοινωνική διεκδίκηση η ανα-
βάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η διασφάλιση του, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η αυριανή κοινωνική στελέχωση με υψηλού 
κύρους και κατάρτισης επιστήμονες, με άξιους επαγγελματίες και 
υπεύθυνους πολίτες που θα ανοίξουν νέους ορίζοντες προόδου 
και ευημερίας για το αύριο του τόπου.
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΜΑΝΩΛΗ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ

 
Η απώλεια του Μανώλη Μπουλασίκη σημαίνει πολλά, για όσους ευτυχήσαμε να 

τον γνωρίζουμε, να συνεργαστούμε μαζί, είτε στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ημαθίας, 
που υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως πρόεδρος, είτε στον Συνεταιρισμό Φαρμακο-
ποιών Ημαθίας, που υπήρξε πρωτεργάτης για την ίδρυσή του. Ήταν ένας άνθρωπος, 
που ήθελε να βοηθά τους πάντες και διέθετε ξεχωριστό χιούμορ, έτσι ώστε η γνωριμία 
μαζί του ήταν απόλαυση.

Για μένα υπήρξε ένας ξεχωριστός Φίλος και Συνάδελφος και εκφράζω την βαθειά 
μου θλίψη....

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ…
Χειροκροτoύσα  
την γνωριμία μου με τους πόθους
όταν ετοίμαζα τους στίχους,
για τον Ιούλιο στην βεράντα.

Ζητούσα βοήθεια 
για την ελεύθερη συναγωγή 
των ονείρων τότε.

Έτσι ζουν οι σκέψεις,
έλεγα,
κρατώντας απ` το χέρι 
τις ταινίες μικρού μήκους της Ευτυχίας.
 
Όταν  αγγίζεις το μακριά 
απ` τα χρειώδη, 
και τις δενδροστοιχίες της ευθείας 
γραμμής.

Έψαχνα στην έρημο 
το νόημα «των δρόμων.

Μένανε μονάχα κάτι ερημίτες
που δείχνανε με τα δάχτυλά τους 
τον Ουρανό
σ` αυτούς 
που είχανε χάσει το δρόμο τους.

Το σώμα των νυχτοφυλάκων 
του Ρέμπραντ, 
άναβε τα φώτα.

Οι Μωαμεθανοί 
έψαχναν στην Ιστορία τα χρόνια που 
κρύφθηκαν. 

Οι Οδοιπόροι ζητούσαν το νόημα 
των περιηγήσεων.

Οι κοσμοναύτες την αλήθεια του διαστήματος
και 
κάτι ρήτορες…
 
…γιατί 
κελαηδούν τα πουλιά κρυμμένα
 στην αμυγδαλιά…
και όχι στις θορυβώδεις Πόλεις… 

Γιάννης Ναζλίδης

Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
Συγχαρητήρια στους 

εισαχθέντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Με αφορμή την ανα-

κοίνωση των βάσεων, ο 
Υφυπουργός Οικονομι-
κών και Βουλευτής Ημα-
θίας, κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Συγχαρητήρια στα 
παιδιά που είδαν να δι-
καιώνονται οι κόποι και οι 
προσπάθειές τους με την 
ανακοίνωση των βάσεων 
και την είσοδο τους στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα. Ένα όμορφο τα-
ξίδι ξεκινά και ένας νέος 
αγώνας αρχίζει, με στόχο 
τη γνώση και την απόκτη-

ση επαγγελματικών εφοδίων. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που αγωνίστηκαν 
αλλά δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια τους. Η ζωή όμως είναι μπροστά τους 
και τώρα αρχίζουν όλα». 

Συγχαρητήριο μήνυμα
 του διευθυντή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Ημαθίας
Με αφορμή τη χθε-

σινή ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των 
φετινών πανελλαδικών 
εξετάσεων, νιώθω την 
ανάγκη να συγχαρώ α-
πό καρδιάς όλους τους 
συμμετέχοντες, οι οποί-
οι κατόρθωσαν να ολο-
κληρώσουν αυτόν τον 
απαιτητικό μαραθώνιο 
και να κόψουν το νήμα 
του τερματισμού. Για α-
κόμη μια χρονιά, η παν-
δημία επέφερε επιπρό-
σθετες δυσκολίες, τις 
οποίες οι τελειόφοιτοί 

μας ξεπέρασαν με την ανεκτίμητη αρωγή των γονέων, των κηδεμόνων, των 
εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολειών τους, τους οποίους, ομοί-
ως, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω. Σε όσους πέτυχαν το στόχο 
τους, εύχομαι μια γόνιμη και δημιουργική διαδρομή στον επιστημονικό χώρο 
που επέλεξαν. Όσων οι προσπάθειες δεν ευοδώθηκαν αυτή τη φορά, θα 
ήθελα να τους παρακαλέσω να μην απογοητεύονται και να τους παρακινήσω 
να μην εγκαταλείψουν τα όνειρά τους αλλά να δώσουν ακόμη μια ευκαιρία 
στον εαυτό τους. 

Με την πεποίθηση ότι οι νεοεισερχόμενοι στην ενήλικη ζωή θα κάνουν 
τον κόσμο μας ομορφότερο, τους διαβεβαιώνω ότι θα εξακολουθήσουμε να 
είμαστε υπερήφανοι με τις επιτυχίες τους και να στεκόμαστε πλάι τους σε 
κάθε δυσκολία. 

Με εκτίμηση
Αλατζόγλου Δ. Αθανάσιος
Δ/ντης της Δ.Δ.Ε Ημαθίας



Του Δ.Π.ΤΟΛΙΟΥ

Θα μπορούσε μια παρουσίαση για τον βεροιώτικο προσκοπισμό των 
νεώτερων χρόνων να μην συμπεριλαμβάνει τον Μιχάλη; Θα μπορούσε να 
μην γίνει αναφορά στον άνθρωπο που πρόσφερε στον προσκοπισμό την 
ψυχή του; Θα μπορούσε, ίσως αντιτείνουν μερικοί, εξαιτίας του αναπάντε-
χου, στενόχωρου τρόπου αποχώρησης από την ζωή στις 15.5.2015 αλλά 
και όσων στεναχώρησε και έφερε σε δύσκολη θέση τα τελευταία χρόνια. Θα 
θεωρούσα λειψή μια τέτοια προσπάθεια αν δεν συμπεριλάμβανα και τον 
Μιχάλη Αδαλόγλου. ‘Έστω και τώρα 7 χρόνια μετά την αποχώρηση του ο-
φείλω να το κάνω. Πρώτα από όλα διότι (όσο με άφηνε στο τέλος γιατί από 
άλλους μάθαινα τα κατορθώματα του) ήμουν πολύ κοντά του για πολλά 
προσκοπικά χρόνια, ζήσαμε ατέλειωτες στιγμές σε βουνά, θάλασσες και 
λαγκάδια, στον προσκοπισμό αλλά και στην ζωή, με τίμησε επιλέγοντας με 
να βαφτίσω το ένα από  τα τρίδυμα (την Ευαγγελία) που απέκτησε με την 
ριζωματιώτισσα Γιάννα Μανωλοπούλου. Κατά την εκφορά, στον ασφυκτικά 
γεμάτο Άγιο Αντώνη, ο Γιώργος Χιονίδης μου είπε χαμηλόφωνα πως έπρε-
πε να πω δύο λόγια για τον κοινό μας φίλο, όμως εγώ δεν θέλησα, δεν είχα 
το σθένος ίσως και την σιγουριά ότι θα μπορούσα να φανώ χρήσιμος και 
να πω δυο   κουβέντες για τον φίλο μου με τον οποίο ήμουν θυμωμένος έ-
στω και αν είχε πεθάνει μια μέρα πριν. Γνωρίζω τώρα καλά ότι ο Μιχάλης 
φεύγοντας στεναχώρησε και έφερε σε δύσκολη θέση όχι μόνο την οικογέ-
νεια του αλλά και συγγενείς και πολίτες της Βέροιας. Εκτός όμως από ότι 
«ο θανών δεδικαίωται» (το «δεδικαίωται» εδώ δεν σημαίνει «είναι δικαιωμέ-
νος» αλλά «είναι απαλλαγμένος» Ο γαρ αποθανών δεδικαίωται από της α-
μαρτίας», λέει ο Παύλος στην Προς Ρωμαίους επιστολή, «Γιατί σ’ έναν που 
πέθανε, η αμαρτία δεν έχει πια καμιά εξουσία», αυτή είναι η επίσημη μετά-
φραση της φράσης από τη Βιβλική Εταιρεία) η αλήθεια κατά την γνώμη μου 
είναι ότι ο Μιχάλης Αδαλόγλου του Αβραάμ και της Γεωργίας, υπήρξε ένας 
ξεχωριστός, χαρισματικός και ικανός, πρωτοπόρος  εκπαιδευτικός αλλά και 
πρόσκοπος. Θα σταθώ στα χρόνια του προσκοπισμού και τα πρώτα χρό-
νια  της σταδιοδρομίας του ως εκπαιδευτικού . Γεννήθηκε το 1963. Γνωρι-
σθήκαμε στο 1ο σύστημα, στο Μέγαρο Ζώκου, σε αίθουσα που παραχω-
ρούσε για χρόνια δωρεάν στους προσκόπους ο γιατρός Νικόλαος Παπαχα-
ραλάμπους, πατέρας του Βαγγέλη, εγώ απλός πρό-
σκοπος και αυτός ενωμοτάρχης των Αετών. Είχε και 
τον  αδελφό του Δημήτρη λυκόπουλο στην Αγέλη. 
Άλλοι ενωμοτάρχες της ομάδας μας ήταν ο Αντώνης 
Λαχανόπουλος (αεροπρόσκοπος) , ο Πέτρος Αμοι-
ρίδης , ο Γιάννης Αντωνιάδης . Μου έκανε πρώτη ε-
ντύπωση η παρατηρητικότητα του,  τον Νοέμβριο 
του 1977 ακολουθώντας η ομάδα τα ανιχνευτικά σή-
ματα στον χωμάτινο δρόμο προς Ραχιά, σε εκδρομή 
, ανακάλυψε λίγο πιο πάνω από την Μαγούλα, τους 
προπορευόμενους βαθμοφόρους που άφηναν ίχνη 
για να φθάσουμε στον τελικό προορισμό, το κατόρ-
θωμα των Αετών ήταν τόσο σημαντικό, που πρό-
σθεσαν στην «άμιλλα» τόσους πολλούς βαθμούς 
στην ενωμοτία τους, που οι άλλοι, όσους να μαζεύ-
αμε στη συνέχεια (ίχνη, κόμποι, φωτιά, μαγείρεμα) 
δεν υπήρξε περίπτωση να το ξεπεράσουμε. Τα χρό-
νια εκείνα ο Μιχάλης ήταν αδελφικός φίλος με τον 
Νίκο Ταιπλιάδη, γιό του εμπόρου και σκηνοθέτη 
Γιάννη Ταιπλιάδη. Προσκοπισμός, χριστιανική ένω-
ση, ψαλτήρι στον Άγιο Αντώνη. Ο Νίκος έγινε υπαρ-
χηγός στην Ομάδα και ο Μιχάλης υπαρχηγός και σύντομα αρχηγός στην Α-
γέλη Λυκοπούλων, διαδεχόμενος τον Γιάννη Λαμπίδη, έγινε δηλαδή Ακέ-
λας. Ο Μιχάλης ήταν χαρισματικός στην επαφή του με τα μικρά παιδιά και 
ειδικά τα λυκόπουλα. Τα μάγευε και έπαιρνε από αυτά στις δράσεις όλη 
τους την ενεργητικότητα και δημιουργικότητα. Τα λυκόπουλα τον λάτρευαν. 
Οι μητέρες αναζητούσαν τον Αρχηγό. Οι δράσεις των λυκόπουλων ήταν 
πάντα επιτυχημένες, σε οργάνωση, αποτέλεσμα, και οικονομικά. Ήταν γε-
μάτος εκπλήξεις, παιχνίδια, ευρηματικότητα. Εφάρμοσε πρώτος στην Ελλά-
δα, την ιδέα να εισέρχονται τα ανήλικα (αγόρια, και μετά το 1979 και κορί-
τσια) στα λυκόπουλα, από την προσχολική ηλικία, με την πειραματική ομά-
δα των Μικρών Εξερευνητών. Χρησιμοποιούσε κραυγές, συνθήματα, τρα-
γούδια, διασκευασμένα και αυθεντικά που φεύγοντας τα τραγουδούσαν τα 
παιδιά στο υποσυνείδητο τους. Η  γειτονιά στην οδό Περικλέους στην παλιά 
Μητρόπολη καμάρωνε τον  Μιχάλη. Αριστούχος, απόλυτα μεθοδικός,   ευ-
γενικός, πρόθυμος. Στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, εχρήσθη Αναγνώ-
στης από τον Κυρό Δεσπότη Παύλο, ενώ κράτησε αδελφική φιλία και σχέση 
με τον αρχιμανδρίτη π. Παύλο Σινιόλα, με τον οποίο ήταν συμμαθητές, τον 
πάντρεψε και τον κήδεψε κιόλας ο π. Παύλος αλλά και τον Κυρό Δεσπότη 
Δράμας Παύλο Αποστολίδη με τον οποίο ήταν συνομήλικοι και παιδικοί φί-
λοι. Ο πατέρας του Αβραάμ όπως και θείος του Λάζαρος διατηρούσαν κα-
τάστημα μεταλλικών επίπλων για χρόνια στην Π.Τσαλδάρη στην παλιά οι-
κία Πολυζωίδη, στο κέντρο της αγοράς και ο Μιχάλης από μικρός βοηθούσε 
τον Αβραάμ στις δουλειές όλο τον χρόνο. Αριστούχος στις εγκύκλιες σπου-
δές, ήθελε να γίνει δάσκαλος και συνειδητά επέλεξε να φοιτήσει στο τεχνικό 
λύκειο για να εισέλθει στην παιδαγωγική ακαδημία Λαρίσης με τον βαθμό 
του (άριστα). Ως δόκιμος στα τεθωρακισμένα απολύθηκε με λαμπρές εκθέ-
σεις κάνοντας φιλίες κ σχέσεις ζωής. Με τον Μιχάλη η προσκοπική γενιά 
μου ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο το 1980 και στην 
Ιταλία το 1987. Συνδεόταν ιδιαίτερα με την οικογένεια Κιοσέογλου, τον Σω-
κράτη, τον Ακη, με όλα τα παιδιά του 1ου,  τον Θανάση Τσολοζίδη, τον Μι-
χάλη Κορδονίδη .  Στην Ιταλία στο Eurofolk 1989 εκατοντάδες ευρωπαίοι 
κατασκηνωτές τον αναζητούσαν στις παρέες τους για να τραγουδήσουν σε 
δική του ιταλική διασκευή-πατέντα  το Buena k na si –Buena K na no, φο-
ρώντας ένα πάνινο καπέλο με εκατοντάδες αναμνηστικά pins από όλη την 
Ευρώπη. Το σακίδιο και το αντίσκηνο του, άστραφταν από καθαριότητα, τα 
εργαλεία του, τα προσωπικά του είδη. Στήσαμε μαζί ατέλειωτες σκηνές, 
κρεβάτια, υπηρεσίες, για τους παλιούς προσκόπους στις ετήσιες συναντή-
σεις τους και πλάι-πλάι τραγουδούσαμε τα διασκευασμένα προσκοπικά 
τραγούδια. Λάκης Ουσουλτζόγλου, Θανάσης Τσολοζίδης, Μπάμπης Παπα-

δόπουλος, Δημήτρης Τόλιος, Μιχάλης Αδαλόγλου,  με ατέλειωτη επιτραπέ-
ζια «αγωνία» και ρυζόγαλα στο Γρα-Γρού,  παξιμάδια χειροποίητα  της Πα-
ρασκευούλας  . Ιδιαίτερη  φιλία είχε και με τον Σπύρο Τελλίδη, ο οποίος, και 
πάλι αληθινός αρχηγός, όταν ήδη είχε αρχίσει η πτώση, τον αναζήτησε και 
επιμελήθηκαν μαζί για μήνες το λεύκωμα 100 χρόνια βεροιώτικου προσκο-
πισμού. Γιατί ο Σπύρος ήξερε την δυνατότητα και τα προτερήματα του προ-
σκόπου του. Ο Μιχάλης υπήρξε εξεταστής μου σε προσκοπικές διαδικασίες  
εκπαίδευσης, ποτέ δεν κοιτούσε να σε κομπλάρει, θυμάμαι στην δοκιμασία 
αγγελιοφόρου, έπρεπε να του απαγγείλω πιστά  ένα μήνυμα που μου έδω-
σαν από την κατασκήνωση , μετά από πορεία 2 χιλιομέτρων και αναζήτηση 

του στο δάσος, με χαμόγελο έδινε κουράγιο στην παρέα 
και ποτέ δεν απόπαιρνε τους νεώτερους. Σε δύσκολες οι-
κονομικά στιγμές που είχε ο προσκοπισμός της Βέροιας, ο 
πατέρας του Αβραάμ συμπαραστάθηκε υλικά και ηθικά.  
Ενα χειμωνιάτικο βράδυ στην Καστανιά με πολύ χιόνι, εί-
χαν τελειώσει τα ξύλα, τα λυκόπουλα κρύωναν  στις κου-
βέρτες και τα ξημερώματα άρπαξε δύο ξύλινα παγκάκια, 
τα έσπασε  και τα πέταξε στο μεγάλο τζάκι για να κρατήσει 
την ζεστασιά και την φλόγα μέχρι το ξημέρωμα. Τα προτε-
ρήματα του αυτά, η μετριοπάθεια του και η αγάπη του στο 
διάβασμα και τα βιβλία δεν πέρασαν απαρατήρητα από 
τον Γιώργο Χιονίδη, ο οποίος του πρότεινε και τον συμπε-
ριέλαβε στο ψηφοδέλτιο των δημοτικών εκλογών του 1994 
, όπου ο  Χιονίδης κατέβηκε ως υποψήφιος δήμαρχος, χω-
ρίς κομματική υποστήριξη, ως κίνηση βεροιωτών και κέρ-
δισε 3 έδρες στον δημοτικό συμβούλιο, άθλος πραγματι-
κός με το ισχύον τότε εκλογικό σύστημα και δίχως κομμα-
τική ένταξη,: Γιώργος Χιονίδης, Δημήτρης Ζαμάνης, Μιχά-
λης Αδαλόγλου (δήμαρχος εξελέγη ο Γιάννης Χασιώτης). 
Τον τίμησαν τον Μιχάλη εκατοντάδες πολίτες, πορεύθηκε 
και στα κοινά, αντιπρόεδρους του δημοτικού συμβουλίου, 

αντιπρόεδρος στην Στέγη, στις δημοτικές επιτροπές που συμμετείχε με χα-
μόγελο, αγάπη και μετριοπάθεια, τόσο ώστε στη συνέχεια επελέγη να είναι 
υποψήφιος και με τον Γιάννη Χασιώτη σε επόμενες εκλογές τον 1998. Όταν 
τελείωνα από τα δικαστήρια στο ρολόι νωρίς, περνούσα από την τάξη του, 
τώρα θα σας κάνει μάθημα ο κ. Δημήτρης έλεγε στους μαθητές του, οι ο-
ποίοι με αναγνώριζαν , τα παιδιά τον λάτρευαν και ούρλιαζαν με συνθήματα 
και κραυγές από χαρά πίσω του στα διαλείμματα και στις γιορτές. Ο Μιχά-
λης ήθελε πάντοτε να τα κάνει όλα άριστα, φανταιζί και με πολυτέλεια, ίσως 
αυτό τον οδήγησε να ξαστοχήσει σε υπολογισμούς και υποσχέσεις, προτι-
μούσε λχ να χαρίζει τον χρυσόδετο τιμητικό τόμο  με την απαστράπτουσα 
εμφάνιση, δεν αρκούνταν στο λιτό και ευτελές. Σταθερός συνεργάτης αρ-
θρογράφος στον τοπικό τύπο και σε περιοδικά , θα θυμηθώ και τούτο δα, 
ήταν ο ομιλητής τον δεκαπενταύγουστο  στην Σουμελά παρουσία των αρ-
χών, , διάβαζα τότε για την εξεταστική μου στην Θεσσαλονίκη, άδεια η πό-
λη, τα καφενεία είχαν την τηλεόραση συντονισμένη στην ΕΡΤ και τον άκου-
γα από τα ηχεία στην άδεια πλατεία της ‘Έκθεσης Θεσσαλονίκης  να μιλά 
στην δοξολογία για την Σουμελιώτισσα. Γελούσα και τον καμάρωνα. Από τα 
χέρια του δωρήθηκαν  ατέλειωτα ρεβανί Βεροίας σε όποιον  ξένο , πανεπι-
στημιακό, επισκέπτη της πόλης σε κάθε ευκαιρία, πάντοτε συνοδεύονταν 
με δώρο έναν τόμο , μια έκδοση της Βέροιας, ένα τοπικό κρασί. Όταν απέ-
κτησαν τα τρίδυμα, τον Αβραάμ, την Άννα - Μαρία και την βαφτισιμιά μου 
Ευαγγελία, (και τα τρία παιδιά πέρασαν στο Πανεπιστήμιο , Πολυτεχνείο, 
Φιλοσοφική, Παιδαγωγική λίγους μόνο μήνες μετά τον θάνατο του και στη-
ρίζουν δυνατά, εργαζόμενα την Γιάννα στον δύσκολο αγώνα να τα αναστή-
σει) ήρθε στην Βέροια ο Γεράσιμος Αρσένης ως υπουργός Παιδείας για να 
εγκαινιάσει την νέα δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης, ο Μιχάλης άνοιξε τον 
νομοθετικό  δρόμο στην επικοινωνία μαζί του,  ώστε η γονική άδεια όσων 
αποκτούσαν δίδυμα ή τρίδυμα , να μην είναι μόνο ένα έτος αλλά ίσα έτη με 
τον αριθμό των τέκνων που γεννήθηκαν. Το πέτυχε άτυπα για την περίπτω-
ση του, στη συνέχεια νομοθετήθηκε χάρη σε αυτόν η περίπτωση του για ό-
λους τους έλληνες . Με την φυσαρμόνικα και το γέλιο στις συναθροίσεις 
των προσκόπων, των εκπαιδευτικών, στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες,  
μέλος της Παμμακεδονικής, του Συλλόγου Μικρασιατών, της Εταιρείας Πο-
λιτισμού αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον βεροιώτικο προσκοπισμό, νο-
μίζω ότι έπρεπε δικαιωματικά να του προταθούν τα καθήκοντα τοπικού ε-
φόρου, αμέσως μετά την λήξη της θητείας Θανάση Στάντζου. Ως δάσκαλος, 
παράλληλα διάβαζε και  έλαβε και το πτυχίο του Θεολόγου. Με σαρκαστικό 
χιούμορ πολλές φορές, ξέφευγε από τις δύσκολες καταστάσεις, (ή έτσι νό-
μιζε τουλάχιστον). Ένα μεγάλο δημόσιο προσκοπικό εύγε κ θαυμασμό στον 

Γεράσιμο Καλιγά για την στήριξη του  στα δύσκολα χρόνια και στις σπουδές 
των παιδιών του. Ο Στάντζος βουρκωμένος απέθεσε στο προσκέφαλο  του 
κατά την κήδευση την προσκοπική μαντήλα που τους ένωνε. Πέρασαν 7 
χρόνια από την φυγή του, έστω και τώρα,  δημόσια με καθυστέρηση, δικαι-
ούται ένα  κατευόδιο , να του πω  καλή αντάμωση, να τον βεβαιώσω ότι οι 
πρόσκοποι  που πέρασαν από την ομάδα του, τον αγαπούν και έχουν  γλυ-
κιά την μνήμη του, η μεγάλη προσκοπική παρέα θα ξαναμνημονεύσουμε το 
όνομα του στην Συνάντηση της Καστανιάς την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 
2022 γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροι-
ας. «Αν ένα παιδί τύχει να σου πει πως λυκόπουλο είναι, να μην γελαστείς, 
γιατί ψέματα θα σου έχει πει αν δεν το ιδείς γελαστό. Γιατί πάντα ένα λυκά-
κι, δεν θυμώνει, δεν δακρύζει, κι αν ένα κακό πάθει μια φορά εύθυμο ευθύς 
σφυρά». Με την παρουσίαση του αδελφού προσκόπου Μιχάλη Αδαλόγλου, 
ο γράφων επιλέγει να ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις προσώπων που 
πρωταγωνίσθησαν στα νεώτερα χρόνια του βεροιώτικου προσκοπισμού. 
Στις επόμενες  εβδομάδες θα θυμηθούμε στιγμές των συναντήσεων της Έ-
νωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας του παρελθόντος, ώστε το βράδυ της 
3 Σεπτεμβρίου 2022 όλοι μαζί να δώσουμε ραντεβού γύρω από την πυρά 
της Καστανιάς μας. Όσοι φόρεσαν την βεροιώτικη προσκοπική μαντήλα έ-
χουμε καθήκον και χαρά να είμαστε εκεί.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΕΝΑΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΚΕΛΑΣ - ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1981 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 
σημαιοφόρος της ΤΕΒ

1980 Λευκωσία με την Ερασμία Κυπριανού
 στο Προεδρικό

Αγιοι Πάντες 1978 Μιχ. Αδαλόγλου - Νικ. Ταϊπλιάδης

Μιχάλης Αδαλόγλου

Αρχηγός κατασκήνωσης λυκόπουλων με Μερόπη 
Τσελι και τον ιστορικό τηλεβόα του Τάκη Βλαχόπουλου



30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 9 www.laosnews.gr

CMYK

του Σαββατοκύριακου

Παύλος Δ. Πυρινός
ΠρώηνΤοπικός

ΈφοροςκαιΠρόεδρος
τηςΕ.Π.Π.Βεροίας

Η ιστορία των συναντή-
σεων της Ένωσης Παλαιών 
Προσκόπων Βεροίας αποτε-
λεί ένα έργο με πρόλογο και 
πράξεις (Συναντήσεις).

Είναι βέβαιο ότι δεν θα 
αποκτήσει ποτέ επίλογο.

Η ιδέα της δημιουργίας 
της Ένωσης ξεκίνησε την 
25η Μαρτίου 1972, όταν, με-
τά την παρέλαση οι: Τάκης 
Βλαχόπουλος, Τάσος Φελ-
λόπουλος, Νίκος Ντουφό-
πουλος, Βαγγέλης Χαχάκης 

και Νίκος Κανδήλας συγκε-
ντρώθηκαν στην Ελιά και 
συμφώνησαν πως πρέπει 
κάτι να γίνει, ώστε να πραγ-
ματοποιηθεί κατασκήνωση 
στην Καστανιά (Κατασκηνω-
τικό Κέντρο) όσων υπήρξαν 
Πρόσκοποι στη Βέροια για 
να ξαναζήσουν τις παιδικές 
και νεανικές τους προσκοπι-
κές αναμνήσεις.

Την απόφασή τους αυτή 
ανακοίνωσαν και σε άλλους 
παλιούς Προσκόπους.

Η ιδέα αυτή έγινε απο-
δεκτή με ενθουσιασμό, ωρί-
μασε και μπήκε στην ευθεία 
της πραγματοποίησης.

Πράγματι, στις 9-10 Σε-
πτεμβρίου 1972 πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη ιστορική 
συνάντηση των παλαιών 
Προσκόπων Βεροίας.

Η συνάντηση αυτή ήταν 
κάτι το απερίγραπτο, τα φα-
νταστικό. Αγκαλιές, φιλιά, 
αναμνήσεις από την παλιά 
προσκοπική ζωή, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια.

Ύστερα από αλλεπάλλη-
λες συνεδριάσεις, ορίστηκε 
η Προσωρινή Επιτροπή Δι-
οίκησης της Ένωσης, απο-
τελουμένη από τους: Νίκο 

Τζίμα, Νίκο Κανδήλα, Νίκο 
Καλαϊτζή, Δημήτρη Αμοιρίδη, 
Παναγιώτη Θεοδωρίδη, Άρη 
Γεωργιάδη, Ηρακλή Γεωρ-
γιάδη, Κώστα Χαρούση και 
Δημήτρη Κασαμπαλή.

Με ενέργειες του Νικολά-
ου Τζίμα, δικηγόρου, Τάκη 
Βλαχόπουλου κ.ά. αναγνω-
ρίστηκε η Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βεροίας ως ε-
πίσημο Σωματείο.

Ιδρυτικά μέλη είναι:
1. Βλαχόπουλος Δημήτριος
2. Μπουλασίκης Εμμανουήλ
3. Γούναρης Αργύριος
4. Τζιαμπούρας Θωμάς
5. Χαρούσης Κων/νος
6. Μαρμαράς Μιχήλ
7. Καννελίδης Κων/νος
8. Τσικής Κων/νος
9. Μήτσιου Χρήστος
10. Μπαζάκας Γεώργιος
11. Παπαδόπουλος Χρήστος
12. Χιονίδης Γεώργιος
13. Μπολάκης Κων/νος
14. Φωκάς Βασίλειος
15. Ντόρτας Ιωάννης
16. Κουϊκόγλου Ιορδάνης
17. Κόντας Γεώργιος
18. Τσιρτόπουλος Αντώνιος
19. Γεωργιάδης Άρης
20. Γεωργιάδης Ηρακλής
21. Τζίμας Νικόλαος

22. Κανδήλας Νικόλαος
23. Καλαϊτζής Νικόλαος
24. Αμοιρίδης Δημήτριος
25. Θεοδωρίδης Παναγιώτης
26. Τζίγκας Εμμανουήλ
27. Κορδονίδης Παναγιώτης
28. Χουβαρδάς Ευάγγελος

29. Κανελλίδης Τηλέμαχος και
30. Ριμπάς Ιορδάνης
Το Σεπτέμβριο (1973),

έγιναν οι πρώτες εκλογές 
για την ανάδειξη Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης, 
και εκλέχτηκαν οι:

1. Νικόλαος Τζίμας, Πρόεδρος
2. Τάκης Κασμαπαλής, Α-

ντιπρόεδρος
3. Παναγιώτης Πρατσο-

λάκης, Γ. Γραμματέας
4. Νίκος Κανδήλας, Ταμίας
Μέλη:
5. Παναγιώτης Θεοδωρίδης
6. Γεώργιος Καπετανάκης
7. Ηρακλής Γεωργιάδης
8. Δημήτριος Αμοιρίδης
9. Νίκος Καλαϊτζής
Παράλειψη, αν δεν ση-

μειώσουμε και το όνομα του 
Τάκη Βλαχόπουλου, του τό-
τε Περιφερειακού Εφόρου 
Ημαθίας που κίνησε γη και 
ουρανό για την προκοπή του 
προσκοπισμού σ’ όλα τα ε-
πίπεδα.

Στο προσκλητήριο κάλε-
σμα της προσωρινής Διοίκη-
σης, με πρωστάρη τον Βλα-
χόπουλο, παρευρέθηκαν στη 
διήμερη κατασκήνωση της 
Καστανιάς (1972) των Πα-
λαιών Βεροιέων Προσκόπων 
και πολλοί που δεν ζούσαν 
στη Βέροια (από Ρόδο, Γιάν-
νενα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, 
Πελοπόννησο και νησιά).

Ζήσανε όσοι ευτυχήσανε 
να βρεθούν στην κατασκήνω-
ση αυτή στιγμές που χαρά-
χτηκαν βαθιά στην ψυχή τους.

Το Σαββατοκύριακο αυτό, 
στάθηκε μια ευτυχισμένη πα-
ρένθεση στην ιστορία ζωής 
και δράσης της Ένωσης Πα-
λαιών Προσκόπων Βεροίας.

Στο προσκλητήριο αυτό 
πήραν μέρος 150, περίπου, 
παλαιοί πρόσκοποι Βεροιώ-
τες από διάφορες πόλεις.

Αρχηγός της κατασκήνω-
σης ορίστηκε ο αρχαιότερος 
πρόσκοπος, ο Γεώργιος Α-
στεριάδης και υπαρχηγοί οι: 
Β. Χατζηγεωργίου, έφορος 
Περιφερειακής Εφορείας 
Θεσ/νίκης, Κ. Παυλίδης και Ι. 
Σακελλαρίδης.

Οι κατασκηνωτές διαχωρί-

στηκαν σε 10 Ενωμοτίες, με 
Ενωμοτάρχη και Υπενωμο-

τάρχες, με τις εξής ενωμοτίες:
1. Αετοί
2. Λέοντες
3. Κοκόρια
4. Λύκοι
5. Βάτραχοι
6. Κουκουβάγιες
7. Ελάφια

8. Τίγρεις
9. Σκίουροι και
10. Λαγοί
που εγκαταστάθηκαν στις

ετοιμασμένες σκηνές.
Στις 9 μ.μ. πραγματο-

ποιήθηκε στην πλατεία της 
κατασκήνωσης η γιορτή της 
μεγάλης πυράς με αυτο-
σχέδια σκετς από όλες τις 
Ενωμοτίες, τραγούδια προ-
σκοπικά, ανέκδοτα από το 
παρελθόν και ψυχαγωγικό 
μουσικό πρόγραμμα.

Η Ενωμοτία των «Κου-
κουβαγιών» διακρίθηκε με το 
«τρελό σκετς» τεστ νοημοσύ-
νης (Ενωμοτάρχης ο Νίκος 
Τζίμας και υπενωμοτάρχης ο 
Γιώργος Ματαράγκας).

Οι «μεγάλοι» ξανάγιναν 
«παιδιά» και έζησαν για λίγο 
αλησμόνητες νεανικές στιγ-
μές, πάνω στα υψώματα της 
Καστανιάς.

Την επόμενη ημέρα, Κυ-
ριακή 10-9-1972, πραγματο-
ποιήθηκε υπαίθριος εκκλη-
σιασμός και στη συνέχεια, 
ύστερα από μια πορεία στο 
δάσος, και συνεδρία, όπου, 
μπροστά στον τότε ανα-
πληρωτή έφορο περιοχής 
Κεντρικής Μακεδονίας, αεί-
μνηστο Ανδρέα Βαλταδώρο, 
αποφασίστηκαν:

α) Να δημιουργηθεί ε-
πίσημα η Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βεροίας σε Σω-
ματείο, δίπλα στην Τοπική 
Εφορεία Προσκόπων Βεροί-

ας και β) η συνάντηση να 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
χρόνια στην Καστανιά.

Στο επίσημο γεύμα, το 
μεσημέρι της Κυριακής, χαι-
ρέτισαν τη συγκέντρωση ο 
Περιφερειακός Έφορος Η-
μαθίας, ο εμπνευστής και 
οργανωτής της κατασκήνω-
σης αυτής Βλαχόπουλος Δη-
μήτριος αναπτύσσοντας τα 
προβλήματα του προσκοπι-
σμού στην Ημαθία, ο πρω-
τοσύγκελος, ο Δήμαρχος Βέ-
ροιας Γεώργιος Τσαλέρας, 
ο Έφορος περιοχής Κ.Δ. 
Μακεδονίας Νικολιδάκης, οι 
υπαρχηγοί της κατασκήνω-
σης και άλλοι.

Το απόγευμα, ακολού-
θησε με τάξη, ομαδικά, η α-
ναχώρηση για προσκύνημα 
στη Σουμελά και στη συνέ-
χεια για τη Βέροια.

Η μεγάλη φάλαγγα των 
κατασκηνωτών σταμάτησε 
στην Πλατεία Ωρολογίου για 
κατάθεση στεφάνου στο η-

ρώο των πεσόντων.
Αυτό σήμανε το τέλος της 

ιστορικής αυτής συνάντησης. 
Οι κατασκηνωτές αναπολή-
σανε το παρελθόν και ζήσανε 
μια θαυμάσια προσκοπική 
ζωή των αναμνήσεων και 
των νεανικών χρόνων.

Την όλη κατασκηνωτική 
αυτή εκδήλωση παρακο-
λούθησαν δημοσιογράφοι, 
φωτογράφοι και κλιμάκιο της 
τηλεόρασης που αποθανά-
τησαν τις όμορφες στιγμές 
των κατασκηνωτών.

Οι ημερήσιες εφημερίδες 
και τα τηλεοπτικά δίκτυα α-
σχολήθηκαν ενθουσιαστικά 
με την εκδήλωση και την πα-
ρουσίασαν πανελλήνια.

Η πρώτη αυτή ιστορική 
συνάντηση έγινε αιτία της 
συνέχισης ανά διετία, των 
μετέπειτα προσκοπικών συ-
ναντήσεων.

Έτσι φθάσαμε 
στην 19η συνά-
ντηση (σημαντικό 
σταθμό στα προ-
σκοπικά χρονικά 
της Βεροίας) που 
πραγματοποιήθηκε 
το 2018.

Το έτος αυτό 
γιορτάσαμε τα 100 
χρόνια του Βεροι-
ώτικου Προσκοπι-
σμού (1918-2018) 
και φέτος (2022) 
γ ιορτάζουμε  τα 
50 χρόνια (1972-
2022) της Ένωσης 
Παλαιών Προσκό-
πων Βεροίας.

Η πρώτη αυτή 
ιστορική συνάντη-
ση των Παλαιών 
Προσκόπων Βεροί-
ας (1972) συνετέ-
λεσε στην:

α) σύσφιξη της 
σχέσης παλαιών 
και των εν ενεργεία προσκό-
πων

β) οικονομική ενίσχυση 
των Συστημάτων

γ) επάνδρωση των Προ-
σκοπικών Συστημάτων με 
στελεχιακό δυναμικό και γενι-
κότερα στη διάδοση και ανά-
πτυξη της προσκοπικής ιδέ-
ας, όπως, ακριβώς έγινε και 
μετά τη συνάντηση (2018) 
για τα 100 χρό0νια 
του Βεροιώτικου 
Προσκοπισμού.

Στ ις  2-3  Σε -
πτεμβρίου 2022 
θα έχουμε  στο 
Κα τα σ κ η ν ωτ ι κό 
Κέντρο Καστανιάς 
το αποκορύφωμα 
των εορταστικών 
εκδηλώσεων για 
τα 50 χρόνια της 
ΕΝΩΣΗΣ με πολ-
λές εκπλήξεις που 
προετοιμάζει  το 
Διοικητικό Συμβού-
λιο των Παλαιών 
Προσκόπων με 
πρόεδρο-Αρχηγό 
τον Νίκο Ουσουλ-
τζόγλου.

Τέλος, ως ο αρ-
χαιότερος πρώην 
Τοπικός Έφορος 
και Πρόεδρος της 
Ένωσης, θεωρώ 
ηθική υποχρέωσή 
μου και δημόσια να 
ευχαριστήσω και συγχαρώ 
τους παρακάτω που ήταν 
και είναι οι κύριοι συντελε-
στές της ίδρυσης, ζωής και 
δράσης της Ένωσης έως 
σήμερα:

1. Δημήτριο Βλαχόπουλο
2. Νικόλαο Τζίμα
3. Γεώργιο Ματαράγκα
4. Θεοφάνη Σύρπη
5. Θεόδωρο Αλδάκο
6. Γεώργιο Χιονίδη
7. Σπύρο Τελλίδη
8. Νίκο Καλαϊτζή
9. Μέρκο Κούτρα
10. Θανάση Στάντζο
11. Μερκούριο Βαρακλή

12. Νικόλαο Ουσουλτζό-
γλου

13. Δημήτριο Τόλιο
14. Σωτήρη Τσέλιο
15. Μερώπη Τσέλιου
16. Τους διατελέσαντες

προέδρους της Ένωσης
17. Τα ιδρυτικά μέλη
18. Τα μέλη του Δ.Σ. Πα-

λαιών Προσκόπων των τε-
λευταίων ετών.

Σ’ αυτούς που έφυγαν α-
πό την πρόσκαιρη αυτή ζωή, 
η αναφορά στο όνομά τους 
ας είναι ένα πνευματικό μνη-
μόσυνο.

Αν παρέλειψα κάποιον, 
αυτό δεν ήταν στις προθέ-
σεις μου. Ζητώ συγνώμη. 
Καλή αντάμωση στις 3-4 Σε-
πτεμβρίου.

Οι Παλιοί Πρόσκοποι φέτος γιορτάζουν τα 50 χρόνια ζωής και 
δράσης της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βεροίας (1972-2022)

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι



Στην συμπλήρω-
ση του έμψυχου 
δυναμικού ενόψει 

της νέας αγωνιστικής 
σεζόν, προχωράει 
με γοργούς ρυθμούς 
η ΒΕΡΟΙΑ. Οι ιθύνο-
ντες της ομάδας σε 
συνεργασία με το νέο 
προπονητή Κώστα Ανυ-
φαντάκη, έχουν ήδη 
κάνει κινήσεις για την 
ενίσχυση του ρόστερ, 
το οποίο θα αποτελείται 
από 25 ποδοσφαιριστές 
και αυτή τη στιγμή έχει 
καλυφθεί περίπου το 
60%.

Μέχρι τώρα λοιπόν, στο δυνα-
μικό της «Βασίλισσας» βρίσκονται 
οι Μουχάλης, Τασιόπουλος, Περ-
δίκης, Ισαακίδης, Φοφανά, Βά-
ντσης που είχαν συμβόλαιο για 
έναν ακόμη χρόνο, οι Μαραγκός, 
Μπλέτσας, Ορφανίδης, Παπαχρή-
στος που συμφώνησαν να ανανε-
ώσουν την συνεργασία τους και οι 
νεοαποκτηθέντες Πάρης Ντουμά-
νης, Αλέξης Παπατζίκος.

Επίσης, οι «κυανέρυθροι» έχουν 
έρθει σε συμφωνία με άλλους δύο 
ποδοσφαιριστές, τον 26χρονο στό-
περ Απόστολο Στίκα και τον 22χρο-
νο μέσο Δημήτρη Θωμαΐδη, οι οποί-
οι αγωνίζονταν στην Καβάλα.

Τέλος, σε καλό δρόμο βρίσκο-
νται οι συζητήσεις με δύο ακόμη 
Βεροιώτες παίκτες, τον 21χρονο 
γκολκίπερ Θόδωρο Βενετικίδη( 
δύσκολα γιατί ανανέωσε με την 
Ισπανική ομάδα για ένα ακόμη 
χρόνο )  και τον 26χρονο μεσοε-
πιθετικό Βασίλη Φασίδη.

Να σημειωθεί ότι στο ρόστερ 
ανήκει και ο Ίσμαελ Μπαϊντού, 
ωστόσο το ακριβό συμβόλαιό του 
θα λυθεί, καθώς ο παίκτης συ-
νεχίζει να είναι τραυματίας, ενώ 
επιστρέφουν από τον δανεισμό 
τους στα Τρίκαλα Ημαθίας οι Περ-
τσιούνης και Βασίλτσης. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ εκφράζει τα 

θερμά της συλλυπητήρια για την 
απώλεια του Στεφάνου Κασάπη, 
που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 
92 ετών.

Ο εκλιπών υπηρέτησε την 
«Βασίλισσα του Βορρά» από τον 
προεδικο θώκο και μάλιστα επί 
θητεία του η ομάδα κέρδισε την 
άνοδο στην Α’ Εθνική την περίοδο 
1986-87.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάζει

Οριστικό από το CAS: 
Παραμένει στην Γ’ Εθνική
ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων

Το CAS έστειλε στην ΕΠΟ (κατόπιν αιτήμα-
τος της τελευταίας) διευκρινήσεις σχετικές 
με την απόφαση για την υπόθεση της Α Ε 

Λευκίμμης.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του CAS που μόλις έφτασαν στην 
ΕΠΟ, η βαθμολογία μένει αμετάβλητη.

Ως εκ τούτου ο Μακεδονικός ανεβαίνει οριστικά στη Super 
League 2, η Κοζάνη καταλαμβάνει τη 2η θέση (μένει στη Γ Εθνική 
κατηγορία), υποβιβάζεται η ΑΕ Λευκίμμης στο τοπικό της ΕΠΣ Κέρ-
κυρας και ο Μεγας Αλέξανδρος Τρικάλων παραμένει στη Γ Εθνική 
κατηγορία.

Εγκρίθηκε ο κανονισμός 
Εγγραφών- Μεταγραφών

της ΟΧΕ
Με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού
Εγκρίθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού Λευτέρη Αυγενάκη και τίθεται άμεσα σε ισχύ ο κανονισμός 
Εγγραφών- Μεταγραφών της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελ-
λάδος. Επίσης η ΟΧΕ ενημερώνει πως οι μεταγραφές (ελεύθερες, 
υποσχετικές, άνευ συναίνεσης) που υπάγονται στα άρθρα 4 και 
5 του κανονισμού, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί το διάστημα 
1-31 Ιουλίου, θα έχουν καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 1η Αυ-
γούστου 2022. Η απόφαση και όλος ο κανονισμός βρίσκονται στο 
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.handball.org.gr/images/pdffiles/
RulesofTransferGreek2022.pdf
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«Γεμίζει» το ρόστερ της Βέροιας
με έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

01-08-2022 μέχρι 

07-08-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο 30-07-2022

08:00-14:30 ΓΚΡΕ-

ΖΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 

αστικά) 23310-23023

08:00-14:30 ΝΙΚΟ-

ΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 (κοντά 

στο 6ο Δημοτικό σχο-

λείο) 23310-66755

08:00-14:30 ΖΕ -

ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15 ΚΑΙ ΕΜΜ. ΖΑΧΟΥ ΓΩΝΙΑ(περ ΚΤΕΛ) 

23310-62163

14:30-21:00 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΡΑΣ 10 (κο-

ντά στα ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

21:00-08:00 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

48 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-71601

Κυριακή 31-07-2022

08:00-14:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 

53 23310-26789

14:30-21:00 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΡΑΒΑ 3 

(έναντι ΙΚΑ) 23310-27507

19:00-21:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 

23310-26914

21:00-08:00 ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 44 

23310-26914

Δευτέρα 01-08-2022

16:00-21:00 ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 26 (6ο Δημοτικό σχολείο) 23310-29101

16:00-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ 

ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

19:00-21:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

21:00-08:00 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 - ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ 23310-28491

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 29 Ιουλίου 

2022 στις 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας η Κρυ-
στάλλω Παππά σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 30 Ιου-

λίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας η Θεοδώρα Χρ. Κτενά σε ηλικία 
62 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 30 Ιουλίου 

2022 στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας 
Βαρβάρας στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας  ο 
Σταύρος Αργ. Δημητριάδης σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 29 Ιουλίου 

2022 στις 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία 
Κούρτη σε ηλικία 84 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 29 Ιουλί-

ου 2022 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Αριστομένης Γεωργ. Σιδηρόπουλος σε 
ηλικία 88 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 30 Ιουλίου 

2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής στην Ραψωμανίκη Ημα-
θίας ο Ιωάννης Αθαν. Γκιορτζής σε ηλικία 
97 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

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

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

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

Το Σάββατο 30 Ιουλί-
ου το πρωί θα ιερουργή-
σει στην Ιερά Μονή των 
Αγίων Πάντων Βεργίνης 
και θα τελέσει Κουρά 
Μοναχής.

Την Κυριακή 31 Ιου-
λίου το πρωί θα ιερουρ-
γήσει στον Ιερό Ναό του 
Τιμίου Προδρόμου Κα-
στανιάς.

Την Κυριακή 31 Ιου-
λίου στις 7:00 μ.μ. στον 
προαύλιο χώρο του πα-
νηγυρίζοντος Ιερού Να-
ού του Οσίου Αντωνίου 
Πολιούχου Βεροίας θα υποδεχτεί τον Τίμιο Σταυρό από το Πα-
νελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά Βερμίου. Στη 
συνέχεια θα χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και 
στην Ιερά Λιτανεία.

Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και 
θα τελέσει την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Διακόνου π. Θε-
οδοσίου Ερμίδη. Στο τέλος θα τελέσει τον καθιερωμένο Αγιασμό.

Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό 
Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Ξηρολίβαδο.

Την Τρίτη 2 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό 
Ναό του Προφήτου Ηλιού στο Άνω Ζερβοχώρι. 

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Δημητρίου και της Αγίας Μαρκέλλης της Χιοπολί-
τιδος στη Νέα Λυκογιάννη.

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου στις 9:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: 
«Το ύπουλο πάθος της κατακρίσεως» μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Βεροίας 
Παντελεήμων: 

«Πολυλογία: αιτία
 πολλών πτώσεων 

και αμαρτιών»
 
 Την Πέμπτη 28 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών 
«Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Πολυλογία: αι-
τία πολλών πτώσεων και αμαρτιών».

 
Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί μία ευκαι-

ρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγορίας στους δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε και μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 
μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος 
Λόγος 90.2 FM».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την Δευτέραν 1 Αυγούστου 2022 πανηγυρίζει ο Ιερός 

Ναό Οσίου ΑΝτωνίου του Βεροιέως.
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-7-2022
-7.00 μ.μ. υποδοχή Τιμίου Σταυρού. Μέγας Αρχιερατι-

κός Εσπερινός – Λιτανεία
-11.00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία
ΔΕΥΤΕΡΑ 1-8-2022
-7.00 π.μ. Όρθρος – Αρχιερ. Θεία Λειτουργία. Πρόο-

δος Τιμίου Σταυρού – Αγιασμός
-7.μ.μ. Εσπερινός – Παράκλησις

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
αδελφού και θείου

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚ.
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς
Δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δίπλα στη ΔΕΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 30 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡ.
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑ

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

Η σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

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

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο 
2 στρέμ. στους Γεωργια-
νούς, άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, περιφραγμένο, 
ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 
Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 
6983 277527.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
από 120 τ.μ. και πάνω (3 
ή 4 δωμάτια) για ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.: 6947 606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 
γ΄ όροφος, κέντρο, Πρ. 
Ηλία 5 (πάνω από την 
εκκλησία του Αγ. Δημη-

τρίου), ατομική θέρμαν-
ση αέριο, επιπλωμένο, 
κατάλληλο για φοιτητές. 
Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-
νομιούχο καινούργιο ορο-
φοδιαμέρισμα 10ετίας σε 
ιδιόκτητη οικοδομή, 100 
τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, σαλοκουζίνα, α-
τομική θέρμανση, A/C, ε-
λάχιστα κοινόχρηστα, με-
γάλα μπαλκόνια, θέα κά-
μπο. Περιοχή Καλλιθέα, 
450 ευρώ. Τηλ.:  6992 
760556 & 6974 142507.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα πλήρως ανακαι-
νισμένο, στην Τριανδρία 
Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 
σαλόνι ,  χωλ,  κουζίνα, 
W.C., φυσικό αέριο, air 
condi t ion,  πολύ κοντά 
στα Πανεπιστήμια. Πληρ. 

κιν.: 6978 008441.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δια-
μέρισμα στη Σκύδρα 90 
τ.μ., 1ος όροφος, ανακαι-
νισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 
ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 
Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζεται 
χωράφι 10 στρέμματα, 
χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 
6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώ-

νας με καφέ-εστιατόριο, 
στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο), 
στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ. 
6945931427.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για λά-

ντζα σε εστιατόριο για καθημε-

ρινή εργασια Παρέχεται οικία 

για διαμονή. Πληρ. τηλ.: 6972 

012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-

δα ηλικιωμένης για πρωινή ερ-

γασία. Τηλ. επικ.: 6932 317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 

διατροφή, διαμονή, πλήρης 

ασφάλιση και ικανοποιητι-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 

341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση ηλι-

κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-
μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 
τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304
Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-

κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

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

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

Η εταιρία PaniniΑ.Ε. επιθυμεί να 
προσλάβει εργάτες / εργάτριες παρα-
γωγής

ΑπαραίτηταΠροσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - 

βιομηχανική παραγωγή 
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
Πλήρη Απασχόληση
Άριστο περιβάλλον
Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προ-
σλάβει μηχανολόγο – μηχανικό παραγωγής  

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων 

ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε 

ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηρι-

στικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
Η εταιρία PainiΑ.Ε.επιθυμεί να προσλάβει τεχνολόγο τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων ERP
•Τουλάχιστον 5 χρονιά προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο τομέα των 

τροφίμων
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
Παρέχονται
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα
•Άριστο περιβάλλον
•Προοπτική εξέλιξης
Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr



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

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

www.mesitikoveria.gr

1530-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

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

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.

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

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

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com, καθώς και στα τηλέφωνα: 6981699354/
2331304180
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Μετά το πλαφόν στις πάγιες χρεώσεις, σε αύξηση 
τιμής της κιλοβατώρας προχωρούν οι πάροχοι

-Παρέμβαση και της ΡΑΕ και για τις πιστωτικές ρήτρες
Σε αυξήσεις των ανταγωνιστικών χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος προχωρούν 

οι προμηθευτές ρεύματος που είχαν αυξήσει τα πάγια και υποχρεώνονται μετά το πλαφόν 
να τα μειώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες (in.gr), οι πάροχοι που είχαν διαμορφώσει πάγιες χρεώσεις 
άνω των 5 ευρώ θα αναπροσαρμόσουν τις τιμές της κιλοβατώρας μέχρι τη Δευτέρα 31 Ι-
ουλίου. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στελέχη της αγοράς, οι προμηθευτές θα περάσουν 
αυξήσεις στα τιμολόγια που ανακοίνωσαν στις 25 Ιουλίου προκειμένου να καλύψουν με τον 
τρόπο αυτό τα ρίσκα και τις επισφάλειες που έχουν να αντιμετωπίσουν με τα νέα μέτρα της 
κυβέρνησης: Αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και της ποινής πρόωρης αποχώρη-
σης των πελατών από τις εταιρείες τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουλίου το εύρος των τιμών της κιλοβατώρας κυμαίνονταν από 
τα 0,484 έως και τα 0,568 ευρώ. Οι πάροχοι που είχαν αυξήσει τότε τις πάγιες χρεώσεις 
θα αλλάξουν τις ανταγωνιστικές χρεώσεις και το σχετικό περιθώριο που έχουν είναι η 31η 
Ιουλίου. Από την 1η Αυγούστου θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ οι τιμές με το νέο πλαίσιο της 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των αυξήσεων.

Παρέμβαση ΡΑΕ
Εξάλλου, και όπως αναφέρουν πηγές, η ΡΑΕ έχει αποστείλει επιστολή σε τρεις προμη-

θευτές στους οποίους διαπίστωσε τη διαμόρφωση προγραμμάτων με τα οποία προβλέ-
πουν τη χορήγηση επιπλέον εκπτώσεων σε συνάρτηση με την πορεία της χονδρεμπορικής 
τιμής ηλεκτρισμού.

Η επιστολή απεστάλη προχθές το βράδυ λίγο πριν τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κα-
τέθεσε ο υπουργός στη Βουλή και απαγορεύουν τη χορήγηση εκπτώσεων που συνδέονται 
με τη διακύμανση των μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρυθμιστής χαρακτηρίζει μη σύννομα αυτά τα τιμολόγια και 
κάλεσε τις εταιρείες σε αλλαγή τους μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Πηγές εταιρειών υποστηρίζουν πως θα συμμορφωθούν με τη διάταξη, αν και όπως υπο-
στηρίζουν τα προγράμματα τους δεν ήταν αντίθετα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απογοητευμένοι οι καταναλωτές από το Power Pass
Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙ-

ΖΩ), το 92,3% των καταναλωτών δηλώνουν απογοητευμένοι από το ποσό της επιδότησης Power 
Pass,

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι, το τελευταίο διάστημα, λαμβάνει πληθώρα παραπόνων από κατανα-
λωτές, σχετικά με τα ποσά που έλαβαν από την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, 

μέσω της πλατφόρμας Power Pass.
Γι’ αυτό, προχώρησε σε έρευνα με κύριο στόχο την καταγραφή και αποτύπωση του βαθμού ικανο-

ποίησης των καταναλωτών από τα ποσά που έλαβαν αλλά και, γενικότερα, για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αναφορικά με την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΠΟΙΖΩ και των μέσων κοινωνικής της δικτύωσης, 
για τη χρονική διάρκεια από 20 Ιουλίου έως και 27 Ιουλίου 2022. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείται 
από μέλη και μη μέλη της Ένωσης και συλλέχθηκαν 1.142 απαντήσεις.
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