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Φώτη, θα μας λείψεις 
γιατί πάνω απ’ όλα ήσουν 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ!
Δεν θέλει κανένας μας να πιστέψει ότι ο Φώτης Καρα-

βασίλης δεν είναι πια στην ζωή. Πώς είναι δυνατό ένας 
γεννημένος αγωνιστής να έχασε την σημαντικότερη μάχη 
για την ίδια του τη ζωή; Μάχη άνιση όπως αποδείχθηκε. 
Πώς είναι δυνατό να φύγει από την ζωή ένας τόσο ζωντα-
νός άνθρωπος; Ο Φώτης που χαιρόταν να τον αναφέρουν 
μόνο με το μικρό του όνομα ακόμη και άνθρωποι μικρό-
τερης ηλικίας. Αυθόρμητος, με μυαλό «ανοιχτό βιβλίο» 
και καρδιά μπαχτσέ που χωρούσε όλο τον κόσμο. «Πάνω 
απ’ όλα ο άνθρωπος Ζησάκο», συνήθιζε να μου λέει και 
προς τούτο ήταν τόσο προσιτός και αγαπητός σε όλους. 
Ανήσυχος πάντα, νοιαζόταν όχι μόνο για τους δικηγόρους, 
αλλά τους συμπολίτες του, για ολόκληρη την κοινωνία, που 
αγωνιζόταν ακόμη να την αλλάξει.

 Θυμάμαι την πρώτη γνωριμία μας, εγώ μαθητής στις 
καταλήψεις του τότε 1ου Γενικού Λυκείου στο κτίριο του 
νυν Δημαρχείου Βέροιας το 1991 και ο Φώτης αντιδήμαρ-
χος ήρθε από ενδιαφέρον να μας μιλήσει για να βρεθεί 
λύση. Χειμαρρώδης, όπως εξακολουθούσε να είναι μέχρι 
το τέλος, μιλούσε απλά, απευθυνόμενος κατευθείαν στο 
συναίσθημα, αφού και ο ίδιος ήταν βαθιά συναισθηματι-
κός και απεχθανόταν τις ξύλινες κουβέντες. Ο δικηγόρος, 
ο πρόεδρος, ο πολιτικός, που είχε την σεμνότητα και την 
ταπεινότητα να ακούει από ένα μικρό παιδί μέχρι έναν α-
γράμματο και να μαθαίνει από αυτούς. 

Φώτη, θα λείψεις από την οικογένειά σου, από τους φί-
λους και τους συναδέλφους σου γιατί πάνω απ’ όλα ήσουν 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Καλό σου ταξίδι φίλε…
Ζήσης Μιχ. Πατσικας
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ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ημαθίας: 
Για δεύτερη φορά,
πρώτος σε ψήφους 
ο 30χρονος Σάββας 

Τσιχλακίδης
Για δεύτερη φορά αναδεικνύεται πρώτος σε ψήφους ο 

30χρονος Σάββας Τσιχλακίδης από τα νεότερα ηλικιακά μέλη 
του Kινήματος Aλλαγής που ζει στη Βέροια, αλλά κατάγεται 
από την Ειρηνούπολη, όπου βρίσκεται και η επαγγελματική 
(οικογενειακή) του έδρα (Tsichlakidis Group).

Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε και στις εσωκομματικές 
εκλογές του ΚΙΝΑΛ τον Νοέμβριο του 2016, πρώτος και στις 
εσωκομματικές της Κυριακής 8 Μαΐου 2022 για τη νομαρχια-
κή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, πλέον.

Ιδιαίτερα χαρούμενος για το προβάδισμα, ωστόσο μουδια-
σμένος και ο ίδιος, όπως μας είπε, από τον θάνατο του Φώτη 

Καραβασίλη τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα.
«Πιστεύω πολύ στο ΠΑΣΟΚ και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάει μπροστά το κόμμα, αυτή είναι η πρόθεση και 

η προτεραιότητά μας», πρόσθεσε, με το βλέμμα στην πρωτιά, και πάλι, της παράταξης.

Απόταπιομαζικάever…το14οΣυνέδριοτηςΝΔ
Από τα πιο μαζικά και δυναμικά, εκτιμάται 

πως ήταν το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας 
Δημοκρατίας που έγινε στην    και  σε ανακοί-
νωση από το Γραφείο Τύπου κόμματος έγινε 
ένας απολογισμός του Συνεδρίου σε αριθμούς: 
Συνολικά συμμετείχαν 2.500 σύνεδροι και 6.000 
παρατηρητές από όλη την Ελλάδα, ενώ οι ο-
μιλητές στις έξι θεματικές ενότητες ξεπέρασαν 
τους 270.

Αναφορικά με την εκλογή της νέας Πολιτικής 
Επιτροπής:

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της 
είναι νεοεκλεγέντα με την ανανέωση του σώ-
ματος της ΠΕ να φτάνει το 75%, ενώ ο μέσος 
όρος ηλικίας των μελών είναι μειωμένος κατά 
8,5 έτη.

Συνολικά στην εκλογική διαδικασία συμμετεί-
χαν 1.696 σύνεδροι, εκ των οποίων το 30% ψήφισαν μέσω της ψηφιακής κάλπης του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Και η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει: «Ενωμένοι συνεχίζουμε πιο δυναμικά από ποτέ, δίπλα σε κάθε πολίτη». 

ΡομάξυλοκόπησαναστυνομικόστοΜακροχώρι
Ξυλοδαρμός ενός αστυνομι-

κού εκτός υπηρεσίας από Ρομά 
σημειώθηκε το απόγευμα της 
Κυριακής (8/5/2022) στο πιο 
κεντρικό σημείο του Μακροχω-
ρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
δύο έως τέσσερεις άνδρες Ρο-
μά που βρίσκονταν σε σταθμευ-
μένο αυτοκίνητο λίγο πριν το 
πρώην Δημαρχείο, επάνω στον 
κεντρικό δρόμο του Μακροχω-
ρίου (Αριστοτέλους), δέχθηκαν 
κάποια παρατήρηση από αστυ-
νομικό που υπηρετεί εκτός Ημα-
θίας και ήταν εκτός υπηρεσίας. 
Χωρίς να γνωρίζουμε τι ακρι-
βώς διημείφθη και αν υπήρξε 
λοχομαχία μεταξύ του αστυνομι-
κού και των Ρομά, κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν.  Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο 
νοσοκομείο, ενώ σε επικοινωνία που είχαμε με την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας μας πληροφόρησαν ότι είναι ελαφρά 
τραυματισμένος, ενώ ο ένας από τους δράστες του ξυλοδαρμού συνελήφθη.

Μιαενδιαφέρουσα
ημερίδαγιατηνιστορία
τουΡουμλουκιού

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα τοπικής ι-
στορίας με μεγάλη συμμετοχή αξιόλογων ομιλητών με 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, ήταν αυτή, που έγινε στο Ε-
θνογραφικό Κέντρο Γιώργη Μελίκη, στη Μελίκη σε διορ-
γάνωση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού 
Ν. Ημαθίας (ΕΜΙΠΗ) σε συνεργασία με τους «Φίλους 
του Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργη Μελίκη». Το θέμα α-
φορούσε στο «Ρουμλούκι κατά τον 19ο και 20ο αιώνα». 

Η πανηγυρική έναρξη της ημερίδας έγινε το απόγευ-
μα της Παρασκευής 6 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον 
Γιώργη Μελίκη που κέρδισε την προσοχή του κοινού, 
τόσο στην αίθουσα, όσο και διαδικτυακά, ενώ η ημερίδα 
του Σαββάτου ξεκίνησε με χαιρετισμούς του εκπροσώ-
που του Μητροπολίτη π. Σωφρόνιου, του Προέδρου 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. Μανώλη Ξυνάδα και του Προέδρου των 
«Φίλων» Γιάννη Μοσχόπουλου.

Μια ακόμη πολύ καλή πρόταση για τους ημαθιώτες 
να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και να την 
εκτιμήσουν δεόντως,  στην πρώτη ευκαιρία που θα 
«σκοντάψουν» σε μια πέτρα, σε μια τοιχογραφία, σε μια φωτογραφία από τα παλιά ή σε ιστορίες και λαογραφικά στοιχεία 
της περιοχής!
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Με τον πράσινο ήλιο και πάλι και με νέα δυναμική 
προχωράει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, στο 3ο Συνέδριο 

-Ποιοι εκλέχθηκαν στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας
Tην πλήρη ικανοποίησή του 

εξέφρασε αργά το βράδυ της 
Κυριακής ο πρόεδρος του κόμ-
ματος, Νίκος Ανδρουλάκης για 
τη μεγάλη συμμετοχή στις εσω-
κομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ 
- Κινήματος Αλλαγής, καθώς πά-
νω από 170.000 μέλη, έδωσαν 
δυναμικό παρών. Ο κ. Ανδρου-
λάκης έκανε λόγο για  συγκλονι-
στική συμμετοχή που δυνάμωσε 
την ελπίδα που γεννήθηκε τον 
Δεκέμβριο και ευχαρίστησε τα 
μέλη που παίρνουν το μέλλον 
της παράταξης στα χέρια τους, 
όπως είπε. «Οι πολίτες αποφά-
σισαν: Το σύμβολο μας, ο ήλιος, 
επέστρεψε. Μαζί με τις μνήμες 
μιας ιστορικής παράταξης, που 
ταυτίστηκε με τους αγώνες του 
λαού μας για δημοκρατία, κοινω-
νική δικαιοσύνη και εθνική αξιο-
πρέπεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλά-
κης. Να σημειωθεί ότι το αποτέ-
λεσμα ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ 
φέρνει ξανά στο «σήμα», μαζί 
με το όνομα «ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ, τον ήλιο με ποσοστό, 
ίσως και πάνω από 90%.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που θα είναι πλέον το επίσημο 
όνομα του κόμματος, πρόσθεσε ότι «επέστρεψαν οι προσδοκίες 
να γίνει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη, μαζί με τις δυνάμεις της 
ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και των 
κινημάτων της οικολογίας, η φωνή της δημιουργικής Ελλάδας. Της 
Ελλάδας της προόδου, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης. Η φω-
νή των Ελλήνων, που αγωνιούν για ένα καλύτερο μέλλον, επιζητώ-
ντας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία».

Επίσης, σημείωσε τη φωνή των νεότερων γενεών που αγωνί-
ζονται για περισσότερες ευκαιρίες στη ζωή τους. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία το 40% των μελών που προσήλθαν στις κάλπες ήταν κάτω 
των 35 ετών.

«Οικοδομούμε μέρα με τη μέρα μια καινούργια σχέση εμπιστο-
σύνης με τον ελληνικό λαό σε κάθε πεδίο των μεγάλων προκλή-

σεων της εποχής μας», επισήμα-
νε εκφράζοντας αισιοδοξία για τις 
κρίσιμες κοινωνικές και πολιτικές 

μάχες που έπονται.
«Προχωράμε με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Όλοι μαζί θα τα 

καταφέρουμε. Όλοι μαζί θα νικήσουμε», κατέληξε ο Νίκος Ανδρου-
λάκης.

 Ποιοι εκλέχθηκαν στη νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Ημαθίας
Σε 12 εκλογικά τμήματα πραγματοποιήθηκαν και στην Ημαθία, 

την Κυριακή 8 Μαΐου, οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη 
των οργάνων του ΚΙΝΑΛ, καθώς και των συνέδρων για το 3ο Συ-
νέδριο του Κινήματος. Στην ίδια εκλογική διαδικασία τα μέλη και οι 
φίλοι ψήφισαν και για το όνομα του Κινήματος.

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 7 το πρωί και εξελίχθηκε 
ομαλά μέχρι τις  8 το απόγευμα, μετά και την παράταση μιας ώρας 
που δόθηκε, ενώ ικανοποιητική ήταν και στον νομό μας η συμμετο-
χή με υψηλό ποσοστό παρουσίας νέων ηλικιακά μελών. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα στην Ημαθία στη νέα Νο-
μαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος, εκλέγονται οι παρακάτω: 

-Τσιχλακίδης Σάββας 
-Φωτιάδης Φώτης
-Μαυρόπουλος Σωτήρης 
-Καραγιαννίδης Αντώνης
-Καραγιαννίδου Μαρία
-Παπαδημητρίου Αναστασία
-Σακαλή Μαρία   
-Κελεσίδης Χρήστος
-Φωτοπούλου Αθηνά 
-Χασιώτης Μιχάλης
-Κόγιας Γιώργος 
 Θα ακολουθήσει, μετά τη διασταύρωση από τα 12 εκλογικά 

τμήματα η σταυροδοσία καθώς και οι συνθέσεις των τριών Συντονι-
στικών Επιτροπών και των 50  αντιπροσώπων για το Συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που θα γίνει στις 18 Μαΐου.  

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε και θα συνεχίσει να αποδεικνύει ότι η φορολογική 
πολιτική μπορεί και οφείλει να έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αποδείξαμε ότι εκτός από την πολιτική 
της υπερφορολόγησης, του παραλογισμού των 29 φόρων που είχε επιβάλλει η προηγούμενη κυβέρνη-
ση, υπάρχει και η πολιτική της μείωσης των φόρων.» τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής 
Ημαθίας κ.Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώντας στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Βεσυρόπουλος τόνισε ότι η πολυεπίπεδη παγκόσμια κρίση που βιώνουμε  δεν αφήνει ανεπηρέ-
αστη καμία χώρα ενώ τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρωτοφανείς κρίσεις και πρωτό-
γνωρες καταστάσεις.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην πολιτική της μείωσης των φόρων, στην οποία με συ-
νέπεια προχωρά και υλοποιεί η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα της θητείας της :

• Με τη συνολική μείωση κατά 35% του ΕΝΦΙΑ στα Φυσικά Πρόσωπα ποσοστό που υπερκαλύπτει 
την προεκλογική  δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας.

• Με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

• Με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ 
αντί του 22% που ίσχυε.

• Με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από 
το 28% στο 22% και  σε μόνιμη βάση.

• Με την επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για το 2022, μέτρο που 
έχει ως άμεσα ωφελούμενους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.

• Με τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 
100% στο 80% από το φορολογικό έτος 2021 σε μόνιμη βάση

• -Με την  επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2020.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα στήριξης για τους αγρότες, όπως:
• Η καθιέρωση μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύ-

σης που χρησιμοποιείται στη γεωργία.
• Η παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους 

αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Ο κ. Βεσυρόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας:
«Το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει την θέληση και την αποφασιστικότητα μας 

να προχωρήσουμε μπροστά. Με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.Με όλους τους Έλ-
ληνες, χωρίς αποκλεισμούς. Ανοίγοντας νέους δρόμους σε μία νέα Ελλάδα. Μια σύγχρονη χώρα, φιλι-
κή στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.»

Aπόστολος Βεσυρόπουλος : «Η Νέα Δημοκρατία 
ήταν και θα συνεχίσει να είναι δίπλα στον πολίτη»



Την παραγω-
γή της Εναλλα-
κτικής Σκηνής 
τ η ς  Ε θ ν ι κ ή ς 
Λυρικής Σκηνής 
, «Σιωπή, ο βα-
σιλιάς ακούει», 
υ π ο δ έ χ ο ν τ α ι 
στη Βέροια, το 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και 
η Κ.Ε.Π.Α.  στις 
14 Μαΐου, στο  
Χώρο Τεχνών. 

Το σπινθη-
ροβόλο «μικρό 
μιούζικαλ» Σιω-
πή, ο βασιλιάς 
ακούει των Νί-
κου Κυπουργού 
και Θωμά Μο-
σχόπουλου, η 
επιτυχημένη παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται να γοητεύσει 
το κοινό με το χιούμορ, την ποιητική του φλέβα 
και την ανατρεπτική του διάθεση με μια συναρπα-
στική παραγωγή με άφθονο χιούμορ, ελκυστικές 
μελωδίες και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. 

Το «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» αποτελεί μια 
ιδεώδη εισαγωγή στον υπέροχο κόσμο της μου-
σικής για παιδιά κάθε ηλικίας και θα παρουσια-
στεί στον Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας  για δύο 
μοναδικές πρωινές παραστάσεις το Σάββατο 14 
Μαΐου 2022 στις 11.00 και στις 19.00, στο πλαίσιο 
της περιοδείας του έργου σε έξι πόλεις της Ελλά-

δας.  Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη, με δελτία προτεραιό-
τητας (τα δελτία διατίθενται από 
τις γραμματείες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
και της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροι-
ας, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών, 
πληροφορίες 2331078140, 
2331078100)

Το έργο παρουσιάζεται σε 
νέα, ευρηματική σκηνοθεσία 
του Θοδωρή Αμπαζή, γνωστού 
για μια σειρά από σκηνοθετικές 
προτάσεις που συγχωνεύουν α-
ξεδιάλυτα το μουσικό με το θεα-
τρικό στοιχείο, και στελεχώνεται 
με μια εξαιρετική διανομή λαμπε-
ρών λυρικών ερμηνευτών με τη 
συμμετοχή πενταμελούς μου-
σικού συνόλου. Η θεματολογία, 
οι διασκεδαστικές ερμηνείες και 

η εξαιρετικά άμεση 
μουσική γραφή κά-
νουν τις βασικές έν-
νοιες της μουσικής να 
μεταδίδονται απευ-
θείας ακόμη και στο 

αμύητο κοινό, σαν παιχνίδι. 
Τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Κυπουργός, το 

λιμπρέτο ο Θωμάς Μοσχόπουλος σε συνεργασία 
με τον συνθέτη, τη μεταγραφή για μικρό σύνολο ο 
Χαράλαμπος Γωγιός, το σκηνικό και τα κοστούμια 
ο Κέννυ ΜακΛέλλαν και τους φωτισμούς ο Νίκος 
Σωτηρόπουλος. Συνεργάτιδα σκηνοθέτρια η Ελε-
άνα Τσίχλη. 

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Παύλος Πανταζό-
πουλος (Βασιλιάς), Βάσια Ζαχαροπούλου (Μού-
σα), Δημήτρης Ναλμπάντης (Μουσικός). Μουσι-
κοί: Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Ιωάννα Γανίτη 
(τρομπέτα), Ιάκωβος Παυλόπουλος (κρουστά), 
Φρίξος Μόρτζος (πιάνο), Σοφία 
Ευκλείδου (βιολοντσέλο)

Μια φορά κι έναν καιρό…
Ο βασιλιάς της μουσικής δεν 

είναι ποτέ ευχαριστημένος, ό-
ποιο μουσικό κομμάτι κι αν του 
παρουσιάζει ο μουσικός της αυ-
λής του. Τον μουσικό από την α-
πελπισία του έρχεται να βγάλει η 
Μούσα, που βρίσκει με τη σειρά 
της μια ευκαιρία να «ξαναμπεί 
στη δουλειά» από την οποία είχε 
αποκοπεί μετά τις ένδοξες επο-
χές του Σούμπερτ, του Μότσαρτ 
και του Μπαχ. Η μούσα επιστρα-
τεύει τις επτά νότες ως συμμά-
χους και εμπνέει στον μουσικό 
ένα υπέροχο έργο. Ούτε κι αυτό, 
όμως, αφήνει ικανοποιημένο τον 
βασιλιά! Είναι καιρός, λοιπόν, τη 
λύση να δώσει (όπως πάντα!) η 
φαντασία… Η Μούσα σκέφτεται 
κάτι καινούριο: Εμφανίζεται στον 
βασιλιά μεταμφιεσμένη σε διά-
σημο μουσικό από το εξωτερι-
κό, του οποίου τη μουσική, τάχα, 
μπορούν να την ακούσουν μόνο 
όσοι έχουν πραγματικό γούστο 
και μουσικές γνώσεις. Και, φυσι-
κά, ούτε ο βασιλιάς ούτε η αυλή 
του τολμούν να παραδεχθούν 
ότι το «αριστούργημα» που τους 
παρουσιάζει η Μούσα δεν είναι 
στην πραγματικότητα παρά…

Εμπνευσμένο από το παρα-
μύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 
Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά 
αλλά και αφιερωμένο, απροσδό-
κητα, στη μνήμη του Αμερικανού 
πρωτοπόρου Τζων Κέιτζ, το Σιω-
πή, ο βασιλιάς ακούει γράφτηκε 

το 1993 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1994. Ακροβατώ-
ντας δεξιοτεχνικά ανάμεσα στη λυρική παράδοση 
και τον παιγνιώδη μεταμοντερνισμό, το έργο απο-
τελεί, ταυτόχρονα, μια ιδανική εισαγωγή τόσο των 
μικρών όσο και των μεγάλων θεατών στις έννοιες, 
τις τεχνικές και τα εργαλεία της μουσικής γραφής 
καθώς και μια επίθεση, ξεκαρδιστική και ανελέη-
τη, στους κάθε λογής σνομπισμούς και υποκρισί-
ες που λυμαίνονται και απονεκρώνουν τόσο τον 
χώρο της μουσικής δημιουργίας όσο και εκείνον 
της πρόσληψης.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
του Αθανασίου και της Ελένης, το 
γένος Καλλίνου, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΣΑΚΑΛΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτου Δη-
μητρίου και της Ελένης, το γένος Ταξι-

άρχη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Στενή-
μαχο του Δήμου Νάουσας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Σάββα 
Κυριωτίσσης στη Βέροια.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΝΤΕΛΙΑΣΑΡΓΥΡΙΟΣ του Στέ-
φανου και της Ελένης, το γένος Τσι-
νίκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΤΟΛΤΙΔΟΥΕΥΔΟΚΙΑ 

του Αλεξάνδρου και της Μαργαρίτας, το γένος Καρακόλη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό 
Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικού Κώδικα
ότι:

Ο ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του Χαραλάμπους και της Ειρήνης, το 
γένος Φραγκιαδάκη, που γεννήθηκε 
στο Όφενμπαχ Γερμανίας και κατοικεί 
στο Ηράκλειο Κρήτης και η ΑΚΡΙΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑ του Νικολάου και 
της Ελένης, το γένος Γαβριηλίδου, 

που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στο Ηράκλειο 
Κρήτης, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γά-
μο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Ηρακλείου 
Κρήτης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
-Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης 

– Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαρι-
στούν θερμά την οικογένεια Μαρίτσας, Παύλου και Δέσποινας Σκεντερίδη  για την χρηματική δωρεά των 800€ εις μνήμην του απο-
θανόντος πατέρα Νικόλαου Σκεντερίδη, αντί ετήσιου μνημόσυνου.

Η ταπεινή αυτή κίνηση προσφοράς της οικογένειας Σκεντερίδη προς τον σύλλογό μας μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η ζωή των 
ατόμων με αναπηρία. Οι ανάγκες των ΑμεΑ (όπως η δημιουργία Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και Στεγών Υποστηρι-
ζόμενης Διαβίωσης) είναι τεράστιες και καθημερινές. Η προσφορά του καθενός μας πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων, 
εμπνέοντας και άλλους συνανθρώπους, δημιουργώντας τελικά ένα κύκλο προσφοράς και καλοσύνης που τον έχουμε τόσο πολύ 
ανάγκη.  

Η ανιδιοτελής και ευγενής προσφορά γράφει την πιο λαμπερή σελίδα στη βιογραφία των ψυχών όλων μας.

--Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέ-
ρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχό-
λησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά 
της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προ-
σωπικό, ευχαριστούν θερμά την Επιτροπή 
Διαιτησίας ΕΠΣ Ημαθίας και συγκεκριμένα 
τους διαιτητές Κελεσίδη Μιχάλη, Αργυρίου 
Ευάγγελο, Χαλατζιούκα Αργύρη και Παζαρ-
τσικλή Γρηγόρη, τον παρατηρητή διαιτησί-
ας Λιθοξόπουλο Πασχάλη και το μέλος της 
ΕΠΣ Ημαθίας Μαστοροδήμο Κωνσταντίνο 
για την χρηματική δωρεά.

Μεεκτίμηση
ΤοΔ.Σ.

Δύο παραστάσεις το Σάββατο 14 Μαΐου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
«Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει», των Νίκου Κυπουργού 

και Θωμά Μοσχόπουλου, από την Εθνική Λυρική Σκηνή



Έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα 9 Μαΐου, ο Φώτης Κα-
ραβασίλης, γνωστός δικηγόρος της Βέροιας και πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Φώτης τις τελευταίες εβδομάδες έδινε μάχη στην ε-
ντατική του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 
όπου μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από το νοσοκομείο 
της Βέροιας και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση τις τε-
λευταίες ημέρες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε… Η είδηση του 
θανάτου του σε ηλικία 62 ετών, σκόρπισε βαθιά θλίψη στην 
Βέροια και στην Ημαθία, τις  οποίες υπηρέτησε και από τη 
θέση του αντιδημάρχου και του Αντινομάρχη. 

Η κηδεία του θα γίνει την σήμερα Τρίτη 10.05.2022, στις 
5.30 το απόγευμα, από τον Ι. Ναό των Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας, ενώ η σωρός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 
5.00 μ.μ. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

Η πολύπλευρη δράση του
Σύμφωνα με το γεμάτο βιογραφικό του, ο Φώτης Καραβασίλης 

ήταν μέλος της Επιτροπής έτους στο ΔΠΔ για 4 χρόνια, ενεργή συμμε-
τοχή στον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής Θράκης «Κώστας Βάρναλης», 
και στο Φοιτητικό Όμιλο Θεάτρου Κινηματογράφου Κομοτηνής «ΦΟ-
ΘΚ».

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας τις τετραετίες 1986-1990 
& 1990-1994,  Αντιδήμαρχος Βέροιας 1990-1991, Προέδρος της Δια-
δημοτικής Επιχείρησης Μαρμάρων 1991-1994, Αντινομάρχης Ημαθίας 

1995-1998 με αρμοδιότητα στην Παιδεία, τον Πολιτισμό, τον Αθλη-
τισμό, τον Τουρισμό, τη Νέα Γενιά και τα Οικονομικά της Νομαρχίας 
Ημαθίας.

Είχε εθελοντική συμμετοχή σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία 
και υπήρξε μέλος της Κίνησης για τη Διεθνή Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

Θήτευσε ως Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
2011-2017 και ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας από 
τον Ιανουάριου του 2018 έως και πρόσφατα.

Αποχή των δικηγόρων από τα σημερινά 
ακροατήρια σε ένδειξη πένθους

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
μετά από έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα Δευτέρα, με την είδηση του 
θανάτου του προέδρου Φώτη Καραβασίλη αποφάσισε:

Σε ένδειξη πένθους για τον χαμό του προέδρου, οι διοικητικές υ-
πηρεσίες του συλλόγου θα είναι κλειστές την Τρίτη 10.05.2022 και οι 
δικηγόροι θα απέχουν από τα ακροατήρια.

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022 

«Έφυγε» χθες ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας Φώτης Καραβασίλης σε ηλικία 62 ετών

 - Σήμερα η κηδεία του στους Αγ. Αναργύρους Βέροιας

Γιάννης Χασιώτης για τον 
Φώτη Καραβασίλη:  

«Όλοι εμείς που σε ζήσαμε, 
θα σε θυμόμαστε πάντα»

Για τον θάνατο του Φώτη Καραβασίλη ο πρώην δήμαρχος Βέροι-
ας Γιάννης Χασιώτης, αναφέρει σε συλλυπητήριό του:

«Φέρελπις φοιτητής της Νομικής Σχολής και μέλος της Νεολαί-
ας ΠΑΣΟΚ στα τέλη της δεκαετίας ‘70, μέλος του Γραφείου Πόλης 
Βέροιας και δις Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας στη δεκαετία ’80, 
Αντιδήμαρχος Βέροιας και Αντινομάρχης Ημαθίας στη δεκαετία ΄90, 
μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και δις εκλεγ-
μένος Πρόεδρος αυτού, δις υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στις 
δύσκολες περιόδους, εξέχων νομικός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγ-
γελματικής του σταδιοδρομίας υπήρξε η λαμπρή πορεία του Φώτη 
Καραβασίλη. Πατέρας δύο εξαίρετων παιδιών, σεμνός, χαμογελα-
στός, με ανθρωπιά και κοινωνική ευαισθησία διάβηκε αυτή τη ζωή 
με αξιοπρέπεια και το κεφάλι ψηλά. Κι έφυγε έτσι. Όλοι εμείς που σε 
ζήσαμε και σε γνωρίσαμε θα σε θυμόμαστε πάντα». 

Συλλυπητήριο 
για την απώλεια του Προέδρου 

του Δικηγορικού
 Συλλόγου, Φώτη Καραβασίλη
Η πόλη της Βέροιας έγινε σήμερα φτωχότερη. Έχασε έναν 

άνθρωπο με ήθος και αξιοπρέπεια, δυστυχώς πρόωρα και ανα-
πάντεχα. Η είδηση του θανάτου του Φώτη Καραβασίλη σκόρπισε 
βαθιά θλίψη σε όλους μας για ένα πρόσωπο που υπήρξε ακλόνη-
τος λειτουργός της Θέμιδος. Βρισκόταν στη θέση του Προέδρου 
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας αποκτώντας όλα τα χρόνια της 
σταδιοδρομίας του την εκτίμηση των συναδέλφων του αλλά και του 
συνόλου της κοινωνίας της πόλης, αφού ήταν μία προσωπικότητα 
κοινής αποδοχής.

Το ήθος του, η εργατικότητα και η δίκαιη συμπεριφορά του τον 
συνόδευαν όλα τα χρόνια που υπηρέτησε την αυτοδιοίκηση, αφή-
νοντας ανεξίτηλο το στίγμα του καθώς υπερασπιζόταν πάντα με 
αγάπη τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας.

Ως ενεργό μέλος της Βέροιας, ο εκλιπών διακρινόταν για την 
προσήλωσή του στο καθήκον και την πίστη στις ανθρώπινες αξίες 
και τα ιδανικά, πάντα αγωνιζόμενος για το καλό, το κοινό καλό.

Από τα βάθη της καρδιά μου εκφράζω τα συλλυπητήρια μου 
στους συγγενείς και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι φίλε Φώτη.

Ο Δήμαρχος Βέροιας
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

Καλό ταξίδι Φώτη…
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών Κέντρων Διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας Βέροιας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον 
αδόκητο χαμό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας 
Φώτη Καραβασίλη.

Ο Φώτης, υπήρξε ένας μεγάλος αγωνιστής της ζωής, που διακρί-
νονταν πάντα για το ήθος και τη διαρκή δράση του. Υπήρξε δικηγό-
ρος και συνεργάτης του Σωματείου μας, αλλά πάνω από όλα φίλος. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια στους οικείους του.  

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον άδικο χαμό του Φώ-
τη Καραβασίλη, η απώλεια του οποίου αφήνει μεγάλο κενό τόσο στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας τον οποίο υπηρέτησε από τη θέση του 
Προέδρου την τελευταία τετραετία, όσο και στην ευρύτερη δημόσια 
σφαίρα της τοπικής μας κοινωνίας. 

Ο εκλιπών πέρα από την πολυετή συνδικαλιστική του δράση και 
την συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του τόπου, υπήρξε έμπρακτα 
υποστηρικτής του εθελοντισμού με την εθελοντική του συμμετοχή σε 
αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία.

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας 
εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στη μητέρα του Γιαννού-
λα, χρόνια υποστηρίκτρια του φιλανθρωπικού μας έργου, στην οι-
κογένεια του και στους οικείους του και τους εύχονται την από Θεού 
παρηγοριά.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ
Ψήφισμα 

για τον θάνατο 
του προέδρου του Συλλόγου, 

Φώτη Καραβασίλη
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 

μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Προέδρου του,  Φώτη Καρα-
βασίλη, σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε :

Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο την εξό-
διο ακολουθία

Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό του, εκ μέρους του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας

Να υποβάλλει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπό-
ντος

Να παραμείνουν κλειστές οι διοικητικές υπηρεσίες του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας, κατά την ημέρα της κηδείας του, σε ένδειξη 
πένθους

Να απέχουν οι δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας από τα ακροατήρια, κατά την ημέρα της κηδείας του, σε 
ένδειξη πένθους

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, κατά την πρώτη, 
μετά το θάνατό του, συνεδρίαση πολιτικών και ποινικών Δικαστηρί-
ων στην πόλη της Βέροιας.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, κατά την πρώτη, 
μετά το θάνατό του, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

Να διατεθεί, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του, χρηματικό ποσό, 
για φιλανθρωπικό σκοπό

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τύπο και στην ιστοσελίδα του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Βέροιας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ      ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑ

Δήλωση του  Λ. Τσαβδαρίδη για τον 
θάνατο του Προέδρου του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βέροιας Φώτη Καραβασίλη
Έφυγε σήμερα από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, μία δυνα-

μική και πολυσχιδής προσωπικότητα, ένας άριστος Πολίτης, βυθί-
ζοντας σε θλίψη συγγενείς, φίλους, συνεργάτες αλλά και ολόκληρο 
τον νομό Ημαθίας τον οποίον υπηρέτησε λαμπρά με διαφορετικούς 
αλλά εξίσου σημαντικούς ρόλους. Ως πολιτικό πρόσωπο, ως επι-
στήμονας, ως συνδικαλιστής, ως εθελοντής.

Ο χαμός του Φώτη Καραβασίλη, του Προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου της Βέροιας, αφήνει κενό  δυσαναπλήρωτο σε όλους όσοι 
είχαμε τη χαρά να τον γνωρίζουμε αλλά και σε ολόκληρη την τοπική 
κοινωνία, την οποία και κόσμησε με τη φωτεινή παρουσία και την 
άοκνη δραστηριοποίησή του από κάθε μετερίζι της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Για τον θάνατο του Φώτη Καραβασίλη
Ανείπωτη θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας συ-

ντρόφου Φώτη Καραβασίλη. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε 
ότι ο Φώτης μας δεν είναι πια μαζί μας. Νικητής σε πολλές μάχες 
που έδινε, έχασε όμως την πιο σημαντική, άδικα, πρόωρα, άνισα. 
Για την Παράταξη μας ο Φώτης συμβόλιζε την ανιδιοτέλεια με την 
προσφορά. Μπήκε μπροστά στη πιο δύσκολη στιγμή και λάμπρυνε 
με την παρουσία του το ψηφοδέλτιο μας το 2015, σε καιρούς χαλε-
πούς για τον χώρο μας. Ο όρος αγωνιστής ολοκληρώνεται στο πρό-
σωπο του, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό και πολιτικό 
επίπεδο. Το χαμόγελο και συνεχής διάθεση του για προσφορά ήταν 
και θα είναι αέναη παρακαταθήκη του σε όλους εμάς που συνερ-
γαστήκαμε μαζί του, που ήμασταν φίλοι και συνοδοιπόροι του. Ο 
Φώτης θα μας λείψει πολύ. Του υποσχόμαστε όμως ότι θα τον θυ-
μόμαστε πάντα σαν ένα πολύτιμο κομμάτι της τοπικής ιστορίας του 
Κινήματος μας. Καλό ταξίδι αγαπημένε σύντροφε και λατρευτέ  φίλε.    

Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής Ημαθίας     



Ανακοινώθηκε το επί-
σημο επιστημονικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα του 
10ου Διεθνούς Συνεδρίου 
Ροδακινιάς που πραγμα-
τοποιείται υπό την αιγίδα 
της Διεθνούς Εταιρείας της 
Επιστήμης των Οπωροκη-
πευτικών (ISHS) από το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (Τμήμα Γεωπονι-
κών Επιστημών, Βιοτεχνο-
λογίας & Επιστήμης Τρο-
φίμων).

Το επιστημονικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνει προ-
σκεκλημένες ομιλίες, προ-
φορικές παρουσιάσεις και 
γραπτές ανακοινώσεις στις 
παρακάτω θεματικές ενό-
τητες:

- Γενετική βελτίωση υ-
ποκειμένων και ποικιλιών

- Γονιδιωματικές προ-
σεγγίσεις και βιοτεχνολογία

- Φυσιολογία φυτού ροδακινιάς και αντίδρασή του σε συνθή-
κες αβιοτικής καταπόνησης

- Προηγμένα συστήματα παραγωγής 
- Λίπανση, άρδευση
- Φυτοπροστασία 
- Μετασυλλεκτική  φυσιολογία και τεχνολογία
- Μη καταστροφικές μέθοδοι προσδιορισμού της ποιότητας 

του καρπού 

- Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας (νέα προϊόντα)
 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 1. 16 κεντρικές ομιλίες (https://www.fruitsciences.eu/

peach2021/keynotespeakers.html) 
2. 54 προφορικές παρουσιάσεις 
3. 69 γραπτές ανακοινώσεις
4. 4 χορηγικές ομιλίες (Venus Growers, BASF, Syngenta, 

CORTEVA)
5. 1 στρογγυλή τράπεζα που αφορά θέματα χρηστής λίπαν-

σης οπωρώνων με εισηγητές εκπροσώπους των εταιρειών Yara 
και Hellagrolip 

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τεχνική επί-
σκεψη στους Συνεταιρισμούς Α.Σ. Νάουσας 
και ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας τη Πέμπτη 2 Μάιου.  
Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί επίσκε-
ψη των συνέδρων στη Σχολή Αριστοτέλη και 
στο Μουσείο της Βεργίνας.

Το συνέδριο αναμένεται να το παρακο-
λουθήσουν πλέον των 200 συνέδρων από 
διάφορες χώρες του κόσμου. Ήδη έχουν 
ληφθεί πλέον των 150 εγγραφών με κύριες 
χώρες προέλευσης την Ελλάδα,  τις Η.Π.Α. 
την Ισπανία και την Ιταλία. Επιπρόσθετα, 
σύνεδροι έχουν εγγραφεί από Χιλή, Ηνω-
μένο Βασίλειο, Τουρκία, Βέλγιο, Βουλγα-
ρία, Σερβία, Λίβανο, Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Τουρκία, Αυστραλία και Σλοβενία.

Το συνέδριο υποστηρίζεται από 33 χο-
ρηγούς:

ΑΣΕΠΟΠ Νάουσα, ΑΣ Νάουσας, BASF, 
Syngenta, Yara International, Corteva 
Agriscience, Hellagrolip, Venus Growers, 
Vitro Hellas S.A, Tsesmelis Fruit & Nut 
Nursery, Timac Agro | ΛΥΔΑ, 

Felix Instruments, Ecomatik, Νέος Α-
λιάκμων, EuroChem, Bayer, Q-CERT 
Ltd., AgroFresh, Valent BioSciences, 
Papakonstantinou fruits, ΑΣ Επισκοπής, 
Compo Expert, Agrology, Agromillora 
Group, Milis Nurseries, Emphyton, ASPIS, 
Agrohellas S.A., Vitaplant, Fitotechniki, Α-
ΣΕΠΟΠ Βελβεντός, Δελκώφ 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέ-
ξετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.
fruitsciences.eu/peach2021 :

 Γιώργος Μαγγανάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,
Βιοτεχνολογίας 
& Επιστήμης Τροφίμων 
Email: george.manganaris@cut.ac.cy
Website: www.fruitsciences.eu
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Γεωργίου και της Γιαννούλας, το 
γένος Κυριάκογλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας 
και η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
Βασιλείου και της Μαρίας, το γένος 

Κουτζαμπασοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Λουτρό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Τρικάλων 
Θεσσαλίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με 

το άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώ-
δικα ό τι:

Ο ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Κων/νου και της Ρουμιάνα, το γέ-
νος Στάνκοβα, που γεννήθηκε στην 
Καρδίτσα και κατοικεί στη Λάρισα 
και η ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Λά-
μπρου και της Σύλβιας, το γένος 
Χαρίση, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου στη 
Νεάπολη Λάρισας.

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

την Πέμπτη στη Βέροια
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής 

κυκλοφορίας, στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, στην 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών 
εκφόρτωσης υλικών ανελκυστήρων επί της οδού Κεντρικής, η Δι-
εύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση της κυ-
κλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Κεντρικής από την 
συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με 
την οδό Ζωγιοπούλου την Πέμπτη 12-05-2022 κατά τις ώρες από 
11:00΄ έως 11:45΄. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό θα διεξάγεται μέσω παρακα-
μπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζο-
νται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς. 

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση 
των οικείων πινακίδων σήμανσης. 

30 Μαΐου- 3 Ιουνίου 
Στην τελική ευθεία για το 10ο Διεθνές 

Συνέδριο Ροδακινιάς στη Νάουσα
-Το επιστημονικό πρόγραμμα και οι ομιλίες



ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ:  Προγράμματα κατάρτισης 
διάρκειας 90 ωρών,  τον Μάιο  του 2022

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα ξεκινήσει την υ-
λοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών  τον Μάιο  του 2022, 
στο πλαίσιο της δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για Νέους Γεωργούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του 
υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλ-
λεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-
2020. 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμ-
φωνα με την  4491/02-11-2021 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμ-
ματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών (ΑΔΑ: 69ΟΡ4653ΠΓ-ΜΓ9), με Κωδικό 
ΟΠΣΑΑ: 0030381278.  

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται σε αυτούς των οποίων 
οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3.  του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020.  

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

Η  υλοποίηση των ως άνω Προγραμμάτων αφορά τις 
ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες κατάρτισης: «Φυτική Πα-
ραγωγή», «Ζωική Παραγωγή», «Μελισσοκομία (μικτή)» και 
«Συνδυαστική Παραγωγή: φυτική-ζωική, φυτική-μελισσοκο-
μία, ζωική-μελισσοκομία, φυτική-ζωική-μελισσοκομία».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-υπόχρεοι εκπαί-
δευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» Σκύδρας.

 Ο Υπεύθυνος Κατάρτισης
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης

Τάσος Μπαρτζώκας: «Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 
μας ένωσε 

και μας ανανέωσε»
Ανάρτηση από τον προσωπικό λογαριασμό fb του Τάσου 

Μπαρτζώκα, για το Συνέδριο της ΝΔ:
.«Στο 14ο Συνέδριο σφίξαμε ξανά τα χέρια και, κάνοντας τον α-

πολογισμό μας με ειλικρίνεια, επανασυστηθήκαμε στην κοινωνία, 
έχοντας ως σύνθημα το «Δίπλα σε κάθε Πολίτη». 

Έχουμε αρχές και θέσεις, έχουμε στόχους και όραμα για μια 
σπουδαία Ελλάδα, στην οποία όλοι συμμετέχουν στην πρόοδό 
της αλλά και όλοι θα έχουν μερίδιο από αυτήν.

Το Συνέδριο της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, 
μας ένωσε και μας ανανέωσε. Κυρίως όμως, μας υπενθύμισε ότι 
η Αυτοδύναμη Ελλάδα απαιτεί να έχουμε «τα μανίκια σηκωμένα». 
Να νοιαζόμαστε, να προσπαθούμε και να ενεργούμε. Για κάθε 
πολίτη ξεχωριστά. Χωρίς έπαρση, αλλά με συνέπεια. Και αυτό 
ακριβώς θα κάνουμε!»
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
ΜΗΝΥΜΑ

Εκφράζω τα ειλι-
κρινά μου συλλυπη-
τήρια στην οικογέ-
νεια της Προέδρου 
Κοινότητας Κεφαλο-
χωρίου Ζωής Χαρ-
πίδου, για τον πρό-
ωρο και άδικο χαμό 
του συζύγου της, 
Διονύσιου Νικολό-
πουλου.

Ο θάνατος ενός 
αγαπημένου προ-
σώπου μας είναι μια 
δύσκολη δοκιμασία.

Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του.

 
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Απαραίτητα προσόντα:
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας με αντίστοιχη πιστοποίηση. 
  Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακός, οργανωτικός και με ευχάριστη προσωπικότητα
• Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Ελλάδος
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Κύριες αρμοδιότητες:
• Ανάπτυξη αγορών
• Διαχείριση του πελατολογίου και οργάνωση παραγγελιών
• Προγραμματισμός και συντονισμός εξαγωγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

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

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ι-
ωάννη και της Ιωάννας, το γένος 
Κίτσου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στο OFFENBACH – Γερμανίας και 
η PANETTA STEFANIE του DICK 
HANS και της IRENE, το γένος 

HEUN, που γεννήθηκε στο FRANKFURT - Γερμανίας και 
κατοικεί στο OFFENBACH, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο OFFENBACH 
– Γερμανίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6/2022 αποφάσεως του Ειρηνο-
δικείου Βέροιας ,εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατι-
κού (άρθρα 6,7,9,10,11,12,23) της ομοσπονδίας σωματείων 
με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΧΩΝ 
ΒΕΣΠΑ (Ε.Ο.Λ.Ε.Β.)» με έδρα τη Βέροια, όπως  εκπροσω-
πείται νομίμως

Βέροια, 27-4-2022
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μπιζάκης Νικόλαος
Δικηγόρος Δ.Σ. Βέροιας (ΑΜ 235)

Μητροπόλεως 6, Βέροια

Την Παρασκευή 13 Μαΐου
Ομιλία του 
Πρόδρομου 

Εμφιετζόγλου 
στη Νάουσα 

- Ανοιχτή πρόσκληση
Από την Πανελ-

λήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ, γνωστοποι-
ούνται τα εξής:

«Ομιλία στη Νά-
ουσα στα πλαίσια 
του 10ου Κύκλου 
Περιοδείας του Πρό-
δρομου Εμφιετζό-
γλου, σε Κεντρική και 

Δυτική Μακεδονία.
Στα πλαίσια του 

10ου κύκλου περιο-
δείας που πραγματο-
ποιεί στην Ελλάδα ο 
πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ Πρόδρομος 
Εμφιετζόγλου σε Κε-
ντρική και Δυτική Μα-
κεδονία, και των ήδη 
ανακοινωθέντων ομι-
λιών σε Έδεσσα και 
Πτολεμαΐδα, την Πα-
ρασκευή 13 Μαΐου θα 
παραχωρήσει ομιλία 

– συνέντευξη τύπου και στη Νάουσα, στις 12.00 στη 
Δημοτική Αίθουσα «ΒΕΤΛΑΝΣ».

Σας καλούμε να παρευρεθείτε.
Στη συγκέντρωση θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα 

μέτρα με βάση το πρωτόκολλο covid19.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέ-

στε στο τηλέφωνο 210 8097382»

Εξιχνίαση κλοπής κοσμημάτων από οικία
Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ 

της 20ης Απριλίου 2022, ενεργώντας μαζί με συνεργούς τους, παραβίασαν οικία ημεδαπής σε περιοχή της Ημαθίας και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 
2.500 ευρώ. Από τους αστυνομικούς εντοπίσθηκε και κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη της κλοπής.

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου για κλοπή
Επίσης, από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το 

μεσημέρι της 13ης Απριλίου 2022, στη Βέροια, αφαίρεσε μέσα από όχημα ημεδαπού, ένα αλυσοπρίονο αξίας 300 ευρώ, καθώς και ένα πορτοφόλι με 
τραπεζικές κάρτες και χρηματικό ποσό 150 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.
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CMYK

Μεγάλο σοκ για 
την ομα΄δα της 
Βέροιας που 

ξεκίνησε με ήττα με 
0-1 στον πρώτο αγώνα 
μπαράζ που ε΄γινε στο 
Δημοτικό Στάδιο από 
τον πολύ καλό Λεβαδει-
ακό.

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί 
να αδικεί τους γηπεδούχους όμως  
το 0-1 μειώνει σημαντικά τις ελπί-
δες να πα΄ρει το πρώτο εισιτήριο 
για την Super League  

Πάντως έγινε ένα πολύ καλό 
παιχνίδι πλούσιο σε θέαμα και αρ-
κετές ευκαιρίες και από τις δύο 
ομάδες. 

Η Βέροια που ήθελε το γκόλ 
από νωρίς ώστε να αλλάξει η ψυ-
χολογία των παικτών , δεν δη-
μιούργησε την μεγάλη ευκαιρία, 
αλλά η απειλή της  επικεντρώθηκε 
σε κάποια σούτ και μία κεφαλιά  
του Πασά χωρίς να κινδυνεύσει 
σοβαρά η εστία του Λεβαδειακού. 

Μετά το πρώτο ημίωρο οι φι-
λοξενούμενοι ξεπερνώντας την 
μικρή αυτή πίεση της Βέροιας , 
«πήραν  μέτρα « και με περιττό 
θράσος και δύναμη απειλούσαν 
την εστία της Βέροιας. 

Μπορεί να μην πετύχαν κά-
ποιο γκολ στο α’ ημίχρονο αλλά 
η κυκλοφορία της μπάλας και οι 
διεκδικήσεις δεν άφηναν περιθώ-
ρια στους παίκτες της Βέροιας να 
οργανώσουν το παιχνίδι από το 
κε΄ντρο και έτσι έμεινα και οι  επι-
θετικοί χωρίς καλές πάσες ώστε 
να απειλήσουν την εστία του Λε-
βαδειακού.   

Όμως οι συμβουλές και οι υ-
ποδείξεις του προπονητού της 

Βέροιας Παύλου Δερμιτζάκη δεν 
φαίνεται να έπιασαν  τόπο, αφού 
και στην αρχή του Β’ ημιχρόνου 
παρότι η Βέροια είχε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων και πίεζε 
την εστία του Λεβαδειακού, βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ από μία α-
νύποπτη φάση που ξεκίνησε από 
ένα αδικαιολόγητο πλάγιο προς 
την περιοχή του Λεβαδειακού με 
δύο πα΄σες ο Μυτίδης  έβγαλε 
σε θέση βολής τον Πολετο  ( τον 
έχασαν Σκόνδρας και Μαραγκός 
) και εύκολα μόνος του πλάσαρε 
τον Βελλίδη για να γράψει το 0-1 
στο 58’ λεπτό.  

Η υπεροχή από κει και μετά 
ανήκει στην ομάδα της Βέροιας 
που πιέζει για την ισοφάριση , 
αλλά η πολυπρόσωπη αμυντική 
τακτική των φιλοξενουμένων δεν 
άφησε περιθώρια για κα΄τι τέτοιο. 

Από την μία οι αμυντικοί και 
από την άλλη και ο πολύ καλός 
τερματοφύλακας του Λεβαδειακού 
δεν άφησαν τους λίγους οπαδούς 
της Λιβαδειάς να καρδιοχτυπή-
σουν. 

Κατώτερηπροηγούμενων
εμφανίσεωνηΒέροια

Η εικόνα της Βέροιας απέναντι 
στον Λεβαδειακό δεν έχει καμία 
σχέση με την ομάδα που είδαμε 
σε άλλα  παιχνίδια του πρωτα-
θλήματος. 

Άλλωστε  έπρεπε να είναι πιο 
προετοιμασμένοι από άλλες φο-
ρές γιατί είχαν απέναντι τους έναν 
αντίπαλο με 6-7 ξένους καλούς 
παίκτες , με έναν αντίπαλο που 
θα ερχόταν με στόχο να μην χάσει 
ως πρώτη επιλογή, και φυσικά 
με την παλληκαριά του πήρε και 
την νίκη. Άλλωστε κατέκτησε την 
πρώτη θέση του β’ ομίλου με με-
γάλη ευκολία. 

Το 0-1 σίγουρα είναι  ένα α-
ποτέλεσμα που δίνει προβάδισμα 
στον Λεβαδειακό αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν του δίνει από τώ-
ρα το εισιτήριο για την άνοδο στην 
SL1.  Υπάρχει η ρεβάνς  στην 
Λιβαδειά  την προσεχή Κυριακή, 
όπου η ΚΑΛΗ Βέροια καλείται να 
ανατρέψει το σκορ ( δεν μετράει 
το εκτός έδρας γκολ) και να απο-
δείξει οτι αυτή είναι η βασίλισσα 
του βορρά  και να ανέβει στα σα-
λόνια του Ελληνικού ποδοσφαί-
ρου

Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί 
να τα καταφέρει αρκεί όπως είπα-
με . να παρουσιαστεί πολύ καλύ-
τερη στον αγώνα στην Λιβαδειά. 

Δύσκολο μεν όχι ακατόρθωτο 
όμως. 

Ένα μεγάλο μπράβο στους φι-
λάθλους.

Τέτοια ατμόσφαιρα και παρου-
σία κόσμου στο Δημοτικό Στάδιο 
της Βέροιας είχαμε να δούμε από 
παιχνίδια της μαδάς στην SL1 με 
μεγάλους αντιπάλους .Μπράβο 
πραγματικά και αυτό εκτιμήθηκε 
και από τους παίκτες την Διοίκηση 
και την τεχνική ηγεσία. της Βέ-
ροιας 

Γκολκαιφάσεις
Πιο καλό ήταν το ξεκίνημα 

της Βέροιας στην αναμέτρηση. Η 
«βασίλισσα του Βορρά» μπήκε 
πιο επιθετικά και στο πρώτο δε-
κάλεπτο είχε δύο καλές φάσεις, η 
μία ήταν μεγάλη. Στο 4’ ο Πασάς 
έστειλε την μπάλα λίγο έξω μετά 
τη σέντρα του Γιακουμάκη και την 
παρέμβαση του Πεταυράκη που 
του έστρωσε με το κεφάλι. Στο 
10’ ο Μούργος έκανε επικίνδυ-
νη σέντρα-σουτ και ο Μάρκοβιτς 
έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ. 
Ενδιάμεσα, η προσπάθεια των φι-
λοξενούμενων με τον Μυτίδη (6’) 
έμεινε ημιτελής.

Ακολούθησε ένα διάστημα δί-
χως κάποια αξιοσημείωτη φάση, 
αλλά με τη Βέροια να έχει την 
μπάλα στα πόδια. Μάλιστα, το 
ποσοστό έφτασε στο 59%-41%, 
ενώ το παιχνίδι άρχισε να γίνεται 
πιο σκληρό. Στο 35’ οι φιλοξενού-
μενοι φώναξαν για πέναλτι, με την 
μπάλα να βρίσκει στον αγκώνα 

του Πεταυράκη έπειτα από γύρι-
σμα του Κωνσταντινίδη μέσα στην 
περιοχή, αλλά το χέρι ήταν κολ-
λητό στο σώμα. Οι Βοιωτοί είχαν 
κύριο εκφραστή των επιθετικών 
προσπαθειών τους τον Μυτίδη 
στο πρώτο μέρος, με κορυφαία 
φάση να είναι η κεφαλιά στο 41’, 
με την οποία έστειλε την μπάλα ε-
λάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι 
του Βελλίδη.

Ισορροπημένη η αναμέτρηση 
στο ξεκίνημα του β’ μέρους, το 
οποίο ήταν διαφορετικό συγκρι-
τικά με το α’. Ωστόσο, ο Λεβαδει-
ακός, ο οποίος συνέχισε την ίδια 
συνταγή επιθετικά, κατάφερε να 
«τρυπήσει» την αντίπαλη άμυνα. 
Οι ρόλοι άλλαξαν και ο Μυτίδης 
ανέλαβε να βγάλει τους φιλοξε-
νούμενους μπροστά και βρήκε με 
κάθετη τον Πολέτο, ο οποίος εκτέ-
λεσε στο 58’ τον Βελλίδη.

Το παιχνίδι  πλέον ήταν στα 
μέτρα των φιλοξενούμενων, οι ο-
ποίοι δεν δυσκολεύτηκαν να προ-
στατέψουν το 0-1. Ουσιαστικά, 
δύο φάσεις έφαγαν μέχρι το φινά-
λε. Μια με τον Πασά έπειτα από 
αντεπίθεση στο 70’, ενώ δύο λε-
πτά μετά ο Γιακουμάκης έφυγε ε-
πικίνδυνα στην κόντρα, αλλά κλεί-
στηκε και δεν κατάφερε να απει-
λήσει. Από τη στιγμή που πέρασε 
ο Λιάγκας (82’) ώστε να παίξει ο 
Λεβαδειακός με τρεις κεντρικούς 
αμυντικός, το ματς «έσβησε». Οι 
μαζεμένες αλλαγές των δύο ομά-
δων ευνόησαν τον Λεβαδειακό, 
ο οποίος πέτυχε μια μυαλωμένη 
νίκη και πολύ σημαντική νίκη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζελέζοφ (Βένεβ, 
Ντούνοφ) πολύ καλή και οι τρείς .

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης, Μπουκου-
βάλας, Πεταυράκης (86’ Παπα-
χρήστος), Σκόνδρας, Μαραγκός, 
Οικονόμου, Μούργος (66’ Ορφα-
νίδης), Γαβριηλίδης (66’ Μπλέ-
τσας), Γιακουμάκης, Κάτσε (77’ 
Πόζογλου), Πασάς (86’ Καπνί-
δης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Μάρκοβιτς, 
Μπαχανάκ, Χάμον (54΄Συμελί-
δης), Μεχία, Πολέτο, Βήχος, Μυ-
τίδης (70’ Δούμτσιος), Τζημόπου-
λος, Κωνσταντινίδης, Μουτίνιο 
(70’ Μουτίνιο), Νίλι (82’ Λιάγκας)

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.«Αυτό
τοπαιχνίδιήτανμίαδιαφήμιση

γιατηνκατηγορίαμας»
Μπορεί το 0-1 του Λεβαδεια-

κού να δίνει ένα μεγάλο προβά-
δισμα στην ομα΄δα της Βοιωτίας, 
αλλά ο προπονητής της Βέροιας 
στις δηλώσεις είπε μόλις τελείωσε 
το α’ ημίχρονο και φάνηκε αισιό-
δοξος για την ρεβάνς 

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε.
«Αυτό το παιχνίδι που πραγ-

ματικά ήταν μία διαφήμιση για την 
κατηγορία  μας αναμεσά σε δύο 
πάρα πολύ καλές ομάδες , αυτό 
είναι δεδομένο , αλλά θα μπορού-

σε αυτό το παιχνίδι να έχει πιό φι-
λικό χαρακτήρα για να μπορέσουν 
και οι δύο ομάδες να γιορτάσουν 
την άνοδο τους στην SL1. 

Δυστυχώς ενώ παίξαμε 32 
παιχνίδια μπαίνουμε στην διαδι-
κασία να βγάλουμε τον υπερπρω-
ταθλητή. Για μένα μόλις τελείωσε 
το α’ ημίχρονο

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο 
και οι δύο ομα΄δες είχανε τον χρό-
νο τους . είχανε τις φάσεις και τις 
ευκαιρίες τους, 

Απλά εμείς στην αρχή και για 
ένα 30λεπτό που είχαμε πολύ 
δυναμικό να μπούμε μπροστά 
στο σκορ, ενώ μετά το γκολ που 
πέτυχε ο αντίπαλος είχαμε μία 
νευρικότητα που δεν μας ε΄δωσε 

την δυνατότητα να πετύχουμε τον 
στόχο μας. 

Σίγουρα υπάρχει ένα προβά-
δισμα για τον Λεβαδειακό αλλά 
σε καμία περίπτωση αυτό το προ-
βάδισμα δεν δίνει το σκορ και την 
άνοδο στην SL1  

Είμαστε μία ομάδα έχουμε μιά 
ταυτότητα συγκεκριμένη μία ομά-
δα που έχουμε δείξει οτι και στα 
εκτός έδρας παιχνίδια μπορούμε 
, θα ηρεμήσουμε θα ετοιμαστούμε 
σε 7 μέρες να πετύχουμε την νίκη 
και να πα΄ρουμε το εισιτήριο για 
την SL1 

Το 1-0 μπορούμε να το ανα-
τρέψουμε και να πετύχουμε όπως 
είπα τον στόχο μας που είναι η 
άνοδος στην SL1.  

Φυσικά δεν είναι ε΄να εύκολο 
παιχνίδι αφού όπως είδατε ο Λε-
βαδειακός είναι μιά πα΄ρα πολύ 
καλή ομα΄δα έχει αξιόλογους πο-
δοσφαιριστές, έτσι είναι το πο-
δόσφαιρο, συνεχίζουμε με ψηλά 
το κεφάλι  αυτό είπα και στα παι-
διά στα αποδυτήρια έχουμε ένα 
ακόμη ημίχρονο να πάμε στην 
Λιβαδειά και να μπορέσουμε να 
πετύχουμε τον στόχο μας γιατί πι-
στεύω οτι ε΄χουμε αυτή την δυνα-
τότητα. 

 ΗΒέροιαέχεικόσμοπου
αγαπάειτοποδόσφαιρο

Έχω δύο χρόνια στην Βέροια 
συνέχισε τις δηλώσεις του για την 
παρουσία του κόσμου ο κ. Δερμι-
τζάκης και είπε τα εξής.

«Το σημαντικότερο ρόλο έπαι-
ξε η καραντίνα αλλά σήμερα είδα 
οτι η Βέροια ο νομός Ημαθίας έχει 
κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαι-
ρο αγαπάει την ομα΄δα και αυτό 
που μπορώ εγώ σαν Δερμιτζάκης 
αλλά και οι παίκτες να υποσχεθώ 

οτι δεν θέλω σε καμία περίπτω-
ση αυτός ο κόσμος να φύγει είναι 
κα΄τι που μας άρεσε πα΄ρα πολύ 
και νομίζω οτι ο κόσμος μπορεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο στην πο-
ρεία αυτής της ομάδας  όχι μόνο 
στο παρόν αλλά και στο με΄λλον. 

Τους ευχαριστούμε πα΄ρα πο-
λύ η παρουσία τους ήταν συγκι-
νητική, να ξέρουν οτι σήμερα ο 
κόσμος της Βέροιας κέρδισε το 
παιχνίδι  εμείς δεν μπορέσαμε να 
κάνουμε κα΄τι τέτοιο , αλλά όλο 
την χρονιά κάναμε μία προσπά-
θεια που πρέπει να ανταμειφθεί 
και ανταμείβεται

Τέλος εύχομαι και οι δύο ομά-
δες να πετύχουν την άνοδο γιατί 
το αξίζουν.»  

Στον πρώτο αγώνα μπαράζ

Σοκ 0-1 ο Λεβαδειακός στην Βέροια
Φανταστική η συμπαράσταση των φιλάθλων
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SL2:Τηντιμητικήτης
ηΒΕΡΟΙΑστιςβραβεύσεις
γιατουςκορυφαίους

τηςσεζόν

Την τιμητική της είχε η ΒΕΡΟΙΑ στις βραβεύ-
σεις για τους κορυφαίους της σεζόν στην 
Super League 2 που έγιναν πριν την έναρξη 

του αγώνα παρουσία και του προέδρου της SL2 
Λεωνίδα Λεουτσάκου.  Πριν την έναρξη του πρώ-
του μπαράζ με τον Λεβαδειακό βραβεύτηκαν από 
τη διοργανώτρια, παρουσία και του Λεωνίδα Λεου-
τσάκου, οι κορυφαίοι της φετινής σεζόν, που ανα-
δείχθηκαν μετά από σχετική ψηφοφορία.

Ο Παύλος Δερμιτζάκης πήρε το βραβείο του καλύτερου προπο-
νητή, την απονομή έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Βέροια 
Αχιλλέας Μπίκας, ενώ ο Γιάννης Πασάς τον βράβευσε ο πρόεδρος 
Λεωνίδας Λεουτσάκος  εκτός από πρώτος σκόρερ της κατηγορίας 
ήταν και ο MVP. του πρωταθλήματος 

O Δημήτρης Ταΐρης της Καλαμάτας βραβεύτηκε ως καλύτερος 
τερματοφύλακας και η Ελένη Αντωνίου ως καλύτερη γυναίκα διαιτη-
τής.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης 
έκανε περίπατο στη 
Βέροια, όπου συνέτριψε 

με 34 πόντους διαφορά (82-48) 
τον Φίλιππο του πρώην προπο-
νητή του, Ντίνου Καλαμπάκου, 
«κλειδώνοντας» ουσιαστικά την 
4η θέση στην κανονική περίοδο. 
Αυτή ήταν η 4η νίκη στα τελευ-
ταία 5 παιχνίδια για την ομάδα 
του Ηλία Μούτσιου, η οποία μπο-
ρεί να τερματίσει και 5η, θα πρέ-
πει όμως να ηττηθεί στο Μεσο-
λόγγι από τη Δάφνη Δαφνίου και 
να νικήσει η Ελευθερούπολη το 
Φίλιππο Βέροιας...

Στον αντίποδα, ο Φίλιππος υπέστη την 4η 
ήττα στους τελευταίους 5 αγώνες του και την 
5η σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Χαρίλαο 
Τρικούπη. Το σημερινό ματς δεν το διεκδί-
κησε ουσιαστικά ποτέ. Η ομάδα του Ντίνου 
Καλαμπάκου σούταρε με κάκιστο ποσοστό 
(29%), έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ, δεν 
προηγήθηκε ούτε δευτερόλεπτο και είδε τους 
φιλοξενούμενους να ξεφεύγουν με 11 πόντους 
διαφορά στο 15’ (21-32) και με 20 στο 32’ 
(41-61). Η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 35 
πόντους στο 38’ (45-80).

Φίλιππος Βέροιας - Χαρίλαος Τρικούπης 
48-82

Διαιτητές: Ταρενίδης Στ., Λουλουδιάδης, 
Πράττος

Δεκάλεπτα: 15-22, 32-41, 41-58, 48-82
Φίλιππος Βέροιας (Καλαμπάκος): Νικάι, 

Ντόβας 3 (1), Ελευθεριάδης 5 (1), Πουλια-
νίτης 4, Κοθράς 7 (1), Παραπούρας 6 (2), 
Σουτζόπουλος 1, Drekalovic 5 (1), Ιατρίδης 
15 (1/4 βολές, 4/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 15 
ριμπάουντ), Πιλκούδης 2.

Χαρίλαος Τρικούπης (Μούτσιος): Χείλαρης 
9 (2), Βλάσιος 3 (4 κλεψίματα), Δημητρα-
κόπουλος 1, Παπαδιονυσίου 17 (4/5 βολές, 
5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Καζάνας, Λιάπης 
18 (3/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα), Λεγκίκας 8 
(2), Τσαπατώρης, Alihodzic 8 (10 ριμπάουντ), 
Στράτος 2, Sokk 13 (4/6 τρίποντα, 6 ασίστ), 
Σαχπατζίδης 3 (1/1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ).

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ29ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Καρδίτσα - Αμύντας  ..................... 100-66
Αγρίνιο - Ψυχικό  ............................ 83-88
Πανερυθραϊκός - Καβάλα  .............. 73-66
Παγκράτι - Ελευθερούπολη  ........... 75-86
Φίλιππος Β - Χαρίλαος Τρικούπης  48-82
Δάφνη Δαφνίου - Οίακας ...............  82-56
Μαρούσι - Τρίτωνας  ...................... 67-72
Ρεπό: Κόροιβος

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καρδίτσα 24-3 (2257-1743)  ............ 51
 ................................................................
2. Τρίτωνας 20-8 (2364-1959) ............  48
3. Ψυχικό 20-7 (2151-1856)  ............... 47
4. Χαρίλαος Τρ 19-8 (2095-1854) .......  46
5. Ελευθερούπολη 18-9 (2182-1999) .  45
 ................................................................
6. Πανερυθραϊκός 16-11 (2111-1934)  . 43
7. Κόροιβος 16-11 (2062-1897) ..........  43
8. Αμύντας 14-13 (1952-1905) ...........  41
9. Καβάλα 13-14 (2011-1934) ............. 40
 ................................................................
10. Μαρούσι 13-14 (2201-2027)  ......... 40
11. Αγρίνιο 11-16 (1868-1978)  ............ 38
12. Φίλιππος Β 10-17 (1856-1978)  .... 37

13. Παγκράτι 7-20 (2008-2164)  .......... 34
 ................................................................
14. Οίακας 1-26 (1593-2652)  ............. 28
15. Δάφνη Δαφνίου 1-25-1 (1602-2433)  27
* Η Δάφνη Δαφνίου έχει ένα μηδενισμό και 

αφαίρεση ενός βαθμού.
** Η πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου 

προβιβάζεται απευθείας στην Basket League. 
Οι επόμενες τέσσερις (θέσεις 2-5) θα συμμε-
τάσχουν στα playoffs, απ’ τα οποία θα προκύ-
ψει η δεύτερη ομάδα που θα προβιβαστεί.

*** Οι τελευταίες δύο ομάδες της κανονικής 
περιόδου υποβιβάζονται απευθείας στη Β’ 
Εθνική. Οι ομάδες που θα καταταγούν στις 
θέσεις 10-13, θα συμμετάσχουν στα playouts, 
μέσω των οποίων θα υποβιβαστούν άλλες 
δύο στη Β’ Εθνική.

ΗΤΕΛΕΥΤΑΙΑΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
30ή-11/5,17:00)

Κόροιβος - Καρδίτσα
Αμύντας - Αγρίνιο
Ψυχικό - Πανερυθραϊκός
Καβάλα - Παγκράτι
Ελευθερούπολη - Φίλιππος Βέροιας
Χαρίλαος Τρικούπης - Δάφνη Δαφνίου
Οίακας - Μαρούσι
Ρεπό: Τρίτωνας

Α2μπάσκετ
Βαριά ήττα του Φιλίππου 48-82 

από τον Χαρίλαο Τρικούπη

Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια αισθάνε-
ται την υποχρέωση να εκφράσει 
ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον 
φίλαθλο κόσμο της πόλης μας, 
αλλά και ολόκληρης της Ημαθί-
ας, για τη συγκλονιστική του πα-
ρουσία στον αγώνα με τον Λεβα-
δειακό. Όταν το 2018, ξεκίνησε 
η προσπάθεια της οικογένειας 
Μπίκα να ξαναδημιουργήσει τη 
μεγάλη ομάδα της Βέροιας, τέ-
θηκαν οι στόχοι της σύστασης 
και λειτουργίας ενός σύγχρονου 
ποδοσφαιρικού οργανισμού και 
μιας ανταγωνιστικής ομάδας 
που θα κερδίζει πρωταθλήματα 
με τελικό προορισμό τα μεγάλα 
σαλόνια της Superleague. 

Όμως, ο πιο μεγάλος στόχος 
- και συνάμα ο πιο δύσκολος απ’ 
όλους, ήταν η επιστροφή των 
φιλάθλων στο γήπεδό μας. Την 
Κυριακή, για πρώτη φορά φά-
νηκε ότι θα πετύχουμε και αυτόν 
τον στόχο! Χιλιάδες κόσμου, με 
φίλαθλο πνεύμα, με οικογένειες 
στο γήπεδο και  με τα παιδιά των 

ακαδημιών της Ημαθίας, δημι-
ούργησαν την ποδοσφαιρική α-
τμόσφαιρα που όλοι ονειρευόμα-
στε να επικρατεί σε κάθε αγώνα 
της ομάδα μας, αλλά και σε όλα 
τα γήπεδα της Ελλάδας.

Επιπλέον, ευχαριστούμε πο-
λύ τις ποδοσφαιρικές σχολές Α-
καδημία Βέροιας, ΑΕΠ Βέροιας, 
Ακαδημία Μακροχωρίου, Αστέ-
ρας Αλεξάνδρειας και τις μικτές 
ΕΠΣ Ημαθίας που ανταποκρί-
θηκαν στην πρωτοβουλία της 
ΠΑΕ για τη θέσπιση κερκίδας Α-
καδημιών. Η εικόνα των μικρών 
παιδιών με τους προπονητές και 
τους γονείς τους, ήταν μια τερά-
στια επιβράβευση για την προ-
σπάθεια της διοίκησης και των 
ποδοσφαιριστών, ταυτόχρονα 
και μια εικόνα από ένα αισιόδοξο 
μέλλον για την «ποδοσφαιρομά-
να» Ημαθία. Σας ευχαριστούμε 
όλους!Συνεχίζουμε με την ίδια 
πίστη και προσήλωση. 

Με εκτίμηση,
ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια

Ευχαριστήριοπροςτουςφιλάθλους
απότηνΔιοίκησητουΝΠΣΒέροια



10 ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022www.laosnews.gr

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

09-05-2022 μέχρι 

15-05-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τριτη 10-05-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι Ι-

ΚΑ) 23310-64102

Φαρμακεία

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαβ-
βάτου  7-5-2022  στην Αλεξάνδρεια το διασ/κο 
πρωτάθλημα στίβου της κατηγορίας Κ-18 των 
σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΜΑ-
ΘΙΑΣ -ΠΕΛΛΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ. 

Ο  ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχε 
με  30 περίπου αθλητές και αθλήτριες  που 
αγωνίστηκαν, κέρδισαν 17 μετάλλια, πέτυχαν 
ατομικές επιδόσεις και όρια για το παν/νιο 
πρωτάθλημα  Κ-18  που θα γίνει στον Βόλο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΑΓΟΡΙΑ
100μ. 3ος  Μπέκας Γιώργος 12’’16
4ος  Παναγιωτίδης Γιώργος 12’’34

200μ. 2ος  Μπέκας Γιώργος 24’’60
7ος  Καραγιάννης Μανώλης       27’’07
800μ.1ος Αθανασάκης Παναγιώτης 2’.01’’.72
2ος  Καραγιάννης Αλέξανδρος    2’.04’’.33

1500μ 1ος  Λιόβας Δημήτρης 4’.32’’.49
4ος  Γεωργιάδης Ορέστης 4’.53’’83
6ος  Νταγκόπουλος  Νικόλαος 5’.10’’34
7ος  Μάρτος  Νίκος 5’.44’’.13

3000μ. 2ος Μεταξόπουλος Αλκης 10’.16’’.09

110 Εμ. 4ος Παναγιωτίδης Γιώργος 18΄́ 65

Ακόντιο 3ος Αποστολίδης  Χρήστος  32μ.06

Δίσκος 13ος Αποστολίδης Χρήστος  21μ.50

Σφαίρα 6ος Εξιζίδης Χάρης 11μ.42

Μήκος 7ος Νέστωρας Θόδωρας 5.40

Υψος 3ος  Νέστωρας Θόδωρας 1.60

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
100 μ. 2η Αβραάμ Βικτώρια 13’’.26
7η Γραμματικοπούλου Αντωνία 14’’.19
23η Ξυνάδα Αρσινόη 15’’23
37η Πρασσοδήμου Αριστέα 16’’22

200μ. 3η Αβραάμ Βικτωρία 27’’28
21η Μπρανιώτη Ιωάννα                31’’03

800 μ 3η Ξυνάδα Αριάδνη 2’.28’’65

1500μ.1η Λάζου Εμμυ 5’.03’’28

3000 μ. 1η Λάζου Εμμυ 11’03’’28
2η Πατσαλά Ευγενία                    11’24’’20

3η Κουκουτέγου Χρύσα               12’09’’62

5000 Βαδ. 1η Μπαρμπαρούση Ηλια 29’42’’25

Ακόντιο 1η Πίσκου Τάνια 37μ. 85

Σφαίρα 1η Π’ισκου Τάνια 10μ. 71
6η  Βασιλειάδου Ειρήνη 9μ.66

Μήκος 11η Γραμματικοπούλου Α ντωνία 4.62
12η Μαργαριτοπούλου Ελένη 4.61
13η Φουρκιώτη Αθηνά 4.53

Υψος 6η Μαργαριτοπούλου Ελένη 1.47
7η Φουρκιώτη Αθηνά                     1.47   

Γυναικείοποδόσφαιρο
Ιδανικό φινάλε στη φετινή 

εκπληκτική σεζόν
για τις Veria Ladies!

Κάτω από εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και με την ψυχολογία 
στα ύψη, η ομάδα του Γιώργου Μυλωνά κέρδισε και στην Κοζάνη, 
με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 νίκες σε 10 ματς!

Πρωταγωνίστρια για τη Veria Ladies η Γεύση Σταφυλίδου, που 
πέτυχε χατ-τρικ σε διάστημα 15 λεπτών(!) στο πρώτο ημίχρονο, 
με τη Μαργαρίτη να «κλειδώνει» το τρίποντο λίγο πριν τη λήξη του 
45λεπτου. Ο ΠΑΟ Κοίλων μείωσε σε 1-3 με εύστοχη εκτέλεση πέ-
ναλτι και με τον ίδιο τρόπο διαμόρφωσε στο 73’ το τελικό 2-4.

Αναμένουμε πλέον την απονομή του Κυπέλλου του πρωταθλητή 
από την ΕΠΟ, πιθανώς με τον ορισμό ενός φιλικού αγώνα.

Η σύνθεση της Βεροιώτικης ομάδας:
Χαραλαμπίδου, Σταφυλίδου Π. (82’ Κανδύλα), Μανωλοπούλου, 

Σεϊτανίδου, Μίλη, Βασιλείου, Σταφυλίδου Γ. (46’ Ελευθεριάδου), 
Μπουντάνι (46’ Τσαχουρίδου), Πετράκη, Μαργαρίτη, Λιλιοπούλου

Ητελικήβαθμολογίαστον2οόμιλο
1. Veria Ladies  .........................................................................27
2. Απειρωτάν Ανατολής  ...........................................................20
3. Αμαζόνες Θεσπρωτίας  .........................................................15
4. Κέρκυρα ...............................................................................13
5. Κεραυνός Θεσπρωτικού ........................................................ 8
6. ΠΑΟ Κοίλων  ..........................................................................4

Πολλά«ρεκόρ»ΠολλάόριαγιατουςΠαν/νιούς
αγώνες,και17μετάλλιαοιμικροίτουΟΚΑΒικέλας

Πραγματοποιήθηκε την  Κυ-
ριακή 8-5-2022  στην Πάτρα το 
Παν/νιο Πρωτάθλημα  20.000 μ. 
Βάδην  Ανδρών-Γυναικών, και  
Νέων Ανδρών-Γυναικών . Πα-
ράλληλα πραγματοποιήθηκε  και 
το δεύτερο ‘’Φεστιβάλ -Βάδην’’  
όλων των κατηγοριών. 

ΟΚΑ   ΒΙΚΕΛΑΣ συμμετεί-
χε με δύο αθλητές στο παν/νιο 
πρωτάθλημα ,και ο  Ανθιμος Κε-

λεπούρης που επέστρεψε μετά 
από σοβαρό τραυματισμό κα-
τάφερε να τερματίσει 4ος στους 
νέους και  6ος στους άνδρες με 
επίδοση 1ώρα 43’.23’’ .

Άτυχος στάθηκε ο Σταμέλος 
Κώστας που ακυρώθηκε στα 
τελευταία δύο χιλιόμετρα.  Στα 
5000 μ. Κ-16  ο  νεαρός Γιώργος 
Καραγιώργος τερμάτισε 1ος με 
επίδοση 30’.00’’

4ος Ο Ανθιμος 
Κελεπούρης

στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα 20.000 

βάδην Νέων

Νίκη με 3-0 σετ (25-13,25-
11,25-20) και κατάκτηση της πρώ-
της θέσης του ομίλου της πέτυχε 
ο Ποσειδώνας Βέροιας επί του 
Αίαντα κρύας Βρύσης.

Με την επιτυχία του αυτή λαμ-
βάνει μέρος στο final four το ε-
πόμενο Σάββατο, που θα γίνει 
σε ουδέτερη έδρα με αντίπαλο 
τον Αίαντα Κιλκίς. Το άλλο ζευγάρι 
του ημιτελικού είναι πάνθηρες Κο-
ζάνης - Αρίων Πτολεμαΐδας.

«Συγχαρητήρια στις αθλήτρι-
ες μου για την προσήλωση στο 
στόχο που βάλαμε στην αρχή του 
πρωταθλήματος και την υπομονή 

που δείξανε σε όλη την διάρκεια 
των αγώνων. Μετά από απουσία 
σχεδόν δύο χρόνων λόγω COVID 
, επανηλθαμε δυναμικά κ θα διεκ-
δικήσουμε αυτό που μας αναλογεί 
στο final four.» Τόνισε ο προπονη-
τής της ομάδας Λουκάς Στέργιος.

Σύνθεση:
Ποσειδώνας Βέροιας:  (Λου-

κάς Στέργιος- Τσανασίδου Κική) 
Καπνά Ηλιάνα, Βέργου Θωμαή, 
Κατσιγιάννη Ιωάννα, Τσακιριδου 
Ευδοξία, Μπασιά Μαριαλένα, Γιο-
βανούδη Δήμητρα, αηδινιδου Έ-
λενα, Χαρίση Αθανασία, Γκαιτατζή 
Μαρία, Καρούσου Άννα-Μαρια, Πελαλίδου Μαριάννα, παντσιου 

Αλίκη, Βοργιαντζιδου Ελένη, Θεο-
δωρακοπούλου Άννα

Βόλεϊ - Πρωτάθλημα παγκορασίδων
ΠρώτηθέσηγιατονΠοσειδώναΒέροιαςκαιτώρα...FinalFour!

Νίκησε τον Αίαντα Κρύας Βρύσης με 3-0 σετ
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 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ                                             
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Κωτσιώφτη Αννέτα , για την ευγενική προσφο-

ρά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη του συζύγου της 
Ιωάννου Κωτσιώφτη , με την συμπλήρωση 3 έτη από τον 
θάνατό του.

-Την κ.Άννα Πέσκου , για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε, εις μνήμη του πατέρα της Στέφανου.

-Την κ.Αθηνά Τσιροπούλου ,για την ευγενική προ-
σφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη της αδελφής της 
Σουλτάνας Ανδρεοπούλου.

-Την Οικογένεια κ.Ηλία Γκέκα , για την δωρεά του πο-
σού των 50 Ε , εις μνήμη Κων/νου Ζαχαρόπουλου.

-Το Καφεκοπτείο Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την 
ευγενική προσφορά καφέ για τις ανάγκες του Γηροκομεί-
ου Βέροιας. 

Εκ της Δ/νσεως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλο-
πτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν 
για την ευγενική τους προσφορά:

1) Την  κ. Βιβή Κουσαή για τη δωρεά των 200 
ΕΥΡΩ, για ένα πλήρες γεύμα, στη μνήμη της αγα-
πημένης θείας της Ελισάβετ (Βούδας) Χατζηνικολά-
κη, για τη γιορτή της.

2) Την κ. Λ.Μ για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ για τα 
δέματα του Πάσχα.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 150 ΕΥΡΩ, 
στη μνήμη προσφιλών νεκρών.

4) Το Σωματείο εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Βέροιας 
για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, αντί στεφάνου, στη 
μνήμη των: Τρανίδου Συρματένιας, Καραμητσιό-
πουλου Χρήστου και Ζαχαρόπουλου Κωνσταντίνου.

5) Την κ. Φωστηροπούλου Γεωργία, για ένα 
πλήρες γεύμα, στη μνήμη της μητέρας της, με τη 
συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατό της.

6) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, 
για τα δέματα του Πάσχα.

7) Ανώνυμο κύριο για τις σαράντα μερίδες κοτό-
πουλου και τα πέντε λίτρα ελαιόλαδου.

8) Ανώνυμη κυρία για τα οκτώ κιλά φασόλια.
9) Ανώνυμη κυρία για τα δύο κιλά ζυμαρικά και 

το ένα κιλό κιμά.
10) Ανώνυμη κυρία για τα δέκα κιλά ρύζι.
11) Ανώνυμη κυρία για τα επτά κοτόπουλα.
12) Την κ. Τσιαμήτρου Πολυξένη, για τα πενήντα 

κομμάτια πίτα, πενήντα κομμάτια γλυκό και κόλλυ-
βα στη μνήμη της μητέρας της με τη συμπλήρωση 
σαράντα ημερών από το θάνατό της.

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σήμερα στην Τ.Κ. 

Λουτρού λόγω αποκατάστασης 
οδοστρώματος

Α π ο β λ έ -
ποντας στην 
ο μ α λ ή  κ α ι 
ασφαλή διε-
ξαγωγή της 
οδ ικής  κυ -
κλοφορ ίας , 
την πρόληψη 
των τροχαίων 
ατυχημάτων, 
την εξυπη -
ρέτηση και 
ασφάλεια του 
κοινού, κατά 
τη διάρκεια 
ε ρ γ α σ ι ώ ν 
αποκατάστασης οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λουτρού η Διεύθυνση Α-
στυνομίας Ημαθίας αποφάσισε την απαγόρευση κυκλοφορίας, της 
στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχη-
μάτων, σε τμήμα της ανωνύμου οδού με κατεύθυνση από την Τ.Κ. 
Λουτρού Ημαθίας προς την Ι.Μ. Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα 
κάτωθεν γέφυρας Εγνατίας Οδού, εντός Τ.Κ. Λουτρού, σύμφωνα με α-
νωτέρω α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
θα εφαρμοσθούν έως την 18:00΄ ώρα της Τρίτης 10-05-2022. 

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η 
κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες 
οδούς. 

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί

για το Πασχαλινό Bazaar
To Πασχαλινό Bazaar της Πρωτοβουλίας για το Παιδί διεξήχθη με ε-

πιτυχία από τη Δευτέρα 11 Απριλίου έως και την Μεγάλη Παρασκευή 22 
Απριλίου 2022, στο κατάστημα επί της οδού Βικέλα 17. Μετά τις δυσκο-
λίες των τελευταίων χρόνων λόγω της πανδημίας, οι εθελόντριες μας α-
πό την Βέροια και όλη την Ελλάδα ετοίμασαν με πολύ αγάπη λαμπάδες 
και άλλα αντικείμενα, κατασκευές, χειροτεχνήματα, εδέσματα και κοσμή-
ματα. Η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ήταν εξαιρετική και τα έσοδα 
έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση της Διοίκησης και θα χρησιμοποιηθούν για 
την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των Δομών μας, συμβάλλοντας πολύ 
σημαντικά στο έργο τους.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Πασχαλινού Bazaar του Ορ-
γανισμού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
ευχαριστεί θερμά:

1. Τους κυρίους Ιωάννη και Αλέξανδρο Ελευθεριάδη και την κυρία 
Πολυξένη Ελευθεριάδου, για την παραχώρηση του καταστήματος και 
την κυρία Άννα Ματσκάνη για την διαμεσολάβηση και συνεργασία.

2. Τον ηλεκτρολόγο-εθελοντή μας Σάκη Ακριβόπουλο για τις υπηρε-
σίες του.

3. Τις εθελόντριες Ιωάννα Νάσου, Φωτεινή Στεργιοπούλου, Έλλη 
Πανταζή και Καλαϊτζή Δήμητρα  που στήριξαν την καθημερινή λειτουργία 
του.

4. Τον Πρόεδρο του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας κύριο Λεωνίδα Α-
κριβόπουλο, την Διευθύντρια κυρία Αθανασία Γιαμουστάρη, το Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδιαίτερα το Τμήμα Εργο-
θεραπείας του ΚΑΠΗ Βέροιας, τα μέλη του και την υπεύθυνη του κυρία 
Άννα Τσίτση για την διάθεση διακοσμητικών και χρηστικών ειδών και την 
συνολική υποστήριξη.

5. Τις κυρίες Βίκυ Τριάμπελα, Πέπη Τσαρμποπούλου, Παναγιώτα 
Καλαντερίδου, Ευφροσύνη Λιάκου,  Μαρία Πραζιούτη που έστειλαν από 
μακριά τα έργα τους.

6. Τις κυρίες Έφη Γκέκα, Χριστίνα Εμμανουηλίδου, Ελένη Γιαγά, 
Ελένη Στεφανίδου, και Βούλα Γκαλαϊτζή  από την Χαλκιδική για την υπο-
στήριξή τους.

7. Τις κυρίες της Inner Wheel Ημαθίας και ιδιαίτερα την κυρία Βιβή 
Ιατροπούλου, που διέθεσαν τα έργα τους.

8. Όλες τις (πάρα πολλές) εθελόντριες του Συλλόγου που διέθεσαν 
τις δημιουργίες τους.

9. Τα τοπικά ΜΜΕ που, όπως πάντα, στήριξαν την προσπάθεια.
10. Τους συμπολίτες μας, που υποστήριξαν με συγκινητική διάθεση 

το έργο μας, παρά την αντίξοη οικονομική κατάσταση.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 8 

Μαΐου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Νικόλαος Κων. Γκιλιόπουλος 
σε ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 9 

Μαΐου 2022 στις 6.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατε-
ρίνη Τσιομπάνογλου σε ηλι-
κία 74 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 10  

Μαΐου 2022 στις 10.30 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίου Δημη-
τρίου Νέας Λυκογιάννης η Ανα-
στασία Δημ. Δελησάββα σε 
ηλικία 83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 10 

Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Αθανάσιος Ιωαν. Σασκαλίδης 
σε ηλικία 85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ          
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                                                             
«ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» ΝΠΔΔ           
Δ/ΝΣΗ: Παρ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ: 23310.60940 - Mail: divresta@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΒΡΕΣΤΑ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 

2022-2023
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΑΠΟ 1-9 2022  ΕΩΣ  31-7-2023
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημο-

τικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-
12-2017)  οι καταθέσεις των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγρα-
φής υποβάλλονται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου  κάθε έτους 
και σε όλη την διάρκεια του έτους και θα γίνεται   με φυσική 
παρουσία, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στο γραφείο 
του Φορέα .

Η  αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά  που απαιτού-
νται,για την εγγραφή- επανεγγραφή, θα  παραλαμβάνονται  
από το γραφείο του Φορέα

 Δικαίωμα εγγραφής στο ΝΠΔΔ έχουν τα βρέφη ηλικίας: από 
οκτώ (8) μηνών έως 2.5 ετών , την 1η Σεπτέμβρη. 

Απόφαση  ΔΣ ΔΗΒΡΕΣΤΑ  «Θ. ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» 8/2022 με   
ΑΔΑ: ΩΝΟΖΟΕΚ4-04Κ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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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
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-
μα 188 τ.μ. με υπόγειο 
168 τ.μ. στα πρώην 
Σφαγεία Βέροιας. Με-
γάλη ευκαιρία.  τ ιμή 
188.000 ευρώ. Τηλ.: 
6944 644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 
τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 
6945 122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα ισόγειο 91 τ.μ., Η-
ρακλέους 6, περιοχή Α-
κροπόλεως. Τηλ.: 6944 
910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος, Ανοίξεως 52. 
Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 
852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή 
Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζε -
ται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευ-

τ ικό ,  πάνω στην  ά -
σφαλτο. Πληρ. τηλ. : 
6 9 4 5  1 5 2 0 8 5 ,  κ ο ς 
Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 105360  Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 
3ο όροφο. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σα-
λόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη 
το 1975,  έχει Κουφώματα Συνθετικά με Διπλά 
τζάμια, κομπλέ ανακαινισμένη, χωρίς θέρμανση, 
με ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €. Διαθέσιμο από 
1/05/2022.

Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται 
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται 
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει 
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατη-
ρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα, 
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/3/2022.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιάζεται 
ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθή-
κη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο 
κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και 
χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . Αποκλειστι-
κή διάθεση και διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 24268 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 80 τ.μ. στον 3ο όροφο. Αποτελείται από 2 
Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο . Είναι 
κατασκευασμένο το 1971 και διαθέτει θέρμανση 
Ατομική Πετρελαίου, Κουφώματα Αλουμινίου 
συρόμενα, Ανελκυστήρα, Τιμή: 220 €.

Κωδ. 24103 ΕΛΗΑ , επί της Εληάς ενοικιά-
ζεται διαμέρισμα 80 τ.μ., κατασκευή 1976, 2 υ/δ 
, σαλόνι, με καινούργια κουζίνα, 2 ος όροφος, 
ανακαινισμένο μερικώς , σε καλή κατάσταση, σε 
οικοδομή πολυτελούς κατασκευής , καινούργια 
συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, διαθέτει 
, κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί , 
με ανελκυστήρα καινούργιο, 280€, Αποκλειστική 
διάθεση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .

ΚΩΔ. 13914 ΩΡΟΛΟΙ διαμ/μα σαν Μονο-
κατοικία με 96 τ.μ., καθ.  με 2 - , 3 υ/δ,  1ος όρο-
φος, διαμπερές , παλαιά κατασκευή αλλά πολύ 
καλά συντηρημένο και φροντισμένο , διαθέτει 
ατομική θέρμανση πετρελαίου  , κλιματιστικό και 
ηλιακό θερμοσίφωνα  , με βεράντα εμπρός και 
πίσω αλλά και με θωρακισμένη πόρτα , χωρίς 
κοινόχρηστα ,ενοίκιο 350€. υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρό ενδιαφερόμενο..

Κωδ.105742 ΚΕΝΤΡΟ, στην Εληά κοντά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 110τ.μ., με 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, και WC, δίνεται και 
κομπλέ επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές και 
πλυντήριο ρούχων , διαθέτει κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου και 2 κλιματιστικά , σε πολύ τοποθε-
σία , μίσθωμα 300€.

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 
360 €. 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 συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.13867  Ενοικιάζεται κάτω από τον πε-

ριφερειακό αποθήκη 250 τ.μ. με οικόπεδο 6.000 
τ.μ. περιφραγμένο και περιποιημένο , μηνιαίο 
μίσθωμα μόνο 600€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23705 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γρα-

φείο συνολικής επιφάνειας 25 τ.μ. στον 2 ο 
όροφο. Αποτελείται από 1 Χώρο, . Είναι κατα-
σκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Α-
λουμινίου συρόμενα, Ανελκυστήρα - Τιμή: 100 €.

Κωδ: 23753 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά 
αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνει-
ας 35 τ.μ. 1ος όροφος Υπερυψωμένος. Απο-
τελείται από 1 ενιαίο χώρο και WC και διαθέτει 
θέρμανση με Κλιματιστικό, χωρίς κοινόχρηστα, 
Τιμή: 130 €.

Κωδ: 23706 - Κέντρο Γραφείο συνολικής 
επιφάνειας 90 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται 
από 3 χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το 1970 
και διαθέτει ανοιχτωσιά , έχει Κουφώματα Συν-
θετικά, Ανελκυστήρα και A/C - Μίσθωμα 300 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ. 14501 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στα ΚΤΕΛ 

κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο , καλής εμπορικό-
τητας και σε κεντρικό σημείο , κατάλληλο για 
κάθε εμπορική δραστηριότητα και χρήση , τιμή 
μόνο 200€ ,

κωδ. 14035 Κατάστημα με ωραία βιτρίνα 
σε καλό εμπορικό σημείο , πάροδο της Μη-
τροπόλεως 36 τ.μ., ισόγειο και με 26 τ.μ. πα-
τάρι , διατίθεται προς ενοικίαση  , ενοίκιο 400€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 117335 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ Πωλείται 

ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 τ.μ. καθ. 
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη, 
σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαινισμένο κο-
μπλέ , μαζί με ένα Ισόγειο γκαράζ 16τ.μ., χωρίς 
κοινόχρηστα , ανεξάρτητο και χωρίς θέρμανση 
, τιμή μόνο 38.000€ . Αποκλειστική διάθεση και 
διαχείριση από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 117191 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Διατίθεται ένα 
διαμέρισμα των 100 τ.μ., κατασκευής 1983, με 3 
υ/δ, 1 ος όροφος, θέα με φόντο τον κάμπο, είναι 
μερικώς ανακαινισμένο, έχει ατομική θέρμανση 
πετρελαίου,  υπάρχει και δυνατότητα στάθμευ-
σης του αυτ/του , σε τιμή προσφοράς 90.000€.  
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.12865 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από 
το γραφείο μας σπάνιο διαμέρισμα επί της Λ. 
Ανοίξεως, 110τ.μ. μικτά και 101τ.μ. καθαρά, 
3ου ορόφου, με 3υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη, κατασκευής του 1972.Πρόκειται 
για ένα πολύ φωτεινό διαμέρισμα με μοναδική 
ανοιχτωσιά μπροστά του , απεριόριστη θέα 
στον κάμπο της Βέροιας, προσόψεως-γωνιακό, 
χωρίς θέρμανση, με ανελκυστήρα, σε μοναδική 
τοποθεσία, άριστη διαρρύθμιση, σε τιμή προ-
σφοράς: 130.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο αγοραστή.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 

καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ.. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης ως 
έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-
αφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674 Στη  ΡΑΧΗ ,Βέροιας πωλείται 
σπάνια Βίλα η οποία εκτίνετε σε τρία  επίπε-
δα  με συνολική αναδομή 352 τ.μ., κατασκευής 
1992, αποτελείται από τρία επίπεδα  ημιυπόγειο 
, ισόγειο και 1 ο όροφο. Πρόκειται για μία εξαιρε-
τική ευκαιρία , με σπάνιο φυσικό περιβάλλον , 
η δε κατασκευή τόσο εσωτερικά όσο και εξωτε-
ρικά είναι με υψηλής ποιότητας υλικά και η γε-
νικότερη  κατάσταση του εκπληκτική.  Οι χώροι 
της μέσα πολύ καλά σχεδιασμένοι , λειτουργικοί 
, με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους  , διαθέτει 
επίσης και  δύο πάρκινγκ στεγασμένα δίπλα , 
πωλείται σε τιμή πραγματικής ευκαιρίας μόνο 
325.000€, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Υπόδειξη 
μόνο σε πραγματικό ενδιαφέρον.

ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικο-
δομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και 
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α) 
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα 
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ. 
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή 
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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. 117036 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον πεζόδρομο 

της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 
τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτητους 
, φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάσταση με 
2 WC και ασανσέρ, σε εξαιρετικά συμφέρουσα 
τιμή 150.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23559 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατάστη-

μα συνολικής επιφάνειας 28 τ.μ. Ισόγειο και 
28τ.μ. Υπόγειο. Αποτελείται από 2 Χώρους, 
Είναι κατασκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κου-
φώματα Αλουμινίου, Γωνιακό-Προσόψεως, σε 
τιμή προσφοράς 20.000€.

Κωδ: 13964 πωλείται κοντά στα ΚΤΕΛ 
σπάνιο ισόγειο κατάστημα 70 τ.μ., τετραγω-
νισμένο και με πολύ μεγάλη φάτσα , ακίνητο 
ευκαιρίας , τιμή έκπληξη,  Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ, Μόνο σοβαρές προτάσεις , τιμή πώλησης  
80.000€ τώρα 50.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία περι-

οχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυπο σχολείο,  χω-
ραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  1040 τ.μ., γωνια-
κό , διαθέτει θέα εκπληκτική , απρόσκοπτη και 
ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  προσανατολισμό ,  
σε προνομιακή τοποθεσία , πάνω στον κεντρικό 
δρόμο , σίγουρα για απαιτητικούς αγοραστές ,  
τιμή έκπληξη , μόνο 105.000€.

Κωδ.14002 Στο δρόμο για Τρίλοφο  πωλεί-
ται ακίνητο σπάνιο  επί του κεντρικού δρόμου  
και αφορά  έκταση από 8.000 τ.μ.,  τιμή πώλη-
σης 40.000€. Πολύ αξιόλογο ακίνητο και σε τιμή 
πραγματικής ευκαιρίας,

Κωδ. 14069 ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, επί 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.-ΜΑ-
ΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  σπάνιο Χωραφοοικόπεδο 8930 
τ.μ.,  άρτιο οικοδομήσιμο με κόμβο δικό του , 
διαθέτει άνετη πρόσβαση και αφορά μόνο μία 
πολύ σοβαρή επιχείρηση που θα κατασκευ-
άσει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο , πρώτη τιμή 
1.800.000€ . ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μόνο στην ΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ευκαιρία χωρίς αμφιβολία.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 12756 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Οικόπεδο 120 

τ.μ., άρτιο οικοδομήσιμο , ελαφρώς επικλινές , 
σε απίστευτα χαμηλή τιμή, Αποκλειστική διάθε-
ση 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: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233 τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 
35.000€.

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 ανέγερσης 
για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  είναι εκτός 
τιμής.

Κωδ: 107313 Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Πωλείται 
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1004τ.μ. στο 
οποίο υπάρχει παλιά κατοικία 20 τ.μ. Το κτίσμα 
είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο χω-
ριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπε-
δο συνολικής επιφάνειας 1.508 τ.μ. μέσα στο 
χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ καλή 
τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115197 - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. οικοδομήσιμο. 
Τιμή εξαιρετικά χαμηλή , μόνο 25.000 € ευκαιρία 
σίγουρη.

Κωδ:106668 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ Πωλείται Χωραφοοικόπεδο α-
πό την κάτω πλευρά του δρόμου συνολικής 
επιφάνειας 6.750τ.μ., κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις, με πολύ μεγάλη φάτσα στο δρόμο, 
σε τιμή προσφοράς μόνο 80.000€  ολόκληρο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθεται προς 

πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμάχιο 30.400 τ.μ., 
ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό σημείο, μεγάλης 
προβολής, πρώτο από την Εγνατία οδό, σε 
απόσταση περίπου 1,5χλμ από τον κόμβο, 
περιφραγμένο με μπετό, κατάλληλο για πολλα-
πλές χρήσεις, ζητούμενο τίμημα 165.000€ όλο 
μαζί. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματι-
κοί χώροι από 350 τ.μ. ο καθένας με δυνατό-
τητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό 
δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρ-
δέλη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές 
κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 
1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267 
& 23320 41088.

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός 
σπιτιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλή-
ρως τακτοποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 
6942 775199.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμ-
ματα στο δρόμο προς Νοσοκομείο αρι-
στερά (φρύδι) απέναντι από το «Άρωμα 
Πόλης» (προς ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). 
Πληρ.τηλ.:6944422644.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γκαρ -

σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-

ρ ο ι α ,  Κ ω τ τ ο υ ν ί ο υ  1 4 

( π ε ρ ι οχ ή  Ε λ η ά ς ) ,  4 ο ς 

όρ. ,  ασανσέρ,  ημ ιαυτό -

ν ο μ η  θ έ ρ μ α ν σ η ,  Δ ,  Σ , 

Κ ,  WC,  μπάν ιο ,  εντο ι -

χισμένη ντουλάπα, φω-

τεινό, τ ιμή συζητήσιμη. 

Τηλ.: 6931 929530, ιδι-

ώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  απο -

θηκευτικός χώρος δύο ο-

ρόφων 150 τ.μ. έκαστος, 

Βρίσκεται σε οικόπεδο 700 

τ.μ., παραπλεύρως πάρ-

κιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 

6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 

περίπου, με 3 χώρους και 

κουζινα, W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 

471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Τα-

ξί με εδική άδεια από ε-

πιχείρηση στη Βέροια για 

πλήρη  απασχόλησης . 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλέφωνα επι-

κοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοι-

νωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναί-

κες για εργασία στη «Φίνα 

Κότα» για σέρβις και κου-

ζίνα. Για πληροφορίες στο 

τηλ.: 23310 43222 μεά τις 

6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος 

φαρμακείου με εμπειρία, 

για ημιαπασχόληση. Πληρ. 

τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρ ία  γ ια 

24ωρη φροντίδα ηλικιω-

μένης. Πληρ. τηλ.: 6972 

913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψή-

στη σε εστιατόριο για πλή-

ρη απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 

6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

κουζίνα σε εστιατόριο-τα-

βέρνα για καθημερινή ερ-

γασία. Μισθός πολύ καλος. 

Υπάρχει και σπίτι για να 

μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  σερβιτόρος 

σε εστιατόριο-ταβέρνα για 

καθημερινή εργασία. Μι-

σθός πολύ καλός. Υπάρχει 

και σπίτι για να μένει αν 

θέλει. Τηλ.: 6972 012622 

κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Specifoods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες 

& εργάτες παραγωγής, για 

εργασία στο υποκατάστημά 

της στην περιοχή Κουλού-

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί-

ας: 23310 97588-97555, 

Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  πλανόδι-

οι μικροπωλητές για νησί. 

Απαραίτηττο μεταφορικό 

μέσο. Αποδοχές από 80 

ευρώ ημερησίως. Πληρ. 

τηλ.: 6945 003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικιωμένων. Τηλ.:  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 

Πληρ. τηλ.: 6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•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,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
   

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
•ΚΕΝΤΡΟ 67τμ  2ου ορόφου με 1Δ,ΣΚ,WC 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα,με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα
Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.  
Στο ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ.
Στο ΚΕΝΤΡΟ 110τμ ισόγειο και 100τμ υπόγειο.Τιμή συζητή-
σιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διάφο-
ρες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 107τμ με 4 γραφεία,μπάνιο 
70.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 100τμ στον 1οόροφο 
135.000ευρώ.
Στα ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με 
διαμέρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ.
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ 90τμ 2δωμ,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,χωρίς θέρμανση 
300ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 130τμ 3δωμ,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωλ,ατομ.θέρμαν-
ση 350ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι με 
θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,μπά-
νιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμανση 
350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαριασμός
ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΤΣΕΡΜΕΝΙ λουξ 3ος όροφος 1δωμάΤιο,κουζίνα,κλιματιστικό 
220ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
•Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσοδο 
από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
•Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ. 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εμπορίας καλλυντικών, ορθοπεδικών 
ειδών και υποδημάτων. Λειτουργεί σε κεντρικότατο  μισθωμένο 
κατάστημα στη Βέροια, εμβ 448 τ.μ. σε 5 επίπεδα (ισόγειο, πα-
τάρι, υπόγειο και δυο ορόφους). Είχε διαμορφωθεί για ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟ με όλες τις προδιαγραφές, διαθέτει κουζίνα, 3 WC και ε-
σωτερικό ασανσέρ. Διατίθεται με το εμπόρευμα ή χωρίς αυτό, με 
το e-shop ή χωρίς αυτό, με τον πάγιο εξοπλισμό ή χωρίς αυτόν.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6956604088

ΗεταιρείαVERITAFRUIT με έδρα την Βέροια, υποκατάστημα 
Ζερβοχώρι και αντικείμενο την συσκευασία, διαλογή και εμπορία 
αγροτικών προϊόντων ζητάει εποχικό προσωπικο:

1. Διαλογήτριες -συσκευάστριες
2. Χειριστές κλαρκ
3. Υπεύθυνο συσκευαστηρίου
4. Γεωπόνο
5. Λογιστή

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων στην 
Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.

Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120



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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-
λωτή 250 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας, 
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρ-
μανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ. 
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες 
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία 
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα 
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €
ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση 
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 € 

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης, 
85.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-
σμένο, 85.000  €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-
κη 68.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-
ράζ,  127.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €
ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-
θήκη, γκαράζ, 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €
ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 15.000 €
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων, 
18.000
ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων, 
22.000 €
ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα 
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο 
48.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-
ρες 15ετίας  165.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
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 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ο δ η -
γός-διανομέας, κάτο-
χος διπλώμαος Γ΄ κα-
τηγορίας, με προϋπη-
ρεσία.

Τηλ.:2331074443.

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

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

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρία «TASTY FRUIT»

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦ.-ΝΙΚΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣ.Ο.Ε.με έδρα 
Τ. Ρωσοπροσφύγων Β΄ Βέροια, 
ενόψει της νέας σεζόν 2022 
δέχεται δηλώσεις παραγωγών 
στις καλλιέργειες κερασιών, βε-
ρίκοκων, νεκταρινιών και ροδα-
κίνων. Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Αποστολίδης Στέφανος, τηλ.: 
6945 105091 - 23310 72700 
(9.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε Μίνι Μάρκετ. Πληρο-
φορίες τηλ.: 6972 289915 κ. Κώστας ή βιογραφικό αυτο-
προσώπως στο κατάστημα Μητροπόλεως 23, Βέροια.



Περισσότερες από 50 εισηγήσεις, που θα παρουσιαστούν στην 
Αποθήκη Δ΄ στο λιμάνι, στις 12, 13 και 14 Μαΐου, περιλαμβάνει το 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομη-
χανίας - Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση»,  που οργανώνει 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, φιλοδοξώντας να επαναφέρει στο 
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την αναξιοποίητη βιομηχανική  
κληρονομιά της Ελλάδας. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, ενώ υπάρχει και δυνατό-
τητα παρακολούθησης μέσω livestreaming που θα αναρτάται καθη-
μερινά στο site του συνεδρίου (https://castlesofindustry.wordpress.
com/).

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιομηχανική 
κληρονομιά ως αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού το-
πίου, διοργανώνει το συγκεκριμένο Πανελλήνιο Συνέδριο με στόχο 
τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρί-

ωση και διαχείριση 
σημαντικών ανενερ-
γών βιομηχανικών 
συγκροτημάτων και 
κτιρίων που σήμερα 
αποτελούν στοιχεία 
μνήμης.

Σημαντική είναι 
και η παράλληλη έκ-
θεση που θα πραγ-
ματοποιηθε ί  στη 
Νέα Παραλία, με 66 
συμμετοχές, 30 με-
λετών βραβευμένων 
σε Αρχιτεκτονικούς 
Διαγωνισμούς και 
36 διπλωματικών 
εργασιών από 5 
πανεπιστήμια της 
χώρας, το ΕΜΠ, το 
ΑΠΘ, το Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, το 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
και την Πολυτεχνική 
Σχολή Πατρών. Τα εγκαίνια της παράλληλης έκθεσης θα πραγματο-
ποιηθούν την Κυριακή 15 Μαΐου.

Με το Πανελλήνιο Συνέδριο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με ζητήματα βιωσι-
μότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους 
και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα συγκροτήματα στην 
καθημερινή μας ζωή. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιθυμεί, παράλ-
ληλα με την προβολή ζητημάτων αποκατάστασης και επανάχρησης 
του υλοποιημένου ή προγραμματιζόμενου έργου που αφορά σε 
ανενεργά βιομηχανικά κτίρια, να ενθαρρύνει το επιστημονικό έργο 
που μέσα από την έρευνα και τις προτάσεις του μπορεί να φωτίσει 
τον συσχετισμό του θέματος με ζητήματα εκπαίδευσης καθώς και με 
το κοινωνικό πεδίο μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης.

Για την προετοιμασία του συνεδρίου εργάστηκε 14μελής Οργανω-
τική Επιτροπή με Πρόεδρο τον επικεφαλής της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πρόδρομο Νικηφορίδη, ενώ Πρόεδρος της Επιστη-
μονικής Επιτροπής (46 μέλη), είναι ο ομότιμος καθηγητής της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Μιχαήλ Νομικός. 

Ειδικός προσκεκλημένος και ομιλητής θα είναι ο καταξιωμένος 
Γάλλος Αρχιτέκτονας Jacques Pajot, ως εκπρόσωπος του φημισμέ-
νου αρχιτεκτονικού γραφείου Atelier Novembre, του οποίου το πολυ-
σχιδές έργο θα παρουσιάσει στο τέλος του συνεδρίου.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου και επιμέρους ενότητες:
Πρώτος άξονας: Καταγραφή και αξιολόγηση των άυλων και υλι-

κών τεκμηρίων της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς.
• Ιστορικές προσεγγίσεις
• Ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βιομηχανικών εγκαταστά-

σεων,
• Καταγραφή και αξιολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού,
• Καταγραφή γραπτών και προφορικών μαρτυριών
Δεύτερος άξονας: Διαχείριση της αρχιτεκτονικής βιομηχανικής 

κληρονομιάς
• Πολιτικές προστασίας
• Θεσμικό πλαίσιο
• Πολιτικές διαχείρισης
• Ζητήματα βιωσιμότητας
• Ζητήματα ανθεκτικότητας
Τρίτος άξονας: Αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρί-

ων στο σύγχρονο πλαίσιο (case studies).
• Μελέτες και έρευνες που αφορούν στην αστική και κτιριακή κλί-

μακα μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων.
Τέταρτος άξονας: Εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση
• Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-

σης
• Κινήματα πολιτών
• Πρωτοβουλίες φορέων
Το πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε στον ιστότοπο του συνεδρίου https://castlesofindustry.
wordpress.com/ .
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P Το φάντασμα ενός γενι-
κευμένου πολέμου πάνω από 
την Ευρώπη. Τελικά επί Μητσο-
τάκη θα αρχίσουμε να πιστεύου-
με και στα φαντάσματα…

 P Έχουν και την πίεσή τους 
ο Τζο και ο Πούτιν. Κι όσο συγχύ-
ζονται ανεβαίνει, κι όσο ανεβαίνει 
συγχύζονται.

 P 9 του μηνός λέει θα κάνει 
ο Πούτιν τη συντέλεια. Ναι, αλ-
λά τι φοράμε για συντέλεια ξέρει 
κανείς;

 P Τι είπε ο σώγαμπρος όταν 
άκουσε για τη συντέλεια του κό-
σμου: «Πάλι;»

P Η φθηνότερη ενέργεια είναι λέει αυτή που 
δεν καταναλώνεται ποτέ. Το ίδιο και ο φθηνό-
τερος γάμος.

P Αυτοί που χωρίζουν και παντρεύονται ξανά, 
ε, υπερκατανάλωση.

 P Τελικά οι πιο τυχεροί φέτος είναι αυτοί 
που πήραν τα 2.000 ευρώ επειδή αποκλείστη-
καν στην Αττική οδό.

 P Μαζί με τα 600 από τη ΔΕΗ, φέτος θα 

πάνε Μύκονο!

 P Η διαφορά πατέρα και γιου είναι ότι ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μας τα είχε πάρει 
όλα στον καιρό του. Ο Κυριάκος μόνο δίνει.

 P Απλώς οι ενισχύσεις δεν μπορούν να 
καλύψουν τις ζημιές. Τις λες και ασυμπτωματικές.

 P Από τον πατέρα στην κόρη και τώρα 
στον γιο, τη λες και πανδημία διαρκείας ε;

 P Και:

Μια ελεύθερη, μια αρραβωνιασμένη και μια 
παντρεμένη, τα πίνουν σε ένα μπαράκι. Αργο-
πίνοντας το ποτό της, η ελεύθερη από τις τρεις 
φίλες λέει:

«Την περασμένη Παρασκευή, μετά τη δουλειά, 
πήγα στο γραφείο του φίλου μου που δούλευε ως 
αργά, φορώντας μόνο ένα δερμάτινο πανωφόρι. 
Πριν χτυπήσω την πόρτα, έβαλα μια μάσκα, άφη-
σα το πανωφόρι να γλιστρήσει από πάνω μου και 
έμεινα με ένα δερμάτινο κορσάζ, κάλτσες μαύρες 
νάιλον και ψηλά τακούνια. Ο φίλος μου έπαθε 
πλάκα και κάναμε παθιασμένο έρωτα πάνω στο 
γραφείο του»!

Η αρραβωνιασμένη αφήνει ένα νευρικό γελάκι 
και λέει:

«Περίπου τα ίδια είχα κι εγώ! Όταν ο αρρα-
βωνιαστικός μου ήρθε την Παρασκευή, με βρήκε 
να φοράω μια μαύρη μάσκα, δερμάτινο κορσάζ, 

μαύρες νάιλον κάλτσες και ψηλοτάκουνες γόβες. 
Τόσο του άρεσα, που κάναμε έρωτα όλη τη νύχτα 
και τώρα θέλει να επισπεύσουμε την ημερομηνία 
του γάμου»!

Η παντρεμένη αφήνει αργά το ποτήρι της στο 
μπαρ και λέει:

«Εγώ το σχεδίασα πολύ καλά. Άφησα τα παι-
διά στη μητέρα μου, έκανα ένα αρωματισμένο 
μπάνιο, έβαλα ένα σφιχτό δερμάτινο κορσάζ, 
ζαρτιέρες και μαύρες νάιλον κάλτσες και δωδε-
κάποντες γόβες. Τελείωσα την προετοιμασία μου 
και έβαλα μια μαύρη μάσκα. Όταν ο άντρας μου 
επέστρεψε από τη δουλειά του, πήγε στο ψυγείο 
και πήρε μια μπύρα, πήρε το τηλεκοντρόλ, με κοί-
ταξε, κάθισε στον καναπέ και είπε: ‘Δεν μου λες, 
Μπάτμαν, τι έχει να φάμε για βράδυ;’»

Κ.Π.

Στις 12-14 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη
Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής με θέμα 

«Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» οργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ
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