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Άγιο είχαμε στη Βέροια και 
δεν συνέβησαν χειρότερα… 

Σκέφτομαι  τις λεπτομέρειες που προέκυψαν για 
το απίθανο «κινηματογραφικό» ατύχημα το από-
γευμα της Δευτέρα(01/8) από την πρόσκρουση της 
ακυβέρνητης νταλίκας στις αντλίες του βενζινάδικου 
και συνειδητοποιώ ότι είχαμε πραγματικά άγιο, αφού 
δεν «άνοιξε μύτη», ούτε καν γρατζουνιά! Και λέω «εί-
χαμε» γιατί μιλάμε για ένα κομβικό σημείο της πόλης 
με συνεχή κίνηση όλο το 24ωρο, που θα μπορούσε 
να θρηνεί θύματα η πόλη μας. Η «κακιά» ή άτυχη 
στιγμή λίγων δευτερολέπτων για έναν επαγγελμα-
τία οδηγό, ευτυχώς στοίχισε μόνο σε υλικές ζημίες, 
έστω και σοβαρές, αλλά χωρίς να υπάρξει ο παραμι-
κρός τραυματισμός. 

Το «μαύρο» ξεκίνημα του μήνα και της εβδο-
μάδας ειδικά για τους πρατηριούχους καυσίμων 
συμπλήρωσε η ληστρική επίθεση κουκουλοφόρων 
στον επιχειρηματία(επίσης πρατηριούχο) μπροστά 
στο  κατάστημα τράπεζας, χωρίς ευτυχώς και πάλι 
να τραυματιστεί κανένας. Για «πληγή» και «μαύρη» 
ημέρα μίλησαν κάποιοι, αλλά ας αναλογιστούμε ότι 
ανήμερα στην γιορτή του ο Άγιος Αντώνιος της Βέ-
ροιας «φύλαξε» και δεν συνέβησαν χειρότερα…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Διακομιδή νεογέννητου από 
τη Βέροια στο Ιπποκράτειο 
με την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ

Με τη βοήθεια περιπολικού και δύο μηχανών άνοιξε 
δρόμος για την άμεση διακομιδή βρέφους στο Ιπποκρά-
τειο. Όπως διαβάσαμε στο RThess, το μωρό γεννήθηκε σε 
κλινική στη Βέροια  και κρίθηκε απαραίτητο να διακομισθεί 
σε νεογνολογική κλινική  στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Το ασθενοφόρο έφτασε σε χρόνο ρεκόρ 
λίγο μετά στις 17.00 στο νοσοκομείο χάρη στη συνδρομή 
των αστυνομικών που άνοιξαν δρόμο για την άμεση διέ-
λευση του.
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Μήπωςξεχάστηκαναπότονεργολάβο
καιπλέονεμποδίζουν;;;

Στην οδό Μάρκου Μπότσαρη (λίγα μέτρα πριν την Αγία Παρασκευή) ολοκληρώθηκαν από την προηγούμενη εβδομά-
δα έργα του ΟΤΕ και ο υπεύθυνος εργολάβος τοποθέτησε ειδικό δίχτυ και κόκκινες κορδέλες γύρω από σημείο που έπε-
σε τσιμέντο σε μεταλλικό καπάκι για να μην πατούν τα διερχόμενα οχήματα. 

Το τσιμέντο στέγνωσε, αλλά το δίχτυ και οι κορδέλες παραμένουν και στενεύουν τον δρόμο που έχει αρκετή κυκλοφο-
ρία και χρειάζεται άμεση αφαίρεση των προστατευτικών υλικών, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. 

Προφανώς…ξεχάστηκε!!! 

Είπετοναι,ηΣόνιακαιπαντρεύεται
τοναγαπημένοτηςΔημήτρη!

Ποτέ δεν είναι αργά να σου ξαναχαμογελάσει η ζωή και ο έρωτας! Αυτό συνέβη στην βεροιώτισσα, διεθνούς φήμης σο-
πράνο, Σόνια Θεοδωρίδου, που είπε το ναι και ανεβαίνει τα σκαλιά του Δημαρχείου Περιστερίου, για τον τρίτο της γάμο, 
με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Δημήτρη, όπως γράφει και στο προσκλητήριο που δημοσιοποίησε στη σελίδα της στο FB.

 «Είπα ναι, γιατί έχω δικαίωμα στην ευτυχία, τη γαλήνη, στο μαζί. Αποφάσισα να ανήκω στις γυναίκες που δεν παρέ-
μειναν σε ένα γάμο φάρσα. Όσο και αν κόστισε.. Είπα «Σόνια, μεγάλωσες, άσε τους έρωτες», αλλά τελικά είπα «ναι». Δεν 
εγκατέλειψα να ζήσω μια ζωή που μου έτυχε, αλλά δεν μου άξιζε… Ωρίμασα, δεν γέρασα, δεν εγκατέλειψα…» γράφει με-
ταξύ άλλων, ανοίγοντας την καρδιά της στους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους, που της έστειλαν θερμές ευχές.

Και τις δικές μας ευχές, από καρδιάς!

Έκτακτοι ψεκασμοί για τα κουνούπια
και στους ορυζώνες της Ημαθίας

Επειδή, πέραν των υψηλών επι-
πέδων όχλησης από τα τσιμπήματα 
των κουνουπιών, υπάρχουν κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία από νοσήματα 
που μεταδίδουν τα κουνούπια, αύριο 
Πέμπτη  και την Παρασκευή, θα γίνουν 
έκτακτοι ψεκασμοί για την καταπολέμη-
ση των κουνουπιών στους ορυζώνες 
της Θεσσαλονίκης και της Ημαθίας, με 
σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Δέλτα 
και του Δήμου Αλεξάνδρειας και μετά 
την καταγραφή μεγάλης αύξησης στον 
πληθυσμό ακμαίων κουνουπιών.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, 
με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα 
καλύψουν συνολικά έκταση ως σαρά-
ντα χιλιάδων στρεμμάτων και θα ξε-
κινήσουν μετά τη δύση του ηλίου, με 
πτήσεις διάρκειας το ανώτερο έως δύο 
ώρες, σε ακατοίκητες περιοχές και σε 
απόσταση δύο χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς, άλλωστε, λόγους επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η λήψη μέτρων από τις 
τοπικές αρχές, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών το βράδυ να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περι-
οχές αυτές.



Η έξαρση του μεταναστευτικού δεν α-
φορά μόνο τα σύνορα αλλά και την ενδο-
χώρα κι αυτό αποδεικνύεται από τα πε-
ριστατικά που αντιμετωπίζει ο νομός μας 
ως «τράνζιτ» περιοχή για την διακίνηση 
παράνομων μεταναστών.

Ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης, μια 
εγκληματική ομάδα που διευκόλυνε την 
παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα, 
εξάρθρωσε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανά-
στευσης Ημαθίας, συλλαμβάνοντας πέντε 
μέλη της, τρεις  Ινδούς και δύο Έλληνες, 
ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας 
ακόμη Έλληνας συνεργός τους. Μεταξύ 
των τριών Ινδών που συνελήφθησαν ήταν 
και ο έχων το «γενικό πρόσταγμα» μεταξύ 
του κυκλώματος, που έμενε μόνιμα στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η συγκεκριμένη ομάδα διευκόλυνε και 
μετέφερε από την Ελληνοσκοπιανή μεθό-
ριο, Ινδούς μετανάστες, παράνομα στην 
Ημαθία, έναντι χρηματικής αμοιβής. Μέλη 
της, τους παραλάμβαναν από την μεθόριο 
του  Κιλκίς και τους μετέφεραν με οχήματα στην Ημαθία, σε σπίτι στο 
Μακροχώρι και σε αγροικία (αποθήκη) στην έξω από τη Νάουσα και 
στη συνέχεια τους επιβίβαζαν σε λεωφορεία ή τρένα με προορισμό την 
Αττική. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάθε διακινούμενος πλήρωνε στο 
κύκλωμα από 6.000 έως 8.000 ευρώ, για το παράνομο «δρομολόγιο» 
έως τον τελικό προορισμό. Για τις μεταφορές τους στο ελληνικό έδαφος 
τα μέλη της ομάδας για να μην γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές και να 
αποφεύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, χρησιμοποιούσαν όχημα -προπο-
μπό.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, 
αφού «έδεσαν» καλά την υπόθεση, πέτυχαν την εξάρθρωση της και  
συνέλαβαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 31   Ιουλίου 2022, 
αρχικά τρία μέλη του κυκλώματος, που διευκόλυναν την είσοδο στη χώ-
ρα και μετέφεραν τέσσερις αλλοδαπούς που στερούνταν ταξιδιωτικών 
εγγράφων. Στη συνέχεια συνελήφθησαν τα άλλα δύο μέλη ενώ διαπι-
στώθηκε ότι ένας εξ αυτών απασχολούσε παράνομα σε εργασίες αλλο-
δαπούς φιλοξενώντας τους  προσωρινά σε καλύβα ιδιοκτησίας του. 

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα δύο καταλύματα στην Ημαθία, 
εντοπίσθηκαν επτά επιπλέον  αλλοδαποί που είχαν  εισέλθει παράνομα 
στη χώρα και βρισκόταν σε σειρά αναμονής για την περαιτέρω προώ-
θησή τους.

Επίσης βρέθηκαν, τόσο στην κατοχή τους όσο και στους χώρους 
«φιλοξενίας» και κατασχέθηκαν, έξι διαβατήρια αλλοδαπών, 11 κάρτες 
και συσκευές κινητής τηλεφωνίας (sim), 6 κινητά τηλέφωνα, χρηματικό 
ποσό των 570 ευρώ και δύο οχήματα ως μέσα μεταφοράς των αλλοδα-
πών.

Π. Χαρέλας: Συγχαρητήρια στους συναδέλφους
 του Τμήματος Μετανάστευσης Ημαθίας

«Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το μεταναστευτικό μας αγγίζει όλους και 
οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία, προάγοντας το αίσθημα 
ασφάλειας», τόνισε μιλώντας στο «Λαό» για την υπόθεση, ο πρόεδρος 
των Συνοριοφυλάκων Ελλάδας, Παναγιώτης Χαρέλας, ο οποίος εξέ-
φρασε τα συγχαρητήριά του  στους συναδέλφους του, του  τμήματος 
Μετανάστευσης Ημαθίας, που «υπερέβαλλαν εαυτόν,  τους τελευταίους 
μήνες για την εξάρθρωση του συγκεκριμένου μεγάλου διεθνούς κυκλώ-
ματος, με παράρτημα στην Ελλάδα», όπως είπε.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέροιας 
και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

Σ. Γκ.
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Από το τοπικό Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης 
παράνομων Ινδών μεταναστών, μέσω Ημαθίας

-Από τη μεθόριο του Κιλκίς, τους έφερναν στην Ημαθία (Μακροχώρι και Νάουσα) με προορισμό την Αττική

Πρώτη Παράκληση της 
Θεοτόκου από τον Ποιμενάρχη 

μας στο ορεινό Ξηρολίβαδο

 Τη Δευτέρα 1 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην πρώτη Παράκληση της 
Υπεραγίας Θεοτόκου και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του 
Προφήτου Ηλιού στο ορεινό Ξηρολίβαδο.

Συνελήφθη ο 70χρονος 
οδηγός της νταλίκας, 

για τη φωτιά σε 
βενζινάδικο της Βέροιας

Μετά το απίστευτο περιστατικό με την νταλίκα που έπεσε το 
απόγευμα της Δευτέρας, ακυβέρνητη σε αντλίες βενζινάδικου της 
shell, στην περιφερειακή της Βέροιας με αποτέλεσμα να προκληθεί 
πυρκαγιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 70χρονο οδηγό, 
σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από 
αμέλεια και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, επίσης από αμέ-
λεια.
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Ακύρωση του μιούζικαλ 
«Μαδαγασκάρη»

Η παρουσίαση του μιούζικαλ Μαδαγασκάρη , που επρόκει-
το να πραγματοποιηθεί στις 26/ 8/2022  στο θέατρο Άλσους 
Βέροιας,  ακυρώνεται  με ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας 
People Entertainment Group .

Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των εκδηλώσε-
ων ‘Αλσος ’22 «Το καλοκαίρι αλλάζει» φιλοξενεί τον Τάκη 
Ζαχαράτος σε ένα μουσικό υπερθέαμα την Κυριακή 28 
Αυγούστου, στις 9.00 μ.μ. στο Θέατρο Άλσους «Μελίνα 
Μερκούρη»

Σατιρίζει, χορεύει, τραγουδά, ενθουσιάζει με την σκηνι-
κή του παρουσία!! Χαρισματικός, πηγαίος καλλιτέχνης, ο 
Showman με τα χίλια πρόσωπα  που με την ερμηνευτική 
του άνεση περνάει με ευκολία από τις μιμήσεις στο μιού-
ζικαλ, κι από τις κινηματογραφικές επιτυχίες στα λαϊκά θα 
ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, με την παράσταση «Έλα μες 
στην αγκαλιά μου»!

Σε ένα καλοκαίρι διαφορετικό, που όλοι αναζητούμε τη 
χαρά και την ξεγνοιασιά, ο ένας και μοναδικός Τάκης Ζαχα-
ράτος θα ανοίξει την αγκαλιά του και θα προσφέρει με τον 
ξεχωριστό, δικό του τρόπο, ανεμελιά, διασκέδαση σε ένα 
πρόγραμμα πλημμυρισμένο από υπέροχα τραγούδια και 
ανεπανάληπτες μεταμφιέσεις.

H Ματίνα Παγώνη θα τα… σπάει με τον Μαζώ, η Λίνα 
Μενδώνη θα συνομιλήσει με την Λασκαρίνα Μπουμπουλί-
να, η Αντέλ θα τα πει με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τη 
Νατάσα Μποφίλιου, η Μαρινέλλα θα γράψει ξανά ιστορία, ο 
Σάκης Ρουβάς θα μοιραστεί τη σκηνή με τον Γιώργο Σαμπά-
νη, η Άντζελα Δημητρίου θα κατατροπώσει τον Κωνσταντίνο 
Εμμανουήλ και τον Τσάκα- Τσούκα καθώς τίποτα πλέον δεν 
θα είναι το ίδιο στον Άγιο Δομίνικο και στο Survivor!

Στην αγκαλιά του Τάκη Ζαχαράτου θα βρεθούν για πρώτη 
φορά η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Εμανουέλ κι η Μπριζίτ Μα-
κρόν, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά 
κι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ίδια στιγμή 
που η Αργυρώ θα παλεύει να βρει «Σασμό» με τον Αστέρη 
κι ο Δούκας Σεβαστός με τη Μυρσίνη θα έχουν εξαντληθεί 
από τα τσιμπήματα της Dr. Frinou!

Κείμενα : Τάκης Ζαχαράτος 
Σκηνοθεσία: Τάκης Ζαχαράτος – Σοφία Σπυράτου 
Ενορχηστρώσεις : Δημήτρης Δημόπουλος 
Ώρα έναρξης: 21:30 

Τιμές Εισιτηρίων: 20 ευρώ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
• Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας – Π. Μελά και Μπιζανίου 

Τηλ. 23310-78100
• Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο, Βενιζέλου 38, 
Τηλέφωνο 23310-24612
• Καφέ Μπρίκι, Μητροπόλεως 44 Τηλ. 23310-20201
•  Ουζερί Στάσου Μύγδαλα, Μητροπόλεως 12 
Τηλ. 23311-20327 
VIVA.GR 

Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

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

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο

BULLET TRAIN  (Brad Pitt)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Κάθε μέρα στις 21.00
Σκηνοθεσία: David Leitch
Σενάριο: Zak Olkewicz
Ηθοποιοί: Joey King, Johanna 

Watts, Karen Fukuhara, Andrew Koji, 
Aaron Taylor-Johnson, Logan Lerman, Michael Shannon, Zazie 
Beetz, Sandra Bullock, Brad Pitt

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ταινία Bullet Train, ο Brad Pitt υποδύεται τον Ladybug, 

έναν κάπως κακότυχο δολοφόνο που είναι αποφασισμένος αυ-
τή τη φορά να κάνει τη δουλειά του με την ησυχία του μετά από 
σειρά αποτυχιών. Η μοίρα, όμως, έχει τα δικά της σχέδια και έτσι 
η τελευταία αποστολή του Ladybug τον φέρνει σε μια ξέφρενη 
πορεία σύγκρουσης με φονικούς αντιπάλους από όλη την υφή-
λιο-όλοι με σχετικούς, αλλά αντικρουόμενους σκοπούς- πάνω 
στο πιο γρήγορο τρένο του κόσμου, με ένα βασικό σκοπό. Να 
βρει έναν τρόπο να κατέβει από αυτό το τρένο.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LOyRB_FA0qU 

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

Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβαση στο 
ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ είναι ελεύθερη σε όλους, χωρίς να απαι-
τείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ ή βεβαίωσης εμβολια-
σμού .

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     4/8/22 - 10/8/22

“Ένα Παραμύθι στο 
Παραθύρι σου”, 

σήμερα στο Σέλι, για 
μικρούς και μεγάλους

Θυμάστε τότε, 
εκείνα τα χρόνια τα 
παλιά, που οι άν-
θρωποι καθόντου-
σαν τα βράδια στα 
πεζούλια, στις αυ-
λές, κάτω από τα 
ανοιχτά παράθυρα 
και λέγανε στις ι-
στορίες τους;

Μοιράζονταν το 
ψωμί, το κρασί.. τη 
στιγμή!

Λέγανε ιστορίες 
για να γελάσουνε 
και να παρηγορη-
θούνε…

Ιστορίες για να 
να θυμούνται και 
να μάθουνε ποτέ 
να μην ξεχνούν.. 
Ιστορίες για να ο-
νειρεύονται και για 
να ταξιδεύει ο νους μακριά.. Ο Πολιτιστικός και Τουριστικός 
Όμιλος Σελίου φιλοξενεί την παραμυθού Λένα Χαϊδούτη και 
σας προσκαλεί σε μια βραδιά παραμυθένια, την Τετάρτη 3 
Αυγούστου στις 8 το βράδυ, στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίων Απο-
στόλων, στο Σέλι. 

Ελάτε να ταξιδέψουμε σε εποχές αλλοτινές και να χαθούμε 
στη μαγεία των παραμυθιών!.. Εκεί που όλα, στο τέλος, πάντα 
βρίσκουν το δρόμο τους..!

Το Δ.Σ.

Την Κυριακή 28 Αυγούστου στο Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας

ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
«Έλα μες την Αγκαλιά μου»



Απαγόρευση κυκλοφορίας 
στην περιοχή ευθύνης

 του Δασαρχείου Βέροιας 
και Νάουσας για την 

αντιπυρική περίοδο 2022
Με τις δύο Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη με αριθμούς 

ΑΔΑ: 61ΝΘ7ΛΛ-ΕΡΙ και ΨΘΟΖ7ΛΛ-7ΔΣ (μία για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας 
και μία για το Δασαρχείο Νάουσας αντίστοιχα) αποφασίζεται:

 Η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στην περιοχή ευθύνης 
του Δασαρχείου Βέροιας (και Νάουσας αντίστοιχα) σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά 
οικοσυστήματα, πάρκα, αλσύλλια και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α ́289), 
για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου:

α) 4 (Πολύ Υψηλή) ή 5 (Κατάσταση Συναγερμού). Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλε-
ψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από πολύ υψηλή 
(κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) κατά τη διάρκεια της Αντιπυρικής περιό-
δου 2022. Έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το πρωί της επομέ-
νης ημέρας.

β) Ενώ για πρόβλεψη κινδύνου με δείκτη 3 (Υψηλή) σε συνδυασμό με την παρουσία ισχυρών 
ανέμων (άνω των 5 μποφόρ)-παρατεταμένες και συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες-χαμηλή υγρασία 
κ.α., η απόφαση θα ενεργοποιείται μόνο κατόπιν απόφασης του ΣΟΟΠ και έπειτα από εισήγηση 
της Δ.Υ.Π.Ν. Ημαθίας. Θα έχει ισχύ από τις 7.30 το πρωί της ημέρας πρόβλεψης έως τις 7.30 το 
πρωί της επομένης ημέρας.

 
Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρεξήγησης οι Αποφάσεις θα τίθενται 

σε ισχύ μόνο όταν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι (όποτε δηλαδή προβλέπεται υψηλός κίνδυνος 
πυρκαγιάς).

 Από την απαγόρευση εξαιρούνται  οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 130 του ν. 
4926/2022 (πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές 
του άρθρου 129, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του 
οδικού δικτύου).
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑΛΕΞΙΟΣ του Στέ-

φανου και της Στεργιανής, το γένος Γιώ-
τη, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανί-
ας και κατοικεί στη Θεσ/νίκη και η ΤΑΧ
ΜΑΤΖΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑ του Στέφανου και 
της Αγόρως, το γένος Καπάρα, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Θεσ/νίκη, πρόκειται 
να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του 

Αντωνίου και της Παρασκευής, το γένος 
Σαμαρά, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στην Αγκαθιά Ημαθίας και η ΧΡΙ
ΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου 
και της Μαρίας, το γένος Ιωαννίδου, που 
γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στον 

Ν. Πρόδρομο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος και Λυδίας της Φιλιππησίας στον Ν. 
Πρόδρομο Ημαθίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδένδρου Ημαθίας διοργάνωσε 

με μεγάλη επιτυχία στις 30-7-22 το 16ο Καλοκαιρινό Αντάμω-
μα και ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και 
τους: Βουλευτή–Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο, τους 
βουλευτές κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο και κ. Μπαρτζώκα Αναστάσιο, 
τον Δήμαρχο Βέροιας κ. Βοργιαζίδη Κων/νο, τους αντιδημάρχους 
κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο και κα Μπατσαρά Γεωργία και τον 
δημοτικό σύμβουλο κ. Δέλλα Αθανάσιο, που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγ-
χων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού SARS 
CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

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

Δευτέρα 01.08.22 έως Παρασκευή 05.08.22 από 8:30 έως 
15:00. Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους, τον Αριθ-
μό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού τους 
τηλεφώνου.

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

Με τους νέους Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας συναντήθηκε 
ο Δήμαρχος Νάουσας

Συνάντηση με τους νέους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Ευ-
θυμία Γώτη και Αθανάσιο Αλατζόγλου, οι οποίοι ορίστηκαν πρόσφατα σύμφωνα με απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας, είχε σήμερα Δευτέρα (01.08.2022) ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας. 

Ο Δήμαρχος Νάουσας συνεχάρη τους νέους Διευθυντές για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων, 
ευχόμενος η θητεία τους να είναι γόνιμη και εποικοδομητική για τον νευραλγικό τομέα της εκπαίδευσης 
και την πρόοδο των παιδιών του τόπου μας.

Νάουσα: Μεταφορά 
της λαϊκής λόγω  

εορτασμού 
της Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος
Την Παρασκευή 5.08.2022 μεταφέρεται η λειτουργία της 

λαϊκής αγοράς στην πόλη της Νάουσας, λόγω του εορτασμού 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος το Σάββατο 6.08.2022



Δήμος Νάουσας: 
Μέχρι τις 12 Αυγούστου 

οι αιτήσεις για εγγραφές σε 
βρεφονηπιακούς- παιδικούς 
σταθμούς, ΚΔΑΠ &ΚΔΑΠ  

ΑμεΑ, μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Από χθες Τρίτη  2 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022, οι 

ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
για τη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχο-
λική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», που αφορά στους 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το 
σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις οι οποίες υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, υποβάλλονται  ηλεκτρο-
νικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι γονείς με την 
χρήση των κωδικών Taxisnet) θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
στο (www.eetaa.gr- paidikoi.eetaa.gr) για να υποβάλλουν την αίτησή τους για να συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τα vouchers.

Περισσότερες  πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
(Αθήνα: 213- 1320600 & 210-5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-
544714) αλλά και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου του Δήμου Νάουσας: 
2332025600 και 2332028798 και στο τηλ 2332052049 του ΚΔΑΠ μεΑ. 

Η Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικό-
τητας απευθύνεται σε παιδιά 8-12 ετών.

Οι ώρες υλοποίησης των δράσεων είναι 
10.00-12.00 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 23310-
24879

Οργάνωση, υλοποίηση εργαστηρίων – εμ-
ψυχώτρια Βούλα Κοτσάλου

 Το Πρόγραμμα του Αυγούστου 
 περιλαμβάνει:
Τετάρτη 3 Αυγούστου: Διαδρομές μαζί
Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού, χτίζουν 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μαθαίνουν 
να συνεργάζονται αρμονικά και καλλιεργούν 
τον σεβασμό προς τους άλλους.

 
Παρασκευή 5 Αυγούστου :
Παραδοσιακές διαδρομές
Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παρα-

δοσιακή τέχνη της υφαντικής, δημιουργούν 
τα δικά τους υφαντά και εξασκούν την τεχνική 
«Κumihimo» φτιάχνοντας αναμνηστικά βρα-
χιολάκια.

 
Τετάρτη 10 Αυγούστου: 
Χνουδωτές διαδρομές
Τα παιδιά καλλιεργούν την αγάπη και τον 

σεβασμό για τα ζώα και φτιάχνουν πολύχρω-
μα, αυτοσχέδια γατόσπιτα για τους αδέσπο-
τους φίλους της βιβλιοθήκης, της γειτονιάς, 
της πόλης τους!

 
Παρασκευή 12 Αυγούστου: 
Θαλασσινές διαδρομές
Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινα καράβια, τα-

ξιδεύουν μαζί τους σε μακρινές θάλασσες και 

αφηγούνται τις θαλασσινές τους διαδρομές 
χαράσσοντας πορείες πάνω σε χάρτες.

 
Τετάρτη 24 Αυγούστου: 
Διαδρομές στη φύση
Τα παιδιά γνωρίσουν τη φύση μέσα από 

μυρωδιές, μαθαίνουν για τους σπόρους “τα-
ξιδευτές”, και αφηγούνται τις ιστορίες αυτών 
των διαδρομών.

 
Παρασκευή 26 Αυγούστου: 
Πειρατικές διαδρομές
Τα παιδιά προσεγγίζουν το θέμα της πει-

ρατείας και παίρνουν μέρος σ΄ένα ξεχωριστό 
κυνήγι θησαυρού ακολουθώντας μυστικές 
διαδρομές μέσα στη βιβλιοθήκη.

 
Τετάρτη 31 Αυγούστου :  
Φτερωτές διαδρομές
 Τα παιδιά ακολουθούν τις μεταναστευτικές 

διαδρομές των αποδημητικών πουλιών, μα-
θαίνουν για τα διάφορα είδη και γίνονται πα-
ρατηρητές αυτού του ταξιδιού μέχρι τη στιγμή 
που φτιάχνουν τη φωλιά τους. Στο τέλος, τα 
παιδιά κατασκευάζουν με φυσικά υλικά χελι-
δονοφωλιές και ταΐστρες.

 
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου : 
Διαδρομές αναμνήσεων – Η επιστροφή
Οι φίλοι της βιβλιοθήκης, μικροί και μεγά-

λοι, θυμούνται τις διαδρομές του καλοκαιριού 
μέσα από τις δημιουργίες των παιδιών στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία, μοιράζονται καλο-
καιρινές αναμνήσεις, συζητούν για τα δικά 
τους Ψηλά Βουνά και αποχαιρετούν το καλο-
καίρι.
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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ένας από 
τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημέ-
νους δημιουργούς και ερμηνευτές της 
γενιάς του συνεχίζει την καλοκαιρινή πε-
ριοδεία του όπως κάθε χρόνο. 

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022  έρ-
χεται στη Νάουσα!

Στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα 
Μερκούρη» και ώρα 21:00 με τραγούδια 
που έχουν χαραχθεί βαθιά στην ψυχή 
μας , θα μας γεμίσει με όμορφα συναι-
σθήματα, μοναδικές μελωδίες και καλή 
διάθεση!

Για φέτος, το πρόγραμμα που έχει ε-
τοιμάσει μαζί με την ομάδα των εξαιρετι-
κών μουσικών και συνεργατών του, μας 
ταξιδεύει από τα διαχρονικά «Άγγιγμα 
Ψυχής» και «Πάρτι»,  μέχρι  τα  απόλυτα 
αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και «Βυθός» 
και από τα ξεσηκωτικά «Για Σένα», «Χω-
ρίς Αναπνοή» και  «Χέρια Ψηλά» μέχρι το 
«Όλα ή Τίποτα», «το Καλοκαίρι μου» και 
το «Κομμένα τα  πρέπει».  Την υπέροχη 
«Σαϊτιά» και τη  μοναδική  «Εκδρομή» 
μέχρι και τα άλλα πρόσφατα αγαπημένα 
τραγούδια  «Χορεύω», «Μην αργείς» και 
«Κανένας μόνος»!

Μαζί του μια σταθερή τα τελευταία 
χρόνια συνεργάτης και εξαιρετική τραγου-
δίστρια Μελίνα Μακρή. Η Μελίνα Μακρή 
έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, τους 
Vegas  και που ακολουθεί πια την προ-
σωπική της πορεία στο χώρο του τρα-
γουδιού. Μετά από ένα διάστημα αποχής 
από τα μουσικά πράγματα, αφού αυτή τη 
στιγμή βιώνει την πιο τρυφερή φάση στη ζωή της 
ως νέα μητέρα,  κυκλοφορεί το νέο single “Anoush” 
σε συνεργασία με τον Guy Manoukian, τον διεθνούς 
φήμης μουσικοσυνθέτη και πιανίστα. 

Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφει σιγά σιγά στην 
μουσική σκηνή πλάι στον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Τους συνοδεύουν οι 5 υπέροχοι συνεργάτες, 
φίλοι και μουσικοί.

Σόλωνας Αποστολάκης:  πλήκτρα , ενορχηστρώ-

σεις
Ιάσων Μαυρογεώργος: κιθάρες
Σπύρος Μάζης: μπάσο
Τσόλης Δημήτριος: τύμπανα 
Κυριάκος Πέτρου: βιολί
Τιμή εισιτηρίου: 15€ τα πρώτα 500, 17€ προπώ-

ληση και 20€ στην είσοδο
Η προπώληση έχει ξεκινήσει στο viva.gr και τις 

προσεχείς ημέρες θα είναι διαθέσιμη στο Γρ. Πολι-
τισμού του Δήμου Νάουσας (Δημαρχείο, 2ος όρο-
φος), στο café Nέον (Μ. Αλεξάνδρου 22)

Νέος κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων 
του «Έρασμου»  στη Βέροια

Μετά από μια τριετή πορεία επιτυχούς δραστηριότητας και σημαντικής αποδοχής από τους 
συμπολίτες μας,  τα Βιωματικά Σεμινάρια του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
συνεχίζουν δυναμικά με νέο κύκλο συναντήσεων στην πόλη της Βέροιας.

Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ άλλων: 
- Την αυτογνωσία - Τον καθορισμό ορίων - Την αναγνώριση αναγκών

- Τη διαχείριση συναισθημάτων - Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να πειραματι-

στούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περεταίρω πληροφόρηση 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 Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Καλοκαιρινή Εκστρατεία 
Ανάγνωσης και 

Δημιουργικότητας 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

«Θ. Ζωγιοπούλου»

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου
Συναυλία του Μιχάλη 

Χατζηγιάννη στη Νάουσα
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Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Η Χούντα των Αθη-
νών, με το εγκληματικό 
πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου του 1974 ενάντια 
στον εκλεγμένο πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και την Κυπριακή 
Δημοκρατία, έδωσε το 
άλλοθι στην Τουρκία να 
εισβάλλει στην Κύπρο 

και να κατέχει από εκείνο το Καλοκαίρι το 38% του νησιού. 
Ο Τούρκος πρόεδρος, με τις δηλώσεις του για την φετι-

νή επέτειο, δείχνει την απόλυτη περιφρόνηση στο διεθνές 
δίκαιο και τις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ, όπως ουσιαστι-
κά κάνει η Τουρκία από το 1974.

Αυτό όμως που διαφοροποιεί τις σημερινές του θέσεις, 
από τις προηγούμενες, είναι ότι διακηρύσσει πως:

1. Η όποια λύση στο Κυπριακό θα πρέπει να επιβεβαι-
ώνει την σημερινή πραγματικότητα στην Κύπρο, δηλαδή, 
τα δύο ξεχωριστά κράτη.

2. Η Τουρκία, που καθημερινά ισχυροποιείται, θα νομι-
μοποιήσει σύντομα αυτή την πραγματικότητα και διεθνώς. 

Οι ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου, πέρα από τις γνωστές 
επαναλαμβανόμενες θέσεις, πρέπει να αποδείξουν ότι: 
Μπορούν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη, και ταυτόχρο-
να, να επιβάλλουν το διεθνές δίκαιο.

Μια σύντομη αναδρομή στο Κυπριακό, θα μας φέ-
ρει στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, τα χρόνια που η 
Βρετανία, αποδυναμωμένη από τον δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, παρ’ ότι νικήτρια, και κάτω από την πίεση των 
εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, ολοκλήρωνε την απο-
χώρηση από τις αποικίες της. 

Βέβαια, είχε ακόμη την δυνατότητα, είτε γιατί οι τοπικές 
κοινωνίες δεν είχαν την δύναμη να διώξουν τις αποικιο-
κρατικές δυνάμεις είτε γιατί είχε την υποστήριξη της νέας 
υπερδύναμης των ΗΠΑ, να διατηρήσει στον ένα ή άλλο 
βαθμό, τον έλεγχο μερικών μικρών περιοχών, που όμως 
είχαν για αυτήν ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον. 

Η Κύπρος ήταν σε αυτήν τη κατηγορία. Στο ισχυρό 
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα των Ελληνοκυπρίων, που 
αποτελούσαν και το 80%, των κατοίκων του νησιού, που 
διεκδικούσε την Ένωση με την Ελλάδα, το Λονδίνο, α-
ντέδρασε με μια διπλή στρατηγική: Σκληρή στρατιωτική 
καταστολή του κινήματος και, ταυτόχρονη ενεργοποίηση 
της Τουρκίας, για να αποδυναμώσει το Κίνημα υπέρ της 
Ένωσης και να διατηρήσει την παρουσία της. 

Το πέτυχε, αξιοποιώντας και τα λάθη της κυβέρνησης 
των Αθηνών, που δέχτηκε την Τουρκία, στα μέσα της 
δεκαετίας του ‘50, ως ισότιμο συνομιλητή για το μέλλον 
της Κύπρου, στις πρώτες διασκέψεις που οργάνωσε η 
Βρετανία. 

Η συνέχεια είναι γνωστή, σφραγίστηκε στα τέλη της 
δεκαετίας με τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου. 

Η Τουρκία απέκτησε επίσημο, αναγνωρισμένο διεθνώς 
και αποδεκτό από την Ελλάδα, ρόλο στην Κύπρο. 

Τα επόμενα βήματά της ήταν προδιαγραμμένα, μια 
απόπειρα εισβολής το 1964, ως εγγυήτρια δύναμη της τή-
ρησης του Συντάγματος και της ασφάλειας των Τουρκοκυ-
πρίων, απετράπη πριν εκδηλωθεί από τις ΗΠΑ, αλλά και 
από την ισχυρή στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας, με 
την Μεραρχία που είχε σταλεί την προηγούμενη χρονιά. 

Το σχέδιο της εισβολής απέκτησε πιθανότητες επιτυχί-
ας με την απόσυρση της Ελληνικής Μεραρχίας το 1968, 
από την Χούντα των Αθηνών, μετά από συνάντηση του 
δικτάτορα Παπαδόπουλου, με τον Τούρκο Πρωθυπουργό 
Ντεμιρέλ, στον Έβρο. 

Δυστυχώς η αφορμή δόθηκε, με το προδοτικό πραξι-
κόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του εκλεγμένου 
προέδρου Μακαρίου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 
15 του Ιούλη του 1974.

Αυτή την φορά οι ΗΠΑ, στην καλύτερη περίπτωση α-
διαφόρησαν, όλα δείχνουν πάντως, ότι, δεν ήταν αντίθετη, 
φυσικά η Βρετανία μάλλον ικανοποιήθηκε, αφού η νέα 
πραγματικότητα στο νησί εννοούσε την παρουσία της, 
ενώ και η Μόσχα κράτησε αποστάσεις, αφού η σύγκρου-
ση δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας, την 
ευνοούσαν. 

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν είναι γεμάτες ψηφί-
σματα του ΣΑ του ΟΗΕ, που καταδίκαζαν την εισβολή και 
ζητούσαν λύση με βάση το διεθνές δίκαιο, γεμάτες από 
άπειρες διασκέψεις, διμερείς, τριμερείς, πενταμερείς και 
κάθε είδους πρωτοβουλίες, που όλες κατέληγαν σε απο-
τυχία. 

Το 1983 ήρθε η ανακήρυξη της αυτοαποκαλούμενης 
«Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», το γεγο-
νός καταδικάστηκε από το ΣΑ του ΟΗΕ, και καμία χώρα, 
πλην της Τουρκίας, μέχρι τώρα, δεν την έχει αναγνωρίσει. 

Από τότε μέχρι σήμερα, δύο φορές το Κυπριακό, βρέ-
θηκε κοντά στην λύση του, η πρώτη ήταν το 2004 και η 
δεύτερη το 2017, και τις δύο φορές όμως δεν συμφωνή-
θηκε η τελική λύση και από τότε φυσικά δεν διαφαίνεται 
νέα ευκαιρία. 

Αντιθέτως, και επίσημα πλέον από πέρσι, η νέα ηγεσία 
των Τουρκοκυπρίων και η Άγκυρα, με έγγραφα στον ΟΗΕ, 
δηλώνουν: Πως λύση στο μέχρι τώρα πλαίσιο του ΣΑ 
του ΟΗΕ, δεν μπορεί να υπάρξει, λόγω της άρνησης των 
ελληνοκυπρίων και της Ελλάδας, και πως η μόνη εφικτή 
λύση, είναι αυτή των δύο ανεξάρτητων κρατών, τα οποία 
ως Ανεξάρτητες πλέον κρατικές οντότητες θα συζητήσουν 
ποια σχέση θα έχουν. 

Οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι, η μορφή της λύσης του 
Κυπριακού, εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγο-
ντες:

1. Την θέληση και τα συμφέροντα των δύο κοινοτήτων. 
2. Την ισορροπία ισχύος Ελλάδας-Τουρκίας. 
3. Την ευκαιρία για μια λύση, όπου όλες οι πλευρές θα 

είναι κερδισμένες.
4. Τα γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή των ΗΠΑ, 

της Βρετανίας, των ισχυρών κρατών της ΕΕ, και της Ρω-
σίας. 

Οι δύο κοινότητες βρέθηκαν κοντά το 2004, όπως και 
το 2017, το κίνητρο στην πρώτη περίπτωση και για τις 
δυο κοινότητες ήταν η ένταξη στην ΕΕ, στην δεύτερη, η ε-
νιαία κρατική οντότητα, η ένταξη των Τουρκοκυπρίων στην 
ΕΕ και, η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. 

Η ισορροπία ισχύος, με μικρές διαφοροποιήσεις, ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, παραμένουν αμετάβλητες.

Τα γεωπολιτικά συμφέροντα των διεθνών παραγόντων 
παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα, ανεξάρτητα από τις με-
ταξύ τους μεταβολές των συσχετισμών δυνάμεων, και δεν 
φαίνεται να αλλάξουν στον ορατό ορίζοντα του χρόνου. 

Συνεπώς, οι παράγοντες που μπορούν να διαμορφώ-
σουν τις προϋποθέσεις για την λύση, της μιας ή άλλης 
μορφής, είναι τα κοινά συμφέροντα των δύο κοινοτήτων 
και η ισορροπία ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Δυστυχώς, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, είτε λόγω 
της ασφυκτικής πίεσης της Τουρκίας είτε λόγω απογο-
ήτευσης, οι δυνάμεις της λύσης είναι σε υποχώρηση τα 
τελευταία χρόνια. Στην Ελληνοκυπριακή πλευρά, κυριαρ-
χεί, μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το δόγμα: Η μη 
λύση, είναι η καλύτερη λύση.

Στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκί-
ας, στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα υπάρξουν δραματι-
κές ανατροπές στο προσεχές μέλλον, συνεπώς, δεν θα υ-
πάρξουν και ουσιαστικά βήματα επίλυσης του Κυπριακού 
προβλήματος. 

Αν είναι έτσι τα πράγματα, ίσως κάποιος να έλεγε, μι-
κρό το κακό και συνηθίσαμε να ζούμε με αυτό. Δυστυχώς 
όμως δεν είναι έτσι, γιατί η Τουρκία κάθε λίγο, σταθερή 
στην αναθεωρητική της στρατηγική, δημιουργεί μικρά και 
μεγάλα γεγονότα, που δημιουργούν de facto καταστάσεις. 

Η εισβολή και η κατοχή ήταν το πρώτο, η ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας του ψευδοκράτους το δεύτερο, το μερι-
κό άνοιγμα των Βαρωσίων το τρίτο, η ενσωμάτωση του 
αεροδρομίου της Τύμπου στην εσωτερική λειτουργία της 
Τουρκικής επικράτειας το τέταρτο, η επίσημη τώρα θέση 
ότι, δεν συζητά για καμία λύση, εκτός των δύο κρατών, 
είναι η απόφαση που δημιουργεί νέα αρνητικά δεδομένα. 

Αναρωτιέμαι, αν αύριο γίνει πράξη, αυτό που πριν 
λίγες ημέρες μας ήρθε από την Ουάσιγκτον, από εκπρό-
σωπο του Ελληνοαμερικανικού λόμπι, ότι ο Τατάρ, με την 
υποστήριξη της Τουρκίας, μπορεί να ανακοίνωνε, στην 
επέτειο της εισβολής των τουρκικών στρατευμάτων, ένα 
δημοψήφισμα των Τουρκοκυπρίων για την ένωση των 
κατεχομένων με την Τουρκία, ποια θα είναι η δική μας α-
πάντηση και ποια των συμμάχων μας; 

Πως θα υπερασπιστούμε τότε το δόγμα: Η μη λύση, 
είναι η καλύτερη λύση;

Δήμος Νάουσας: 
Ξεκίνησαν οι εργασίες 
κατασκευής του νέου 

βιολογικού καθαρισμού 
των πεδινών οικισμών, 
ύψους 3,2 εκατ. ευρώ

Ξεκίνησαν χθες Τρίτη (02.08.2022) οι εργασίες κατασκευής του νέου βιο-
λογικού καθαρισμού των πεδινών οικισμών του Δήμου Νάουσας, ύψους 3,2 
εκατ. ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από τον 
Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ Γιώργο Τασιώνα επισκέφθηκαν σήμερα το σημείο 
έναρξης των εργασιών στη Χαρίεσσα  όπου ξεκίνησαν τι εργασίες τα συνερ-
γεία της αναδόχου εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά στην κατα-
σκευή κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Κοπανού, 
Επισκοπής, Χαρίεσσας και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου, δυναμικότητας 
9.273 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι ήδη το 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής εξωτε-
ρικών δικτύων αποχέτευσης, έργο ύψους 5.499.492€ (το οποίο και είναι στο 
στάδιο της ολοκλήρωσης), προκειμένου να συνδεθούν τα δίκτυα αυτά με το 
νέο βιολογικο σταθμό στον κάμπο. 

«Η κατασκευή του νέου βιολογικού καθαρισμού των πεδινών οικισμών 
μας αποτελεί το σημαντικότερο  έργο υποδομής του δήμου καθώς θα καλύ-
ψει, όχι μόνο τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των δημοτών 
στις Κοινότητές μας. Συνεπώς, με το έργο αυτό, λύνουμε δια παντός το 
μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων στους πεδινούς 
οικισμούς μας για τις επόμενες δεκαετίες» επεσήμανε ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ Γιώργος Τασιώνας πρό-
σθεσε: «η διοίκησή μας έδωσε προτεραιότητα στα δίκτυα αποχέτευσης με 
έργα συντήρησης και επεκτάσεων που γίνονται στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα, 
καθώς και τις αναβαθμίσεις  στους βιολογικούς σταθμούς που λειτουργούν 
αυτή τη στιγμή στον δήμο μας. Επιπλέον, ολοκληρώνοντας τα εξωτερικά δί-
κτυα στις Κοινότητες του  κάμπου και ξεκινώντας την υλοποίηση του βιολο-
γικού σταθμού, υλοποιούμε τον αρχικό μας σχεδιασμό που είναι να μη μείνει 
καμία Τοπική Κοινότητα του δήμου μας, χωρίς δίκτυο αποχέτευσης». 

Γιατί συνεχώς απομακρύνεται η 
προοπτική επίλυσης του Κυπριακού;



Άρης:«Έξιμήνεςαπό
τηναποτρόπαιαδολοφονία
ενός19χρονουπαιδιού»

Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 6 μηνών από 
την ημέρα που δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης στη Χαριλάου, ση-
μειώνοντας πως «Ο Άλκης «έφυγε», αλλά είναι κάθε μέρα εδώ. Μαζί 
μας».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει: 
«Έξι μήνες χωρίς τον Άλκη.
Έξι μήνες από την αποτρόπαια δολοφονία ενός 19χρονου παι-

διού, το οποίο έχασε τη ζωή του επειδή υποστήριζε τον ΑΡΗ.
Ο αγώνας συνεχίζεται, μέχρι να δικαιωθεί η ψυχή του.
Ο Άλκης «έφυγε», αλλά είναι κάθε μέρα εδώ. Μαζί μας. Στο σπίτι, 

στη δουλειά, στο γήπεδο.
Άλκη ζωντανός, για πάντα Αρειανός!».

Απίστευτο! Σώθηκε
η Λευκίμμη, πέφτει

ο Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων!
Οριστικά στην Super League 2 ανεβαίνει ο Μακεδονικός, μετά από τη σχετική α-

πόφαση στην Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Παράλληλα, η συγκεκριμένη επιτρο-
πή αποφάσισε την παραμονή στην Γ’ Εθνική της ομάδας της Λευκίμμης, κάτι που έχει 
ως αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του Μ. Αλέξανδρου Τρικάλων, παρότι πριν λίγες μέ-
ρες το CAS είχε ενημερώσει για το αντίθετο! Όσον αφορά την Κοζάνη θα αποφασίσει 
η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και όπως όλα δείχνουν θα αποφασιστεί η 
άνοδός της και ως εκ τούτου να γίνει αναδιάρθρωση στην Super League 2.

«Βόμβα»μεΚάτσε
Πρόταση από την Προοδευτική

Σε συζητήσεις με ομάδα της Αθήνας βρίσκεται τις τελευταίες 
ώρες ο Αλβανός μέσος. Ο Έργκις Κάτσε αγωνίστηκε την προηγού-
μενη σεζόν στην Βέροια, ωστόσο, πλέον, ετοιμάζεται να αλλάξει 
πόλη. Όμως, δεν πρόκειται να αλλάξει και κατηγορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο, 
ο διεθνής άσος είναι σε επαφές με ομάδα της Super League 2, η 
οποία κέρδισε την άνοδό της από την Γ’ Εθνική και θέλει να δημι-
ουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, η Προοδευτική, περί ης ο 
λόγος, έχει ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Έργκις Κάτσε και 
ψάχνει τον τρόπο για να ολοκληρώσει το «μπαμ», ενώ πριν λίγες 
μέρες έκανε προσπάθεια για μία ακόμα «βόμβα», με την απόκτηση 
του Στέφανου Αθανασιάδη, αλλά τελικά δεν «εξερράγη».

8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022www.laosnews.gr

CMYK

Την ανανέωση της 
συνεργασίας με 
τον ποδοσφαιρι-

στή Τάσο Καραγιάννη 
και την απόκτηση των 
νεαρών Χολέβα και 
Ψάλτη, ανακοίνωσε ο 
Φίλιππος Μελίκης.

Αναλυτικά:
Ο Φίλιππος Μελίκης βρίσκε-

ται στην ευχάριστη θεση να ανα-
κοινώσει την ανανέωση της συ-
νεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
Τάσο Καραγιαννη για ακόμη ένα 
χρόνο με την ομάδα μας. Ο Φί-
λιππος Μελικης του εύχεται υγεία 
και πολλές επιτυχίες με την ομάδα 
μας.

Ο Φίλιππος Μελίκης βρίσκεται 
στην ευχάριστη θεση να ανακοι-
νώσει την απόκτηση δυο νεαρών 
ποδοσφαιριστών γεννημένων το 
2002. Πρόκειται για τους Χαράλα-
μπο Χολέβα και Νικόλαο Ψάλτη α-
πό την ομάδα του Μακροχωρίου. 
Ο Φίλιππος Μελίκης τους εύχεται 
υγεία και πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας.

Μίαανανέωσηκαιδύοπροσθήκες
οΦίλιπποςΜελίκης



Μετά την συνά-
ντηση με τον 
Υπουργό Οικο-

νομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα και το αδιέξοδο 
αναφορικά με τα χρή-
ματα που έχουν να λαμ-
βάνουν οι ομάδες από 
το στοίχημα, όπως σας 
ενημερώσαμε σε προη-
γούμενο ρεπορτάζ μας, 
η SL2 εξέδωσε ανακοί-
νωση όπου αναφέρει 
μεταξύ άλλων ότι... 
δυσκολεύει αισθητά η 
διεξαγωγή του πρωτα-
θλήματος!

Αναλυτικά:
Συνάντηση με τον Υφυπουρ-

γό Αθλητισμού κύριο Λευτέρη 
Αυγενάκη, πραγματοποίησε χθες 
η Επιτροπή Εργασίας της Super 
League 2, αποτελούμενη από τον 
Πρόεδρο κ. Λεουτσάκο, τους Α-
ντιπροέδρους κ.κ. Σταμούλη και 
Πρίτσα, και τους ιδιοκτήτες των 
ΠΑΕ Χανιά κ. Ροκάκη, ΠΑΕ Νί-
κη Βόλου κ. Παπακωνσταντίνου, 

ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας κ. 
Παπαδημητρίου.

Ο κ. Αυγενάκης ενημερώθηκε 
από την Επιτροπή για το πρό-
βλημα βιωσιμότητας της κατηγο-
ρίας και του παραδόθηκε, εν όψει 
της νέας αγωνιστικής περιόδου 
2022-2023, επιστολή με τα εξής 
αιτήματα:

1) Μεσολάβηση για την άμεση 
καταβολή του bonus της ΕΡΤ, το 
οποίο θα έπρεπε να έχει κατα-
βληθεί δέκα (10) ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση του Πρωταθλήμα-
τος της Super League 2, αγωνι-
στικής περιόδου 2021-2022, στις 
10.5.2022.

2) Μεσολάβηση για την αύξη-
ση της προσφοράς της ΕΡΤ Α.Ε. 
για την παραχώρηση των τηλεο-
πτικών μας δικαιωμάτων.

3) Άμεση καταβολή του υπο-
λοίπου ποσού από την φορολο-
γία των κερδών τυχερών παιγνί-
ων για την σεζόν 2021-2022.

4) Προκαταβολή από την φο-
ρολογία των κερδών τυχερών 
παιγνίων για την σεζόν 2022-
2023.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή συ-
ναντήθηκε με τον Υπουργό Οι-
κονομικών κ. Σταϊκούρα, τον ο-
ποίο επίσης ενημέρωσε για τα 
προβλήματα που υφίσταται η 
κατηγορία εν όψει της νέας αγω-
νιστικής περιόδου. Ο Υπουργός 
με τη σειρά του υπογράμμισε ότι 
τα χρήματα που αφορούν στην 
φορολογία των κερδών τυχερών 
παιγνίων για το 2022 έχουν δο-
θεί στις ΠΑΕ και πλέον θα δοθεί 
προκαταβολή για το 2023 στις 
15.1.2023.

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, 
γίνεται κατανοητό, ότι δυσκολεύει 
αισθητά η διεξαγωγή του πρω-
ταθλήματος 2022-2023 και θα 
διεξαχθεί έκτακτο Διοικητικό Συμ-
βούλιο.
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Ανακοίνωση εξέ-
δωσε η ΕΠΣ 
Ημαθίας για την 

απόφαση που πάρθηκε 
από την ΕΠΟ για τον 
υποβιβασμό του Μ. 
Αλέξανδρου Τρικάλων.

Αναλυτικά:
Με λύπη και ιδιαίτερο προ-

βληματισμό ενημερωθήκαμε για 
την Απόφαση της Επιτροπής Ε-
παγγελματικού Ποδοσφαίρου 
(Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με την οποία 
το Σωματείο της δύναμης της 
Ένωσης μας ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ καταδικάζεται 
σ’ έναν άδικο υποβιβασμό, τρεις 
μήνες -άκουσον, άκουσον- μετά 
την ολοκλήρωση των αγωνιστι-
κών του υποχρεώσεων.

Δυστυχώς αυτή η Απόφαση 
μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, 
όταν τα πρωταθλήματα ξεκινού-
σαν με άλλες ομάδες και μεσού-
σης της περιόδου συνεχίζονταν 
και ολοκληρώνονταν με άλλες, ε-
λέω δικαστικών αποφάσεων.

Μοιραία προκύπτουν και μία 
σειρά από ερωτήματα που ζητούν 

απαντήσεις από τους υπευθύ-
νους ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ!!!

Πώς είναι δυνατόν η Ελληνι-
κή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
(Ε.Π.Ο.) να προχωρά σε διόρ-
θωση της τελικής βαθμολογικής 
κατάταξης μιας κατηγορίας, χωρίς 
κάτι τέτοιο να προβλέπεται από 
την Απόφαση του Διεθνούς Διαι-
τητικού Δικαστηρίου της Λοζάνης 
(C.A.S.); Υπάρχουν δημοσιεύμα-
τα επ’ αυτού που χρήζουν διά-
ψευσης από τους αρμοδίους, αν 
και κάτι τέτοιο πολύ φοβόμαστε 
ότι δεν μπορεί να συμβεί διότι το 
πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά 
είναι αδιάψευστος μάρτυρας: «… 
the Parties are informed that the 
operative part … did not order the 
correction of the final standings 
of the 2nd Group of the Greek 
Division C». Τα σχόλια περιττεύ-
ουν.

Και πώς είναι δυνατόν μια τέ-
τοια Απόφαση να εφαρμόζεται κα-
τά το δοκούν, μόνο σε ό,τι αφορά 
τις θέσεις που σχετίζονται με τον 
υποβιβασμό, αφήνοντας εκτός τις 
πρώτες θέσεις της βαθμολογίας 
που δίνουν δικαίωμα προβιβα-
σμού; Και τελικά πώς γίνεται ένας 

ποδοσφαιρικός αγώνας να δίνει 3 
βαθμούς στον νικητή και 3 στον 
ηττημένο; Γιατί σε τελική ανάλυση 
αυτό γίνεται…

Η δικαιοσύνη, όταν λέμε ότι 
είναι τυφλή, προφανώς δεν εν-
νοούμε ότι έχει το δικαίωμα να 
«αλληθωρίζει», και σε άλλες πε-
ριπτώσεις μια Απόφαση να εφαρ-
μόζεται, ενώ σε άλλες όχι. Ζητάμε 
αποκατάσταση της αδικίας, διότι 
στο τέλος της ημέρας μία ομάδα 
κέρδισε έναν αγώνα χρησιμοποι-
ώντας έναν τιμωρημένο ποδο-
σφαιριστή, για τον οποίο κακώς 
δεν είχε ενημερωθεί από τα αρ-
μόδια δικαιοδοτικά όργανα. Αυτό 
ας μην το ξεχνάμε… Δεν γίνεται 
λοιπόν τα λάθη και οι αβλεψίες 
μιας επιτροπής να ορίζουν για ι-
στορικά σωματεία την άνοδο και 
τη μη άνοδο, την παραμονή στην 
κατηγορία και τον υποβιβασμό.

Παραμονή στη Γ΄ Εθνική 
Κατηγορία και των δύο εμπλε-
κομένων σωματείων και άνο-
δος και των δύο άλλων στη 
Superleague2 είναι η μόνη λύση. 
Δεν είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύ-
ση. Είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ!!!

Από την Ε.Π.Σ. Ημαθίας

Ανακοίνωση της ΕΠΣ Ημαθίας
για τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων

SL2:«Δυσκολεύειαισθητά
ηδιεξαγωγήτουπρωταθλήματος»



Ο Στιβ Μπένετ 
είναι και με τη 
βούλα ο νέος 

αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, 
καθώς εγκρίθηκε η 
εισήγησή του από την 
Επιτροπή Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου της 
ΕΠΟ. Η ΕΠΟ ανακοίνω-
σε ότι εγκρίθηκε η νέα 
σύνθεση της ΚΕΔ από 
την Επιτροπή Επαγγελ-
ματικού Ποδοσφαίρου, 
στην οποία νέος αρχιδι-
αιτητής θα είναι ο Στιβ 
Μπένετ, μέχρι πρότινος 
άμεσος συνεργάτης του 
Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Παράλληλα στην ανακοίνωσή 
της η ομοσπονδία ποδοσφαίρου 
επισημαίνει ότι για τη νέα ΚΕΔ 
έχει μπει «μαχαίρι» περίπου στο 
μισό (53%) στα τρία «ξένα» μέλη 
της νέας ΚΕΔ, σε σχέση με την α-
μοιβή των προηγούμενων ξένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΕΠΟ: «Η Επιτροπή Επαγγελματι-
κού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κα-
τά τη σημερινή της συνεδρίαση 
έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Με ψήφους 7 υπέρ, 2 κατά 
και 3 λευκά, έκανε δεκτή κατά το 
άρθρο 53 παρ. 2 του Καταστατι-
κού της ΕΠΟ την εισήγηση του 
κ. Μπένετ όπως την παρουσίασε 
στην Επιτροπή ο πρόεδρος της 
ΕΠΟ κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, 

για τη σύνθεση της Κεντρικής Ε-
πιτροπής Διαιτησίας, η οποία έ-
χεις ως εξής:

Steve Bennet (Αγγλία)-Αρχι-
διαιτητής, Υπεύθυνος Ορισμών 
Αξιωματούχων Διαιτησίας Επαγ-
γελματικών Κατηγοριών (Super 
League1 και Super league2)

Joao Capella (Πορτογαλί-
α)-VAR Μάνατζερ

Fritz Stuchilk (Αυστρία)-Σύμ-
βουλος Παρατηρητών Διαιτησίας.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτρο-
πής Διαιτησίας για το Ερασιτεχνι-
κό Ποδόσφαιρο, είναι τα εξής:

Σταύρος Μάνταλος- Υπεύθυ-
νος Εκπαίδευσης, Εκγύμνασης 
και Ανάπτυξης Αξιωματούχων Δι-
αιτησίας

Ιωάννης Σπυρόπουλος - Υ-
πεύθυνος Ορισμού και Ανάπτυξης 
για το Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Αντώνης Καρατζίκας - Υπεύ-
θυνος Βοηθού Διαιτητών

Ελένη Λαμπαδαρίου - Υπεύθυ-
νη Διοργανώσεων Ποδοσφαίρου 
Γυναικών

Σημειώνεται, ότι οκ. Μπαλ-
τάκος ενημέρωσε την Ε.Ε.Π ότι 
η αμοιβή των τριών αλλοδαπών 
μελών της ΚΕΔ θα ανέλθει στο 
53% σε σχέση με την αμοιβή των 
αλλοδαπών μελών της ΚΕΔ της 
περσινής περιόδου».

Ανακοίνωση του Συνδέσμου 
Προπονητών Ποδοσφαίρου 

Ημαθίας

Από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ημαθίας ανακοι-
νώθηκαν τα εξής:

Ο Σ.Π.Π. Ν. Ημαθίας ενημερώνει τις ομάδες του Ν. Ημαθίας, 
ότι σύμφωνα με απόφαση της Γ.Γ.Α. και της Ε.Π.Ο., όλες οι ομάδες 
είναι υποχρεωμένες να έχουν διπλωματούχους προπονητές με ταυ-
τότητα τριετίας εν ισχύι. 

ΟΠρόεδρος:ΧριστοφορίδηςΔημήτριος
ΟΓ.Γραμματέας:ΚερλίδηςΙωάννης

Ο Κούρτιτς και 
ο Αουγκούστο 
προσπαθούν να 

βρουν προτάσεις, ώστε 
να συνεχίσουν σε άλλη 
ομάδα την καριέρα 
τους. Ο ΠΑΟΚ σκανά-
ρει τη μεταγραφική 
αγορά για έναν μέσο.

Όλα δείχνουν πως δεν θα 
συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ ο Για-
σμίν Κούρτιτς και ο Ντόουγκλας 
Αουγκούστου. Η απόφαση να α-
ποχωρήσουν από τον Δικέφαλο 
είναι ειλημμένη και ήδη οι δύο 
ποδοσφαιριστές ψάχνουν να 
βρουν προτάσεις.

Αντίστοιχα ενεργούν οι άν-
θρωποι της διοίκησης για να δι-
ευκολύνουν την κατάσταση.

Θυμίζουμε πως η διοίκηση έ-
χει ξεκαθαρίσει στον Κούρτιτς ότι 
δεν σκοπεύει να του προσφέρει 
επέκταση του συμβολαίου του, 
το ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων 
τουλάχιστον από την μεγάλη κα-
τηγορία παραμένει «φιλολογικό» 
-σε αντίθεση με αυτό της Πίζα 
από τη δεύτερη κατηγορία- και 
ουδείς μπορεί να προδικάσει τι 
τελικά θα γίνει.

Εφόσον υπάρξει αποχώρηση, 
ο ΠΑΟΚ θα σκανάρει την αγο-

ρά προκειμένου να πάρει έναν 
μέσο. Ούτως ή άλλως Δικέφα-
λος διαθέτει πληθώρα επιλογών 
(Σβαμπ, Τσιγγάρα Ντάντας) στη 
μεσαία γραμμή.

Εντείνονται οι προσπάθειες 
για να βρουν ομάδα Μούργκ, Τέι-

λορ και Λάμπρου
Επιπλέον, εντείνεται η προ-

σπάθεια για να βρεθεί ομάδα για 
τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους ο-
ποίους δεν υπολογίζει ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Συγκεκριμένα, πρό-
κειται για τους Μουργκ, Τέιλορ 

και Λάμπρου.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να βρει για 

τους παραπάνω τρεις παίκτες 
μία νέα «στέγη» στην καριέρα 
τους, προκειμένου να απαλλαγεί 
από τα συμβόλαιά τους.
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ΕΠΟ:ΕγκρίθηκεηνέασύνθεσητηςΚΕΔ
μεαρχιδιαιτητήτονΜπένετ

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

01-08-2022 μέχρι 

07-08-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 03-08-2022

16:00-21:00ΜΠΟΥ-
ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙ-
ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 

ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-

60340

16:00-21:00 ΠΑ-
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

19:00-21:00ΜΑΖΑ-
ΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

21:00-08:00ΜΑΖΑΡΑΚΗΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑ-

ΓΟΥ - ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 23310-23200

Φαρμακεία

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

ΤΙΣΥΠΟΛΟΙΠΕΣΩΡΕΣΟΙΠΟΛΙΤΕΣΘΑΕΞΥ-
ΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙΑΠΟΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΟΚ μεταγραφές: Ειλημμένη απόφαση να φύγουν
Κούρτιτς και Αουγκούστο, ψάχνει μέσο ο Δικέφαλος



Την Κυριακή 31 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η Δ΄ και τελευταία περίοδος του προγράμματος «Φιλοξενία Δοβρά 2022» το οποίο 
οργάνωσε και πραγματοποίησε το Γραφείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και φέτος, εντελώς δωρεάν, 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας για παιδιά και νέους, οι οποίοι συμμετείχαν στις κατηχητικές συνάξεις των ενοριών 
της Μητροπόλεώς μας.

 Στην Δ΄ περίοδο φιλοξενήθηκαν αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου με πνευματικό υπεύθυνο τον Αρχιμ. Καλλίνικο Λιμνιώτη και 
αρχηγό τον κ. Αναστάσιο Μωυσιάδη. 

 Η «Φιλοξενία Δοβρά 2022» ήταν αφιερωμένη στα 100 χρό-
νια από τη Μικρασιατική καταστροφή και γι’ αυτό είχε ως τίτλο 
της: «Γη της Μικρασίας, Γη Ελληνική».

 Ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, εξέφρασε τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τον υπεύθυνο της «Φιλοξενίας Δοβρά 
2022» Αρχιμ. Εφραίμ Παπαμανώλη, προς όσους κοπίασαν για 
την προετοιμασία των εγκαταστάσεων και την άρτια διοργάνω-
ση της φιλοξενίας, και προς όλα τα στελέχη, τους ομαδάρχες 
και τις ομαδάρχισες που συμμετείχαν εθελοντικά για ακόμη μία 
χρονιά, και ευχήθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος και ο ιδρυτής της 
τοπικής μας Εκκλησίας Απόστολος Παύλος να τους ευλογούν 
και να τους προστατεύουν.

 Τον επόμενο μήνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ιε-
ρά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας το καθιερωμένο τριήμερο 
κυριών για τις κυρίες που συμμετείχαν στους Κύκλους Μελέτης 
Αγίας Γραφής των ενοριών της Μητροπόλεως μας.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 2 Αυ-

γούστου 2022 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. 
Λυκογιάννης η Ελένη Κωνστα-
ντινίδου σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 3 

Αυγούστου 2022 στις 10.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Βρυσάκι Ημαθίας 
ο Δημήτριος Μαυρόπουλος σε 
ηλικία 91 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 2 Αυ-

γούστου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Δάσκιο η Πανάγιω 
Δημ. Κατσιγιάννη σε ηλικία 88 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπο-

λίτες μας έχουν 
φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και 
θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 
2331024891.

Έως το τέλος Αυγούστου
Πρωινό ωράριο 

λειτουργίας στα ΚΕΠ 
Αλεξάνδρειας και Πλατέος 

 Σύμφωνα με 
την υπ’ αρίθμ. 
31769 /19-07-
2022 εγκύκλιο 
της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοι-
κητικών Διαδι-
κασιών, το ΚΕΠ 
(0936) Δ/Ε Αλε-
ξάνδρειας και το 
ΚΕΠ (0764) Δ/Ε 
Πλατέος θα λει-
τουργούν από 
την Δευτέρα 25 
Ιουλίου έως και 
την Τετάρτη, 31 
Αυγούστου μόνο κατά την πρωινή βάρδια για την εξυπηρέτηση του 
κοινού.

Νέο ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
07:45 π.μ.  – 15:00 μ.μ.
Διαθέσιμη είναι και η ψηφιακή πλατφόρμα επισκέψεων (https://

rantevou.kep.gov.gr/), προκειμένου οι πολίτες να κλείνουν ραντε-
βού για να επισκεφτούν το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό  Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Α-

δελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική τους 
προσφορά:

1) Την οικογένεια του Αναστασίου Γιάγκογλου, για τη δωρεά 
των 500 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της μητέρας τους Κυριακής Γιάγκο-
γλου.

2) Την κ. Τσαναξίδου Μαρία για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, για 
ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη της μητέρας της Σοφίας Καρυπί-
δου.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, υπέρ προσφι-
λών νεκρών.

4) Την κ. Γρέτζιου για τα εκατό μπούτια κοτόπουλο.
5) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά μακαρόνια, δύο κιλά ρύζι 

και πέντε λίτρα λάδι.
6) Ανώνυμη κυρία για τα εκατό αυγά.
7) Ανώνυμο κύριο για τα έξι πακέτα μακαρόνια.
8) Ανώνυμο κύριο για ταδύο κιλά φασόλια, τέσσερα κιλά ζυμα-

ρικά και πέντε λίτρα λάδι.
9) Τον κ. Κωνσταντινόπουλο για τα πέντε κοτόπουλα.
10) Την κ. Τσαμήτρου για τα δύο λίτρα λάδι και δύο πακέτα 

μακαρόνια.

Η κίνηση
 του Μητροπολίτη

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

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

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

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

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατή-
σει στον Εσπερινό στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Μουτσιάλης.

Το Σάββατο 6 Αυγούστου το πρωί θα ιερουργήσει στον πα-
νηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος Χριστού Ναούσης.

Δ’ περίοδος «Φιλοξενία Δοβρά 2022» 
για αγόρια Γυμνασίου-Λυκείου
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωρ-

γιανούς, άρτιο και οικο-

δομήσιμο, περιφραγμέ-

νο, ρεύμα. Μεγάλη ευ-

καιρία. Τιμή 22.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 

κέντρο της Βέροιας γκαρσο-

νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-

σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 40 τ.μ. στη Βέ-

ροια, στην οδό Κωτου-

νίου 14, σε πολυκατοι-

κία με ασανσέρ στον 4ο 

όροφο, με ημιαυτόνομη 

θέρμανση, με 1 υπνο-

δωμάτιο με ενοιχισμένη 

ντουλάπα, σαλόνι, κου-

ζίνα και μπάνιο. Το δι-

αμέρισμα είναι φωτεινό 

και ήσυχο. Τιμή συζητή-

σιμη. Τηλ. επικοινωνίας: 

6931 929530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοικ ιά-

ζεται γκαρσονιέρα 35 

τ .μ . ,  γ ΄  όροφος ,  κέ -

ντρο, Πρ. Ηλία 5 (πά-

νω από την εκκλησία 

του  Αγ .  Δημητρ ίου ) , 

ατομική θέρμανση αέ-

ριο, επιπλωμένο, κα-

τάλληλο για φοιτητές. 

Τηλ.: 6955 181888.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ προ-

νομιούχο καινούργιο ο-

ροφοδιαμέρισμα 10ετίας 

σε ιδιόκτητη οικοδομή, 

100 τ.μ., 2 υπνοδωμά-

τια, 2 μπάνια, σαλοκου-

ζίνα, ατομική θέρμανση, 

A/C, ελάχιστα κοινόχρη-

στα, μεγάλα μπαλκόνια, 

θέα κάμπο.  Περ ιοχή 

Καλλιθέα, 450 ευρώ. 

Τηλ.: 6992 760556 & 

6974 142507.

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

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

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

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

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

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

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

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

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

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα πλήρως ανακαινισμένο, 

στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 

δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-

ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα 

Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 

6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-

νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξε-

ως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέ-

ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 

1ος όροφος, ανακαινισμένο, 

χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-

νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-

ροσι, ενοικιάζεται χωρά-

φι 10 στρέμματα, χέρσο, 

αρδευτικό, πάνω στην ά-

σφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 

152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι 

(Κάτω Βέρμιο), στην πλα-

τεία του χωριού. Δεκτές, μό-

νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

λάντζα σε εστιατόριο για κα-

θημερινή εργασια Παρέχε-

ται οικία για διαμονή. Πληρ. 

τηλ.: 6972 012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φρο-

ντίδα ηλικιωμένης για πρωι-

νή εργασία. Τηλ. επικ.: 6932 

317083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για ενοικι-

αζόμενα δωμάτια στον Μαρ-

μαρά Χαλκιδικής. Παρέχεται: 

διατροφή, διαμονή, πλήρης 

ασφάλιση και ικανοποιητι-

κός μισθός. Πληρ. τηλ.: 6973 

341640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια γία πλήρη απα-

σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-

νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-

κινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 

Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 

18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση ηλικι-

ωμένων. Τηλ.: 6945 738276 

κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση η-

λικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

ριμία κυρία έως 55 ετών. 

Πληρ. τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

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

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

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office
Αποστολή βιογραφικών στο 

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

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

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

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

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

Τηλ.:6956483486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

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

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
Γενική προϋπηρεσία σε βιοτεχνική - 

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

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

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Γνωση λογισμικών προγραμμάτων 

ERP
•Τουλάχιστον 3 χρονιά προϋπηρεσία σε 

ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Εξαιρετικά επικοινωνιακά χαρακτηρι-

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

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

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



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

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



Συνάντηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Ημαθίας , Βοργιάδης Χρήστος, με τον Πρόεδρο Δ.Ε.Ε.Π. 
Ν.Δ. Ημαθίας Σταύρο Γιανναβαρτζή, ενημερώνοντας τον, για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Ημαθί-
ας.

Στη κορυφή της λίστας των θεμάτων που συζητήθηκαν, ήταν 
οι διακοπές παραλαβών συμπύρηνων ροδάκινων καθώς και 
τα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τις τιμές, με τον 
Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας να κάνει λόγο για 
εμπαιγμό των ροδακινοπαραγωγών από την πλευρά της βιομη-
χανίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει 
άμεσα στήριξη της πολιτείας στους δενδροκαλλιεργητές (Ρο-

δακινοπαραγωγούς, βερικοκο-
παραγωγούς) για τις ζημιές που 
υπέστησαν οι καλλιέργειες τους 
, τον Ιούνιο και Ιούλιο, από τις έ-
ντονες και άκαιρες βροχοπτώσεις 
και δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ, με 
τον Βοργιάδη Χρήστο να επιση-
μαίνει ότι πολλών καλλιεργητών 
οι παραγωγές καταστράφηκαν ο-
λοσχερώς και ανάλογα θα πρέπει 
να είναι και τα ποσά των ενισχύσεων.

Επίσης, συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα της έλλειψης εργα-
τικών χεριών καθώς και της  αναθεώρησης του κανονισμού 

ΕΛΓΑ που είναι 
περισσότερο ε-
πίκαιρη και ανα-
γκαία από ποτέ 
άλλοτε ,  λόγω 
των αρνητικών 
επιδράσεων της 
κλιματικής αλλα-
γής στην παρα-
γωγή.

Τέλος, εκτενή 
αναφορά έγινε 
στην αναδιάρ-
θρωση καλλι -
εργειών, καθώς 
αναμένεται να 
κεντρίσει το εν-
διαφέρον των 
παραγωγών, οι 
οποίοι  αναμέ-
νουν εναγωνίως 
να μάθουν τους 
όρους και προ-
ϋποθέσεις για 
ένταξη στο πρό-
γραμμα.  

P Στη ζωή το μυστικό είναι το χάπι εντ. 
Εμείς, χάπια χωρίς εντ…

P Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έλεγε 
ο Ουμπέρτο Έκο. Με δυο γυναικοκτονίες την 1η 
του μηνός.

P Εμείς από Έκο, μόνον αργά το βράδυ 
ό,τι υπάρχει σε Μάκη Χριστοδουλόπουλο.

P Τα δικά μας βιβλία τα διαβάζουμε με την υ-
ποστήριξη τεχνικού στον ήχο.

P Προσωπικά σταμάτησα να διαβάζω λο-
γοτεχνία από τότε που έπαψα να πηγαίνω 

διακοπές. Μόνον έτσι περνούσε η ώρα ντε.

P Κάθε φορά έπαιρνα μαζί μου και τον Πεπίτο 
Γκονζάλες.

P Ήταν τα καλά εκείνα χρόνια που σου έ-
διναν την ξαπλώστρα δώρο για τον καφέ που 
έπινες.

P Τώρα σού κερνάνε τον καφέ προκειμένου 
να πληρώσεις την ξαπλώστρα. Κι έχεις και ρέστα.

P Διακοπές είναι η χρονική περίοδος ό-
που κουράζεσαι περισσότερο από ποτέ προ-
κειμένου να ξεκουραστείς.

P Μία περίοδο, πηγαίναμε συνεχώς στο Γερα-
κίνα μπιτς. Έκτοτε δεν κινεί ξανά η Γερακίνα, κι 
άντε εσύ να βρεις άκρη με την μπιτς.

P Μας συγχωρείτε για τη διακοπή.

P Με την αγάπη λέμε τώρα να πάμε τον χει-
μώνα διακοπές ρεύματος.

P Απ’ ότι βλέπω, θα συνεχιστεί η ΠανΔΕ-
Ημία!

P Και:
Καλοκαιράκι. Δύο φίλοι στην παραλία, ξαπλω-

μένοι στην αμμουδιά, απολαμβάνουν την ηρεμία 
της θάλασσας. Τη γαλήνη τους όμως έρχεται να 
ταράξει μια εντυπωσιακή ξανθιά ψηλή κοπέλα 

που περνάει μπροστά τους και βουτάει στην θά-
λασσα. Οι δύο τύποι την κοιτάζουν άφωνοι. Κά-
ποια στιγμή λέει ο ένας:

- Τι γυναικάρα είναι αυτή! Σίγουρα είναι Γερ-
μανίδα.

- Τι λες ρε, αυτή είναι Αμερικάνα σίγουρα!
Εκείνη τη στιγμή η όμορφη ξανθιά κοπέλα 

σηκώνει το χέρι της και φωνάζει σε έναν επίσης 
ξανθό τύπο που κάθεται έξω στην παραλία:

- Χανς! Χανς!
Τότε, ο τύπος που υποστήριζε ότι είναι Γερμα-

νίδα, λέει στον φίλο του:
-Την άκουσες; Δεν στο ΄λεγα εγώ, Γερμανίδα 

είναι και φωνάζει τον φίλο της, τον Χανς!
Και η κοπέλα συνεχίζει:
- Χαν’ς Παναή! Του νιρό είν’ υπέρουχο!

Κ.Π.
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Συνάντηση Χρ. Βοργιάδη με 
τον Πρόεδρο Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. 
Ημαθίας Στ. Γιανναβαρτζή
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