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Ένας σοσιαλιστής Τσίπρας 
που στρέφεται

στην εκλογική βάση
Η μέχρι τώρα εικόνα και και πρόθεση  του προ-

έδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, στο εν εξελίξει 
συνέδριο είναι σοσιαλδημοκρατική με τάση διεύ-
ρυνσης. Η πρόταση του για εκλογή του προέδρου 
και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος από 
την βάση δείχνει αφενός την ασφάλεια ισχύος που 
αισθάνεται, αφετέρου την απευθείας προσέγγιση 
που επιθυμεί με την εκλογική βάση. Το σύνθημα 
για πολιτική αλλαγή «στοχεύει» και το πασοκικό 
DNA που σίγουρα είναι ένα στοίχημα για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αφού θέλει να διατηρήσει τον μεγάλο αριθ-
μό στελεχών και ψηφοφόρων που απορρόφησε 
από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα η προσπάθεια ανάκαμ-
ψης του ΠΑΣΟΚ, ως παραδοσιακού εκφραστή 
της σοσιαλδημοκρατίας στην χώρα μας, χτυπάει 
καμπανάκια στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ψαρεύουν από 
την ίδια εκλογική δεξαμενή και ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν θέλει μόνο να κρατήσει την βάση του αλλά και 
να την διευρύνει.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας

του Σαββατοκύριακου

Αντιπολεμικήδράση
τουΔημοτικούΣχολείουΣταυρού!

«Ο παιδαγωγός πρέπει να 
μαθαίνει στο παιδί ν’ αγαπάει 
δύο πράγματα: την ειρήνη και 
τη δουλειά, και να μισεί ένα 
πράγμα: τον πόλεμο». (Ανατόλ 
Φρανς)

Το δικό τους αντιπολεμικό 
μήνυμα στέλνουν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του Δημοτι-
κού σχολείου Σταυρού σε συ-
νεργασία με τις εκπαιδευτικούς  
Μουταφίδου Ειρήνη, Βαρβέρη 
Έλλη και Ελένη Κοντονάσιου. 
Οι μαθητές σχημάτισαν στην 
αυλή του σχολείου το σήμα της 
ειρήνης, στο πλαίσιο αντιπολε-
μικής δράσης που υλοποίησε 
το σχολείο τους με αφορμή τον 
πόλεμο στην Ουκρανία… 

Κέρδισετοενδιαφέρον,τοβιβλίοτουΠολύκαρπου
Αδαμίδηγιατιςθαλάσσιεςζώνες

Το βιβλίο του «Αρχή της μέσης γραμμής στο δίκαιο της θάλασσας», 
παρουσίασε ο δικηγόρος και καθηγητής διεθνών σχέσεων στη στρατιωτι-
κή σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του δικηγορικού συλλόγου Βέροιας. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόε-
δρος του δικηγορικού συλλόγου Φώτης Καραβασίλης, αναφερόμενος 
στη συμμετοχή του δικηγορικού συλλόγου, ως επιστημονικός φορέας, σε 
θέματα της χώρας  που άπτονται στις διεθνείς σχέσεις. Χαιρετισμό απηύ-
θυνε επίσης ο δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ.Γιώργος Χατζόγλου.

Το βιβλίο του κ. Αδαμίδη, πραγματεύεται τη μέθοδο καθορισμού των 
θαλάσσιων ζωνών(υφαλοκρηπίδα), αυτές που τόσο πολύ, ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια, βρίσκονται στην επικαιρότητα και αποτελούν κομμάτι της 
καθημερινότητας γύρω από τα διεθνή θέματα και την προάσπιση των 
εθνικών μας συμφερόντων .

Μάλιστα, λόγω της επικαιρότητας του θέματος, μετά την ομιλία του 
συγγραφέα ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση στο ακροατήριο.

Στην χθεσινή μου «περα-
ντζάδα» βρέθηκα στην πα-
ραδοσιακή γειτονιά της Κυ-
ριώτισσας, από τα σοκάκια 
της οποίας καθημερινά διέρ-
χονται εκατοντάδες δημότες 
και επισκέπτες. Φτάνοντας 
στο τέλος της οδού Πατρι-
άρχου Ιωακείμ, συναντώ την 
βυζαντινή εκκλησία της Πα-
ναγίας της Γοργοϋπηκόου, 
την «Γοργή» όπως συνηθί-
ζουμε να την αποκαλούμε 
εμείς οι παλιότεροι.

Εκεί μπροστά αντάμωσα 
έναν παλιό μου φίλο, ο ο-
ποίος μου υπέδειξε μια απο-
κρουστική κατάσταση στην 
βόρεια πλευρά της εκκλη-
σίας. Πεταμένα στρώματα, 
μαξιλάρια, ένας καναπές και 
αποκαΐδια φωτιάς! Απαρά-
δεκτη εικόνα! Δυστυχώς στο 
χώρο υπάρχουν κυρίως α-
κατοίκητες και εγκατελειμμένες παλιές μονοκατοικίες και 
αυτή η εικόνα έξω από την «Γοργή» συμπληρώνει την 
θλιβερή υποβάθμιση μιας από τις ομορφότερες γωνιές 
της πόλης. 

Πέρα από την εστία μόλυνσης που υφίσταται και θα 
πρέπει άμεσα να φροντίσει ο δήμος για την καθαριότη-

τά της, οι πληροφορίες μιλούν για σημείο που έχει γίνει 
στέκι για περιθωριακά άτομα, που μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή, αφού φαίνεται ότι 
ανάβουν υπαίθριες βραδινές φωτιές σε ένα από τα πιο 
κεντρικά και πυκνά δομημένα σημεία της πόλης. Υπη-
ρεσία Καθαριότητας, Δημοτική Αστυνομία, Αστυνομία, 
δράστε πριν συμβεί κάτι δυσάρεστο…  

Εστία μόλυνσης ή «περίεργο στέκι»
έξω από την Παναγία Γοργή;;; 



  Η αίσθηση του κινδύνου απώλειας της παραγωγής λόγω α-
νοιξιάτικων παγετών, οδήγησε τους παραγωγούς Συμπύρηνου 
Ροδακίνου σε ελαφρύ χειμερινό κλάδευμα των δένδρων.  Όπως 
αναφέρει η Διοίκηση της Διεπαγγελματικής (Γιαννακάκης, Αποστό-
λου, Μηνάς),παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο της 
ανθοφορίας, όλα δείχνουν ότι η διαδικασία της καρπόδεσης ολοκλη-
ρώνεται κανονικά. Στις περισσότερες ποικιλίες μάλιστα, ο αριθμός 
των καρπιδίων ανά καρποφόρα βέργα, είναι πολύ μεγαλύτερος του 
αναμενόμενου. 

 Το ελαφρύ κλάδεμα, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό καρ-
πόδεσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα τα δένδρα να εξαντληθούν πο-
λύ πριν από το αραίωμα των καρπών τους.

  Αν μάλιστα επαληθευτούν οι ανησυχίες για ανεπάρκεια εργα-
τικού δυναμικού, τότε μπορεί να χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα 
παραγωγής ποιοτικών καρπών, αλλά και τα εξαντλημένα - λόγω 
υπερπαραγωγής – δένδρα, δεν θα είναι ικανά να αποδώσουν ικα-
νοποιητικά, ούτε την επόμενη χρονιά.

 Είναι απολύτως αναγκαία λοιπόν, η έγκαιρη αφαίρεση της 
πλεονάζουσας καρποφόρας βλάστησης, ιδιαίτερα μέχρι τα 2/3 του 
ύψους των δένδρων.

 Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό φέτος, να 
οργανωθεί το αραίωμα των καρπών σε δύο φάσεις, 
ξεκινώντας νωρίς από τις «ποδιές» όλων των ποικι-
λιών και προχωρώντας αργότερα στις καρποφόρες 
βέργες της κορυφής.

 Παράλληλα, σε συνεργασία με έμπειρους Γε-
ωργικούς Συμβούλους, οι παραγωγοί θα πρέπει να 
σχεδιάσουν εύστοχα και τις υπόλοιπες καλλιεργητι-
κές φροντίδες όπως τη θρέψη, την άρδευση και τη 
φυτοπροστασία, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα, τόσο στις αποδόσεις όσο και 
στην ποιότητα του συμπύρηνου ροδάκινου, στα 
πλαίσια των προβλημάτων που δημιουργεί η υπερ-
βολική αύξηση των γεωργικών εφοδίων.

  Σύμφωνα με ενημέρωση της ένωσης Κονσερ-
βοποιών Ελλάδος ( Ε.Κ.Ε ) οι συνθήκες, όπως δεί-
χνουν να διαμορφώνονται φέτος στη διεθνή αγορά, 
δεν επιτρέπουν να μεταποιηθούν παρά μόνο τα 
ποιοτικά συμπύρηνα ροδάκινα.
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ΕΘΝΙΚΗ  ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ OΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ 

Οδηγίες καλλιέργειας, για καλύτερη απόδοση 
των συμπύρηνων ροδακίνων 

-ΕΚΕ: Στην μεταποίηση φέτος, μόνο τα ποιοτικά

Βέροια: 14χρονη μαθήτρια, νεκρή σε τροχαίο στο ύψος 
της Κουλούρας - Σοβαρά ο πατέρας της που οδηγούσε

 Ένα 14χρονο κορίτσι από την περιοχή της Βέροιας είναι το θύμα 
του θανατηφόρου  τροχαίου που συνέβη χθες Παρασκευή, μετά τη 1 το 
μεσημέρι, στο ύψος της Κουλούρας, στην λωρίδα με κατεύθυνση προς 
Αλεξάνδρεια - Θεσσαλονίκη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο πατέ-
ρας της που οδηγούσε το ένα από τα τέσσερα οχήματα  που ενεπλάκη-
σαν στο συμβάν, ενώ ένας ακόμα τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο με το ΕΚΑΒ. Για το δυστύχημα, το σήμα της Αστυνομίας αναφέρει:

«Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 13.20 περίπου, στο 
261ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Θεσ-
σαλονίκη, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 59χρονος αλλοδαπός, συγκρού-
σθηκε με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, το οποίο στη 
συνέχεια συγκρούσθηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. όχημα, καθώς και λεωφορείο, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 14χρονης ημεδαπής που ε-
πέβαινε στο δεύτερο όχημα. Επίσης τραυματίσθηκαν οι οδηγοί των δύο 
πρώτων οχημάτων (59χρονος και 67χρονος), οι οποίοι νοσηλεύονται σε 
νοσοκομείο της Βέροιας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από 
το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας».

Σε συγκίνηση κλίμα συγκίνησης η ενθρόνιση της Ιεράς 
Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Δοβρά

Χθες, Παρασκευή 15 Απριλίου το πρωί  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Προηγιασμένη Θεία 
Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Δο-
βρά Βεροίας, με αφορμή την επέτειο των εγκαινίων της Ιεράς Μονής.

Με την ευκαι ρία του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από το 
ολοκαύτω μα της Ιεράς Μονής, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πραγματοποι-
ήθηκε με συγκίνηση η ενθρόνιση της εφεστίου και θαυματουργού Εικόνος της 
Παναγίας Δοβρά, η οποία κοσμήθηκε με αργυρό κάλυμμα προϊόν του σεβασμού 
και της αγάπης των ευλαβών προσκυ νη τών.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, εμφανώς συγκινημένος, έμπροσθεν του 
Θαυματουργού Ιερού Εικονίσματος ανέγνωσε ειδική ευχαριστήρια ευχή και ευχή-
θηκε η Υπεραγία Θεοτόκος να σκέπει και να διαφυλάττει την ιστορική Ιερά Μονή 
Της, η οποία εορτάζει αυτές τις ημέρες την επέτειο των 200 ετών από την μάχη 
της Δοβρά, με ποικίλες λατρευτικές και πολιστικές εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα με την υψηλή παρουσία του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Σεβασμιώτατος έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανασύσταση της Ιεράς Μονής μετά την εκλογή και την εθρόνιση 
του στην Αποστολική και Βυζαντινή Βέροια το 1994, ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρχιμ. Παντελεήμονα 
Κορφιωτάκη για την 18η επέτειο της ενθρονίσεως του. 

Το Ιερό Αναλόγιο διακόνησαν ο Μουσικολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Νίκου και ο αδελφός της Ιεράς Μονή του Τιμίου Προ-
δρόμου Σκήτεως Βεροίας, Αρχιμ. Αιμιλιανός Προδρομίτης.



Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ. Χαλκιά

Θυμάμαι, φίλοι αναγνώστες, τον μακαριστό και θαυ-
μαστό φιλόλογό μου, στην επτατάξιο Εκκλησιαστική 
σχολή Κορίνθου (1953-1960), Σπύρο Παστό, που μας 
έλεγε για τον Παπαδιαμάντη ότι: Καθόταν λίγο πιο κάτω 
από τους Αγίους Αναργύρους της Αθήνας, στου Ψυρρή, 
σ’ ένα μπακαλοτραπεζάκι κάποιου Καχριμάνη, τρώγο-
ντας σεμνά καμιά ελίτσα, λίγο τουλουμοτύρι και έπινε 
ευφρόσυνα το κατοσταράκι του. Έτσι, του ερχόταν η έ-

μπνευση για να γράψει την ηθογραφία του νησιού του, αλλά και της Αθήνας 
της εποχής του.

Η πνευματική και βιοτική του πορεία, βρίσκεται σε τρία στοιχεία: στη 
Θρησκευτική πίστη, στην ομορφιά της φύσης και στη γνησιότητα της Ελ-
ληνικής λαϊκής ψυχής. Το εξομολογείται στο διήγημά του «Λαμπριάτικος 
ψάλτης» που είναι και αυτοβιογραφία του, αφού ήταν ψάλτης στον Άγιο Ε-
λισσαίο. Γράφει, λοιπόν: «Το επ’ εμοί ενόσω ζω και αναπνέω και ευφρονώ, 
δεν θα παύσω να υμνώ μετά λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ’ 
έρωτος την φύσιν και να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια Ελληνικά ήθη».

Και τα τρία ανωτέρω στοιχεία συνθέτουν το υψηλό νόημα της κοινωνι-
κής Αρετής. Σ’ αυτή βρίσκεται η λύτρωση των δραματικών συγκρούσεων, 
διεξόδων και πεπρωμενικών φαινομένων στο έργο του. Μέσα στο μεγάλο 
και όμορφο κύκλο της ζωής η Αρετή και τα καλά της στηρίγματα η φύση, 
η Θρησκεία και η λαϊκή ψυχή, συναγωνίζονται να παίξουν ένα ευδαιμονικό 
ρόλο. Έρχονται να σταθούν κοντά στον άνθρωπο και στις χαρές της ζωής, 
δίπλα στην ώρα του και στην καρδιά του, οδηγοί και συνοδοιπόροι, καλό-
καρδοι σύντροφοι και συμπαραστάτες. Γίνονται έτσι φίλοι του, οικειώνονται 
μαζί του, συντραγουδούν τις χαρές του βίου και πονούν για τους καημούς 
και τα βάσανα της ζωής. Η ζωή, για το σπουδαίο αυτό συγγραφέα, είναι το 
προνόμιο του Θεού και της φύσης. Κι όταν τη χαιρόμαστε αγνά και ταπεινά 
στα μέτρα του αλληλοσεβασμού, ευλαβούμαστε τον εαυτό μας, το Θεό και 
τη φύση.

Στην εποχή μας, δυστυχώς, παραμελείται το έργο του και ίσως στο 
μέλλον ο ανεπανάληπτος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, δεν θα διαβάζεται 
ευρύτερα, όχι γιατί θα έχει χάσει το έργο του την λογοτεχνική του αξία, αλλά 
γιατί ο κόσμος, οι άνθρωποι, τα τοπία, τα ήθη, τα έθιμα που αποτελούν τους 
μύθους του, ακόμα και η γλώσσα του, εκείνης της εποχής, θα είναι τελείως 
άγνωστα στο αναγνωστικό κοινό και δεν θα προκαλούν άμεση συγκίνηση.

Όταν ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης πλημμυρισμένος από τη νο-
σταλγία του μικρού ειδυλλιακού του νησιού (Σκιάθος), βρισκόταν στην ει-
δυλλιακή ακόμα τότε Αθήνα, μετέφερε στα διηγήματά του όλο τον κόσμο της 
νησιώτικης υπαίθρου, που μικρός την έζησε και την αγάπησε, ήταν φυσικό 
να βρίσκει όχι μόνο, καθαρά λογοτεχνικά μα και ηθογραφικά ευρύτατη αντα-
πόκριση από το αναγνωστικό κοινό. Και μάλιστα, κυρίως, τα  εορταστικά 
διηγήματά του, επίκαιρα, δημοσιεύονταν στις εφημερίδες.

Βέβαια, για κάποιους μυημένους στα μυστικά της τέχνης, σημερινούς 
αναγνώστες, ας ελπίσουμε και αυριανούς, η έξοχη μορφή της «φόνισσας» 
θα προκαλεί συγκίνηση και θαυμασμό. Αλλά για τους πολλούς η απλοϊκή 
εκείνη γερόντισσα της Σκιάθου, που έπνιγε τα αθώα κοριτσάκια για να τα 
λυτρώσει από τα βάσανα της γυναικείας ζωής και να απαλλάξει του οικεί-
ους των από το βάρος τους, θα είναι κάτι το ακατανόητο, όταν σήμερα τα 
κορίτσια μας, όχι βάρος δεν μας είναι, αλλά αντίθετα παράγοντες της δημό-
σιας και της οικονομικής ζωής Σήμερα έχουν κατακτήσει, τουλάχιστον στην 
πατρίδα μας όλο και πιο ποθητή θέση στη ζωή. Όχι μόνο τα κορίτσια της 
πολιτείας αλλά και της υπαίθρου, καθώς αυτά αποφοιτούν από το πλήθος 
των επαρχιακών σχολείων και συνήθως πρωτεύουν στα πανεπιστήμια και 
στους διαφόρους, για εργασία, εισαγωγικούς διαγωνισμούς.

Πού να φανταστεί ο Παπαδιαμάντης και οι άνθρωποι της εποχής του, 
πως οι γυναίκες της Ελλάδος θα μπορούσαν να γίνουν δικαστίνες, καθηγή-
τριες πανεπιστημίων, βουλευτίνες, πρόεδρος δημοκρατίας ή κορυφαίες στη 
λογοτεχνία και στην ποίηση…

Αλλάζουν, λοιπόν, οι εποχές και η εικόνα που φέρνει στην μνήμη μας τις 
γριούλες που παραστέκονταν στο νοικοκυριό της οικογένειας, δουλεύοντας 
κι αυτές στην εξοχή και στο σπίτι, νοικοκυρεύοντας το κάθε τι, υφαίνοντας 
και πλέκοντας –πλέξιμο ακόμα και κατά την πορεία- με τα ρικνωμένα ακού-
ραστα χέρια τους, εμπρός στις πτυχωτές μακρινές φούστες, δεν υπάρχουν 
πλέον. Οι φροντίδες τους για τις μικρές εκκλησίες του χωριού τους ή της 
εξοχής τους, για τους «αγίους» των, που όταν τύχαιναν να είναι γειτονικοί 
προς το φτωχικό τους, τους ονόμαζαν «γείτονες» ή «γειτόνισσες», θυμίζουν 
στον γράφοντα σήμερα τις κυρούλες «Παναγιώτα, Διαμάντω και Μαρία 
που κατέβαιναν το Σαββατοκύριακο και τις γιορτές με τον ψάλτη να περι-
ποιηθούν τους Αγίους μας (Αϊ Γιάννη Πρόδρομο – Άϊ Γιάννη Θεολόγο – Άϊ 
Γιώργη, όλοι κοντά στον Ευρώτα ποταμό) και με τον παπα-Σπύρο να λει-
τουργηθούν σ’ αυτές τις εκκλησίες. Ίσως είναι οι τελευταίες που συναντάμε 
σήμερα.

Βέβαια, δεν πρόκειται να γίνει «άρρωστος» κλαυθμυρισμός αυτή η 
νοσταλγία της υπαίθρου. Όμως, αν κάποιοι λαμπροί τεχνίτες, σαν τον Αλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη, θα κατορθώσουν να επιζήσουν όχι μόνο με την αξία 
του έργου τους, αλλά και με την εξωτερική ηθικογραφική επινόησή τους, 
είναι ίσως αμφίβολο.
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«Λαμπριάτικος ψάλτης»
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

(Εκατόν έντεκα χρόνια 
από το θάνατό του: 3-1-1911)

Συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας 
στο “URBAN95” 

για μία πόλη φιλική 
προς τα παιδιά

Ένα σημαντικό νέο έργο του Δήμου Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας CIVINET 
Greece-Cyprus, ξεκινά. Το έργο συντονίζεται 
και χρηματοδοτείται από το London School of 
Economics, το LSE Cities και το Bernard van 
Leer Foundation στο πλαίσιο της ακαδημίας 
«URBAN95».

Η ακαδημία URBAN95 επικεντρώνεται στο 
σχεδιασμό καλύτερων πόλεων για παιδιά, 
υποστηρίζοντας ότι μια πόλη που είναι φιλική 
για τα παιδιά (και όσους τα φροντίζουν) είναι 
κατάλληλη για όλη την κοινωνία! Το αποτέλε-
σμα του έργου θα είναι ένα σχέδιο παρεμβά-
σεων και πολιτικών που θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την παρουσία των παιδιών στον 
δημόσιο χώρο της Βέροιας και να κάνουν πιο 
ποιοτική και ασφαλή τη ζωή τους σε αυτόν. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 41 πόλεις 
από 22 χώρες του κόσμου, με πλέον αξιοση-
μείωτες το Αμπού Ντάμπι, το Ρίο ντε Τζανέιρο, 
τη Μπογκοτά, την Τιφλίδα, το Νάβι Μουμπάι, 
τη Λίμα, τη Μασαχουσέτη κ.α.

Συμμετέχουσες χώρες: Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Εκουαδόρ, 
Γεωργία, Γκάνα, Γουατεμάλα, Ελλάδα, Ινδία, 
Ιράν, Μεξικό, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Περού, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Νότια Αφρική, 
Τουρκία, Μ.Βρετανία, ΗΠΑ.

Από σήμερα Σάββατο, 16 Απριλίου 2022

Με το διευρυμένο 
θερινό ωράριο λειτουργούν 
μουσεία και αρχαιολογικοί 

χώροι της Ημαθίας
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την 

έναρξη λειτουργίας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της αρ-
μοδιότητάς της με το διευρυμένο, θερινό ωράριο από το Σάββατο, 16 
Απριλίου 2022. Η λειτουργία των μουσείων μας θα γίνει σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κάθε φορά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι κανόνες των οποίων 
βρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο στην είσοδο κάθε μουσείου 
και αρχαιολογικού χώρου. 

Το ωράριο λειτουργίας αναλυτικά:
• Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, 

Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Νέο Μουσείο Αιγών (από τον Ιούνιο): Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-

20:00, Τρίτη: 12:00-20:00. 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, 

Τρίτη: 12:00-20:00
• Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 

12:00-20:00. 
• Παλαιά Μητρόπολη Βέροιας. Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 

12:00-20:00. 
• Αρχαιολογικός χώρος Αγ. Παταπίου: Τετάρτη-Δευτέρα: 08:00-

20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.
• Αρχαιολογικός χώρος Αιγών: Θέατρο και πάρκο του Νεκροταφείου 

των Τύμβων και της Βασιλικής Συστάδας των Τημενιδών: Τετάρτη-Δευ-
τέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.

• Αρχαιολογικός χώρος Μίεζας: Νυμφαίον και του Θέατρο: Τετάρ-
τη-Δευτέρα: 08:00-20:00, Τρίτη: 12:00-20:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά οι χώροι και τα μουσεία 
μας θα παραμείνουν κλειστά, ενώ την Μ. Παρασκευή θα λειτουργήσουν 
από τις 12:00-17:00 και το Μ. Σάββατο από τις 8:30-15:30.

Χρήσιμα τηλέφωνα /  Useful phone numbers:
Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών – Museum of the Royal 

Tombs of Aigai: (0030) 23310 92347
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας – Archaeological Museum of Veria: 

(0030) 23310 24972
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας – Byzantine Museum of Veria : (0030) 

23310 76100

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



Στο κάδρο των δυνάμεων που εμπλέκει ο Τάσος Μπαρτζώκας, στη δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
στην Ημαθία, μπαίνει δυναμικά και ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτης, αρμόδιος μεταξύ άλλων για 
την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμΕΑ,

Στην πολύ εποικοδομητική συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Τάσος Μπαρτζώκας ανέλυσε το 
ιστορικό των ενεργειών που έχουν μέχρι στιγμής γίνει για την υπό σύσταση  Κέντρου Ψυχικής Υγείας, τονίζο-
ντας τα οφέλη του για όλους τους πολίτες και το Νομό Ημαθίας συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Βουλευτής ανέφερε και 
τις ελλείψεις σε υποδομές προσβασιμότητας σε σχολικές δομές, 
όπως πχ ράμπες αναπηρίας, ζητώντας τη συνδρομή του για τη 
δημιουργία τους.

Ο Υπουργός έλαβε όλες τις πληροφορίες σε σχετικό υπόμνημα 
που παρέδωσε ο Βουλευτής και το στο μήνυμα που συνόψισε ο 
Τάσος Μπαρτζώκας για τον σκοπό της συνάντησης, απάντησε 
«Δεν υπάρχει περίπτωση να μη γίνει»!
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Στο Μαξίμου με τον Γεραπετρίτη 
ο Τ. Μπαρτζώκας, για το Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας στην Ημαθία
Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων και κατα-
νοητών  μαθημάτων έχει  σκοπό  να εισαγάγει  κάθε  ενδιαφερόμενο 
και  ιδιαίτερα τους  μαθητές  της  Στ΄ τάξης  του  Δημ. Σχολείου  και  
του Γυμνασίου στα  μυστικά αυτού του μοναδικού μας θησαυρού που 
λέγεται  αρχαία  ελληνική  γλώσσα. Τα κείμενα που εμπεριέχονται στα 
μαθήματα  αυτά  είναι εύκολα  στην κατανόησή τους και παρουσιάζο-
νται κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξιλόγιο και η  σύνταξη να  είναι τέ-
τοια  που  να  δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις  ευχάριστης 
ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος  καλείται  να οικειοποιηθεί  

τα  αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική ενασχόληση και τη μέθοδο της  προσω-
πικής υποβοηθούμενης  ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  
βήμα  στο  ποθητό  αποτέλεσμα).

ΜΑΘΗΜΑ  13 
β. Αρσενικά  με  διάφορες  καταλήξεις                                                                   

ΚΕΙΜΕΝΑ   
1. Μητρός  τε  καὶ  πατρός  καὶ  τῶν  ἄλλων  προγόνων  

ἁπάντων  τιμιώτερόν  ἐστι  ἡ  Πατρίς  καὶ  σεμνότερον  καὶ  
ἁγιώτερον  καὶ παρά  θεοῖς  καὶ  παρ’ ἀνθρώποις  τοῖς  νοῦν  
ἒχουσι (Σωκράτης - Πλάτωνος κρίτων). (Απ’ τη μητέρα και  τον  
πατέρα και από όλους  τους   άλλους  προγόνους  η πατρίδα 
είναι  το  σεμνότερο  και το αγιότερο  πράγμα και απ’ την πλευ-
ρά  των θεών και απ’ την πλευρά των ανθρώπων που έχουν 
μυαλό).

2. Γέρων  ξυλοκόπος  ἄπορος  ἦν. Διό καὶ  ξύλα  ἐκ  τοῦ 
δάσους  ἒκοπτε  καὶ  εἰς  τὸ  ἄστυ  ἐκόμιζε  διά  τάς  ἀνάγκας  
τῶν  ἀνθρώπων  τοῦ  ἄστεως.

3. Μήτηρ  εἶχε  δύο  θυγατέρας  ἅς  ἀνδράσι  συνάπτει,  τὴν  μέν  ἀνδρί  κηπουρῷ  τὴν  δὲ  ἀνδρί  
κεραμεῖ.

4. Ἐν  τῇ  φάραγγι  διέμενεν  (ζούσε)  ἱκανός  ἀριθμός  πτηνῶν:  κόρακες, γῦπες, ἱέρακες  (γερά-
κια) καὶ  ἀετοί, οἱ  βασιλεῖς  τῶν  ὀρέων.     (Διασκευή  κειμένου  11  Γ. Ζούκη). 

5. Κύριε  Ἰησοῦ  Χριστέ,  σύ  εἶ  ὁ  υἱός  τοῦ  Πατρός.
6. Κύριε  βασιλεῦ,  ἐπουράνιε  Θεέ,  πάτερ  Παντοκράτορ.
7. Δόξα Πατρί  καὶ  Υἱῷ  καὶ  ἁγίῳ  Πνεύματι  καὶ  νῦν  και  ἀεί  καὶ  εἰς  τούς  αἰῶνας  τῶν  αἰώνων.
Επεξηγήσεις:                                                                                                                                          
2. ἄπορος = φτωχός, 2. ἐκόμιζε = κουβαλούσε                                                                                                                      
3. ἅς = τις οποίες (αναφορική  αντωνυμία,  γένους  θηλυκού) 3. ἀνδράσι = με άντρες  (Δοτική  Πλη-

θυντικού, του  ονόματος «ὁ ἀνήρ = ο άντρας». 3. συνάπτει = παντρεύει, 3. κεραμεῖ = Δοτική του αρσε-
νικού «ο  κεραμεύς =   κεραμοποιός».   

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας

Πρόγραμμα 
Rapid Test στον 
Δήμο Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν 

δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου του νέου κορωνοϊού 
SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από 
κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟ-
ΔΥ στην Ημαθία.

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

M. Δευτέρα 18.04.22 έως M. Πέμπτη 
21.04.22 από τις 8:30 έως τις 15:00 

Μ. Παρασκευή 22.04.22 από τις 
10:30 έως 15:30 και

Μ. Σάββατο 23.04.22 από τις 8:00 
έως τις 14:30.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo 
ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτό-
τητας, καθώς και τον αριθμό του κινητού 
τους τηλεφώνου.

ΑΠΩΛΕΙΑ
Χάθηκε κινητό τηλέφωνο στην περιοχή της εκκλησίας 

του Αγ. Φανουρίου ή στην οδό Φλωρίνης. Όποιος το βρει 
ας επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6973383027 και θα 
υπάρξει αμοιβή.

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη 

της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας ευχόμαστε 
σε όλους

Καλή Ανάσταση και 
Χρόνια Πολλά με υγεία

Με τιμή
Για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος  
Τουμπουλίδης Νικόλαος    

 Η Γ. Γραμματέας 
   Τογκουσίδου Ευαγγελία



Φίλοι μου, καλή της ημέρα, 
με την ευχή να παρέμβουνε οι Ορθόδοξες Α-

νατολικές Εκκλησίες και να διακοπεί ο πόλεμος, 
για τις ημέρες του Πάσχα (έστω να γίνει μία αρχή), 
θα αναφέρουμε τα δεδομένα, για την εισβολή του 
Πούτιν!

Η εισβολή, ο πόλεμος, είναι ένας άδικος πό-
λεμος και μας αφορά όλους, διότι πέρα από το 
ανθρώπινο συναίσθημα, θα υπάρξουν και οικονο-
μικές συνέπειες.

Αυτό ήταν το πρώτο δεδομένο.
Το δεύτερο, αδελφάκι με το πρώτο, ανεξαρτή-

τως από τις διάφορες αφορμές, κανείς δεν έδωσε, 
στον Πούτιν, το δικαίωμα να πάρει τα όπλα και να 
εισβάλει!

Τώρα εάν ήμουν «φασιστάκι» με τη μάσκα του 
φιλελεύθερου, θα σταματούσα εδώ, αλλά επειδή 
δεν είμαι και επειδή δυστυχώς δεν πρόκειται ούτε 
για την πρώτη, ούτε την τελευταία εισβολή, θα 
συνεχίσω την ανίχνευση, την πυρανίχνευση εάν 
επιθυμείτε!

Εάν κάποιοι δεν αντέχετε, σταματάτε εδώ και 
καλή Μεγάλη Εβδομάδα!

Το τρίτο δεδομένο είναι ότι η Ουκρανία δεν υ-
πήρξε, μία δημοκρατική και φιλελεύθερη κοινωνία.

Η διαφθορά κυριαρχούσε παντού, και οι διώ-
ξεις αντιφρονούντων καθημερινή ρουτίνα.

Τώρα το πως εξηγείται μία κυβέρνηση να έχει 
την αντιπολίτευση φυλακισμένη, την αριστερά να 

την απαγορεύει να πάρει μέρος σε εκλογές, να 
εφαρμόζει τη δημόσια διαπόμπευση παρανομού-
ντων και να θεωρείται Δημοκρατική, μόνο η πολιτι-
σμένη Δύση, μπορεί να μας το εξηγήσει.

Επειδή όμως δεν εξηγείται, για αυτό επιλέχθη-
κε η μαριονέτα – τσίρκο!

Παρόλα αυτά, το δικαίωμα της κατάλυσης της 
ανεξαρτησίας της χώρας δεν το έχει κανείς, όπως 
δεν έχει και το δικαίωμα κάποιος να προσπαθεί να 
επιβάλλει τους δικούς του αχυρανθρώπους για να 
ελέγχει μία χώρα.

Και αφού για μία ακόμη φορά επαναλάβω, ότι 
η κάθε εισβολή είναι πράξη αδικαιολόγητη, δεν 
αναφέρομαι στην περίπτωση της Μεγαλονήσου, 
που η εισβολή εθεωρείτο δίκαιη, για αυτό και δεν 
αντιδράμε!

Και αφού το έφερε η κουβεντούλα, πρόεδρε 
Κυριάκο, αντί για όπλα στείλε τεχνικούς να διορ-
θώσουν το δίκτυο στην Ουκρανία, για να μην «πέ-
φτει», όταν ακούει για την εισβολή της Τουρκίας!

Εκτός όμως από την παραβατική συμπεριφορά 
της Ρωσίας, υπάρχουν και οι ευθύνες της Δύσης, 
αυτές που τα φιλελεύθερα «σκουπίδια» δεν παρα-
δέχονται.

Υπήρχαν πολλές φωνές υπευθύνων, διαφόρων 
αξιωματούχων, που υποστηρίζανε ότι πρέπει να 
γίνει προσέγγιση της Δύσης στα σύνορα της Ρω-
σίας.

Χαρακτηριστικά υποστηρίζανε: «η Ουκρανική 
ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι η πιο φωτεινή από 
της της κόκκινες γραμμές για τη ρωσική 
ελίτ».

Με άλλα λόγια η Δύση, η Αμερική δηλα-
δή, αφού Ευρώπη δεν υπάρχει καιρό τώ-
ρα, γνώριζε ότι η προοπτική ένταξης της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν η σταγόνα 
που θα ξεχείλιζε το ποτήρι.

Παρόλα αυτά κάνουν τον Κινέζο, διότι 
πιστεύουν ότι θα τα κονομήσουν.

Τι θα γίνει όμως εάν ο Ρώσος κάνει κο-
λεγιά με τον Κινέζο!

Καλά είναι τα ντόλαρς, αλλά με μέτρο!
Η Ρωσία φίλοι μου, μπορεί να μην είναι 

Σοβιετική Ένωση, παραμένει όμως μία 
ηγέτιδα δύναμη και έτσι πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται.

Κυκλωτικές κινήσεις από Νατοικές δυ-
νάμεις, είναι δεδομένο ότι προκαλούνε 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, 
που αισθάνεται ότι περιφρονείται, ότι προ-
σβάλλεται.

Τα παραπάνω όμως δεν δικαιολογούν 
το Ρώσο πρόεδρο, είναι όμως καμπανάκι, 
καμπαναριό ολόκληρο, για την ανάγκη 
σεβασμού των ευαισθησιών άλλων λαών.

Οι λαοί δεν πρέπει να αισθάνονται πε-
ριφρονημένοι, από κανέναν.

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!
ΥΓ_1. κύριε πρόεδρε Ζελένσκι, όταν θα 

μας ξαναέλθετε, καλό θα είναι εκτός από 
το ελευθερία ή θάνατος, να έχετε μελετή-
σει τον Θουκυδίδη. Σαφώς τον γνωρίζετε, 
άνθρωπος της τέχνης είστε άλλωστε!

ΥΓ_2. Ο Πούτιν ως δικαιολογία ανα-
φέρει την ύπαρξη ακροδεξιών ρευμάτων, 
η οποία ισχύει. Ότι πιο ακραίο, ενσωμα-
τωμένο και στην κεντρική κυβέρνηση της 
Ουκρανίας.

ΥΓ_3. Η Δύση όταν έκανε ντου, ως 
δικαιολογία επικαλείτο την ύπαρξη τρο-
μοκρατών, οι οποίοι ήταν αόρατοι λόγω 
ΑΖΑΞ, αλλά δεν μας πειράζει, διότι η πολι-
τισμένη Δύση δεν προκαλεί νεκρούς όταν 
εισβάλει, αλλά παράπλευρες απώλειες!

Μέσα σε κλί-
μα συγκίνησης, 
με  αφορμή τη 
19η Επέτειο του 
δ υ σ τ υ χ ή μ α τ ο ς 
τ ω ν  Τε μ π ώ ν 
( 1 3 . 0 4 . 2 0 0 3 ) , 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ήθηκε την Πα-
ρασκευή 15 Α-
πριλίου 2022 η 
βράβευση των 
μαθητών που δια-
κρίθηκαν στον 1ο 
Διαδικτυακό Δια-
γωνισμό Ζωγρα-
φικής, στο πλαί-
σιο των δράσεων 
του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Μακρο-
χωρίου Ημαθίας 
«ΨΗΦΙΔΩΤΟ», 
σε συνεργασία 
με  τον  ΔΗΜΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ και την 
Δνση Α΄Βάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. 
Ημαθίας.

Τους μαθητές, 
τους διευθυντές 
και τους δασκά-
λους συνεχάρη-
σαν για την προ-
σπάθεια αλλά και 
γ ια το μήνυμα 
που μετέφεραν 
μέσα από τις ζω-
γραφιές τους για 
τ η ν  α σ φ ά λ ε ι α 
στους δρόμους, ο 
Δήμαρχος Βέροι-
ας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας, κα Συρμούλα Τζήμα, ο Προϊστά-
μενος Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Δημήτρης Πυ-
ρινός, ο Διοικητής Τροχαίας Βέροιας, κ. Ιωσήφ 
Παρούτογλου και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Μακροχωρίου «Ψηφιδωτό» κ. Βασί-
λης Ελευθεριάδης.

Στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
με θέμα την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ συμμετείχαν 
μαθητές της Δ’ τάξης ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. Στους πέντε μαθητές 
δόθηκε από μία αναμνηστική πλακέτα και στους 
διευθυντές και δασκάλους των πέντε σχολείων 
από ένα δώρο για την τεχνική αναβάθμιση του 
εξοπλισμού, ενώ δόθηκαν βεβαιώσεις συμμε-
τοχής σε όλους του μαθητές που έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό.

Τα βραβεία δόθηκαν ως εξής:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ  - 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  Δασκάλα κ. 

ΚΟΥΛΗ Δέσποινα και μαθήτρια ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ 

Κων/να 
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ  - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩ-

ΡΙΟΥ  Δντρια κ. ΓΙΑΡΜΑ Στέλλα και η μαθήτρια 
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ειρήνη

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ - 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-
ΟΥ  Δντής κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κλήμης και  η 
μαθήτρια ΙΟΡΔΑΝΟΥ Λαμπρινή

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ - 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Δντής κ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος και ο μαθη-
τής ΛΟΥΚΑΣ Κων/νος.

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕ-
ΣΗΣ  – Δασκάλα ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα 
– μαθητής ΚΟΥΛΑ Αλέξανδρος. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου 
«Ψηφιδωτό» θα ήθελε να ευχαριστήσει τους δι-
ευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και ιδιαίτερα 
αυτών που συμμετείχαν, τους εκπαιδευτικούς 
που στήριξαν την όλη προσπάθεια των μαθη-
τών και τέλος όλους τους μαθητές που έλαβαν 
μέρος στον Διαγωνισμό
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Βράβευση μαθητών
 που διακρίθηκαν στον 

διαγωνισμό ζωγραφικής 
για την οδική ασφάλεια 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/νση: Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας - Πολιτισμού

Δημοσίευση Περίληψης  
της υπ’ αριθμ. 88/2022 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

Με την αρ. 88/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 
(ΑΔΑ:9ZΦΝΩ9Ο-ΦΝ4) εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 
423/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης του  Εσωτερικού  Κανο-
νισμού  Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

Αποτελείται από (13) άρθρα με τα οποία ρυθμίζεται η λειτουργία 
του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Βέροιας. Το 
Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 
4368/2016 και την ΚΥΑ που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λει-
τουργίας του Δ14/15834/237 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019).

Λειτουργούν  ως συμπληρωματικές  δομές  της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύονται από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού. .  Η δημιουργία του Κέντρου 
Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ  έχει ως στόχο να συμβάλει στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και κοινωνικής πολιτικής  σε 
τοπικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ μπο-
ρεί να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και 
προγράμματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης , 
που υλοποιούνται σε τοπικό , περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Nα 
παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του προ-
γράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», να συνεργάζεται και 
να παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές, να παρέχει συμβουλευτική 
υποστήριξη κλπ

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμ-
βασης των ¨Κέντρων Κοινότητας»  και κατά προτεραιότητα άτομα 
και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ω-
φελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 
καθώς και μετανάστες , ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικά ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού.  

Λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας 2014 – 2020,  με κωδικό ΟΠΣ 5003648. Λειτουργεί (5) ημέρες 
την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08:00 π.μ. 
– 16:00 μ.μ. Οι δομές στελεχώνεται με προσωπικό που έχει σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα το 
Κ.Κ. από (2) Κοινωνικούς  Λειτουργούς , ο ένας εκ των οποίων είναι 
ο συντονιστής , (1) Ψυχολόγο, (1) Παιδαγωγό και (1) Κοινωνικών Ε-
πιστημών  . Το παράρτημα ΡΟΜΑ στελεχώνεται από (1) Κοινωνικών 
Επιστημών , ο οποίο είναι επικεφαλής του παραρτήματος , (1) Ψυ-
χολόγο, (1) Επισκεπτών Υγείας , (1) παιδαγωγό, (1) Διαμεσολαβητή 
και (1) Πτυχιούχο Οικονομικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε θέματα 
απασχόλησης , προκειμένου να συνδράμει στην εργασιακή ένταξη . 

Το Κ.Κ. εδρεύει επί της οδού Σταδίου 51 ενώ το παράρτημα ΡΟ-
ΜΑ επί της οδού Σταδίου 34.  Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι από 
ΑμεΑ. 

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ! 
Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 25 χρόνια 
γάμου και 28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να 
ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρ-
κετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο 
μου».



Σημαντικές πρωτοβουλίες για το ξε-
μπλοκάρισμα ζωτικών έργων για τον Δή-
μο της Αλεξάνδρειας που σχετίζονται με 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά 
και για την ενίσχυση των αγροτών της 
Ημαθίας ανέλαβε ο Αν. Γεν. Γραμματέας 
ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λά-
ζαρος Τσαβδαρίδης.

Σε σημερινή συνάντηση εργασίας του 
με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Γεώργιο Γε-
ωργαντά, ο κ. Τσαβδαρίδης συζήτησε:

•       Την ανάγκη ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ του 
αρδευτικού έργου στις περιοχές Νησέ-
λι, Νησελούδι, Πρασινάδα, Πλάτανος και 
Κλειδί του Δήμου Αλεξάνδρειας, η κατα-
σκευή του οποίου βρίσκεται στον αέρα 
ήδη από το 2017 λόγω κατασκευαστικών 
ελλείψεων.

Ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε από τον Υ-
πουργό να δώσει το πράσινο φως για τη 
διάλυση της προηγούμενης σύμβασης, που αποτελεί ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
προκειμένου να μπορέσει να γίνει επιτέλους η νέα μελέτη του έργου που θα 
οδηγήσει στην επαναπροκύρυξή του και στην ένταξή του σε άλλο Πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ για τα αρδευτικά.   

Έλαβε δε τη διαβεβαίωση του κ. Γεωργαντά ότι θα εξετάσει με προσοχή το 
ζήτημα και σε άμεσο χρόνο θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

•       Την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ των ΑΚΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΑ-
ΦΙΩΝ του ΕΛΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ του Δήμου Αλεξάνδρειας στους  καλλιεργητές, 
όπως κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες αυτή δίνεται με σχετική Υπουργική Από-
φαση.  

Η παράταση ως εκ τούτου του ι-
σχύοντος καθεστώτος είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και τη φετινή χρονιά προ-
κειμένου λύσει τα χέρια στους Ακτή-
μονες της ευρύτερης περιοχής, οι ο-
ποίοι ήδη ξεκίνησαν να ετοιμάζουν τα 
χωράφια για τη σπορά προσμένοντας 
σε μία προσοδοφόρα και γόνιμη καλ-
λιεργητική περίοδο που θα αποτελέσει 
μεγάλη οικονομική ανάσα σε δύσκο-
λους καιρούς.

Ο κ. Γεωργαντάς υπογράμμισε ότι 
θα δει άμεσα το ζήτημα επ’ ωφελεία 
των καλλιεργητών και θα προβεί σύ-
ντομα στις απαραίτητες ενέργειες.

•       Την ανάγκη να εξαντληθούν 
οι δυνατότητες ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ στα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩ-
ΣΗΣ, με την εξεύρεση των απαραίτη-
των πόρων από το Υπουργείο, με την 

προτεραιότητα ασφαλώς να δίνεται στους επιλαχόντες που έχουν ήδη προ-
χωρήσει σε ένα μέρος της υλοποίησης της επένδυσης, ώστε να μπορέσουν 
άμεσα να κάνουν αίτημα πληρωμής.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσαβδαρίδης, η μέριμνα του Υπουργείου για ένταξη 
και των επιλαχόντων θα επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά την εστίαση της 
Κυβέρνησης στην ενίσχυση του κόσμου της πρωτογενούς παραγωγής και της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που αυτός παράγει, με τον κ. Γεωργαντά 
να τονίζει οι όποιες αποφάσεις για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα θα γίνουν 
εφόσον βρεθούν αναπορρόφητα κονδύλια, κάτι που θα οριστικοποιηθεί στο 
αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας διοργανώνει την Πασχαλινή Συναυλία 
«DONA NOBIS PACEM», με έργα για τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Δευτέρα 
18 Απριλίου, ώρα 20.00, στο Θέατρο της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμά-
των και Τεχνών 

Συμμετέχουν η Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δημοτικου Ωδείου 
με μαέστρο τη Ζησέκα Δήμητρα και το ορχηστρικό κιθαριστικό σύνολο 
artguitaristas  το οποίο διευθύνει ο Ρίστας Πέτρος

Η χορωδία θα ερμηνεύσει βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομά-
δας που εναλλάσονται με διάσημα κλασσικά έργα των 
Franck,Bach,Faure, Σάκαρη, spiritual, που αναφέρονται  
στα Πάθη του Χριστού και σε προσευχές των ανθρώπων. 

Τη χορωδία  συνοδεύει  στο πιάνο η Βαλεντίνη Φωκά, 
στο φλάουτο η Σίσσυ Γεωργοπούλου, στο τσέλο η Χιονί-
δου Κασσιανή και στο βιολί η Φώτη Σταματίνα,.solist Αμα-
ράντου Καλλιόπη, Κοντοτάσιου Εβελίνα.

Επεξεργασία ύμνων Ζησέκα Δήμητρα
Το ορχηστρικό κιθαριστικό σύνολο artguitaristas θα 

ερμηνεύσει έργα των Piazolla, Caccini, Ρεμπούτσικα, Χατζιδάκη. Τα έργα 
έχει ενορχηστρώσει ο Ρίστας Πέτρος.

Τα τελευταία μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού επιτρέ-
πουν την είσοδο σε κλειστούς συναυλιακούς χώρους μόνο σε εμβολια-
σμένους ή με πιστοποιητικό νόσησης

Είσοδος Ελεύθερη

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακουτου Σαββατοκύριακου 16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Της ΠΙΚΡΑΣ 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ…
 
Τρέχουμε -τρέχουμε 

μα η αγάπη  
κρύβεται στο δάσος,
γειτονεύει με ρεματιές,  
αριστεύει στο έλεος, 
είναι στην κουζίνα,
στους τέσσερεις τοίχους
του καιρού. 

Τρέχουμε- τρέχουμε

μα η Αγάπη είναι στο Νοτιά,
κλείνει τα 16 της μεθαύριο,
έχει γαλάζιες κιμωλίες,
έχει κι` αναστατωμένα παραμιλητά,
ψέλνει τον Ιωάννη των ερώτων,
κι` είναι 
περασμένες 12 στον Κόσμο.

Τρέχουμε - τρέχουμε

Μα η θάλασσα είναι ίδια,
Ασυλλάβιστη… 
Προς τι λοιπόν, 
το γινόμενο των ερωτηματικών,
κι` η αθώα μνήμη 
των φυλών του απείρου;

Γιατί αναστενάζουμε λοιπόν με τόσο Ήλιο; 

Καταμεσής της Μεγάλης Εβδομάδας
παράπεσε ή ελπίδα
που έβλεπε  να περπατούν οι νηστεύοντες, 
στον μακρύ δρόμο των ανθρώπων !  

Γιάννης Ναζλίδης

Ζήτησε ο Λ. Τσαβδαρίδης από τον Υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης
Ξεμπλοκάρισμα σημαντικών έργων για την Ημαθία και διερεύνηση 

ένταξης και των επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης

Πασχαλινή Συναυλία «DONA NOBIS PACEM», 
από το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας

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.

Πρόγραμμα 
δωρεάν rapid 

tests στη Νάουσα 
τη Μ. Εβδομάδα

Δωρεάν rapid tests στο 
χώρο του ΚΑΠΗ Νάουσας  
θα πραγματοποιηθούν και 
την Μεγάλη Εβδομάδα, 
σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό του Εθνικού Ορ-
γανισμού Δημόσιας Υγείας, 
σε συνεργασία με τον δή-
μο. Ειδικότερα την Μεγάλη 
Δευτέρα (18.04.2022), την 
Μεγάλη Τρίτη (19.04.2022) 
και την Μεγάλη Πέμπτη 
(21.04.2022) οι δωρεάν 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα 
πραγματοποιούνται στο ΚΑ-
ΠΗ Νάουσας, από τις 09:00 
έως τις 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι οι 
πολίτες που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στην διαδικα-
σία θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους τον προσωπικό αριθμό 
υγείας ΑΜΚΑ και να δίνουν 
τον αριθμό του κινητού τους, 
ώστε να ενημερώνονται για 
το αποτέλεσμα από τον Ε-
ΟΔΥ.
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“Μια ιστορία που μας χωράει όλους”: 
Διαδικτυακή παρουσίαση 

βιβλίου την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου  “Μια 
ιστορία που μας χωράει όλους” την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου στις 6:00 το απόγευμα, που θα 
πραγματοποιηθεί μέσω ZOOM στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://us02web.zoom.us/j/86353010230?pwd=YTBteU1ZQkwvWjlxeGoxSENkZHl6dz09
 Πρόκειται για ένα παιδικό υβριδικό βιβλίο που συνδυάζει το ελληνικό αλφάβητο και το ελλη-

νικό αλφάβητο μπράιγ και υλοποιήθηκε  από παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία. Η ιστορία και 
οι εικόνες του βιβλίου δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια  τριών συμμετοχικών εργαστηρίων του 
προγράμματος που είχε στόχο τη συνύπαρξη μιας ομάδας χωρίς αποκλεισμούς και την ενίσχυση 
της αποδοχής της διαφορετικότητας από την παιδική ηλικία.

“ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ”
με συναισθήματα και φαντασία, χωρίς όρους.
Οι ήρωες μας, έχουν φωνή, υφή, όνειρα και φόβους.
Όπως δηλαδή, κάθε άνθρωπος στη ΓΗ,
κι ας μην μοιάζουμε όλοι με όλους.
 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού στο πλαίσιο της πρότασης “Πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα για παιδιά και 
εφήβους (έως 18 ετών)”, μέσω της πρωτοβουλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας 
σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Θεσσαλονίκης. 
Κεντρικό συντονισμό των δράσεων είχε η Inclusive Lines.

Συντονιστείτε στην άφιξη του νέου παιδικού βιβλίου στη Βιβλιοθήκη, καθώς και για να γνωρί-
σετε τους συγγραφείς και εικονογράφους και τα παιδιά που το δημιούργησαν.

Την έκδοση του «Αρχείου του 
Αλή Πασά», απέκτησε η Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλι-

οθήκη Βέροιας γνωστοποιεί 
στο αναγνωστικό κοινό της, 
ότι διαθέτει ήδη την 4τομη έκ-
δοση του Αρχείου του Αλή-Πα-
σά των Ιωαννίνων, μετά νέα 
δωρεά του ιστορικού μας κ. 
Γιώργου Χ. Χιονίδη, στα πλαί-
σια συμπληρωματικής προ-
σφοράς.

Αποτελείται συνολικά από 
3.170 σελίδες και εκδόθηκε 
(2007-2009) με τη φροντίδα 
του γνωστού ιστορικού Β. Πα-
ναγιωτόπουλου σε συνεργα-
σία με τον Δ. Δημητρόπουλο 
και τον Π. Μιχαηλάρη, από 
το Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών.

Ο ιστορικός της Βέροιας 
είχε μελετήσει ολόκληρο το 
Αρχείο της συλλογής Ι. Χώτζη 
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. 
Με βάση αυτό έγραψε σύντο-
μο μελέτημα, στο επιστημο-
νικό περιοδικό (της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών) «Μα-
κεδονικά», με τίτλο «Τα έγγρα-
φα του Αρχείου του Αλή-Πασά 
των Ιωαννίνων της Γενναδείου 
Βιβλιοθήκης, που αναφέρο-
νται στην Κεντροδυτική Μακεδονία», στον τόμο 26 (1987-1988), στις σελίδες 221-229, γεγονός που αναφέρεται 
ρητώς και μνημονεύεται προ των εγγράφων, που χρησιμοποίησε ο κ. Χιονίδης.

Το σύνολο των εγγράφων είναι 1469 στην ελληνική γλώσσα (την και επίσημη του Αλή Πασά) και αρχίζουν το 
1747 και τελειώνουν το 1821.

Η Δ.Κ.Β. Βέροιας γνωρίζει, ότι η έκδοση του Αρχείου τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με επι τόπου 
μελέτη του, εντός του κτηρίου και δεν δανείζεται εκτός αυτού, διότι πρόκειται για εξαντλημένη σειρά και πρέπει να 
είναι προσιτή σε όποιον-α ενδιαφερθεί, οποτεδήποτε και αμέσως.

Η Δ.Κ.Β. Βέροιας ευχαριστεί τον κ. Χιονίδη, για τη δωρεά του αρχείου του Αλή Πασά όπως και για αρκετές 
εκατοντάδες άλλων βιβλίων, που χάρισε τώρα, εκ νέου από την προσωπική βιβλιοθήκη του, που διατηρούσε στο 
διαμέρισμά του, πέρα των προηγουμένως δοθέντων - ως γνωστόν -  17.400, του γραφείου του.

Δέματα για το Πάσχα 
μοίρασε ο Όμιλος Προστασίας 

Παιδιού Βέροιας
Αγαπητοί φίλοι 

και φίλες, φτάσαμε 
αισίως λίγο πρίν την 
εβδομάδα των Πα-
θών του Κυρίου μας! 
Ο Όμιλος όπως κάθε 
χρόνο, έτσι και φέ-
τος μοίρασε σήμερα 
Παρασκευή τα πα-
σχαλινά δέματα στα 
προστατευόμενα μέ-
λη του. Ήταν ενισχυ-
μένα με μπφτέκια , 
χοιρινό, αυγά, τσου-
ρέκια, λαμπάδες και 
άλλα απαραίτητα 
τρόφιμα. Τα παιδά-
κια πήραν όλα και το 
πασχαλινό δωράκι 
τους.

Ε υ χα ρ ι σ το ύ μ ε 
όλους τους φίλους 
μας για τις δωρεές 
τους με χρήματα και τρόφιμα. Το ανέσπερο φως να φωτίσει τις καρδιές όλων μας και η αγάπη να βασιλεύει πάντα 
μέσα μας και γύρω μας.

Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω επιχειρηματίες χωρίς την συμβολή των οποίων δεν 
θα μπορύσαμε να προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα τρόφιμα για το Πασχαλιάτικο τραπέζι:

1) Τον κύριο Γεράσιμο Καλλιγά για την προσφορά μεγάλης ποσότητας τυριού φέτας
2) Την χοιροτροφική μονάδα του Αντώνιου Γκασνάκη για την προσφορά μεγάλης ποσοότητας κιμά
3) Τους Υιούς Γ. Γαλίκα και την εταιρία τους «Galikas meat» για την προσφορά μεγάλης ποσότητας χοιρινού 

κρέατος.
Το Άγιο φώς της Ανάστασης του Κυρίου να δώσει ελπίδα για τις μέρες που διανύουμε με δύναμη για το αύριο. 

Αισιοδοξία , αγάπη & αλληλεγγύη. Καλό Πάσχα!
Το ΔΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δράση εθελοντισμού 
και κοινωνικής προσφοράς

Tην Πέμπτη, 14/4/2022, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών του σχολείου για την ανάδειξη 
της αξίας του εθελοντισμού και την ενίσχυση της κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς, τόσο στην 
εκπαιδευτική όσο και στην τοπική Κοινότητα, ομάδα μαθητών/τριών, με συνοδούς εκπαιδευτι-
κούς-ΕΕΠ, επισκέφτηκαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, προκειμένου, εν 
όψει των εορτών του Πάσχα, να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην προετοιμασία και τη συ-
σκευασία ειδών πρώτης ανάγκης για τις άπορες οικογένειες του Δήμου μας. Όλοι μαζί μπορούμε 
να στηρίξουμε ενεργά το κοινωνικό έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γέννηση μιας ιδέας είναι η 
αρχή!! Οι ενέργειες όλων μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές!
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CMYK

Του Δημητρίου 
Π. Τόλιου

Τον Γιώργο Κόγκα, ως αρχηγό του 5ου συστήματος προ-
σκόπων τον γνώρισα το καλοκαίρι του 1979, ήταν ο αρχηγός 
της κατασκήνωσης της Τοπικής Εφορείας Βέροιας. Με το 
θρυλικό κυπαρισσί mini cooper που προπορεύοταν κάθε με-
τακίνησης μας  και το οποίο στην μεγάλη πυρά του Ιουλίου 79 
στην Καστανιά, ανασηκώθηκε στην μεγάλη λεύκα της κατασκή-
νωσης με χοντρό σκοινί  και κατασκευή με παλάγκο ως άλλη 
ΑΡΓΩ σε αναπαράσταση της αργοναυτικής εκστρατείας –προ-
σκοπική διασκευή. 

Ο Γιώργος, το Ελάφι του βεροιώτικου προσκοπισμού, έλαβε  
όλα τα πτυχία της προσκοπικής ζωής, ενώ   αξέχαστη θα μας 
μείνει η  κατασκήνωση μας με υπαρχηγούς  του, τους   Μιχάλη 
Αδαλόγλου, Θανάση Τσολοζίδη, Γιάννη Πυρουνάκη, Μπαμπη 
Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Πρατσολάκη και Λάκη Ουσουλτζό-
γλου (σχετική φωτό). Πρωτοχορευτής παραδοσιακών χορών 
με λεβέντικη παρησσία και πειθαρχία. Είναι κρίμα που νεώτε-
ροι πρόσκοποι δεν έτυχε να ζήσουν προσκοπικές στιγμές υπό 
την αρχηγία του για να μάθουν χορό και προσκοπική τεχνική. 
Ο λυκοπουλισμός στην 
Βέροια ήταν πολύ τυ-
χερός που είχε για Α-
ΚΕΛΑ  τον γυμναστή 
Γιώργο Κόγκα. Ο Γιώρ-
γος  γεννήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1948,  
βλάχος  στην καταγω-
γή και κατάγεται από 
το Σέλι. Το έβδομο και 
τελευταίο παιδί μιας 
οικογένειας, με πέντε 
αδελφές  και έναν  α-
δελφό. Τελείωσε το 
6ο δημοτικό σχολείο 
το 1962 και συνέχισε 
στο γυμνάσιο αρρένων 
Βεροίας μέχρι το 1968  
οπότε αναγκάστηκε  να 
διακόψει  το σχολείο α-
φού δεν πήγαινε καλά 
σε αυτό, στρατεύτηκε 
τον Ιανουάριο 1969  
και υπηρέτησε μέχρι 
τον  Απρίλιο του 1971. 
Τον Αύγουστο του 
1973 πήρε μέρος σε 
διαγωνισμό στον ΟΤΕ 
στην Βέροια και έλαβε 
την  θέση του διανομέα 
τηλεγραφημάτων όπου και εργάσθηκε από την 1.2.1974 . Ξα-
ναφόρεσε το χακί στην επιστράτευση του Ιουλίου του 1974  και 
απολύθηκε στις 25 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.  

Ως υπεράριθμος  το 1974 πέρασε  στην ΕΑΣΑ (Εθνική Α-
καδημία Σωματικής Αγωγής).  Τον Ιούνιο του 1978 έλαβε  το 
πτυχίο της Σχολής και αμέσως μετά εκτός από τον ΟΤΕ έπιασε 
δουλειά και στο ιδιωτικό σχολείο  ΤΣΑΛΕΡΑ ως γυμναστής, Τον 
Απρίλιο του 1979 διορίστηκε  στο ΚΕΤΕ Αλεξανδρούπολης. Α-
κολούθησαν  μεταθέσεις σε Αθήνα, Βέροια Θεσσαλονίκη, αλλά 
και αποσπάσεις στα ΕΑΣΑ Αθηνών και ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης 
για το μάθημα των ελληνικών παραδοσιακών χορών. Είναι 
συνταξιούχος από το  2010 και ζει στην Θεσσαλονίκη με την 
οικογένεια του . 

Το 1959 σε ηλικία 11 ετών γράφτηκε  στην αγέλη λυκόπου-
λων του 5ου Συστήματος Βεροίας και μετά συνέχισε ως  πρό-
σκοπος στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Βεροίας όπου  ίδρυσε 
την αγέλη λυκοπούλων. Τον Απρίλιο του  1966 πέρασε επιτυ-
χώς την βασική Σχολή βαθμοφόρων προσκόπων. Μετά την 
απόλυση του από το στρατό το 1974 , έλαβε εντολή από την 
νέα ηγεσία της τοπικής εφορείας προσκόπων Βεροίας υπό τον 
Τάσο  Φελλόπουλο, για την αναδιοργάνωση του 5ου συστή-
ματος προσκόπων Βεροίας. Το  1973 παρακολούθησε στον 
Πύργο Βασιλίσσης την σχολή Διακριτικού Δάσους  Κλάδου 
Προσκόπων. 

Το 1975 παρακολούθησε στην Θεσσαλονίκη την Βασική 

Σχολή Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων και το 1977 έγινε 
κάτοχος Διακριτικού Δάσους ενώ συνέχισε στον προσκοπισμό 
μέχρι και το καλοκαίρι του 1980 όταν λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων έπαψε την προσκοπική μου δράση. Στον σύλ-
λογο Βεροιέων Θεσσαλονίκης  γράφτηκε  του Οκτώβριο του 
1988 και από το 1992 ήταν μέλος του Δ.Σ. , οργάνωσε μαζί με  
κυρίες του συλλόγου τη χορωδία με παραδοσιακά τραγούδια 
της Βέροιας και σε συνεργασία με το χορευτικό της ΔΕΤΌΠΟ-
ΚΑ του Δήμου Βέροιας με δάσκαλο τον Φώτη Πανανόπουλο 
(επίσης Ακέλας του 5ου συστήματος) πήραν μέρος σε χορευ-
τικές εκδηλώσεις  την άνοιξη του 1994 στην Βέροια, όπως και 
το  καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στην Δράμα στα πλαίσια του 
Διεθνούς Συνεδρίου Λαϊκής Τέχνης.

 Τον Νοέμβριο του 1997 σε εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη 
στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ διοργάνωσε την γιορτή για  την απελευθέ-
ρωση της Βέροιας με χορούς και τραγούδια από την Βέροια, ε-
νώ τον Γενάρη του  2000 συμμετείχε στον Λαϊκό Χειμώνα στην 
αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ και στην συνέχεια τον ίδιο χειμώνα 
με τρείς εκδηλώσεις σε Νάουσα, Βέροια και Αλεξάνδρεια, η 
δράση αυτή ήταν  το κύκνειο άσμα της χορωδίας του συλλόγου 
Βεροιέων Θεσσαλονίκης .  

Το καλοκαίρι του 2021 στην κηδεία του αρχηγού Τάσου 
Φελλόπουλου, συναντήθηκαν και πάλι οι αρχηγοί της εποχής 
εκείνης τραγουδώντας «πως από τότε που δεν είμαι μοναχός 
φίλος μου είναι ο Ελληνικός Προσκοπισμός μ΄ ευγνωμοσύνη 
θυμάμαι όλα `κείνα τα παλιά και την τυχαία γνωριμιά»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΓΚΑΣ
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

 Προσκοπική εκπαίδευση ΚΕΓΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1974 από αριστερά Μέρκος Κούτρας, Σπύρος Τελλίδης, Τάσος Φελλό-
πουλος,Παύλος Πυρινός, Δημήτρης Χατζησαράντης, Γιώργος Κόγκας.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 1979 ΚΑΣΤΑΝΙΑ από αριστερά, Γιάννης Πυρουνάκης, Μπάμπης Παπαδόπου-
λος, Θανάσης Τσολοζίδης, Γιώργος Κόγκας,  Λάκης Ουσουλτζόγλου, Μιχάλης Αδαλόγλου, Πανα-
γιώτης Πρατσολάκης 



Έγιναν γνωστοί οι ορισμοί δι-
αιτητών για τα παιχνίδια  της 32ης 
αγωνιστικής της Super League 
2, με τον Κωνσταντίνο  Κατοίκο 
από την Αθήνα να «σφυρίζει» το 
κρίσιμο Κυριακάτικο ματς της ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ με την Ξάνθη.

Ο Βεροιώτης Δημήτρης Μα-
λούτας θα διευθύνει τον αγώνα 
ΠΟΤ Ηρακλής- Θεσπρωτός. 

Σάββατο 16 Απριλίου
Ολυμπιακός Β - Αλμωπός Αρι-

δαίας (14.45, Ρέντη)
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Οικονόμου (Δυτ. Αττι-

κής), Κομισοπούλου (Χανίων)

Τρίκαλα - ΠΑΟΚ Β (14.45, «Β. 
Καρακίτσιος»)

Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Η-
πείρου)

Βοηθοί: Τζιότζιος (Θράκης), Δι-
αμαντής (Ηπείρου)

Κυριακή 17 Απριλίου
Βέροια-Ξάνθη(14.45ΕΡΤ3,

Δημ.Βέροιας)
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθήνας)
Βοηθοί: Στεφανής (Καρδί-

τσας), Σάββας (Σερρών)

ΑΕΛ - Ολυμπιακός Βόλου 
(14.45, Αλκαζάρ)

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβε-
νών)

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Φαλτά-
κας (Γρεβενών)

Απόλλων Πόντου - Πιερικός 
(14.45, Μακεδονικού)

Διαιτητής: Πουλόπουλος (Πει-
ραιά)

Βοηθοί: Χατζηνάκος, Τσακίρης 
(Δράμας)

ΠΟΤ Ηρακλής - Θεσπρωτός 
(14.45, Καυτανζόγλειο)

Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθί-
ας)

Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθί-
ας), Αναστασιάδης (Σερρών)

Πανσερραϊκός -  Καβάλα 
(14.45, Δημ. Σερρών)

Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακε-
δονίας)

Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας), 
Χριστάκογλου (Χαλκιδικής)

Απόλλων Λάρισας - Νίκη Βό-
λου (14.45, Φιλιππούπολης)

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Α-
θήνας)

Βοηθοί: Γουρνιάς (Αν. Αττι-

κής), Νικολάου (Αθήνας)
Ρεπό: Αν. Καρδίτσας
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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 

18-04-2022μέχρι

24-04-2022θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος τη-

λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Σάββατο16-04-2022

08:00-14:30 ΘΩΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-

67530

08:00-14:30 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ -

ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

08:00-14:30 ΤΡΟ-

ΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 23310-22968

14:30-21:00 ΠΑΠΑΡΗ ΧΡ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΗΑΣ 4 

23310-60064

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 6, ΚΤΕΛ - ΑΣΤΙΚΑ 23310-63620

Κυριακή17-04-2022

08:00-14:30 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

14:30-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Δευτέρα18-04-2022

14:30-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

14:30-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟ-

ΡΑΒΑ 1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

19:00-21:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

21:00-08:00 ΤΕΡΜΕNΤΖΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60279

Φαρμακεία SuperLeague2
Οι διαιτητές της 32ης αγωνιστικής στον Βόρειο Όμιλο

Χαμένος βγήκε ο Μακεδονι-
κός, στην ένταση που έκανε απέ-
ναντι στην Α.Ε. Λευκίμμης, αφού 
η επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε 
να μην την κάνει αποδεκτή.

Όπως αναμενόταν, η ομάδα 
της Θεσσαλονίκης θα κάνει έ-
φεση στην απόρριψη της έντα-
σης, με τις πληροφορίες να α-

ναφέρουν ότι δύσκολα θα έχει 
κάποια τύχη και η έφεση, μετά 
την ένσταση. Μετά από αυτή την 
εξέλιξη, αν δεν αλλάξει κάτι, η 
Κοζάνη είναι πρωταθλήτρια, ε-
νώ η Α.Ε. Λευκίμμης παραμένει 
στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υ-
ποβιβαζεται ο Μέγας Αλέξανδρος 
Τρικάλων! Αναμένουμε πλέον και 

την απόρριψη και της έφεσης, 
ενώ τις επόμενες ημέρες θα σας 
ενημερώσουμε για το πότε θα 
ξεκινήσουν τα μπαράζ για τους 
«ερυθρόλευκους».

Ηεπίσημηανακοίνωσητης
ΕΠΟ:

Κατά την τελευταία της συνε-

δρίαση, η Πειθαρχική Επιτροπή 
της ΕΠΟ έλαβε, μεταξύ άλλων, 
τις εξής αποφάσεις.

Απέρριψε την παρέμβαση 
της Κοζάνης και την ένσταση του 
Μακεδονικού (αγώνας Λευκίμ-
μη-Μακεδονικός).

Γ’ Εθνική
ΈχασετηνένστασηοΜακεδονικόςαπέναντιστηΛευκίμμη

Καταθέτει έφεση - Αγωνία και στα Τρίκαλα!

Αναβολή τουρνουά
λόγω καιρού

Η παρουσίαση της Ακαδημίας ΑΕΚ-VERIA
που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο 
16.4.2022 καθώς και το τουρνουά της Κυριακής 

17.4.2022 αναβάλλονται λόγω έντονης βροχόπτωσης.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Απριλίου 2022 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωρ-
γίου στο Μακροχώρι Ημαθίας 
η Αναστασία Τοσουνίδου σε 
ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Απριλίου 2022 στις 11.30 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεοτόκου στο Κλειδί Η-
μαθίας η Καρκασλή Κεράτσου 
σε ηλικία 64 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Απριλίου 2022 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Κων/νος Παναγ. Ζαχαρόπου-
λος σε ηλικία 97 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Παρασκευή 

15 Απριλίου 2022 στις 5.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Βέροιας ο Ιωάν-
νης Χαρπαντίδης σε ηλικία 90 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειάζονται  

και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροί-

ας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων:

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 Ό-
ρους 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.

Ευχαριστήριο του 
3ου Γυμνασίου 

Βέροιας
Το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας ευχαριστεί τους μαθητές και 

μαθήτριες καθώς και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς των 
Γυμνασίων της Βέροιας που έλαβαν μέρος στον μαθητικό 
διαγωνισμό με τίτλο «κυνήγι θησαυρού» που πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Απριλίου 2022 στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης που πα-
ρέδωσαν οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες έδειξε ότι 
περίπου το 70% των μαθητών/τριών βρήκε την δράση ενδια-
φέρουσα και διασκεδαστική, το 85% δήλωσε ότι έμειναν ικα-
νοποιημένοι από την οργάνωση της δράσης και το 90% των 
συμμετεχόντων εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν και 
άλλη φορά σε παρόμοια διοργάνωση.

Επίσης, το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας  ευχαριστεί τον Δήμο 
Βέροιας για την υλικοτεχνική και οικονομική υποστήριξη στην 
υλοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαιτέρως την Αντιδήμαρχο 
Παιδείας κα. Τζήμα Συρμούλα για την αρμονική συνεργασία 
σε όλη την προετοιμασία και διεξαγωγή της παραπάνω δρά-
σης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό ευχαριστεί από καρδιάς:
• Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας,για την ευγενική τους χειρονομία να προσφέρουν 
στο σύλλογό μας το ποσό των 500 ευρώ στη μνήμη του Άλκη 
Καμπανού.

• Την εταιρεία ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ Ελληνικά Κρέατα,για τη 
δωρεά 400 ευρώ,αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το αί-
σθημα της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης που τη 
διέπει.

• Τον υπεύθυνο των καταστημάτων τηλεπικοινωνιών 
NOVA SHOPS και της εταιρείας Computer life,στη Βέροια και 
στη Νάουσα, κύριο Σταύρο Τσέλιο ,για την ευγενική του χει-
ρονομία να στηρίξει το σύλλογό,μας αγοράζοντας  λαμπάδες 
συνολικής αξίας 200 ευρώ  για τους εργαζόμενους, από την 
πασχαλινή μας έκθεση.

• Τη Ναυτική Εταιρεία Ζούρος για τη δωρεά 200 ευρώ
•  Τον κύριο Γιάννη Σισμανίδη και την εταιρεία Sismanidis 

Moda Show  για τη διοργάνωση επίδειξης μόδας φιλανθρω-
πικού χαρακτήρα  με έσοδα προς το σύλλογό μας.Θερμές 
ευχαριστίες στον κύριο Χατζημασούρα,ιδιοκτήτη του κέντρου 
διασκέδασης,Voice live clubbing όπου και πραγματοποιήθηκε  
η επίδειξη ,σε όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης και φυσι-
κά σε όλους τους φίλους μας που μας τίμησαν με την παρου-
σία τους.Τα έσοδα από τις χορηγίες της επίδειξης και από τα 
ποτά των παρευρισκομένων δόθηκαν στη Μ.Αμ.Α.

Τα ποσά από τις δωρεές και τις χορηγίες θα αποταμιευ-
θούν στον κουμπαρά αγάπης της Μ.Α.μ.Α για την αγορά με-
ταφορικού μέσου για τις μετακινήσεις των παιδιών μας.

Με εκτίμηση για το ΔΣ
Η πρόεδρος

Ελένη Γεωργιάδου- Στεφανάκη

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 ιστοσελίδα 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 Μητροπολί-
του Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. 

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

Δήμος Βέροιας: Συνεισφορά 
δημοτών στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο ενόψει Πάσχα
Διανύοντας πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις, γεμάτες άγχος , ακρί-

βεια 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 εγγε-
γραμμένων ωφελούμενων, πόσο μάλλον για τις έκτακτες περιπτώσεις που προ-
κύπτουν 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, αφρόλουτρο, 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, Κοινω-
νικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020».

Σταδίου 51, ΤΚ 59131
Τηλέφωνα :  2331353824, Αθανασία Λαμπριανίδου
2331353811, 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
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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.

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

του Σαββατοκύριακου

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 βοηθός ψήστη 

σε εστιατόριο για πλήρη 

απασχόληση. Πληρ. τηλ.: 

6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για 

κουζίνα σε εστιατόριο-τα-

βέρνα για καθημερινή ερ-

γασία. Μισθός πολύ καλος. 

Υπάρχει και σπίτι για να 

μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για 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.

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 

φροντίδα και περιποίηση 

ηλικιωμένων για 24 ώρες. 
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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



Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

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.)



Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροι-
ας παρουσιάζει τις τρεις 
τελευταίες παραστάσεις 
της σκηνικής απόδοσης 
των διηγημάτων του Δη-
μητρίου Βικέλα Ανάμνη-
σις και ο παπα – Νάρκισ-
σος  στη Σκηνή Χώρου 
Τεχνών Βέροιας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Σάββατο    
16 Απριλίου,
 ώρα 9μ.μ. 
Κυριακή    
17 Απριλίου,  
ώρα 7μ.μ. 
*Όλες οι παραστάσεις 

είναι αμιγείς (με πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης).

Η παράσταση
Η σκηνική απόδοση των διηγημάτων του Δημητρίου 

Βικέλα «Ανάμνησις» και «Ο παπα - Νάρκισσος» ανατέθηκε 
σε δύο νέους σκηνοθέτες ως η πρώτη τους επαγγελματική 
σκηνοθεσία. Οι δύο σκηνοθέτες βιώνοντας το φόβο στην 
πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει μετά την οικονο-
μική κρίση, βιώνοντας την επίδραση σε αυτήν της πανδημί-
ας covid – 19 και του πολέμου πρόσφατα, αναλαμβάνουν 
να σκηνοθετήσουν τα διηγήματα ενός μεγάλου συγγραφέα, 
που ο πατέρας του κατάγεται από τη Βέροια και κατά δήλω-
σή του αυτήν νιώθει πατρίδα του, καθώς εκεί συγκεντρώ-
νονται όλες οι οικογενειακές του παραδόσεις. Τα διηγήματά 
του αναφέρονται στην νεοελληνική πραγματικότητα και 
στους χαρακτήρες των νεοελλήνων μιας Ελλάδας που αλ-
λάζει αντίστοιχα. Όπως ο συγγραφέας μέσα από τα ταξίδια 
του γνωρίζει τον κόσμο και αυτό γίνεται η πνευματική του 
περιουσία, έτσι και η παράσταση μέσα από ένα ταξίδι μέσα 
από τους ανάγλυφους χαρακτήρες του συγγραφέα θέλει να 
γίνει συναισθηματική περιουσία των θεατών. 

Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ντομουχτσής, Βασίλειος 

Γαλουτζής
Σκηνικά – Κοστούμια: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Κινησιολογία: Αφροδίτη Γεωργιάδου
Φωτισμοί: Αντώνης Στεφανόπουλος

Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Promo video - μοντάζ: Παύλος Τσανακτσίδης 
Επιμέλεια μουσικής - βοηθός σκηνοθέτη: Τρύφων Λάζος
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Ηχολήπτης: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Ηλεκτρολόγος - φωτιστής: Γιώργος Βέγκος

Ηθοποιοί: Λάζαρος Γιαννακόπουλος, Μαρία Καραγκιοζί-
δου, Φανή Κονδάρα, Σταυρούλα Κουλούρη, Μαρία Νεφέλη 
Παρασκευοπούλου

Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
Πρεμιέρα: Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, ώρα 9μ.μ.
Θέατρο: Σκηνή Χώρου Τεχνών
Εισιτήρια: 10€ και 8€ τα εκπτωτικά (μαθητικά, φοιτητικά, 

ΑμΕΑ, ανέργων, πολυτέκνων και άνω των 65) κάθε Πέμπτη 
κοινωνικό εισιτήριο: 5€ 

Αγορά εισιτηρίων
Online:https://www.ticketservices.gr/event/anamnisis-

kai-o-papa-narkissos/?fbclid=IwAR3SMx5YC3EVg6so4ijjdv
vs_FRYndQ_m0dk_E6G5Ykk9k2czv1wSi6XWf8, τηλεφω-
νικά: 2107234567 καθημερινά όλο το 24ωρο και τις ημέρες 
των παραστάσεων έως τις 6μ.μ.

Τις ημέρες των παραστάσεων 6μ.μ. – 9μ.μ. από το τα-
μείο του θεάτρου (φουαγιέ Αντωνιάδειας Στέγη Γραμμάτων 
& Τεχνών) 
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Δημητρίου Βικέλα Ανάμνησις και ο παπα – Νάρκισσος
σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντομουχτσής, Βασίλειος Γαλουτζής

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο 
Βέροιας στη Βαρκελώνη

για πρόγραμμα Erasmus+

Δήμος Αλεξάνδρειας: Διανομή προϊόντων 
για τον Απρίλιο από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, σε ωφελούμενους της Δομής

Α π ό  τ ι ς 
5/4/2022 η 
παιδαγωγική 
ομάδα που 
αποτελείται 
από δύο εκ-
παιδευτικούς 
του  Εργα -
σ τ η ρ ι α κ ο ύ 
Κέντρου και 
δέκα μαθη-
τές του το-
μέα Πληρο-
φορικής του 
1ου και 3ου 
Ε σ π ε ρ ι ν ο ύ 
Ε Π Α Λ Β έ -
ροιας βρίσκεται στη Βαρκελώνη και υλο-
ποιεί πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό: 
«2021-1-EL01-KA121-VET-000011090» 
και τίτλο «e-monuments – Πολιτισμικά 
μνημεία σε εικονικούς γεωχωρικούς κό-
σμους». 

Σε προπαρασκευαστικό στάδιο οι μα-
θητές παρακολούθησαν μάθημα Ισπα-
νικών, ήρθαν σε επαφή με UAV (drone), 
συμμετείχαν σε εκπαίδευση τεχνικών φω-
τογραμμετρίας και παρακολούθησαν ημε-
ρίδα που οργάνωσε ο δήμος της Ηρωικής 
πόλης της Νάουσας στο κτίριο Ερια με 
εισηγητή τον καθηγητή του τμήματος Α-
γρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΑΠΘ Κωσταντίνο Τοκμακίδη.

Η ομάδα εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο 
της Βαρκελώνης και ακολούθησε γνωρι-
μία με τον φορέα υποδοχής στις εγκατα-
στάσεις του, μάθημα Ισπανικών, Ισπανι-
κής κουλτούρας και βραδινός περίπατος 
στην γύρω περιοχή.

Έκπληξη για όλους οι μεγάλοι δρόμοι 
χωρίς κίνηση, οι πολλοί πεζόδρομοι στο-
λισμένοι με λογής - λογής καλλιτεχνήμα-

τα, οι ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές πινελιές, 
το πράσινο, οι μικρές πλατείες σε κάθε 
σχεδόν τετράγωνο και τα μοντέρνα ψηλά 
κτίρια που φαίνονται φωτισμένα από με-
γάλες αποστάσεις.

Τις επόμενες μέρες έγινε βιωματική 
εκπαίδευση στη χρήση του drone σε κο-
ντινό πάρκο, όπου οι μαθητές απέκτη-
σαν εξοικείωση στον έλεγχο της πτήσης 
στην λήψη φωτογραφιών και βίντεο και 
στις τεχνικές χαρτογράφησης. Στο πολι-
τιστικό μέρος έγινε επίσκεψη στην πλα-
τεία Sant Jaume, όπου το διοικητήριο και 
οι Καταλανικές σημαίες, στο εκπληκτικό 
μουσείο Εθνικής Τέχνης της Καταλονίας, 
στο εμπορικό κέντρο Las Arenas. Η ομά-
δα είδε τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα 
του Gaudi casa batlo και casa mila, την 
γοτθική συνοικία, τις διάσημες πλατείες 
Plaza de España και de Catalunya και 
παρακολούθησε παράσταση των μαγικών 
σιντριβανιών.

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και Εθνικός φορέας Συντονισμού για την 
Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, θα 
πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης στις ωφελούμενες οικογένειες 

– μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τον 
μήνα Απρίλιο, τη Μ. Δευτέρα 18/04/2022 και την 
Μ. Τρίτη 19/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως 
15:00 μ.μ., στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου, τηρώντας με υπευθυνότητα το υγειονομικό 

πρωτόκολλο.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί 

αρωγό για τους πολίτες του δήμου μας, 
οι οποίοι στερούνται βασικών αγαθών 
και διαβιώνουν σε ιδιαίτερες συνθήκες, 

εκφράζοντας με τον 
τρόπο αυτό έμπρακτα 
την κοινωνική αλλη-
λεγγύη.

Οι ωφελούμενοι 
της Δομής θα ενημε-
ρωθούν με προσωπι-
κό μήνυμα (sms) για 
την ημερομηνία διεξα-
γωγής της διανομής, 
με εξαίρεση δικαιού-
χους που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να λά-
βουν sms, οι οποίοι 
θα ενημερωθούν τη-
λεφωνικά.

Το Κοινωνικό Πα-
ντοπωλείο του Δήμου 
Αλεξάνδρειας στεγά-
ζεται στην Πλατεία Σι-
δηροδρομικού Σταθ-
μού, τηλ. 2333053071 
& 2, ώρες λειτουργί-
ας Δευτέρα – Παρα-
σκευή 08:00 – 16:00.
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