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Συνάντηση Τόλκα – Καραβασίλη 
για θέματα του δικηγορικού κλάδου

Καλό ταξίδι 
καπετάνιε, με ένα 

δικό σου ανέκδοτο 
ποίημα για το 
τέλος της ζωής

Λίγοι Βεροιώτες γνωρίζουν… 
την ύπαρξή του

Προφήτης Ηλίας 
ένα «κουφάρι ναού» στο κέντρο της πόλης

Του Μάκη Δημητράκη

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για  το κλείσιμο 

του Σ.Σ. Έδεσσας: 
«Η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη συνεχίζει 
να αδιαφορεί 

για την περιφέρεια»

ΔΕΥΑΒ προς καταναλωτές : 
Περιορίστε στο ελάχιστο 
την σπατάλη του νερού

Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία
των Αγροτικών Συνεταιρισμών από τον 

πρόεδρο της Κοινοπραξίας Χρ. Γιαννακάκη

Βεροιώτικα και Λαογραφικά

Αγροτική αποστολή από τα Σκόπια στη Βέροια

-Παράδειγμα προς μίμηση εκτιμούν το  μοντέλο της Ημαθίας
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Ένας καύσωνας αλά καλοκαίρι 
1987 ή μήπως καμία σχέση;;;;

  Όσο και να θέλουν να παρομοιάσουν τον καύσωνα που 
βιώνουμε με τις συνθήκες του καλοκαιριού του ’87, εκτός 
από την ένδειξη στο θερμόμετρο τίποτα δεν είναι ίδιο!
 Καταρχάς ο κόσμος σήμερα και λόγω κατάλοιπων 
καραντίνας δεν κουνιέται εύκολα από το σπίτι του και 
ταμπουρωμένος στο κλιματιστικό του, παραμένει στους 
22-23 βαθμούς κι ας έχει έξω 40ρια(και καλά κάνει, 
ειδικά οι ευπαθείς ομάδες). Το 1987 γίνονταν εκκλήσεις 
ο κόσμος να μην κυκλοφορεί ειδικά τις δύσκολες ώρες, 
αλλά και πάλι ποιος δεν θυμάται εικόνες πολιτών να 
δροσίζονται σε σιντριβάνια, με ανεμιστήρες κάθε είδους, 
ακόμη και σε καπέλο, αφού τα κλιματιστικά ήταν ακόμη 
είδος πολυτελείας. 
  Με την εθνική επιτυχία του Ευρωμπάσκετ ’87, ποιος 
εξάλλου να μαζευτεί σπίτι, αφού τότε όλοι ανακαλύπταμε 
το μπάσκετ και μέσα στο λιοπύρι ψάχναμε τις λιγοστές τότε 
μπασκέτες για να μιμηθούμε τον Γκάλη και τον Γιαννάκη. 
Σήμερα με λίγη απάθεια ρίχνουμε και μια ματιά στους 
Ολυμπιακούς για να σπάσει η μονοτονία. 
  Τα βράδια μέχρι αργά γεμάτα τα μπαλκόνια, οι 
αυλές(ακόμη υπήρχαν) και τα παιδιά στις αλάνες, αφού 
η ζέστη δεν άφηνε κανέναν να κοιμηθεί. Σήμερα κλειστά 
τα θερμομονωτικά κουφώματα μην φύγει η δροσιά του 
κλιματιστικού, χωρίς να έχουμε επαφή με τον έξω κόσμο, 
αλλά και με τον γείτονά μας.  
  Και καλά ήταν τότε καλύτερα; Σίγουρα τότε ο καύσωνας 
άφησε πίσω του νεκρούς και τα μέσα για να αντιμετωπιστεί 
δεν ήταν επαρκή. Ωστόσο, μετά από τόσα χρόνια, ας μας 
επιτραπεί να βλέπουμε μέσα από ένα πρίσμα, ακόμη και 
την ταλαιπωρία με μια γλυκιά νοσταλγική διάθεση. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Σίλα, Ανδρονίκου εκ των 70 Αποστ.,

Σιλουανού, Κρήσκεντος

του Σαββατοκύριακου

Καλόταξίδικαπετάνιε,
μεέναδικόσουανέκδοτο
ποίημαγιατοτέλοςτηςζωής
Ηθέσηη καλή, όπωςσυνή-

θιζε να την χαρακτηρίζει ο αεί-
μνηστοςπλέον πλοίαρχοςΣπυ-
ρίδωνΛεκατσάς, δηλαδή η 2η
σελίδα τουΛΑΟΥ και η στήλη
«Τα λαϊκά μας», έγινεφτωχότε-
ρη.Με τα «ιδιαίτερα»ποιήματά
του, και την καυστική καιπάντα
εύστοχηπένα τουσχολίαζε την
πολιτική επικαιρότητα, κοινωνικά
προβλήματακαιφαινόμενατηςε-
ποχής,μέσααπόταμάτιακαιτον
λόγο ενόςβετεράνου ναυτικού, χρησιμοποιώνταςμάλιστα
λέξειςκαιεκφράσειςτηςθάλασσας.Γιαπάνωαπό30χρόνια
κράτησεαυτήη ζεστήσυνεργασία του καπετάνιουμε τον
ΛΑΟ,απότότεπουήτανακόμηενενεργείακαπετάνιοςκαι
είχεερεθίσματααπόταταξίδιατουστιςμακρινέςθάλασσες
τουκόσμου,μέχρικαιτατελευταίαχρόνιαωςσυνταξιούχος,
είτεαπότιςΗΠΑπουζούσεμόνιμα,είτεαπότηναγαπημένη
γενέτειρά του την Ιθάκη,που επισκεπτόταν τα καλοκαίρια.
Έναςάνθρωποςπουαγαπούσε την ζωήμε τις ομορφιές,
αλλάκαιτιςφουρτούνεςτης,όπωςέλεγε,αλλάκαιαπόλυτα
συμβιβασμένοςμετηνσκέψητουθανάτου.

Δημοσιεύουμε σήμερα, για να τιμήσουμε την μνήμη
του,  ένα ανέκδοτοποίημα του ΣπυρίδωναΛεκατσά, το
οποίο έγραψεστις12Απριλίου2018καιμιλάγια τηνσυ-
ντροφικότητα και το τέλος της ζωής, αναφέροντας μέσα
τηνηλικίατου(στα85τότε)καιδιαβλέπονταςμπροστάτου
το τέλος του ταξιδιού.Φυσικά τοοξύπνεύμακαι χιούμορ
του καπετάνιουφανερώνεται με τομικρόποιηματάκιπου
τοσυνόδευεμεημερομηνία16Απριλίου2018,μετοοποίο
ζητάτηνάδειαναδημοσιευθείστηνθέσητηνκαλή,μετον
δικότουμοναδικότρόπο.

Καλόταξίδικαπετάνιε!
Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Γιατηνασφαλήδιεξαγωγήτηςοδικήςκυκλοφορίας,τηνπρόληψητωντροχαίωνατυχημάτων,τηνεξυπηρέτηση
και ασφάλεια του κοινού, κατά τηδιάρκεια εργασιώναποκατάστασηςοδοστρώματος καισυμπλήρωσηςσήμανσης
τμημάτωντουοδικούδικτύουτηςΠ.Ε.Ημαθίας,ηΔιεύθυνσηΑστυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισετηνεναλλάξκυκλοφο-
ρίατωνοχημάτωναπότοεναπομένονρεύμακυκλοφορίαςμεαποκλεισμότηςλωρίδαςκυκλοφορίαςκαιστιςδύοκα-
τευθύνσειςστηνΕ.Ο.4Αλεξάνδρειας–Βέροιας(τμήμαΑλεξάνδρεια–Σταυρός)απότηνΧ.Θ.49+200(διασταύρωση
Αλεξάνδρειας-νησίδαμεαρχήχιλιομέτρησηςτονΝ.Θεσσαλονίκης)έωςτηΧ.Θ.50+800(Κ.Υ.Αλεξάνδρειαςμεαρχή
χιλιομέτρησηςτονΝ.Θεσσαλονίκης).

ΟικυκλοφοριακέςρυθμίσειςθαεφαρμοσθούναπότηνΔευτέρα2-8-2021έωςκαιτηνΤετάρτη4-8-2021.απόώρα
07:00΄έωςτηδύσητουηλίου.

Νερό:Προσέχουμε,
γιαναέχουμε!

ΤιςπροάλλεςοΤΟΕΒκαιτώραηΔΕΥΑΒ…Ολόγος,
για την ανάγκηπεριορισμού της σπατάλης νερού, είτε
είναι γιαπότισμα, είτε για οικιακή χρήση. ΉδηοΤΟΕΒ
Νάουσαςεκπέμπειsosγιατηνμείωσητουνερούαπότις
πηγές, λόγω και τηςπαρατεταμένης ανομβρίας και του
καύσωνα,καιχθεςηΔΕΥΑΒμεανακοίνωσήτηςσυνιστά
στουςκαταναλωτέςναπεριορίσουνστοελάχιστοτησπα-
τάλη του νερού και να κάνουν λελογισμένηχρήση, μόνο
γιατιςαπαραίτητεςανάγκεςτους.

Κιαυτόκρίνεταιαναγκαίο, τουλάχιστονμέχρι τοτέλος
τουκαλοκαιριού,ωστόσογενικότερατοαγαθότουνερού
πουμαςδίνειμόνοηφύση,αρχίζει ναγίνεται ιδιαιτέρως
πολύτιμομεδεδομένηκαιτηνκλιματικήαλλαγή.

Προσέχουμελοιπόν,γιαναέχουμε!

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ!
ΟΠΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΕΣΤΗ ΧΙΟΝΙ…

Το«ΈτερονΉμισυαγκαλιά».
Δύοκυπελάκιαχαμομήλι.

Ταχέριαόσομπορούνσφικτά,
καισιγανάψάλλουνταχείλη…

ΚιενώοΉλιοςέχειδύσει,
φαίνεται«τ’Αργυρόφεγγάρι!».
Ειςτηνκαρδιάδύονέοιακόμη,
ούπνοςλίγοπρινμαςπάρη…

Γραμμόφωνοντο«πατρικόν».
Δίσκοι«εβδομήνταοκτώστροφών.
Θέλωδενθέλω,φεύγειησκέψις

σεαναμνήσειςεποχών…

Εγώπαππούς.Αυτήγιαγούλα…!
Παρέα«αρθρώσεωνταάλγη».
Ησκέψιςφεύγειμετουήχους
σε«ήρεμαευτυχήπελάγη…».

Καιενώο«δίσκοςοπαλιός»
μαςθυμίζειτο«TANGONATURNO»

ηστάχτημισοσβηστή
ζεσταίνειτης«ψυχήςτονφούρνο».

Λέγω«ΗπεριστροφήτηςΓΗΣ…».
Άλλοποτέμηνξημερώση!
δύογέρων.Νέοιστηνψυχή.
Εδώηζωήτωννατελειώση…

ΕΥΧΗ!Ναήμουν«Μουσουργός!»
Ταλόγια«μουσικώςναντύσω!».

Σταςνεωτέραςγενεάς,
Κληρονομιάτρανήν’αφήσω…

«Νεότης!Πετάεισανπουλί!».
Δυστυχώς,πίσωδενγυρίζει…
«CANTADA»Επτανησιακή
«ΙεράΔιαθήκη»μαςθυμίζει…

Την«άδουν»γεροντότεροι
τίτλος«ΩΡΑΙΟΝΚΑΙΜΑΡΙΝΙ…»

ογέροςδενσηκώνεται,
απ’την«Γεροντικήντουκλίνη».

Τ’«Εάρ»μαραίνεταιωςάνθος
Αγάλιωςτοκεράκιλιώνει
Το«μεγαλείοντηςζωής»

με«έναφύσηματελειώνει».

+ Σπυρίδων Π. Λεκατσάς
Πλοίαρχος Εμπορ. Ναυτικού

Ερωτώ τον κυρ-Μιχάλη
τί απόφασιν θα βγάλη

Αντο«’Έμμετρον»τοεγκρίνει
ημιαπεταξιάτουδίνει…

Ανεγκριθή,δόσ’εντολή
ναμπηστην«θέσιντηνκαλή».

Νυνστα«ογδόνταπέντεχρόνια..»
Κόμηναρεάνκαιχιόνια…

ΝύκτααναπολώταΑΣΤΡΑ
καιενθυμούμαι«ΕΑΡΟΣΚΑΣΤΡΑ…».

Ακούωμουσικήεκείνη,
πουαπ’ταπαλαιάέχειμείνει…

Σκέψη,σ’«ΉρεμαΠελάγη…»
κάτιλέγουν«ΑρθρώσεωνΑΛΤΗ…».

Στοναγαπητόνμουφίλον
Τουςχαιρετισμούςναστείλω

+ Σπυρίδων Π. Λεκατσάς
Πλοίαρχος Εμπορ. Ναυτικού



 Μια αποστολή από 
21 εκπροσώπους αγρο-
τικών συνεταιρισμών και 
άλλων αγροτικών ορ-
γανώσεων της Βόρειας 
Μακεδονίας, βρέθηκε 
για δύο μέρες στην Βέ-
ροια (προχθές και χθες) 
για να επισκεφθούν και 
να δουν  πώς λειτουρ-
γούν οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί στην περιοχή 
μας και να μεταφέρουν 
τα συμπεράσματα της ε-
πίσκεψής τους στους  α-
γρότες της χώρας τους. 
Η επαφή έγινε με την 
Κοινοπραξία Ομάδων 
Παραγωγών και Συνε-
ταιρισμών Ημαθίας και 
τον πρόεδρό της Χρή-
στο Γιαννακάκη, μέσω 
της οργάνωσης CARE 
(MKO) που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός με έδρα τη Γερμανία και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση. Η οργάνωση έχει 15.000 
εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται στις χώρες της 
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας καθώς και στα Σκόπια, στον 
αγροτικό τομέα, εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες που 
μπορούν να έχουν οι αγρότες ώστε να οργανωθούν καλύτερα μέσω 
συνεταιρισμών και ενώσεων. Για την αγροτική ανάπτυξη και την ενί-
σχυση των γεωργών, 19 συνεταιρισμοί υποστηρίζονται από την CARE, 
με ένα εκατομμύριο ευρώ για την παραγωγή αλλά και την επεξεργασία 
των  προϊόντων τους, μετά τη συγκομιδή.

Χρήσιμη εκπαιδευτική επίσκεψη
Ο εκπρόσωπος της CARE κ. Ντράγκαν Πέριτς,  ζήτησε ο ίδιος από 

τον κ. Γιαννακάκη, εάν υπάρχει δυνατότητα, να προγραμματισθεί μια 
«εκπαιδευτική»  επίσκεψη στην περιοχή μας (προηγήθηκε και μια στην 
Καβάλα), η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην αποστολή, τό-
σο από τη φιλοξενία, όσο και από τον τρόπο λειτουργίας των συνεται-
ριστικών οργανώσεων στην Ημαθία, όπως είπαν σε συνέντευξή τους 
χθες το μεσημέρι, στο «Αιγές Μέλαθρον». Παρόντες ήταν ο κ. Shovket 
Hazari , ως εκπρόσωπος του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης της 
Βόρειας Μακεδονίας και η πρόεδρος της  Ένωσης Aγροτικών Συνεται-
ρισμών κα Σουζάνα Ντιμιτριέβσκα, με διερμηνέα την Μαρία Λύρα.

Η αποστολή επισκέφθηκε αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ημαθίας 
για να δει τον τρόπο που δουλεύουν και λειτουργούν. Οι εντυπώσεις 
της αποστολής από την λειτουργία τόσο της κοινοπραξίας όσο και 
των συνεταιρισμών της περιοχής μας ήταν άριστες, όπως είπαν, και 
προσβλέπουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης και συνερ-
γασίας για περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και 
περιοχών.

«Εμείς δεν λειτουργούμε στο επίπεδο της Ελλάδας και για αυτό το 
λόγο ήρθαμε να δούμε το μοντέλο των συνεταιρισμών στην Ημαθία 
και να μεταφέρουμε την εμπειρία μας στους αγρότες της χώρας μας. 
Είδαμε με  ενδιαφέρον τι γίνεται στον συνεταιριστικό τομέα εδώ, πώς 
λειτουργούν και πώς συνεργάζονται οι συνεταιρισμοί μεταξύ τους και 
πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στην ποιότητα των προϊόντων», τόνισαν.

Παράδειγμα προς μίμηση το μοντέλο στην Ημαθία
Η πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τόνισε ότι 

η Ένωση η οποία έχει 48 μέλη, δουλεύει για την οργάνωση και την 
υποστήριξη των μελών της και λειτουργεί ως μέσο μεταφοράς των  
αγροτικών προβλημάτων προς το κράτος. «Υπάρχει καλή συνεργασία 

με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας και προσπαθού-
με να ενταχθούμε σε αγροτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν τους 
αγρότες». Όπως είπε η κα  Ντιμιτριέβσκα, η  επίσκεψη στην Ημαθία 
απέφερε χρήσιμα συμπεράσματα που μπορεί να οδηγήσουν και να 
προετοιμάσουν τους αγρότες  της Βόρειας Μακεδονίας σε επενδύσεις, 
κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει… Και πρόσθεσε ότι θα μπορού-
σαν να προχωρήσουν σε ένα σχεδιασμό μαθαίνοντας από την Ελλάδα 
και λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο λειτουργίας των συνεταιρισμών 
της Ημαθίας, ώστε στο μέλλον να μπουν και οι ίδιοι σε ένα σύστημα 
αγροτικής ανάπτυξης. Επεσήμανε ιδιαίτερα την ύπαρξη συνεργασίας 
των συνεταιρισμών ως μεγάλο όπλο. «Μας χρειάζεται η εμπειρία και 
η τεχνογνωσία η δική σας για να εκμεταλλευτούμε και εμείς αγροτικά 
προγράμματα, αλλά και να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ μας και 
σε επίπεδο μάρκετινγκ».

 Από τους επικεφαλής της αποστολής εκφράστηκε  η επιθυμία πε-
ραιτέρω  συνεργασίας με ελληνικές συνεταιριστικές οργανώσεις, στο 
πλαίσιο του ανοίγματος της  Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και της προώθησης προϊόντων των δύο χωρών αντίστοι-
χα, στις εσωτερικές τους Αγορές (ροδάκινα μήλα δαμάσκηνα καρπού-
ζια πεπόνια κ.α).

Πως λειτουργεί το Υπουργείο Γεωργίας στα Σκόπια
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας της Βόρειας Μακεδονίας, 

αναφέρθηκε στην εθνική πολιτική για τους αγρότες και  την στρατηγική 
του υπουργείου, με προγράμματα και μέτρα στήριξης των αγροτών, σε 
συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών τα πανεπιστήμια και τις ΜΚΟ 
και είπε ότι υπάρχει μία online πλατφόρμα που επικοινωνούν με τους 
αγρότες και τους πολίτες, γύρω από θέματα γεωργίας.

Η επίσκεψη στην Ημαθία, είπε ότι εντάσσεται  στο πλαίσιο του στό-
χου τους για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου παίρνουν διά-
φορες γνώμες για τη λειτουργία συνεταιρισμών των γειτονικών χωρών, 
ώστε να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία στη χώρα τους,  καθιστώντας  
τους  παραγωγούς τους, ανταγωνιστικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όταν έρθει η ώρα.

 «Ως υπουργείο δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στον τρόπο 
οργάνωσης, αλλά μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Γι  αυτό εξα-
σφαλίζουμε οικονομική βοήθεια με προγράμματα και με εθνικά μέτρα 
στήριξης μέσω επιχορηγήσεων των  συνεταιρισμών, μέχρι να σταθούν 
στα πόδια τους, ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε  Ευρωπαϊκά 
προγράμματα στη Βόρεια Μακεδονία με την βοήθεια και της CARE 
που συνεργάζεται με το Υπουργείο», υπογράμμισε ο κ. Hazari. Η δε 
επαφή με την Κοινοπραξία της Ημαθίας, όπως εκτίμησε, θα βοηθήσει 
και στη σύσταση της  νομοθεσίας τους για τα αγροτικά.

Εξήραν την φιλοξενία Γιαννακάκη
Τέλος, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους  από την πολύ καλή υπο-

δοχή και φιλοξενία του προέδρου της Κοινοπραξίας, καθώς και την 
επιθυμία τους να συνεχιστεί η συνεργασία και σε πρακτικό επίπεδο, 
ενδεχομένως και με την μεσολάβηση για ένα ραντεβού των υπουργών 
Γεωργίας των δύο χωρών. «Εξάλλου, οι πολίτες έχουν οικογενειακές 
και φιλικές σχέσεις και η Ελλάδα είναι μεγάλος φίλος και θα βοηθήσει 
να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι leader στον αγροτικό τομέα 
και την χρειαζόμαστε και ως συνεργάτη και ως φίλο», είπαν κλείνοντας, 
οι εκπρόσωποι της αποστολής.

Σοφία Γκαγκούση

Αγροτική αποστολή από τα Σκόπια στη Βέροια
Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

από τον πρόεδρο της Κοινοπραξίας Χρ. Γιαννακάκη
-Παράδειγμα προς μίμηση εκτιμούν το  μοντέλο της Ημαθίας
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Θερινό Σ ι -
νεμά = η πιο 
ασφαλής και 
άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύ -
μανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες 
αποστάσεις 

--> περιορι-
σμένη διαθεσι-
μότητα εισιτη-
ρίων

--> αντιση-
πτικά σε κάθε 
είσοδο και έξοδο

Λούκα - Luca (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:    Παρασκευή 30/7, 

Δευτέρα 2/8 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Ενρίκο Κασαρόζα
Σενάριο: Τζέσε Αντριους, Μάικ Τζόουνς
T r a i l e r :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=uj2S89ADDOg&feature=emb_logo 

Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ    (κωμωδία) – 
Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ Ντεπαρτιέ,
(Mystère à Saint-Tropez)

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:  (μόνο χρή-
ση μάσκας)  

Πέμπτη 29/7, Σάββατο 31/7, Κυριακή 1/8, Τρί-
τη 3/8, Τετάρτη 4/8 στις 21.00 

Υπέροχη Γαλλική κωμωδία μυστηρίου στο 
Θερινό σινεμά…

Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεναμού
Σενάριο: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζαν-Φρανσουά 

Χαλίν, Ζαν-Μαρί Πουάρ
Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ζεράρ 

Ντεπαρτιέ, Μπενουά Πελβούρντ, Τιερί Λερμίτ, 
Ρόσι ντε Πάλμα, 

Tr a i l e r :  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=6CgFmtp9e68&feature=emb_logo 

 
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση 

στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς 
να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαί-
ωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλειστούς-χει-
μερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη μάσκα σας 
μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύν-
δεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/7/21 - 4/8/21

“No time to Waste!”
“Kiriotissa’s YOut(H)opia”: 

Ανταλλαγή Νέων στη Βέροια,
 στο πλαίσιο του Erasmus+

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, η ομάδα νέων της 
Κυριώτισσας Ουτοπία, “Kiriotissa’s YOut(H)opia”, δημιούργησε και θα πραγμα-
τοποιήσει το πρώτο Erasmus+ πρόγραμμά της, με τίτλο “No time to Waste!”, στη 
Βέροια.

Στη συγκεκριμένη Ανταλλαγή Νέων, θα συμμετέχουν 24 νέες και νέοι, ηλικίας 
20-30 ετών, από Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία και Ρουμανία. Το πρόγραμμα υλο-
ποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ και καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή και τα 
έξοδα ταξιδιού των συμμετεχόντων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τα πε-
ριβαλλοντικά θέματα του πλανήτη, να αναδείξει τη σημασία της προστασίας του, 
την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας, καθώς και την υιοθέτηση καλών πρακτικών. 
Η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι κε-
ντρικά σημεία του προγράμματος και θα αναδειχθούν μέσω διαλέξεων, εργαστη-
ρίων, παιχνιδιών, παρουσιάσεων και καλλιτεχνικών δρωμένων. 

Την Κυριακή, 01/08, μετά τις 20.00, στην πλατεία του Αγίου Βλασίου, όλοι οι 
συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα έργα τους και τις κατασκευές τους, θα συ-
νομιλήσουν με όσους θέλουν να ενημερωθούν για τα προγράμματα Erasmus+ 
και μέσω παιχνιδιών θα αλληλεπιδράσουν με νέες και νέους που επιθυμούν να 
αλλάξουν συνήθειες και να γίνουν πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο περι-
βάλλον και τον πλανήτη μας. 

Σας περιμένουμε!

Μητροπολίτης Βεροίας: «Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης: Ο Θεός έβαλε 

την υπογραφή Tου για τη λευτεριά 
της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω»

-Ολοκληρώθηκε η σειρά 
των ομιλιών Μαρτύρων και ηρώων αίματα

 Την Πέμπτη 29 Ιουλίου το απόγευμα στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, μεταδόθηκε, μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς Μητροπόλεως 
και από τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM» η τελευταία ομιλία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης: Ο Θεός έβαλε την υπογραφή Tου για τη λευτεριά της Ελλάδας και δεν την παίρ-
νει πίσω».

Πρόκειται για την εικοστή ομιλία του Μητροπολίτου, η οποία σηματοδοτεί και τη λήξη των διαδικτυ-
ακών ομιλιών με τον γενικό τίτλο Μαρτύρων και ηρώων αίματα, οι οποίες μεταδιδόταν κάθε Τρίτη στις 
8:00 μ.μ. και κάθε Τετάρτη στις 9:00 π.μ. από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό Σταθμό «4Ε» και κάθε 
Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Στις εκπομπές ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε ιστορικά και αγιολογικά θέματα που σχετίζονται με την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας και την Ελληνική Επανάσταση, την συνεισφορά της Εκκλησίας και του Ιερού 
Κλήρου στους αγώνες του Έθνους καθώς και με γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην τοπική μας Εκκλησία. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 

του Γεωργίου και της Ανθούλας, το γέ-
νος Ιακωβίδου, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑτου Μιχαήλ και της Σοφίας, 
το γένος Φιλίντατζη, που γεννήθηκε 

και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αναλή-
ψεως-Αγ. Νεκταρίου Βέροιας.

ΑΠ’ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Την μέρα της ανεξαρτησίας των λέξεων, 
βαριά που αισθάνθηκα την σιωπή μέσα μου!

Αιχμάλωτος των ερωτηματικών πόσο ακόμη θάμαι; 
αναρωτήθηκα…
τότε,
τον ίδιο καιρό,
μια δασκάλα μάθαινε στα παιδιά τις πρωτεύουσες 
του κόσμου, 
ώσπου η Νηραΐς την ρώτησε.
-Και η δική σας πρωτεύουσα ποια είναι; 
Η δασκάλα την κοίταξε στα μάτια.
προσεύχονταν στο Ναό της αναστατωμένη…έτρεμε...
Ένα φιλί,
Ένα φιλί ξεχασμένο στις σχολικές αναμνήσεις μου… 
είπε τρεμάμενη.
Σηκώθηκε έπειτα στις μύτες!!!
Έσπρωξε από μπρός της το ημερήσιο πρόγραμμα, 
φόρεσε το φουστάνι των δεκάξι της,
«ανέβασε στην καρέκλα» τα αισθήματά της,
ζήτησε να της δωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μέρα 
αβλεψίας 
και έσπρωξε την στιγμή στα άκρα,
στα χαρακώματα,
εκεί που κριάρια και τσομπαναραίοι άκουγαν το ραδιόφωνο 
της βροχής.

Νυν και αει 
και εις τους αιώνες των αιώνων η ΑΓΑΠΗ… ψέλλισε.

Νάταν χρησμός, 
ή στη βιβλιοθήκη του κόσμου κρυμμένο ραβασάκι;
Νάταν μια προσταγή 
ή της ελεημοσύνης χάρισμα
από τα πρωτοχριστιανικά των αναστεναγμών χρόνια;

Η ζωή δεν περνά απ’ τα στενά της ανθρώπινης λογικής… 
είναι όλο έξω και παίζει με τις μέλισσες…
της είπε η φιλενάδα της που από μικρή ήξερε, 
πόσο δύσκολο είναι να περνούν τα χρόνια, 
δίχως να πατούν τα τριαντάφυλλα.

Γιάννης Ναζλίδης

Συγχαρητήρια
Στον εγγονό μου Νόλτση Μιχαήλ, για την ορκωμο-

σία του ως Doctor of Engineering του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου KUL του Βελγίου 
στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών, εύχομαι 
ολόψυχα καλή σταδιοδρομία.           

Οπαππούς
ΓκόρηςΜιχαήλ

(συνταξιούχοςδικηγόρος)

Συνάντηση Τόλκα – 
Καραβασίλη 

για θέματα του
δικηγορικού κλάδου

Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και καλό συ-
νάδελφό του  Φώτη Καραβασίλη επισκέφτηκε χθες ο βουλευτής 
Άγγελος Τόλκας για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον 
κλάδο των δικηγόρων και είναι πιο ζοφερά από ποτέ. Σε ανάρτησή 
του ο κ. Τόλκας αναφέρει: «Περάσαμε μία δύσκολη χρονιά λόγω της 
απουσίας στήριξης της κυβέρνησης στον δικηγορικό κλάδο.

Τα δικαστήρια ανοιγόκλειναν κατά βούληση και με υπουργικές 
αποφάσεις λίγες ώρες πριν τις δίκες. Μέτρα δεν πάρθηκαν εντός 
των δικαστηρίων αν και θα μπορούσαν. Ζήσαμε προσβολή της δι-
καιοσύνης, των δικηγόρων, της εμπιστοσύνης των πολιτών, ενώ οι 
νέοι δικηγόροι πλέον έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει θεσμικά, φορολογικά και οικο-
νομικά.

Ο Σεπτέμβρης που έρχεται θα είναι δύσκολος και απαιτεί α-
φύπνιση των ανθρώπων της δικαιοσύνης όχι μόνο για τα κλαδικά 
ζητήματα αλλά και για την αντίσταση της κοινωνίας ενάντια σε κάθε 
περιστολή δικαιωμάτων, ελευθεριών αλλά και βέβαια την προστα-
σία των περιουσιών που απειλούνται από το νέο πτωχευτικό».

Φρόσω Καρασαρλίδου 
για  το κλείσιμο του Σ.Σ. 
Έδεσσας: «Η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη συνεχίζει 
να αδιαφορεί 

για την περιφέρεια»
Με αφορμή το πρόβλημα 

με το κλείσιμο του σιδηρο-
δρομικού σταθμού Έδεσσας 
λόγω έλλειψης προσωπικού, 
η πρώην βουλευτής Ημαθί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Κα-
ρασαρλίδου, θυμίζει σχετική 
Ερώτησή της στη Βουλή, τονί-
ζοντας τα εξής:

«Τον Ιούνιο είχα καταθέσει 
Ερώτηση στη Βουλή προς τον 
υπουργό Μεταφορών για το 
πρόβλημα της έλλειψης επαρ-
κών περιφερειακών δρομολο-
γίων απο τον ΟΣΕ. 

Είχα επισημάνει ότι ενώ 
σταδιακά οι οικονομικές δραστηριότητες αποκαθίστανται, τα δρο-
μολόγια των περιφερειακών γραμμών του ΟΣΕ εξακολουθούν να 
είναι μειωμένα όπως συνέβαινε και κατά τη διάρκεια της καραντί-
νας.

Τώρα πληροφορούμαστε ότι ελλείψει προσωπικού κλείνει ο 
σταθμός της Έδεσσας και ότι κινδυνεύει να μπει «ταφόπλακα» 
σε όλο το δίκτυο της δυτικής Μακεδονίας, απο το Πλατύ έως τη 
Φλώρινα, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων της περιοχής.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να αδιαφορεί για την περι-
φέρεια. Άμεσα να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού 
απο τον ΟΣΕ για την γενικότερη αναβάθμιση της σιδηροδριμικής 
γραμμής Θεσ/νίκης - Ημαθίας - Πέλλας – Φλώρινας».
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται την Δευτέρα 2 

Αυγούστου 2021 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας ο Στέφα-
νος Μιχ. Μιχαηλίδης σε η-
λικία 90 ετών . 

Aντί στεφάνων τα χρήμα-
τα να δοθούν στα Παιδιά της 
Άνοιξης τηλ. 2333027212.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.00 π.μ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 31 Ιουλίου  

στις 6.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αντώ-
νιος Ανδρ. Χατζησαλάτας σε ηλικία 85 
ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 στον 

Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και αδελφού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του 
να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το Θεό.

Η σύζυγος
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Οι λοιποί συγγενείς

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 

Αυγούστου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ-
χής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και 
θείου

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ.
ΒΟΛΚΟΥ

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

Η σύζυγος
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 31 

Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου και Ιακώ-
βου Άμμου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

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

Τα τέκνα,ο καθηγούμενος της Ιεράς 
Μονής Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Πανοσιολογιότατος 

Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ
Απόστολος - Σοφία

Τα εγγόνια-Τα δισέγγονα
Η αδερφή-Τα ανήψια

Νέος κύκλος για τις Σχολές 
Γονέων του «Έρασμου» σε 

Βέροια, Νάουσα και Αλεξάνδρεια
Οι Σχολές Γονέων του Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος», που διανύουν ήδη 
τρία έτη επιτυχούς διεξαγωγής, αποτελούν έναν 
κύκλο συμβουλευτικής και συνεργασίας ομάδων 
γονέων και ειδικών της επιστημονικής μας ομά-
δας, πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν το 
παιδί, το σχολείο, την οικογένεια και ειδικότερα: 

- Την επικοινωνία γονιών – παιδιών 
- Τον  καθορισμό ρόλων και ορίων μέσα στην 

οικογένεια 
- Την υιοθέτηση νέων κανόνων συμπεριφοράς 
- Την εφηβεία 
- Την ενδοοικογενειακή βία 
- Την ενδοσχολική βία  
- Τις εξαρτήσεις και τις παραβατικές συμπεριφορές κλπ. 
Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η διαμόρφωση ευτυχι-

σμένων αυριανών πολιτών. 
Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων διεξάγονται με την απαιτούμενη τήρη-

ση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρη-

ση και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, 
στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 74073 ή στο Email: 
erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-

κής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΠAΝΗΓΥΡΙΣ
Τὴν Κυριακὴν 1 Αὐγούστου 2021 πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ὁσίου 

Ἀντωνίου τοῦ Βεροιέως.
οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες θὰ τελεσθοῦν ὡς ἑξῆς:
Σάββατον 31 Ἰουλίου 2021
7:00 μ.μ. Ἔλευσις Τιμίου Σταυροῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελᾶ.  

Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός.
11:00 μ.μ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία.
Κυριακὴ 1 Αὐγούστου 2021
7:00 π.μ. Ἀρχιερ. Θεία Λειτουργία, Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, Ἁγιασμός. 
7:00 μ.μ. Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις. 

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη 

Φωτογραφία αρχείου: «Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στον Τάφο 
της Παναγίας μας στη Γεθσημανή».  

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

 
Το Σάββατο 31 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στον προαύλιο 

χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας θα υποδεχτεί τον Τίμιο Σταυρό από το Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά και στη συνέχεια θα 
χοροστατήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό.

 Την Κυριακή 1 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολι-
ούχου Βεροίας.

 Την Κυριακή 1 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χαλάστρας.

 Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας.

 Την Τρίτη 3 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα 
μεταδοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Τετάρτη 4 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

 Την Πέμπτη 5 Αυγούστου στις 8:30 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην πανηγυ-
ρίζουσα Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Μουτσιάλης. 

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

 Την Παρασκευή 6 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεο-
τόκου στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού Λιανοβεργίου.

 Το Σάββατο 7 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς επί τη εορτή 
του Αγίου Νικάνορος. 

 Την Κυριακή 8 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Αλεξανδρείας. 

Την Κυριακή 8 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ    
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων 
του Δήμου Βέροιας εκφράζουν τα θερμά του  συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Νίκου Σαρηγιάννη, 
ενός καλού φίλου, υποστηρικτή του έργου μας & ευεργέ-
τη των προσπαθειών μας. 

Καλέ μου φίλε στο πρόσωπο σου αποχαιρετώ τον πα-
τέρα, συμβουλάτορα & τον άνθρωπο που μοιραστήκαμε 
τον ίδιο καημό στα μάτια του Θεού & των ανθρώπων.

Καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ για όλα

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



 Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

ενώ έκανα την καθημερινή 
μου βόλτα στο διαδίκτυο (ο κτη-
νίατρος που επισκέπτομαι είπε 

να περπατώ! Ο προσωπικός ιατρός, την τελευταία φορά που 
τον επισκέφθηκα μου τόνισε, ότι πλέον ανήκω στην κατηγορία 
των βοδιών και απαιτείται κτηνίατρος για την περίπτωσή μου!), 
ξαφνικά, ξεπετάχθηκαν μπροστά μου, γραβάτες, παπιγιόν, του-
αλέτες (παρόμοιες με αυτές που αφοδεύουμε!), θαμπώθηκα και 
στραβοπάτησα. 

Είχε και μία λακκούβα, βάθους δύο μέτρων και ….. πάρτον 
μέσα τον χοντρό. 

Γερανός χρειάστηκε να έρθει. 
Τον έστειλε ο Δήμος, τιμής ένεκεν, επειδή κάποτε ήμουν υπο-

ψήφιος, όπως λέμε κηδεία δημοσία δαπάνη, κάτι τέτοιο και με 
μένα!

Εορτάστηκε και φέτος φίλοι μου, η ξεφτίλα της Δημοκρατίας, 
από τους διαφόρους κανίβαλους της Δημοκρατίας!

Μάλλον είναι καιρός να σταματήσει, η γελοία δεξίωση λάιφ 
στάιλ, για το ξέσκισμα της Δημοκρατίας.

Δηλαδή για να καταλάβω η πλειάδα από τα σούργελα που 
παρέλασε, για ποια υψηλά ιδανικά της Δημοκρατίας έχει αγωνι-
στεί ή με ποιο τρόπο θα υπερασπιστεί την εθνική μας κυριαρχία, 
… με τη λατρεία των σεξουαλικών παθών, μάλλον!

Από την άλλη πλευρά στο διαδίκτυο πάλι, κάποιοι είδαμε, τι 
σημαίνει δεν ξεχνώ αυτούς που προσφέρανε στην πατρίδα τους.

Στρατιωτικά αγήματα, κάτω από τα μπαλκόνια, των γηρα-
σμένων και ασθενούντων πλέον ηρώων τους, αποδίδουν φόρο 
τιμής και τους στέλνουν το μήνυμα, ότι δεν τους ξεχνάνε!

Διότι στον κόσμο, δεν υπάρχουν μόνο νεοφιλελεύθερα, εθνο-
μηδενιστικά σκουπίδια!

Επίσης την εβδομάδα που πέρασε, μας φανερώθηκε και η ε-
γκύκλιος της Ιεράς Συνόδου, για τα εμβόλια, που ούτε λίγο, ούτε 
πολύ, μας είπανε ή εμβόλιο ή θα πεθάνεις, όλα τα γνωρίζουνε 
κάποιοι, …πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες, για να μας πούνε 
πότε θα πεθάνετε! 

Το βρώμικο ένστικτό μου, λέει ότι εύκολα θα δεχθούνε κάποιοι 
υψηλόβαθμοι ιερωμένοι, την μετατροπή της Θείας Κοινωνίας, …
ίδωμεν!

Το σκηνικό όμως είχε και Κυριάκο και πολύ κλάμα, συναίσθη-
μα και συγκίνηση.

Ο «κακόμοιρος» πρωθυπουργός μας, επειδή από νεαρή η-
λικία, αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία, εξόριστος στη Γαλλία, δεν 
έζησε όπως οι κοινοί θνητοί που μεγαλώσανε με ελληνικές ται-

νίες, έχει το απωθημένο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και … η κόρη 
μου η σοσιαλίστρια και ο κυρ Στέφανος.

Όπως λοιπόν στις ταινίες, τα λεωφορεία φορτώνανε τους 
εργαζόμενους των εργοστασίων και πηγαίνανε εκδρομή για 
Σαββατοκύριακο, θέλησε το ίδιο να κάνει και ο Κυριάκος μας, 
για αυτό και αποφάσισε την αύξηση – σούπερμαν, των 13 ευρώ, 
ολόκληρα μάλλον.

Έτσι οι εργαζόμενοι, θα μπορούνε άνετα να πάνε διακοπές, 
με 0.52 ευρώ αύξηση ημερομισθίου. 

Μετά τη διανομή  των αποθεματικών σε ημετέρους και κολλη-
τούς, ήλθε και η αύξηση.

Κάθε Σάββατο λοιπόν από τον αύλειο χώρο των εργοστασίων 
θα αναχωρούνε λεωφορεία για Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο.

Άντε Κυριάκο, του χρόνου δώσε άλλα δέκα ευρώ, για να πάμε 
Ντουμπάι!

Η δε σκηνή του «κύρ Στέφανου» διαδραματίζεται σε κάθε σπί-
τι πλέον!

Όλες οι σύζυγοι έχουν πάρει αγκαζέ από μία τηλεφωνική συ-
σκευή και δίνουν ένα ευρώ στον μανάβη, ένα ευρώ στο σούπερ, 
ένα ευρώ στον κρεοπώλη, ένα ευρώ στα γλυκά, στα παγωτά, 
στα λουλούδια για το παράνομο αμόρε, ένα ευρώ για τη μακαρο-
νάδα του νόμιμου που κοιμάται όρθιος, και περισσεύουν και για 
πιστοποιητικά, συγνώμη προφυλακτικά ήθελα να πληκτρολογή-
σω!

Σύμφωνα με απόφαση της λαοπρόβλητης κυβέρνησής μας, 
αποφασίστηκε το τσιριμπίμ - τσιριμπόμ, να γίνεται με τη χρήση 
ολόσωμων προφυλακτικών, λόγω προστασίας από τον ιό.

Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, εγώ πάλι μπουκάλα έμεινα, διότι 
δεν περισσεύουνε ευρώ, για την αγορά των 10 έχτρα λάρτζ με-
γέθους ολόσωμης … στολής!

Βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και ο Αλέξης και η 
μάχιμη αριστερά, η οποία υπόσχεται ούτε λίγο ούτε πολύ, να 
μας βάλει όλους στα πανεπιστήμια, λαικισμός, ω λαικισμός!

Και μία απορία για τα πόθεν έσχες αριστερών στελεχών, αυ-
τά που δηλώνουνε, είναι ότι απέμεινε από τη διανομή πλούτου 
στους φτωχούς ή αυτό θα γίνει μετά!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ.
Κυριάκο το έχουμε ξαναπληκτρολογήσει, εφόσον το εμβόλιο 

είναι πλήρως ασφαλές και δεν υπάρχουν παρενέργειες, όπως 
τονίζεις από κάθε γωνιά της χώρας, τότε κάποιος πρέπει να α-
ναλαμβάνει και ευθύνες. 

Ιδού η Ρόδος, ιδού και …η Καρδίτσα!
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ΑΥΞΗΣΗ, ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ!
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρόνια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας 
κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πο-
λεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΔΕΥΑΒ προς 
καταναλωτές : 

Περιορίστε 
στο ελάχιστο την 

σπατάλη του νερού 

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –Αποχέτευ-
σης ύδρευσης Βέροιας ανακοινώνεται ό,τι , λόγω των 
αυξημένων θερμοκρασιών στα όρια καύσωνα και της 
ξηρασίας που επικρατούν αυτές τις μέρες και οι οποίες 
θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες, έχουν αυξηθεί 
υπερβολικά οι καταναλώσεις ύδατος και το υδροδοτικό 
σύστημα βρίσκεται στα όριά του, με σοβαρό ενδεχόμε-
νο να αρχίσουν τις απογευματινές και βραδυνές ώρες 
να εμφανίζονται προβλήματα υδροδότησης. Η άσκοπη 
χρήση του νερού, όπως ο καθαρισμός των αυλών και 
το αυθαίρετο πότισμα, το μόνο που καταφέρνουν είναι 
να εντείνουν ακόμη περισσότερο το ήδη υφιστάμενο 
πρόβλημα. Επομένως, η συνετή χρήση του από όλους 
κρίνεται άκρως αναγκαία -τουλάχιστον μέχρι το πέρας 
του καλοκαιριού- διότι μόνον με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορέσουμε να διασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα νερού 
για το σύνολο των νοικοκυριών όλων των Κοινοτήτων 
του Δήμου μας, όπως η αρχή της ισότητας επιτάσσει. 
Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες να πε-
ριορίσουν στο ελάχιστο την σπατάλη του νερού. Η συμ-
μετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης του 
νερού είναι απαραίτητη, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος 
έλλειψής του. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι το 
νερό είναι κοινωνικό αγαθό και έχουμε ευθύνη να το δι-
αχειριζόμαστε σωστά και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την εξοικονόμηση του. Όλοι μας πρέπει 
να συμβάλουμε σε αυτό. Συνεπώς λόγω των συνθηκών 
που επικρατούν (καύσωνας, ήπιος χειμώνας και ανομ-
βρία) η ΔΕΥΑΒ συνιστά στους καταναλωτές να κάνουν 
λελογισμένη χρήση νερού χρησιμοποιώντας αυτό μόνο 
για τις απαραίτητες ανάγκες τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 
το νερό που παρέχει η ΔΕΥΑΒ είναι για ύδρευση και όχι 
για άρδευση.

Τη  Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, τη Δευ-

τέρα 2 Αυγούστου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι. 
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) 

της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αριθμό 4/12-3-
2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 
απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 
(ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, 
ηλεκτρονικά, με τα παρακάτω θέματα: - Επικύρωση πρακτικών 8ης/4-6-2021, 9ης/24-6-2021 και 10ης/2-7-2021 συνεδριάσεων του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

-Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
- Έγκριση 1ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β’ τρίμηνο 2021.
Εισηγήτρια:  Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.
-Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄ αρ. ΝΚΗ 999 υπηρεσιακού δικύκλου της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια:  Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
-Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 97/2020   απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την εκκαθάριση της αστικής εταιρείας 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ Κιλκίς. 
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς.
-: Ορισμός μελών πειθαρχικού συμβουλίου επιβολής κυρώσεων στα διοικητικά όργανα φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και 

στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν. 2963/2001 στην Π.Ε. Χαλκιδικής. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.



ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ 

ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
«Ο ΒΑΡΑΣΟΣ» 

Ευχαριστίες
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου Καππα-
δοκών Πλατέος «Ο Βαρασός», θέ-
λουν να ευχαριστήσουν από καρ-
διάς τα μέλη του συλλόγου μας

Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαηλίδη 
Χρήστο, προϊστάμενο ενορίας Πλα-
τέος

κ. Κιρτικίδη Πρόδρομο
κ. Κοσκερίδη Παύλο
κ. Καρακόλη Θωμά
για το αυθόρμητο ενδιαφέρον 

τους και την πολύτιμη αρωγή τους 
στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης 
στο «Σπίτι του Εποικισμού».

Είστε συνοδοιπόροι στο όραμα 
μας για την διάσωση, διάδοση και 
διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης 
της προσφυγικής καταγωγής μας.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη σας και η ευαισθησία σας εκτός από ότι μας γεμίζει αισιοδοξία 
και δύναμη, αποτελούν κοινωνικές αξίες που πρέπει να αναδεικνύονται.

Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη σας.
Το Δ.Σ.

8 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου31 IOΥΛΙΟΥ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

CMYK

Η Ευρώπη 
να ξανασυναντήσει 

τις χριστιανικές αξίες 
Του Μάξιμου Χαρακόπουλου*

Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον μας 
ως Ευρώπη μετά από αυτήν την κρί-
ση; Ποιοι οι ορίζοντες που ανοίγονται 
μπροστά μας και ποιες οι προτάσεις 
για αυτό το κοινό αύριο; Στα ερωτήματα 
αυτά επιχειρήσαμε να απαντήσουμε 
στη Γενική Συνέλευση της Διακοινοβου-
λευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας που 
πραγματοποιήθηκε 22-25 Ιουλίου στην 
Κρήτη. Δεκάδες Ορθόδοξοι βουλευτές 
από διαφορετικές χώρες, αλλά με κοι-
νό πολιτισμικό υπόβαθρο που ορίζεται 
από την κοινή θρησκευτική πίστη, τις 
κοινές παραδόσεις, τα κοινά συμπε-
φωνημένα υπονοούμενα, τους κοινούς 
δηλαδή κώδικες συνεννόησης μεταξύ 
μας, επιχείρησαν να συμβάλουν στη 

συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ε.Ε. για «Το Μέλλον της Ευρώπης».
Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η Ευρώπη απομακρύνεται από τους βασικούς πυλώ-

νες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αναφέρομαι πρωτίστως στη χριστιανική παράδοση, η 
οποία σε συνδυασμό με την αρχαία, την κλασσική γραμματεία και το ρωμαϊκό δίκαιο, 
διαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον Ευρωπαίο άνθρωπο. Αυτή η απόπειρα να 
κοπούν οι ρίζες του ευρωπαϊσμού θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα το ίδιο το ευρωπαϊκό 
δένδρο να ξεραθεί. 

Το ζήτημα της χριστιανικής ταυτότητας της Ευρώπης είχε τεθεί και κατά την περίοδο 
της κατάρτισης του Συντάγματος της Ευρώπης το 2005, όμως ορισμένα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. ήγειραν ενστάσεις και η αναφορά στις ευρωπαϊκές χριστιανικές ρίζες παραπέμφθη-
κε στις καλένδες. Θεωρήθηκε ότι η αναφορά στις «χριστιανικές αξίες» θα καθιστούσε 
δυσκολότερη την επέκταση της Ε.Ε. στο μέλλον, ώστε να συμπεριλαμβάνονται κυρίως 
μουσουλμανικές χώρες, όπως η Τουρκία. Κάποιοι, αφελώς αισιόδοξοι τότε, πίστεψαν ότι 
προκειμένου η Ευρώπη να κάνει το μεγάλο βήμα προς την Ανατολή, άξιζε τον κόπο να 
αποκρύψουμε, να παραβλέψουμε, να ξεχάσουμε τις χριστιανικές αξίες της Ευρώπης. 

Η ευκαιρία που χάθηκε τότε, μας δίνεται εκ νέου για να χαρτογραφήσουμε και πάλι τις 
χριστιανικές συντεταγμένες της Ευρώπης. Το θέμα μπορεί να επανατεθεί με σοβαρότητα 
και δομημένη επιχειρηματολογία.

Σε κάποιους, όμως, έχουν επικρατήσει εμμονικές ιδεοληψίες για το ευρωπαϊκό μέλ-
λον. Αντικαθιστώντας το όραμα της κομουνιστικής κοινωνίας, από το οποίο επίσης εξο-
βελίστηκε η χριστιανική παράδοση, και το οποίο οδήγησε εντέλει σε τραγωδίες το ανα-
τολικό ευρωπαϊκό τμήμα, σήμερα γίνεται λόγος για ένα ασαφές πολυπολιτισμικό όραμα. 

Ένα όραμα στο οποίο τα αμιγή ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υποχωρή-
σουν, αν όχι να εξαφανιστούν, για να επιτευχθεί η συμβίωση ανθρώπων διαφορετικής 
πολιτισμικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο καμία διάθεση ενσωμάτωσης στον ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής.

Ήδη, παρακολουθούμε το άτοπο αυτών των προσδοκιών. Εκεί όπου έχουν επικρα-
τήσει αυτές οι λογικές συχνά εμφανίζονται σύγχρονες βαβέλ, που ενίοτε μετατρέπονται 
σε εστίες μισαλλοδοξίας, φανατισμού και βίας, που με τη σειρά τους τροφοδοτούν ολο-
κληρωτικές ιδεολογίες, που ελπίζαμε ότι είχαν σβηστεί από την ευρωπαϊκή ιστορία δια 
παντός. 

Ναι, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μια περίκλειστη ήπειρος –άλλωστε αυτό θα ήταν 
ουτοπία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης- δεν μπορεί, όμως, να είναι ανοχύρωτη, 
όπως σημείωσε και ο Φράνσις Φουκουγιάμα σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ, και πολύ πε-
ρισσότερο να υποστείλει τη σημαία των αξιών της, να ακυρώσει την ταυτότητά της στο 
όνομα της συμβίωσης και ενός ασαφούς πολυπολιτισμού. 

*Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Ορθοδοξίας, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υ-
πουργός.

Το «Σπίτι της Βεργίνας» 
επισκέφθηκε η Γενική 

Πρόξενος των ΗΠΑ 

   Την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021επισκέφτηκε το Σπίτι της Βεργίνας η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσα-
λονίκη κυρία Elisabeth K. Lee συνοδευόμενη από την υπάλληλο του Προξενείου κ. Ιωάννα Κουτσουνάνου. 
Τους επιφανείς επισκέπτες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας για το Παιδί κ. Αριστοτέλης 
Σιδηρόπουλος, η Διευθύντρια του Κέντρου θεραπείας τραύματος κ. Θεοδώρα Νιώπα, ο Παιδαγωγός κ. Κώ-
στας Μακρίδης,  καθώς και εργαζόμενοι στη Δομή. 

   Η κυρία Πρόξενος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  για το ιστορικό της ίδρυ-
σης και για τη στοχοθεσία της λειτουργίας των Δομών του Οργανισμού, ενώ η κ. Νιώπα ανέλυσε τη νευραλ-
γική σημασία της θεραπείας του τραύματος των παιδιών-θυμάτων κακομεταχείρισης και για τα προγράμματα 
που εξελίσσονται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Ο υπεύθυνος εθελοντών και 
επικοινωνίας κ. Κοσμάς Παπαχρήστου αναφέρθηκε στο ρόλο των εθελοντών και στο διαρκώς εντεινόμενο 
ενδιαφέρον προς εκπαίδευση-κτήση εμπειρίας σπουδαστών ελληνικών πανεπιστημίων επί πτυχίω, στις 
δομές του Οργανισμού. Τέλος, ο μουσικοδιδάσκαλος κ. Λάζαρος Μπίντσης περιέγραψε την θεραπευτική αξία 
της μουσικής και της διεξαγωγής ειδικών εργαστηρίων για τα παιδιά του Σπιτιού.

   Η κ. Lee έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα διαμείφθηκαν και ζήτησε πολλές διευκρινήσεις για το 
ασκούμενο έργο, ενώ δεσμεύτηκε στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για τα παιδιά την Ημέρα των Ευχαρι-
στιών. Ο κ. Σιδηρόπουλος ευχαρίστησε τόσο την κ. Πρόξενο όσο και την κ. Κουτσουνάνου, για το διαρκές εν-
διαφέρον τους και τη βοήθεια που έχει έως τώρα παρασχεθεί, καθώς αυτή έχει αποτυπωθεί ευεργετικά στην 
αποτελεσματικότητα του επιτελούμενου έργου.
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του Σαββατοκύριακου

Βεροιώτικα και Λαογραφικά
ΛίγοιΒεροιώτεςγνωρίζουν…τηνύπαρξήτου

Προφήτης Ηλίας
ένα «κουφάρι ναού» στο κέντρο της πόλης

ΤουΜάκηΔημητράκη

Πριν λίγες ημέρες οφί-
λος μου καθηγητής-Θεο-
λόγος ΝίκοςΛιλιόπουλος
προδήλωςαγανακτισμένος
αλλά και απογοητευμένος
με παρότρυνε να επισκε-
φθώ την εκκλησία (;) του

ΠροφήτηΗλία στο κέντρο
τηςΒέροιας.Τίποταπερισ-
σότερο,τίποταλιγότερο!

Ομολογώπως κάτι εί-
χα ακούσει για την ύπαρ-
ξη αυτού του Ναού. Πού
όμως «βρισκόταν» δεν ή-
ξερα!Υπολόγιζα πως κά-
που κοντά στην ομώνυμη
οδόστοκέντροτηςπόλης,
στον πεζόδρομο. Ρωτώ-
ντας-ρωτώντας κι αφού
αρκετοί συντοπίτες μου,
μου υποδείκνυαν την εκ-
κλησίατηςΑγίαςΆνναςγια
του Προφήτη Ηλία την…
βρήκα!

Για την αδικαιολόγητη
άγνοιά μου, δημόσια ζητώ
τηνεπιεικήκρίσησας.

Η«θέση»τουΝαού
Βέβαια για να βρει

κάποιος την «πάλαι πο-
τέ τιμώμενη κατοικία του
Προφήτη χρειάζεται γνώ-
στη-συνοδό-οδηγό ή ειδι-
κό σχεδιάγραμμα ή πυξί-
δα».Ο ναός λοιπόν ή το
«κουφάρι» ενός ναού, έχει
«αδιέξοδο» από την οδό
Ιπποκράτους.Είναι κτίσμα
τωναρχών του 19ουαιώ-
να,φαίνεταιπωςείναιρυθ-
μού βασιλικής και όπως
διάβασα στους τοπικούς

ιστορικούς και ερευνητές
στοπαρελθόν λειτουργού-
σεωςενοριακός.

«Στραγγαλισμένος»
στονακάλυπτοχώροοι-

κοδομών
Έναστενάκι που αρχί-

ζει από την οδό Ιπποκρά-
τουςπριν τησυμβολή της
με την οδό που φέρει το
όνομα τουΠροφήτη με ο-
δήγησε σε μια ριμαγμένη
απότηνπολυκαιρίακαιτις
καιρικές συνθήκες εκκλη-
σία.Σφηνωμένηστονακά-
λυπτοχώροπίσωαπότην

Εθνική Τράπεζα, μοιάζει
στραγγαλισμένη και φυσι-
κάεγκαταλελειμμένη.

Ο εμπρόσθιος τοίχος
– προφανώς για να μη
καταρρεύσει, στηρίζεται
με αμέτρητα δοκάριαπου
κοντράρουν στοπίσωμέ-
ρος των οικοδομών που
γειτονεύουν. Η κεντρική
πόρτα«σφραγισμένη»δεν
ανοίγει ούτε μπορεί κά-
ποιοςνα τηνπλησιάσει.Η
βόρειαπλευράσχεδόνέχει
καταρρεύσει. Κάποιες λα-
μαρίνες«προσπαθούν»να
παίξουν το ρόλο τουπρο-
στάτηαπ’τηβροχή.Χωρίς
φυσικά να επιτυγχάνεται η

αποστολή τους. Η στέγη
απόόσοείδα(δύσκολονα
πλησιάσει κανείς) στηρίζε-
ται σε σιδερένια υποστυ-
λώματα.Δεν ξέρω πόσο
ακόμηθααντέξουν.

Μάρτυρες της τραγικής
κατάστασηςοιφωτογραφί-
εςπουδημοσιεύονται.

Το εσωτερικόαδιόρατο!
Κάθε είδους ζωύφια, τρω-
κτικάκαιγάτες.

Ευτυχώς ο ναός είναι
άδειοςαφούόπωςμεπλη-
ροφόρησε μια γειτόνισσα,
οιεικόνεςκαιότιλειτουργι-
κό σκεύος υπήρχε, έχουν

μεταφερθεί για ασφάλεια
σεάλλοχώρο.

Γενναίααπόφαση
Δεν είμαι ειδικός αλλά

από τηνπρώτηματιάφαί-
νεταιπωςο ναός δεν έχει
σωτηρία! Ίσωςγι’αυτόκαι
εγκαταλείφθηκε!

Κάτι όμως πρέπει να
γίνει. Η κατάσταση δεν
μπορεί νασυνεχισθεί.Τις
ίδιες διαπιστώσεις απ’ ότι

διάβασα είχε κάνει και ο
γνωστός ερευνητήςκαθη-
γητήςΘωμάςΓαβριηλίδης
πριν από 30 χρόνια όταν
επισκέφθηκετονχώρο.

Χρειάζεται οι αρμόδιοι
(αρχαιολόγοι-πολεοδό-
μοι-Δήμος) ναπάρουνμια
γενναίααπόφασηκαιονα-
ός να κατεδαφιστεί, αφού
η αναστήλωση προβλέ-
πω είναι απραγματοποίη-
τη. Καλύτερα να μείνουμε

«φτωχότεροι» κατάμία εκ-
κλησία. Είναι κουφάρι και
είναι επικίνδυνη. Και η α-
πόφασηθαπρέπειναείναι
σύντομαπραγματοποιήσι-
μη για να μη θρηνήσουμε
καιανθρώπιναθύματα.

Προς τοπαρόν θεωρώ
πως είναι εστία μόλυνσης
μεότισημαίνειαυτό.

Κάποτε υπήρχαν στη
Βέροια 72 βυζαντινές και
μεταβυζαντινές εκκλησίες.

Τα τελευταία χρόνια με-
τρούσαμε 48.Τώραπάμε
γιαμίαλιγότερο.

Στο χώρο ας τοποθε-
τηθεί ένας μικρός ναΐσκος
ναθυμίζει τηνύπαρξη του
σημερινού ναού όπου οι
πιστοί ναμπορούνν’ανά-
βουντοκεράκιτους.

Οιγενναίεςαποφάσεις
λαμβάνονται από.. γεν-
ναίουςανθρώπους!
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Ιούνιος-Ιούλιος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό19-
07-2021μέχρι
25-07-2021θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
26/07/2021 έως 30/07/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Ξεκινάειηδιάθεση
διαρκείας2021-2022

ΗΔΕ του τμήματος
καλαθοσφαίρισης τουΑ-
ΠΣΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ
ανακοινώνει ότι από την
Πέμπτη29/7ξεκινάηδι-
άθεσητωνκαρτώνδιαρ-
κείας για τηναγωνιστική
σαιζόν2021-22.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΙ -
ΜΩΝ

SILVER:50€
GOLDVIP:100€
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ:30€
Η κάρτα διαρκείας ε-

ξασφαλίζει στον κάτοχό
της την είσοδοσεόλους
τους επίσημους εντός έ-
δραςαγώνεςγιατοΠρω-
τάθλημα τηςΑ2Εθνικής
Κατηγορίας, τοΚύπελλο
Ελλάδας και τους ενδε-
χόμενουςφιλικούς αγώ-
νες ή τουρνουάπου θα
διεξαχθούνστοΔΑΚΒικέλαςΜακροχωρίου.Ωςημερομηνίαέναρξηςτου
ΠρωταθλήματοςέχειοριστείαπότηνΕΟΚη16ηΟκτωβρίου.

Ωςδιοικούσα επιτροπή κάνουμεό,τι είναι ανθρωπίνωςδυνατό για
τηνποιοτικήστελέχωσητηςομάδαςκαι τηνόσοτοδυνατόνκαλύτερη
παρουσία της στις διοργανώσειςπου θασυμμετάσχει την ερχόμενη
αγωνιστικήχρονιάστοπολύανταγωνιστικόπρωτάθληματηςΑ2,όπως
αυτόπροδιαγράφεται.Καθώςείναιεξαιρετικάαβέβαιοανθακυκλοφο-
ρούνμεμονωμέναεισιτήριαγιατουςεντόςέδραςαγώνες(άραπιθανόν
ηείσοδοςστογήπεδοήηζωντανήπαρακολούθησητουαγώναμέσω
YouTube θα είναι εφικτήΜΟΝΟστους κατόχους καρτών διαρκείας),
καλούμεόλους τουςφίλους τουαθλητισμού και τουμπάσκετ γιαακό-
μαμιαφοράναστηρίξουν τηνπροσπάθειάμαςκαιναπροβούνστην
προμήθεια του εισιτηρίου διαρκείας τους. Η κίνησηαυτή, εκτός από
σημειολογικήένδειξηστήριξης τηςομάδαςμας,αποτελείκαιμιαπολύ
σημαντικήένεσηοικονομικήςενίσχυσης.

ΕΙΣΟΔΟΣΣΤΟΓΗΠΕΔΟ
Υπενθυμίζουμεότιγιατηνείσοδοστογήπεδοθα ισχύουνταυγειο-

νομικάπρωτόκολλακαιοιεκάστοτεόροικαιπροϋποθέσειςπουεφαρ-
μόζονταιμεαπόφασητηςΠολιτείαςτηδεδομένηχρονικήστιγμήκαιγια
τουςοποίουςθασαςκρατάμεενήμερους.

ΣΗΜΕΙΑΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέλου7,Βέροια.2331060977
ΚατάστημαΒΕΝΕΤΤΟΝ,Τσούπελη5,Βέροια,2331070557
Περισσότερεςπληροφορίεςστο6932335069(κοΛαζόΗλία)

Σάββατο31-07-2021

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20 - ΚΤΕΛ 23310-

27355

08:00-14:30 ΠΟ-

ΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α-

ΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΕΡΙΩΝ

4423310-26914

08:00-14:30 ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΜΑΡΙΑ ΒΙΚΕΛΑ 10 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΓΩΝΙΑ23310-28491

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΝΙΚΟΛΕΤΑΠΙΝΔΟΥ 15

ΚΑΙΚΑΡΑΤΑΣΟΥΓΩΝΙΑ23310-65931

19:00-21:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

21:00-08:00ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

Κυριακή01-08-2021

08:00-14:30 ΖΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ& ΣΙΑΟ.Ε. ΚΟΝΙ-

ΤΣΗΣ15ΚΑΙΕΜΜ.ΖΑΧΟΥΓΩΝΙΑ(περΚΤΕΛ)23310-

62163

14:30-21:00ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΡΑΣ10

(κοντάσταΚΤΕΛ)23310-62989

19:00-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

21:00-08:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

Δευτέρα02-08-2021

16:00-21:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΑΠΑ-

ΓΟΥ-ΔΙΠΛΑΣΤΟΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ23310-23200

16:00-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ

20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ 1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

Φαρμακεία Στέφανος Ντούσκος: Χρυσός
στο μονό σκιφ της κωπηλασίας 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο

ΟΣτέφανοςΝτούσκος με τρομερή κούρσα κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιοστομονόσκιφ τωνανδρώνστουςΟλυμπιακούςΑγώνες του
ΤόκιοκάνονταςμάλιστανέοΟλυμπιακόρεκόρ!

ΧρυσόςΟλυμπιονίκης είναιπια οΣτέφανοςΝτούσκος.Μεμαγική
εμφάνισηο24χρονοςκωπηλάτηςκατέκτησετηνκορυφήστομονόσκιφ
καικατέκτησετοπρώτομετάλλιοτηςχώραςμαςστοΤόκιο,αλλάκαιτο
πρώτοχρυσόγιατηνελληνικήκωπηλασίασεΟλυμπιακούςΑγώνες.

ΟΜπορτςκαιοΝίλσενήτανοιδύοαθλητέςπουέφυγανκαλύτερα
σταπρώτα500μ. με τονΣτέφανοΝτούσκο ναπερνά τέταρτος, αλλά
κοντάστουςδύοπροπορευόμενους.

Από εκεί και μετά οΈλληναςπρωταθλητής ανέβασεστροφές και
ήτανεντυπωσιακός!Κρατώνταςαπίστευτασταθερόρυθμόδενάφησε
κανέναπεριθώριοσεαθλητέςόπωςοΠαγκόσμιοςπρωταθλητής,Σβέρι
Νίλσενκαικατέκτησετοχρυσόμετάλλιο.

Μεχρόνο6:40.45καιμίααπίστευτηκούρσα,οΝτούσκοςέκανεκαι
Ολυμπιακόρεκόρ,καταρρίπτονταςαυτότουΜάχεΝτρίσντεϊλ(6:41.34)
απότουςΟλυμπιακούςτουΡίοντεΤζανέιροτο2016.

Στη δεύτερησυμμετοχή τουσεΟλυμπιακούςΑγώνες, καθώςστο
Ρίο ντεΤζανέιρο ήταν 6ος στην τετράκωπος ελαφρών βαρών άνευ
πηδαλιούχουμε τουςΣπύροΓιάνναρο, ΓιάννηΠέτρου καιΠαναγιώτη
Μαγδανή, οΝτούσκος χάρισεστην ελληνική κωπηλασία το μοναδικό
Ολυμπιακόμετάλλιοπουέλειπεαπότην...συλλογήτης.

Ηκατάταξητουτελικού
ΣτέφανοςΝτούσκος6:40.45
ΚιέτιλΜπορτς(Νορβηγία)6:41.66
ΝταμίρΜάρτιν(Κροατία)6:42.58
ΣβέριΝίλσεν(Δανία)6:42.73
ΑλεξάντερΒιαζόνκιν(Ρωσία)6:49.09
ΜιντάουγκαΓκρισκόνις(Λιθουανία)6:57.60

Δεν πέρασε το αίτημα
των ανανεώσεων

ΔενπέρασεαπότηνΕΠΟτοαίτηματηςSuperLeague2ναεπι-
τραπούνοιανανεώσειςστιςΠΑΕπουδεναδειοδοτήθηκαν.

Ηδιοργανώτριααρχή έστειλεαίτημαστηνΕλληνικήΠοδοσφαι-
ρικήΟμοσπονδία για τοσυγκεκριμέναθέμα, το οποίοσυζητήθηκε
σήμερα(30/7)στηνΕ.Ε.καιδενπέρασε.

Συνεδρίασεσήμερα(30/7)ηΕκτελεστικήΕπιτροπήτηςΕΠΟκαι
δενεγκρίθηκετοαίτηματηςSuperLeague2περίανανέωσηςσυμ-
βολαίωνποδοσφαιριστώνΠΑΕπου δεν αδειοδοτήθηκαν.Παράλ-
ληλα, ισχύει οπεριορισμόςστις μεταγραφές καιπιοσυγκεκριμένα
ναμπορούννααποκτήσουνΜΟΝΟτρειςπαίκτεςάνωτων25ετών.

Αναλυτικά:
«Κατάτηνυπ’αριθμ.8/2021συνεδρίασητηςΕκτελεστικήςΕπι-

τροπήςτηςΕ.Π.Ο.ελήφθησαν,μεταξύάλλων,οιεξήςαποφάσεις.
Δεν εγκρίθηκε το αίτημα τηςSuper League 2περί ανανέωσης

συμβολαίωνποδοσφαιριστώνΠΑΕπουδεναδειοδοτήθηκαν».
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Από το Τμήμα Διαχείρισης 
Μετανάστευσης Ημαθίας 
συνελήφθησαν 6 άτομα 

για διακίνηση αλλοδαπών 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης αλ-
λοδαπών, συνελήφθησαν στις 29 Ιουλίου 2021, το μεσημέρι, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, 6 αλλοδαποί άνδρες, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, σε συνεργασία με αστυνο-
μικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος 
Ασφάλειας Βέροιας και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας Καστο-
ριάς, εντοπίσθηκαν να μεταφέρουν και να διευκολύνουν έναντι χρηματικής αμοι-
βής, την είσοδο και την έξοδο στη χώρα, σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Όπως διαπιστώθηκε, αρχικά οι 2 από τους συλληφθέντες, επιβίβασαν σε όχημα 
από περιοχή της Θεσσαλονίκης 4 αλλοδαπούς, με σκοπό τη διευκόλυνση της μη 
νόμιμης εξόδου τους από τη χώρα, ενώ άλλοι 2 από τους συλληφθέντες επέβαιναν 
σε δεύτερο όχημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως προπομπό, για την αποφυγή 
τυχόν αστυνομικών ελέγχων.

Στη συνέχεια τους μετέφεραν σε περιοχή της Καστοριάς, όπου τους ανέμεναν 
οι υπόλοιποι δύο συλληφθέντες, για την παραλαβή των ατόμων και τη περαιτέρω 
προώθησή τους στο εξωτερικό.

Από την ίδια περιοχή παρέλαβαν και επιβίβασαν στα 2 οχήματα ακόμη 13 αλ-
λοδαπούς, που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
εισόδου τους στη χώρα.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω 2 οχήματα που χρησιμοποίησαν για την παράνο-
μη δραστηριότητά τους, όπως και 6 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή 
τους.

Οι συλληφθέντες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδη-
γηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας. 

Έκτακτοι ψεκασμοί 
για την καταπολέμηση κουνουπιών 

στις αγροτικές περιοχές
 ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου 

Θεσσαλονίκης και Ημαθίας 
 
Από την Αντιπεριφέρεια Υγείας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας ανακοινώνεται ότι από τα απο-
τελέσματα των παγίδων σύλληψης 
ακμαίων κουνουπιών που έχουν 
εγκατασταθεί στις περιοχές των ο-
ρυζώνων του κάμπου της Θεσσαλο-
νίκης προκύπτει μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών.

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυ-
τού είναι, πέραν των υψηλών επι-
πέδων όχλησης από τα τσιμπήματα 
των κουνουπιών, η ύπαρξη κινδύ-
νων για τη δημόσια υγεία από νο-
σήματα που μεταδίδουν τα κουνού-
πια. Για το λόγο αυτό, με σύμφωνη 
γνώμη της Περιφέρειας, του Δήμου 
Δέλτα και του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
προγραμματίζεται η πραγματοποί-
ηση έκτακτων δράσεων εναέριας 
ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο ψεκα-
σμού υπέρμικρου όγκου (ULV) στις 
περιοχές αυτές, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών.

Επισημαίνεται ότι για τους ψεκασμούς αυτούς έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση ως ογδόντα χιλιάδων 
(80.000) στρεμμάτων του μπλοκ των εκτάσεων της περιοχής των ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου της Θεσσαλονίκης και της 
Ημαθίας, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

Οι έκτακτοι αεροψεκασμοί προγραμματίζονται για τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και Τρίτη 03 Αυγούστου 2021. Σε περί-
πτωση που δεν ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες, οι δράσεις θα γίνουν τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

Οι έκτακτοι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου με πτήσεις διάρκειας το ανώτερο έως τρεις (3) ώρες 
(έναρξη περί την  19.00μ.μ.) με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.

Η διενέργεια των έκτακτων αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο ε-
ξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές υπό την επίβλεψη επιστημονικού προ-
σωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και του Δήμου Δέλτα, σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο 
(2) χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε 
καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών (τρεις ώρες κάθε βράδυ) να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.

Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεται-
ρισμοί καλούνται να ενημερώ-
σουν άμεσα τα μέλη τους ώστε 
να λάβουν τα σχετικά μέτρα προ-
στασίας.

Εξιχνίαση κλοπής καταστήματος στην Ημαθία
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από 

την έρευνα, στις 28 Ιουλίου 2021 τα ξημερώματα, παραβίασε κατάστημα σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσε το χρηματικό 
ποσό των 800 ευρώ.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω 2 άτομα 
για διαρρήξεις και κλοπές από οικίες στην Ημαθία

-Εμπλέκονται σε 10 διαρρήξεις σπιτιών, αφαιρώντας χρήματα 
και κοσμήματα αξίας πάνω από 6.500 ευρώ

Η συστηματική έρευνα αλλά και η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας και της 
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν στις 28 Ιουλίου 2021 το βράδυ στην Βέροια, 2 ημεδαποί άνδρες, 
για 10 διαρρήξεις οικιών που έγιναν το τελευταίο δίμηνο στην Βέροια.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες τη 
στιγμή που είχαν διαρρήξει διαμέρισμα στην πόλη της Βέροιας και ακινητοποιήθηκαν ο ένας μέσα στο διαμέρισμα και ο 
δεύτερος στην προσπάθειά του να διαφύγει από διπλανή οικοδομή.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, αυτοσχέδια γάντια και φακός που χρησιμοποι-
ούσαν, καθώς και ένα αντικείμενο που προσπάθησαν να αφαιρέσουν από την οικία.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα 
μαζί με ακόμα έναν άγνωστο συνεργό τους, έχοντας διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη διαρρήξε-
ων και κλοπών από οικίες στην πόλη της Βέροιας.

Το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου του 2021 διέπραξαν επιπλέον 9 διαρρήξεις οικιών στην πόλη της Βέροιας, από όπου 
αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 6.500 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την 
τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκα-
τοικία200τμ,στηΦυτειά
μεπανοραμικήθέα,σε
οικόπεδο1.500τ.μ.Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ.: 23310
93389κοςΧρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στηνΜητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ.Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέ-
ρισμα κοντά στοΜου-
σείο,90τ.μ.,34.000ευ-
ρώ.Τηλ.: 6934888738
ΜεσιτιοκόΑκίνηταΗμα-
θίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 700 τ.μ. στηνΑγ.
Βαρβάρα σε πλαγιά,
με θέα τον Αλιάκμο-
να, στην πλατεία του
χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  α -
γρός χέρσος 11.000
τ.μ. στονΆγιο Γεώρ-
γιο, θέση «ΣΥΚΙΕΣ».
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  στα
όριαΑγγελοχωριου-Αρ-
χαγγέλου 2 χωράφια
κολλητά, 25 και 11
στρέμματα, περιφραγ-
μένα, παλμέττα βερύ-
κοκα 6 ετών σε φούλ
παραγωγή, άριστης
κατάστασης, 4 εξαιρε-
τικέςποικιλίες,μεμπε-
κάκια.Παρακαλώμόνο

σοβαρές προτάσεις.
Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωρο-
πωλείοεπίτηςοδούΜη-
τροπόλεωςστηΒέροια.
Πληροφορίες τηλ. 6976

063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΕΝΟ ΙΚ Ι Α ΖΕΤΑ Ι

διαμέρισμα στον 3ο
όροφο, κεντρικότα-
το, κατά προτίμηση

σε  κοπέλα  ή  ζ ευ -
γάρι .  Άνετο,  φωτει-
νό,  μεγάλο σαλόνι ,
μ ε γ ά λ ο  δω μ ά τ ι ο ,

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοίχώροιαπό350τ.μ.οκαθέναςμεδυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος,στονπεριφερειακό
δρόμοΚοπανού, δίπλαστοβενζινάδικοΣαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρόύψος, χωρίς εσωτερικές
κολώνεςκαιπεριφραγμένηαυλή600τ.μ.Τιμή
1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
πωλείται ημιτελής
μονοκατοικία 175
τ.μ., διόροφη σε
700 τ.μ. οικόπεδο,
με υπόγειο 90 τ.μ.
και θέα τη λίμνη
τουΑλιάκμονα. Τι-
μή90.000,00ευρώ.
Πληροφορίες στο
τηλ. 6973388102
και2331027832.
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χωλ,  κουζ ίνα ,  μπάν ιο
με  μπαν ι έρα ,  μεγάλο
μπαλκόνι, μεγάλη ντου-
λάπα,  καλορ ιφέρ,  α ιρ
κοντίσιον. Τιμή ενοικίου
250 ευρώ. Πληρ. τηλ.:
23310  62163 ,  23310
60305,  6936 597771,

6 936  597770 ,  6 936
577772.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικι-
άζεταιγκαρσονιέρα,1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
6945852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ.23898ΩΡΟΛΟΙ,ενοικιάζεταικομπλέ

επιπλωμένηγκαρσονιέρα29τ.μ.,μικτάκατα-
σκευή1978,1υ/δσαλοκουζίνακαιμπάνιο ,
1οςόροφος,μεανεξάρτητηθέρμανση,A/C
καιελάχιστακοινόχρησταμόνο210€.Αποκλει-
στικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεταιαπο-
κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.,1οςόρ.ψηλός
οικοδομήτου1999,σεπολύκαλήκατάσταση,
θέρμανσημεένακλιματιστικό.Πρόκειταιγιαένα
πολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητοστοκέντρο
τηςπόλης,Τιμή220€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
καιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106972ΚΕΝΤΡΟ,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέρασυνολικής επιφάνειας45τ.μ.
,στον2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο,καινούργιασυνθετικάκουφώματαμε
διπλάτζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύ
καλήγειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστι-
κόκαιέναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα
220€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106232 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, Κωδ:
106972 ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας45τ.μ. ,στον
2οόροφομε1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένομερικώς,σεπολύκαλή
γειτονιά,ηθέρμανσητουμεκλιματιστικόκαι
έναθερμοπομπό,μεμηναίομίσθωμα220€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι, καθιστικό,
κουζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμε
θερμοσυσσωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυο
ντουλάπες,ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,
σεπολύκαλήτοποθεσία,βλέπεισεανοιχτω-
σιά,μεμηνιαίομίσθωμα350€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑ-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητουεπίσης,διαθέτειξύλινα
πατώματα,καιθέρμανσημεσόμπαπετρελαί-
ουκαιθερμοπομπούς,με2κλιματιστικά,για

σοβαρούςμισθωτές,Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομί-
σθωμα260€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχει
απεριόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετι-
κά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκη
καιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης
εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρό-
ποληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλ-
ληλογιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwc
ενοίκιο140€.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-

τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη
κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώματα
καιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο ,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ:24448-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστη-
μασυνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγο
υπερυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταια-
πό2ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

Κωδ:24675 -ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΟΥΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικής
επιφάνειας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,  ισό-
γειογιαπολύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουρα
εκπληκτικόκαιξεχωριστόακίνητο,μεάριστη
προβολήκαισεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίο
μίσθωμα2.500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
Βενιζέλου/Μ.Αλεξάνδρουτιμήαπό70€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται

ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! ΚΑΤΩΜΟΥ-
ΣΕΙΟπωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστο
Ισόγειο,με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαι
αποθήκη,σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαι-
νισμένοκομπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίς
θέρμανση,μαζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.
σετιμήευκαιρίαςόλαμαζίμόνο37.000€.Α-
ποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-
αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,Πωλείται

Μονοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο
470τ.μ.,αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστι-
κό,κουζίνακαιμπάνιο,επάνωστονκεντρικό
δρόμο,μεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλι-
ακόθερμοσίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία,

ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκή-
πο,σετιμήπροσφοράςμόνο:50.000€.Απο-
κλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13262 -ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκου-
ζίνα,ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένη
το2001καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πε-
τρέλαιο,έχειαπεριόριστηΘέα,τακουφώματα
αλουμινίουκαιμίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι
,BBQ,καιηλ.Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-
Τιμή:200.000€.

Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης
Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:12741-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείο

συνολικήςεπιφάνειας35τ.μ.1οςΥπερυψω-
μένος.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1978καιδιαθέτειθέρμανση
Ατομική-Ηλεκτρικό,-Τιμή:27.000€.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικήςΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙσυνολικήςεπιφάνειας57τ.μ. Ισόγειο
κατάστημα τοοποίοαποτελείταιαπόέναν
ενιαίοχώροκαιWC.Είναικατασκευασμένο
το1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου,
Διπλάτζάμια .σετιμήπροσφοράς:30.000€
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ ,

πωλείταιαγροτεμάχιο11στρ., ελεύθερομε
μικρήαποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμή
κομπλέμόνο26.000€.

Κωδ:115745-ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ
πριντουΜπονάνουπωλείταιωραιότατοαγρο-
τεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομεσύνδεσηστο
δίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικήςεπιφάνειας
26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,μεδικήτου
βάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπο-

λύπολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνει-
ας237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού
.Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σετιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικό
σημείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8 ,τιμή
90.000€.Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικό-
πεδοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντός
σχεδίουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέ-
ροςτουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο
1600τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο
2οαπότηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερση
πολυτελούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικό-
πεδοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευρά
τηςΒέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομή-
σιμο,σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγά-
λοχωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρί-
σκεταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλιστα
στο2οστάδιο,μετατρέπεταισεδύοοικοδομι-
κάτετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρί-
σκεταισεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο
,τιμήόλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑπο-
κατάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχι
μόνοστηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜα-
γούλαπάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000
τ.μ.αμφιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτης
ΗμαθίαςκαιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη .
Πρόκειταιγιαοικόπεδοφιλέτο,προνομιούχο
απόκάθεάποψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύ
σοβαρόεπενδυτή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,
Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο,
τιμή450.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

Πωλείταιοδοντιατρείο
ωςεπιχείρηση,πλήρωςεξοπλισμένο,

μεσυνεχή40ετήλειτουργία,
λόγωεπικείμενηςσυνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρουΠιερίας σε
απόσταση 50 μέτρων
από την θάλασσα, σε
καταπράσινοπεριβάλ-
λον, νοικιάζονται για
την θερινή περίοδο
διαμερίσματαπλήρως
επιπλωμένα και εξο-
πλισμένακαιμεWi-Fi.
(τηλ. 6977 241877,
23520 61207, 23510
33873).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣ  ή  υ-
πάλληλος για φαρ-
μακ ε ί ο  σ το  Δήμο
Ν ά ο υ σ α ς .  Θ έ σ η
πλήρους  απασχό-
λησης. Θα εκτιμηθεί
εμπειρία στις πωλή-
σεις ή σχετική με το
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-
που,με3χώρουςκαικουζινα,
W.C., για επαγγελματική χρή-
ση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ.
Τηλ.: 6932 471705 & 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρισα
για σπιτι στηΜυκονο, να βο-
ηθακαιστιςδουλειεςτουσπι-
τιου. εργασια καθημερινη και
ΙΚΑ . Παρεχεται διαμονη. Τηλ
Επικοινωνιας 6977 352085
κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  νεος γενικων
καθηκοντων για χειρωνακτι-
κες εργασιες σε καταστημα
στη Μυκονο, με πιθανη συ-
νεργασια και στην Αθηνα.
Παρεχεται διαμονη. Τηλ. Ε-
πικοινωνιας κ. Χρηστος 6977
352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργα-

σία σε εργαστήριο κρεάτων.
Τηλ.:2331042680,ώρεςεπι-
κοινωνίας: 10μ. έως 1.00μ.μ.
Β ι ο γραφ ι κά  σ το  e -ma i l :
koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙδιανομέαςγιατο
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία να φρο-
ντίζει ηλικιωμένη σε 24ωρη
βάσηστηΝάουσα,γιατηνπε-
ρίοδο 18Αυγούστου με αρ-
χές Σεπτεμβρίου. Τηλ.: 6944
647074.

ZHTEITAI οικιακή βοηθός
για τετράωρη πρωινή απα-
σχόλησηδύοφορέςτηνεβδο-
μάδασεπεριοχήτηςΒέροιας,

κάτοχος διπλώματος αυτοκι-
νήτου.Τηλ6944324320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός ΤΑΧΙ
με ειδική άδεια και κοπέλα
για γραφείο με γνώσεις Η/Υ.
Πληρ.τηλ.:2331071553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για
να εργασθει Σαββατοκύριακο
στην ταβέρνα του «Χαρατσή»
στηΒεργίνα.Πληρ.τηλ.:6906
404964.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο:2331021106.Αποστολή
βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50 τ.μ 3ΔΣ-Κ Ισογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στοΜουσειοΜονοκατοικια 75+75 τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειαυπερυψ.γκαρσονιερα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.18000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥισογειαΓκαρσονιερα35τ.μ10000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑστουντιοΛΟΥΞεπιπλωμενο200€
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.130000€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ1100τ.μοικοπεδο0,8σ.δμονο8000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντα καταστημα 42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Από την εταιρία
διανομών ΚΟΡΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με έδρα
τη Βέροια, ζητείται
για μόνιμη εργασία,
οδηγός, με δίπλω-
μα Γ΄ κατηγορίας και
Πιστοποιητικό Επαγ-
γελματικής Ικανότη-
τας (Π.Ε.Ι.), ηλικίας

25-35 ετών.Παρακαλώαποστείλετε τοβιογραφικόσαςστοemail:
STEFANOSGIT@yahoo.gr.Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2331062211.

Ζητείται οδηγός πωλητής σε 
εταιρία τροφίμων στην Βέροια, 
απαραίτητα χαρακτηριστικά:
·Τουλάχιστον5έτηεμπειρίαςσεπαρόμοια

θέσηστονχώροτωντρόφιμων(FMCG)
·Πτυχίοδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης
·Άριστεςεπικοινωνιακέςικανότητες
·ΓνώσηΗ/Υ(MSOffice,Erp)
·ΔίπλωμαΓκατηγορίας

Παρέχονται
·Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
·Άριστοπεριβάλλον
ΕίδοςΕργασίας:Πλήρηςκαιμόνιμηαπασχόληση,
ΑποστολήΒιογραφικών:info@panini-foods.gr

ΒΟΗΘΟΣΛΟΓΙΣΤΗ(Κωδ.Αγγ.ΥΠΒΛ_2)
Η εταιρίαAlexander

S.A, που εδρεύει στη
Βέροια, ανακοινώνει το
άνοιγμανέαςθέσηςεργα-
σίαςΒΟΗΘΟΥΛΟΓΙΣΤΗ,
στο τμήμα του λογιστηρί-
ουτης.

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΚάτοχοςπτυχίουΑΕΙ

ήΤΕΙΟικονομικώνΣπου-
δών

•Προϋπηρεσίασεανάλογηθέσηλογιστηρίου
•ΓνώσηΗ/ΥκαιπρογραμμάτωνERP
•ΓνώσηΑγγλικήςγλώσσας
ΠαροχέςΕταιρίας
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο

περιβάλλον
•Μόνιμηαπασχόληση
•Προοπτικέςεξέλιξης
Οιυποψήφιοιθαπρέπει ναπαραδώσουνμέχρι τις  15 Ιουλίου

2021βιογραφικόώστε ναπεράσουναπόπροσωπικήσυνέντευξη
καιναγίνειάμεσαηπρόσληψήτους.Κατάθεσηβιογραφικώνστην
έδρατηςεταιρίας,είτεσεηλεκτρονικήμορφήστοemailhr@aqf.gr,
καιστις2περιπτώσειςεπιβάλλεταιφωτογραφίαυποψηφίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγελίαςΥΠΒΛ_2.
Πληροφορίες
ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·ανειδίκευτουςεργάτες-εργάτριες.
·τεχνικόπροσωπικό, απόφοιτους ΤΕΙ – ΕΠ.Α.Λ.:

Μηχανολογίας–Ηλεκτρολογίας–Ηλεκτρονικών–Αυ-
τοματισμώνκαιβιομηχανικήςπαραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  σ τη
Βέροια ΖΗΤΑ φαρμα-
κοποιό ή βοηθό φαρ-
μακείου για πλήρη α-
πασχοληση. Αποστολή
βιογραφικών στο: info.
pharmacywork@gmail.
com.

ΗνηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.ΕμεέδρατηνΝάου-
σαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Ηθέση εργασίας είναιπλήρουςαπασχόλησης.Περισ-

σότερεςπληροφορίεςκαΌλγαΡούσσουστοemailrolga@
varvaressos.eu,ήστατηλ.τηςεταιρίας2332052650-60



ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνε ι  τη

φροντίδα γερόντων για κά-
ποιες ώρες ή και για 24ωρη
βάση, καθαριότητα σπιτιών,
γραφείων και σκάλες. Τηλ.:
6940998054.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί για γνωριμία

σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙβρεφικάείδη

τηςCICU:καροτσάκι(χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλα-
θούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Ζητούνται διανομείς και barista
με προϋπηρεσία για το νέο 
κατάστημα coffee island

Από το νέο κατάστημα coffee islandστηνπλατείαω-
ρολογίουζητούνταιδιανομείςκαιBaristaμεπροϋπηρεσία
στονχώροτουκαφέ.

Επικοινωνία:6942456600,
civeroiaraktivan@gmail.com

Από την επιχείρηση «ΦΡΑΝΤΖΗΣΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΕΙΑ»ΖΗΤΕΙΤΑΙβοηθόςΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.

Απαραίτηταπροσόνταόρεξη,κέφιγιαδουλειάκαιδημιουργία.
Πλήρεςωράριο,Ασφάλιση.Μισθός ικανοποιητικός.Μόνιμη

θέση εργασίας.Η εμπειρία θα ληφθεί υπ όψιν.Πληροφορίες
και βιογραφικά στοmail bakeryfrantzis@gmail.com ή αυτο-
προσώπωςστο κεντρικό κατάστημαΜΙΑΟΥΛΗ17στηΒέροια
(8.00-11.00π.μ.)

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1.Μηχανικόφορτηγώνλεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2.Βοηθόμηχανικού

3.Ηλεκτρολόγοοχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr



Απόστολος Βεσυρόπουλος: 
«Μέτρα ουσιαστικής στήριξης 

και διευκόλυνσης των πολιτών»
   Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγ-

χρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» ενεργοποιούνται συγκε-
κριμένα μέτρα στήριξης και διευκόλυνσης των φορολογούμενων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώ-
ντας στην Ολομέλεια της Βουλής ανέλυσε την τροπολογία που περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων:

1ον) Τη δυνατότητα νέας ρύθμισης των οφειλών που έχουν δημι-
ουργηθεί την περίοδο της πανδημίας ακόμα και σε 72 δόσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος με την υπαγωγή στη 
ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  για κάθε 
νόμιμη χρήση ενώ αναστέλλονται κατασχέσεις και μέτρα αναγκαστι-
κής εκτέλεσης.

2ον) Την αναβίωση της ρύθμισης των 100 και των 120 δόσεων, 
με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής ρύθμισης με 
όλα τα ευεργετήματά της, όπως η αποδέσμευση τραπεζικών λογαρια-
σμών.

Η αναβίωση ενεργοποιείται με την καταβολή της δόσης του Αυγού-
στου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου.

3ον) Τη δυνατότητα εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ για το 2021 σε 6 ισόπο-
σες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 
2021 και την τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2022.

4ον) Την παροχή δυνατότητας για τα φυσικά πρόσωπα που θα 
υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος μέχρι τις 27 Αυγούστου, να 
έχουν την έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του 
προκύπτοντος ποσού φόρου μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του 
μηνός Αυγούστου.

5ον) Η υπαγωγή των απινιδωτών, στον υπερμειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 6%, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητες ιατρικές συσκευές για την 
αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής. 

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να λαμβάνει μέ-
τρα ουσιαστικής στήριξης και διευκόλυνσης των πολιτών. Για εμάς, η 
επιστροφή όλων στην κανονικότητα αποτελεί κυρίαρχη και συνειδητή 
επιλογή» τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος  Βεσυρό-
πουλος.
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Συναγερμός σε κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση 
λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών

-Συστάσεις στους πολίτες και έκτακτα μέτρα για εργαζόμενους σε  ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Σε τέσσερα σημεία θα βασιστεί η προετοιμασία και η ετοιμότητα του 

κρατικού μηχανισμού ενόψει των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών 
του καύσωνα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής ευρείας 
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πολιτική Προστασία: Αυξημένη 
ετοιμότητα για την αποτροπή και την πρόληψη πυρκαγιών, αδιάλειπτη 
λειτουργία κρίσιμων υποδομών, ευπαθείς ομάδες που θα αναζητούν 
στέγη και περίθαλψη σε ειδικά κλιματιζόμενους χώρους καθώς και η 
προστασία των εργαζομένων όλης της χώρας.

Όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «όλοι μαζί κράτος, τοπική αυτοδιοίκη-
ση, ιδιωτικός τομέας, και πολίτες θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε 
να προλάβουμε να αποτρέψουμε δυσάρεστες καταστάσεις».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν κάθε περιττή 
δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ διεμήνυσε 
ότι η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική είναι σε πλήρη ετοιμότητα 
σύμφωνα με όσα ορίζει το σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ για τις δασικές πυρκαγιές 
έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για άμεση προσβολή οπουδή-
ποτε υπάρξει πρόβλημα.

Στοχευμένη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
Ο κ. Χρυσοχοίδης απηύθυνε έκκληση για στοχευμένη χρήση ηλε-

κτρικού ρεύματος και νερού, ενώ επισήμανε ότι πρέπει όλοι να δείξουν 
τον ύψιστο βαθμό υπευθυνότητας ώστε να μην υπάρξουν ζημιές ή δια-
κοπές. Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες της 
πανδημίας το σύστημα υγείας είναι σε ετοιμότητα να υποδεχθεί τους 
συμπολίτες μας που πιθανά να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγεί-
ας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Επίσης το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα άμεσης συνδρομής και το ίδιο 
γίνεται από πλευράς αστυνομίας κυρίως με τις ομάδες της ‘Αμεσης 
Δράσης και τις ΔΙΑΣ.

Ευπαθείς ομάδες
Σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες οι οποίες ενδεχομένως να αναζη-

τήσουν στέγη και περίθαλψη σε ειδικούς χώρους κλιματιζόμενους, ο 
κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις από το 
υπουργείο Εσωτερικών και τοπικά, από όλους τους δήμους της χώρας 
που έχουν προετοιμαστεί για να οργανώσουν αυτή τη δραστηριότητα.

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων
Όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων ο κ. Χρυσοχοϊδης 

τόνισε ότι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν λάβει και 
πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων 
αυτές τις ημέρες, ενώ προσέθεσε ότι θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες 

ανακοινώσεις από το υπουργείο Εργασίας.
Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοϊδης διεμήνυσε ότι θα ληφθεί μέριμνα για 

τους ακρίτες στη χώρα, αυτούς που είναι στα σύνορα, αστυνομικούς, 
στρατιώτες, και όλους εκείνους τους χιλιάδες συμπολίτες μας ένστολους 
που θα σηκώσουν και το βάρος της ανταπόκρισης και ταυτόχρονα, 
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπηρετούν την ασφάλεια της 
χώρας.

Οδηγίες στους δήμους
Όπως είπε ο υφ. Θεόδωρος Λιβάνιος δόθηκαν επιπλέον οδηγίες 

στους δήμους της χώρας να μεριμνήσουν για τη φιλοξενία των άστεγων 
συμπολιτών σε κλιματιζόμενους χώρους προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν τον καύσωνα, ενώ δόθηκαν επίσης οδηγίες προκειμένου κρίσιμες 
διαδικασίες για την λειτουργία των πόλεων όπως είναι η αποκομιδή των 
απορριμμάτων να γίνεται σε ώρες που το θερμικό φορτίο είναι χαμηλό, 
κατά προτίμηση βραδινές ώρες.

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για ένα φαι-
νόμενο επικίνδυνο, η κορύφωση ουσιαστικά του οποίου αναμένεται 
Δευτέρα προς Τρίτη όπου θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασί-
ες του καύσωνα.

Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα

Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εργασίας αναφέρει, αναλυτικά:
«Για την προστασία των εργαζομένων ενόψει της πολυήμερης επι-

κράτησης υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα μας και την αποφυγή φαι-
νομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα, το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Εργασίας 
καλούν τους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες 
θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 16.00), όπου αυτό κριθεί, κατά περί-
πτωση, απαραίτητο.

Παράλληλα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί την 
περίοδο αυτή τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους, με 
έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά 
έργα), σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των 
παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική κατα-
πόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμε-
νη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, 
μαγειρεία κ.α.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά 
βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών). Σε κάθε περίπτωση, εφι-
στάται η προσοχή για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου.

Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων σε Δημόσιο και ΟΤΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Δημόσιου Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες καύσωνα που 
παρατηρούνται στη χώρα μας προχωρά στη λήψη σχετικών μέτρων προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι για όσες ημέρες διαρκεί ο καύ-
σωνας, θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία των 
υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως:

-Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα
-Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία
-Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, 

επιληψία.
-Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό 

ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.
-Έγκυοι
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες 

και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπη-
ρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία 
τους.
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