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Από «μαύρα πρόβατα»
της Ε.Ε. γίναμε ξανά άσπρα;

Θυμάμαι το μακρινό 2010, όταν η Ελλάδα σε ουσιαστι-
κή χρεωκοπία είχε γίνει το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώ-
νης και παιζόταν σοβαρά μέχρι και το ενδεχόμενο εξόδου 
από το ευρώ. Επιθετικές και υποτιμητικές δηλώσεις από 
ευρωπαίους ηγέτες, πρωτοσέλιδα που χλεύαζαν την χώρα 
μας και μια εικόνα ανυποληψίας που σίγουρα δεν αρμόζει 
στην Ελλάδα. 

Σίγουρα οι τότε «εφηβικές» παλινωδίες της κυβέρνησης 
Τσίπρα με κύριο εκπρόσωπό τον Γ. Βαρουφάκη «βύθι-
σαν» ακόμη περισσότερο την χώρα, αλλά δεν μπορώ να 
χωνέψω την εχθρική στάση των εταίρων μας που σχεδόν 
σαδιστικά έσπρωχναν την Ελλάδα στο βάραθρο της οικο-
νομικής κρίσης. Ξεχνάμε την Τρόικα και τα κλιμάκια των 
Θεσμών που «ρούφηξαν» το αίμα των Ελλήνων για να 
εξασφαλίσουν τα δανεικά και έφτασαν στο σημείο να επι-
βάλλουν στις ελληνικές κυβερνήσεις επαχθείς και αντισυ-
νταγματικούς νόμους εις βάρος των πολιτών; 

Περάσαμε πολλά από τότε, μέχρι και δημοψήφισμα κά-
ναμε και φαίνεται ότι τουλάχιστον οι θυσίες μας δεν πήγαν 
χαμένες. Αν και το χρέος ακόμη είναι θηριώδες, έχει αλλά-
ξει το κλίμα, μας «αγάπησαν» ξανά και σταματούν την ενι-
σχυμένη εποπτεία. Το «μαύρο πρόβατο» έγινε άσπρο και 
παίρνει και επαίνους! Δεν μειώνω την επιτυχία της σημε-
ρινής κυβέρνησης Μητσοτάκη, που εργάστηκε για αυτό το 
επίτευγμα, αλλά μου μένει η πικρία ότι οι αγαπητοί εταίροι 
μας, ενώ κάποια στιγμή  μας αποκαλούσαν «σκουπίδια» 
και κόντεψαν να μας κάνουν Αλβανία, σήμερα τελικά κατα-
λαβαίνουν ότι τους κάνουμε την δουλειά… 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Λακκούβα-«όρυγμα»στηνοδόΑγ.Αντωνίου
προςπλατείαΚόρακα!

Όταν γίνονται έργα θα υπάρχουν και λακκούβες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, μας απαντούν συχνά εργολάβοι 
και  δημοτική αρχή, ωστόσο η λακκούβα της φωτογραφίας που μας έστειλε «παθών» είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και συ-
νιστούμε την προσοχή των οδηγών. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο τέλος της οδού Αγ. Αντωνίου λίγο πριν βγούμε στην 
πλατεία Κόρακα, όπου έχουν γίνει εργασίες, έχει πέσει χαλίκι 3Α, αλλά υπάρχει μια λακκούβα, που θυμίζει «όρυγμα»! 
Όπως μας αναφέρει ο αναγνώστης μας, το βάθος της λακκούβας είναι 15-20 εκ. και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά 
στα διερχόμενα αυτοκίνητα, ενώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα δίτροχα. Χωρίς να έχουμε γνώση ποια υπηρε-
σία έκανε εργασίες, ας παρέμβει άμεσα ο δήμος και να μπαλώσει έστω και πρόχειρα το σημείο, πριν έχουμε δυσάρεστα. 

Ανοίγεισήμεραηπλατφόρμαγιατααποτελέσματα
τωνπανελλαδικώνεξετάσεωνμέσωSMS

Η άμεση ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέ-
φωνο θα τρέξει και φέτος. Από σήμερα Παρασκευή 17 Ιουνίου, και έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου, οι υποψήφιοι 
μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων smsresults.minedu.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, σε ειδική εφαρμογή. 
Έτσι θα έχουν την δυνατότητα  να λάβουν την βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό 
μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Το κανάλι του κινητού τηλεφώνου λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr, όπου 
οι υποψήφιοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώ-
νυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και 
τη σχολή εισαγωγής τους.

Έλεγχοι και πρόστιμα στη Νάουσα
για παράνομη χρήση νερού και υπερκατανάλωση

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε αναφερθεί από την πα-
ρούσα στήλη για περιπτώσεις ασύδοτης υπερκατανάλωσης 
νερού, αλλά και για βλάβες σε δημόσιες βρύσες στη Βέροια 
που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του πολύτιμου 
αγαθού. 

Εμείς τις εκκλήσεις τις απευθύναμε προς την ΔΕΥΑΒ, 
ωστόσο είδαμε ότι η αντίστοιχη υπηρεσία στη Νάουσα(-
ΔΕΥΑΝ) ξεκινά εντατικούς ελέγχους για την παράνομη χρή-
ση πόσιμου νερού για άρδευση και γενικά για την άσκοπη 
υπερκατανάλωση, στοχεύοντας στη μείωση της κατανάλω-
σης νερού. Οι έλεγχοι θα γίνονται επειδή τους θερινούς μή-
νες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην υδροδότηση και γιατί 
με την ενεργειακή κρίση οι δαπάνες του ρεύματος για την 
άντληση του νερού είναι υπέρογκα αυξημένες. Σε όσους 
εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, 

θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (πρόστιμο, εισαγγελική παρέμβαση, διακοπή παροχής νερού κ.λπ.).
 Μήπως πρέπει και στη Βέροια να πράξουμε κάτι ανάλογο;;;

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στο χθεσινό 
φύλλο της εφημερίδας και η ΔΕΥΑΒ έδειξε άμεσα αντα-
νακλαστικά και διόρθωσε την βλάβη της βρύσης στο 
παρκάκι της Αγ. Αντωνίου που επεσήμανα στο χθεσινό 
μου σημείωμα. Στον απογευματινό παρατηρητικό μου 
περίπατο χθες το απόγευμα παρατήρησα εμφανείς εργα-
σίες αποκατάστασης πίσω από την βρύση που υπήρχε η 
διαρροή και λίμναζαν τα νερά. Είναι θετικό οι υπηρεσίες 
να βλέπουν, να ακούν και κυρίως να δρουν άμεσα!

Άμεσα αντανακλαστικά της ΔΕΥΑΒ
στο παρκάκι της Αγ. Αντωνίου



«Βγαίνουμε από την ενισχυμέ-
νη εποπτεία. Πέφτουν τίτλοι τέλους 
στην εποχή της κρίσης, ύστερα 
από 12 χρόνια και αποκαθίστα-
νται συνθήκες κανονικότητας στην 
Ελλάδα για πρώτη φορά από το 
2010», σημειώνουν κυβερνητικές 
πηγές, με αφορμή την δήλωση του 
Eurogroup, ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αναμένεται να μην παρα-
τείνει την ενισχυμένη εποπτεία για 
την Ελλάδα, μετά τη λήξη της στις 
20 Αυγούστου 2022, ανάβοντας  
το πράσινο φως για την εκταμίευ-
ση 748 εκατ. ευρώ.

Μητσοτάκης: «Κλείνει ένας 
επώδυνος 

κύκλος που άνοιξε πριν από 
12 χρόνια»

«Η Ελλάδα και οι Έλληνες υ-
ποδέχονται, μία σημαντική εθνι-
κή επιτυχία: με τη σφραγίδα του 
Eurogroup, η οικονομία μας απε-
λευθερώνεται, πλέον, από το κα-
θεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης σε δήλωσή του χθες για την έξοδο της χώρας μας από 
το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας.

Και επισημαίνει: «Κλείνει, έτσι, ένας επώδυνος κύκλος που άνοιξε 
πριν από 12 χρόνια. Και, ταυτόχρονα, ανοίγει μία νέα εποχή αυτόνο-
μων επιλογών για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολι-
τών της».

Ο πρωθυπουργός τονίζει: «Μετά την άρση των κεφαλαιακών περι-
ορισμών και την εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ, επιτυγχάνεται και ο 
τρίτος στόχος που εξαρχής είχε θέσει η κυβέρνηση: την ανάκτηση της 
επενδυτικής βαθμίδας που ξεκλειδώνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες 
ευημερίας για όλους. Και όλα αυτά ενώ, εδώ και τρία χρόνια, μένει στα-
θερό το τιμόνι του τόπου, παρά τις συνεχείς εξωγενείς κρίσεις και τις 
αλλεπάλληλες προκλήσεις.

Την εξέλιξη αυτή συνοδεύουν τα νεότερα στοιχεία του Ευρωβαρόμε-
τρου, σύμφωνα με τα οποία οι πολίτες εμπιστεύονται, τώρα, περισσότε-
ρο τους ευρωπαϊκούς, αλλά και τους εθνικούς θεσμούς. Μία απάντηση 
στον λαϊκισμό, που αποδεικνύει ότι, μαζί με την οικονομική ευρωστία, η 
Πολιτεία ανακτά και τη λαϊκή αποδοχή, την οποία τόσο πολύ είχαν κλο-
νίσει οι δοκιμασίες όλων των προηγούμενων ετών».

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός καταλήγει: «Η Ελλάδα δεν είναι, 
πια, το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης. Αλλά ένας αξιόπιστος εταίρος. 
Ένα κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις, αλλά συνδιαμορφώνει τις εξε-
λίξεις. Που δεν αδικείται, αλλά ηγείται. Με το βλέμμα στην ανάπτυξη της 
οικονομίας και τη σκέψη στην ανακούφιση της κοινωνίας. Μετατρέπο-
ντας τα καθημερινά βήματα προς τα εμπρός, σε ένα μεγάλο άλμα προς 
το μέλλον. Για την Ελλάδα που αξίζουμε».

 Σταικούρας: Η Ελλάδα επιστρέφει 
στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

«Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να 
αποτελεί εξαίρεση στην ευρωζώνη», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας, από το Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει 

τα εξής:
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα. Επιτυγχάνεται 

ένας μεγάλος εθνικός στόχος. Δρομολογείται η έξοδος της Ελλάδος 
από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, αυτό το καλοκαίρι. Κλεί-
νει, έτσι, μαζί με την πρόωρη εξόφληση των δανείων από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο και την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, ένα 
δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Ένα κεφάλαιο που άνοιξε το 2010. Η Ελλάδα επιστρέφει.
Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και παύει να 

αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη.
Η απόφαση (χθες) του Eurogroup αναγνωρίζει τις μεγάλες θυσίες 

της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και την μεταρρυθμιστική ατζέντα στο πε-
δίο της οικονομίας της σημερινής Κυβέρνησης.

Παρά τις μεγάλες, πολλαπλές, εξωγενείς κρίσεις, τις σημαντικές 
αβεβαιότητες και τις νέες προκλήσεις, παγκοσμίως, έχουμε αποδείξει, 
πολίτες και πολιτεία, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Ελλάδα ανα-
πτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται!Κοιτάμε μπροστά με δυναμι-
σμό και αυτοπεποίθηση!».

 ΕSM: Η Ελλάδα πέτυχε σημαντικά ορόσημα
H Ελλάδα πέτυχε αρκετά σημαντικά ορόσημα της μεταρρυθμιστικής 

ατζέντας, αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) 
στην έκθεσή του για το 2021, η οποία εγκρίθηκε κατά τη σημερινή ετή-
σια σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών του.

Ειδικότερα, σημειώνει την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού πλαισί-
ου, την περαιτέρω πρόοδο στις ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως στο έργο της 
αξιοποίησης του Ελληνικού, την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου στρατηγικού 
σχεδίου για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσε-
ων και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ωστόσο, προσθέτει, υπήρξαν καθυστερήσεις και εμπόδια στην 
προώθηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων, όπως του σχεδίου για τον 

μηδενισμό το 2021 των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες, που δεν αφορούν στις συντά-
ξεις.

Η Ελλάδα έκανε περαιτέρω πρόοδο 
στην εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών 
δεσμεύσεων της και ως συνέπεια έλαβε 
την πέμπτη και την έκτη εξαμηνιαία δό-
ση για την ελάφρυνση του χρέους της, 
συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

H έκθεση τονίζει ότι η ελληνική οικο-
νομία ανέκαμψε ισχυρά το 2021, σημει-
ώνοντας ρυθμό ανάκαμψης 8,3% και 
καλύπτοντας ουσιαστικά τις απώλειες 
που υπήρξαν το προηγούμενο έτος λό-
γω της πανδημίας.

Σημειώνει, επίσης, ότι η κυβέρνηση 
παρείχε εκτενή στήριξη στα νοικοκυριά, 
τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις 
με ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομι-
κά πακέτα στην Ευρωζώνη και ότι χάρη 
στην ταχεία ανάπτυξη το χρέος μειώθη-
κε στο 193,3% του ΑΕΠ από 206,3%.

Για τις τράπεζες αναφέρει ότι μείω-
σαν πάνω από 50% το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
τους στο 12,8% στο τέλος του 2021. Ωστόσο, σημειώνει, ότι το υψηλό 
ιδιωτικό χρέος παραμένει και τονίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό 
πλαίσιο εφαρμογής

Η έκθεση σημειώνει ότι βραχυπρόθεσμα η Ελλάδα έχει μία άνετη 
θέση ρευστότητας, σταθερή πρόσβαση στις αγορές, χαμηλές χρηματο-
δοτικές ανάγκες που αντανακλούν τη χαμηλή μέση περίοδο ωρίμανσης 
του χρέους της και σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό (NGEU).

Μακροπρόθεσμα, όμως, σημειώνει ότι «η Ελλάδα παραμένει ευάλω-
τη λόγω μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδιαίτερα του πολύ υψηλού 
δημόσιου χρέους της καθώς και του διαρκούς επενδυτικού κενού, της 
χαμηλής παραγωγικότητας και των υψηλών NPLs (μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων)».

Για να διορθώσει τις αδυναμίες αυτές, «η Ελλάδα έχει αρχίσει ένα 
φιλόδοξο ταξίδι για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της», με τις με-
ταρρυθμιστικές προτεραιότητες να περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση 
μακροχρόνιων αδυναμιών στις υποδομές, στην εκπαίδευση και τις 
δεξιότητες καθώς και στη δημόσια διοίκηση, περιλαμβανομένου του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης, προσθέτει η έκθεση.
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Δήμος Νάουσας: 
Προσλήψεις τεσσάρων 
εργατών πυρασφάλειας 

ΥΕ, με τετράμηνες 
συμβάσεις εργασίας 

Στην πρόσληψη τεσσάρων εργατών πυ-
ρασφάλειας ΥΕ, με τετράμηνες συμβάσεις 
εργασίας, θα προβεί ο Δήμος Νάουσας για την 
πρόληψη από τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλω-
σης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περί-
οδο, για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση 
της παρακείμενης βλάστησης στους δασικούς 
δρόμους, τον καθαρισμό δασικών μονοπατιών κλπ. 

Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 16 Ι-
ουνίου έως και τις 22 Ιουνίου 2022 (με τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά: ταυτότητα 
και απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης) 
στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δημ.Βλά-
χου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200) κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες στο τηλ. 
2332350335-6).

Μετά από 12 χρόνια, η Ελλάδα βγαίνει 
από την Ενισχυμένη Εποπτεία

- “Ιστορική ημέρα και εθνική επιτυχία”, τονίζει η Κυβέρνηση

Δηλώσεις ζημιάς για πληγείσες καλλιέργειες 
σε Κοπανό, Λευκάδια, Μαρίνα, Πολλά 

Νερά, Γιαννακοχώρι και Ροδοχώρι 
Μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα υποβάλλονται - σύμφωνα με την ενημέρωση από 

τον ΕΛΓΑ-  οι δηλώσεις των παραγωγών για τις ζημιές που υπέστησαν από χαλάζι 
που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου σε Κοπανό, Λευκάδια, Μαρίνα,  Πολλά Νερά, καθώς 
και για την βροχόπτωση που σημειώθηκε αντίστοιχα στις προαναφερόμενες περιοχές 
στις 10 Ιουνίου και προκάλεσε ζημιές σε κεράσια.

Οι δηλώσεις των αγροτών θα υποβάλλονται στο ΚΕΠ Κοπανού, τις απογευματινές 
ώρες,  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού στην αρμόδια ανταποκρίτρια του  ΕΛΓΑ, Φω-
τεινή Τηλκερίδου 2332350518).

Αντίστοιχα, όσοι παραγωγοί έχουν υποστεί ζημιά από  βροχόπτωση από τις 9 έως 
τις 10 Ιουνίου  στο Γιαννακοχώρι  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση μέχρι την  Πα-
ρασκευή 24 Ιουνίου, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2332350340  Ανθοπούλου 
Μυρούλα, τηλ. 2332050336  Φίκατα Μαρία)

Επίσης, οι αγρότες που υπέστησαν ζημιές στο Ροδοχώρι από χαλάζι και βροχό-
πτωση στις 8 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους μέχρι την  Παρα-
σκευή 24 Ιουνίου, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 2332350340  Ανθοπούλου 
Μυρούλα, τηλ.  2332050336  Φίκατα Μαρία)



Μετά από δύο χρόνια σιγής και περιορισμών το 
πολιτιστικό καλοκαίρι αλλάζει. Η επιστρέφει στην 
κανονικότητα και παρουσιάζει το θερινό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο «Μελίνα Μερκού-
ρη» στο Άλσος Παπάγου και σε άλλους χώρους. 
Θέατρο, συναυλίες, παραστάσεις για παιδιά, θερινό 
σινεμά και Εύηχη πόλη έρχονται από τις 21 Ιουνίου 
μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να μας βγάλουν έξω και 
να αλλάξουν τα καλοκαιρινά μας βράδια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Τρίτη 21/6 
LifeWorks Productions 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη
Και μείναμε άνθρωποι
Ώρα 9.30μ.μ.
Δευτέρα 27/6
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Θέατρο Αυλαία
Ο Γαργαληστής
Ώρα 9.00μ.μ.

Τετάρτη 29/6
UNDERDOG ENTERTAINMENT
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ -BABY SHARK LIVE SHOW
Ώρα 8.30μ.μ.
Δευτέρα 4/7
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Group Therapy 
Ώρα 9.15μ.μ
Πέμπτη 7/7
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Ο Περσέας και η Ανδρόμεδα
Ώρα 9.00μ.μ.
Παρασκευή 8/7
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗ
Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα 
Ώρα 9.30μ.μ
Σάββατο 9/7
Κ.Ε.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΣΟΥΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ - «Ω λελε» 

Παρουσίαση cd – Συναυλία
 Ώρα 9.30μ.μ.
Πλατεία Ωρολογίου
Τετάρτη 13/7
Παιδική σκηνή ΡΟΝΤΙΔΗ
Αλαντίν
Ώρα 9.00μ.μ
 Πέμπτη 14/7
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΑΓΑΡΗ
ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ
Ώρα 9.30μ.μ.
Τρίτη 19/7
KIDS ACTION COMPANY 
Τα Μαγικά παραμύθια
Ώρα 9μ.μ.
Τετάρτη 20/7
ΒΑΡΔΙΑ LIVE
Γιώργος Αλκαίος 
Τα δικά μας τραγούδια
Ώρα 9μ.μ.
Κυριακή 24/7
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗ και ΟΡΑΜΑ 
Το κυνήγι του θησαυρού
Ώρα 9μ.μ.
Δευτέρα 25/7
BK.EVENT.PRODUCTIONS 
Σοφία Μουτίδου  on stage

Ώρα 9.30μ.μ.
Τετάρτη 27/7
ARS AETERNA 
Ιφιγένεια εν Αυλίδι
Ώρα 9.30μ.μ.
Τετάρτη 24/8
ΓΑΛΑΞΙΑΣ live Productions 
 Άννα Βίσση…on Tour
Ώρα 9.30μ.μ.
Πέμπτη 25/8
ARS AETERNA 
Αντιγόνη του Σοφοκλή 
Ώρα 9μ.μ.
Παρασκευή 26/8
PEOPLE
ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ - Μιούζικαλ
Ώρα 9μ.μ.
Κυριακή 28/8
PEOPLE
Ζαχαράτος live
Ώρα 9μ.μ.
Παρασκευή 2/9
Παιδική σκηνή ΡΟΝΤΙΔΗ
Frozen –Η παγωμένη πριγκίπισσα 2
Ώρα 8.30μ.μ

Κυριακή 4/9
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 
Σμυρναίικο Μινόρε  με τη Γλυκερία
και άλλους καλλιτέχνες
Ώρα 8.30μ.μ.

ΚΕΠΑ: σαν ΣΤΑΡ του θερινού σινεμά 
Πέμπτη 28/7  έως Τετάρτη 3/8

Belfast, του Κένεθ Μπράνα /2022
West side story, του Στίβεν Σπίλμπεργκ/ 2021
Nomadland, της Κλόι Τζάο/ 2020
1917, του Σαμ Μέντες / 2019
Ο οϊκος Gucci, του Ρίντλεϊ Σκοτ /2021
Άσπρο πάτο, του Τόμας Βίντερμπεργκ/ 2020
Ραντεβού στο Belle Epoque, του Νικολά Μπεντός 

/ 2019
Ώρα 9.00μ.μ. είσοδος ελεύθερη (με ατομικές ονο-

μαστικές κάρτες)
Διοργάνωση: ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας – Κινηματο-

γράφος ΣΤΑΡ
Εύηχη πόλη
Πέμπτη 8/9 Έως Κυριακή 11/9
Διοργάνωση: Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

LIGHTYEAR (ΜΕΤΑΓΛ) 
Προβολές στην αίθουσα1:   
Πέμπτη 16/6 – Παρασκευή 17/6 – Σάββατο 18/6 –Κυριακή 19/6 

– Δευτέρα 20/6 – Τρίτη 21/6 στις 18.15
Σκηνοθεσία: Angus MacLane
Σενάριο: Jason Headley
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Ανδρέας 

Ρήγας, Ορφέας Αυγουστίδης, Ξένια Ντάνια, Τέτα Κωνσταντά, 
Μαρία Πλακίδη, Jerome Kaluta, Βασίλης Παπαστάθης, Άγγελος 
Λιάγκος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

JURASSIC WORLD: ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Προβολές στην αίθουσα 1:   
Πέμπτη 16/6 – Παρασκευή 17/6 – Σάββατο 18/6 –Κυριακή 19/6 

– Δευτέρα 20/6 – Τρίτη 21/6 στις 20.30 
Τετάρτη 22/6 στις 21.00
Σκηνοθεσία: Colin Trevorrow
Σενάριο: Colin Trevorrow & Emily Carmichael
Ηθοποιοί: Dichen Lachman, Chris Pratt, Bryce Dallas 

Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Daniella Pineda, 
Omar Sy, Campbell Scott, Justice Smith, BD Wong

Το Τέλειο Αφεντικό   (Χαβιέρ Μπαρδέμ)
The Good Boss

Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Πέμπτη 16/6 – Παρασκευή 17/6 – Σάββατο 18/6 –Κυριακή 19/6 

– Δευτέρα 20/6 – Τετάρτη 22/6 στις 21.00
Τρίτη 21/6 στις 22.30
Παραγωγή: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα, Χάουμε Ρόρες, Χαβι-

έρ Μέντεζ
Σκηνοθεσία: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
Σενάριο: Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
Πρωταγωνιστούν: Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μανόλο Σόλο, Αλμουντέ-

νια Αμόρ του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα
Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 

ήχο Dolby Digital 5.1

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     16/6/22 - 22/6/22

Έκθεση τμήματος ντεκουπάζ 
και μικτής τεχνικής

των Εικαστικών Εργαστηρίων 
του Δήμου Νάουσας

Το τμήμα ντεκου-
πάζ και μικτής τεχνι-
κής (mixedmedia) 
των Εικαστικών Ερ-
γαστηρίων του Δήμου 
Νάουσας παρουσιά-
ζειτις δημιουργίες των 
σπουδαστών του τμή-
ματος τα έτη 2020-
2022με τη διδασκαλία 
και επιμέλεια της εκ-
παιδεύτριας κ. Έλσας 
Δημησκή.

Τα εγκαίνια της έκ-
θεσης θα πραγματο-
ποιηθούν το Σάββατο 
18Ιουνίου 2022 και 
ώρα 20:00 στον Χώ-
ρο Τέχνης «Ναϊάς». Η 
έκθεση θα διαρκέσει 
μέχρι την Κυριακή 3 
Ιουλίου και θα λειτουργεί καθημερινάτις ώρες 18:00-22:00 και τις 
Κυριακές τις ώρες 11:00-14:00 & 18:00-21:00 με ελεύθερη είσοδο 
για το κοινό.

Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2022
Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας: Θέατρο, συναυλίες, θερινό σινεμά 

και Εύηχη πόλη, στο φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων



Έως τις 20 Ιουνίου 2022
Υποβολή αιτήσεων 

για Αναδιάρθρωση και  
Μετατροπή 

Αμπελουργικών 
εκτάσεων περιόδου 

2022-2023 
 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά παρατείνεται η προ-
θεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρό-
γραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελουργικών 
εκτάσεων περιόδου 2022-2023   έως την 20 Ιουνίου 
2022. Υπενθυμίζεται ότι από εφέτος η υποβολή αιτήσεων 
ένταξης στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατρο-
πής αμπελουργικών εκτάσεων 
γίνεται ψηφιακά.  

Την επανεξέταση των χρονικών προθε-
σμιών συγκεκριμένων υποχρεώσεων, που 
σχετίζονται με το myDATA, αλλά και παρεμ-
βάσεις, που θα διευκολύνουν την εκπλήρωση 
αυτών των υποχρεώσεων, ζητά, με επιστολή 
του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικο-
νομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας. 

Η κίνηση αυτή γίνεται, λαμβάνοντας υπό-
ψη αφενός τη μέχρι σήμερα ελλιπή λειτουργία 
της πλατφόρμας myDATA και αφετέρου τις 
καθυστερήσεις στη μη έγκαιρη έκδοση των α-
παιτούμενων εγκυκλίων – οδηγιών, σχετικών 
με διαβίβαση των εσόδων του έτους 2021, 
συνεξεταζόμενα με τις τρέχουσες καταιγιστι-
κές υποχρεώσεις και άλλες κοινωνικού χα-
ρακτήρα πλατφόρμες (ενδεικτικά επιδότηση 
ρεύματος), που προκύπτουν για τους φορο-
λογούμενους (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) και 
προκειμένου να ομαλοποιηθεί η υπάρχουσα 
κατάσταση, επικαλούμενο και τις θεμελιώδεις 
αρχές και κανόνες της χρηστής διοίκησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνονται τα εξής:
 - Για τη διαβίβαση των εσόδων έτους 

2021: Επανεξέταση των χρονικών προθε-
σμιών (λήγουν σήμερα, 15 Ιουνίου), ώστε 
να δοθεί ο αναγκαίος, επαρκής και εύλογος 
χρόνος, καθόσον λόγω των προβλημάτων 
της πλατφόρμας δεν δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί ορθά η 
διαβίβαση σε τόσο 
στενά χρονικά πε-
ριθώρια, καθώς και 
η επισήμανση σε 
δεύτερο χρόνο των 
αποκλίσεων των δε-
δομένων.

 - Άμεση έκδο-
ση της τροποποίη-
σης της Απόφασης 
Α.1138/12-6-2020, 

λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων που 
έχουν κατατεθεί, προκειμένου να διευκρινι-
σθούν θέματα σχετικά την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν.4174/2013.

 - Για την υποβολή των φορολογικών δη-
λώσεων φορολογικού έτους 2021: Επανε-
ξέταση των χρονικών προθεσμιών, σε εύ-
ρος χρόνου που θα λαμβάνει υπόψη του την 
πλήρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 
λογιστικών - φοροτεχνικών εργασιών και την 
ετοιμότητα της ΑΑΔΕ. 

-Ταυτόχρονο άνοιγμα για υποβολή τροπο-
ποιητικών δηλώσεων Νομικών Προσώπων, 
χωρίς πρόστιμα, κατά τα πρότυπα της δια-
δικασίας που ακολουθήθηκε για τα Φυσικά 
Πρόσωπα. Συνέπεια αυτού προτείνουμε την 
επέκταση της διάταξης του άρθρου 77 του 
Ν.4916/2022 που τροποποίησε τα άρθρα 54 
και 72 του Ν.4174/2013, με αποτέλεσμα τη μη 
επιβολή προστίμων, όταν το επιπλέον ποσό 
φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε 
σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό 
(100) ευρώ.

 - Ειδικά για τους τυχόν μελλοντικούς φο-
ρολογικούς ελέγχους, δεδομένου ότι όλες 
οι διατάξεις που τους διέπουν δεν εξαρτούν 
αυτούς από τα myDATA, είναι απαραίτητο 
να καθοριστεί η διαδικασία τους ειδικά για το 
έτος 2021, με δεδομένη τη μη ετοιμότητα του 
συστήματος.
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Προτάσεις του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας 

για το myDATA

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών 
Νέας Νικομήδειας

Κάλεσμα μελών 
σε αιμοδοσία

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθε-
λοντή Αιμοδότη στις 14 Ιουνίου ο Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Νικομήδειας κα-
λεί τα μέλη του στη δεύτερη τακτική αιμοδοσία 
του Συλλόγου για το 2022.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα γρα-
φεία 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.

Ομιλία 
στο Συνεδριακό 

Κέντρο 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΛΛΙΔΗΣ

Την Κυρια-
κή, 19 Ιουνίου 
και ώρα 8:00 
μμ, η καρδιά 
της Μακεδονί-
ας κτυπάει στο 
Σ υ ν ε δ ρ ι α κ ό 
Κέντρο ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΒΕΛΛΙ-

ΔΗΣ, στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονί-
κης.

Ο πρόεδρος της 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ Ε-
ΝΩΣΕΩΣ, Δρ. Πρό-
δρομος Εμφιετζό-
γλου θα ανακοινώ-
σει μία βαρυσήμα-
ντη «Πρωτοβουλία 
για την Μακεδονία».

Η πρωτοβουλία 
αυτή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την προ-
δοσία της Μακεδονίας στις Πρέσπες και θα 
αφορά στην ανακοίνωση «κυβερνητικού προ-
γράμματος» για τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη!

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πλη-
ροφορίες: 2310 915 000

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
– ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ “Ο ΠΥΡΡΟΣ”: 
Μεγάλη μουσικοχορευτική 

εκδήλωση με Γιάννη Καψάλη 
και Μάκη Τσίκο 

Την Τρίτη, 5 Ιουλίου στο προαύλιο του 2ου Γυμνα-
σίου Κρύας Βρύσης ο Σύλλογος Ηπειρωτών Κρύας 
Βρύσης διοργανώνει μεγάλη μουσικοχορευτική εκδή-
λωση με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών.

Με τη μαγική φωνή του Γιάννη Καψάλη, τον δε-
ξιοτέχνη του κλαρίνου Μάκη Τσίκο και το πολυμελές 
μουσικό σχήμα που θα τους πλαισιώσει, σας προσκα-
λούμε όλες και όλους για να περάσουμε μια αξέχαστη 
βραδυά με πολύ χορό, κέφι και τραγούδι.

Η καρδιά της δημοτικής παράδοσης “χτυπά” στην 
Κρύα Βρύση!

Ο κακός μας 
ο καιρός και οι 

πολιτικοί-φαινόμενο!
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Μπήκαμε για τα 
καλά στη νέα πα-
ραγωγική χρονιά 
στον κάμπο της Η-
μαθίας. Ωστόσο, οι 
αγρότες μας παρα-
μένουν δυστυχώς 
ακραία απροστά-
τευτοι, όχι από τα 
καιρικά φαινόμενα, 
εκεί υπάρχει μια 
σχετική προστασία 
από τον ΕΛΓΑ, αλ-
λά από την ακραία 
ανικανότητα και α-
διαφορία μιας κυβέρνησης πραγματικά για τα πανηγύρια. 
Το λες πλέον και εξειδίκευση!

15 Ιουνίου 2022 σήμερα και:
1. Δεν έχει λυθεί το μόνιμο πια –και κάθε χρόνο 

εντεινόμενο- πρόβλημα των εργατών γης. Γνώριζαν από 
πέρυσι ότι θα υπάρξουν ελλείψεις σε εργατικά χέρια. 
Γιατί δεν προετοιμάστηκαν κατάλληλα όπως θα έκανε μια 
σοβαρή κυβέρνηση ώστε να μην αφήσουν ξεκρέμαστους 
τους αγρότες; Η απάντηση προφανής.

2. Οι νέες ζημιές στην παραγωγή από τα καιρικά 
φαινόμενα ξεκίνησαν εδώ και έναν μήνα και ο ΕΛΓΑ προ-
κήρυξε μόλις χθες 130 γεωπόνους-εκτιμητές. Άγνωστο 
πότε θα αναλάβουν. Με δεδομένες κάθε χρόνο τις ζημιές 
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που ήλθε για να μείνει, 
μήπως θα έπρεπε μια σοβαρή κυβέρνηση να βρει μόνιμη 
λύση ώστε να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια; Η απάντηση 
προφανής. Μια σοβαρή κυβέρνηση αυτό θα έπραττε.

Παραγωγή και παραγωγοί, θύματα καιρικών φαινο-
μένων και πολιτικών-φαινόμενο. Η χρονιά μοιάζει ήδη 
χαμένη για τον αγροτικό κόσμο από την αρχή της, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την τοπική και εθνική οικονομία, στη 
χειρότερη συγκυρία. Ο Μητσοτάκης και οι συν αυτώ να 
σοβαρευτούν δεν προλαβαίνουν. Πρέπει να φύγουν!

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία



Ταξίδι στο όνειρο: H Κ.Ε.Π.Α στηρίζει οικονομικά 
το ταξίδι μαθητών της Σχολής Χορού στην Ιταλία

Ομάδα 16 έφηβων μαθητριών της Σχολής χορού της Κ.Ε.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας συμμετείχε στο διαγωνισμό Veria Dance 
competition 2022 και κέρδισε υποτροφία για μαθήματα χορού 
στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών 
τους, Λενικάκη Μαυρέτας, η οποία ήταν και η χορογράφος τους και 
Αβραμίδου Κάτιας, η ομάδα των 16 μαθητριών με τη χορογραφία 
Tides απέσπασε το Γ’ βραβείο στην κατηγορία σύγχρονο ομαδικό 
12-14 ετών και την ευκαιρία μέσω της υποτροφίας να επισκεφτεί 
το Λιβόρνο της Ιταλίας για μαθήματα χορού στις 4-9 Ιουλίου. 

Επίσης η μαθήτρια Μαρτίνου Μαρία με τη χορογραφία 
Fragments απέσπασε το Γ’ Βραβείο στην κατηγορία σύγχρονο 
ατομικό 12-14 ετών και υποτροφία για μαθήματα χορού το Νοέμ-
βριο του 2022 στο Λιβόρνο της Ιταλίας.  

Το Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α, με απόφασή του, στηρίζει οικονομικά το 
ταξίδι των μαθητών της σχολής χορού και δίνει την δυνατότητα 
και στις 16 μαθήτριες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους 
δίνεται. Η στήριξη αποτελεί ένα ευχαριστώ στην προσπάθεια των 
μαθητριών της σχολής!

Μαθήτριες: Αγγελή Πηνελόπη, Απόστολου Χρυσάνθη, Ζιώγα 
Στεφανία, Ζουμπούλογλου Καλλιόπη, Ζουμπούλογλου Σταυρούλα, Καβαργύρη Αναστασία, Καροτσέρη Μαριλένα, Κώττα Βασιλική, Λούκα Χριστι-
άνα, Μαρτίνου Μαρία, Μπελέγκου Ντέα, Οικονομίδου Αναστασία, Πελτέκη Αφροδίτη, Χαλατζιούκα Μελίνα, Χαλκίδου Ροζαλία, Χειμώνα Νικολέτα.

* Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός Veria Dance Competition είναι ο μοναδικός διαγωνισμός χορού στην Ελλάδα με προϋπόθεση συμμετοχής οι 
διδάσκοντες να κατέχουν πτυχίο καθηγητή χορού.  Έτσι διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο του διαγωνισμού. 

Αν αναρωτιέσαι για το τι είναι η Τέχνη και 
που πηγαίνει,πώς ξέρει να «Διοικεί» τους αι-
ώνες,γιατί της κτίζουν ΜΟΥΣΕΙΑ,τι ξέρει και 
αναστατώνει τους ανθρώπους,τις αγορές, την 
οικονομία; 

Αν μπορείς να ερμηνεύσεις τα θαυμαστικά 
αααα των παιδιών που παίζουν με τα χρώμα-
τα, στείλε τις ευχαριστίες σου στον Πικάσσο, 
που είπε…να μπορούσα να ζωγραφίσω σαν 
τα παιδιά…

Η Γεωργιάννα  «μιλάει» μια αισθαντική 
γλώσσα που ανήκει στην «Γεωγραφία της 
Ελευθερίας».

Συναρπαστικά πάρτι χρωμάτων στα έργα 
της.

Να χαρείτε την σεμνότητα, ενός συμποσίου 
αισιοδοξίας, να ταξιδέψετε στην συνοικία και 
στη ευωδία, μιας ταπεινής Ενορίας.

 Τι ωραία, αντί να καυχιέσαι στους εύκο-
λους καιρούς και στις στιγμιαίες εκδρομές του 
νου, να τραγουδάς και να ζωγραφίζεις….

…στο βασίλειο της ΑΓΑΠΗΣ… 
Μια έκθεση προορισμένη να κερδίζει αι-

σθήματα.
Ένας γυμνασιακός έρωτας δίπλα στους 

κήπους με τα τριαντάφυλλα.
Η Γεωργιάννα Νταλάρα είναι αριστούχος 

του πανεπιστημίου Μπράουν στο Ροντ Αϊλαντ 
των ΗΠΑ, όπου σπούδασε για τρία χρόνια 
Συγκριτική Λογοτεχνία και Υποκριτική (ΒΑ Θέ-
ατρο, ΒΑ Λογοτεχνία) και της RADA (ΜΑ Τext 
and Performance) και πιστοποιημένη δασκάλα 
Γιόγκα.

Οσον αφορά τις σπουδές της περί Συγκρι-
τικής Λογοτεχνίας, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 
τους ποιητές Γιώργο Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη 
και Νίκο Καββαδία.

Στο αμερικανικό πανεπιστήμιο είχε κάνει 
μία μελέτη για τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» 
του Γιάννη Ρίτσου κι άλλη μία περί δικτατορι-
ών σε σχέση με την Ελλάδα.

Συμμετείχε ως ηθοποιός στους Όρνιθες 
του Αριστοφάνη, στις Τρωάδες του Ευριπίδη, 
στο Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογιέφσκι, 
στην Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν, στον Βυσσινό-
κηπο του Τσέχωφ στο Φεστιβάλ Αθηνών και 
Επιδαύρου, στο Εθνικό Θέατρο κ.α.

Διδάσκει Γιόγκα, παίζει κιθάρα και πιάνο 
και ζωγραφίζει ασταμάτητα.

Πολλά από τα έργα της εφαρμόζονται τυ-
πωμένα σε ρούχα.

Το 2021 έκανε και την πρώ-
τη της απόπειρα στο τραγούδι, 
με το «Paramatman», ένα αγ-
γλόφωνο ποίημα, γραμμένο 
με ευαισθησία από την ίδια. 
Μετά το θέατρο και τη ζωγρα-
φική, η Γεωργιάννα αποκαλύ-
πτει ένα ή μάλλον δύο ακόμα 

χαρίσματά της. Κατά πώς λέει η ίδια… «θέλω 
να παίζω, να δουλεύω πολύ και να τρώω τα 
μούτρα μου πολύ. Επίσης να κάνω ορισμένες 
επιπλέον σπουδές. Η ζωή δεν γράφεται με το 
να είσαι καθισμένος στην καρέκλα του υπολο-
γιστή. Πώς θα ζήσουμε χωρίς δράση, τρέλα 
και πάθος;».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Από τις 27 Ιουνίου 
στις 20.30  έως 20 Ιουλίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά: Πρωΐ 10.00 
με 13.00 

Απόγευμα 18.30 με 21.30
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972440721
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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.

«Το σχέδιο του 
Μωβ»: Κυκλοφόρησε 

το βιβλίο 
για παιδιά, της 

Ελένης Καραγιάννη 

Το παραμύθι της 
βεροιώτισσας φιλολό-
γου Ελένης Καραγιάν-
νη, «Το Σχέδιο του 
Μωβ», με εικονογρά-
φηση της Κατερίνας 
Βραζιτούλη κυκλο-
φόρησε από τις  εκ-
δόσεις Ατέχνως. Μια 
ιστορία μικρής φόρ-
μας για παιδιά που 
θίγει το ζήτημα της 
διαφορετικότητας και 
εστιάζει στην επίδρα-
ση που ασκούν στον 
ψυχισμό του παιδιού 
επικριτικά σχόλια για 
την εξωτερική του εμ-
φάνιση. Ταυτόχρονα 
αναδεικνύει την αξία της φιλίας, της συνεργασίας, της αποδοχής 
του εαυτού μας και του άλλου, την έννοια της συγγνώμης και 
της επανόρθωσης.

Η Ελένη Καραγιάννη γεννήθηκε (1969) και ζει στη Βέροια. 
Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κι 
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στις Επιστήμες 
της Αγωγής. Εργάζεται στο Γενικό Λύκειο Μακροχωρίου Ημα-
θίας. Θεωρεί τη γραφή θεραπεία ψυχής. Αγαπά τη λογοτεχνία, 
το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα ταξίδια, τους ανθρώπους 
με καθαρό βλέμμα και λαμπερό χαμόγελο. Κείμενά της έχουν 
δημοσιευτεί στον έντυπο κι ηλεκτρονικό τύπο, έχουν διακριθεί 
σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και περιλαμβάνονται σε συλ-
λογικές ανθολογίες. Είναι υπεύθυνη έκδοσης του ηλεκτρονικού 
λογοτεχνικού περιοδικού ΓΡΑΦΕΙΝ.

Η Κατερίνα Βραζιτούλη γεννήθηκε το 2006 και ζει στο Βερο-
λίνο. Είναι μαθήτρια στο Luise-Henriette-Gymnasium. Τα χόμπι 
της, εκτός από τη ζωγραφική, είναι η φωτογραφία και η μουσική.

Το παραμύθι μπορείτε να το παραγγείλετε με email 
EkdoseisAtexnos@gmail.com,

μέσω του site ekdoseis-atexnos.gr,  τηλεφωνικά στο 
6979795057 ή να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της 
γειτονιάς σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-

μνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους : 
1. Την οφθαλμίατρο Αικατερίνη Φράγκου για την πολύ πρόθυμη και άμε-

ση οφθαλμολογική εξέταση μαθητή της Μέριμνας δωρεάν.   
2.  Την κυρία Μαρία Ζεμπερίδου για την προσφορά γεύματος στα παιδιά 

του κέντρου υπέρ υγείας της οικογένειας της. 
3. Την κυρία Χρύσα Χρηστάκη για την προσφορά πρωινού γεύματος 

υπέρ αναπαύσεως των γονέων της Τραϊανού και Μαρίας Χρηστάκη, ο θεός 
ας τους αναπαύσει. 

4. Το Φαρμακείο του κυρίου Αντώνη Ποταμόπουλου για την δωρεάν 
χορήγηση φαρμάκων στα παιδιά του κέντρου κάθε φορά που ο γιατρός το 
κρίνει απαραίτητο. 

5. Το ζαχαροπλαστείο LIDO για την παροχή εδεσμάτων.
6. Την επιχείρηση του κυρίου Νιώπα για την παροχή κρουασάν στην εκ-

δρομή των παιδιών. 
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Έκθεση ζωγραφικής της Γεωργιάννας  Νταλάρα 
στο «Εκκοκκιστήριο Ιδεών»27 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου

«ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ…»
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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.

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

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
«Παραλογή» από την Ομάδα 

«Στιχομυθία» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας 
Τα παραδοσιακά ή δημοτικά τραγούδια είναι έμμετρα 

στιχουργήματα, βγαλμένα από την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων. Μιλούν για τον πόνο, την αγάπη, τα βιώματα, 
τους καημούς και τους πόθους του ελληνικού λαού. Οι πα-
ραλογές αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δημοτικών τρα-
γουδιών. Έχουν όλα τα γνωρίσματα που διακρίνουν γενικά 
τη δημοτική ποίηση. Παράλληλα, όμως, παρουσιάζουν και 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

Είναι συνήθως πολύστιχα.
Αναπτύσσουν ένα μύθο. 
Παρουσιάζουν έντονα παραμυθιακά και εξωλογικά στοι-

χεία, δηλαδή στοιχεία που η λογική μας δεν τα δέχεται ως 
πραγματικά και φυσικά.

Διαφέρουν ριζικά από άλλα αφηγηματικά τραγούδια, 
γιατί η υπόθεσή τους παρουσιάζει στοιχεία έντονης δραμα-
τικότητας.

Μια σύνθεση παραλογών σας καλεί να παρακολουθή-
σετε η ομάδα Στιχομυθία, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, 
στις 21:30,  στις αποθήκες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, δίπλα 
στον σταθμό των τρένων (Περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθ-
μού), υπό το φως του φεγγαριού και των κλεφτοφάναρων.  
Όπως γινόταν τότε! 

Συντελεστές Παράστασης
Σύνθεση Κειμένων/Σκηνοθεσία: Πέτρος Μαλιάρας
Σκηνογραφία/Ενδυματολογία:  Δημήτρης Γεωργόπου-

λος, Δαμιανός Οικονομίδης
Μουσική επιμέλεια/Ηχοληψία: Αλέξανδρος Καροτσέρης
Σκίτσο αφίσας: Μαρία Επαμεινωτίδου
Οργάνωση Παραγωγής-Προβολή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
Τους ρόλους ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  
Σοφία Βαρδακαστάνη, Κωνσταντίνος Βελισσαρίδης, Μανώλης Γκιλιόπουλος, Αλέξανδρος Γιοβανούλης, Μαρία Επα-

μεινωτίδου, Σταυρούλα Ζουμπούλογλου, Ελένη Καλφοπούλου, Φωτεινή Κρεμλίδου, Ιάσων Κωστόπουλος, Ευφημία Μά-
ντζιου, Κωνσταντίνος Μαρκάκης, Ντέα Μπελέγκου, Νίκος Ντέγκα, Άσπα Σαρόγλου, Πένυ Σταυριανίδου, Σοφία Συντίλα, 
Ελένη Τσανακτσίδου.

Είσοδος: 3 ευρώ.
Προπώληση: Γραφεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Παύλου Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος Χώρου Τεχνών Δ. Βέροιας), έως την 

Παρασκευή 17/06 στις 14:00.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΜΟ: Τιμωρούμαστε 

επειδή έχουμε παιδιά ΑμεΑ!
Η Μέριμνα Ατόμων με Αυτι-

σμό ως μέλος του άτυπου πα-
νελλήνιου συντονιστικού δικτύου 
φορέων, συνυπογράφει επιστο-
λή διαμαρτυρίας που αφορά τον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό παι-
διών ηλικίας 5 έως 18 ετών ,ως 
βασική προϋπόθεση παρακο-
λούθησης  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.

Μεταξύ άλλων στην επιστο-
λή αναφέρεται ότι: «Η υποχρε-
ωτικότητα του εμβολιασμού σε 
παιδιά με αναπηρίες ως προ-
ϋπόθεση για ένταξη σε ΚΔΑΠ 
ΑμεΑ ή ΚΔΗΦ σε αντίθεση με 
την απρόσκοπτη ένταξη παι-
διών σε ΚΔΑΠ, όπου ούτε καν 
το προσωπικό υποχρεούται να 
εμβολιαστεί, φέρει το συνομήλι-
κο ανήλικο πληθυσμό σε κατά-
σταση ανισότητας στη βάση της 
αναπηρίας σε σχέση με τυχόν 
κινδύνους του εμβολιασμού. Η 
πρόθεση του νομοθέτη να επι-
βάλλει υποχρεωτικότητα εμβολι-
ασμού σε πληθυσμό ανηλίκων 
με βαριές αναπηρίες σε αντίθε-
ση με τους συνομηλίκους τους 
αλλά και σε αντίθεση με άλλους 
ενήλικους προβληματίζει. Τα παιδιά με αναπηρία υφίστανται διάκριση λόγω της αναπηρίας 
τους αντίθετα με ότι επιτάσσουν διατάξεις νομοθετημάτων αυξημένης ισχύος «

Οι φορείς αφού θέτουν σειρά ερωτημάτων, ζητούν διευκρινήσεις για το πλαίσιο, από το 
Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Εργασίας , την ΕΕΤΑΑ , την ΚΕΔΕ και τις Περιφέρειες 
της Επικράτειας.

Παρακαλούν τέλος,  να δει η Πολιτεία με σοβαρότητα το θέμα αυτό, το οποίο θα φέρει 
πολλά ΚΔΑΠ ΑμεΑ που έχουν ανήλικα άτομα στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης, αλλά 
και στην δύσκολη θέση να αποχωριστούν ωφελούμενα παιδιά. 

Εκδήλωση στις «Φλαμουριές» 
από την Πρωτοβουλία για το Παιδί

 Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, μετά τους περιορισμούς των τελευταίων χρόνων λόγω της πανδημίας, διοργανώνει 
φέτος την τακτική ψυχαγωγική της εκδήλωση στο Κέντρο «Φλαμουριές», τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, με ώρα έναρξης 
8:00 μμ. 

Την εκδήλωση θα καλύψουν μουσικά με ένα ποικίλο και πλούσιο ρεπερτόριο εθελοντές - καλλιτέχνες  του Οργανι-
σμού, σε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια με συνοδεία κρύου πιάτου, κρασιού-αναψυκτικού και 
γλυκού.

 Σας καλούμε να προσέλθετε και να συναντηθούμε όλοι μαζί μετά από αρκετό καιρό, διασκεδάζοντας στο δροσερό 
και φιλόξενο περιβάλλον των «Φλαμουριών»!

    Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας από τα γραφεία 
Διοίκησης, Ανοίξεως 19 τηλ. 2331029571.

 ΤΟ Δ.Σ.

Πρόγραμμα 
δωρεάν rapid 

tests στη Νάουσα 
Δωρεάν rapid tests 

θα  πραγματοπο ιη -
θούν και την επόμενη 
εβδομάδα (Δευτέρα 
20.06.2022 έως και Πα-
ρασκευή 24.06.2022) 
στη Νάουσα από κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ, σε συ-
νεργασία με τον δήμο.  
Συγκεκριμένα, οι δω-
ρεάν δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι θα πραγματο-
ποιούνται στο Δημοτικό 
Θέατρο Νάουσας από 
τις 09:00 έως τις 14:30 
και οι πολίτες που επι-
θυμούν να συμμετά-
σχουν στην διαδικασία 
θα πρέπει να έχουν μα-
ζί τους τον προσωπικό 
αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, 
καθώς και να δίνουν 
τον αριθμό του κινητού 
τους, ώστε να ενημερώ-
νονται για το αποτέλε-
σμα από τον ΕΟΔΥ.



Ευτυχώς πήραν 
πολύ ζεστά στη 
Σούπερ Λίγκα το 

θέμα της αλλαγής του 
τρόπου διεξαγωγής του 
Πρωταθλήματος.

Οι ζυμώσεις που άρχισαν και 
συνεχίζονται θα οδηγήσουν σί-
γουρα σε ένα νέο φορμάτ, με πι-
θανή αύξηση ή και μείωση του 
αριθμού των ομάδων από το με-
θεπόμενο Πρωτάθλημα. Για το 
αμέσως επόμενο, δεν μπορούν 
να αλλάξουν τον αριθμό των ο-
μάδων, γιατί θα προκαλούσαν έ-
να μπάχαλο-ντόμινο σε όλες τις 
κατηγορίες, σίγουρο όμως είναι 
ότι και αυτό δεν θα γίνει με το σύ-
στημα των πλέι οφ και των πλέι 
άουτ.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε χώ-
ρα πρέπει να επιλέγει το φορμάτ 
που της ταιριάζει. Αυτό ήταν κά-
τι που δεν σκέφτηκε κανείς στη 
Σούπερ Λίγκα όταν όλοι συμφώ-
νησαν να ακολουθήσουμε το σύ-
στημα διεξαγωγής που εφαρμό-
στηκε τα τελευταία χρόνια. Για τον 
τίτλο του Πρωταθλητή είδαμε ότι 
έχουμε δύο ή και έναν μόνο διεκ-
δικητή, για τα ευρωπαικά εισιτή-
ρια μένει έξω μόνο ένας διεκδικη-
τής και ακόμη πιο ισχνός είναι ο 
ανταγωνισμός στην αποφυγή του 
υποβιβασμού. Για παράδειγμα, 
φέτος ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και 
ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είχαν κανέναν 
απολύτως λόγο να συμμετάσχουν 
στα πλέι οφ, ενώ υπήρχε μόνο 

ένας (κι εκείνος θεωρητικά) λόγος 
για να γίνουν τα πλέι άουτ. Μην 
τυχόν και αλλάξει η κατάταξη των 
δύο τελευταίων μεταξύ Απόλλω-
να και Λαμίας, πράγμα φυσικά 
που δεν έγινε.

Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν 
έχει νόημα να επιμείνουμε στο ί-
διο σύστημα, πράγμα, που, έστω 
καθυστερημένα, αντιλήφθηκαν οι 
πάντες στη Σούπερ Λίγκα. Οχι, 
δεν τα χρειαζόμαστε τα πλέι οφ 
και τα πλέι άουτ. Δεν προσφέ-
ρουν τίποτε. Μόνο άσκοπη κού-
ραση για τις περισσότερες ομά-
δες και… βαρεμάρα για τους θεα-
τές, οι οποίοι στο αποκορύφωμα, 
υποτίθεται, του Πρωταθλήματος, 
λάμπουν δια της απουσίας τους 
από τα γήπεδα

Το ερώτημα είναι με πόσες ο-
μάδες πρέπει να γίνεται το Πρω-
τάθλημα, τόσο για να μην ξεφεύ-
γουμε στις αγωνιστικές, όσο και 
για να μην είναι πολύ λίγες. Δεν 
μπορείς, δηλαδή, να αφήσεις 14 
ομάδες και να έχεις όλες κι όλες 
26 αγωνιστικές, ούτε να πας στις 
20 για να έχεις 38 αγωνιστικές 
και να ψάχνεις ημερομηνίες για 
να γίνουν. Νομίζω ότι η ιδανική 
λύση προκύπτει αυτονόητα. Εί-
τε 16 ομάδες με 30 αγωνιστικές, 
είτε, το πολύ, 18 ομάδες με 34 
αγωνιστικές και είμαστε μια χαρά. 
Χωράνε στο καλεντάρι, αφήνουν 
επιπλέον ημερομηνίες ελεύθε-
ρες για το Κύπελλο και προσφέ-
ρουν ανάσες για τις ομάδες που 
παίζουν στην Ευρώπη, κάτι που 
είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν 

θέλουμε να είμαστε σοβαροί και 
να ενδιαφερόμαστε για τη βελτί-
ωση της θέσης της Ελλάδας στην 

κατάταξη της ΟΥΕΦΑ. Ακόμη, με 
τις 16 ή τις 18 ομάδες, τονώνεις 
το ενδιαφέρον στην κορυφή της 
Σούπερ Λίγκα 2, αν υποθέσουμε 
ότι θα υποβιβάζονται δύο ή τρεις 
ομάδες απ’ ευθείας και θα ανε-
βαίνουν ισάριθμες. Απ’ ευθείας 
όμως. Οχι με μπαράζ σαν αυτό 
που ακόμη περιμένουν, Ιούνιο 
μήνα, να παίξουν η Λαμία και η 
Βέροια…

ΥΓ. Προσωπικά, “ψηφίζω” τις 
16 ομάδες και τις 30 αγωνιστι-
κές. Και να υποβιβάζονται τρεις 
ομάδες, ώστε να ανανεώνεται συ-
νεχώς ο θίασος από τη Σούπερ 
Λίγκα 2, πράγμα που θα σημαίνει 
ότι θα εμφανίζονται στη Σούπερ 
Λίγκα 1 περισσότερες ομάδες α-
πό την περιφέρεια.

Ενημέρωση
τωνφιλάθλων
γιαταεισιτήρια
τουαγώνα

Λαμίας-ΝΠΣΒέροιας

Επείγουσα ανακοίνωση  της Διοίκησης του 
ΝΠΣ Βέροια για τους φίλαθλούς που θα 
μεταβούν στην Λαμία το Σάββατο και αφορά 

την προπμήθεια των εισιτηρίων του αγώνα 
Αναλυτικά η ανακοίνωση 
Από την ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ καλούνται όλοι οι φίλαθλοι που επι-

θυμούν εισιτήριο   για τον αγώνα του Σαββάτου στη Λαμία να επι-
κοινωνήσουν με το τηλέφωνο ????6974317616 και να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλούνται να επικοινωνήσουν ΟΛΟΙ από όποιο το 
σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται, και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ώστε να εξασφαλισθούν τα απα-
ραίτητα εισιτήρια.

Ακόμη μια πρωτιά για την τζουντόκα της 
Ολυμπιακής Ελπίδας Ελένη Ταξιδου το πε-
ρασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτήν την φορά η 
νεαρή πρωταθλήτρια συμμετείχε στο διεθνές 
τουρνουά της πόλης Παζαρντζικ της Βουλ-
γαρίας, κατακτώντας για ακόμη μια φορά την 
πρώτη θέση στην κατηγορία των -63 κλ.

Ως γνωστών η τζουντόκα της Ολυμπιακής 
Ελπίδας προετοιμάζεται για τους Βαλκανικούς 
αγώνες που θα λάβουν χώρα στην χώρα μας.
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Νέα πρωτιά
για την

Ελένη Ταξίδου
της Ολυμπιακής 

Ελπίδας

Τέλοςταπλέιοφκαιταπλέιάουτ,
μονόδρομοςναπάμεσε16ή18ομάδες

στηΣούπερΛίγκα1



Πολύτιμες 
αγωνι-
στικές 

εμπειρίες αποκό-
μισε από τη συμ-
μετοχή της στην 
Τελική Φάση η 
νεαρή αθλήτρια 
του ΑΣΕΑ Βέροι-
ας Ελένη Καρα-
ϊωσήφ, οποία 
ηταν και η μονα-
δική εκπρόσωπος 
της ομάδας της 

Βέροιας.

Η Ελένη έφτασε στην 
τελική φάση, μετά από 
την προκριματική φάση 
της Βόρειας Ελλάδας 
που διεξήχθη τον Μάρτιο 
στη Βέροια.Στην τελική 
φάση αγωνίστηκε τόσο 
στο ατομικό, όσο και στο 
διπλό και στο διπλό μι-
κτό.

Στο Ατομικό Παγκο -
ρασίδων με μία νίκη επί 
της Ντέντα με 3-0 (Ποσει-
δών Λουτρακίου) και μία 
ήττα από την Σγούτα με 
3-0 (Ωρίων ΑΠΟ Χίου), 
προκρίθηκε στα νοκ-αουτ 

(φάση των 16), όπου α-
ντιμετώπισε την Σπανού 
από τον ΟΕΑ Φλώρινας 
και αποκλείστηκε με 3-0.

Στα διπλά με συμπαί-
κτρια την Λαγκουβάρδου 
Μιχαέλλα (ΑΣ Πέρα Θεσ/
ν ίκης) αν τ ιμετώπισαν 
στη φάση των 16 τις Φί-
λη /Κωσ τή (Ποσε ιδών 
Λουτρακ ίου/ΑΣ Άτλα -
ντας Αγ. Βαρβάρας) και 
αποκλείστηκαν με 3-0, 
όπως επίσης και στο δι-
πλό μικτό με συμπαίκτη 
τον Κουγιουμτζόγλου Α-
ντώνη (ΑΣΕΑ “ΣΑΡΙΣΕΣ” 
Φλώρινας) με αντιπάλους 
τα φαβορί Αλεξούδη/Μή-

τκα από Ορεστιάδα και 
ΧΑΝΘ αντίστοιχα.

Η αθλήτρια αγωνίστη-
κε υπό τις τεχνικές οδη-

γίες του πατέρα της Α-
λέξανδρου, που είναι και 
ο ίδιος προπονητής επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης.

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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CMYK

Ping-Pong
Στην Τελική Φάση
η νεαρή αθλήτρια
του ΑΣΕΑ Βέροιας,
Ελένη Καραϊωσήφ

«Ελπίζω και 
οι Έλλη-
νες της 

Αυστραλίας να είναι 
περήφανοι για την 
επιτυχία μου» λέει η 
18χρονη με καταγω-
γή από τη Νάουσα, 
Θεοδώρα Κασιμίδου, 
η οποία κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στους 
παναυστραλιανούς 
αγώνες αναρρίχησης!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα 
neoskosmos.com της ελληνικής 
ομογένειας στην Αυστραλία, α-
ναφέρει:

Υπερήφανους μας έκανε, για 
μια ακόμα φορά, η ελληνικής κα-
ταγωγής αθλήτρια αναρρίχησης 
σε τοίχο (bouldering), Θεοδώρα 
Κασιμίδου, η οποία πριν λίγες 
ημέρες ανέβηκε στο ψηλότερο 
βάθρο καταφέρνοντας να κατα-
κτήσει το χρυσό μετάλλιο στους 
παναυστραλιανούς αγώνες α-
ναρρίχησης που έλαβαν χώρα 
στο Σίδνεϊ στις αρχές Ιουνίου.

Η 18χρονη αθλήτρια, η οποία 
μετανάστευσε με τους γονείς της 
από την Κέρκυρα στην Αυστρα-
λία το 2014, πλέον προπονείται 
για να λάβει μέρος στους Πα-
γκόσμιους Αγώνες Αναρρίχησης 
που θα πραγματοποιηθούν στις 
ΗΠΑ τον φετινό Αύγουστο και 
ελπίζει σε μια διάκριση που θα 
κάνει υπερήφανη όχι μόνο την 
ίδια αλλά και όλους τους Έλλη-
νες στην Ελλάδα αλλά και την 
Αυστραλία.

Η νεαρή Θεοδώρα βραβεύ-

θηκε από τον ομογενή πολιτεια-
κό υπουργό, Τομ Κουτσαντώνη, 
για τις σχολικές της επιδόσεις

«Όταν αγωνίζομαι δίνω τον 
καλύτερο μου εαυτό ώστε να 
φέρω το καλύτερο αποτέλεσμα 
και ελπίζω να κάνω περήφα-
νους όχι μόνο τους δικούς μου 
ανθρώπους που με στηρίζουν 
αλλά και τους Έλληνες και τους 
Αυστραλούς που μου έδωσαν 
την δυνατότητα να φτάσω έως 
εδώ» λέει στον «Νέο Κόσμο» η 
νεαρή αθλήτρια η οποία αν και 
δεν γεννήθηκε στην Αυστραλία, 
κατόρθωσε παρόλα αυτά να αρι-
στεύσει και στο σχολείο και έτσι 
πλέον ετοιμάζεται να ξεκινήσει 
τις ακαδημαϊκές της σπουδές 
στις αθλητικές επιστήμες σε πα-
νεπιστήμιο της Αδελαΐδας.

Η Θεοδώρα, παράλληλα με 
τις προπονήσεις της εργάζεται 

και σε επιχείρηση εστίασης που 
διατηρούν ομογενείς, προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει τα έξοδα του 
επόμενου ταξιδιού της, αλλά θα 
χρειαστεί να αναζητήσει πλέον 
και σπόνσορες για να την βο-
ηθήσουν να ανταποκριθεί στο 
κόστος των απαιτούμενων μετα-
κινήσεων.

«Προσπαθώ να συνδυάσω 
τις εντατικές προπονήσεις και 
τη δουλειά και μέχρι στιγμής τα 
καταφέρνω καλά» λέει η νεαρή 
κοπέλα, ατενίζοντας το μέλλον 
με αισιοδοξία, ενώ ανυπομονεί 
όπως λέει να καταφέρει να επι-
σκεφθεί σύντομα και την Ελλάδα 
και τους γονείς της οι οποίοι έ-
χουν επιστρέψει στην γεννέτει-
ρα και ζουν πλέον μόνιμα στην 
Κέρκυρα.

Η Θεοδώρα δίνει την εντύπω-
ση πως το γυμναστήριο είναι για 

εκείνην το φυσικό της περιβάλ-
λον, καθώς δεν βιώνει ανταγωνι-
σμό και πίεση. Οι ηλικιακά πολύ 
μεγαλύτεροι και εμπειρότεροι 
συναθλητές της -μαγεμένοι ίσως 
από το πείσμα και τις ικανότητες 
της μικρής Θεοδώρας- φαίνε-
ται να την έχουν πάρει υπό την 
προστασία τους.

«Δεν νιώθω ανταγωνισμό και 
δεν ξοδεύω ενέργεια και χρόνο 
να συγκρίνω τον εαυτό μου με 
συναθλητές μου. Όλοι προσπα-
θούμε για το καλύτερο και εγώ 
θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα 
τυχερό που έχω τους προπο-
νητές μου και τους δικούς μου 
ανθρώπους να με ενθαρρύνουν 
και να μου δίνουν διαρκώς συμ-
βουλές για να γίνομαι καλύτερη.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο 
δώρο» καταλήγει η νεαρή αθλή-
τρια.

Στην«κορυφή»τηςΑυστραλίας
ηΝαουσαίαΘεοδώραΚασιμίδου

στηναναρρίχηση!
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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.

Παρασκευή 17-06-2022

13:30-17:30ΘΩΙ-

ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΟΥ 82 23310-

67530

21:00-08:00 ΒΕ-

ΧΤΣΑΛΗΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 ΚΑΙ 

ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 

23310-64102

Φαρμακεία

Τρεις αλλαγές επι-
κύρωσε το Διε-
θνές Συμβούλιο 

Ποδοσφαίρου (IFAB) 
στην 136η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των 
μελών του στη Ντόχα 
ενόψει της σεζόν 2022-
23. 

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις 
που αποφασίστηκαν:

1.ΑΡΙΘΜΟΣΑΛΛΑΓΩΝ
Η ανάγκη για πέντε αλλαγές 

γεννήθηκε λόγω της πανδημίας. 
Τώρα πλέον γίνεται επίσημο για 
όλες τις διοργανώσεις που το ε-
πιθυμούν. Τα πρωταθλήματα κά-
θε χώρας μπορούν να το υιοθε-
τήσουν ή όχι, αλλά στις διοργα-
νώσεις της FIFA οι πέντε αλλαγές 
είναι επίσημες. Κάθε ομάδα θα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις 
ευκαιρίες για αλλαγή, συν το ημί-
χρονο. Στην παράταση, η ποσό-
στωση των πέντε αλλαγών μπορεί 
να συμπληρωθεί σε περίπτωση 
που δεν έχει γίνει χρήση πριν, ενώ 
μια επιπλέον έκτη αλλαγή προβλέ-

πεται από τους κανονισμούς.

2. ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ
ΤΗΝΕΠΙΤΕΥΞΗΕΝΟΣΓΚΟΛΉ
ΜΙΑΠΡΟΦΑΝΗΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ
ΓΚΟΛ

Όταν ένας παίκτης αποτρέπει 
ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία 
για γκολ της αντιπάλου ομάδας 
κάνοντας χέρι, θα αποβάλλεται 

ανεξάρτητα από το πού συμβαίνει 
η παράβαση.

3.ΘΕΣΗΤΟΥΤΕΡΜΑΤΟΦΥ-
ΛΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΕΝΑΛΤΙ

Σε ό,τι αφορά τους τερματο-
φύλακες, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης ενός πέναλτι η τροπο-
ποίηση αναφέρει ότι ο εκάστοτε 

αμυνόμενος κίπερ μπορεί να έχει 
μέρος του ποδιού του ακριβώς 
πάνω ή πίσω από τη γραμμή του 
τέρματος.

Σχετικά με τη διαδικασία των 
πέναλτι διευκρινίστηκε, επίσης, ό-
τι οι αξιωματούχοι των συλλόγων 
μπορούν να δεχθούν προειδοποί-
ηση ή να αποβληθούν από τους 
διαιτητές.

Τρεις τροποποιήσεις στους κανόνες ποδοσφαίρου
για τη σεζόν 2022-23 αποφάσισε η IFAB στην Ντόχα

ΣτηνΤουρκία
καιτηνΜπαρντιμασπόρ

οΜάνοςγιατην
επόμενηδιετία

Αλλάζει χώρα, αλλάζει ποδοσφαιρικό περι-
βάλλον και είναι έτοιμος να δοκιμάσει την 
τύχη του στην Τουρκία. Ο λόγος για τον 

Δημήτρη Μάνο.  Ο έμπειρος επιθετικός που την 
τελευταία διετία έπαιζε στον Άρη και στο παρελ-
θόν είχε αγωνιστεί και σε άλλες ελληνικές ομάδες, 
μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός, ο ΟΦΗ και η 
Βέροια, συμφώνησε με την ομάδα της γειτονικής 
χώρας που συμμετέχει στη δεύτερη κατηγορία. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η προαναφερόμενη Τουρκική ομάδα εί-
χε ενδιαφερθεί για τον Μάνο και τον περασμένο Ιανουάριο. Ο έμπει-
ρος επιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Κηδεύτηκε το μεσημέρι της 
Δευτέρας στον ναό Αγίου 
Μηνά στη Νάουσα ο Αλέ-

ξανδρος ( Αλέκος)  Τσιώτσιος, 
που έφυγε από τη ζωή την 
Κυριακή στο 80 του χρόνια. 

Πολλά αφιερώματα για τον εκλιπόντα έ-
γιναν σε εφημερίδες και ιστοσελίδες της Πι-
ερίας. Εκεί όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται 
η δράση του στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
αλλά και στον πολιτισμό. 

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Αλέξανδρος 
Τσιώτσιος ήταν μια πολυσχιδής προσωπι-
κότητα. Στη διάρκεια του βίου του έτυχε της 
αγάπης και του σεβασμού όλων λόγω του 
μειλίχιου χαρακτήρα του, του αλτρουισμού 
που τον χαρακτήριζε και της άοκνης διάθε-
σης για προσφορά με ό,τι ασχολείτο.

Στον εμπορικό τομέα δραστηριοποιήθηκε 
από τη δεκαετία του ΄60 ως καταστηματάρ-
χης λουλουδιών στο κέντρο της Κατερίνης, 
διατελών παράλληλα και ως πρόεδρος του 
ελληνικού τομέα του παγκόσμιου δικτύου 
ανθοπωλών INTERFLORA. Ξεχωριστή ήταν 
η συνδρομή του στον πολιτισμό μέσω της 
Εταιρείας Πιερικών Μελετών-Εστία Πιερίδων 
Μουσών Κατερίνης, του Οργανισμού Φεστι-
βάλ Ολύμπου και σειράς άλλων συλλόγων 
και φορέων.

Στο άθλημα που αγάπησε, το μπάσκετ και 
στην ομάδα που υπηρέτησε με πάθος, τον 
Πιερικό, πρόσφερε στην κυριολεξία τα πάντα. 
Ξεκίνησε ως αθλητής στην ιδιαίτερη πατρί-
δα του, τη Νάουσα, κι ένα χρόνο μετά την 
ίδρυση τμήματος καλαθόσφαιρας, το 1969, 
ανέλαβε έφορος στον Πιερικό, οδηγώντας 
την ομάδα στην κορυφαία κατηγορία του 
ελληνικού μπάσκετ, την περίοδο 1982-1983.

ΑλέξανδροςΤσιώτσιος:Πολυσχιδής,
μεμεγάληπροσφοράστακοινά

Συλλυπητήρια 
ανακοίνωση 
του ΔΣ της 

ΕΚΑΣΚΕΜ για 
τον θάνατο του 

Αλέκου Τσιώτσιου
Το Δ.Σ. της ΕΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. εκφράζει τη 

βαθύτατη θλίψη του καθώς και τα συλλυ-
πητήρια για  την απώλεια του Αλέκου Τσιώ-
τσιου.

Ο Αλέκος Τσιώτσιος ήταν λάτρης του 
μπάσκετ, βασικό στέλεχος της ιστορικής 
ομάδας του Πιερικού Αρχέλαου και πάντα 
στο πλευρό όσων τον χρειαζόντουσαν προ-
σφέροντας με στέρεη συγκρότηση, γενναι-
οδωρία και ευγένεια ήθους τις γνώσεις του 
και την βοήθειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει.

Κουαλιάτα: «Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ
μέσα από την καρδιά μου για την υποδοχή»

Ο Νικολάς Κου-
αλιάτα με μια ανάρ-
τησή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύω-
σης ευχαρίστησε τον 
ΠΑΟΚ για την υπο-
δοχή που του επιφύ-
λαξε στις πρώτες του 
μέρες στη Θεσσαλο-
νίκη.

Ο Νικολάς Κου-
αλιάτα είναι ένα εκ 
των μεταγραφικών 
αποκτημάτων του 
ΠΑΟΚ στο πρώτο 
κομμάτι της καλοκαι-
ρινής μεταγραφικής 
περιόδου.

Ο 22χρονος Ου-
ρουγουανός επιτελι-

κός μέσος υπέγραψε στον Δικέφαλο για τέσσερα χρόνια και δείχνει ενθουσιασμένος για το νέο 
κεφάλαιο της καριέρας του, όπως έγραψε και στην ανάρτησή του στο Instagram.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ μέσα 
από την καρδιά μου για την υποδοχή. Ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Τούμπα!», έγραψε 
στη λεζάντα της ανάρτησής του.
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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

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων:

Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 10:30 π.μ. στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα παραστεί και θα 
χαιρετίσει την Ημερίδα κατηχητών και κυκλαρχών 
με θέμα: «Εκκλησία και κρίσεις» στο πλαίσιο των 
ΚΗ´ Παυλείων. 

 Το Σάββατο 18 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Εσπερινό της πανηγυρίζουσας Ιεράς 
Μονής των Αγίων Πάντων Βεργίνης.  

 Την Κυριακή 19 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων 
Βεργίνης.  

Την Κυριακή 19 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα χορο-
στατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου Καβασίλων, με την ευκαιρία 
της εορτής του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. 

 Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου 
Καβασίλων, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Νικολάου του Καβάσιλα. 

 Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ. στο Μητρο-
πολιτικό Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ στη Νά-
ουσα θα παραστεί και θα χαιρετίσει την εκδήλωση 
με τίτλο: «Για τις αλησμόνητες πατρίδες…», που θα 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΚΗ´ Παυλείων 
σε συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Μικρασιατών 
Ημαθίας. 

Η 8η έκδοση του Πανελλήνιου Συνεδρίου 
για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που 
διοργανώνει η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μια εκδή-
λωση-θεσμός για τον πρωτογενή και ευρύτερο 
αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας, θα πραγ-
ματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 30 Ιουνίου 
και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Σε μια κομβική για την Ελλάδα και την ΕΕ 
στιγμή, λίγους μόλις μήνες πριν από την εφαρ-
μογή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει 
από τον Ιανουάριο του 2023, και εν μέσω του 
ισχυρού αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρα-
νία στην ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, 
το φετινό Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό φόρουμ ενημέρωσης και έκφρασης 
για τον Έλληνα αγρότη.

Έχοντας ως κεντρικό θέμα «Το στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ: Προτεραιότητες και Προϋποθέσεις για την Πράσινη 
και Ψηφιακή Μετάβαση του Συστήματος Τροφίμων», το 8ο Συνέδριο 
θα επιχειρήσει να δώσει, μέσα από μια σειρά από ομιλίες και παρου-
σιάσεις, απαντήσεις και να προτείνει λύσεις σε καίρια ζητήματα που 
απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων εκπροσώπων της πολιτικής σκη-
νής, εμπειρογνωμόνων και τεχνοκρατών αλλά και επιχειρηματιών 
του κλάδου της αγροδιατροφής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
το Συνέδριο θα γίνει το έναυσμα για μια εκ βάθρων συζήτηση πάνω 
στους στρατηγικούς στόχους και τα βασικά εργαλεία στήριξης της 
ΚΑΠ, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει η χώρα μας 
από το 2023 και έπειτα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν 
το γεωργικό εισόδημα και η ανταγωνιστικότητα, οι «πράσινες» απαι-
τήσεις της νέας ΚΑΠ και η ευθυγράμμιση της αγροτικής πολιτικής με 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι υποδομές 
για την τόνωση της υπαίθρου, η στήριξη των συλλογικών σχημάτων, 
αλλά και ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στην επόμε-
νη ημέρα για τον πρωτογενή τομέα. 

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη συζήτηση για το 
μέλλον της αγροδιατροφής, το Συνέδριο έχει προσκαλέσει εκπροσώ-
πους από όλο το φάσμα του συστήματος τροφίμων της χώρας μας, 
δίνοντας, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.

Σημαντική καινοτομία του φετινού Πανελλήνιου Συνεδρίου απο-
τελεί και η παρουσίαση, στις 30 Ιουνίου, της μεγάλης Πανελλαδικής 
Έρευνας για τον Αγροτικό Τομέα που πραγματοποίησε η GAIA 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσι-
ογραφίας του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη της εταιρείας 
Kάπα Research, για το επίπεδο ετοιμότητας και ευαισθητοποίησης 
των αγροτών σε σχέση με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 
Μια έρευνα, που αναμένεται να τροφοδοτήσει τις επικείμενες συζη-
τήσεις και να συμβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργί-
ας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και θα προβληθεί ζωντανά μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμο-
ποιώντας τον σύνδεσμο.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας για ακόμη μια χρονιά 
ξεκινά τη λειτουργία του Θερι-
νού Κινηματογράφου στο Θε-
ρινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα 
Μερκούρη». Δίπλα στο Δημοτικό 
Πάρκο, κάτω από τη μαγεία του 
έναστρου ουρανού, το φως του 
φεγγαριού και με τη μοναδική 
θέα στον κάμπο της Κεντρικής 
Μακεδονίας, ξεκινούν για την 
θερινή περίοδο 2022 οι προβο-
λές κινηματογραφικών ταινιών 
Α’ προβολής, δίνοντας επιπλέον 
επιλογές διασκέδασης σε κατοί-
κους και επισκέπτες. Το πρό-
γραμμα των προβολών έχει ως 
εξής:

• TOP GUN MAVERICK (30 
ΙΟΥΝΙΟΥ – 5 ΙΟΥΛΙΟΥ)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΟΖΕΦΚΟ-
ΣΙΝΣΚΙ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΤΟΜΚΡΟΥΖ, 
ΤΖΕΝΙΦΕΡΚΟΝΕΛΙ, ΜΑΙΛΣΤΕ-
ΛΕΡ, ΕΝΤΧΑΡΙΣκ.ά

• ENCANTO (ΠAIΔΙΚΟ) (14-
17 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΕΚΤΟΣ 16/7)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΑΡΕΝΤ ΜΠΟΥΣ
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΨΥΧΡΑΜΗΣ, ΘΑ-

ΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΔΟΥΛΗ, ΝΙΝΑ ΜΑΖΑΝΗ, κ.ά.
• ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΖΩΑ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛΝΤΟΡ (21-24 ΙΟΥ-

ΛΙΟΥ)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΤΕΪΒΙΝΤΓΕΪΤΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΤΖΟΥΝΤΛΟ, ΜΑΝΤΣΜΙΚΕΛΣΕΝ κ.ά.
• THOR: LOVE AND THUNDER (25-28 ΙΟΥΛΙΟΥ)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: TΑΪΚΑΓΟΥΑΤΙΤΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΝΑΤΑΛΙΠΟΡΤΜΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΑΝΜΠΕΪΛ, ΚΡΙΣΧΕΜ-

ΣΓΟΥΡΘ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪΚΟΥΠΕΡκ.ά.
• LIGHTYEAR (ΠΑΙΔΙΚΟ) (1-4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANGUSMACLANE

ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-
ΖΟΥΝ ΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΗΓΑΣ, 
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, ΞΕ-
ΝΙΑ ΝΤΑΝΙΑ, ΤΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΑ κ.ά.

• SONIC: Η ΤΑΙΝIΑ 2 (ΠΑΙΔΙ-
ΚΟ) (18-21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΕΦ ΦΑ-
ΟΥΛΕΡ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΤΖΙΜ ΚΑΡΕΪ, 
ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΡΣΝΤΕΝ, ΝΑΤΑΣΑ 
ΡΟΘΓΟΥΕΛ κ.ά.

• ELVIS (22-26 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ)

Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ I Α : 
ΜΠΑΖΛΟΥΡΜΑΝ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΚΕΒΙΝΧΑΡΙ-
ΣΟΝJR., ΤΟΜΧΑΝΚΣ, ΟΣΤΙ-
ΝΜΠΑΤΛΕΡ, ΟΛΙΒΙΑΝΤΕΤΖΟ-
ΝΤΖκ.ά.

• ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
(ΠΑΙΔΙΚΟ) (29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 1 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΝΤΟΜΙ ΣΙ
ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙ-

ΖΟΥΝ ΟΙ: ΒΙΚΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΠΕΓΚΥ ΜΑΝΩΛΑ, ΛΥΔΙΑ ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΪΝΗΣ κ.ά.

• ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ (5-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΓΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ, 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ, 
κ.ά.

Γενική είσοδος: 5€. 
Ώρα έναρξης προβολών, από την έναρξη περιόδου έως και 4 Αυγού-

στου,  στις 21:15 και από 18 Αυγούστου έως τέλος περιόδου στις 21:00.
Πληροφορίες: Γρ. Πολιτισμού (Δημαρχείο Νάουσας), τηλ.: 

2332350338 & 50360, στο ταμείο του θεάτρου τις ημέρες των προβολών 
και αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.
gr

Δήμος Νάουσας: «PLAY» στο θερινό σινεμά 

Παρασκευή 1 Ιουλίου από την GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 

Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώ-
τισσας, 3ος όρ., ανακαινι-

σμένο. Τηλ.: 6973 021410.
ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 

ευκαιρία πωλούνται οικόπε-
δα 350 τ.μ. με νερό κοντά 
στη θάλασσα 25.000 ευρώ 
και οικόπεδα με άδεια. Τηλ.: 
6983 936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
πωλούνται αυτόνομα νεό-

δμητα διαμερίσματα 40 τ.μ. 
και 60 τ.μ. 300 μέτρα από 
τη θάλασσα με σαλόνι, κου-
ζίνα, 1-2 υπνοδωμάτια και 
μπάνιο και μεγάλα μπαλ-
κόνια με θέα τη θάλασσα 
και τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983 
936729.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο 
του χωριού, κατασκευής 
2003, σε οικόπεδο 500 τ.μ. 
πλήρως επιπλωμένη, ξύλι-
να σύγχρονα κουφώματα 

μέσα στο πράσινο. 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

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, θωρακισμέ-
νη πόρτα, με 2 μπαλκόνια. Τηλ.: 

6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-

ρα 50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 
(δίπλα στα Αστικά), 1 υπνοδω-
μάτιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 
1ος όροφος, με ελάχιστα κοι-
νόχρηστα (μερικώς επιπλωμέ-
νη). Πληρ. τηλ.: 6946 740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέ-
ρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 52. 
Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-
ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 
στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, 
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, Σταδίου 
130. Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤοΚΔΑΠΑμεΑΜ.Α.μ.Α.α-
ναζητάσυνεργάτεςτωνεξής
ειδικοτήτων: 1) Κοινωνικό Λει-
τουργό, Κοινωνιολόγο ή Ψυχολό-
γο (για απογευματινή απασχόλη-

ση), 2) Ειδικό Βοηθητικό Προσω-
πικό ή Β. Νοσηλευτή (για 6ωρη α-
πογευματινή απασχόληση). Οι εν-
διαφερόμενοι να αποστείλουν τα 

βιογραφικά τους στην παρακάτω 
διεύθυνση: grammateiamama@
gmail.com.

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. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 
εστιατόριο για πλήρη απασχό-
ληση. 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
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr



Πέντε (5) μαθητές από την Α-
καδημία Ρομποτικής και Τεχνο-
λογίας της ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ εκπρο-
σώπησαν την πόλη μας στον 1ο 
διεθνή διαγωνισμό αθλητικής Ρο-
μποτικής (Minoan RobotSports 
Competition) που πραγματοποι-
ήθηκε στην Κρήτη το τριήμερο 
10-12 Ιουνίου. Οι μαθητές αγω-
νίστηκαν στα ρομποτικά αθλή-
ματα της σφυροβολίας, της τοξο-
βολίας, του αγώνα ταχύτητας και 
του ποδοσφαίρου.  Τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα και οι διακρίσεις 
που σημείωσαν, τους πρόσφε-
ραν μία θέση στον παγκόσμιο δι-
αγωνισμό της «ΡΟΜΠΟΤΙΑΔΑΣ» 
που θα πραγματοποιηθεί στην 
Τσεχία το Φεβρουάριο του 2023.

Τα μέλη της ομάδας αποτε-
λούσαν οι: 

1.Καραγιάννης Γιώργος
2.Μπεκιαρίδης Στέλιος
3.Μπιλέκας Συμεών
4.Περηφανόπουλος Στέργιος
5.Σιδηρόπουλος Χαράλα-

μπος
Συγχαρητήρια στα παιδιά 

που αγωνίστηκαν καθώς και 
στους γονείς που υποστηρίζουν 
τα όνειρά τους. Η καθοδήγηση 
των προπονητών και μεντόρων 
της “Technology and Robotics 
Academy” συνέβαλε σε αυτή την 
επιτυχία και ευχόμαστε να έρ-
θουν και άλλες στο μέλλον.
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P Πέφτουν οι τόνοι 
στα ελληνοτουρκικά. Α-
νεβαίνουν στην Πισπιρί-
γκου…

 P Νέα επιδότηση 
στα καύσιμα λέει. Τι να 
την κάνουμε ρε άνθρω-
ποι; Ακόμα δεν τελείω-
σε η προηγούμενη.

 P Αν είσαι και πα-
πάς, από σήμερα το 
power pass.

P Πριν 20 χρόνια μάς έδιναν δάνειο για δι-
ακοπές.  Σήμερα, για τον ίδιο λόγο μάς δίνουν 
επιδότηση ρεύματος.

P Εξ ου και το ‘ρεύμα’ στον ελληνικό τουρισμό 
ντε.

P Συνεχίζονται οι πλατφόρμες στη ζωή μας. 
Απλώς, τις παιδικές πλατφόρμες τις βλέπαμε 
σε γεφυροπλάστιγγα.

P Τον Ιούλιο υπόσχεται ταυτότητα και δί-

πλωμα στο κινητό τηλέφωνο ο Πιερρακάκης. Και 
όμως κινούνται!

P Περιμένω τώρα τον Πιερρακάκη να μετα-
τρέψει το ΙΚΑ σε ΙΚΑ και σλόγκαν ‘θεραπεύ-
σου μόνος σου’.

P Και:
Είναι σε ένα αεροπλάνο μια ομάδα αλεξιπτω-

τιστών και ετοιμάζονται για άσκηση. Τους λέει 
λοιπόν ο αρχηγός:

- Μόλις δείτε το πράσινο φωτάκι να ανάβει, θα 
πηδήξετε.

Πετάγεται ένας από αυτούς και λέει:

- Κι αν δεν ανάψει;
- Θα ανάψει, του απα-

ντά ο αρχηγός.
- Κι αν δεν ανάψει;
- Θα ανάψει, του ξανα-

λέει.
- Ναι, μα αν δεν ανάψει;
- Σκάσε, θα ανάψει. Μό-

λις πηδήξετε θα μετρήσετε 
μέχρι το 10 και θα τραβή-
ξετε το αλεξίπτωτο.

Πετάγεται ξανά ο ίδιος 
και λέει:

- Κι αν δεν ανοίξει;
- Θα ανοίξει, του λέει.
- Κι αν δεν ανοίξει;
- Θα ανοίξει.
- Ναι, αλλά κι αν δεν α-

νοίξει;
- Αν δεν ανοίξει, του λέει 

θα τραβήξετε το εφεδρικό.
- Κι αν δεν ανοίξει και το 

εφεδρικό;
- Θα ανοίξει.
- Κι αν δεν ανοίξει.
- Θα ανοίξει! Σκάσε! 

Μόλις φτάσετε κάτω θα σας περιμένουν τζιπάκια 
να σας γυρίσουν στη βάση.

- Κι αν δεν μας περιμένουν;
- Θα σας περιμένουν.
- Κι αν δεν μας περιμένουν;
- Σκάσε, θα σας περιμένουν.
Κάποια στιγμή βγαίνει ο αρχηγός και τους φω-

νάζει να πηδήξουν.
- Μα δεν άναψε το πράσινο φωτάκι, λέει ο 

ίδιος με τις ερωτήσεις.
- Βρε, άντε και πήδα, του λέει και τον σπρώ-

χνει.
Πέφτει αυτός, μετράει μέχρι το 10, τραβάει το 

αλεξίπτωτο και δεν ανοίγει. Τραβάει το εφεδρικό 
δεν ανοίγει ούτε αυτό.

- Ε, τον μπαγάσα τον αρχηγό, λέει. Έχει γού-
στο να μην μας περιμένουν και τα τζιπάκια κάτω!

Κ.Π.

1ος Διεθνής Διαγωνισμός Αθλητικής Ρομποτικής

Η «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» εκπροσώπησε με επιτυχία την Βέροια
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