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Νάουσα: ‘Όχι’ 
του δημοτικού συμβουλίου 
σε πρόταση προσφυγής

111 δημοτών
κατά του αιολικού πάρκου

Τον ορισμό δικηγόρου για να προσφύγει στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κατά των ανεμογεννητριών της ‘Αιολικής 
Βερμίου’ πρότειναν με επιστολή τους προς το δημοτικό 
συμβούλιο 111 δημότες Νάουσας. «Το έργο είναι σε φά-
ση υλοποίησης. Έχει κριθεί νόμιμο από τις αρχές. Δεν 
θα έχει καμία τύχη η προσφυγή…» τόνισε ο δήμαρχος, 
Νικόλας Καρανικόλας. Θλίψη εξέφρασε για τη θέση αυτή 
ο Νίκος Κουτσογιάννης, ζητώντας από τον δήμαρχο να 
αφουγκραστεί το λαϊκό αίσθημα. «Μιλάμε για μια ακόμη 
δημοκρατική εκτροπή και μαύρη κηλίδα με ευθύνης της δι-
οίκησης…» ανέφερε ο τέως δήμαρχος, μιλώντας για τερά-
στια καταστροφή στο βουνό. Την εφαρμογή της αρνητικής 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για το συγκεκριμένο 
αιολικό πάρκο ζήτησε και ο Λάκης Λακηνάνος, ενώ η Ίλια 
Ιωσηφίδου, παρότι υπέρ των αιολικών πάρκων, στάθηκε 
υπέρ της προσφυγής. Τελικά υπήρξε ισοψηφία 12-12, με 
την πλευρά της διοίκησης να ψηφίζει κατά της προσφυγής 
και τις παρατάξεις της μειοψηφίας υπέρ. Με τη θέση της 
διοίκησης συνέπλευσε ο Γιάννης Παρθενόπουλος, με τη 
θέση Ιωσηφίδου ο Σταύρος Φουντούλης. Σημειωτέον, ότι 
την ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του προέδρου του δημοτι-
κού συμβουλίου, που ήταν κατά της προσφυγής.
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Μέχρι την Μ. Πέμπτη το πασχαλινό παζάρι
της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε το 
πασχαλινό παζάρι της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί, στην οδό Βικέλα 17 στον πεζόδρομο 
της Βέροιας και θα διαρκέσει μέχρι τη μεγάλη 
Πέμπτη 21 Απριλίου. Καλαίσθητες λαμπάδες 
πασχαλιάτικες ωραίες χρωματιστές δημιουρ-
γίες, χαρούμενες, ανοιξιάτικες και χρήσιμες για 
δωράκια η διακοσμητικά για το σπίτι, φιλοξενεί 
το παζάρι της πρωτοβουλίας που είναι ανοιχτό 
καθημερινά, με το ωράριο των καταστημάτων 
της Μεγάλης Εβδομάδας. Το δε Σαββατοκύ-
ριακο θα λειτουργεί από τις 10:00 το πρωί 
μέχρι τις 3:00 το μεσημέρι. Πασχαλινό και 
ανοιξιάτικο, με το μεράκι και την αγάπη των 
εθελοντών, για τα παιδιά της πρωτοβουλίας

Αποκαλυπτήρια,εγκαίνιακαιθεμελίωση
του«ΠαύλειουΚέντρου»,εκτοξεύουντοενδιαφέρον

γιατηΔοβρά
Αποκαλυπτήρια μνημείων, εγκαίνια του 

«Κειμηλιαρχείου» αλλά και τελετή θεμελίωσης 
του «Παύλειου Κέντρου» στον χώρο της Μο-
νής Δοβρά, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οι 
επετειακές εκδηλώσεις της Ι. Μητρόπολης για 
τα 200 χρόνια από τη μάχη στη Δοβρά και το 
ολοκαύτωμα της Νάουσας. Τα αποκαλυπτήρια 
αφορούν στον ανδριάντα του Γέρο-Καρατάσου 
που καταγόταν από τη Δοβρά, ενός μνημεί-
ου πεσόντων έξω από την Μονή του Αγίου 
Λουκά, που είναι προσφορά της Περιφέρειας 
τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα κάνει ο Απ. 
Τζιτζικώστας και ενός έργου υαλογραφίας, 
σχετικό με την καταστροφή της Μονής και το 
κρέμασμα του ηγούμενου.

Περιλαμβάνει επίσης τα εγκαίνια του Κει-
μηλιαρχείου της Μητρόπολης στη Δοβρά, με 
Ιερούς Θησαυρούς, που θα γίνουν την Κυρια-
κή του Θωμά και μετά τα εγκαίνια, ακριβώς 
απέναντι από το Κειμηλιαρχείο, θα θεμελιω-
θεί το «Παύλειο Κέντρο», ένα έργο που χρη-
ματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ («Βήματα του 
Απόστολου Παύλου») και θα περιλαμβάνει ένα 
Βαπτιστήριο στο κέντρο, Ιερό και αμφιθέατρο. 
Εκεί, ο επισκέπτης θα μπορεί να δει αποτυπωμένη όλη την πορεία του Αποστόλου Παύλου που κήρυξε και στη Βέροια 
τον λόγο του Χριστού.

Από τις ανακοινώσεις του Μητροπολίτη στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, διαφαίνεται ότι το έργο στη Δοβρά προ-
χωράει σταθερά και με την ολοκλήρωση όλων αυτών η περιοχή μπαίνει δυναμικά στον χάρτη του θρησκευτικού τουρι-
σμού της χώρας!

Η εγκληματικότητα, οι καταστροφικές τάσεις, η ανηθι-
κότητα, οι βιασμοί, το κυνήγι του κέρδους, η εύκολη ζωή, 
η επίδειξη του πλούτου, η χλιδή, ο ρατσισμός, η έλλειψη 
πίστης στο Θεό κι όλα τα λοιπά αρνητικά, κυριαρχούν 
σήμερα στη ζωή μας. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα ακούμε. 
Τραγικές καταστάσεις, καθημερινές. Και μείς, τι κάνουμε?

Σκέψεις και προτάσεις από την εμπειρία μου, με πολ-
λή αγάπη: Βασικό στοιχείο καταπολέμησης της διαφθο-
ράς είναι, η συνεργασία δασκάλων και γονέων, συνεχώς 
και ανελλιπώς. Ο δάσκαλος, η δασκάλα, δεν σταματά 
μόνο στην εξάντληση της ύλης και στην καλλιέργεια του 
πνεύματος των μαθητών. Οφείλει να διαμορφώσει τον 
ψυχικό τους κόσμο, με αξίες, ιδανικά και αρετές. Είναι 
ηλικίες εύπλαστες, αγνές, που ρουφούν σαν σφουγγάρι 
τα ακούσματα.

Άρα, ο δάσκαλος, με το λόγο  αλλά και με άπειρα 
παραδείγματα, όχι μόνο του σήμερα, αλλά και του παρελ-

θόντος, κάνοντας συγκρίσεις του καλού και του κακού, 
μπορεί να περάσει στις αγνές παιδικές ψυχές τις αξίες 
της αγάπης, της αλληλεγγύης, της αλήθειας, της προ-
σφοράς, της ηθικής, της αξιοπρέπειας, της εντιμότητας, 
της προσευχής και να ετοιμάσει εφήβους με όραμα, με 
όνειρα και με θετική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 
Συνεργαστείτε γονείς και δάσκαλοι. Μόνο θετικά θα είναι 
τα αποτελέσματα.

Π Ι Σ Τ Ε Ψ Τ Ε   Μ Ε.
Οφείλουμε να συμπαρασταθούμε στους νέους, στους 

νέους που θα είναι οι αυριανοί αξιόλογοι πολίτες και θα 
κοσμούν τη χώρα μας με όποιο επάγγελμα κι αν κάνουν.

Νέοι και νέες, πιστέψτε στις αξίες και ακολουθήστε 
τες. Δουλέψτε νου, ψυχή και καρδιά θετικά. Το μέλλον 
σας ανήκει.  Ας είναι ελπιδοφόρο.

Με αγάπη
ΠόπηΧειμωνίδου

Συνταξιούχοςδασκάλα

Επιστολή-σχόλιο
ΑπόμιαπαλιάδασκάλατηςΒέροιας,
προςδασκάλους,γονείςκαιπαιδιά
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Η περσινή χρονιά ήταν αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την επα-
νάσταση του 1821 και φέτος η χρονιά είναι αφιερωμένη στην Ημαθία, 
για τα 200 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Νάουσας και τη μάχη της 
Δοβρά. Με την επισήμανση αυτή ξεκίνησε ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Βέροιας και Νάουσας κ. Παντελεήμων, την παρουσίαση των 
εκδηλώσεων που αποφάσισε να πραγματοποιήσει η Ιερά Σύνοδος 
και η Μητρόπολη, ώστε «να μην περάσει αυτή η επέτειος, χωρίς να 
αφήσει κάποια μηνύματα τόσο για μας που ζούμε αυτή την περίοδο, 
όσο και για τις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Για  να γνωρίζουν 
ότι στα 200 χρόνια της επετείου, η Εκκλησία και η Πολιτεία οργάνω-
σαν κάποιες εκδηλώσεις για να πάρουμε μαθήματα και να τιμήσουμε 
όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, ώστε εμείς σήμερα να απολαμβά-
νουμε τους καρπούς της ελευθερίας», όπως τόνισε ο Μητροπολίτης 
στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες το μεσημέρι στο Μητροπολι-
τικό Μέγαρο Βέροιας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
Οι επετειακές λατρευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδη-

λώσεις των 200 ετών από την ιστορική μάχη της Ιεράς Μονής της 
Παναγίας Δοβρά και το ολοκαύτωμα της ηρωικής πόλης της Νάου-
σας, θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 27 Απριλίου έως την 
Κυριακή 1 Μαΐου, με την υψηλή παρουσία της Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, του  Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμου και Ιεραρχών της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος.

Έναρξη με υποδοχή του λαβάρου της Επανάστασης
από την Αγία Λαύρα

 Την Τετάρτη 27 Απριλίου, το απόγευμα, οι εκδηλώσεις θα ξεκινή-
σουν από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ναούσης. Από το σημείο αυ-
τό, από την πόρτα του τείχους του Αγίου Γεωργίου, μπήκαν οι Τούρ-
κοι στη Νάουσα και η εναρκτήρια εκδήλωση τιμά τα πρώτα θύματα, 
πέντε ιερείς και περίπου 30 πιστοί, που σφαγιάστηκαν όλοι, στην 
Αγία Τράπεζα, από τους Τούρκους. Στις 6.00 μ.μ., θα γίνει και η υπο-
δοχή ιεροῦ λειψάνου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας και ο Μέγας 
Πανηγυρικός Εσπερινός της μνήμης των Αγίων Πέντε Ιερομαρτύρων.

Ακολουθούν:
Πέμπτη 28 Ἀπριλίου, στις 7:00 π.μ. (Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργί-

ου Ναούσης), Όρθρος και Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο για 
την εορτή των Αγίων Πέντε Ιερομαρτύρων

 Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 6:00 μ.μ. στην Ιερά Μονή Πα-
ναγίας Δοβρά, υποδοχή του Λαβάρου τής Επαναστάσεως του 1821 

από τήν Ι. Μ. Ἁγίας Λαύρας καί Ιερῶν Λειψάνων Αγίων Νεομαρτύρων 
- Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της Ζωοδόχου 
Πηγής - Αγιασμός και αποκαλυπτήρια έργου υαλογραφίας

 Παρασκευή 29 Ἀπριλίου - 7:00 π.μ. (Ἱερά Μονή Παναγίας Δο-
βρᾶ) Όρθρος καί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία - Λιτάνευση ἱερᾶς 
Εικόνας Παναγίας Δοβρά - αποκαλυπτήρια αδριάντος Γερο-Καρατά-
σου καί μνημείου πεσόντων κατά την μάχη της Δοβρά. 

 Παρασκευή 29 Ἀπριλίου - 7:30 μ.μ. (Χῶρος Τεχνῶν Δήμου 
Βεροίας), «Ἀπ᾽ τή Δοβρᾶ, στή Λευτεριά»

Καλλιτεχνική εκδήλωση λόγου και ύμνων, για τη μάχη της Ιεράς 
Μονής Δοβρά με τη συμμετοχή της χορωδίας του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Αιγές» Βεργίνας και του Λυκείου Ελληνίδων Βεροίας.

 Σάββατο 30 Ἀπριλίου - 10:00 π.μ. 
(Μητρ. Κέντρον Πολιτισμοῦ ΠΑΝΤΑ-
ΝΑΣΣΑ Ναούσης) Συνέδριο με θέμα: 
«Οι Άγιοι Νεομάρτυρες και η εθνική πα-
λιγγενεσία»

 Σάββατο 30 Ἀπριλίου - 6:00 μ.μ. 
(Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Ναού-
σης), υποδοχή του Λαβάρου της Ε-
παναστάσεως του 1821 από την Ι. Μ. 
Αγίας Λαύρας -Μέγας Πανηγυρικός Πο-
λυαρχιερατικός Εσπερινός της μνήμης 

των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων προεξάρχοντας του Μακαριό-
τατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Θα 
γίνουν επίσης τα αποκαλυπτήρια μνημείου των Αγίων Ναουσαίων 
Μαρτύρων στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου, προσφορά του ημαθιώτη υφυ-
πουργού  Απόστολου Βεσυρόπουλου και θα ακολουθήσει πάνδημη 
λιτανεία στον Χώρο Μαρτυρίου (Κιόσκι) με ομιλία του μητροπολίτη 
Δράμας.

 Κυριακή του Θωμά, 1 Μαΐου - 7:00 π.μ. (Χῶρος Μαρτυρίου - 
Κιόσκι)

Υπαίθρια Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Επίσημη Δοξο-
λογία προεξάρχοντας τοῦ Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. 
Ιερωνύμου.

 Κυριακή 1 Μαΐου, το απόγευμα στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρᾶ) θα γίνουν τα εγκαίνια του Παυλείου Κειμηλιαρχείου της Ιερᾶς 
Μητροπόλεως «Ιεροί Θησαυροί».

Κλείνοντας την συνέντευξη, ο Μητροπολίτης κάλεσε όλους τους 
πολίτες να συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις για να τιμήσουν 
τους Αγίους και τους ήρωες προγόνους μας που θυσίασαν τη ζωή 
τους για την Αγία πίστη του Χριστού και την ελευθερία της πατρίδας.

 Να σημειωθεί τέλος, ότι την Κυριακή του Θωμά, 1 Μαΐου, δεν θα 
τελεσθεί θεία λειτουργία σε κανένα ναό της Νάουσας, παρά μόνο η 
υπαίθρια στο χώρο Μαρτυρίου στο Κιόσκι.

Σοφία Γκαγκούση

Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου και της Προέδρου της Δημοκρατίας
Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια 

από το ολοκαύτωμα της Νάουσας και τη μάχη στη Δοβρά
-Το πρόγραμμα παρουσίασε χθες ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων

Ευχαριστήριο
 Προξενείου 

της Ουκρανίας προς 
τον Δήμο Βέροιας για 

την αποστολή 
ανθρωπιστικής 

βοήθειας
Ευχαριστήρια επιστολή στον Δήμο Βέ-

ροιας για τη σημαντική συμβολή του με την 
αποστολή 15 τόνων ανθρωπιστικής βοήθει-
ας προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρα-
νίας, απέστειλε το Προξενείο της Ουκρανί-
ας στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτή αναφέρεται:

«Ειλικρινά από την καρδιά μας θα θέλα-
με να εκφράσουμε ευχαρίστηση για την βο-
ήθεια και την υποστήριξη που προσέφερε ο 
Δήμος της Βέροιας. 

Η βοήθεια σας και η υποστήριξη μας 
δίνουν ελπίδα και πίστη, ότι εμείς δεν ήμα-
στε μόνοι σε αυτήν την θλίψη και έχουμε 
δυνάμεις. 

Ευχαριστούμε στην φιλική ζεστή Ελλά-
δα και όλη την Ευρώπη που είσαστε μαζί 
μας!».

Με μεγάλη επιτυχία 
η εκδήλωση για τα 
100 χρόνια από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή

Την Τετάρτη 13 Απριλίου το βράδυ στο Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία η συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο: «…δε θα σε βγάλω από το νου…» 
αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο 
Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Βεροίας, ενώ τίμησε 
με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων, ο οποίος στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε η εκδήλωση να μας μεταφέρει νοε-
ρώς στις Αλησμόνητες Πατρίδες, από όπου και ο ίδιος έλκει την καταγωγή του. 

 Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Βεροίας κ. Ιωάννης Γεωρ-
γουδάκης και εκ μέρους του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας ο κ. Δημήτρης Τελλίδης.

 Οι μαθητές του μουσικού σχολείου με τη συνοδεία χορευτών του Συλλόγου Μικρασιατών Ημα-
θίας ερμήνευσαν γνωστά και άγνωστα τραγούδια από τις αλησμόνητες πατρίδες, υπό τη διεύθυνση 
του καθηγητού του Μουσικού Σχολείου και Πρωτοψάλτου του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού του 
Οσίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας κ. Ιορδάνη Κουτσιμανή. 

Να σημειωθεί ότι παρόμοιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή έχουν ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν καθ᾽ όλη την διάρκεια του Ιουνίου του 
2022 στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων.
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SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2 (ΜΕ-
ΤΑΓΛ)

Προβολές στην Αίθουσα 
1:   

Σάββατο 16/4 - Κυριακή 
17/4 στις 17.30

(Πιστοποιητικό εμβολια-
σμού-νόσησης- από 18 ε-
τών και πάνω, Self test από 
4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI 
EDUPASS), Έγγραφο ταυ-
τοποίησης πχ, ταυτότητα, 
δείτε αναλυτικά στην σελίδα 
www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Jeff Fowler
Σενάριο: Pat Casey
Ηθοποιοί: Jim Carrey,  James Marsden, 

Natasha Rothwell
 
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑ-

ΜΠΛΝΤΟΡ
FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF 

DUMBLEDORE
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα 

στις 20.30  
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο 
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην 
σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: David Yates
Σενάριο: Steve Kloves
Ηθοποιοί: Jude Law, Ezra Mil ler,  Mads 

Mikkelsen, Katherine Waterston, Eddie Redmayne, 
Alison Sudol, Valerie Pachner, Dan Fogler, Callum 
Turner, Jessica Williams, Victoria Yeates, Poppy 
Corby-Tuech

«Αδάμ, πού ει;»  ή «Πού είσαι, Αδάμ;»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Από Πέμπτη 14/4 έως Μ.Τετάρτη 20/4 κάθε μέρα 

στις 20.30  
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ε-

τών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, 
δηλωμένο στο gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο 
ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, δείτε αναλυτικά στην 
σελίδα www.cinestar.gr)

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 
επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     14/4/22 - 20/4/22

ΕΥΧΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 Τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η. ``Σωσσίδειο  Γηροκομείο Βέροιας`` και του 
Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας , οι Ηλικιωμένοι , η Διεύθυνση και 
το Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας , σας εύχονται ολόψυχα 

Χρόνια  Πολλά  με Υγεία  Αγάπη Και Χαρά.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Η Πρόεδρος Μ.Φ.Η. 
ΚΑΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ.

Η Πρόεδρος ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ-  Χ``ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ  ΕΥΔΟΞΙΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμα :
1) Το προσωπικό και τα παιδιά του Ά Παιδικού Σταθμού Βέ-

ροιας  γα την προσφορά τροφίμων  για την γιορτή του Πάσχα
2) Την οικογένεια της Ελένης Αλάτσίδου για την προσφορά 

μεγάλης ποσότητας τροφίμων στη μνήμη της αγαπημένης τους 
μητέρας και γιαγιάς Σοφίας Βοργιατζίδου

3) Την κυρία Κ.Κ. για τη δωρεά λαμπάδων για το Πάσχα
4) Τον Σύλλογο καρκινοπαθών  « Αγιος Παρθένιος « για τη 

προσφορά λαμπάδων
5) Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου 

Βέροιας για την προσφορά τροφίμων
6) Την κυρία Ι.Μ. για την προσφορά 2 ζευγαριών αθλητικών 

παπουτσιών.
Τους παρακάτω επιχειρηματίες για την προσφορά τροφίμων 

για τα δέματα του Πάσχα :
1) Τους Υιούς Γ. Γαλίκα  και την εταιρία τους «Galikas meat»  

για την προσφορά μεγάλης ποσότητας χοιρινού κρέατος.
2) Την χοιροτροφική μονάδα  του Αντώνιου Γκασνάκη για την 

προσφορά μεγάλης ποσοότητας κιμά
3) Τον κύριο Γεράσιμο Καλλιγά για την πρσφορά  μεγάλης 

ποσότητας τυριού φέτας

Ενημερωτική Δράση: «Παραβατικότητα 
Ανηλίκων – Νομικές και Κοινωνικές 
Προεκτάσεις» στο 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας

Το Κέντρο Αναφοράς, Παροχής 
Συμβουλευτικής και Θεραπείας 
Τραύματος (ΚΕ.ΘΕ.Τ) της «Πρωτο-
βουλίας για το Παιδί» αποδέχθηκε 
την πρόσκληση του Διευθυντή του 
1ου ΕΠΑΛ Βέροιας, κ. Βαπτιστή 
Παντή και πραγματοποίησε ενημε-
ρωτική δράση με θέμα: «Παραβα-
τικότητα Ανηλίκων – Νομικές και 
Κοινωνικές Προεκτάσεις».

Σκοπός της δράσης ήταν η υ-
πεύθυνη ενημέρωση των μαθητών 
για θέματα που άπτονται της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας και πιο συγκε-
κριμένα για τους νομικούς κινδύ-
νους που μπορούν να ανακύψουν 
κατά την εφηβική ηλικία. Η παροχή 
αυτής της πληροφόρησης στους 
εφήβους μπορεί να τους ωθήσει 
να κατανοήσουν καλύτερα την κοι-
νωνία στην οποία αναπτύσσονται, 
καλλιεργώντας τον σεβασμό για 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν μέσα από τους 
ρόλους τους ως πολίτες, μαθητές, 
φίλοι και ως μέλη οικογένειας. Ο Δικηγόρος κ. Αντώνιος Μπιδέρης ανέλυσε στους μαθητές τις βασικές αρχές της Δικαιοσύνης και της απονομής 
της, ως μέσο διασφάλισης της προστασίας, της ασφάλειας και της ελευθερίας των πολιτών. 

Προκλήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλους τους συμμετέχοντες και προέκυψαν συζητήσεις, μέσα από τις οποίες αναδύθηκαν οι ανησυχίες 
και οι προβληματισμοί των εφήβων, ενώ παράλληλα αποσαφηνίστηκαν οι απορίες που εξέφρασαν γύρω από τις κοινωνικές και νομικές προε-
κτάσεις της παραβατικότητας.

Η ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε σε οκτώ δίωρες συναντήσεις στις 5, 6 και 7 Απριλίου και την παρακολούθησαν συνολικά 800 μα-
θητές και 25 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΠΑΛ Βέροιας. 

Η ιδέα για την διοργάνωση της ενημέρωσης γεννήθηκε μέσα από την αγαστή συνεργασία του Διευθυντή, κ. Βαπτιστή Παντή, της ψυχολόγου 
κ. Δέσποινας Μπιμπίκα με την κοινωνική λειτουργό, Διευθύντρια του ΚΕΘΕΤ, κ. Θεοδώρα Νιώπα και την ψυχολόγο της Δομής, κ. Μαρία Παντα-
ζή. Ο Δικηγόρος κ. Αντώνιος Μπιδέρης είναι επί σειρά ετών πολύτιμος βοηθός στις υποθέσεις παιδικής προστασίας της «Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί» και η συμβολή του στην ενημερωτική δράση αποδείχθηκε πολύτιμη. 

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» παρατηρώντας την άνοδο της παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί δρά-
σεις ενημέρωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου, συνεργαζόμενη με σχολεία και άλλους φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής στο τηλέφωνο 2331023700 ή να επισκεφτείτε την σελίδα μας www.
propaidi.org.

Η Φιλόπτωχος Βέροιας συνεχίζει 
να συγκεντρώνει τρόφιμα 
για ευάλωτες οικογένειες

Οι γιορτές πλησιάζουν και  η Φιλόπτωχος συνεχίζει την προετοιμασία των δε-
μάτων για πάνω από 130 οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες από εμάς,  και 
όπως κάθε χρόνο ετοιμάζει γι’ αυτές τις οικογένειες, δέματα με τρόφιμα. Έχουμε  
περισσότερο από ποτέ,  ανάγκη  από τρόφιμα μακράς διάρκειας, κυρίως ό-
σπρια,  λάδια ενός λίτρου, γάλα, ζυμαρικά, σάλτσες.  Παρακαλούμε τους φίλους 
και τις φίλες μας και όσους γνωρίζουν το έργο μας να μας βοηθήσουν. 

Με την ευκαιρία θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε το φίλο μας που διατηρεί την 
ανωνυμία του, και ανταποκρινόμενος  στην έκκλισή μας, μας έφερε εκατό κιλά 
αρνί.

Η Φιλόπτωχος είναι ανοικτά Δευτέρα-Σάββατο, στην οδό Κωτουνίου 10Α  α-
πό   8.00΄-12.00   π.μ

Για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα δέματα, θα μπορούσαν να μας 
ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR6101103250000032529606215
Eurobank:     GR6002606830000020102708563

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Συγχαρητήρια και ευχαριστίες 
στον Απ. Βεσυρόπουλο

Αγαπητέ Υπουργέ , Φίλε 
Απόστολε

Ως καταγόμενη της περιο-
χής των Ριζωμάτων, γνωρίζω 
από πρώτο χέρι το δίκαιο αί-
τημα των κατοίκων της περι-
οχής. Αίτημα που δεκαετίες έ-
μενε άλυτο, παρά τις επανει-
λημμένες υπενθυμίσεις της 
Διοίκησης Δάλλα προς τους 
εκάστοτε «αρμοδίους». 

Θέλω να σε συγχαρώ για 
την χωρίς τυμπανοκρουσίες 
ουσιαστική σου παρέμβαση, 
που έβαλε τέλος σε ένα χρό-
νιο πρόβλημα που συμπλη-
ρώνει κοντά έναν αιώνα.

Φαντάζομαι ότι θα πω το 
αυτονόητο, αν δηλώσω ότι δικαιούσαι τις ευχαριστίες μας τον σεβασμό μας και την στήριξή μας, το 
λιγότερο.

Νίκη Καρατζιούλα
Πολιτευτής της Ν.Δ ΗΜΑΘΙΑΣ

Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: 
Προαιρετική 

λειτουργία της Αγοράς 
την Κυριακή των Βαΐων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΕΣΕΕ τα καταστήματα κάθε 
είδους σε όλες τις περιοχές της χώ-
ρας μπορούν να λειτουργήσουν προ-
αιρετικά την  Κυριακή των Βαΐων 17 
Απριλίου . Η συγκεκριμένη Κυριακή 
περιλαμβάνεται μέσα στις 8 θεσμοθε-
τημένες Κυριακές του ν. 4177/2013, 
με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων  από τις 11.00 
έως τις 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 
2224/1994).  Σε  τοπικό επίπεδο το 
προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων για την Κυριακή 
των Βαϊων είναι από τις 11:00 έως 
τις 18:00, όπως αναφέρεται και στο 
εορταστικό πρόγραμμα.   

Υπογράφηκε η σύμβαση 
για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας

Υπεγράφη χθες 
Πέμπτη 14.04.2022, 
η σύμβαση μεταξύ 
του Δήμου Νάουσας 
και του αναδόχου για 
το έργο της ενεργεια-
κής αναβάθμισης του 
Κλειστού Γυμναστη-
ρίου Νάουσας, προ-
ϋπολογισμού,  ύψους 
704.623 ευρώ. 

Το έργο που εντάσ-
σεται στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Υ-
ποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη 2014-
2020»,  αφορά στον 
καθορισμό των κατάλ-
ληλων αρχιτεκτονικών 
και ηλεκτρομηχανολο-
γικών επεμβάσεων για 
την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας. 

Ειδικότερα. το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών (τμήμα του κυλικείου, αποθήκη και κεραμο-
σκεπή), προκειμένου να είναι εφικτή η μόνωση του κτιρίου, εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάσταση 
του συνόλου των κουφωμάτων, εγκατάσταση ηλιακού συστήματος και αντλίας θερμότητας  για ανα-
βάθμιση των εγκαταστάσεων, αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου 
LED, τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοκατανάλωσης 39,8KW κ.ά. 

«Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής του αναβάθμισης, το κλειστό γυμναστήριο της Νάουσας θα 
μετατραπεί σε ένα αθλητικό κέντρο χαμηλής κατανάλωσης, με όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρο-
νου και λειτουργικού κτιρίου. 

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση, που θα συμβάλλει τόσο στην εξοικονόμηση πρωτογε-
νούς ενέργειας όσο και στην εξοικονόμηση πόρων,  τους οποίους θα μπορέσει ο Δήμος να ανακα-
τευθύνει στο μέλλον σε ακόμα περισσότερες παρεμβάσεις βελτίωσης των  υποδομών.  Στόχος μας 
είναι να αξιοποιούνται όλα τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» για την ποιοτική αναβάθμιση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου μας, προκειμένου να καταστούν αυτές σύγχρονες, ασφαλείς, λειτουργικές 
και «θωρακισμένες» ενεργειακά, προς όφελος των δημοτών μας» τόνισε ο Δήμαρχος Νάουσας Νικό-
λας Καρανικόλας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης. 

Τάσος Μπαρτζώκας: Ο Οργανισμός 
Απασχόλησης μεταρρυθμίζεται για να 
μπορεί να επιτελέσει το πραγματικό 

του έργο- Δουλειές για όλους!
Επί της μεταρρύθμισης στον Ο.Α.Ε.Δ που προωθεί 

το σ/ν του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, ώστε να μπορεί να υπηρετεί πραγματικά τους 
ανέργους, τους μακροχρόνια ανέργους και τους επαγγελ-
ματικά καταρτιζόμενους, τοποθετήθηκε ο Τάσος Μπαρτζ-
ώκας, επισημαίνοντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 
επανασυστήνουν τον Οργανισμό Απασχόλησης, φέρνο-
ντας τον στη νέα εποχή.

Ο Βουλευτής ανέλυσε τις ρυθμίσεις της νομοθετικής 
παρέμβασης, εστιάζοντας στις ενεργητικές πολιτικές α-
πασχόλησης που περιέχει, όπως πχ τη μη διακοπή του 
επιδόματος ανεργίας για όσο διάστημα το δικαιούται ο 
άνεργος στην περίπτωση που βρει εργασία, την πριμο-
δότηση των μακροχρόνια ανέργων ως προς την κατάρ-
τιση του ατομικού, ψηφιακού σχεδίου δράσης με 300 
ευρώ, αλλά και τον εξορθολογισμό της κατάρτισης, προ-
κειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στην 
αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στη νέα στε-
γαστική πολιτική που προωθεί η Κυβέρνηση για να 
διευκολύνει τα νέα ζευγάρια να ξεκινήσουν από μια ευ-
νοϊκότερη αφετηρία τον κοινό τους βίο, καθώς επίσης και 
στην πρόβλεψη για δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών, 
εντός των επιχειρήσεων, προκειμένου οι εργαζόμενοι 

γονείς, ιδίως οι μητέρες, να εναρμονίζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή.
Ζήτησε τη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων απέναντι σε ένα προοδευτικό, εργατικό νομοσχέδιο, προ-

ειδοποιώντας την Αντιπολίτευση ότι η καταψήφιση σημαντικών διατάξεων, που φέρνουν την ελληνική εργα-
τική πραγματικότητα στο σήμερα, θα αναμετρηθούν με την αποδοκιμασία των πολιτών.

ΕΥΧΕΣ
Για μια Πασχαλιά ξεχωριστή από τις άλλες, που το Άγιο Φως έρχεται να φέρει Αγαλλίαση, Ειρήνη και Ελπίδα ας 

απλώσουμε το χέρι ο ένας στον άλλον και ας ευχηθούμε για έναν κόσμο καλύτερο, Αναστάσιμο, Ευλογημένο. 
Τα παιδιά, οι γονείς και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας σας ευχαριστούν για τη συμπαρά-

σταση σας στον αγώνα μας και την επιλογή σας να μας στηρίζετε με φροντίδα και αγάπη.
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος του Συλλόγου και Εθελόντρια Διευθύντρια
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Βέροια, 13 Απριλίου 2022
Α.Δ.  6/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της με αρ. 3/17-2-2022 

(θέμα 3ο) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του,
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση «Υπηρεσι-
ών Προληπτικής Συντήρησης - Επανορθωτικές Εργασίες του 
Συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου του οίκου GE» (CPV 
50421000-2) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγειονομικές 
Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, συνολικού προϋπολογισμού τριά-
ντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ (24%), για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα 
(1) ακόμη έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα: 

Δευτέρα 18-4-2022 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα: 
Δευτέρα 16-5-2022 και ώρα 17:00.
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης: Δευτέρα 23-5-

2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής 
Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης. 

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016 (ΦΕΚ 
147/Α΄/2016)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας του αντικειμένου 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ. Ν. Ημαθίας – 
Υγ. Μον. Βέροιας, Περιοχή Παπάγου, Τ.Κ. 59100, αρμόδια υπάλλη-
λος: Αικατερίνη Μπορτένα, τηλ. 2331351157.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Διαδικτυακή συμμετοχή του Δήμου 
Νάουσας στην Γ. Συνέλευση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Κήπων
Η ετήσια τακτι-

κή Γενική Συνέ-
λευση των μελών 
του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Ιστορικών 
Κήπων (ERHG) 
π ρ α γ μ α τοπο ι ή -
θηκε την Τετάρτη 
6 / 4 / 2 0 2 2  σ τ η ν 
πόλη  Lloret de 
Mar (Girona), της 
Ισπανίας. Για την 
Ελλάδα η μοναδι-
κή πόλη που πήρε 
μέρος ήταν η Νά-
ουσα, με την συμ-
μετοχή του Ιστο-
ρικού Δημοτικού 
Πάρκου, ως πλήρες μέλος.

Η εκδήλωση που έγινε στους πανέμορφους κήπους Santa Clotilde, είχε ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, καθώς κατά την διάρκειά της, απονεμήθηκε στον κ. Jaume Dulsat, πρό-
εδρο του ERHG το βραβείο, που πιστοποιεί το δίκτυο ως «Πολιτιστική Διαδρομή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης». Στην εορταστική εκδήλωση συμμετείχε διαδικτυακά με δι-
καίωμα ψήφου ο κ. Νικόλαος Μπάμπος, ως εκπρόσωπος του Δημοτικού μας Πάρκου. 

Με αφορμή την εκπροσώπηση της Νάουσας, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 
των μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Κήπων, ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Νι-
κόλας Καρανικόλας τόνισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή η συμμετοχή της πόλης μας στην 
Ευρωπαϊκή οικογένεια των Ιστορικών Κήπων και παρότρυνε για μια ακόμα φορά τους 
επισκέπτες του μοναδικού αυτού χώρου να το διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού.

Το Σάββατο 16 Απριλίου στη Νάουσα
Η ΕΣΟΑ τιμά τους Έλληνες 

Olympians των 
Χιονοδρομικών Αθλημάτων

Η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ σε συνεργασία 
με το Δήμο Νάουσας και  την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, τιμάει τους 
Έλληνες Olympians των Χιονοδρομικών Αθλημάτων και τους υποδέχεται στις 
τάξεις της.Πιο αναλυτικά  το Σάββατο 16 Απριλίου, στις 8:00μμ, στον Πολυχώ-
ρο Πολιτισμού «Χρήστος Λαναράς» -Αίθουσα ΕΡΙΑ, στην ιστορική πόλη της 
Νάουσας θα διοργανωθεί από την ΕΣΟΑ Εκδήλωση Υποδοχής & Βράβευσης 
των Ελλήνων Olympians των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Πεκίνο 2022 
και των Προπονητών τους καθώς και του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Ολυμπι-
ακής Αποστολής.

Παράλληλα η ΕΣΟΑ θα τιμήσει και τους Olympians Χιονοδρομίας περα-
σμένων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων παραδίδοντας τους τα Certificate 
of Recognition και τα post nominal pins “ΟLY” από την World Olympians 
Association.Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται 
ανάλογη εκδήλωση για τους Olympians της Χιονοδρομίας, ενώ η  Πρόεδρος 
του ΔΣ της ΕΣΟΑ κα Βούλα Κοζομπόλη OLY, λίγο πριν αναχωρήσει για την 
Νάουσα δήλωσε: «Η ΕΣΟΑ είναι η μεγάλη οικογένεια όλων των αθλητών 
που έχουν συμμετάσχει σε Θερινούς και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Mε την τιμητική αυτή εκδήλωση προς τους συναδέλφους μας των χειμερινών 
αθλημάτων, θέλουμε μεταξύ άλλων να τονίσουμε την συνοχή που ως ΕΣΟΑ 
επιδιώκουμε να επιτευχθεί μεταξύ όλου του αθλητικού κόσμου και την σημασία 
που δίνουμε στα αθλήματα της Χιονοδρομίας, που συμβάλλουν κι αυτά με πο-
λύ σημαντικό τρόπο στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του αθλοτουριστικού 
εθνικού προϊόντος».

«Ζωντανεύοντας τη ποίηση» - 
Ευχαριστίες

Η Μικτή Χορωδία ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας με 
συνοδεία οργανικού συνόλου χάρισε στο γεμάτο 
θέατρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών μια 
βραδιά γεμάτη ποίηση και υπέροχες μελωδίες 
του Μ.Θεοδωράκη με κοινό σημείο αναφοράς 
τον έρωτα, τη Δευτέρα 11 Απριλίου.

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους 
του χορωδους καθώς και τα μέλη του οργανικού 
συνόλου και όλους τους αθεατους συνεργάτες 
που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της συ-
ναυλίας.

Παρολες τις αντίξοες συνθήκες επιμένουμε 
δυναμικά στην υλοποίηση των στόχων μας στο χώρου του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής πολιτικής.

Δήμητρα Ζησέκα
Μαέστρος Μικτής Χορωδίας ΚΕΠΑ

Ευχαριστήριο
Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ευχαριστεί θερμά 

τον Διοικητή και το προσωπικό του τμήματος 
Ασφάλειας της Αλεξάνδρειας για την ενημέ-
ρωση που παρείχαν τόσο στους μαθητές/τριες 
όσο και στον σύλλογο διδασκόντων. Την Τε-
τάρτη, 13/4/2022, ενημερωθήκαμε για θέματα 
ασφάλειας, προστασίας απο κλοπές-ληστείες, 
καθώς και για τις τηλεφωνικές γραμμές έκτα-
κτης ανάγκης. 

Τους ευχαριστούμε θερμά και προσδοκούμε 
στη μελλοντική συνεργασία και με άλλες υπη-
ρεσίες και φορείς της τοπικής Κοινότητας.

Έκκληση Κοινωνικού Παντοπωλείου για συνεισφορά 
ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει Πάσχα

Διανύοντας πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις, γεμάτες άγχος , ακρίβεια και σε πολλές περιπτώσεις, πείνα, ο αριθμός των 
ατόμων που χρήζουν άμεσα από βοήθεια αυξάνεται όλο ένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.Τα προϊόντα που διατίθενται 
είναι δυσανάλογα  με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ωφελούμενων, πόσο μάλλον για τις έκτακτες περιπτώσεις που προκύπτουν σε 
καθημερινή πλέον βάση.Δεδομένου ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζεται κυρίως σε δωρεές και αναγνωρίζοντας απόλυτα πως 
όλοι βιώνουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δωρεών συγκριτικά με παλαιότερα έτη.
Υπάρχουν όμως οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν ούτε τα προς το ζην και θα μπορούσαμε να τις ενισχύσουμε, ιδιαίτερα τις μέρες του 
Άγιου Πάσχα.Σας καλούμε λοιπόν να συνεισφέρετε σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας: αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη, λάδι, 
ρύζι, όσπρια, ζυμαρικά, εβαπορέ κ.α ) και είδη ατομικής υγιεινής (απορρυπαντικό ρούχων, χαρτί υγείας, σαπούνι, σαμπουάν, αφρό-
λουτρο, οδοντόκρεμα, σερβιέτες κ.α), ώστε να στηρίξουμε μαζί τους συνανθρώπους μας και να κάνουμε τις μέρες τους πιο φωτεινές.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.Πιστεύουμε ακόμα στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη γι’ αυτό βασιζόμαστε σ’ εσάς.Το Κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου Βέροιας λειτουργεί στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».Σταδίου 51, ΤΚ 59131Τηλέ-
φωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου2331353811, Δήμητρα Καρατζά Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 π.μ.-15:30 μ.μ. e-mail: 
koinoniko.pantopoleio@veria.gr www.facebook.com/koinoniko.pantopoleio.veria

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής  Προστασίας – Υγείας – Εθελοντισμού
Γεωργία Μπατσαρά

Ξεκίνησαν στη Νάουσα 
τα γυρίσματα  της ταινίας
 μικρού μήκους «Ισβόρια» 

 της Νεφέλης Σαρρή

Στην πόλη της Νάουσας πραγματοποιούνται κινηματογραφικά γυ-
ρίσματα της ταινίας μικρού μήκους με τίτλο «Ισβόρια» σε σκηνοθεσία 
της Νεφέλης Σαρρή. Το φυσικό κάλλος και η ιστορία της περιοχής 
, αποτέλεσε ως έμπνευση για την συγγραφή του σεναρίου και την 
διεξαγωγή των κινηματογραφικών γυρισμάτων. Η ιστορία διαδραμα-
τίζεται κυρίως στη Νάουσα και το σενάριό της έχει βραβευθεί από το 
ΥΠΠΟΑ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα. τα κινηματογραφικά γυρίσματα, μεταξύ άλλων, 
πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην πόλη της Νάουσας, στην Σχο-
λή Αριστοτέλους (περιοχή «Ισβόρια») σε αγροτικές εκτάσεις κατά την 
περίοδο ανθοφορίας των ροδακινιών κλπ. 

Η ιστορία διαδραματίζεται χρονικά κατά την έναρξη της πανδημίας 
τον Μάρτιο του 2020, όπου εν μέσω της απειλής του ιού, τετραμελής 
οικογένεια από την Αθήνα μεταβαίνει στη Νάουσα για να παραλά-
βουν τον ηλικιωμένο πατέρα. Ωστόσο, εγκλωβίζονται λόγω απαγό-
ρευσης της κυκλοφορίας εν μέσω μια πρωτόγνωρης κατάστασης, 
ψάχνοντας διεξόδους στη φύση την αρχή της άνοιξης. Η ταινία πραγ-
ματεύεται την άνοιξη ως αναγέννηση και απελευθέρωση, την έναρξη 
της πανδημίας, τη μετάβαση από την πόλη στην εξοχή, τη σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση και τον τόπο του, την αρχαία ιστορία και φιλο-
σοφία, τους οικογενειακούς δεσμούς.

Σενάριο – σκηνοθεσία: Νεφέλη Σαρρή, Διεύθυνση Φωτογραφίας: 
Alfonso de Munno Gallardo, Σκηνικά-Κοστούμια: Μυρτώ Αναστασο-
πούλου, Μουσική: Roberta D’Angelo. Παίζουν οι ηθοποιοί: Λευτέρης 
Τσάτσης, Αργύρης Γκαγκάνης, Ελίτα Κουνάδη, Δάφνη Δουβίκα-Αρ-
γυροπούλου, Τίτος Πινακάς. Παραγωγή: Αταλάντη Α.Ε. Η ταινία πρό-
κειται να προβληθεί και να διαγωνιστεί σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών 
μικρού μήκους κατά το έτος 2022.

Στο πλαίσιο της έναρξης των γυρισμάτων στη Νάουσα ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού Γιώργος Τριανταφύλλου συναντήθηκε σήμερα 
Πέμπτη (14.04.2022)  με τους συντελεστές της κινηματογραφικής 
παραγωγής και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία., επισημαίνοντας ότι ο 
Δήμος Νάουσας  είναι αρωγός στο έργο τους. 
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Εκπαιδευτική 
άσκηση της 

Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας 

Βέροιας 
στη Δομή 

Προσφύγων
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, στα πλαίσια 

της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού της για 
πλήρη ετοιμότητα και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
συμβάντων, αλλά και της εκπαίδευσης της Ομάδας 
Πυρασφάλειας της Δομής Φιλοξενίας-Προσωρινής 
Υποδοχής Προσφύγων & Μεταναστών Βέροιας, 
προγραμμάτισε και ε-
κτέλεσε στις 14 Απριλί-
ου 2022   άσκηση κατά-
σβεσης πυρκαγιάς και 
εκκένωσης της Δομής - 
διάσωση τραυματισμέ-
νου ατόμου, στο χώρο 
της Δομής Βέροιας 
(ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΡΜΑ-
ΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ).

Όπως αναφέρει ο 
Διοικητής, Αντιπύραρ-
χος Χρήστος Ε. Θεο-
δωρίδης, στην άσκηση 
έλαβε μέρος προσωπι-
κό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βέροιας, 
καθώς και  προσωπι-
κό της Δομής Φιλοξενί-
ας-Προσωρινής Υπο-
δοχής Προσφύγων & 
Μεταναστών Βέροιας.

Η άριστη συνεργα-
σία μεταξύ του προσω-
πικού της Πυροσβε-
στικής και της Δομής, 
είχε σαν αποτέλεσμα η 
άσκηση να περατωθεί 
με   επιτυχία και να εξα-
χθούν θετικά συμπερά-
σματα.

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.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Κιν. 6944715372 FAX 2331096201
Das_syn.rizwmatwn@windowslive.com

Ριζώματα 14 Απριλίου 2022
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 50

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑ – ΑΠΟΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Τετάρτη 27 του μηνός Απριλίου 2022 και ώρα 11-12 
π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερή τελειωτική 
Πλειοδοτική Δημοπρασία για την υλοτομία και απόληψη 
Δασικών προϊόντων Πεύκης – οξιάς – καστανιάς των ΔΤ 8 
γ του 2022.

Τα προς υλοτομία δασικά προϊόντα είναι:
Το Δ.Τ. 8 γ 1115 κυβικά Οξιάς – Πεύκης και καστανιάς.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ 

για κάθε Δ.Τ. μετρητά ή εγγυητική.
Ο Πρόεδρος 

Βαϊνάς Θεοφάνης

Δήμος Αλεξάνδρειας: Διαδικτυακή 
ενημέρωση σε Νηπιαγωγεία για 
την “Παγκόσμια ημέρα Ρομά” 

 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κέ-

ντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά τίμη-
σε τη «Παγκόσμια Ημέρα Ρομά» τη Παρα-
σκευή 8 Απριλίου με διαδικτυακή εκδήλωση 
ενημέρωσης σε Νηπιαγωγεία του Νομού 
Ημαθίας που παρουσιάζουν μεγάλη συγκέ-
ντρωση μαθητών Ρομά.

Η εκδήλωση, πρωτοβουλία των νηπια-
γωγών του Νομού Ημαθίας στο πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας του 
Σχεδίου Δράσης «Το σχολείο μου αρέσει», 
αφορούσε στην παρουσίαση των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών της ομάδας, των ζητημά-
των σχολικής διαρροής και άτακτης φοίτη-
σης καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης 
του φαινόμενου μέσω ενός ολοκληρωμένου 
πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρε-
σιών του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου 
Αλεξάνδρειας ως προς τη σχολική φοίτηση 
και την κοινωνική ένταξη.

Για το θέμα εισηγήθηκαν η Κοινωνική Λειτουργός- Συντονίστρια κα Ζεϊμπεκίδου Χριστίνα, η Ψυχολόγος κα Τασσιο-
πούλου Μαρία και η Διαμεσολαβήτρια του Κέντρου κα Μπουκλά Θωμαή.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν οχτώ εκπαιδευτικοί από το 4ο Νηπιαγωγείο Βέροιας, το 2ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας 
και το Νηπιαγωγείο Κεφαλοχωρίου, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν σε ζητήματα σχολι-
κής διαρροής και ένταξης στο σχολικό πλαίσιο.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν και τα στελέχη του νεοσύστατου Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του 
Δήμου Βέροιας όπου παρουσίασαν τις υπηρεσίες τους.

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 
και του ΕΦΚΑ στην Ημαθία και της ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού τους για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, συζήτησε ο Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης με τον Περιφερειακό Διευθυντή ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κ. 
Δημήτριο Κανελλίδη και με τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακε-
δονίας του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Ζιγκερίδη στα κεντρικά γραφεία των Υπηρεσιών τους 
στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Τσαβδαρίδης μετέφερε τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις που του τέθηκαν 
υπόψη τόσο από το στελεχιακό δυναμικό των συγκεκριμένων Υπηρεσιών στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του σε αυτές όσο και από το Σωματείο 
Συνταξιούχων ΙΚΑ Νάουσας με σχετική επιστολή που του επέδωσαν.   

Κοινό συμπέρασμα των συναντήσεων, η ανάγκη να επιταχυνθεί η συστηματική προ-
σπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που 
έχει ήδη ξεκινήσει με την πρόσληψη από τον ΟΑΕΔ εργασιακών συμβούλων που θα 
στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Ημαθίας αλλά και με τον εκσυγχρονισμό του λογισμικού 
του e-ΕΦΚΑ, καθώς οι απαιτήσεις των πολιτών από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπι-
ση των υπαρχόντων προβλημάτων είναι πολλές και δικαιολογημένες.

Στις κεντρικές διευθύνσεις 
ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ 
στη Θεσσαλονίκη 

ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης



8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

CMYK



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 9 www.laosnews.gr

CMYK

Ισοπαλία στον Βόλο
για Νίκη και ΑΕΛ

Ισόπαλη ήρ-
θε η ΑΕΛ με την 
Νίκη Βόλου με 
1-1, με τους φιλο-
ξενούμενους να 
ανεβαίνουν στους 
63 πόντους (2η 
θέση), ενώ οι κυ-
ανόλευκοι πήγαν 
στους 51 πόντους 
(3η θέση).  Οι
βυσσινίμείωσαν
τηδιαφοράτους
από την πρω-
τοπόρο Βέροια
(1ηθέση,68πό-
ντους)στουςπέ-
ντεπόντους με
τρειςαγώνεςνα
απομένουν.

Δ υ ν α μ ι κ ό 
παιχνίδι από τα 
πρώτα λεπτά και 
από τις δύο ομάδες, με την Νίκη Βόλου να κάνει ευκαιρία με την κε-
φαλιά του Κουσκουνά από την μικρή περιοχή, η μπάλα όμως πέρασε 
λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι έκαναν το 1-0 με 
τον Μιράντα, με απευθείας το φάουλ έξω από την περιοχή, η μπάλα 
άλλαξε πορεία από κεφάλι αμυντικού στο τείχος και κατέληξε στα δί-
χτυα της εστίας του Θεοδωρόπουλου. Η ΑΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση 
και έκανε ευκαιρία με τον Μαυριά στο 13’ λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι 
έκαναν ευκαιρίες με τα σουτ του Πάνου στο 29’΄λεπτό και στο 37’ 
λεπτό αλλά και την κεφαλιά του Τσουκαλά στο 30’ λεπτό. Το σκορ του 
ημιχρόνου παρέμεινε στο 1-0 για τους κυανόλευκους.

 Η ΑΕΛ ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μετά από χέρι 
του Κυριακίδη, κέρδισε πέναλτι στο 52’ λεπτό, στο οποίο ευστόχησε 
ο Όγκμποε. Οι βυσσινοί έκαναν ευκαιρία με τον Μαυριά στο 55’ λε-
πτό, του οποίου το σουτ πέρασε δίπλα από το δεξί «παραθυράκι» 
της εστίας του Μπάγιτς και με το σουτ του Κολομπίνο στο 74’ λεπτό. 
Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και προσπαθήσαν να πετύχουν το γκολ 
που θα έδινε το τρίποντο, με την Νίκη Βόλου να κρατάει το 1-1, το 
οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

 Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Μπάγιτς, Αθανασίου, Ανδρέου, Γρομη-
τσάρης, Πάνος, Παναγιωτίδης (78′ Γκαρσία), Κυριακίδης, Τσουκαλάς, 
Μιράντα, Βασιλείου (65′ Βλαχομήτρος), Κουσκουνάς.

ΑΕΛ (Γκουτσίδης): Θεοδωρόπουλος, Θ. Παπαγεωργίου, Μαϊδα-
νός, Μπέρτος (46′ Γρηγορόπουλος), Μαξιμένκο, Ραμίρεζ, Κ. Παπα-
γεωργίου, Γαρουφαλιάς (46′ Όγκμποε), Κούστα (46′ Κολομπίνο), 
Μαυριάς (78′ Νίνο), Γλυνός (67′ Μιλτιάδης).

Την Δευτέρα 4 Απριλίου διορ-
γανώθηκε στο ΔΑΚ Νάουσας από 
την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Ημαθίας με την 
αμέριστη υποστήριξη του Δήμου 
Νάουσας, η Α’ φάση του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήματος ΓΕΛ και 
ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου στον 
στίβο.

Ο απολογισμός των αγώνων 
ήταν πλούσιος σε συμμετοχές μα-
θητών στη Β’ φάση των αγώνων 
όπου εκπροσώπησαν τη Διεύθυν-
ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, τις σχολικές τους μονά-
δες και όλο τον Νομό μας.

Την διοργάνωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Νάουσας κος Καρανικόλας Νι-
κόλαος, ο Αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας κος Τζουβάρας Βασίλειος, ο 
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ημαθίας κος Παπαδό-
πουλος Αθανάσιος, ο πρόεδρος 
της ΟΛΜΕ κος Τσούχλος Θεό-
δωρος, ο Πρόεδρος του Νομαρ-
χιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ κος 
Κακαγιάννης Θεόδωρος και ο συ-
ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 
Φυσικής Αγωγής του 3ου ΠΕΚΕΣ 
κος Ράπτης Γεώργιος.

Η παρουσία των μαθητών και 
μαθητριών του Νομού που συμ-
μετείχαν στη Β’ φάση των αγώ-
νων κλασικού αθλητισμού που 
έγιναν στα Ιωάννινα την Παρα-
σκευή 8 Απριλίου 2022 ήταν πο-
λύ καλή. Η Δ.Δ.Ε. Ημαθίας συμ-
μετείχε με 24 αθλητές-τριες που 
έφεραν τα παρακάτω αποτελέ-
σματα

:ΜΑΘΗΤΩΝ
100Μ.: 2ος ΜΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑ-

ΝΟΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 11.46
6ος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΟΣ 5ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 11.75
200Μ: 3ος ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
24.09

5ος ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο 

ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 24.62
3000Μ. : 1ος ΛΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 4ο ΓΕΛ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ 10:10.97

2ος ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ-
ΚΙΒΙΑΔΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
10:19.26

110ΕΜΠ.: 4ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ-
ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ 17.76

2000μ Φ.ΕΜΠ. : 5ος ΧΡΙΣΤΟ-
ΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2ο ΓΕΛ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ 7:45.47

ΜΗΚΟΣ: 2ος ΑΤΑΝΑΣΩΦ 
ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
6.67

4ος ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο 
ΓΕΛ NAOYΣΑΣ 6.67

ΥΨΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΚΥΡΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ: 1ος ΜΠΟΓΙΑ-
ΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2ο ΓΕΛ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 13.76

2ος ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
13.06ΑΚΟΝΤΙΟ : 4ος ΝΙΚΟΛΛΙ Α-
ΡΙΓΙΑΝ 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 39.80

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: 1ος ΑΘΑΝΑ-
ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 12.40

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
100Μ: 2η ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΑΜΑ-

ΛΙΑ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 13.14
3000Μ.: 1η ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡ-

ΦΙΑ 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 11:21.69
3η ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΧΡΥΣΑ 

3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 12:02.06
100ΕΜΠ.: 2η ΝΕΓΡΟΥ ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ 2ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.47
ΤΡΙΠΛΟΥΝ: 5η ΜΠΟΖΙΝΗ Ε-

ΛΕΝΗ 1ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 9.75
ΥΨΟΣ: 2η ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ 1ο 

ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ 1.61
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ: 4η ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩ-
ΡΙΟΥ 10.55

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ: 1η ΠΙΣΚΟΥ 
ΣΟΥΛΤΑΝΑ 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ42.00

6η ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ 32.65

ΓιατουςΠανελλήνιουςσχο-
λικούς αγώνες λυκείων Γφά-
σηςπροκρίνονται οιπαρακά-
τωαθλητές

1.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
2Ο ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΈΠΤΑ-
ΘΛΟ

2.ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2Ο ΓΕΛ 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΑ 10.000Μ. ΒΑΔΗΝ

3.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΉΛΙΑ 
-ΓΕΩΡΓΙΑ 1Ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΤΑ 5.000Μ.ΒΑΔΗΝ

4.ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΜΑΡΙΑ 2Ο 
ΓΕΛ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΑ 5.000Μ.ΒΑ-
ΔΗΝ

5.ΠΙΣΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 4ο ΓΕΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ

6.ΠΙΠΙΛΑ ΕΛΛΗ 1ο ΓΕΛ ΝΑ-
ΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

7. ΛΑΖΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 1ο ΓΕΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΑ 3000Μ.

8.ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ

9.ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο 
ΓΕΛ NAOYΣΑΣ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ

10.ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ Ε-
ΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗ-
ΚΟΣ

«Η άψογη εκπροσώπηση 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας εντός και 
εκτός αγωνιστικού χώρου οφεί-
λεται στο υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης και καθήκοντος των συνοδών 
καθηγητών και κριτών της διορ-
γάνωσης κ.κ. Μπόλα Αντώνιο, 
Πασχούλα Κωνσταντίνο, Μαυρό-
πουλο Θωμά και Τριανταφυλλί-
δου Κυριακή.

ΑποτελέσματαΑ’φάσηςΠανελληνίου
ΠρωταθλήματοςΓΕΛκαιΕΠΑΛΕλλάδαςκαιΚύπρου

Καλές επιδόσεις του ΕΟΣ 
Νάουσας στο πρωτάθλημα 

Αλπικών Αγωνισμάτων

Στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας Γρεβενών 
πραγματοποιήθηκε τριήμερος αγώνας FIS ΠΑΧ Π1-Κ1 
ΚΑΙ Π2-Κ2 στις 8-9 και 10 Απριλίου 2022 όπου και έκλει-
σε η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλπικών 
Αγωνισμάτων στις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων. Ο 
ιδανικός καιρός των δύο πρώτων ημερών συνετέλεσε στην 
πολύ καλή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Την Παρασκευή 8/4/2022 πραγματοποιήθηκε το αγώ-
νισμα της Τεχνικής κατάβασης Π2-Κ2 και η αθλήτρια του 
Ε.Ο.Σ Νάουσας, Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα κατέλαβε την 
6η θέση, Το Σάββατο 9/4/2022 πραγματοποιήθηκε το α-
γώνισμα της Γιγαντιαίας Τεχνικής κατάβασης Π1-Κ1 όπου 
η αθλήτρια του Ε.Ο.Σ Νάουσας, Μαμουζή Ελένη κατέλαβε 
την 4η θέση Και τέλος την Κυριακή 10/4/2022 πραγμα-
τοποιήθηκε το αγώνισμα της Τεχνικής κατάβασης Π1-Κ1 
με την αθλήτρια του Ε.Ο.Σ Νάουσας, Μαμουζή Ελένη να 
καταλαμβάνει την 4η θέση.

ΓΑΣ Αλεξάνδρειας
Επτάμετάλλιακατέκτησαν
οιΑθλητέςτουσυλλόγου

Επτά  μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές του ΓΑΣ  Αλεξάνδρεια στο διασυλ-
λογικό πρωτάθλημα κ16 που έγινε στα Γιαννιτσά και τρεις αθλητές μας έκα-
ναν 5 όρια για το πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας, στο πρώτο μόλις 
αγώνα της σεζόν.

Οι αθλητές του ΓΑΣ  Αλεξάνδρεια πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανί-
σεις στο διασυλλογικό πρωτάθλημα, κατέκτησαν θέσεις στο βάθρο, έκλεισαν 
θέσεις στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κι έκαναν πολλά ατομικά ρεκόρ. Η σε-
ζόν του ανοιχτού στίβου ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους αθλητές 
μας και είμαστε αισιόδοξοι πως στους επόμενους αγώνες θα βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών μας.

 Αγόρια:
Παναγιώτης Σιφνίος -1ος στο τετραπλούν 14,66μ. (όριο) - 1ος στο μήκος 

5,89μ (όριο)
Τάσος Απικέλλης- 1ος στη σφαίρα 11,77μ- 3ος στο τετραπλούν 13,64μ
Αντώνης Διαμαντόπουλος-8ος στη σφαίρα 7,15μ
Κορίτσια:
 Μαριάννα Ζαφειρίδου-1η στο τετραπλούν 13,53μ (όριο) - 3η στο μήκος 

5,07(όριο)
Ελευθερία Μπαγιώκα -3η στο τετραπλούν 13,16μ (όριο)-6η στο μήκος 

4,72μ
 Βασιλική Ματοπούλου - 4η στο ακόντιο 23,85μ -5η στη σφαίρα 9,05μ
Κατερίνα Μπογιατζή-7 η στο τετραπλούν 11,74μ -29η στο μήκος 3,99μ
Σκυταλοδρομία 4χ80μ (Κοκκινοπλίτη, Δούμα, Τέγου, Μπίζιου) -9ες 46,71
Στέλλα Μπίζιου-16η στα 150μ 24,06
Αλίκη Δούμα-18η στο μήκος 4,31μ
Μερκουρία Κοκκινοπλίτη-21η στα 80μ 12,35
Ευαγγελία Κουματζιά-21η στα 150μ 24,98
Πολυξένη Τέγου-26η στο μήκος 4,03
Κατερίνα Παπαεμμανουήλ-30η στο μήκος 3,98μ- 44η στα 80μ 13,47
 Έλενα Πρίφτη -35η στα 80μ 13,04
Σοφία Παπαδοπούλου -36η στα 80μ 13,10-36η στο μήκος 3,80μ
Σεραφείμ Μαριαλένα-39η στα 80μ 13,19
Αντωνία Παπαεμμανουήλ-50η στα 80μ 14,34



Σαν από ταινία ξεπροβάλλει 
μπρος στα μάτια μας, ένας χρω-
ματιστός ανοιξιάτικος πίνακας. 
Στην καρδιά αυτού του σκηνικού 
η σκηνοθέτης φύση φιλοτέχνησε 
για αιώνες τώρα έναν απίθανο 
ζωγραφικό πίνακα με εικόνες και 
αισθήσεις.

Μάρτυρες εμείς, αυτής της 
πανέμορφης σκηνής συνεχίζουμε 
μαγεμένοι να οδοιπορούμε μέσα 
στο τοπίο της Άνοιξης.

Η φύση είναι εδώ άκου τον ψί-
θυρο της….!

10 φίλοι ορειβάτες από την Βέ-
ροια ξεκινήσαμε χωρίς βιασύνη 
από την Ελιά, Κυριακή πρωί στις 
7+30 για ορειβασία, κοντά στη 
γειτονιά μας, στην περιοχή του 
Ξηρολίβαδου.

Ανεβαίνουμε τον φιδωτό δρό-
μο, δρόμος πνιγμένος στην κυριο-
λεξία από οξιές και άλλα βουνίσια 
δένδρα.

Μετά από μια διαδρομή 25 λε-
πτών φθάσαμε στο Ξηρολίβαδο.

Φορτισμένη η πλαγιά του χω-
ριού από την ιστορία, μας υποδέ-
χεται μέσα στο πρωινό, χωρίς κα-
θόλου κίνηση από ανθρώπους και 
τροχοφόρα αλλά με λίγο χιόνι στα 
περάσματα και τις βουνοπλαγιές.

Σε γνωστό έγγραφο του τουρ-
κικού ιεροδικείου της Βέροιας το 
Ξηρολίβαδο μνημονεύεται πολλές 
φορές από το 1640.

Οι Τούρκοι περιστασιακά το 
αποκαλούσαν Ουζούντζιοβα ή 
και Άνω Ουζουντζά. Ο περίφημος 
Γάλλος περιηγητής Μπουκαμβίλ 
που πέρασε από το τότε κατε-
στραμμένο χωριό το 1806 αναφέ-
ρεται για το όρος Ξηρολίβαδο και 
για το χωριό που ήταν κτισμένο 
σε μια κοιλάδα 4 λευγών κατοικη-
μένο από Τούρκους κονιάρηδες.

Το χωριό με το ίδιο όνομα ανα-
φέρεται και σε δημοτικά τραγού-
δια, όπως σε ένα που εξιστορεί 
εκστρατεία του περίφημου Νικο-
τσάρα.

Οι κάτοικοι συμμετείχαν στην 
επανάσταση του 1821.

Σπουδαίος αγωνιστής ήταν 
ο Απόστολος ( Λιόλιος) Ξηρολι-
βαδιώτης γαμπρός του Μάρκου 
Μπότσαρη καθώς παντρεύτηκε 

την αδελφή του Δέσπω.
Μετά την καταστροφή της Νά-

ουσας το 1822. Τα στρατεύματα 
του Εμπού Λουμπούτ, επιδόθη-
καν σε συστηματική καταστροφή 
των χωριών του Βέρμιου μεταξύ 
των οποίων και το Ξηρολίβαδο.

Όσοι γλίτωσαν από τον άγριο 
θάνατο σύρθηκαν στα σκλαβοπά-
ζαρα της Ανατολής.

Έτσι όταν οι πρόγονοι των ση-
μερινών βλαχόφωνων κατοίκων 
εγκαταστάθηκαν στο Ξηρολίβαδο, 
ο παλιότερος οικισμός ήταν έρη-
μος και ερειπωμένος.

Τα τελευταία χρόνια έχουν χτι-
στεί και μερικά πέτρινα σπίτια ση-
μάδι ευημερίας. Παλιά έχτιζαν τις 
πέτρες γιατί μόνο πέτρες είχαν, 
τις έκοβαν, τις μετέφεραν με μου-
λάρια, σιγά – σιγά τις πελεκούσαν 
και όταν είχε καλό καιρό την άνοι-
ξη και τα καλοκαίρια συνέχιζαν το 
κτίσιμο.

Το όνομα Ξηρολίβαδο διατή-
ρησαν και οι κτηνοτρόφοι μετά 
την εγκατάσταση τους στο Βέρ-
μιο, προερχόμενοι από τα βλαχο-
χώρια της Πίνδου.

Με το που αφήσαμε τα αυτο-
κίνητα το τοπίο καταπράσινο από 
δέντρα αιωνόβια τριγύρω και χω-
ρίς να το καταλάβουμε γρήγορα 
βρεθήκαμε μέσα σε πυκνό δάσος.

Ντυμένοι με ελαφριά ρούχα σε 
ένα μονοπάτι ελαφροίσκιωτο ο-
ρειβατούμε απαλά σε αυτή την 

ηρεμία της φύσης. Συναντάμε τα 
πρώτα χιόνια που ανεβαίνοντας 
ψηλότερα το χιόνι μας δυσκολεύει 
στις κινήσεις μας.

Το μονοπάτι ανεβαίνει ομαλά 
μέσα από δάσος οξιάς, πεσμένα 
φύλλα λίγο χιόνι και απόλυτη ησυ-
χία, τώρα ένα ελαφρύ αεράκι μας 
ακολουθεί αθόρυβα.

Η εικόνα που απλώνεται γύρω 
μας διαφέρει ελάχιστα από τους 
πρώτους οδοιπόρους βλάχους 
που ήρθαν από τα Γρεβενά το 
1840.

Σταματώ, αφουγκράζομαι την 
ησυχία του δάσους. Μόλις που 
ακούγεται ο αέρας, σβήνω την α-
ναπνοή μου, χαλαρώνω το σώμα 
και τις αισθήσεις μου και αφήνο-
μαι. έστω για λίγα λεπτά.

Η ώρα περνά γρήγορα στην 
αγκαλιά της γοητευτικής φύσης. 
Χρώματα φωτεινά σκιές που αλ-
λάζουν κάθε στιγμή, δεν μας αφή-
νουν περιθώρια να αναλογισθού-
με την φρεσκάδα της ημέρας.

Τώρα μονοπάτι ανηφορικό 
μόνοι εμείς και η ησυχία του δά-
σους, βελανιδιές και οξιές, το χιόνι 
όλο και περισσότερο.

Οδοιπορούμε για περισσότε-
ρο από 50 λεπτά της ώρας, σε 
ένα δασικό δρόμο χαμένο στην 
κυριολεξία στον άσπρο μανδύα 
του χιονιού. Φτάσαμε σε ξέφωτο 
γυμνό από δένδρα, μόνο χαμηλή 
βλάστηση θάμνοι και χιόνι. Με την 

συνοδεία κάποιων πουλιών συνε-
χίζουμε.

Πήραμε τη βουνοπλαγιά με 
καθαρό καιρό και χωρίς καθόλου 
ορειβατικά σημάδια, δεκάδες κο-
χύλια –σαλιγκάρια του βουνού 
στην πρωινή δροσιά μαζί με κί-
τρινα αγριολούλουδα μας καλω-
σορίζουν.

Ορειβατούμε στην απότομη 
βουνοπλαγιά λίγο πριν την κορυ-
φή βαθιές ανάσες βήματα αργά, 
σταθερά πλησιάζουμε προς την 
κορυφή, το πολύ χιόνι μας δυ-
σκολεύει.

Φθάσαμε στην κορυφή, τοπίο 
χαμένο και πλημμυρισμένο από 
άλλες βουνοκορφές.

Θαυμάζουμε την ομορφιά των 
γύρω βουνοκορφών.

Ένας δυνατός ήλιος με ένα 
δυνατό αέρα μας οδηγεί απαλά 
στο μονοπάτι της επιστροφής, η 
επιστροφή γίνεται από την άλλη 
πλευρά της βουνοκορφής.

Μέσα από πυκνό δάσος οξιάς 
υγρής και πυκνής δροσιάς συνε-
χίζουμε την κατάβαση.

Ο γυρισμός τώρα γίνεται από 
τον δασικό δρόμο, η δροσιά του 
βουνού καλά κρατεί.

Δεκάδες πουλιά συνεχίζουν α-
διάκοπα την μελωδία τους.

Τα αγριολούλουδα μας χαρίζουν 
συναισθήματα χαράς και μας υπεν-
θυμίζουν ότι η φύση είναι εδώ.

Συναντήσαμε επιδοτούμενες 
αγελάδες και αιγοπρόβατα που 
βόσκουν αμέριμνα, τα τελευταία 
χρόνια αρκετοί, όχι απαραίτητα 
κτηνοτρόφοι, έχουν πάρει επιδο-
τήσεις για παραγωγή βιολογικού 
κρέατος.

Μαγευτική η σημερινή μας πε-
ριπλάνηση σαν μηχανή που σε 
οδηγεί πίσω στο χρόνο, στην ε-
ποχή που το Ξηρορολίβαδο ήταν 
σταυροδρόμι καραβανιών .

Η φύση είναι εδώ αφιερώστε 
της λίγο χρόνο για να ακούσετε 
τον ψίθυρο της όλες τις ώρες της 
ημέρας.

Επιστροφή στην τσιμεντένια 
πόλη, συγχαρητήρια σε όλους Ε-
μάς!

Για τους Ορειβάτες Βέροιας
Τσιαμούρας Νικόλαος
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Απρίλιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

11-04-2022μέχρι

17-04-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Παρασκευή15-04-2022

13:30-17:30 ΝΙ-
ΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑ-
ΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 
(κοντά στο 6ο Δημο-
τικό σχολείο) 23310-
66755

21:00-08:00 ΜΑ-
ΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-
ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18 
23310-23132

Φαρμακεία

Γ’Εθνικήμπάσκετ
ΔΕΚΑ-ΑετοίΒέροιας72-60:

Πάρτι ανόδου στον Εύοσμο!

Η επέλαση της ΔΕΚΑ στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
τελείωσε με τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο άρχισε -με νίκη-, με 
την αρμάδα του Ευόσμου να ξεπερνάει και το εμπόδιο των Αετών 
Βέροιας με 72-60 στο πλαίσιο της εξ αναβολής αναμέτρησης για 
την 18η και ύστατη στροφή στον 5ο όμιλο της λίγκας και φτάνοντας 
στην 14η σερί της επιτυχία απλά επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν!

Στο αποψινό ματς, η Ακαδημία δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκο-
λίες μετά το φινάλε του πρώτου μέρους, το οποίο και έληξε οριακά 
υπέρ της με 34-31, και με ένα καίριο επί μέρους σκορ της τάξης του 
22-14 στην 3η περίοδο κατάφερε να ξεφύγει και στο σκορ και να 
μπει στην 4η και τελευταία μπροστά με διψήφια απόσταση πόντων 
(56-45).

Εκεί, η κατάσταση δεν άλλαξε σε κανένα σημείο, με την ΔΕΚΑ να 
κλείνει με νέο ροζ φύλλο αγώνα τη χρονιά και να ανεβαίνει με ρυθ-
μούς τρομερούς στη Β’ Εθνική!

Τα δεκάλεπτα: 12-11, 34-31, 56-45, 72-60
ΔΕΚΑ (Νικολαΐδης, Ντάγιος): Αποστολίδης 13(3), Τσαμπασλής 

5(1), Λιοτόπουλος 8(2), Τσιμερίκας Α., Τσιροπούλης Γ. 2, Τσιροπού-
λης Μ. 4, Ιωαννίδης 7(2), Παλαμίδας, Σαμοντούροφ 10, Καλαντζής 
6(1), Καλαποθαράκος 12, Καρυώτης 5.

Αετοί Βέροιας (Τυριακίδης): Λιόλιος 11(2), Γκανάς, Τσακαλέρης 
24(2), Γκίτκος 3(1), Τσιόγκας 2, Μαυρίδης 6, Λαζαρίδης 5(1), Γαβρι-
ηλίδης, Ιωσηφίδης 9(2).

Στην κορυφή “Στουρνάρι” του 
Βερμίου οι Ορειβάτες Βέροιας

Απορρίφθηκε 
η ένσταση της 

Λευκίμμης
κατά του

Μ. Αλέξανδρου 
Τρικάλων

Διαβάστε για τις αποφάσεις που 
έλαβε η πειθαρχική επιτροπή της 
ΕΠΟ, στην τελευταία της συνεδρία-
ση. Αναλυτικά:

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελ-
ληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας, στην τελευταία της συνεδρία-
ση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Απορρίπτει την από 05.04.2022 
ένσταση του σωματείου «Αθλητική 
Ένωση Λευκίμμης» για τον αγώνα 
που διεξήχθη στις 03.04.2022 με το 
σωματείο με την επωνυμία «Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας».

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 27ης αγω-
νιστικής της Α2 Ανδρών, είναι:

Σάββατο16Απριλίου
Καρδίτσας (Ν) 17.00 Καρδίτσα-Καβάλα Γε-

ρακίνης-Μαραμής-Πράττος (Τέγα)
Ήλιδας 17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 

Καλδίρης-Σκαλτσής-Κανελλόπουλος (Μάρκου)
Αγρινίου 17.00 Αγρίνιο-Ελευθερούπολη 

Τσώνος-Θεοδωρόπουλος-Στρέμπας (Πατσα-
ντζόπουλος)

Στ. Καλαϊτζής 17.00 Πανερυθραϊκός-Χαρ. 
Τρικούπης Μαλαμάς-Χαλαμπαλάκης-Ασλανίδης 
(Ζαγκλής)

Μετς 17.00 Παγκράτι-Οίαξ Ναυπλίου Κοντί-
λης-Φάκαρος-Χουγιάζος (Παυλόπουλος)

ΔΑΚΔ.Βικέλας 17.00ΦίλιπποςΒ.-Τρί-
τωνΕυφραιμίδης-ΕλευθεριάδηςΠλ.-Δέλλας
(Καλότσης)

Αγ. Θωμά 17.00 Μαρούσι-Δάφνη Δ. Ραχιώ-
της-Καλογριάς-Σιδέρης (Μωϋσιάδης)

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 28ης αγω-

νιστικής της Α2 Ανδρών, είναι:

Μ.Τετάρτη20Απριλίου
Ψυχικού 17.00 Ψυχικό-Καρδίτσα Κατραχού-

ρας-Μαγκλογιάννης-Χριστινάκης (Διμπινούδης)
Υμηττού 17.00 Αμύντας-Κόροιβος Αμαλιά-

δας Θεονάς-Τσιμπούρης-Κατσαπρακάκης (Ντί-
νος)

Αλ. Δημόγλου 17.00 Καβάλα-Αγρίνιο Ταρενί-
δης Στ.-Τσιαπλής-Θεοδώρου (Στουπίδης)

Ελευθερούπολης 17.00 Ελευθερούπολη-Πα-
νερυθραϊκός Ξενικάκης-Παζώλης-Χατζηχαρίσης 
(Μπρίγκος)

Μεσολογγίου 17.00 Χ. Τρικούπης-Παγκράτι 
Καρπάνος-Μακρόπουλος-Μαρινάκης (Πατσα-
ντζόπουλος)

Ναυπλρίου 17.00 Οίαξ Ναυπλίου-Φίλιππος 
Βέρ. Παπαφωτίου-Κονταράτος-Παπαδόπουλος 
Χρ. (Μαυραντζάς)

Στρέφη 17.00 Τρίτων-Δάφνη Δ. Φασό-
λης-Ορφανός Ιορδ.-Τζίμης (Αλετράς)

Α2 μπάσκετ
Σάββατο16/4ΦίλιπποςΒέροιας-Τρίτωνας
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 

Απριλίου 2022 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου Παλαιοχωρίου Ημαθίας 
η Βασιλική Γκουγκουρα σε η-
λικία 77 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑμεΑ 
‘’Τα Παιδιά της Άνοιξης’’

Ευχαριστήρια
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διη-
μέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρ-
τισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το 
προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

• Την εταιρεία Άφοι Καδόγλου & ΣΙΑ ΟΕ για την χρηματική 
δωρεά 

• Την εταιρεία Δ. Μπουντζόλα και ΣΙΑ ΟΕ για την χρηματι-
κή δωρεά 

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»

Γενική Συνέλευση και σύσταση νέου Δ.Σ. 
Στις 10 Απριλίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30 πμ. 

συγκλήθηκε νόμιμα η Γενική Συνέλευση των μελών του 
συλλόγου Γλυκιάς Ισορροπίας Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ στο γραφείο του 
συλλόγου, στον Πολυχώρο ΒΕΤΛΑΝΣ επί της οδού Αδελφοί  
Λαναρά & Πεχλιβάνου 1.Σκοπός η διενέργεια Αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
και διμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, με πλειοψηφία τα 2/3 
των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του. Η Γενική Συνέλευ-
ση ξεκίνησε με τον Αποχαιρετιστήριο λόγο προς τιμήν του 
αδικοχαμένου και αείμνηστου του προέδρου μας κ. Ιωαννίδη 
Κωνσταντίνο, από  κ. Ιωάννου Μαγδαληνή.

Στη συνέχεια έγινε η αναφορά στις δράσεις και εκδηλώ-
σεις της τριετίας που πέρασε 2019-2022,από τον κ. Ταχυ-
δρομίδη Ελευθέριο.

Τέλος έγινε η ανακοίνωση υποψηφιοτήτων από την 
πρόεδρο Γεν. Συνέλευσης κ. Αδαμίδη Όλγα για το Δ.Σ.,ΕΛΕ-
ΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ καθώς και ενημέρωση εκλογών και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη ΕΛ.Ο.ΔΙ την ίδια μέρα στις 
10/04/22 από 5 εκπροσώπους του συλλόγου μας με ηλεκτρονική ψήφο.

Στις 13 Απριλίου ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ. συνήλθαν οι 7 υποψήφιοι, έγινε η κατανομή των αξιωμάτων και η σύστα-
ση του νέου Δ.Σ. ως εξής:

Ιωάννου Μαγδαληνή   Πρόεδρος
Αδαμίδης Παναγιώτης   Αντιπρόεδρος
Σαμαρά Δήμητρα    Γεν. γραμματέας
Ταχυδρομίδης Ελευθέριος   Ταμίας
Μουτσικάπα Μαρία    Δημοσίων σχέσεων
Διαμάντης Γιώργος    Μέλος
Καρανάτσιου Κατερίνα   Μέλος
Επίσης ο κ. Ταχυδρομίδης Ελευθέριος εκλέχθηκε ως μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη ΕΛ.Ο.ΔΙ εκπροσω-

πώντας τον σύλλογο μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και την 4/ΕΜ/19-01-2022 απόφαση του 

Πρωτοδικείου Βέροιας
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,
τα μέλη του Συνδέσμου μας σε έκτακτη Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 

που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 10:45π.μ. στο Γραφείο 
του Συνδέσμου, πάροδος Βερμίου 3 Βέροια. Εάν για διάφορους λόγους δεν έχουμε 
απαρτία την πρώτη Κυριακή (1η Μαΐου), η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα 
ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Εκλογή Προεδρείου 
2. Εκθέσεις πεπραγμένων του Δ.Σ. ετών 2020 και 2021 και αναφορά σε θέματα 

που αφορούν τον κλάδο των Συνταξιούχων.
3. Οικονομικοί απολογισμοί ετών 2020 και 2021.
4. Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής ετών 2020 και 2021.
5. Προϋπολογισμοί ετών 2021 και 2022
6. Κριτική επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. ετών 2020 και 2021
7. Έγκριση ή μη α΄ Απολογισμών 2020 και 2021, β΄ Προϋπολογισμών 2021 και 

2022, γ΄ Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής 2020-2021 και δ΄ Πεπραγμένων του Δ.Σ. 
ετών 2020 και 2021.

8. Επανεξέταση ετήσιας συνδρομής μελών και εγγραφής νέων μελών.
9. Προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινήσεις.
10.  Δευτερολογία Προέδρου.
11.  Σύντομη τοποθέτηση και παρουσίαση των υποψηφίων από τους επικεφαλής 

των συνδυασμών.
12.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώ-

πων στην Π.Ο.Π.Σ. θα αρχίσουν στις 12:30μ.μ. και θα τελειώσουν στις 6:00μ.μ. ενώ-
πιον δικαστικού αντιπροσώπου.

Απαραίτητη η επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτι-
κού εγγράφου.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα έως τις 31-12-
2021. Παράκληση θερμή να προσέλθουν τα μέλη μας να τακτοποιηθούν οικονομικά 
πριν από τις εκλογές, για ευνόητους λόγους.

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν νέα μέλη έως την Πέμπτη 28 Απριλίου 
2022 προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία, ότι είναι Πολιτικοί Συνταξιούχοι πρώην 
Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκτός εάν είναι ευρύτερα γνωστοί και σε περίπτωση μη απαρτί-
ας την πρώτη Κυριακή έως την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου και για 
αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ. παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του 
Συνδέσμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022.

Αυτονόητο είναι, ότι θα ληφθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα για προφύλαξη από 
τον COVID-19. Ενδέχεται, εάν οι καιρικές συνθήκες και άλλοι λόγοι το επιτρέψουν 
να πραγματοποιηθεί η Απολογιστική Συνέλευση στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου.

Σε περίπτωση άρσης του μέτρου για τις μάσκες, παράκληση θερμή, εμείς για να 
προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους μας να φορούμε μάσκα είτε στον 
εξωτερικό, είτε στον εσωτερικό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο του Συνδέσμου, τις εργάσιμες ώρες 
και ημέρες. Για έκτακτες περιπτώσεις στα τηλέφωνα: 6974297043

6948053262     6976019755     6948784342
   Για το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

Την Παρασκευή 15 Απριλίου το πρωί θα 
τελέσει Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στο 
Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας, με αφορμή την επέτειο των εγκαι-
νίων της Ιεράς Μονής. Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνι-
ση της εφεστίου και θαυματουργού Εικόνος 
της Παναγίας Δοβρά.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 11:00 
π.μ. θα ομιλήσει στην Ιερατική Σύναξη στον Ιε-
ρό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 5:30 
μ.μ. θα χοροστατήσει στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον κοιμητηριακό πανηγυρίζοντα 
Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου της Ιεράς Μο-
νής Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας. 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 7:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της 
εορτής του Αγίου Λεωνίδου και της συνοδείας του, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Το Σάββατο του Λαζάρου 16 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού, όπου θα τελέσει Κουρές Μοναχών παρουσία 
του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους Γέροντος 
Ελισσαίου Σιμονωπετρίτου. 

Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αναργύρων Βεροίας. Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου στις 12 το 
μεσημέρι θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα», 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου στις 7:30 μ.μ. θα χοροστατήσει στην 
Ακολουθία του Νυμφίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μελίκης.

Οδοιπορικό 
στη Μεγάλη Εβδομάδα
Από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή του 

Πάσχα καθημερινά στις 12 το μεσημέρι 
 
Από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή του Πάσχα 

καθημερινά στις 12 το μεσημέρι θα μεταδίδεται από την ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας (www.imverias.gr), την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90.2 FM», η σειρά των ομιλιών με θέμα: 
«Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα» υπό του Ποιμενάρχου 
μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

 Σε κάθε εκπομπή παρουσιάζονται τα γεγονότα και τα 
πρόσωπα που μνημονεύονται στην κάθε ημέρα της Αγίας και 
Μεγάλης Εβδομάδος και το πνευματικό νόημα τους. Ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, μας καλεί σ’ 
ένα πνευματικό ταξίδι, ένα ταξίδι στην ιερότερη εορτολογική 
περίοδο του έτους. 

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρα-

σκευή 15 Απριλίου 2022 στις 
11.45 π.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Πολυχρόνης Ιωαν. 
Κοτίδης σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 στις 

2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
και Οσίου Εφραίμ (Κοιμητήρια) στα Τρίκαλα Ημαθίας 
η Κατίνα Παλιούρα σε ηλικία 71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

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

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

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

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

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

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

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
Γραφείο Δημάρχου: 2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών  

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

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο:  2332 3 50300
Fax:  2332 0 24260
ΚΕΠ:  2332 3 50000 , 2332 3 50011 , 
2332 3 50015 , 2332 3 50016 

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστη-

μα 186 τ.μ. με υπόγειο 

168 τ.μ., στα πρώην 

Σφαγεία Βέροιας. Τηλ.: 

6944 644220.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

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.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ,  ε-

νο ικ ιάζετα ι  γκαρσο -

ν ιέρα,  1ος όροφος. 

Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 

852856.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΔΙΑΜ/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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
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 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ. 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.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΩΝ
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.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.200 τ.μ. εντός του χωριού Λαζο-

χώρι, οικοδομήσιμο, περιφραγμένο με αποθήκη δύο 
δωματίων

ΧΩΡΑΦΙ 3 στρέμματα, πριν την είσοδο του Λαζο-
χωρίου

Πληροφορίεςστοτηλ.:6996436044
&2331062812

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.



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-

ροια, Κωττουνίου 14 (πε-

ριοχή Εληάς), 4ος όρ., 

ασανσέρ,  ημιαυτόνομη 

θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 

μ πά ν ι ο ,  ε ν το ι χ ι σ μ έ ν η 

ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6931 

929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. 

περίπου, με 3 χώρους και 

κουζινα, W.C., για επαγ-

γελματική χρήση ή για δι-

αμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 

6932 471705 & 23310 

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας για 

κουζίνα εστιατορίου. 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 κα-

θημερινή εργασία. Μισθός 

πολύ καλός. Υπάρχει και 

σπίτι για να μένει αν θέλει. 

Τηλ.: 6972 012622 κος Χρή-

στος.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλύντης αυτο-

κινήτων για πρατήριο καυ-

σίμων στη Βέροια. Πληρ. 

τηλ.: 23310 24242.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι 

μικροπωλητές για νησί. Α-

παραίτηττο μεταφορικό μέ-

σο. Αποδοχές από 80 ευ-

ρώ ημερησίως. Πληρ. τηλ.: 

6945 003564.

Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

SPECIFOODS ζητά οδηγό 

Γ΄ κατηγορίας και ΠΕΙ για 

εργασία στο υποκατάστη-

μά της στην περιοχή Κου-

λούρα. Πλήρης απασχό-

ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 

97588, 2310 758887, 6940 

792792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογι-

στή για λογιστικό γραφείο 

στη Βέροια. Πληροφορί-

ες στο τηλέφωνο: 23310

21106.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λικ ιωμένων. Τηλ.:  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ με συστάσεις α-

πο τη Γεωργία, αναλαμβά-

νει περιποίηση ηλικιωμένης 

κυρίας για 24 ώρες. Πληρ. 

τηλ.: 6995 345766.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA 
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
800 τ.μ. στο Σταυρό Ημα-
θίας επάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 6973 
616847.

ΕΤΑΙΡΙΑ εγκατάστασης 
ανελκυστήρων με έδρα τη 
Βέροια ζητεί εργατιτεχνίτη:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Εμπειρία στο μονάρισμα
-Εμπειρία στη χρήση η-

λεκτρικών εργαλείων κοπής 
και διάτρηησης

Θα ληφθεί υπόψη αντί-
στοιχη προϋπηρεσία.

Πληρ.τηλ.:6974
427498,κοςΓιώργος

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο 
σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωμα-
τίου  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 μπαλ-
κόνια με θέα,κλειστό   parking  160.000ευρώ.
•ΚΕΝΤΡΟ 75τμ 1οςόροφ. 2δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο,ατομική θέρμανση 45.000ευρώ.
• ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμά-
τια,σαλόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 
75.000ευρώ το καθένα.
- ΡΟΛΟΙ 75τμ 2ος οροφ.2δωμάτια,κουζίνα με καθιστικό,σα-
λόνι,χωλ,μπάνιο  δυνατότητα 3ουδωμ. 42.000ευρώ.
-ΡΟΛΟΙ 68τμ 1ουοροφου, 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο  
69.000ευρώ.
-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,σαλονο-
κουζίνα με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και 
ισόγειο διαμέρισμα 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 συζητήσιμη.
Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 
500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ. ψηλοτάβανο με πατάρι για διά-
φορες 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.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο με ντουλάπα,κουζίνα,μπάνιο,μπαλκόνι 
με θέα 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ επιπλωμένη,1δωμάτιο,κουζίνα με ηλ.συσκευές,-
μπάνιο 300ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρι-
κές συσκευές, θερμοπομπούς,air-condition,ατομική θέρμαν-
ση 350ευρώ.Στην τιμή περιλαμβανεται το wifi και ο λογαρια-
σμός ύδρευσης.
ΚΕΝΤΡΟ πρόσφατα ανακαινισμένη με ένα δωμάτιο,ντουλά-
πα,κουζίνα,ηλεκτρικές συσκευές,μπαλκόνι 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ

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 εί-
σοδο 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 1500ευρώ. . 

Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1
στον1οόροφο

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

Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

Ζητούνται από εταιρεία 
κατασκευής κουφωμάτων 
στο Προάστιο Έδεσσας 
Εργάτες – Τεχνίτες.

Τηλέφωνο επικοινω-
νίας:2381029920

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



φροντ ίδα και  περιποίη -

ση ηλ ικ ιωμένων γ ια 24 

ώρες. Πληρ. τηλ.:  6993 

678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά για 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  Πληρ.  Τηλ.  6984 

040769.

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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
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 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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.)



Ο Δήμος Η.Π. Νά-
ουσας, στο πλαίσιο 
των επετειακών δρά-
σεων, με αφορμή την 
συμπλήρωση 200 ετών 
από την Επανάσταση 
και το Ολοκαύτωμα της 
πόλης,  προχώρησε 
στην εκτύπωση ειδικών 
επετειακών τετραδίων 
για  τους μαθητές Δη-
μοτικών, Γυμνασίων και 
Λυκείων. 

Στα ειδικά αυτά τε-
τράδια, σε πλήρως ει-
κονογραφημένο 16σέλι-
δο έγχρωμο ένθετο και 
εξώφυλλο, αναφέρεται 
η ιστορία της Νάουσας 
από την ίδρυσή της, 
την πορεία της ανά 
τους αιώνες, με αποκο-
ρύφωμα την Επανάσταση και το Ολοκαύτωμα του 1822, 
ειδικά διατυπωμένα για τους μαθητές καθεμίας από τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Για το σκοπό αυτό, εκπαιδευτικοί, με την επιμέλεια 
ιστορικών, συνέγραψαν τα αντίστοιχα κείμενα, τα οποία 
προσέφεραν αφιλοκερδώς στον Δήμο μας για την συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία. Τα τετράδια διανέμονται δω-

ρεάν σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς της Α’ Βάθμιας 
(Δημοτικά), Β’Βάθμιας (Γυ-
μνάσια, Λύκεια) Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας. Η 
συγγραφή των κειμένων έ-
γινε από τις εκπαιδευτικούς 
Μαρία Παπαθεοδώρου (Α’ 
Βάθμια Εκπαίδευση), Ρένα 
Κύρκα (Β’ Βάθμια εκπαί-
δευση) με την επιμέλεια του 
κ. Μανώλη Βαλσαμίδη.

Με αφορμή την έκδοση 
των επετειακών τετραδίων 
ο Δήμαρχος Νάουσας Νικό-
λας Καρανικόλας, συνοδευ-
όμενος από τον Αντιδήμαρ-
χο Πολιτισμού Γιώργο Τρι-
ανταφύλλου   επισκέφθηκε 
την Τρίτη (12.04.2022) το 
2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας 
και συζήτησαν με τους μα-
θητές και τους καθηγητές 
για την ιστορία της Ηρωι-
κής Πόλης της Νάουσας, 
καθώς και για θέματα πολι-
τισμού, σπουδών κ.ά. 

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διε-
ξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση 
και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες κο-
πής ζιζανίων, θάμνων και μικρών δένδρων, επί 
της Εγνατίας η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, 
αποφάσισε τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, 
της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφο-
ρίας και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας του 
τμήματος από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Κλειδίου 
της Εγνατίας Οδού. 

Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ε-
φαρμοσθούν το χρονικό διάστημα από έκδοση 
της παρούσης έως και 25-11-2022 και από την 
ανατολή έως τη δύση του ηλίου. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω 
εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και 
τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα 
είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2 εγκε-
κριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές 

και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ 
– ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υ-
πουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), για κι-
νητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινη-
τόδρομων. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοπο-
θετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των 
εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε 
περίπτωση μετά από την ανατολή του ηλίου και 
θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών 
και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου 
από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΚΤΩΡ 
Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Η ανάδοχος εταιρεία 
του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια ε-
κτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί 
την οδική σήμανση για την ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 16

P  Το μόνο 
πράγμα που απε-
χθάνομαι την άνοιξη 
είναι όταν δοκιμάζω 
τα καλοκαιρινά ρού-
χα…

P  Τελικά πα-
χαίνω πάντα λίγο 
πριν το καλοκαίρι.

P  Ίσως από α-
ντανακλαστικά οικο-
νομίας από ένα δε-
καήμερο διακοπών 
πολυτελείας.

P Αυτές που ή-
ταν καθημερινότη-
τα επί ΠαΣοΚ.

P Μέχρι και διακοποδάνειο μάς είχε χαρίσει 
το σύστημα. Με τη βούλα των τραπεζών και των 
καναλιών.

P Αν στον πλανήτη υπήρχαν μόνο γυναί-
κες, θα είχαμε πολλή καθαριότητα, περισσότε-
ρη τάξη και ομορφιά παντού. Ωστόσο, δεν θα 
είχε ακόμη ανακαλυφθεί ο τροχός.

P Γι’ αυτό και δεν πρέπει να έχουμε πισωγυρί-
σματα στον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλ-
λία. Για λόγους εξέλιξης.

P Αυτή η Λεπέν έχει ίδιο μεσαίο όνομα με 
την αγάπη. Μαρί.

P Μια ολόκληρη ζωή όχι και όχι η αγάπη, αλ-
λά χθες έκανε ένα μεγάλο βήμα στην ωριμότητα. 

Έκανε τεστ covid 
και ήταν θετική.

P  Κι αυτός ο 
κορωνοϊός, δεν α-
νοίγει κάνα βιβλίο. 
Κάθε χρόνο μετε-
ξεταστέος.

P Από 1η Μαΐου 
λέει καταργούνται 
τα πιστοποιητικά 
εμβολιασμού και θα 
επανέλθουν τον Σε-
πτέμβριο. Τη λες και 
οκτάμηνη σύμβαση 
εργασίας.

P  Τουρισμός 
συνεπείας!

P Εμείς πάντως 
επί covid σωθήκα-
με με τη μάσκα που 
κρύβει το προγούλι.

P  Να βγάλουν 
τώρα και μία έξτρα 
λαρτζ να κρύψου-
με την κοιλιά.

P Και:
Ο Γιωρίκας, φου-

καράς σύζυγος και σώγαμπρος, πάει αγωνιώντας 
στον φαρμακοποιό.

– Συγνώμη, η γυναίκα μου, έχει ένα πρόβλημα 

και δεν μπορεί να μιλήσει πια καθόλου. Έκλεισε ο 
λαιμός της. Μήπως έχετε κανένα φάρμακο για να 
διαρκέσει μόνιμα αυτή η κατάσταση;

Κ.Π.

Δήμος Νάουσας: Δράσεις σε σχολεία 
για την 200η Επέτειο της Επανάστασης 

και του Ολοκαυτώματος της πόλης

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο τμήμα 

Πολυμύλου - Κλειδίου λόγω 
εργασιών κοπής ζιζανίων, 

θάμνων και μικρών δένδρων
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