
Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 
χρόνια, από τους Μικρασιάτες της 
Ημαθίας και την Αντιπεριφέρεια

Ο πολίτης-
καταναλωτής, 

το μεγάλο 
θύμα

 της εποχής
Του Γιάννη Μαγκριώτη

Κυριακή τής Πεντηκοστής
και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

στο Σέλι

Σπατάλη νερού από χαλασμένη βρύση 
στο παρκάκι μετά τον Αγ. Αντώνιο

Ψάχνουν ασφαλές πεζοδρόμιο 
οι κάτοικοι της Αφροδίτης, 
Γηροκομείου και Ομήρου

Συνελήφθη δράστης 9 κλοπών 
από αποθήκες αγροκτημάτων 

σε χωριά της Ημαθίας

ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έλαμψε και πάλι η Κωνσταντίνα Καλοΐδου!

Πολλές επιτυχίες για τις αθλήτριες του Συλλόγου 
στον Διεθνή αγώνα ROYAL GROWN
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Ανάπτυξη στις επιχειρήσεις 
μόνο μέσω ΕΣΠΑ,

αφού ως γνωστόν λεφτά πια 
στην αγορά δεν υπάρχουν!!!

Η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή για την περίοδο 2021-2027 φέρνει μια μικρή 
αχτίδα χρηματοδοτικής ελπίδας για τους μικρομεσαίους 
που παλεύουν με τα κύματα της ακρίβειας. Φυσικά το 
τοπίο είναι γνωστό και δεν σημαίνει ότι θα μοιράσουν 
χρήματα προς πάσα κατεύθυνση, αλλά θα χρειαστούν 
μελέτες και σχέδιο που θα «παίξουν» για να κερδίσουν 
χρηματοδότηση. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δοθεί 
βοήθεια και στήριξη από τις υπηρεσίες των Περιφερει-
ών, μέσα από τις οποίες υλοποιούνται αυτά τα προ-
γράμματα. Να ανοίξει η ομπρέλα και να καλύψει όσο το 
δυνατό περισσότερους ενδιαφερόμενους, που θα πρέ-
πει να λάβουν την μέγιστη δυνατή βοήθεια και καθο-
δήγηση για να ανέβουν στο χρηματοδοτικό τρένο. Εδώ 
που τα λέμε με αυτή την κρίση στην αγορά η μοναδική 
δυνατότητα επένδυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης 
είναι αυτά τα προγράμματα, αφού ως γνωστόν λεφτά 
πια στην αγορά δεν υπάρχουν!!! 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ψάχνουνασφαλέςπεζοδρόμιοοικάτοικοι
τηςΑφροδίτης,ΓηροκομείουκαιΟμήρου

Με αφορμή τις παρεμβάσεις του δήμου σε σημεία της 
Βέροιας για κατασκευή πεζοδρομίων, κόμβων κ.α. δημότες 
που κατοικούν γύρω από την Βίλα Βικέλα διαμαρτύρονται 
για την έλλειψη πεζοδρομίων και την επικινδυνότητα κυ-
κλοφορίας. 

Συγκεκριμένα η μεγάλη ανηφόρα της οδού Αφροδίτης 
από τα Παπάκια μέχρι και την κατάληξή της στον δρόμο 
για το Γηροκομείο το πεζοδρόμιο κατά την άνοδο(από την 
δεξιά πλευρά) είτε είναι ανύπαρκτο, είτε είναι χαμηλό και 
αφύλακτο. Αν στρίψετε αριστερά μετά την ανηφόρα για Ρα-
χιά ή για την οδό Ομήρου δεν υπάρχει καθόλου πεζοδρό-
μιο, παρά το γεγονός ότι καθημερινά διέρχονται εκατοντά-
δες πεζοί και ιδιαίτερα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολικό 
συγκρότημα στα Γιοτζαλίκια. Το ίδιο δυστυχώς συνεχίζεται 
και σε όλο το μήκος της Ομήρου με κατεύθυνση προς το 
9ο δημοτικό σχολείο, με ράμπες, πάρκινγκ και πουθενά 
πεζοδρόμιο.  Η διάνοιξη του δρόμου προς τα Γιοτζαλίκια(οδός Ρωμανίας) και η κατασκευή πεζοδρομίων, δυστυχώς δεν 
συνεχίστηκε στους γύρω δρόμους που είναι πραγματικά επικίνδυνοι για την κυκλοφορία των πεζών. 

Μήπως χωράει και προς τα εκεί πάνω κάποια τεχνική παρέμβαση; 

Μια γλυκιά Αγια Σοφιά ,δια χειρός Σακαλή

Χρονιά επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και o σύλλογος Μικρασιατών 
Ημαθίας διοργανώνει σειρά δράσεων σε συνεργασία με την Π.Ε. Ημαθίας και συλλόγους του Νομού.

Προς τούτο δόθηκε και μια συνέντευξη Τύπου χθες με παρουσίες μελών και εκπροσώπων συλλόγων αλλά και 
χορηγών. Το «κερασάκι» ωστόσο της συνέντευξης ήταν μια τούρτα για το «κλείσιμο», προσφορά του ζαχαροπλάστη 
Αργύρη Σακαλή, που ήταν παρών και μάλιστα εμφανώς αδυνατισμένος, καλυμμένη με ζαχαρόπαστα και με την φω-
τογραφία της Αγια Σοφιάς, φωτισμένη, για να γλυκάνει προφανώς την πίκρα των Ελλήνων της Ανατολής και όχι μόνο, 
από όσα συνέβησαν στα γειτονικά παράλια…

Διάβασα στον χθεσινό ΛΑΟ για την αλόγιστη κατανά-
λωση νερού από την βρύση του 3ου δημοτικού σχολείου 
Βέροιας στο Τζαμί και στον πρωινό παρατηρητικό μου 
περίπατο έπεσα επάνω σε μια περίπτωση απώλειας 
νερού λόγω βλάβης.

 Επανήλθα στο παρκάκι της Αγ. Αντωνίου, λίγο πιο 
κάτω από την εκκλησία για να τσεκάρω μήπως επισκεύ-
ασαν τα σπασμένα παγκάκια για τα οποία σας έγραψα 
πριν λίγες ημέρες. Και ενώ απογοητευμένος αντίκρυσα 
την ίδια κατάσταση, παρατήρησα ότι στην χτιστή βρύση 

που βρίσκεται μέσα στο παρκάκι για να ξεδιψούν οι διερ-
χόμενοι, είχε σχηματιστεί ένα μικρό ποταμάκι στο πίσω 
μέρος της, προφανώς λόγω διαρροής. Δεν είμαι υδραυ-
λικός, ωστόσο κάποια βλάβη πρέπει να έχει υποστεί, με 
αποτέλεσμα αφενός να χάνεται μεγάλη ποσότητα νερού, 
αφετέρου να δημιουργείται λάσπη και στάσιμα νερά στο 
σημείο. Ας κάνει τον κόπο κάποιος τεχνικός από την 
ΔΕΥΑΒ να πεταχτεί στο σημείο και να αποκαταστήσει 
την βλάβη.    

Σπατάλη νερού από χαλασμένη βρύση
στο παρκάκι μετά τον Αγ. Αντώνιο



Μέτρα Πυροπροστασίας: Καθαρισμοί στο Σέλι και στο γειτονικό Δασόκτημα
 
Με αφορμή την επιστολή 350 κατοίκων του Σελίου ανα-

φορικά με την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια του 
χωριού και των επακόλουθων συσκέψεων υπό την αιγίδα της 
Πολιτικής Προστασίας, όπου συμμετείχαν το Δασαρχείο, η 
Πυροσβεστική και τοπικοί Δασικοί συνεταιρισμοί ,ξεκίνησαν 
εδώ και λίγες ημέρες εργασίες καθαρισμού στο γειτονικό 
Δασόκτημα του συνεταιρισμού Μικρού Μερά το οποίο εφά-
πτεται με τον οικισμό στο βόρειο άκρο του χωριού.

Σκοπός του καθαρισμού από την  πυκνή  βλάστηση /
σπασμένα κλαδιά και δένδρα , από τον  Συνεταιρισμό είναι η 
διασφάλιση των μέτρων πυροπροστασίας του Χωριού όπως 
ζήτησαν το Δασαρχείο και η Πυροσβεστική στην αυτοψία 
που έκαναν στην περιοχή.

Σε ανάλογους καθαρισμούς πρέπει να προβούν και οι 
ιδιοκτήτες οικοπέδων μέσα στο Χωριό όπου η βλάστηση ορ-
γιάζει. Στο κομμάτι αυτό ενεργό ρόλο πρέπει να παίξει και η 
Κοινότητα Σελίου διασφαλίζοντας έτσι την Δημόσια ασφάλεια 
και υγεία.

Εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Α-
νταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους 
των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ 2021-2027 που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημει-
ώνεται ότι το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» αποτελεί 
ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή 
τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονο-
μία της Γνώσης, αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της χώρας και σε εναρμόνιση με τις νέες προτεραιότη-
τες της Επιτροπής.

Είναι το εργαλείο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την 
επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών 
πλεονεκτημάτων. Επίσης, εναρμονίζεται με τις πολιτικές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας, προωθώντας παρεμβάσεις και επενδύσεις που 
συνεισφέρουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα στόχος του προγράμματος είναι η 
αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του 
εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, ώστε να αποτελέσουν βασικό 
μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η στρα-
τηγική του είναι συμπληρωματική με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF), ο οποίος χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και μα-
κροπρόθεσμες επενδύσεις για την παραγωγικότητα και ανθεκτικότητα 
της οικονομίας.

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 
οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων Ταμείων:

-Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ)
-Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ)
-Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)
-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού 

Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)
Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
-Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τε-

χνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε 
φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

-Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών

-Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστι-
θέμενης αξίας

-Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
-Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊ-

κού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
-Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊό-

ντος
-Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις
-Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρημα-

τικότητας
-Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη
Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων του προγράμματος περιλαμβά-

νονται:

- Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ
- Equifund
- Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Άδωνις Γεωργιάδης: Στην πρώτη ταχύτητα
 η Ελλάδα σε όλη την Ε.Ε.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης 
επεσήμανε: «Με μεγάλη χαρά και μεγάλη υπερηφάνεια ανακοινώνω 
στον ελληνικό λαό ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που πήρε την τελική έγκριση για το πρόγραμμα «Ανταγωνι-
στικότητα», το νέο ΕΠΑνΕΚ, στην καινούργια προγραμματική περίοδο 
2021-27. Η οργανωμένη προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων όλα αυτά τα χρόνια έφερε την Ελλάδα από την 19η θέση 
στην 1η θέση στην απορρόφηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-20 και 
φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα στο νέο ΕΣΠΑ σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση».
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Συνελήφθη δράστης 9 κλοπών από αποθήκες 
αγροκτημάτων σε χωριά της Ημαθίας

-Μαζί με συνεργό του αφαίρεσαν εργαλεία και 
αγροτικά μηχανήματα αξίας πάνω από 8.000 ευρώ
Συνελήφθη στις 13 Ιουνίου 2022 το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-

μικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπός άνδρας, για κλοπές από αποθήκες 
αγροκτημάτων, που έγιναν τον τελευταίο μήνα σε χωριά της Ημαθίας.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προα-
ναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε σε εξωτερικό χώρο της οικίας του, βρέθηκαν 
διάφορα ηλεκτρικά εργαλεία και αγροτικά μηχανήματα, που είχε αφαιρέσει νωρίτερα από 2 
αποθήκες αγροκτημάτων σε περιοχή της Ημαθίας, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμι-
μους κατόχους τους. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τον τελευταίο μήνα, 
ενεργώντας μαζί με άγνωστο συνεργό του και χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του 
συλληφθέντα, διέπραξαν ακόμα 7 κλοπές από αποθήκες αγροκτημάτων, αφαιρώντας διά-
φορα εργαλεία και αγροτικά μηχανήματα.Η λεία τους ξεπερνά τις 8.000 ευρώ, σύμφωνα με 
δηλώσεις των παθόντων.Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση 
των στοιχείων του άγνωστου συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε 
άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Εγκρίθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο 
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027

-Αδ. Γεωργιάδης: Στην πρώτη ταχύτητα η Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ

Εκδήλωση για τα προβλήματα 
και προτεινόμενες λύσεις για τους εργάτες γης
Ο ενιαίος σύλλογος αγροτών Νάουσας διοργανώνει εκδήλωση σε συνεργασία με την 

Διεπαγγελματική Πυρηνοκάρπων με θέμα: Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις  για τους 
εργάτες γης. Η εκδήλωση που είναι ανοιχτή και στην οποία καλούνται όλοι οι αγρότες θα 
γίνει την Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρα  19:30 στην αίθουσα Βέτλανς στη Νάουσα.

Αγροτικός Σύλλογος  
Γεωργών Βέροιας: 
«Αναμένουμε την 

άμεση κινητοποίηση 
των γεωπόνων 

του ΕΛΓΑ»
Με ανακοίνωση του  Αγροτικού Συλ-

λόγου Γεωργών Βέροιας, γνωστοποιείται 
ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος  του 
Αγροτικού  Συλλόγου Γεωργών Βέροιας 
(Χαλκίδης Α. και Ι. Βράνας) προέβησαν 
σε αλλεπάλληλες ενημερώσεις προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεωρ-
γαντά, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ  Ανδρέα 
Λυκουρέντζο και τον αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας  Κ. Καλαιτζίδη,  για τις ζημίες 
που προκλήθηκαν και συνεχίζουν  να 
προκαλούνται  στην παραγωγή (κεράσια, 
ροδάκινα, νεκταρίνια κλπ) από τις έντονες 
και συνεχόμενες βροχοπτώσεις και  τις 
σποραδικές χαλαζοπτώσεις  που πλήτ-
τουν την περιοχή μας.

«Η ανταπόκριση που βρήκαμε ήταν θετι-
κή και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες την 
άμεση κινητοποίηση των γεωπόνων του ΕΛ-
ΓΑ ώστε να εκτιμηθεί η έκταση και η ένταση 
της ζημίας και να προχωρήσουν οι σχετικές 
αναγγελίες», αναφέρουν στην ανακοίνωσή 
τους.



Το Σάββατο 18 και 
την Κυριακή 19 Ιουνί-
ου 2022  στις 9.30 μ.μ. 
η θεατρική ομάδα του 
ΔΗΠΕΘΕ «Καθάρμα-
τα» θα ανεβάσει την 
παράσταση «Ρουλε-
μάν», στις αποθήκες 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., στην Πε-
ριοχή του Σιδηροδρο-
μικού Σταθμού Βέροι-
ας.

Σημείωμα Σκηνο-
θέτη

Εκείνος, με δυσμε-
νή μετάθεση σε ένα 
χωριό της Ημαθίας.

Εκείνη, ένα νεαρό 
κορίτσι γεμάτο όνειρα 
και ελπίδες.

Εκείνος καταφερ-
τζής.

Εκείνη αθώα.
Εκείνος καθηλωμέ-

νος στο χωριό.
Εκείνη, με το ταλέντο της, βρίσκει διέξοδο στη μεγαλούπολη.
Εκείνος εμμονικός, την ακολουθεί.
Εκείνη δυναμική, τον αποκρούει.
Εκείνος θολώνει, φουντώνει και τρελαίνεται.
Εκείνη, δεν υπάρχει πια.
Μια ιστορία διαχρονική και παγκόσμια. Μια ιστορία καταδικασμένη 

να επαναλαμβάνεται. Και εμείς, να την ξαναζούμε.
Η ερασιτεχνική ομάδα ενηλίκων «Καθάρματα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-

ροιας, πατάνε για πρώτη φορά το σανίδι της σκηνής. Και πατάνε γερά!
Συντελεστές Παράστασης
Σύνθεση Κειμένων/Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Δήμητρα Σταματίου
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος, Δαμιανός 

Οικονομίδης
Μουσική Επιμέλεια/ Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης 

Φωτισμοί: Γιώργος Βέγκος, Αντώνης Στεφανόπουλος
Creative/Φωτογραφίες/ Poster/Προβολή: Τάσος Θώμογλου 
Οργάνωση Παραγωγής: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά) 
Θωμάς Γιαννούλης, Λιάνα Γκεντσίδου, Πόπη Κριθάρα, Ελένη Μικρο-

πούλου, Αποστόλης Μοσχόπουλος, Λίνα Μπάκου, Άννα Νικολοπούλου, 
Κάτια Παπαϊωάννου, Βίκυ Ρέμου, Κωνσταντίνα Σαριόγλου, Παναγιώτα 
Σωτηριάδου, Έφη Τσαπαροπούλου, Αντώνης Τσιτλακίδης

Συντελεστές Trailer 
Υπεύθυνος Δημιουργικού: Τάσος Θώμογλου
Σκηνοθεσία: Τάσος Θώμογλου, Πέτρος Μαλιάρας 
Κάμερα/Μοντάζ: Roman Filiev, Παύλος Τσανακτσίδης 
Ηχοληψία/Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Καροτσέρης 
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Δημήτρης Γεωργόπουλος
Πληροφορίες
Πότε: Σάββατο 18, Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 - Ώρα: 21:30
Χώρος: Αποθήκες ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού)
Είσοδος: 5 ευρώ
Προπώληση: Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Παύλου Μελά και Μπιζανίου, 3ος 

όροφος Χώρου Τεχνών Δ. Βέροιας), καθημερινές 08:00 - 14:00
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Προβολή της ταινίας: 
«Πηγή είναι ο λόγος – 

Αναζητώντας την Αόρατη Πόλη»
Η Δημόσια Κεντρι-

κή Βιβλιοθήκη της Βέ-
ροιας, σας προσκαλεί 
στην προβολή της 
ταινίας «Πηγή είναι ο 
λόγος – Αναζητώντας 
την Αόρατη Πόλη» σε 
κείμενα και σκηνοθε-
σία Γιάννη Καισαρίδη, 
που θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 16 Ι-
ουνίου, στις 8.30 μ.μ., 
στη γκαλερί Παπατζί-
κου στη Βέροια.

Κάμερα – Μοντάζ: 
Άγγελος Ζορμπάς

Μουσική: Σούλης 
Λιάκος

Συμμετέχουν τα 
μέλη τής Κυριώτισ-
σας Ουτοπία: Γιάννης 
Αγγέλογλου, Τασούλα 
Ασικίδου, Λέμη Γατοπούλου, Μαρία Γατοπούλου, Γιάννης Καισαρί-
δης, Αλκμήνη Καισαρίδου, Μάγδα Καισαρίδου, Ελένη Καραγιάννη, 
Βίκυ Κατάκη, Σταυρούλα Κατσιγιάννη,  Ειρήνη Κωστοπούλου, Αν-
δρέας Μαρολαχάκης, Γιάννης Σαββαΐδης, Γιώτα Σαββαΐδου, Βασιλι-
κή Τσαφή, Χρυσούλα Τσέκα, Μαίρη Τσίγκα,

η ζωγράφος Εύα Αμνιώτη
και ο μουσικός Τάσος Σαρήογλου.
Αερολήψεις: Ευγένιος Βαρακλής
Αφηγήσεις: Ελένη Καραγιάννη, Δημήτριος Καρασάββας, Βύρων 

Παπαγεωργίου, Αναστασία Π.
Παραγωγή: Κυριώτισσας Ουτοπία (Κίνηση Πολιτών Κυριώτισ-

σας, Βέροια) και Γιάννης Καισαρίδης
Η προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης φωτογραφίας 

και ζωγραφικής με θέμα τη ΒΕΡΟΙΑ και φιλοξενείται στη γκαλερί 
μέχρι το Σάββατο 18.6.2022, με την υποστήριξη της Ένωσης Φωτο-
γράφων Κ.Δ. Μακεδονίας και το Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών 
Τεχνών Βορείου Ελλάδος – ΣΚΕΤΒΕ.

Κιθάρα θα παίξει ο μαθητής του Μουσικού Σχολείου Βέροιας Τη-
λεφάνης Τριανταφυλλίδης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις παρακα-
λούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974627144   (Υπεύ-
θυνη έκθεσης: Ισαβέλλα Κωνσταντούδη)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σεμινάριο επαγγελματικού 

προσανατολισμού 
για μαθητές και γονείς, 

μηχανογραφικά και  
αλλαγές στο νέο Λύκειο

Ο  Σ ΥΛ -
ΛΟΓΟΣ ΙΔΙ-
Ο Κ Τ Η Τ Ω Ν 
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι -
Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 
Η Μ Α Θ Ι Α Σ 
και το ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Η Μ Α Θ Ι Α Σ 
στο πλαίσιο 
της έγκαιρης 
και έγκυρης 
ενημέρωσης 
των μαθητών 
και των γονέ-
ων διοργανώ-
νουν ημερίδα 
επαγγελματι-
κού προσανα-
τολισμού με 
τίτλο: 

« Ε Π Α Γ -
ΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ 
Μ Ε Λ Λ Ο Ν , 
ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑ -
ΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ» σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της LABORA 
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης (www.labora.gr). Ομιλητής ο Δρ. Κότιος 
Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Καριέρας, συγγραφέας 
και ιδρυτής της LABORA.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 16/6/2022, 
18:30 έως 20:45 στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(1ος όροφος) Κεντρικής 3, Βέροια (έναντι Λέσχης Αξιωματικών). 

-Το σεμινάριο περιλαμβάνει αναλυτική και στοχευμένη ενημέ-
ρωση για τα τμήματα του μηχανογραφικού και τις αλλαγές στο Νέο 
Λύκειο. Ενδεικτικά οι θεματικές που θα αναλυθούν είναι οι εξής:

• οι νέες αλλαγές στο Λύκειο (ελάχιστη βάση εισαγωγής, συντε-
λεστές βαρύτητας, υπολογισμός μορίων με παραδείγματα κ.ά.)

• επιλογή κατεύθυνσης - προσανατολισμού
• επαγγέλματα του μέλλοντος με τα νέα δεδομένα της πανδημίας
• επαγγελματικές προοπτικές τμημάτων στο σύνολο τους μέσω 

μιας έξυπνης παρουσίασης και διαχωρισμού των τμημάτων σε ο-
μάδες

• διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των τμημάτων, πορεία των βά-
σεων και νέα δεδομένα

• αναφορά σε βασικές εγκυκλίους (μετεγγραφές, ειδικές κατηγο-
ρίες κ.λπ.).

• ορθή μεθοδολογία συμπλήρωσης μηχανογραφικού
• ερωτήσεις κοινού και επίλυση αποριών

Νέο Δ.Σ στο Περιφερειακό 
Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού  Βέροιας
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ του Περιφερειακού Τμήματος 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  Βέροιας, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΓΚΟΥΝΤΗ-ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ  ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ 
ΤΑΜΙΑΣ:  ΕΛΕΝΗ  ΦΡΑΝΤΖΑΚΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  ΜΑΡΙΑ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:   ΑΙΜΙΛΙΑ  ΑΡΜΕΝΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :  ΕΙΡΗΝΗ  ΓΚΟΥΝΤΗ 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :  ΜΑΡΙΑ  ΤΣΕΚΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ  & ΤΑΤΙΑΝΑ 

ΒΡΑΝΑ 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
Πρόσκληση 

σε καλοκαιρινή εκδήλωση
Η Εύξεινος Λέσχη Ειρηνούπολης σας προσκαλεί στην καλοκαι-

ρινή εκδήλωση για το 2022 «Ιούνιος ο Κερασινός – Εμπόδια Λήθης 
– Ποντιακό Πανουρ» που θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Σχολείο 
Αγγελοχωρίου την Παρασκευή 17 Ιουνίου και ώρα έναρξης 21.30. 

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα: 
Αλέξης Παρχαρίδης τραγούδι, Φάνης Κουρουκλίδης λύρα, Δημή-

τρης Τριανταφυλλίδης Λύρα τραγούδι, Χάρης Συμεωνίδης νταούλι, 
Νίκος Ματζηρίδης κλαρίνο, Πόλυς Συμεωνίδης τύμπανα, Δημήτρης 
Φουντουκίδης πλήκτρα ήχος.

Στις 18 και 19 Ιουνίου
Την παράσταση «ΡΟΥΛΕΜΑΝ» παρουσιάζει 

η Ομάδα «Καθάρματα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας



Για ένα νομοθέτημα που μέσω 
της αναμόρφωσης του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
επιβεβαιώνει την προσήλωση της 
Κυβέρνησης της ΝΔ στην ανάπτυξη 
ενός υγειούς και εύρωστου χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος που 
θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια επ’ ωφελεία του Δημοσίου 
συμφέροντος, των νοικοκυριών και 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας, έκανε λόγο ο Αν. Γεν. Γραμ-
ματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής 
Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
από το Βήμα της Βουλής.

Στην σχετική τοποθέτησή του ο 
κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι μετά την 
άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, μετά την πρόω-
ρη εξόφληση του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, μετά την έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας στο οποίο η χώρα μας εισήλθε επί των ημε-
ρών ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 
παγιώνει το καθεστώς οικονομικής κανονικότητας στην 
Ελλάδα.

Γιατί ενώ το Ταμείο έφερε την αποστολή του σε 
πέρας με αξιοσημείωτη επιτυχία, λειτουργώντας ως 
φορέας διάσωσης των ελληνικών τραπεζών και συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στο να αποφευχθεί το «κούρε-
μα» καταθέσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
της Ελλάδας, εντούτοις, με την πάροδο των δύσκολων 
καιρών, ο υφιστάμενος ρόλος του, πολύτιμος κατά το 
παρελθόν, τώρα θα αποτελούσε αναπτυξιακό βαρίδι 
αντί για αναπτυξιακό ελατήριο.

Και αυτό, όπως εξήγησε ο Βουλευτής Η-
μαθίας, θα συνέβαινε επειδή η παρουσία του 
Ταμείου στις τράπεζες, ως εποπτικού φορέα 
ελέγχου και έγκρισης των αποφάσεών τους, 
σημαίνει πλέον στην πράξη μειωμένη κερ-
δοφορία, μη βιώσιμο αριθμό μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, αδυναμία προσέλκυσης ιδι-
ωτικών κεφαλαίων, αδυναμία προσέλκυσης 
ικανών στελεχών αλλά και ασύμμετρους όρους 
ανταγωνισμού, με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
και διεθνείς τράπεζες.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι οι λογι-
κές κρατικού ελέγχου του τραπεζικού συστή-
ματος που συνεχίζει να ονειρεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι αυτές που είχαν οδηγήσει στις αλήστου 
μνήμης εποχές των δεκαετιών ‘80 και ‘90, 
όπου η λειτουργία των τραπεζών ήταν υπό 
κρατικό έλεγχο με αποτέλεσμα:

• τα επιτόκια να είναι κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερα από τον εκάστοτε πληθωρισμό, βάζοντας 
μπλόκο στην πρόσβαση των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε στεγαστικά δάνεια και 
άλλες μορφές ιδιωτικής χρηματοδότησης

• τα δεκάδες θαλασσοδάνεια να πνίγουν την υγιή 
επιχειρηματική δραστηριότητα και

• η χορήγηση χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις να 
απαιτεί τραπεζικό ή κομματικό βύσμα

Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει πια – ευτυχώς 
οριστικά, τόνισε ο Βουλευτής Ημαθίας  επισημαίνο-
ντας ότι σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στην καλύτερη 
δυνατή θέση και προσδοκά την ανάκτηση της πλήρους 
αυτονομίας του για να συμβάλει τα μέγιστα στη διαφαι-
νόμενη εκτόξευση της αναπτυξιακής προοπτικής της 
χώρας.
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Λάζαρος Τσαβδαρίδης: «Προτεραιότητα 
της Κυβέρνησης, ένα τραπεζικό σύστημα

 με θετική επίδραση στα νοικοκυριά 
και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα»

Επίσπευση των εκτιμήσεων και λύσεις 
για τις ζημίες εκτός Κανονισμού, 

ζήτησε ο Τάσος Μπαρτζώκας
Με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ  

συναντήθηκε ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας, επικεντρώνοντας τα 
αιτήματα του σε δυο άξονες. 
Πρώτον, να ολοκληρωθεί η 
εκτιμητική διαδικασία το συ-
ντομότερο για τις ζημίες που 
αποζημιώνονται βάσει του Κα-
νονισμού, τονίζοντας ότι «ο πα-
ράγοντας χρόνος καθορίζει το 
δίκαιο των αποζημιώσεων».

Δεύτερον, ο Βουλευτής ε-
πεσήμανε στον κ. Λυκουρέντζο 
ότι απαιτείται κινητοποίηση του 
ΕΛΓΑ και για εκτίμηση της έκτα-
σης της καταστροφής και του 
κόστους που συνεπάγεται για 
τους αγρότες από τις συνεχό-
μενες κακοκαιρίες, για ζημίες 
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό. Όπως δήλωσε ο Τάσος Μπαρτζώκας, «η έγκαιρη οριοθέτηση 
των περιοχών που εμφανίζουν ζημίες, θα μας επιτρέψει να συντονίσουμε τις ενέργειες για αποζημίωση 
των παραγωγών με το κατάλληλο, χρηματοδοτικό εργαλείο και να πληρωθούν οι παραγωγοί το συντο-
μότερο δυνατόν, όπως έγινε και πέρυσι».

Ο Βουλευτής ενημερώθηκε για τη διαδικασία προσλήψεων γεωπόνων που ήδη τρέχει, οι οποίοι, 
όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, θα αναλάβουν υπηρεσία μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Για την 
Ημαθία προβλέπονται περίπου 20 γεωπόνοι, ενώ ο Τάσος Μπαρτζώκας απέσπασε τη διαβεβαίωση ότι 
θα προσληφθούν όσοι χρειάζονται. 

Παρακολουθώντας την εκτιμητική διαδικασία βήμα βήμα, ο Βουλευτής βρίσκεται σε διαρκή επικοι-
νωνία, τόσο με τους πληττόμενους παραγωγούς όσο και με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται η υπόσχεση της Κυβέρνησης για διαρκή στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Τάσος Μπαρτζώκας:  Να ανοίξει η κάνουλα 
της ρευστότητας από τις τράπεζες

-Ζήτησε αντιπυρική μέριμνα για τη Βεργίνα 
Με ιδιαίτερες αναφορές στη Βεργίνα αλλά και επαναφέροντας το αίτημα να ασκηθεί πίεση στις τρά-

πεζες, ώστε να δοθεί ρευστό στις επιχειρήσεις, τοποθετήθηκε ο Τάσος Μπαρτζώκας στο νομοσχέδιο 
για την αναμόρφωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «ο τραπεζικός τομέας, οφείλει να επιστρέψει την κρατική στήριξη 
που έχει λάβει, από το κράτος όλα αυτά τα χρόνια, στην κοινωνία και την επιχείρηση, απλουστεύοντας 
τον δανεισμό και εξορθολογίζοντας τα κριτήρια δανεισμού».

Ο Βουλευτής επανέφερε και το αίτημα του για αυξημένη μέριμνα ενίσχυσης της αντιπυρικής προ-
στασίας για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Βεργίνας, ζητώντας «είτε την εκ νέου απόφαση για Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο πέριξ της Βεργίνας, το οποίο λανθασμένα καταργήθηκε, είτε, με την έστω στο και πέντε, 
ένταξη στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ιδιαίτερη αντιπυρική μέριμνα, στην οποία έχουν ήδη εντα-
χθεί 11 αρχαιολογικοί χώροι». Ο Τάσος Μπαρτζώκας επεσήμανε ότι «Βεργίνα σημαίνει Ελλάδα»!

Αναφέροντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κλείνουν ακόμα μια αυλαία της πολυετούς οικονο-
μικής κρίσης, καθώς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποχωρεί εντός τριετίας από τον 
τραπεζικό τομέα, ο Τάσος Μπαρτζώκας σχολίασε και τα φορολογικά κίνητρα για πλήρη έκπτωση των 

δαπανών, μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων για επενδύσεις σε 
πράσινη οικονομία, ψηφιο-
ποίηση και ενέργεια.ΜέλλωνΓάμος

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:

Ο ΚΑΣΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
Κων/νου και της Βιολέττας, το γένος 
Εσπερίδη, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΡΗΓΑΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του 
Νικολάου και της Αναστασίας, το γένος 

Μαρκίκου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρό-
κειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει 
στον Ιερό Ναό Αγ. Αντωνίου Βέροιας.

Αναγγελία 
ζημιάς από

βροχόπτωση  
Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 σημειώ-

θηκε βροχόπτωση που έπληξε δενδρώδεις 
καλλιέργειες κερασιού, στην ευρύτερη περι-
οχή της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του 
Δήμου Βέροιας (Μαυροδένδρι) 

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες 
επλήγησαν  καλούνται να καταθέσουν δη-
λώσεις έως την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο 
γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδη-
ρόπουλο Αθανάσιο.  

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας

Κάλεσμα μελών σε αιμοδοσία
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη στις 14 

Ιουνίου ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας καλεί τα 
μέλη του στη δεύτερη τακτική αιμοδοσία του Συλλόγου για το 2022.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στη 
Νέα Νικομήδεια την Κυριακή 19/6/2022, ώρα 9:00 με 13:00.

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς, άνδρες και γυναίκες 
από 18 ετών μέχρι 65. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν φάει 
πρωινό, να έχουν την αιμοδοτική τους κάρτα καθώς και ΑΜΚΑ και 
ταυτότητα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 18/2022 διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας εγκρίθηκε η τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με έδρα τη Βέροια και σκοπό 
τον αναφερόμενο στο καταστατικό, που εκπροσωπείται 
νομίμως, ειδικότερα δε τα νέα άρθρα 1 - 24 σύμφωνα με το 
από 20/03/2022 τροποποιημένο καταστατικό.

ΒΕΡΟΙΑ10/06/2022
ΗΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΙΜΠΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΑΜΔΣΒ446)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ4ΒΕΡΟΙΑ



Γιορτή αποφοίτησης στο 16ο 
Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η γιορτή αποφοίτησης της Στ΄ τάξης, 
στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο,  μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού. Η 
γιορτή παρουσιάστηκε στους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Στ΄ τά-
ξης.Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της διευθύντριας, Ευγενίας Μιχαηλίδου.

Ακολούθησε η παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Τα μαγικά μαξιλάρια,» του 
Ευγένιου Τριβιζά, από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Στ1 τάξης, σε  διασκευή και 
σκηνοθεσία της δασκάλας της τάξης, Περιστέρας Κάτανα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε  βίντεο με φωτογραφίες των παιδιών από την όλη δια-
δρομή τους στο δημοτικό σχολείο, με τίτλο: «Αντίο δημοτικό!» το οποίο επιμελήθηκε η δι-
ευθύντρια του σχολείου.Ακολούθησε η χορωδία της Στ΄ τάξης  της οποίας την επιμέλεια 
είχε ο μουσικός μας, Κωνσταντίνος Κυρατζόπουλος.

Έπειτα παρουσιάστηκαν κείμενα των παιδιών και λογοτεχνικά κείμενα από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες της Στ2 τάξης με θέμα τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνά-
σιο. Την επιμέλεια της παρουσίασης είχε η δασκάλα της τάξης, Ζωή Παντσή.

Τον ήχο της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο εκπαιδευτικός Φώτης Πανανόπουλος.
Τέλος, μοιράστηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες αναμνηστικά αποφοίτησης από 

τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, ο οποίος μερίμνησε και για τη βιντεοσκόπηση της 
εκδήλωσης.Οι διοργανωτές ευχαριστούν  από καρδιάς τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμό-
νων για την προσφορά του και όσους τους τίμησαν με την παρουσία τους.

Τέλος ευχαριστούν όλους τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές για την 
πολύτιμη συμβολή τους στη δημιουργία ενός σχολείου…όπως το ονειρεύονται και ιδιαί-

τερα τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές  και τις μαθήτριες, που 
αφιέρωσαν κόπο και χρόνο για την πραγματοποίηση αυτής της 
εκδήλωσης.

Την Τετάρτη, 8-6-2022 η θεατρική παράσταση «Τα μαγικά 
μαξιλάρια» παρουσιάστηκε στις μαθήτριες και στους μαθητές 
του Νηπιαγωγείου και στις τάξεις Α, Β & Γ του Δημοτικού σχο-
λείου, ενώ την Παρασκευή, 10-06-2022 παρουσιάστηκε στις 
τάξεις Δ & Ε.

6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

Γιορτή λήξης του ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας
Το ΕΕΕΕΚ 

Αλεξάνδρειας, 
τ η ν  Π έ μ π τ η 
9 / 0 6 / 2 0 2 2 , 
πραγματοποί-
ησε τη γιορτή 
λήξης του σχολι-
κού έτους 2021-
2022. Η μαθητι-
κή και η εκπαι-
δευτική κοινότη-
τα διοργάνωσε 
μουσικοχορευ-
τική παράσταση 
και παρουσίαση 
των προϊόντων 
των εργαστηρίων του σχολείου. Ευχαριστούμε θερμά όσους και όσες προσήλθαν και 
μας τίμησαν με την παρουσία τους. Μια δύσκολη, από άποψη υγειονομικών συνθη-
κών, αλλά δημιουργική σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και μας κατακλύζει με 
αισθήματα συγκίνησης και αισιοδοξίας για το μέλλον!!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΔΕΙΟΥ
 ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 Το Ωδείο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναού-
σης & Καμπανίας, διοργανώ-
νει δύο εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν:

Το Σάββατο 18 Ιουνίου και 
ώρα 7 μ.μ. στο Μητροπολιτι-
κό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
θα πραγματοποιηθεί Μαθη-
τική Επίδειξη των τμημάτων  
Βυζαντινής Μουσικής, (τάξη 
Γεωργίου Ορδουλίδη και Νέ-
στορα Σαράντη), Πιάνου, (τά-
ξη Μαρίας Πέτκου, και Μάτας 
Ανδρεάδου), Μονωδίας, (τά-
ξη Μαρίας Πέτκου), Κιθάρας, 
(τάξη Γεωργίου Πέκα), Βιολιού, (τάξη Σοφίας Μάιου) και 
Κανονάκι τάξη (Βασιλείου Γουδώνη).

 Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, και ώρα 8 μ.μ., στο Μη-
τροπολιτικό Κέντρο «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση των Καθηγητών του Ωδείου με τίτλο: «Τραγου-
δώντας για τις αλησμόνητες πατρίδες» με τη συμμετοχή του 
Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Ημαθίας. 

Συμμετέχουν: Παζαρέντζης Σταύρος: κλαρίνο
Παζαρέντζης Τρύφων: κλαρίνο
Δούτσης Δημήτριος: ούτι Γουδώνης Βασίλης: κανονάκι
Τουτσιάρης Θεόδωρος: λαούτο
Τσανακλίδης Θεόδωρος: ποντιακή λύρα, τραγούδι
Ζερδαλής Σωτήρης: κρουστά, τραγούδι
Πέτκου Μαρία: τραγούδι Σπετσιώτου Θεοδώρα: τραγούδι
Ζερδαλής Ιορδάνης: τραγούδι
Σαράντης Νέστορας: τραγούδι
Ορδουλίδης Γεώργιος: τραγούδι
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA229
Η ψυχική υγεία ξεκινά από το 5ο ΓΕΛ Βέροιας

    Μαθητές και καθηγητές του 5ου ΓΕΛ Βέροιας είχαν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με ένα θέμα που ανακύπτει 
ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των νέων 
μέσω της συμμετοχής τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Erasmus+ KA229 «Συμπράξεις ανταλλαγών 
μεταξύ σχολείων» με τίτλο «Mental Health for European 
Youth» και κωδικό 2020-1- DE03-KA229-077229_4.

    Έτσι την εβδομάδα 8-14/5/22 βρέθηκαν στο Homburg 
της Γερμανίας, ώστε να συμμετάσχουν μαζί με Γερμανούς, 
Πορτογάλους και Αυστριακούς συμμαθητές και συμμαθήτρι-
ες τους στις εργασίες τις σχετικές με το εν λόγω πρόγραμμα.

    Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν σεμινάρια σχετικά 
με τη διαχείριση συναισθημάτων, τις αιτίες και τις μεθόδους 
καταπολέμησης τους άγχους και των ψυχικών τραυμάτων, 
αλλά παράλληλα και τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούν να αποκτήσουν ισορροπία ψυχική και νοητική μέσω 
της άσκησης και της διατροφής.

Η συνάντηση έκλεισε με μεγάλη επιτυχία και με μια υ-
πόσχεση να δουλέψουν πάνω σε εργαλεία που βοηθούν 
στην κατάκτηση της ψυχικής υγείας, μέχρι στην επόμενη 
συνάντηση τους, αυτή τη φορά στο Λιντζ της Αυστρίας τον 
Οκτώβριο του 2022.

    Συμμετέχοντες/ουσίες ήταν οι μαθητές και μαθήτριες : 
Βαϊνά Άννα, Γερμάνη Μαριλένα, Γκαϊτατζή Στέλλα, Θεοχαρο-
πούλου Αλίκη, Νικόλοβ Νίκος, Παπαδοπούλου Εβελίνα, και 
συνοδοί καθηγητές οι : Αξούριστου Χάρη και Μοσχόπουλος 
Τάσος.

Τι λένε οι μαθήτριες:
   Το ταξίδι στο Homburg της Γερμανίας, λίγες εβδομάδες 

πριν, αποτέλεσε την ευκαιρία να αποκομίσω μια εμπειρία 
ζωής. Από τη μία, η ενασχόληση με το θέμα της ψυχικής υγείας βελτίωσε τον τρόπο που αντιμετωπίζω τις δύσκολες κατα-
στάσεις στη ζωή μου, όπως το άγχος. Από την άλλη, η διαμονή σε μια γερμανική οικογένεια και η διασκέδαση με ανθρώπους 
διαφορετικών πολιτισμών, με τους οποίους υπάρχει καθημερινή επαφή ακόμα και τώρα, μου δίδαξαν πως τα χιλιόμετρα δεν 
μπορούν να χωρίσουν τους φίλους. (Στέλλα)

  Η εμπειρία του να ταξιδεύεις πρώτη φορά στο εξωτερικό είναι πραγματικά αξέχαστη. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτω-
ση δεν ήταν μία απλή επίσκεψη, αλλά μία ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους, να ζήσω τον πολιτισμό ενός διαφορετικού 
λαού και να συμμετέχω σε μια πληθώρα ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων. Η φιλοξενία ήταν ιδιαίτερα θερμή, όλα τα παιδιά 
στάθηκαν στο πλευρό το δικό μου και των φίλων μου από την Ελλάδα ξεναγώντας μας σε νέα μέρη και βοηθώντας μας να 
προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Γίναμε όλοι μία μεγάλη πολιτισμική ομάδα αποτελούμενη από Πορτογάλους, 
Έλληνες, Γερμανούς και Αυστριακούς περνώντας κάθε στιγμή της μέρας μας μαζί και οργανώνοντας μικρές εξορμήσεις σε 
κοντινές πόλεις και πάρκα. Διασκέδασα στο έπακρο και επέστρεψα πίσω γεμάτη αναμνήσεις, οι οποίες θα μείνουν πάντα χα-
ραγμένες στη μνήμη μου! (Μαριλένα) 

  Η περιπέτεια μας στο Homburg ήταν συναρπαστική και υπερβολικά ενδιαφέρουσα! Το πρόγραμμά μας ήταν γεμάτο με εν-
διαφέρουσες δραστηριότητες και μπορέσαμε να γνωρίσουμε πολλά άτομα από διαφορετικές χώρες και να δεθούμε μαζί τους. 
Ένιωσα αρκετή θλίψη όταν έπρεπε να φύγουμε, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να ζήσω και να βιώσω κάτι 
τόσο φανταστικό! Το προτείνω σε όλους, γιατί αυτή την εμπειρία δεν θα μπορέσεις να την ζήσεις στο μέλλον. (Εβελίνα)

 Το Erasmus δεν είναι μόνο ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά μια αξέχαστη εμπειρία. Στη Γερμανία γνωρίσαμε μια νέα κουλ-
τούρα, δοκιμάσαμε νέα φαγητά και εξασκηθήκαμε στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα. Οι οικογένειες υπήρξαν πολύ 
φιλόξενες απέναντι μας και επισκεφθήκαμε διάφορες πόλεις τόσο με αυτές όσο και με τους καθηγητές μας. Δημιουργήσαμε, 
ακόμη, φιλίες οι οποίες θα κρατήσουν στο πέρασμα του χρόνου. (Άννα)



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Στο πρώτο τετράμηνο του 
2022 η αύξηση του ΑΕΠ είναι 
μειωμένη κατά 50% περίπου, 
σε σχέση με τον στόχο του 
προϋπολογισμού, όμως φέρ-
νει αύξηση των εσόδων από 
τον ΦΠΑ μόνο, κατά 11,4% 
ή 755 εκ. ευρώ, πάντα σύμ-
φωνα με τον στόχο του προ-
ϋπολογισμού, και σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης.  Μάλιστα, ένα 
μεγάλο μέρος των πρόσθετων εσόδων, σύμφωνα πάντα 
με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, είναι από την 
αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ των καυσίμων. Δηλαδή, 
οι πολίτες-καταναλωτές, προσφέρουν στα κρατικά έσοδα, 
λόγω της ακρίβειας, μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2022, 
επιπλέον 755 εκ. ευρώ.

Τα επιπλέον αυτά έσοδα, δημιουργούν ένα σημαντικό 
δημοσιονομικό χώρο, που δίνει στην κυβέρνηση την δυ-
νατότητα να επιστρέψει με την μορφή ενισχυμένου επιδό-
ματος τα χρήματα αυτά στους πολίτες και 
να μειώσει τον ΦΠΑ, για να μην συνεχίσει 
να υπερφολογεί τους καταναλωτές, τους 
επόμενους μήνες, κάτι που έγινε ακόμη 
περισσότερο τον Μάιο, λόγω της αύξησης 
του πληθωρισμού στο 10,7%, σε σχέση 
με τον Απρίλιο. Η αύξηση των τιμών και 
μαζί και των εσόδων του κράτους, θα συ-
νεχιστεί τους επόμενους μήνες, και μάλι-
στα ακόμη περισσότερο, γιατί θα αυξηθεί 
η κατανάλωση, λόγω των εκατομμυρίων 
τουριστών που θα έρθουν στην χώρα μας.

Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δηλώνει ότι: 
Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, για 
να μειώσει είτε τον ΦΠΑ στα καύσιμα και 
σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως και 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύ-
σιμα, που ούτως ή άλλως, είναι από τους 
υψηλότερους στην ΕΕ;

Χρησιμοποιεί μάλιστα τρία επιχειρή-
ματα, τα οποία είναι κάλπικα, για να μας 
πείσει ότι, δεν πρέπει να μειωθούν, ο Ει-
δικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, 
στα καύσιμα, όπως και ο ΦΠΑ, σε βασικά 
καταναλωτικά προϊόντα:

1. Οι μειώσεις δεν θα περάσουν στον 
καταναλωτή. Δηλαδή λέει, ότι στην χώρα 
μας, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματί-
ες δεν εφαρμόζουν τους νόμους και κερ-
δοσκοπούν; Και αν αυτό ισχύει, τι κάνει 
αυτή και οι αρμόδιοι κρατικοί ελεγκτικοί 
μηχανισμοί; Οι άλλες χώρες, μάλιστα και 
με μικρότερη ακρίβεια, γιατί το κάνουν και 
έχουν άμεσα αποτελέσματα; Γιατί η κυ-
βέρνηση της Γερμανίας, 
με καλύτερα εισοδήματα 
όλων των πολιτών της α-
πό εμάς, από 1,8 ευρώ 
το λίτρο, μειώνει το ΦΠΑ 
και τον ΕΦΚ, στα καύσιμα 
και ρίχνει την τιμή στο 1,4 
ευρώ το λίτρο;

Γιατί η Γερμανική κυ-
βέρνηση δίνει κάρτες απε-
ριορίστων μετακινήσεων 
στα αστικά λεωφορεία, εν-
νιά ευρώ τον μήνα και για 
όσο θα υπάρχει υψηλός 
πληθωρισμός, που πάντα 
είναι χαμηλότερος από ότι 
στην χώρα μας;

Γιατί στην Κύπρο, που 
παίρνει την βενζίνη από 
την χώρα μας, επειδή δεν 
έχει διυλιστήρια, δηλαδή 
πληρώνει και επιπλέον 
μεταφορικά, επίσης μείω-
σε τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ, 
που ήταν πιο χαμηλοί α-
πό τους δικούς, μας και η 
τιμή στα πρατήρια της α-
πλής αμόλυβδης είναι 1,5 
ευρώ το λίτρο, ενώ στην 
Ρόδο, με λιγότερα μετα-
φορικά είναι 2,5 ευρώ το 
λίτρο;

2. Δεν υπάρχει δημο-

σιονομικός χώρος. Υπάρχει, όπως τα δικά της στοιχεία 
το αποκαλύπτουν. Τον δημιουργούν με τις αγορές τους 
οι καταναλωτές, λόγω της ακρίβειας, και της αύξησης του 
ύψους του ΦΠΑ, που εισπράττει. Φυσικά επαίρεται για τις 
μειώσεις φόρων που έκανε, στα τρία χρόνια της διακυβέρ-
νησής της, όμως καθόλου τυχαία, όλες αφορούν, μεγάλα 
και πολύ μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες, δηλαδή πολύ 
λίγων προσώπων και εταιρειών, Ελλήνων και ξένων.

3. Δίνουμε τα 40 ευρώ για τρεις μήνες. Το ποσό αυτό 
είναι ευτελές, μπροστά στα επιπλέον που πληρώνει ο 
καταναλωτής, και ακόμη χειρότερα, ανεβάζει τις τιμές, 
γιατί πριμοδοτείτε, έστω και ελάχιστα η κατανάλωση, και 
φυσικά έτσι αυξάνει τα κρατικά έσοδα από τον ΦΠΑ. Η 
κυβέρνηση φέρεται κουτοπόνηρα, και ταυτόχρονα κοροϊ-
δεύει τον κόσμο, γιατί, του παίρνει πολύ περισσότερα από 
ότι του δίνει. Δηλαδή θέλει οι πολίτες και να της αυξάνουν 
τα έσοδα, και να είναι και ευχαριστημένοι, γιατί ένα μικρό 
μέρος από αυτά τους το επιστρέφει. Ενώ αν μείωνε τον 
ΦΠΑ και τον ΕΦΚ, όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες, οι 
πολίτες θα πλήρωνα πολύ λιγότερα, χωρίς να έχει μείωση 
εσόδων, από αυτά που είχε προϋπολογίσει, και χωρίς ξε-
γελά τον κόσμο, ότι τους επιστρέφει λεφτά. 

Και χαμένος και κορόιδο, ο πολίτης-καταναλωτής.

Π α ρ ά  τ η ν 
κακοκαιρία των 
τελευταίων η-
μερών και το 
κρύο δεκάδες 
Σελιωτες κά -
το ικο ι  παρα -
βρέθηκαν την 
Κυριακή 12 Ιου-
νίου ημέρα τής 
Πεν τηκοστής 
και την Δευτέρα 
13 Ιουνίου του 
Αγίου Πνεύμα-
τος στον  Όρ-
θρο και την θεία 
Λειτουργία στον 
Ι.Ν.  των Αγίων 
Α π ο σ τ ό λ ω ν  
στο Σέλι. Χορο-
στατησε ο αγα-
πητος Σελιωτης 
Αρχιμανδρίτης 
Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς 
Φακας. Η Λει-
τουργεία πραγ-
ματοποιήθηκε 
στην εκκλησία 
των Αγιων Απο-
στόλων μια και 
στην εκκλησία 
της Παναγίας ε-
κτελούνται έργα 
συντήρησης. Οι 
κάτοικοι  μετα 
έδωσαν ραντε-
βού για την  Πέμπτη  30 Ιουνίου, ημέρα  της γιορτής των Αγίων Αποστόλων,  οπότε και θα τελε-
σθεί η πανηγυρική Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων στο Σελι.

Γιώργος Φαρσαρώτος 
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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.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
Ο Σύλλογος Κοινωνι-

κής Παρέμβασης «Έρα-
σμος» ευχαριστεί θερμά 
το Γ’ Σύστημα Προσκό-
πων Βέροιας για την προ-
σφορά ειδών ρουχισμού 
και διατροφής, προς κά-
λυψη βασικών αναγκών 
Ουκρανής ωφελούμενης 
του Ξενώνα Βραχείας Δια-
μονής της δομής μας, και 
των παιδιών της.

Κάθε προσφορά α-
πέναντι στον «Έρασμο» 
αποτελεί σημαντική ευ-
εργεσία στον καθημερινό 
αγώνα μας για την προ-
άσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την ανα-
βάθμιση του μέσου όρου 
ποιότητας ζωής των ατόμων και των ομάδων που στηρίζουμε, προά-
γοντας παράλληλα τον τοπικό αλλά και τον εθνικό μας πολιτισμό! 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος    Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου  Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Κυριακή τής Πεντηκοστής 
και Δευτέρα του Αγίου 

Πνεύματος στο Σέλι

Ο πολίτης-καταναλωτής, 
το μεγάλο θύμα της εποχής



Υπέρ των 16 ομάδων στη 
Super League και 16-18 στη 
Super League 2 ο Αλέκος Βο-
σνιάδης. Συντάχθηκε με την πρό-
ταση του ιδιοκτήτη της Λαμίας, 
Πανουργιά Παπαϊωάννου για 
Super League 16 ομάδων ο Αλέ-
κος Βοσνιάδης.

Ο προπονητής της Νίκης 
Βόλου φιλοξενήθηκε στην εκπο-
μπή «Ο κόσμος των Σπορ» στην 
ΕΡΤ3 και τόνισε ότι αν είναι να 
μειωθούν, τότε «ας κάτσουν να 
παίζουν μόνοι τους οι μεγάλοι». 
Αναλυτικά δήλωσε σχολιάζοντας 
την τοποθέτηση Παπαϊωάννου: 
«Είναι ο αριθμός των ομάδων 
που πρέπει να φτάσουμε. Για μεί-
ωση ομάδων, ας κάτσουν να παί-
ζουν μόνοι τους οι μεγάλοι και ας 
αφήσουν τους άλλους να παίζουν 
σε πρωταθλήματα για να περνά 
η ώρα. Είναι ξεκάθαρο, πρέπει 
ν’ ανέβουν παραπάνω ομάδες, ν’ 
ανοίξει το ποδόσφαιρο και στην 
επαρχία. Είδαμε και στο παιχνίδι 
της Εθνικής πόσο διψά ο κόσμος 
της επαρχίας να βλέπει τέτοια 
παιχνίδια. Έχουμε βαρεθεί το τε-
λευταίο διάστημα να βλέπουμε 
παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία 
με 1.000 και κάτω φιλάθλους.

Κάποια στιγμή αυτοί που 
πραγματικά ενδιαφέρονται για την 
πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου πρέπει να πάρουν αποφά-

σεις. Ο κόσμος κουράστηκε να 
βλέπει το ίδιο και το ίδιο. Μπή-
καμε σε διαδικασία να παίζουμε 
πλέι οφ για να παίζουν οι «μεγά-
λοι» περισσότερα παιχνίδια μετα-
ξύ τους, αλλά δεν «περπάτησε» 
καθόλου. Βλέπαμε άδεια γήπεδα 
σε παιχνίδια όπως ΠΑΟΚ - Ολυ-
μπιακός, Άρης - ΠΑΟΚ. Ο κόσμος 
κουράστηκε από τις πολλές επα-
ναλήψεις.

Ένα πρωτάθλημα με περισσό-
τερες ομάδες, γιατί τα πλέι οφ δεν 
βοηθούν το πρωτάθλημα της πα-
ραπάνω κατηγορίας. Να πάρουν 
ό,τι δικαιούνται και οι ομάδες της 
Super League 2. Δεν υπάρχει 
πουθενά πρωτάθλημα αν ασχο-
λείσαι μόνο με την πάνω κατηγο-
ρία. Super League χωρίς Super 
League 2 δυνατή και ανταγωνι-
στική δεν γίνεται. Πολύ λίγοι Έλ-
ληνες ποδοσφαιριστές στη Super 
League. Η Super League 2 είναι 
μια διέξοδος για όλους αυτούς.

Πρέπει να προσεχθεί το πρω-
τάθλημα, να παρθούν μέτρα για 
να μην μπαίνει ο καθένας σε ε-
παγγελματικά πρωταθλήματα και 
δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί. Να 
μπορούν να παίξουν οι υγιείς ο-
μάδες. Και κάποια στιγμή 16-18 
ομάδες στη Super League 2 υ-
γιείς κι ένα πολύ δυνατό πρωτά-
θλημα για να μπορούν όλοι αυτοί 
οι ποδοσφαιριστές να βρουν δι-

έξοδο στην παραπάνω κατη-
γορία. Βλέπουμε στο ελληνικό 
πρωτάθλημα αγώνες χωρίς 
Έλληνα παίκτη. Τα παιδιά που 
έχουν βρει διέξοδο στο εξωτε-
ρικό είναι και σε καλή κατάστα-
ση, έχουν παραστάσεις από 
πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά 
πρωταθλήματα.

Γιατί να χάσουμε την ευ-
καιρία να έχουμε περισσότε-
ρα Ελληνόπουλα που παίζουν 
στα δικά μας πρωταθλήματα; 
Δεν είναι κακό να υπάρχουν 
πολλοί Έλληνες στον ΠΑΟΚ, 
τον Ολυμπιακό, τον Παναθη-
ναϊκό και ο κάθε ομοσπονδια-
κός προπονητής να μπορεί να 
επιλέξει από μία μεγαλύτερη 
δεξαμενή παικτών».

ΠανουργιάςΠαπαϊωάννου:
«Πρέπειναέχουμε

περισσότερεςεπαρχιακές
ομάδεςστηSL»

Για την αναγκαιότητα της αύξησης των ομά-
δων της Super League σε 16 μίλησε στην 
ΕΡΤ3, ο ιδιοκτήτης της Λαμίας, Πανουργιάς 

Παπαϊωάννου Ο Πανουργιάς Παπαιώαννου δήλω-
σε ότι: «Είναι άδικο να μην υπάρχουν 16 ομάδες 
στο πρωτάθλημα της Super League, γιατί θα πρέ-
πει να συμμετέχουν περισσότερες επαρχιακές ομά-
δες. Εμείς προτείναμε την αύξηση από 14 σε 16, 
αλλά κάποιοι απέρριψαν το αίτημά μας. Θα πρέπει 
να το σκεφτούν ξανά.

Το πρωτάθλημα πρέπει να γίνεται με 16 ομάδες, να μην είναι τα 
πλέι οφ και τα πλέι άουτ έτσι όπως είναι γιατί κάποιες ομάδες μπαί-
νουν στο γήπεδο για να πάρουν αποτέλεσμα και κάποιες μπαίνουν 
για να μπούνε. Και αυτό το λέω και για το φετινό, και για το περσινό 
και το νέο πρωτάθλημα που θα έρθει.

Με 14 ομάδες το πρωτάθλημα δεν είναι αξιόπιστο. Δεν εννοώ κάτι 
πονηρό, αλλά ότι παίζονται κάποια παιχνίδια που δεν έχουν καμία 
ουσία, καμία σημασία».

Εν όψει του κρί-
σιμου δεύτερου 
αγώνα μπαράζ, 

η Διοίκηση της ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ παρέθεσε 
γεύμα στο ποδοσφαιρι-
κό τμήμα και τα στελέ-
χη της ομάδας.

Σε άριστο, οικογενειακό κλί-
μα και μετά από το αγωνιστικό 
πρόσωπο που έδειξαν οι ποδο-
σφαιριστές της «Βασίλισσας» στο 
πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία, εκ-
φράστηκε η πίστη ότι η ομάδα 
μπορεί να καταφέρει τη μεγάλη 
ανατροπή!

Οι «κυανέρυθροι» ευχαρι-
στούν το κατάστημα «Όπως Πα-
λιά» στην Κουμαριά Βέροιας, για 
την άριστη φιλοξενία.

Επίσης ο ιδιοκτήτης της τα- βέρνας κ. Στέργιος Μούρνος ευ-
χαρίστησε τον διευθύνοντα Σύμ-

βουλο του ΝΠΣ Βέροια Αχιλλέα 
Μπίκα  και ευχήθηκε καλή επι-

τυχία στην ομάδα  και να φέρει 
γούρι στην βασίλισσα του βορρά. 
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Στην ταβέρνα ‘Όπως Παλιά» στην Κουμαριά
γευμάτισαν οι παίκτες της Βέροιας

ΑλέκοςΒοσνιάδης:«Αςπαίζουνμόνοιτους...»

Ανακοίνωση της Λαμίας
για τα εισιτήρια το Σάββατο

με τη ΒΕΡΟΙΑ
Η ομάδα της Λαμίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια 

του επαναληπτικού αγώνα μπαράζ κόντρα στη Βέροια, που θα διε-
ξαχθεί το Σάββατο 18/6 (20:00).

Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ Λαμία ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι για το παιχνίδι 

με τη Βέροια, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των αγώνων μπα-
ράζ, το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 20:00, για όσους δεν έχουν εισιτή-
ριο διαρκείας, η Γενική είσοδος ορίζεται στα 5€.

Όλοι οι μαθητές (ημ. γεννήσεως 2004 και μετά), ΔΩΡΕΑΝ.
Προπώληση εισιτηρίων θα πραγματοποιείται:
είτε ηλεκτρονικά μέσω viva.gr πατώντας ΕΔΩ
είτε από τα γραφεία της ομάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όρο-

φος από την Τρίτη 14/6 μέχρι και την Παρασκευή 17/6 από τις 10:00 
μέχρι τις 20:00 και το Σάββατο 18/6 από τις 10:00 μέχρι τις 16:00.



Αγωνιζόμενη 
χωρίς άγχος, 
μετά την μεγά-

λη της επιτυχία στους 
πανελλήνιους αγώνες 
νεανίδων, η αθλήτρια 
της Κικής Χωματά, 
πήρε χρυσό μετάλλιο 
στο πρόγραμμα με 
στεφάνι, ασημένιο στη 
μπάλα & στις κορίνες, 
και χάλκινο μετάλλιο 
στο Σύνθετο Ατομικό. 
Έκλεισε με τον καλύ-
τερο τρόπο τη φετινή 
αγωνιστική χρονιά και 
περιμένει με ανυπο-
μονησία την επόμενη, 

για ακόμη μεγαλύτερα 
πράγματα.

ΑΠΟΥΣΑ
ΗΕΛΕΝΗΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ

Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί 
για μια ακόμη φορά φέτος, λό-
γω τραυματισμού, η ικανότατη 
και πρωτοκλασάτη νεάνιδα α-
θλήτρια της Βασιλικής Δίντση. 
Πρόλαβε να κάνει μόνο έναν α-
γώνα, τον περιφερειακό Β. Ελ-
λάδας, που τα πήγε θαυμάσια. 
Ευχόμαστε να μπορέσει να δείξει 
τις ικανότητές της, την επόμενη 
χρονιά, στην κατηγορία πλέον 
των γυναικών.

Αξιόλογη εμφάνιση και από 
την νεάνιδα αθλήτρια (2ης χρο-
νιάς) ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΝΤΟΥ. Ήταν 5η 
στη μπάλα, 7η στις κορίνες & 7η 
στην κορδέλα.

ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙΜΟΝΟ
ΠΑΡΩΝΑΛΛΑΚΑΙΜΕΛΛΟΝ

ΣΤΟΝΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ
Αρχίζει να βρίσκει τον καλό 

της εαυτό (προ covid) η κορασί-
δα 2ης χρονιάς, αθλήτρια της Κι-
κής Χωματά , ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ. 
Αγωνιζόμενη στην καλή (Α΄) κα-
τηγορία, πήρε χάλκινο μετάλλιο 
στη μπάλα και Πέμπτη θέση στις 
κορίνες.

Πολύ καλή εμφάνιση και α-
πό τη άλλη αθλήτρια ( κορασίδα 
1ης χρονιάς), της Κικής Χωματά, 
ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΛΟΓΚΟΥΡΑ. Πή-
ρε χρυσό μετάλλιο στο σχοινάκι 
και 5η θέση στη μπάλα. Πολ-
λοί, στον ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ, πι-
στεύουν στα προσόντα και τις 
δυνατότητες της κορασίδας 2ης 
χρονιάς, αθλήτριας της Βασιλι-
κής Δίντση, ΓΕΩΓΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙ-
ΔΟΥ. Η μικρή , όμως, χρονικά, 
ενασχόληση με το άθλημα δεν 
της πρόσφερε ακόμη μεγάλες 
επιτυχίες. Το μέλλον σίγουρα της 
ανήκει.

Aξιαίπενη και η προσπάθεια 
της ΘΕΝΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ.

Πέρσι ήταν στα μαζικά τμήμα-
τα, του τμήματος της Ειρηνούπο-
λης του ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ και φέ-
τος ο σύλλογος την επιστράτευ-
σε να αγωνιστεί σε επίσημους 
αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής. 
Πολύ μικρότερη, χρονικά, και η 
δικής της ενασχόληση με το ά-
θλημα. Παρ’ όλα αυτά, πραγμα-
τοποιώντας αξιοπρεπέστατη εμ-
φάνιση, κατόρθωσε να πάρει την 

τέταρτη θέση στο πρόγραμμα με 
τη μπάλα.

ΜΕΓΑΛΕΣΕΛΠΙΔΕΣ
ΤΟΥΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΜΑΡΙΝΑΜΠΟΦΤΣΗ
&ΗΙΩΑΝΝΑΤΣΙΦΤΣΗ

Πολλά περιμένει από τις μι-
κρές παγκορασίδες αθλήτριές 
της, η προπονήτριά τους, ΚΙΚΗ 
ΧΩΜΑΤΑ, η συνεργάτιδά της , 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΝΤΣΗ, αλλά και 
όλοι στον ΑΟΡΓ ΒΕΡΟΙΑΣ.Α-
θλήτριες με πολλά προσόντα, 
σωστή προετοιμασία στις μικρές 
ηλικίες, που έρχονται, από τα 
χωριά της Νάουσας. Η Ιωάννα 
Τσιφτσή πήρε το χρυσό μετάλλιο 
στο πρόγραμμα χωρίς όργανο 
και το χάλκινο στο στεφάνι. Η 
Μαρίνα Μπόφτση, το ασημένιο 
μετάλλιο στο στεφάνι και στην 
τέταρτη θέση στο χωρίς όργανο, 
φυσικά, αγωνιζόμενες στην καλή 
(Α’) κατηγορία.

Το μέλλον σίγουρα είναι δικό 
τους.

Όλες οι αθλήτριες του ΑΟΡΓ 
ΒΕΡΟΙΑΣ θα μπορούν να δουν 
και να θαυμάσουν, όσοι παρευ-
ρεθούν την Τετάρτη 22 Ιουνίου 
και ώρα 19:30 στο Φιλίππειο Γυ-
μναστήριο, στην ετήσια επίδειξη 
του συλλόγου. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗ!!

Τέλος ευχόμαστε καλή επι-
τυχία στους επίσημους αγώνες 
Ρυθμικής Γυμναστικής κορασί-
δων & παγκορασίδων, που ακο-
λουθούν.

Μεγάλεςμορφέςστο
BasketBallCampFILIPPOSBC!

από29-30/6και1/7
Ο Ντειβιντ Ινγκραμ στο camp
του ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών που 
πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα θα βρίσκεται εδώ, στη Βέροια, 
το τριήμερο 29,30/6 & 1/7 για να διδάξει τα μυστικά του μπάσκετ στα 
παιδιά της πόλης μας και όχι μόνο.

Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο για 3 μέρες γεμάτες μπάσκετ. 
Μαζί του, μια ακόμα τεράστια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, ο Βαγ-
γέλης Αλεξανδρής.

Τα λέμε στο γήπεδο…
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ΑΟΡΓΒΕΡΟΙΑΣ
Έλαμψε και πάλι η Κωνσταντίνα Καλοΐδου!

ΠολλέςεπιτυχίεςγιατιςαθλήτριεςτουΣυλλόγου
στονΔιεθνήαγώναROYALGROWN
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιούνιος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

13-06-2022 μέχρι 

19-06-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Πέμπτη 16-06-2022

13:30-17:30ΜΠΟΥ-

ΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 117 ΚΑΙ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΓΩΝΙΑ 23310-60340

21:00-08:00ΑΥΓΕ-

ΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΑ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 

(6ο Δημοτικό σχολείο) 

23310-29101

Φαρμακεία

Τον Μιχάλη Κουκου-
τσίδη ο οποίος παίζει 
δεξί εξτρέμ, απέκτησε ο 
Αερωπός Έδεσσας.

Ο Κουκουτσίδης είναι 22 χρο-
νών [30-9-2000, ύψος 1,75μ] και 
προέρχεται απο τα σπλάχνα του 
Φίλιππου Βέροιας.

Στην φετινή σεζόν έπαιξε σε 
17 αγώνες και σημείωσε 63 γκολ 
[2ος σκόρερ του Φίλιππου με μο 
3,71 γκολ].

Προέρχεται απο τις ακαδημίες 
του Φιλίππου.

Ξεκίνησε το χαντμπολ όταν 
ήταν 10 χρονών με προπονητή 
τον Απόστολο Δέλλα και στην συ-
νέχεια [ως έφηβος] με τον Τάσο 
Χατζηπαρασίδη.

Είναι διεθνής με τις εθνικές ο-
μάδες παίδων και εφήβων.

Έχει τέσσερα πρωταθλήματα 
με τον Φίλιππο Βέροιας.

Δύο στα πρωταθλήματα πα-

μπαίδων 2012-13 και 2013-14 και 
δύο στα πανελλήνια πρωταθλήμα-
τα παίδων 2015-16 και 2016-17.

Στο πανελλήνιο του 2016-17 
αναδείχθηκε καλύτερο δεξί εξ-
τρεμ.

ΟΜιχάληςΚουκουτσίδηςτουΦιλίππου
έκλεισεμετονΑερωπόΈδεσσας

ΕΟΣΝάουσας
H Μαρία Ντάνου δώρισε σκι

στο Ολυμπιακό Μουσείο
της Λωζάνης

Σ ε  τ ε λ ε τ ή  πο υ 
πραγματοποιήθηκε 
στο Ολυμπιακό Μου-
σείο της Λωζάνης η 
πρωταθλήτρια του Ε-
ΟΣ Νάουσας στο  σκι 
αντοχής Μαρία Ντάνου 
δώρισε τα Ολυμπιακα 
σκι που αγωνίστηκε 
στην ελευθερη τεχνι-
κή στους χειμερινούς 
ολυμπιακούς αγώνες 
του Πεκίνου 2022, στη 
δεύτερη Ολυμπιακή 
συμμετοχή της. Η Μα-
ρία  Ντάνου που είναι 
και μέλος της Επιτρο-
πής Αθλητών της ΕΟΕ 
δήλωσε:

«‘Είναι μεγάλη τιμή 
και είμαι πολύ περήφα-
νη να συνεισφέρω με 
τα σκι μου στην Ολυ-
μπιακή κληρονομια. Τα 
σκι μου θα είναι εκτε-
θειμένα δίπλα σε άλ-
λα ολυμπιακά κειμήλια 
του παγκοσμιου αθλη-

τισμου στα τέλη Αυγούστου όπου θα ανοίξει το τμημα με εκθέματα 
από το Πεκίνο 2022. Εύχομαι η ολυμπιακή μου διαδρομή ως τρεις 
φορές Olympian στο σκι αντοχής ακολουθώντας πάντα dual career 
να εμπνεύσει τη νέα γενιά που θα επισκεφθεί το μουσείο.

Ο αθλητισμός συνδυάζει αρμονικά τις αρετές του σώματος και 
τις ψυχής καθώς επίσης στηρίζει την προσπάθεια, την επιμονή, την 
αποφασιστικότητα αλλά και την αρμονική εξέλιξη του ανθρώπου. 
Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων στη γραμμή του τερματισμού είμαστε 
όλοι νικητές. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι επισκέπτες του μουσεί-
ου της Λωζάνης θα ενημερωθούν για την ελληνική εξέλιξη του σκι 
αντοχής.» Παρούσα στην τελετή παράδοσης εξοπλισμού ήταν η 
αποστολή του Τιμόρ-Λέστε και η Κινέζα Zhang Hong, Ολυμπιακό 
μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Δ.Ο.Ε.

Τον Θανάση 
Τοπούζη ανα-
κοίνωσε για 

προπονητή η Διοίκηση 
του ΓΑΣ Μελίκης που 
υποβιβάστηκε στην Γ’ 
Εθνική και αναφέρει 
σχετικά τα εξής.

«Η ομάδα μας βρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει, την πρόσληψη του Θανάση 
Τοπούζη για τη θέση του Head 
Coach. Με τη συμφωνία αυτή, η 
διοίκηση βάζει σε εφαρμογή ένα 
μακροχρόνιο πλάνο με στόχο την 
ανάπτυξη του τμήματος μπάσκετ 
σε όλα τα επίπεδα. Παραδίδουμε 
τα κλειδιά σε έναν άνθρωπο με 
μεγάλη εμπειρία-γνώση και άξιο 
σεβασμού σε όλο τον μπασκετι-
κό κόσμο. Καλή τύχη coach!

ΓΑΣΜελίκης
Νέος HEAD COACH
ο Θανάσης Τοπούζης

Οταν είσαι ισχυρός, έχεις 
τις πιθανότητες μαζί σου 
για μια καλή κλήρωση. Κι 

αυτό συνέβη τόσο για τον ΠΑΟΚ 
όσο και για τον Αρη. Οι δύο 
ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι 
τα φαβορί για να προκριθούν 
στον 3ο προκριματικό γύρο του 
Europa Conference League.

Ο Αρης κληρώθηκε με την Γκόμελ από 
την Λευκορωσία με το πρώτο ματς να γίνεται 
εκτός έδρας και η ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βι-
κελίδης».

Ο ΠΑΟΚ έπεσε με την Λέφσκι Σόφιας από 
την Βουλγαρία με τον Δικέφαλο του Βορρά 
επίσης να δίνει το πρώτο ματς εκτός έδρας.

Υπενθυμίζεται πως η Λευκορωσία είναι 
τιμωρημένη λόγω του ρόλου της στον πόλεμο 
της Ρωσίας με την Ουκρανία και οι αγώνες 
των ομάδων της διεξάγονται σε ουδέτερη έ-
δρα, γεγονός που αναγκάζει την Γκόμελ να 
μην παίξει με τον Άρη στη φυσική της έδρα και 
να τον υποδεχτεί σε «ουδέτερο» γήπεδο.

Πότεθαγίνουνταματς
Το Γκόμελ-Αρης στις 21 Ιουλίου
Το Αρης-Γκόμελ στις 28 Ιουλίου
Το Λέφσκι Σόφιας-ΠΑΟΚ στις 21 Ιουλίου
Το ΠΑΟΚ-Λέφσκι Σόφιας στις 28 Ιουλίου

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ
Μονοπάτι πρωταθλητών
Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) ή Ίντερ ντ’ Ε-

σκάλδες (Ανδόρα) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) ή 
Ζάλγκιρις (Λιθουανία)

Μάλμε (Σουηδία) ή Νικητής προκαταρκτι-
κού γύρου - Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) ή Λίνφιλντ 
(Βόρεια Ιρλανδία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Σουτιέσκα 
(Μαυροβούνιο) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - 
Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε)

Σάμροκ (Ιρλανδία) ή Χιμπέρνιανς (Μάλτα) 
- Λεβάντια (Εσθονία) ή Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) ή Τίρανα 
(Αλβανία) - Ζρίνσκι (Βοσνία) ή Σέριφ (Μολδα-
βία)

Λεχ (Πολωνία) ή Γκαράμπαγ (Αζερμπαϊ-
τζάν) - Σλόβαν (Σλοβακία) ή Ντινάμο Μπατού-
μι (Γεωργία)

Πιουνίκ (Αρμενία) ή Κλουζ (Ρουμανία) - Ητ-
τημένος τελικού προκαταρκτικού γύρου

Τόμπολ (Καζακστάν) ή Φερεντσβάρος 
(Ουγγαρία) - Σκούπι (Βόρεια Μακεδονία) ή 
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

ΣούπερκλήρωσηγιαΠ.Α.Ο.Κ.(ΛέφσκιΣόφιας)
καιΆρη(ΓκόμελΛευκορωσίας)
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 

Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Σπυρίδωνος Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συντρόφου, 
πατέρα, παππού και θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΜΕΓΚΑ

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

Η σύντροφος,
Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα

Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γη-
ροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο 
της εορτής του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά 
 

 Το Σάββατο 11 Ιουνίου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της μνήμης του θαυματουργού 
Αγίου.

 Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελεήμων, ο οποίος χοροστάτησε στον 
Όρθρο και κήρυξε και τον θείο λόγο, ενώ συλλειτούργησαν ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος και ο Ποιμενάρχης 
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκαν τα τεσσαρακονθήμερα μνημόσυ-
να του μακαριστού Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σαμαρείας κυρού Αμ-
βροσίου (Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) και του μακαριστού Μητροπολίτου 
Δράμας κυρού Παύλου, καθώς και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο, 
του κατά σάρκα αδελφού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Πα-
ντελεήμονος, μακαριστού Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάν-
δρου, ο οποίος εκοιμήθη στις 10 Ιουνίου του 2016.  

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε 
η καθιερωμένη Ιερά Λιτανεία αλλά μόνον περιφορά του ιερού λειψάνου 
εντός του ναού. 

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλε ο Πρωτοψάλτης κ. Χρήστος Μυγδαλιάς με 
τη συνοδεία χορού Ιεροψαλτών.

 Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Ακολουθίας, η οποία μεταδόθηκε απευ-
θείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 
FM», τέθηκε σε προσκύνηση το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού, που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων ευχήθηκε υιικώς στην Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος άγει τα ονομαστήρια του, και 
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους δύο Αρχιερείς του Οικου-
μενικού μας Πατριαρχείου για τη συμμετοχή τους στην ιερά πανήγυρη.

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

 Την Πέμπτη 16 Ιουνίου στις 10:30 π.μ. και στις 6:00 
μ.μ. στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα παρα-
στεί και θα χαιρετίσει την Ημερίδα Ιερέων με θέμα: «Εκ-
κλησία και κρίσεις» στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων. 

 Την Πέμπτη 16 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» με θέμα: «Αγά-
πησα το Μαρτύριο» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
 Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευ-
σης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης 
ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσω-
πικό, ευχαριστούν θερμά:

1. Την ολομέλεια των προέδρων των Δ.Σ.Ε. για τη χρηματι-
κή δωρεά στη μνήμη του εκλιπόντος προέδρου του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βεροίας Καραβασίλη Φώτη 

2. Τον κ.Αποστολίδη Κωνσταντίνο για τη δωρεά ενός ορθοστάτη
3. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά λευκών ειδών για τους ω-

φελούμενους του ΚΔΗΦ
4. Το βιβλιοπωλείο Σακάρος για την δωρεά υλικών για τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια του ΚΔΗΦ
5. Το ψητοπωλείο ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ (Κάργας Δημήτρης) για 

την συνεχή δωρεά σε γεύματα των οφειλομένων του ΚΔΗΦ
Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.

«ΚΗ’ Παύλεια»
 Με συγκίνηση η 

εκδήλωση «Μνήμη 
Σταυροπηγίου 
Αλεξάνδρου»

  Το Σάββατο 11 Ιουνίου το μεσημέρι στην αίθουσα «Μητρο-
πολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου», στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Δοβρά Βεροίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων 
με επιτυχία η αφιερωμένη εκδήλωση στον μακαριστό Μητροπολίτη 
Σταυροπηγίου κυρό Αλέξανδρο «Μνήμη Μητροπολίτου Σταυροπη-
γίου Αλεξάνδρου». 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος, 
Υπεύθυνος του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπό-
λεως μας, και καλωσόρισε τους παρευρισκομένους στην αίθουσα 
«Μητροπολίτου Σταυροπηγίου Αλεξάνδρου», η οποία αφιερώθηκε 
από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής στον μακαριστό Μητροπολίτη 
Σταυροπηγίου κυρό Αλέξανδρο, κατά σάρκα αδελφό του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος έζησε την 
τελευταία δεκαετία της ζωής του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά. 
Στην αίθουσα εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα και άμφια του 
μακαριστού Ιεράρχου καθώς και κειμήλια της Ιεράς Μονής και της 
Ιεράς Μητροπόλεως.

 Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας Αρχιμ. Νεκτάριος Λασκαρίδης, πνευματικό τέκνο 
του μακαριστού Μητροπολίτου, μίλησε για τη ζωή και το έργο του 
Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυρού Αλεξάνδρου, αναφερόμενος σε 
περιστατικά τα οποία έζησε ο ίδιος κοντά του. 

Στο δεύτερος μέρος προβλήθηκε μία ταινία, παραγωγή του Γρα-
φείου Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με στιγ-
μιότυπα από τη ζωή, τη διακονία και το πρωτοποριακό ποιμαντικό 
έργο του μακαριστού Μητροπολίτου.

 Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι 
Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων και Μετρών και Αθύρων 
κ. Δημήτριος, καθώς και συγγενείς και πνευματικά τέκνα του μακα-
ριστού Μητροπολίτου από την ενορία του Ευαγγελισμού της Θεο-
τόκου Ευόσμου και αλλού, με πρώτο τον διάδοχό του π. Γεώργιο 
Μίλκα. 

 Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
απένειμε το αναμνηστικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον ομιλητή και 
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του σε όσους ήλθαν για να τιμή-
σουν τον μακαριστό κατά σάρκα αδελφό του, Μητροπολίτη Σταυ-
ροπηγίου κυρό Αλέξανδρο, ο οποίος εκοιμήθη στις 10 Ιουνίου του 
2016.

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ι. Μ. Παναγίας Δοβρά

 
 Την Παρασκευή 10 Ιουνίου το απόγευμα στον 

πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε 
Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός με την 
ευκαιρία της εορτής της οσιακής κοιμήσεως του Θαυ-
ματουργού Αγίου.

 Στον Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε και κή-
ρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μετρών και Αθύρων κ. Δημήτριος, ενώ έλαβε 
μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων 
Παντελεήμων και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων. 

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλε ο Πρωτοψάλτης κ. Ιω-
άννης Χασανίδης μετά χορού Ιεροψαλτών.

  Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στην αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικό-
πεδα 350 τ.μ. με νερό κο-
ντά στη θάλασσα 25.000 
ευρώ και οικόπεδα με ά-
δεια. Τηλ.: 6983 936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερί-
ας πωλούνται αυτόνομα 
νεόδμητα διαμερίσματα 40 
τ.μ. και 60 τ.μ. 300 μέτρα 
από τη θάλασσα με σαλό-
νι, κουζίνα, 1-2 υπνοδω-
μάτια και μπάνιο και με-
γάλα μπαλκόνια με θέα τη 
θάλασσα και τον Όλυμπο. 
Τηλ.: 6983 936729.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-

κή ισόγεια μονοκατοικία, 
70 τ.μ. στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, κατα-
σκευής 2003, σε οικόπεδο 
500 τ.μ. πλήρως επιπλω-
μένη, ξύλινα σύγχρονα 
κουφώματα μέσα στο πρά-
σινο. Τηλ.: 6948 041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδομή-
σιμο, περιφραγμένο, ρεύ-
μα. Μεγάλη ευκαιρία. Τιμή 
22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 
277527.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 
188 τ.μ. με υπόγειο 168 
τ.μ. στα πρώην Σφαγεία 
Βέροιας. Μεγάλη ευκαιρία. 
τιμή 188.000 ευρώ. Τηλ.: 
6944 644220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 
στο κέντρο της Βέροιας 
γκαρσονιέρα μέχρι 50 τ.μ. 
με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

Κωδ: 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.23420 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Διαμέρισμα 108 
τ.μ., καθ. κατασκευή 1998, 2 υ/δ, 1 ος όροφος , 
πολύ φωτεινό , διαθέτει τζάκι και θέα μοναδική 
στον κάμπο , ξεχωριστή κουζίνα και ένα πολύ 
μεγάλο και με γωνιακή μπανιέρα μπάνιο , ά-
ψογα συντηρημένο, άνετο από κάθε άποψη 
, καταπληκτικό και σπάνιο , με πολυτέλεια και 
ζεστασιά, αυτόνομη θέρμανση με pellets και με 
πολύ χαμηλό κόστος θέρμανσης , κοινόχρηστα 
καθόλου , σίγουρα για σοβαρούς ενοικιαστές , 
ενοίκιο 350€. Από 1/6/22 ελεύθερο.

ΚΩΔ.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
360 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

ενοικιάζεται αποθήκη συνολικής επιφάνειας 
650 τ.μ. σε ισόγειο χώρο με αυλή μπροστά . 
Αποτελείται από έναν ενιαίο  Χώρο, και WC. . 
Μίσθωμα  650 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα ένα πολύ μικρό γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 8 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος κατάλληλο και για έδρα επιχείρη-
σης. Μηνιαίο μίσθωμα 80 €.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μη-
τρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, 
κατάλληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό 
wc ενοίκιο 140€.

ΚΩΔ. 24004 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Επί 
της Βενιζέλου ενοικιάζεται γραφείο 60 τ.μ., 
κατάλληλο για ιατρείο και όχι μόνο  2 χώροι 
με δικό του WC , 3 ος όροφος , σε καλή κα-
τάσταση, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά 
και με ανελκυστήρα καινούργιο, ευρίσκεται 
σε προνομιακή τοποθεσία και το μίσθωμα 
του στα 250€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

τάστημα συνολικής επιφάνειας 68 τ.μ. Ισόγειο. 
Αποτελείται από 1 Χώρο, Κουζίνα, και WC. 
Είναι ανακαινισμένο μερικώς, με καινούργια 
κουφώματα αλουμινίου, ρολά ασφαλείας, σε 
καλή κατάσταση, με μεγάλη βιτρίνα, οι χώροι 
του λειτουργικοί, κατάλληλο για πολλαπλές 
χρήσεις. Διατίθεται σε πολύ καλή τιμή: 250 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22887 - Επί της κεντρικής ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . Ενοίκιο  150 € .  Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22786  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,  μεγάλης προβολής ισόγειο 
κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για 
υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς 
Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο  900€. Υπόδειξη μόνο σε 
σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική 
ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

κιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαιρετική 
θέα διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 54 τ.μ. 
ευρισκόμενο στον 2ο όροφο. Αποτελείται από 
1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, Κουζίνα ξεχωριστή 
και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1974 
και  έχει κουφώματα αλουμινίου και χωρίς α-
νελκυστήρα  ,  σπάνια περίπτωση ακινήτου σε 

σπάνια τιμή  , μόνο 82.000 €.
Κωδ: 14298 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο οροφοδιαμέ-
ρισμα συνολικής επιφάνειας 119 τ.μ. σε δυό-
ροφη οικοδομή 1ος Υπερυψωμένος. Αποτε-
λείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα και 
δύο Μπάνια . Είναι κατασκευασμένο το 2005 
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρελαίου , 
έχει Απεριόριστη Θέα, Κουφώματα Συνθετικά, 
Κλειστό Πάρκινγκ μεγάλο με τηλεχειριστήριο , 
κήπο κοινόχρηστο και Τζάκι.  Διαθέτει ηλιακό 
θερμοσίφωνα, BBQ , είναι γωνιακό  και με δύο 
πολύ μεγάλες βεράντες - Τιμή μόνο 119.000€ 
τελική.

Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!! 
πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα 
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπό-
διστη θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , 
κουζίνα , αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώ-
ροι του  ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαί-
νισης . Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , 
έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει 
ατομική μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδι-
κής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

στο Μακροχώρι αποτελούμενη  από τρία επί-
πεδα ισόγειο 60 τ.μ. ,1ος ορ. 90 τ.μ. και 2ος 
ορ. 90 τ.μ. και με στέγη , με άδεια δόμησης το 
1994 σε οικόπεδο 1000 τ.μ. πωλείται συνολικά  
ως έχει , τιμή 120.000€ . Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μο-
νοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η 
οποία επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισό-
γειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα 

μπάνιο, στον 1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ 
και ένα μπάνιο μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο 
περιβάλλον, για κάποιον που επιθυμεί πραγ-
ματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με 
πολύ μεγάλη αυλή, σε τιμή προσφοράς όλο 
μαζί μόνο: 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

συνολικής επιφάνειας 420 τ.μ. Ημιυπόγειο. 
Αποτελείται από 6 Χώρους, και WC. Είναι κα-
τασκευασμένη το 1974 - Τιμή: 80.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά 
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι 
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ 
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. 
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

στημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο 
και 15 τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο 
χώρο με WC, σε καλή κατάσταση, προσόψε-
ως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή 

προσφοράς 44.000€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  
ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω 
στο δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε 
τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. 
Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγο-
ραστή. Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

220 τ.μ., σε προνομιακή τοποθεσία , ευκαιρία 
για μεγάλη υπεραξία, σχεδόν χαρίζεται, σε τιμή 
πράγματι χαμηλή μόνο από 10.000€ τώρα μό-
νο 5.000€.Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105085 ΠΑΛΙΑ ΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ , 
πωλείται αγροτεμάχιο 11 στρ., ελεύθερο με 
μικρή αποθήκη μέσα και με άδεια νόμιμη , τιμή 
κομπλέ μόνο 26.000 €.

Κωδ.22847  Αγροτεμάχιο στην Παλιά Λυ-
κογιάννη 15,250 τ.μ. το μισό με ροδάκινα  12 
ετών και το μισό άδειο , με δική του Πομώνα 
και μπεκάκια πωλείται στην τιμή των 27.000€ 
ευκαιρία πρώτη.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

πεδο συνολικής επιφάνειας 120τ.μ. γωνιακό, 
σε μοναδικό σημείο, με Σ.Δ. 2.2 , ιδανικό για 
ανέγερση οικοδομής ή και μονοκατοικίας με 
πάρκινγκ, στην καρδιά της πόλης, μαζί με κτί-
σμα το οποίο αποτελείται από Υπόγειο χώ-
ρο 100τ.μ., Ισόγειο  Κατάστημα 100τ.μ. και 
1ο όροφο 100τ.μ. σε τιμή προσφοράς μόνο 
160.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ.

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

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

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233τ.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 ανέ-
γερσης 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 κτί-
σμα είναι για κατεδάφιση, ευρίσκεται μέσα στο 
χωριό, περιφραγμένο, σε γαλήνιο περιβάλλον,  
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 13.000€. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105687 - Ράχη ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά α-
ποκλειστικότητα σε σπάνιο σημείο κοντά στα 
γήπεδα οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1063 
τ.μ. εντός ζώνης οικισμού άρτιο και οικοδο-
μήσιμο, σε πολύ καλή τοποθεσία, ιδανικό για 
ανέγερση κατοικίας. Τιμή: 20.000 €.

Κωδ 105574. ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται οικό-
πεδο 1500 τ.μ. μέσα στο χωριό στην περιοχή 
Αυλαγάς, άρτιο και οικοδομήσιμο, με μεγάλη 
φάτσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο 20.000€. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 106548 - ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικό-
πεδο συνολικής επιφάνειας 1508 τ.μ. μέσα 
στο χωριό, άρτιο και οικοδομήσιμο, σε πολύ 
καλή τοποθεσία, Τιμή: 25.000€. Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 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, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο 1 στρέμμα με 
ημιτελές κτίσμα 91,50 τ.μ., με αποθήκη εκτός σπι-
τιού 25 τ.μ., με υπέροχη θέα χωρίς εμπόδια, πε-
ριφραγμένο, συρταρωτή πόρτα, πλήρως τακτο-
ποιημένο. Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942 775199.

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

Στην Γρίτσα Λι-
τοχώρου Πιερίας 
σε απόσταση 50 
μέτρων από την θά-
λασσα, σε καταπρά-
σινο περιβάλλον, ε-
νοικιάζονται για την 
θερινή περίοδο  δύο 
διαμερίσματα πλή-
ρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗSPORTCAFÉ στο 
Μακροχώρι πάνω στον κεντρικό δρόμο(Αριστο-
τέλους) λόγω πρόσληψης και αλλαγής επαγγέλ-
ματος. Το κατάστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία με σταθερή πελατεία. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επικοινωνία τηλ. 6975524842

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 
30 τ.μ., πλήρως επιπλωμένη, Εμμ. 
Παππά 30, 1ος όροφος, air condition 
inverter, θωρακισμένη πόρτα, με 2 
μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα 50 τ.μ., επί της Κονί-
τσης 29 (δίπλα στα Αστικά), 
1 υπνοδωμάτιο, 1 σαλοκου-
ζίνα, W.C., 1ος όροφος, με 
ελάχιστα κοινόχρηστα (με-
ρικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-
ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 
στρέμματα, χέρσο, αρδευ-
τικό, πάνω στην άσφαλτο. 
Πληρ. τηλ.: 6945 152085, 
κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας 

με καφέ-εστιατόριο, στο Σέ-
λι (Κάτω Βέρμιο), στην πλα-
τεία του χωριού. Δεκτές, μό-
νο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοικινήτων, πλήρως εξο-
πλισμένο και σε λειτουργία, 
με σταθερή πελατεία, Στα-
δίου 130. Πληρ. τηλ.: 6944 
860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ιερισ-
σό Χαλκιδικής αναζητεί καμα-
ριέρες / καθαρίστριες για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2022 για 
οχτάωρη απασχόληση. Ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Δωρεάν διαμονή. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977079426, 

2377041191 υπεύθυνος Χρή-
στος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-
χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-
στραδόρος επίπλων με εμπειία. 
Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 
- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-
736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη 
σε εστιατόριο για πλήρη απα-
σχόληση. Πληρ. τηλ.: 6979 
808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξω-

τερικός πωλητής για το Νομό Η-
μαθίας. Πληρ. τηλ.: 6980 715197 
κος Δημήτρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ου ορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό  parking  190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.

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

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 70τμ με υπόγειο,2δωμάτια,σαλόνι,μεγάλη 
κουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ με υπόγειο και σοφίτα, με 4δωμάτια,σαλό-
νι,κουζίνα με καθιστικό και μπάνιο  38.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ με 5δωμάτια,σαλονοκουζίνα 
με τζάκι, μπάνιο,ενδοδαπέδια θέρμανση,γκαράζ και ισόγειο δι-
αμέρισμα με 2δωμάτια, σαλονοκουζίνα,μπάνιο. 360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας με υπόγειο,4δωμά-
τια,μεγάλη κουζίνα,σαλόνι με 2 χώρους και τζάκι 3μπάνια και 
σάουνα στο υπόγειο,ενδοδαπέδια θέρμανση,κλειστό γκαράζ 
και αυλή με μπάρμπεκιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ άρτια οικοδομήσιμο,σε περιοχή κατω από την 
Ανοίξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, χωραφοοικόπεδα 5355τμ( με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων)και 4500τμ.Τιμή συζητήσιμη.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.110.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2δωμ.σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,ατομική θερμ. πετρε-
λαίου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι, τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,σαλοκουζίνα, air condition, 300ευρώ.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1δωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές 
200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1δωμάτιο,σαλονοκουζίνα,ηλεκτρικές 
συσκευές ατομική θέρμανση πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 
350 ευρώ.(Στην τιμή περιλαμβάνεται το wifi και ο λαγαριασμό
ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ 6 γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 
300-350ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ 1ου ορόφου επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευ-
ές,aircondition, xωρίς κοινόχρηστα 270ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.450ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

ΖΗΤΕΙΤΑΙΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για πρατήριο υγρών καυσίμων 
στην Βεροια (BP ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ), στον εισοδο της πολης.
Ατομα απο 18-40 ετων 
Πληρης Απασχοληση
Προυπηρεσια δεν ειναι απαραιτητη 
Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναστείλουντοβιογραφικο
τουςστοπαρακατωemail:bpsidiropoulou@gmail.com

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

Το κονσερβοποιείο – χυμοποιείο «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ» στη Βέροια ανα-
κοινώνει πως δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ  για 
τη θερινή περίοδο 2022.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικάστο
email:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστηΒέροια
(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
1) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο- Άδεια παραμονής και εργασί-

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγ-

γραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

Ημεταφοράθαγίνεταιμελεωφορείατηςεταιρείας
Για περισσότερες πληροφορίες για την μεταφορά σας (την καλοκαιρι-

νή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνή-
στε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακοποι-
ός ή βοηθός φαρμακείου 
για πλήρη απασχόλησης. 
Αποστολή βιογραφικών: 
aggeliespharm@gmail.com

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

γασίας και συσκευα-
σίας φρούτων και λαχανικών CITRUSBILL MON.IKE με έδρα την Ημαθία 
(7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για 
πρόσληψη :

-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής 
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι αιτήσεις θα γίνονται στα γραφεία μας  από Δευτέρα εώς Σάββατο ,
 από τις 10:00-17:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ
•ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
•ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ)
•ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΦΜ – ΑΜΚΑ – ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) ALPHA 

BANK / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΟΓΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΓΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
•ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
•ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟY
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε 

αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:2318501685,6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο:
 e-mail: info@citrusbill.gr

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

Τίτλος Θέσης: Μηχανικός/Ηλεκτρονικός
Περιοχή: Πέλλα/Ημαθία
Εταιρία: FOODIN
Δραστηριότητα: Εμπόριο-Αντιπροσωπείες Μηχανημάτων Επεξεργα-

σίας Τροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
•Διπλωματούχος μηχανικός/ηλεκτρονικός (Απόφοιτος τεχνικής σχολής 

,ΤΕΙ ,Τεχνικού Λυκείου κλπ)
•Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
•Καλή Χρήση Η/Υ, Μ/S Office
•Επιδεξιότητα ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού
•Διοικητικές ικανότητες
•Μεταδοτικότητα
•Δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δυνατότητα τακτικών ταξιδιών
Συμπληρωματικά:
•Προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Δίπλωμα Οδήγησης – Μεταφορικό Μέσον
ΠεριγραφήΘέσης:
Η Foodin Γιάκος ΑΕΒΕ ζητά, διπλωματούχο μηχανικό/ ηλεκτρονικό από-

φοιτο τεχνικής σχολής ,ΤΕΙ ,Τεχνικoύ Λυκείου κλπ, με άριστες γνώσεις αγγλι-
κών και ηλεκτρονικού υπολογιστή για τεχνική υποστήριξη πελατών.

Η υποστήριξη αφορά πρακτική επίβλεψη ,συντήρηση και επισκευή ολοκλη-
ρωμένoυ συστήματος/ γραμμής συσκευασίας τροφίμων καθώς και διαδικασίες 
εκπαίδευσης του προσωπικού του πελάτη ως προς το χειρισμό του εξοπλισμού.

Προσφέρεται:
•Δυνατότητα εξειδίκευσης σε ένα από τους πιο δραστήριους τομείς της βιομηχανίας
•Συνεχής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
•Σταθερότητα και ευκαιρία οικονομικής εξέλιξης
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας
Βιογραφικά στο e-mail: manolisgiakos@foodin.gr & service@foodin.gr
*Συνοδευτική επιστολή όπου θα αναφέρονται τα κίνητρά σας για την 

ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

Η πολυεθνική βιομηχανία ΕΛ-
ΣΑ-SilganΑ.Ε. με κύρια δραστηριό-
τητα την κατασκευή μεταλλικών συ-
σκευασιών που βρίσκεται στο Πλεύ-
ρωμα Σκύδρας αναζητά εποχιακούς

-XειριστέςΑνυψωτικούΠερονοφόρου
-ΕργάτεςΠαραγωγής
Απαραίτητα Χαρακτηριστικά
•Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής Πέλλας-Ημαθίας
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
Απαραίτητα Προσόντα για τους χειριστές ανυψωτικού οχήματος
•Άδεια χειριστή περονοφόρου 
•Αναγγελία βοηθού χειριστή  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 

τους στο e-mail Eftichia.Samaropoulou@silganmp.com η να 
επικοινωνήσουν απευθείας με την κα Σαμαροπούλου Ευτυχία στο 
τηλέφωνο 2381071490.

Θέση εργασίας στο τμήμα λογιστηρίου
Κύριεςαρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών 
• Έκδοση τιμολογίων και επισκόπηση δαπανών 
• Συμφωνίες λογαριασμών 
• Συμμετοχή και προετοιμασία στις εργασίες για το κλείσιμο μηνός 

και στην κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων 
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου 
ΠροφίλΥποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης 
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανω-

μένου λογιστηρίου 
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
• Εξοικείωση με το χειρισμό εφαρμογών ERP (ιδανικά Softone) 

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
T:+302331067347



Ο Σεπτέμβριος 
είναι ο μήνας των 
εκδηλώσεων μνή-
μης για τη γενοκτο-
νία των Μικρασια-
τών και με αυτή την 
αφορμή, o σύλλογος 
Μικρασιατών Ημα-
θίας στο πλαίσιο 
της συμπλήρωσης 
100 χρόνων από 
τη καταστροφή, δι-
οργανώνει επετεια-
κές εκδηλώσεις σε 
συνεργασία με την 
Αντιπεριφέρεια Η-
μαθίας και με συλ-
λόγους που εντάσ-
σονται στο συνολι-
κό πρόγραμμα της 
χρονιάς, όπως: «Ευ-
στάθιος Χωραφάς» 
Πατρίδας, Εύξεινος 
Λέσχη Βέροιας  και 
Νάουσας, σύλλογος 
Καππαδοκών Πλα-
τέος ο «Βαρασός», η «Καλλιθέα» και οι Σύλλογοι, Θρακιωτών και Βλά-
χων Βέροιας.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τον Σεπτέμβριο με την συναυλία της 
Γλυκερίας «Σμυρνέικο Μινόρε» ( 4/9) στο θέατρο Άλσους. Στη συναυ-
λία, στάθηκε κυρίως η πρόεδρος του συλλόγου Μικρασιατών Τασούλα 
Αλεξοπούλου Παυλίδου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
που δόθηκε χθες στα τοπικά ΜΜΕ, στο «Άρωμα Πόλης», παρουσία 
εκπροσώπων των συλλόγων που συμμετέχουν, του επικεφαλής των 
«Συνδημοτών», μικρασιάτη Παύλου Παυλίδη, χορηγών, της υπεύθυνης 
στη διεύθυνση της παραγωγής, Νανάς Καραγιαννίδου, κ.α. 

Μαζί  με τη Γλυκερία θα είναι ο τραγουδιστής Δημήτρης Κο-
ντογιάννης   και  πολυμελής ορχήστρα, ενώ κείμενα θα αφηγείται ο 
ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης . Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπο-
ρικό στα μουσικά μονοπάτια της Ανατολής, μεταφέροντας τη μουσική 
ατμόσφαιρα από τις ελληνο-αρμενικές γειτονιές, πριν από τον τραγικό 
Σεπτέμβρη του 1922.

Να θυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις του συλλόγου Μικρασιατών Η-
μαθίας, που ακολουθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου, περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή της χορευτικής ομάδας στις εκδηλώσεις του πολιτιστικού 
Συλλόγου Τριλόφου «Αριστοτέλης» στις 19/6, την παρουσίαση της 

μικρασιατικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς στην εκδήλωση του 
Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας που 
είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και 
θα γίνει στις 20/6/2022 στη Νάουσα και την παρουσία χορευτών με πα-
ραδοσιακές φορεσιές στον εορτασμό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, 
στις 29/6/2022, στο κλείσιμο των φετινών Παυλείων.

Χαιρετισμός Καλαιτζίδη 
και εκπροσώπων συλλόγων

Τον αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαιτζίδη, εκπροσώπησε η Μαρία Αν-
δρεάδου που μετέφερε τον χαιρετισμό του και τον λόγο πήρε ο Βαγγέ-
λης Κοσκερίδης από τον «Βαρασό» τονίζοντας ότι η προσφυγιά είναι 
μία και η παράδοση είναι η συνέχεια της ιστορίας κάθε τόπου. Αναφέρ-
θηκε επίσης στην εκδήλωση του συλλόγου στο Πλατύ. Ο κ. Τελλίδης, 
αντιπρόεδρος του συλλόγου Μικρασιατών χαρακτήρισε «παρατυπία 
του κράτους ,την σαλαμοποίηση της γενοκτονίας» και  αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια διεθνοποίησης της γενοκτονίας την οποία κάποια 
κράτη έχουν αναγνωρίσει μεν, όμως, όπως είπε, οι γενοκτονίες τόσο 
των θρακιωτών ,όσο και των Ποντίων αλλά και των Μικρασιατών, έχουν 
κοινό τόπο, κοινό χρόνο, κοινό σφαγέα και κοινό σκοπό: την εξαφάνιση 
των ελληνορθοδόξων». Γι αυτό, πρότεινε να καθιερωθεί μία κοινή η-
μέρα για όλους τους Έλληνες της ανατολής που έπεσαν θύματα της 

γενοκτονίας των Τούρκων.
Ο χοροδιδάσκαλος του συλλόγου Μικρασιατών, Φώτης Πανανό-

πουλος, υπογράμμισε την ανάγκη να επενδυθούν κυρίως πνευματικά  
και όχι μόνο καλλιτεχνικά οι εκδηλώσεις μνήμης, με βαρύτητα στο πο-
λιτιστικό και μορφωτικό κομμάτι, ενώ ενημέρωσε για το πανελλαδικό 
αντάμωμα των Μικρασιατών στην Καλαμαριά στις 2 Ιουλίου με συμ-
μετοχή 80 συλλόγων. «Φέτος δεν κάνουμε γιορτές, κάνουμε επετείους 
μνήμης και υπενθυμίζουμε το μήνυμα του αγώνα για την προσφυγιά».

Η κα Αλεξοπούλου- Παυλίδου, ευχαρίστησε όλους τους συλλόγους 
που συμμετέχουν στις κοινές δράσεις, καθώς και την Μητρόπολη που 
ενέταξε κάποιες εκδηλώσεις στα 28α Παύλεια. Ευχαρίστησε επίσης 
την ΚΕΠΑ για την υποστήριξη και την παραχώρηση του Άλσους για 
την συναυλία της Γλυκερίας, για την οποία ενημέρωσε αναλυτικότερα, 
τόσο για τους συντελεστές, όσο και για την προπώληση εισιτηρίων (12 
ευρώ), αλλά και για τον σκοπό της συναυλίας, τα έσοδα της οποίας, θα 
βοηθήσουν, όπως είπε, στην αναπαλαίωση του σπιτιού της Βούλας Χα-
τζίκου στη Βέροια (το οποίο παραχώρησε ο Δήμος στο σύλλογο Μικρα-
σιατών), ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και επισκέψιμο, προς τιμήν της 
Χατζίκου, με την προοπτική να μεταφερθεί εκεί και όλο το λαογραφικό 
υλικό του σπιτιού, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε χώρους της ΚΕΠΑ. 

Σοφία Γκαγκούση
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P Να 
δ ε ι ς  π ο υ 
στο τέλος 
α υ τ ό ς  ο 
Ε ρ ν τ ο γ ά ν 
θα μας ανα-
γκάσει  να 
ομονοήσου-
με…

P  Τι κου-
ράζετα ι  ά -
δικα; Εμείς 
στην τελική 
θα πεθάνου-
με από τα 
ψυχολογικά 
μας.

P Τακτι-
κή ‘ώριμο 
φρούτο’.

P Άσε μας ρε άνθρωπε να αφανιστούμε από 
προσώπου γης με την ησυχία μας!

P Δηλαδή εσείς τι λέτε; Δεν αρκεί από μόνο 
του το δημογραφικό;

P Κανονικά ο Ταγίπ έπρεπε να βάλει ταμπέλα: 
‘Είμαι εκτός εαυτού. Επιστρέφω σε λίγο’!

P Έτσι κι αλλιώς σαν μαγαζάκι του τη βλέ-
πει τη χώρα του.

P Παρεμβάσεις λέει στην τιμή της βενζίνης α-

πό Δευτέρα. Τσουλάτε στις κατηφόρες μέχρι τότε.

P Σύζυγος είναι η κυρία που της λες ότι 
εξαιτίας της θα πάρεις τα βουνά και σου απα-
ντά να βγάλεις by the way και τα σκουπίδια.

P Ενώ μάνα, είναι εκείνη που σου λέει να 
πλύνεις τα πιάτα. Κι όταν απαντάς ότι εσύ είσαι 
για μεγάλα πράγματα, σου αντιπροτείνει την κα-
τσαρόλα.

P Επίκαιρο:
-Μου δίνετε 10 κουτιά Λεξοτανίλ;
-Συνταγή έχετε;

-Αν είχα συ-
νταγή θα τα έ-
φτιαχνα μόνος 
μου!

P Και:
Σ’ ένα χωριό 

της Κρήτης κά-
νουν προξενιό 
μία πολύ όμορ-
φη αλλά λίγο 
χαζούλα κοπέλα 
με έναν νέο απ’ 
το δίπλα χω-
ριό. Η μάνα της 
τ συμβούλευε 
πώς θα μιλήσει 
του γαμπρού 
μήπως και δεν 
το  καταλάβε ι 
πως δεν στρο-
φάρει πολύ:

«Να του μι-
λάς αργά και 
καθαρά»

«Ω ρε μάνα 
και τι θα του 
λέω;»

«Να, θα τον ρωτήσεις τι δουλειά κάνει, τι του 
αρέσει να τρώει και τέτοια γενικά πράγματα…»

Τη μέρα του τραπεζιού κάθεται η νεαρή μαζί με 
τον νεαρό και τον ρωτάει:

«Τσι φακές τσι τρως;»
«Τσι τρώω» λέει εκείνος.
«Ααα, να σου κάνω εγώ τσι φακές με τη δάφνη 

να κουζουλαθείς!» τ’ ανταπαντάει αυτή.
Χάρηκε αυτός που ήταν νοικοκυρά η νύφη, 

ήταν κι όμορφη και την καλόβλεπε…
«Το γιουβέτσι το τρως;» τον ξαναρωτά αυτή.
«Το τρώω» της απαντάει εκείνος.
«Ααα, να σου κάνω εγώ το γιουβέτσι στον ξυ-

λόφουρνο να κουζουλαθείς!» του ξανά λέει αυτή.
Αυτός τώρα, κάτι άρχισε να καταλαβαίνει και 

μαγκώθηκε. Η μάνα της που τα παρακολουθούσε 
όλα, την πάει πιο κει και της λέει:

«Μην του λες του γαμπρού όλο για φαγητά θα 
τον χάσουμε. Όμορφη είσαι, κάνε του καμιά πο-
νηρή κουβέντα να τον γλυκάνεις για να μείνει….»

«Εντάξει» λέει αυτή.
Κάθεται εκείνη ξανά δίπλα στον γαμπρό και 

μετά από λίγο τον ρωτάει:
«Το σεξ σ’ αρέσει;»
«Μ’ αρέσει, λέει εκείνος!» και έλαμψαν τα μά-

τια του
«Αααα, να κάνεις σεξ με τον ξάδερφό μου τον 

Μανόλη να κουζουλαθείς!»

K.Π.

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια, 
από τους Μικρασιάτες της Ημαθίας και την Αντιπεριφέρεια

-Οι δράσεις κορυφώνονται τον Σεπτέμβριο με συναυλία της Γλυκερίας στο θέατρο Άλσους
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