
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ: Και το 
θέατρο του παραλόγου 

συνεχίζεται…

Αισιόδοξος ο απολογισμός του 
«Veria Dance Competition 2022», 
με μεγάλη συμμετοχή, πολλαπλές 

διακρίσεις, βραβεία και υποτροφίες «Έλαμψε» η Παναγία Γοργή 
στο κέντρο της Βέροιας

Εστία μόλυνσης πλέον, 
το κατεστραμμένο κτίριο του πρώην S/M 

της ΕΑΣ στο κέντρο της Βέροιας

Η  Πυροπροστασία του Σελίου  
στη συνεδρίαση του Συντονιστικού 

Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Λύκοι στον κάμπο:
Κατασπάραξαν πρόβατα

 στο Νησί Ημαθίας

Δήμος Βέροιας: Εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση 
για την προμήθεια 

38 ηλεκτρικών ποδηλάτων

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022 • Αρ. Φύλλου 12.917 • Τιμή 0,80 ευρώ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

SPORTSPORT SPORT

Σελ. 8

Σελ. 2

Σελ. 2 Σελ. 3

Σελ. 4

Σελ. 2

Σελ. 7



2 www.laosnews.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2022

«Γιατί τώρα που το φυσικό 
αέριο είναι στα ύψη

εμείς σχεδιάζουμε δίκτυο 
στη Βέροια;»

«Τώρα που έκλεισαν οι ρωσικές στρόφιγγες και η 
τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στον ουρανό, εμείς 
σχεδιάζουμε δίκτυο φυσικού αερίου για τη Βέροια;;», με 
ρώτησε αναγνώστης μετά την ενημέρωση από τον δή-
μαρχο στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκό-
μαστε σε κοσμοϊστορικές αλλαγές στο ενεργειακό πεδίο 
και ο ενεργειακός σχεδιασμός χρειάζεται να έχει ματιά 
στο μέλλον. Η παρούσα συγκυρία λόγω του πολέμου 
μπορεί να έχει εκτινάξει την τιμή του φυσικού αερίου 
στα ύψη, ωστόσο παραμένει μια καθαρή πηγή ενέργει-
ας υψηλής απόδοσης που προφανώς θα επανέλθει σε 
φυσιολογικές τιμές όταν κοπάσει η ένταση. Ο νέος ενερ-
γειακός νόμος και συνολικά ο ευρωπαϊκός σχεδιασμός 
αφήνουν πίσω το πετρέλαιο τα επόμενα χρόνια και 
εκτός των εναλλακτικών και πράσινων μέσων όπως τα 
φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες, το φυσικό αέριο 
φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή στα ορυκτά καύσιμα. 
Ας ελπίσουμε ότι μέχρι να φτάσει στη Βέροια θα έχει 
επανέλθει η τιμή του και θα είναι μια καλή και φθηνή 
λύση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Λύκοι στον κάμπο:
Κατασπάραξαν πρόβατα στο Νησί Ημαθίας

Γέμισε o κάμπος με λύκους, λένε οι κτηνοτρόφοι 
του νομού μας, με τελευταίο περιστατικό την επίθε-
ση αγέλης λύκων σε πρόβατα, στο νησί Ημαθίας.

Παρότι υπήρχαν και πολλά σκυλιά δεν μπόρε-
σαν να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των λύ-
κων που κατασπάραξαν αρκετά πρόβατα .

Τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολλές οι επιθέ-
σεις, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι για την «κάθοδο» 
των λύκων, που φτάνουν μέχρι και τις αυλές των 
σπιτιών τους, όπως λένε, ζητώντας να υπάρξει 
σχετική μέριμνα…

Εστίαμόλυνσηςπλέον,τοκατεστραμμένοκτίριο
τουπρώηνS/MτηςΕΑΣστοκέντροτηςΒέροιας

Δεν είναι μόνο η απαράδεκτη κατάσταση εδώ και χρόνια, δεν είναι η εικόνα 
ντροπής στο κέντρο της Βέροιας, είναι πρωτίστως το γεγονός πως σιγά-σιγά 
το κτίριο εξελίσσεται αναπόφευκτα, σε μία εστία μόλυνσης για την περιοχή και 
τη γειτονιά. Μιλάμε για το παλιό κτίριο της ΕΑΣ (Ένωση αγροτικών συνεταιρι-
σμών) επί της οδού Βενιζέλου, στο οποίο υπάρχει ακόμα η ταμπέλα του πάλαι 
ποτέ σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλου, τελευταίου μισθωτή, υπό την διοίκηση 
του Θόδωρου Καρυπίδη. Το κτίριο που ανήκει σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-
ρίες στην τράπεζα Πειραιώς, έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και δεν 
φαίνεται να υπάρχει καμία μέριμνα για την τύχη του. Πολλές φορές ο ΛΑΟΣ έ-
γραψε σχετικά, ως αποδέκτης διαμαρτυριών, για την κατάσταση του κτιρίου το 
οποίο καθημερινά καταστρέφεται όλο και περισσότερο. Ήδη με μια πρώτη μα-
τιά ο περαστικός βλέπει σπασμένα τζάμια, πόρτες, τοίχους και παράθυρα, από 
όπου βγαίνουν, όπως μας είπαν οι περίοικοι, τρωκτικά και ποντίκια μεγάλου 
μεγέθους και κυκλοφορούν στη γειτονιά και στα γύρω σπίτια.  Όπως μάθαμε, 
το θέμα απασχολεί και την δημοτική αστυνομία, καθώς δέχεται πολλά παρά-
πονα από τους δημότες. Λόγω των συνεχιζόμενων καταστροφών, εύλογα 
αναρωτιέται η πόλη, μήπως οι ιδιοκτήτες του κτιρίου θα έπρεπε να δράσουν 
άμεσα; Εξάλλου μοιάζει πραγματικά οξύμωρο, Φορείς που κάνουν καμπάνιες 
ολόκληρες για την Πράσινη ανάπτυξη και το περιβάλλον να επιτρέπουν αυτή 
την κατάσταση μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης

ΣιγήενόςλεπτούστηΒουλήγιατηνΓενοκτονία
καιπρότασηγιαμουσείοποντιακήςιστορίας

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού τήρησε χθες η Βουλή, σε ειδική της συνεδρίαση 
στην Ολομέλεια.

«Η χώρα μας οφείλει πολλά στους Πόντιους, ας κλίνουμε το γόνυ με σεβασμό στη μνήμη τους», ανέφερε εκ μέρους 
της κυβέρνησης ο αντιπρόεδρός της Παναγιώτης Πικραμμένος, υπογραμμίζοντας πως καθήκον όλων είναι η μετατροπή, 
με ψύχραιμη ανάγνωση της ιστορίας, της ανείπωτης τραγωδίας σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση.

Ο κ. Πικραμμένος έκανε γνωστό πως εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό την δημιουργία ενός μουσείου που θα στεγάσει 
την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και πως συνάντησε ευήκοα ώτα. 

Πριν ακριβώς από 1 μήνα, στις 16 Απριλίου 2022, 
είχα γράψει σημείωμα με τίτλο «Εστίαμόλυνσηςήπε-
ρίεργοστέκι έξωαπό τηνΠαναγία Γοργή;;;», ανα-
φερόμενος στην κακή εικόνα έξω από την βυζαντινή εκ-
κλησία στην καρδιά της πόλης. Τα πεταμένα στρώματα, 
μαξιλάρια, καναπές και τα αποκαΐδια φωτιάς εκτός από 
θλιβερή εικόνα ήταν και ένας διαρκής κίνδυνος πρόκλη-
σης πυρκαγιάς. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην χθεσινή 

μου βόλτα σε «επισημασμένα» σημεία διαπίστωσα 
ότι έλαμψε ο περίβολος της εκκλησίας. Δεν υπήρχαν 
σκουπίδια, ούτε στοιβαγμένα στρώματα και θα πρέπει 
να αποδώσω τα εύσημα για την ολική «μεταμόρφωση». 

Υ.Γ. Η «παρκαρισμένη» βάρκα δεν είναι προϊόν φω-
τομοντάζ και μάλλον ξεχειμώνιασε εν όψει καλοκαιρινής 
σεζόν.

«Έλαμψε» η Παναγία Γοργή στο κέντρο της Βέροιας



Ενέργεια και φυ-
σικό αέριο ήταν από 
τα θέματα που αυτο-
νόητα απασχόλησαν 
και πάλι το δημοτικό 
συμβούλιο Βέροιας 
της Δευτέρας 16 Μαί-
ου, στην πρώτη, μετά 
από δύο χρόνια, δια 
ζώσης συνεδρίαση 
στην αίθουσα του Δη-
μαρχείου.

Ακρ ίβε ια ,  θέρ -
μανση, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο, τέθη-
καν στο Σώμα, αρ-
χής γενομένης απο 
τον δήμαρχο Κώστα 
Βοργιαζίδη, που ανα-
φέρθηκε στο ενεργει-
ακό και στις χρεώσεις 
ρεύματος που έχουν 
πάει στα ύψη λόγω 
της τιμής του ρεύματος και των καυσίμων . Όπως είπε, ο δήμος έχει ένα 
άνοιγμα 180.000 ευρώ στη ΔΕΗ το μήνα, λόγω της αύξησης των λογα-
ριασμών, και εκεί που παλαιότερα η ΔΕΗ απέδιδε χρήματα στο Δήμο 
από τα δημοτικά τέλη σήμερα με την αύξηση της τιμής του ρεύματος, 
ο δήμος και κάθε δήμος, έχει φτάσει να χρωστάει στη ΔΕΗ, χωρίς να 
υπολογίζονται και οι άλλες εταιρείες – πάροχοι, από τους οποίους δεν 
υπάρχει ακόμα αναλυτικά στοιχεία.

Με παθητικό στη ΔΕΗ
Προς το παρόν, για το πρώτο τρίμηνο ο δήμος Βέροιας σε σχέση 

με τη ΔΕΗ έχει ένα παθητικό 500.000 ευρώ, καθώς όπως τόνισε ο κ. 
Βοργιαζίδης, «χρεωνόμαστε παραπάνω και πληρώνουμε παραπάνω».

Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι εστάλη ένα υπόμνημα προς την Περι-
φερειακή Ένωση δήμων και κοινοτήτων και την ΚΕΔΕ, ζητώντας να 
συζητηθεί το θέμα της ύδρευσης και της λειτουργίας αντλιοστασίων σε 
κάποιους δήμους αγροτικούς κυρίως,  ώστε να ενισχυθούν οικονομικά 
με κάποια εξτρα επιχορήγηση ως προς το κόστος άρδευσης που είναι 
αδύνατον να καλυφθεί τόσο από το δήμο όσο και από τους αγρότες.

Ξεκινούν οι εργασίες για φυσικό αέριο
Όλα αυτά οδηγούν και σε ερωτήματα  σχετικά με το φυσικό αέριο 

για το οποίο ο δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα, τονίζοντας ότι οι εγκα-
ταστάσεις θα γίνουν σε μια έκταση που παραχωρήθηκε στην ΔΕΔΑ, 
στο αγρόκτημα Αγίας Βαρβάρας, από όπου θα ξεκινάει ο αγωγός, από 
τον πίσω δρόμο προς την Άμμο και θα Φτάνει στο Φανάρι της Πιερίων, 
στην είσοδο της Βέροιας από την Εγνατία. Απο εκεί θα διακλαδίζεται σε 

δύο πλευρές της πόλης: Η μια θα αφορά τη Μάρκου Μπότσαρη, το Πα-
νόραμα και τη Μητροπόλεως και η δεύτερη, την Περιφερειακή οδό, την 
Πιερίων και την κάτω πόλη έως το Μακροχώρι. Θα υπάρχει επίσης μία 
«αναμονή» στην είσοδο της Βέροιας από την Έδεσσα, από όπου κά-
ποια στιγμή θα παίρνουμε αέριο και συγκεκριμένα από το Άσπρο κοντά 
στην κρύα Βρύση.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και σε δηλώσεις που έκανε στην εφημε-
ρίδα ΒΕΡΟΙΑ,  ο Συντονιστής Διευθυντής Τεχνικών Δραστηριοτήτων 
της ΔΕΔΑ κ. Αυγουστίνος Σγουράκης, ο οποίος είπε ότι οι εργασίες για 
την τροφοδότηση της Βέροιας με φυσικό αέριο ξεκινούν από το τμήμα 
σύνδεσης του Τομέα Λειτουργίας 2,  με το σταθμό αποσυμπίεσης CNG 
με αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ160 και  η ολοκλήρωση των κα-
τασκευαστικών δραστηριοτήτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως 
το τέλος του 2023. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι «θα επιτευχθεί η σύνδεση 
περίπου 1.134 καταναλωτών, με κατασκευή 1.070 παροχετευτικών 

αγωγών σε αντίστοιχο αριθμό ακινήτων. Στη μελέτη του έργου περι-
λαμβάνεται η τροφοδότηση ενδεχόμενων πελατών ειδικού ενδιαφέρο-
ντος, όπως το Νοσοκομείο, το Αθλητικό Κέντρο Νηρέα, η Αστυνομική 
Ακαδημία, το Στρατόπεδο και το κλειστό Γυμναστήριο, και ενός μεγάλου 
βιομηχανικού πελάτη με σταθμό τύπου MRS 4100».

Προβληματισμός για τη θέρμανση των σχολείων
Στο θέμα της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε η  Γεωργία Μπατσα-

ρά, επισημαίνοντας το πρόβλημα της θέρμανσης των σχολείων από το 
Σεπτέμβριο το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας εφόσον συνεχιστούν 
οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, προκαλώντας και αύξηση των εξόδων 
στα σχολεία, ενώ η αντιδήμαρχος Παιδείας Συρμούλα Τζήμα, σε σχέση 
με τη θέρμανση των σχολείων, πρότεινε να μπουν φωτοβολταϊκά στις 
στέγες των σχολικών συγκροτημάτων και να μπει πλαφόν στην χρήση 
του ρεύματος.

Σοφία Γκαγκούση
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Η ενεργειακή κρίση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας

Δήμαρχος: Από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ξεκινάει 
το δίκτυο για την τροφοδότηση της πόλης με φυσικό αέριο
Κ. Βοργιαζίδης για ΔΕΗ: Έχουμε  500.000 ευρώ παθητικό στο α΄ τρίμηνο από τις υψηλές χρεώσεις του ρεύματος

Η  Πυροπροστασία του Σελίου  στη συνεδρίαση 
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

Η αντιμετώπιση των κινδύνων από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου και ο συντονισμός των εμπλεκομένων φορέ-
ων, ήταν τα αντικείμενα της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ημαθίας (ΣΟΠΠ), που πραγματοποιήθηκε χθες, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Μεγάλο μέρος της Συνεδρίασης, όπως αναμενόταν, είχε αναφορές στην Κοι-
νότητα Σελίου, όπου υπάρχει έντονο χρόνιο πρόβλημα. 

Στην συνεδρίαση αυτή συμμετείχα, μετά από επίσημη πρόσκληση, εκφράζοντας τις θέσεις που με επιστολή είχαμε διατυπώσει 350 κάτοικοι 
Σελίου τον περασμένο Αύγουστο για το θέμα της Πυροπροστασίας της Κοινότητας Κάτω Βερμίου. Παρουσία του Αντ/ρχη Ημαθίας κ. Κ. Καλαι-
τζίδη, του Αντ/ρχου Βέροιας κ. Β. Παπαδόπουλου, των Διοικητών του Πυροσβεστικού σώματος Ημαθίας, των Δασαρχών και της Αστυνομίας. 
Την συζήτηση συντόνισε ο νέος προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας κ. Βεργώνης Κώστας (αντικαταστάτης πλέον του συνταξιούχου Σελιώτη 
κ. Γ. Μπαρμπαρούση). 

Στο πνεύμα του αιτήματος των 350 κατοίκων, τόνισα το θέμα της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά του οικισμού, κυρίως στα 
κομμάτια που το δάσος έχει φτάσει στο χωριό. Ιδιαίτερα επεσήμανα ότι ο Συνεταιρισμός του Μικρού Μερά πρέπει να προβεί στον καθαρισμό, 
επιτέλους, των οικοπέδων του, τα οποία έχουν γεμίσει δένδρα και εφάπτονται του χωριού. Την ίδια ευθύνη έχουν τόσο οι ιδιώτες για τον καθα-
ρισμό των οικοπέδων τους όσο και ο Δήμος για τις δικές του εκτάσεις. Επιπλέον, επεσήμανα την ανάγκη δημιουργίας υδατοδεξαμενών, μέσα 
ή δίπλα, στο χωριό ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να υπάρχει άμεσος/απρόσκοπτος εφοδιασμός των Πυροσβεστικών, καθώς τους καλοκαιρι-
νούς μήνες  το Σέλι έχει πρόβλημα λειψυδρίας. Επιπροσθέτως, ζήτησα από τους Αρμοδίους να γίνει ενημέρωση των κατοίκων τους μήνες Ιού-
λιο - Αύγουστο πάνω στο Σέλι για το θέμα του σχεδίου Ιόλαος αναφορικά με την Συγκέντρωση και Αποχώρηση/Απεγκλωβισμό των Δημοτών σε 
περίπτωση που υπάρξει φωτιά κοντά στο χωριό. 

Την πλήρη συμπαράσταση στις παραπάνω απόψεις εξέφρασαν η Πολιτική Προστασία, ο Αντιδήμαρχος Π. Π. του Δήμου, ο Αρχηγός της 
Πυροσβεστικής αλλά και η Δασάρχης. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Πολιτικής προστασίας και του Προϊσταμένου της, κ. Βεργώνη, αναμένονται 
πολύ σύντομα δράσεις αναφορικά με τον καθαρισμό εκτάσεων που ανήκουν στην ευθύνη του Συν/μου Μικρού Μερά. Ο Συν/μος Μικρός Μεράς 
παρότι προσεκλήθη δεν παρευρέθηκε στην Συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση έδωσε το παρόν ο Προέδρος του Συν/μου Δασοκτήματος Σελίου κ Γ. 
Πιτούλιας που αναφέρθηκε στον καθαρισμό των δασικών δρόμων μέσα στο τμήμα του δάσους που ανήκει στον συνεταιρισμό αλλά και σε θέ-
ματα υδατοδεξαμενών και κρουνών μέσα στο Δάσος ευθύνης τους. Τέλος, από φέτος θα υπάρχουν περιπολίες του Στρατού στο Σέλι ενώ όταν 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, θα επανδρώνεται και το πυροφυλάκιο Σιάμπαλη με παράλληλη απαγόρευση κατασκηνωτών 
μέσα στο Δάσος.

Γιώργος Φαρσαρώτος



Ά λ λ ο ς  έ ν α  « Ve r i a  D a n c e 
Competition» πέρασε στην ιστορία. 
Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Έντεχνου Χορού που εδώ και 
χρόνια διοργανώνει στη Βέροια το Δί-
κτυο Διαχείρισης Πολιτισμού σε συνερ-
γασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας. 
Ένα διαγωνισμό όπου συμμετέχουν 
μαθητές σχολών χορού από όλη την 
Ελλάδα και που κέρδισε και φέτος το 
ενδιαφέρον 250 και πλέον συμμετοχών 
από Κόρινθο, Θεσσαλονίκη, Αιγίνιο, 
Καβάλα, Σέρρες, Ιωάννινα, Τρίκαλα, 
Περαία, Βόλος, Πολίχνη, Λάρισα και 
φυσικά τη Βέροια.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Δι-
κτύου Διαχείρισης Πολιτισμού κ. Αχιλλέας Λέρας κατά την έναρξη: «Η 
φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερη λόγω των συνθηκών που προηγήθη-
καν και κυρίως λόγω των συνθηκών που επικρατούν όχι μόνο στη χώ-
ρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες που βρι-
σκόμαστε σήμερα εδώ και αισθανόμαστε ευλογημένοι που καταφέραμε 
να αισθανθούμε ξανά τη μυρωδιά που έχει το «σανίδι», την ατμόσφαιρά 
των παρασκηνίων και το θερμό χειροκρότημα. Θέλουμε να μεταφέρου-
με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και να 
ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, αρκεί να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο, 
κάτι που μας στέρησε η προηγούμενη κατάσταση. Θεωρούμε πως η 
διοργάνωση έχει απόλυτη επιτυχία και αισθανόμαστε ικανοποίηση πριν 
ακόμη αυτή ξεκινήσει, γιατί έδωσε ένα πραγματικό κίνητρο επαναλει-
τουργίας στις σχολές χορού και επαναδραστηριοποίησης στους μαθη-
τές και αυτό είναι το σημαντικότερο βραβείο. Να μην ξεχάσουμε και να 
επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας.»

Την Παρασκευή 6 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα «Veria Dance 
Seminars» στον κλασσικό και στο σύγχρονο χορό με τους καταξιωμέ-
νους καθηγητές χορού του εξωτερικού Gaia Lemmi, Lucia Pasquini και 
Annette Connolly όπου συμμετείχαν μαθητές σχολών χορού 12 ετών 
και άνω.

Τo Σάββατο 7 Μαΐου διαγωνίστηκαν οι ηλικιακές κατηγορίες 14 ετών 
και άνω στον κλασσικό χορό και σύγχρονο χορό, ενώ την Κυριακή 8 
Μαΐου διαγωνίστηκαν οι μικρότεροι χορευτές ηλικίας 7-14. Η κριτική ε-
πιτροπή του διαγωνισμού αποτελείτο από καταξιωμένους στο χώρο του 
χορού καθηγητές-χορευτές και χορογράφους που ζουν και εργάζονται 
στο εξωτερικό και ειδικότερα τη Gaia Lemmi από την Ιταλία, τη Lucia 
Pasquini από το Βέλγιο και την Annette Connolly από την Αγγλία.

Η εκδήλωση είναι από τις πρώτες που ήταν ανοικτές για το κοινό, 
το οποίο απόλαυσε και χειροκρότησε τις προσπάθειες των μικρών και 
μεγάλων χορευτών, αλλά και τις πολλαπλές διακρίσεις τους. Συνολικά 
τις δύο μέρες απονεμήθηκαν 14 πρώτα βραβεία (βαθμολογία 90,00-
100%), 18 δεύτερα βραβεία (βαθμολογία 80,00-89,99%), 25 τρίτα 
βραβεία (βαθμολογία 70,00-79,99%) και 29 έπαινοι (βαθμολογία 65,00-
69,99%).

Το Δίκτυο Διαχείρισης Πολιτισμού ευχαριστεί την ΚΕΠΑ Δήμου Βέ-
ροιας (διοίκηση και προσωπικό) και το Δήμο Βέροιας για την άψογη 
συνεργασία και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο των διοργανωτών, το 
Νίκο Πάντη για τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση του διαγω-
νισμού, τους υποστηρικτές της διοργάνωσης, την εταιρία κατασκευής 
κοστουμιών χορού «All Dance», το κατάστημα με είδη χορού «Baila», 

το Μεζεδοπωλείο «Στάσου Μύγδαλα» και τα Goody’s 
Βέροιας για τις προσφορές τους, τους μαθητές και τις 
καθηγήτριες των σχολών χορών που συμμετείχαν, τους 
γονείς και το κοινό για τη στήριξη και το θερμό τους χει-
ροκρότημα. Συγχαρητήρια σε όλους!

Εκτός από τα βραβεία που απονεμήθηκαν, δόθηκαν 
και πολλές υποτροφίες. Όπως τόνισε και η καλλιτεχνι-
κή Διευθύντρια του διαγωνισμού κα Τσιάρα Κατερίνα: 
«Κερδίζοντας μία υποτροφία, ανοίγει μια πόρτα. Και-
νούριες εμπειρίες, καινούρια πρόσωπα και ίσως καινού-
ριες υποτροφίες που θα ανοίξουν άλλες πόρτες που θα 
κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Ήδη το όνειρο αυτό 
έχει γίνει στο παρελθόν πραγματικότητα για πολλούς 
βραβευμένους νικητές του διαγωνισμού που μέσω 
των υποτροφιών άνοιξε ένας νέος δρόμος και αυτή τη 
στιγμή είτε σπουδάζουν είτε κάνουν ήδη καριέρα στο 
εξωτερικό και στη Λυρική Σκηνή. Γι’ αυτό και φέτος η 
διοργάνωση εξασφάλισε τις κάτωθι υποτροφίες, τις ο-
ποίες απόνειμε η κριτική επιτροπή:

Υποτροφίες κατηγορία 14 ετών και άνω
1. 1 εβδομάδα δωρεάν μαθήματα στο Copenhagen 

Contemporary Dance School – Κοπεγχάγη (κάλυψη 
μεταφοράς και κόστος μαθημάτων).

-Θωμαιδη Ελπίδα και Μάγκου Ευριδίκη
2. 50 % έκπτωση στα μαθήματα του Summer Intensive Areadanza 4 

με 9 Ιουλίου 2022. 
-Μπουλούσης Ιωάννης, Ερμείδου Νίκη Μαριάμ, Βαγγέλογλου Μα-

ρία, Βαγγέλογλου Δάφνη, Γιαννακοπούλου Μυρτώ, Ιωακειμίδου Αλε-
ξάνδρα, Καπιτάλη Χριστίνα, Πολυχνιάτη Ευμορφία, Σάκου Αναστασία, 
Στεργιοπούλου Ελίζα, Τσίλια Χρυσή

-Γκιουτζέλη Αγγελική, Παξιμαδάκη Μαριάννα, Καζανίδου Χριστίνα, 
Τένκη Μερλίδου Ραλλού, Κιακίδου Καλλιόπη Ελένη, Καμπάτσικα Αικα-
τερίνη, Μπαμπούλη Ειρήνη, Ασπρίδου Βενετία

-Μούτσιου Δέσποινα, Γεωργανοπούλου Μαρία, Καμμήτα Μαρκέλλα, 
Κόμνου Ευσταθία Σοφία, Παπαδήμα Αιμιλία, Παπαδοπούλου Ελένη, 
Παύλη Λυδία Μαρία, Ζημερη Κωνσταντ’ινα Ηλιάνα

3. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition Livorno 
in Danza 2023

-Θωμαιδη Ελπίδα
-Δρέντζα Πετρούλα και Μπαλαντίνα Κατερίνα
-Ηλία Δανάη Μαρία, Κωστούλα Έλενα, Λαϊνά Μαρία, Λοιδωρίκη Χρι-

στίνα, Μάνθου Βασιλεία, Μανδέλη Μάγια, Πλατάκη Ράλλη Μαριάνθη, 
Ρεκατσίνα Έλενα, Στούπα Δήμητρα, Τσαρτσάνη Δήμητρα, Χονδρογιώρ-
γος Σέργιος

4. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition 
Concurso Valencia Danza 2023.

-Κωτσίνα Όλγα, Μπάρμπα Μαριάννα και Τσαρτσάνη Αθηνά
5. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition 

Amsterdans 2023.
-Παπαδοπούλου Αλεξία
6.  Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition 

Danzando Concurso 2022 Madrid
-Ντραγάνη – Δραγάνη Καλή
7. Δωρεάν συμμετοχή στο  Dance and Theater Summer Camp στην 

κατασκήνωση Happy Days 2022 (κάλυψη του κόστους των μαθημάτων)
-Δρέντζα Πετρούλα
8. Δωρεάν συμμετοχή στο Veria Dance Competition 2023
-Κωτσίνα Όλγα, Μπάρμπα Μαριάννα και Τσαρτσάνη Αθηνά
9. 4 δωρεάν συνεδρίες με την Βίκυ Καψιδου μαζί με την/τον υπεύθυ-

νη/νο καθηγήτρια/τη, όπου θα γίνει αξιολόγηση στο μυϊκό σύστημα και 
συμβουλευτική  προσέγγιση για το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 
μυϊκό σύστημα σωστά για καλύτερα αποτελέσματα στην εκτέλεση μιας 
κίνησης.DECODING BALLET

-Ζαφείρης Γιώργος και Μπάρμπα Μαριάννα
-Λάμπρου Χρυσούλα
1 κουστούμι All Dance
-Δρέντζα Πετρούλα
1 ζευγάρι pointe Baila
-Κούκου Χαριτίνη
Υποτροφίες στην κατηγορία 7-14 ετών
1. 1 εβδομάδα δωρεάν μαθήματα στο Ballettschule Theater Basel – 

Βασιλεία Ελβετία (κάλυψη μεταφοράς και κόστους μαθημάτων).
-Άρτεμις Μπισμπινά
2. 50 % έκπτωση στα μαθήματα του Summer Intensive Areadanza 4 

με 9 Ιουλίου 2022. 
-Θεοχάρη Βικτωρία, Κατέρη Έλενα, Κωλέτση Θάλεια, Πάνου Αρετή, 

Παντούλα Ραφαέλα, Τζάλλα Χριστίνα
-Στράντζαλη Αικατερίνη, Λαμαρίνα Μαρία, Ιωαννίδου Μαρία Φω-

τεινή, Καρυώτη Μαρία, Γιαπουντζή Παναγιώτα, Αρόγλου Αναστασία, 
Δαραβίγκα Μαρία

-Οικονομίδου Αναστασία, Ζουμπούλογλου Καλλιόπη, Ζουμπού-
λογλου Σταυρούλα, Μπελέγκου Ντέα, Κώττα Βασιλική, Λουκά Χριστί-
να, Χειμωνά Νικολέτα, Καροτσέρη Μαρία Ελένη, Πελτέκη Αφροδίτη, 
Μαρτίνου Μαρία, Αγγέλη Πηνελόπη, Χαλατζιούκα Μελίνα, Καβαργύρη 
Αναστασία, Αποστόλου Χρυσάνθη, Χαλκίδου Ροζαλία Μαρία, Ζιώγα 
Στεφανία Μαρία

3. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition 
Concurso Valencia Danza 2023.

-Άρτεμις Μπισμπινά
-Ιωαννίδου Δανιέλα, Πεχλιβανίδου Παρασκευή Ιωάννα, Κεραμίτση 

Ανδρεάνα, Μπαλανού Αικατερίνη, Γεωργιάδου Λουκία, Κοτοπούλου 
Μαρία Αθανασία, Γκότση Αγγελική, Τσακιρίδου Ευστρατία Ειρήνη

4. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition 
Danzando Concurso 2022 Madrid

-Ανεσιάδου Ευαγγελία
5. Δωρεάν συμμετοχή στο  International Dance Competition Piccoli 

talenti 2023 στη Voltera Italy έως 14 ετών
-Βλάχου Αναστασία
-Ακρίβου Σοφία, Αδάμου Ανδριάνα, Παπαευθυμίου Ελένη, Mπορ-

μπότση Μαργαρίτα, Χρυσούλα Αθηνά, Ζάρρα Χρύσα, Αλέκου Χριστίνα, 
Βερικούκη Νικολέτα, Μπίχτα Βάγια Μαρία, Κατσιουλα Ελίνα, Τσιμπίδα 
Βασιλική, Παπαστεργίου Φανή, Κοτρώνη Μαρία

6. Δωρεάν μαθήματα χορού για μια εβδομάδα στη Σχολή χορού 
Areadanza στο Λιβόρνο 

Μαρτίνου Μαρία
7. Δωρεάν συμμετοχή στο  Dance and Theater Summer Camp στην 

κατασκήνωση Happy Days 2022 (κάλυψη του κόστους των μαθημάτων)
-Μπουδούρη Πεπέ Στυλιανή
8. Δωρεάν συμμετοχή στο Veria Dance Competition 2023
-Παπαδοπούλου Δήμητρα Δέσποινα και Χείλη Αναστασία Αθηνά
9. 4 δωρεάν συνεδρίες με την Βίκυ Καψιδου μαζί με την/τον υπεύθυ-

νη/νο καθηγήτρια/τη, όπου θα γίνει αξιολόγηση στο μυϊκό σύστημα και 
συμβουλευτική  προσέγγιση για το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το 
μυϊκό σύστημα σωστά για καλύτερα αποτελέσματα στην εκτέλεση μιας 
κίνησης.DECODING BALLET

-Θεοχάρη Βικτωρία
1 ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ALL DANCE
Ανεσιάδου Ευαγγελία
Δωροεπιταγή 50€ Pointe.gr
Παπαδοπούλου Δήμητρα Δέσποινα και Χείλη Αναστασία Αθηνά
Επόμενη διοργάνωση του Δικτύου Διαχείρισης Πολιτισμού είναι 

το «Dance & Theater Summer Camp» στις 19-27 Αυγούστου 2022. 
Πρόκειται για κατασκήνωση χορού και θεάτρου στις εγκαταστάσεις των 
κατασκηνώσεων Happy days στη Χαλκιδική, όπου θα πραγματοποιη-
θούν εργαστήρια Κλασικού μπαλέτου, Ρεπερτορίου, Σύγχρονου χορού, 
Ηιp-Hop, Θεάτρου και Fitness.

Η Οργανωτική Επιτροπή Veria Dance 2022
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Αισιόδοξος ο απολογισμός του «Veria Dance Competition 2022», 
με μεγάλη συμμετοχή, πολλαπλές διακρίσεις, βραβεία και υποτροφίες



Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για το σύνολο του Ελληνισμού 
που κλίνει ευλαβικά το γόνυ στα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των 
Ποντίων αδελφών μας από τον Τούρκο.

103 χρόνια μετά, δεν έχουμε μόνο καθήκον να θυμόμαστε και να 
τιμούμε όλους όσοι σφαγιάσθηκαν, εκτελέστηκαν, εξοντώθηκαν ή βίαια 
εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. 

Έχουμε ιερό χρέος να κρατάμε ηχηρή την απαίτηση για δικαιοσύνη 
και για διεθνή αναγνώριση ενός από των πιο φριχτών εγκλημάτων του 
προηγούμενου αιώνα, προκειμένου επιτέλους να αναπαυθούν οι ψυχές 
των θυμάτων, που μέσα από τις καρδιές, την αξιοσύνη και την τεράστια 
συμβολή των επόμενων γενεών Ποντίων στην ανάπτυξη της μητροπολι-
τικής πατρίδας, συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να τραγουδούν μέσα στους 
αιώνες πώς «Η Ρωμανία αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο”.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αν. Γεν. Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ

Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΠΑΝΤΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του Βα-
σιλείου και της Ελισάβετ, το γένος 
Κατσιγιάννη, που γεννήθηκε και κα-
τοικεί στη Βέροια και η ΚΑΤΣΑΝΤΩ-
ΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ευάγγελου και της 

Κυριακής, το γένος Καραγκιζοπούλου, που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/
νου και Ελένης στη Βέροια.

Για την Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ποντίων

Δήλωση για την Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ποντίων έκανε χθες ο 
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Κα-
λαϊτζίδης, που αναφέρει:

Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των εκατο-
ντάδων χιλιάδων θυμάτων της Γενοκτονί-
ας των Ελλήνων του Πόντου. Μια έντονα 
τραγική  επέτειος που φέτος συμπίπτει 
με την επέτειο των 100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, γεγονός που 
αποκτά ιδιαίτερους συμβολισμούς και γί-
νεται αφορμή για ακόμη μεγαλύτερους 
προβληματισμούς σε σχέση με θλιβερά 
γεγονότα της εποχής μας, αλλά και με 
ευρύτερους αναστοχασμούς για το παρελ-
θόν, το παρόν και το μέλλον.

Δεν ξεχνάμε ποτέ  το αίμα που χύθηκε 
σε βάρος των Ποντίων και επαναλαμβάνουμε την απαίτηση για τη διεθνή αναγνώρι-
ση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού . Η Ρωμανία κι αν ‘πέρασεν, ανθεί και 
φέρει κι άλλο

ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 

ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας επιθυμεί να ευχαριστήσει 
θερμά την κα Λαφαζάνη Ελένη, εργασιακή σύμβου-
λο του ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας, για την εμπεριστατωμέ-
νη ενημέρωση που παρείχε στους γονείς/κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Η εν λόγω ε-
νημέρωση, που πραγματοποιήθηκε στις 18/05/2022 
στο σχολείο μας, εγκαινιάζει μια σειρά ανάλογων 
συναντήσεων με κυρίαρχη θεματική τις επαγγελ-
ματικές διεξόδους των αποφοίτων του ΕΕΕΕΚ Αλε-
ξάνδρειας. Εφαρμόζοντας μια ολιστική παρέμβαση 
στοχεύουμε όχι μόνο στη μελλοντική επαγγελματική 
ένταξη των μαθητών/τριών μας, αλλά κυρίως στην 
ενίσχυση μιας ευρύτερης συμπεριληπτικής κουλ-
τούρας.

Τάσος Μπαρτζώκας:  
H ιστορία 

δεν πρέπει να 
ξαναγραφτεί με αίμα 
και ανείπωτο πένθος!

Δήλωση του ημαθιώτη βουλευτή για την Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου:

 «Κρατώντας ζωντανή την ιστορική μας μνήμη 
αλλά και τη συνείδηση, τιμούμε και σήμερα τα θύμα-
τα του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων 
συνεχίζει να αποτελεί το αυτονόητο χρέος μας. Όχι 
μόνο ως υπόμνηση του ειδεχθούς εγκλήματος στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Ή ως δικαίωση των θυ-
μάτων και του πόνου των απογόνων τους, αλλά και 
όλου του ελληνικού έθνους.

Κυρίως, ως υπόσχεση στο ότι η ιστορία δεν θα 
ξαναγραφτεί με αίμα και ανείπωτο πένθος.»

Για την Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου 

Η 19η Μαϊου ορίστηκε ως ημέρα μνήμης της Γε-
νοκτονίας των 350.000 Ελλήνων του Πόντου . Οι 
Έλληνες του Πόντου δημιούργησαν πολιτισμό αλλά 
σφαγιάστηκαν. Ανέδειξαν τον ελληνισμό αλλά διώχτη-
καν και ξεριζώθηκαν.

Ήρθαν πρόσφυγες στη μάνα Ελλάδα κουβαλώντας 
μαζί τους εικόνες της εξόντωσης, λίγο πατρώο χώμα, 
μια χριστιανική εικόνα και πολλές αναμνήσεις .

Κράτησαν βαθιά στην καρδιά τους άσβεστη την 
αγάπη για τις «Χαμένες Πατρίδες»

Στην περιοχή μας νιώσαμε και μεταλάβαμε από το 
ιερό δισκοπότηρο των «Αλησμόνητων Πατρίδων» του 
Πόντου ,τον πόνο, την οργή και τη θλίψη αλλά και μια 
αστείρευτή αγάπη για εκείνα τα ιερά χώματα. Γίναμε 
κοινωνοί της τεράστιας πολιτιστικής τους κληρονομιάς 
που με μεράκι και αίσθημα ευθύνης διαφύλαξαν.

Η σημερινή μέρα στέλνει μηνύματα ενάντια σε κάθε εθνοκάθαρση.
Ιερό καθήκον όλων των Ελλήνων να μην ξεχάσουμε τα θύματα της Γενοκτονίας του 

Ποντιακού Ελληνισμού και να μετατρέψουμε τη γνώση της Ιστορίας σε δύναμη για το 
μέλλον.

Αυτό είναι το βάρος της δικιάς μας γενιάς που μέσα στις δυσκολίες και τις αντιξοότη-
τες πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα ιστορικά στοιχεία για να κρατήσουμε τον Ελληνισμό 
ενωμένο και δυνατό και η ολοκλήρωσή του θα πραγματωθεί και με την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας των Ποντίων.

Έχουμε χρέος όλοι μας να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στη γειτονική Τουρκία και 
να απαιτήσουμε να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία που διέπραξε το κεμαλικό καθεστώς σε 
βάρος των Ελλήνων του Πόντου που για χιλιάδες χρόνια έζησαν και δημιούργησαν πολι-
τισμό στα εδάφη της σύγχρονης Τουρκίας.

Ας στρέψουμε με ευλάβεια σήμερα τη σκέψη μας σε όλους και όλες που για το χρέος 
τους απέναντι στην πατρίδα προσέφεραν τα πάντα, ακόμη και τη ζωή 
τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Ποτέ ξανά άλλη Γενοκτονία ,πουθενά πάνω στη Γη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
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Επίσκεψη του Σ.Δ.Ε. Νάουσας στο Κτήμα Χρυσοχόου
Tην Πέμπτη 12 Μαΐου ομάδα εκπαι-

δευόμενων του Σ.Δ.Ε. Νάουσας  επισκέ-
φτηκε το Κτήμα Χρυσοχόου, στη Νάουσα.

Εκεί μας υποδέχτηκε ο κ. Κείμης Χρυ-
σοχόου, συνιδιοκτήτης της  οικογενειακής 
επιχείρησης. Ο κ. Χρυσοχόου μας ενημέ-
ρωσε για την  ιστορία του οινοποιείου, τις 
μεθόδους καλλιέργειας του αμπελιού και 
τα  στάδια που ακολουθούνται μέχρι και 
την εμφιάλωση του κρασιού.

Στη διάρκεια της επίσκεψης περιηγη-
θήκαμε στα αμπέλια, το κελάρι και  τους 
χώρους όπου γίνεται η παραγωγή και 
εμφιάλωση του κρασιού.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χρυσοχό-
ου και την επιχείρηση για τη φιλοξενία.

«18ος Δρόμος Θυσίας»: Ξεκίνησε
 η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς  οι εγγραφές 
για τη συμμετοχή στον  «18ος Δρόμο Θυσίας» 
που διοργανώνει ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας (Κυριακή 22 Μαΐου) σε συνεργασία με 
τον ΣΕΒΑΣ Νάουσας και την Γυμναστική Ένωση 
Νάουσας.

Ο αγώνας κατά 50% είναι  παραποτάμιος πέ-
ριξ του Χώρου Θυσίας, με θετική υψομετρική 50μ. 
και περιλαμβάνει παιδική διαδρομή απόστασης 
1.000 μέτρων, καθώς και την κλασική και μεγάλη 
διαδρομή 6.000 και 9.800 μέτρων αντίστοιχα, οι 
οποίες διέρχονται από ιστορικά σημεία της πόλης.

Η προκήρυξη του αγώνα, ο χάρτης της δια-
δρομής και η υποβολή συμμετοχών γίνεται μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας συμμετο-
χής στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στον 
ακόλουθο σύνδεσμο www.naoussa.gr/e-services/
apply-race είτε ακολουθώντας το σχετικό εικονί-
διο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες της κλασικής 
διαδρομής των 6.000μ. και της μεγάλης διαδρο-
μής (9.000μ.) θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια 
συμμετοχής. Σε όλες τις κατηγορίες, της κλασικής και της μεγάλης διαδρομής θα απονεμηθούν 
μετάλλια στους τρεις πρώτους καθώς και έπαθλα στους πρώτους των γενικών κατηγοριών. Σε 
όλους τους συμμετέχοντες της  παιδικής  διαδρομής θα δοθούν μετάλλια συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ 
Πληροφορίες: Γραφείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δημαρχίας 30, Tηλ. 23323 50338-50360, 

e-mail: culturenaoussa@gmail.com.

Το 7ο Δημοτικό  Σχολείο Αλεξάνδρειας  δι-
οργάνωσε και πραγματοποίησε την εκπαιδευ-
τική δράση, « Η γιορτή του κόκκινου αυγού».                   

Η δράση αυτή – μια εξαιρετική ιδέα της 
Δασκάλας της Δ΄τάξης Μαρίας Στανίτσα  - ε-
νταγμένη στις ανοιξιάτικες και πασχαλιάτικες 
δράσεις είχε ως στόχο εκτός από την ψυ-
χαγωγική διάσταση, την γνώση του εθίμου 
του τσουγκρίσματος των κόκκινων αυγών. 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί φορώντας κάτι 
κόκκινο συμμετείχαν στη δράση στην οποία 
επικράτησε κέφι και ενθουσιασμός.  Όλες οι 
τάξεις τσούγκρισαν αυγά και ανέδειξαν έναν 
μαθητή/τρια με ανέπαφο αυγό. Οι μαθητές 
αυτοί τσούγκρισαν μεταξύ τους και ο μαθητής 
που τελικά διατήρησε το αυγό του ανέπαφο 
μαζί με την τάξη του και τη Δασκάλα του 
ανταμείφθηκε με επίσκεψη στο χώρο του αμφιθεάτρου.  Οι υπόλοιπες τάξεις ακολούθησαν λίγο αργότερα για 
προγραμματισμένες δράσεις στον ίδιο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως προηγήθηκε έκθεση χειροποίητων διακοσμημένων αυγών από τη Δασκάλα της Γ΄ 
τάξης Δημητράκη Δήμητρα που δημιούργησε εξαιρετική εντύπωση με την καλαισθησία και την εφευρετικότητά  
της .

Όπως τονίζει σε σχετικό δελτίο Τύπου ο διευθυντής του Σχολείου, Γρηγόρης Γιοβανόπουλος, η δράση ση-
μείωσε απόλυτη επιτυχία καθώς επικράτησε χαρά , ενθουσιασμός και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκδήλωση.

Μία πρωτότυπη, συναρπα-
στική αναπαράσταση της Ο-
δύσσειας του Ομήρου από την 
θεατρική ομάδα «μικρός Βορ-
ράς» είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν την Τετάρτη, 
11 Μαΐου 2022 οι μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου, του Νη-
πιαγωγείου και της Α΄ τάξεως 
του Γυμνασίου με Λυκειακές 
Τάξεις Ριζωμάτων, στην αίθου-
σα πολλαπλής χρήσεως του 
Δημοτικού Σχολείου.

Οι τέσσερεις ταλαντούχοι η-
θοποιοί (Ιωάννης Καμπούρης, 
Αργιέττα Οκαλίδου, Χρήστος 
Τσάβος, Αφροδίτη Νικολιου-
δάκη) υποδύθηκαν με επιτυ-
χία τους ομηρικούς ήρωες και 
ηρωίδες και παρουσίασαν το 
όλο έπος κατά τρόπο ευσύνο-
πτο, εύληπτο και κατανοητό, συνδυάζοντας αρμονικά την αφήγηση με την κίνηση και την μουσική.  Ενσωμά-
τωσαν στο σενάριο στίχους του πρωτοτύπου κειμένου με απόδοση στην νεοελληνική, με εντυπωσιακή   ευρη-
ματικότητα στα δρώμενα, στην επιλογή των κουστουμιών και των σκηνικών και αμεσότητα στην επικοινωνία με 
τους θεατές.

Ήταν μία πραγματική διδασκαλία με την αρχαία και την σύγχρονη έννοια του όρου, η οποία μύησε τους θε-
ατές στα μηνύματα του μεγάλου επικού μας ποιητή, με εργαλείο την γλώσσα και την σημειολογία των παιδιών 
και των εφήβων, θυμίζοντας τον πλατωνικό κανόνα του «τέρπειν ἅμα καὶ διδάσκειν».

Ευχαριστούμε τους πρωταγωνιστές και τους συντελεστές του «μικρού Βορρά» και ελπίζουμε ότι θα απολαύ-
σουμε παραστάσεις τους και στο μέλλον.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Μιχαήλ Αθ. Μπούρας

Στο πλαίσιο της Πα-
γκόσμιας Ημέρας της 
Mητέρας,  μέλη του 
Κέντρου Κοινότητας 
με Παράρτημα Ρομά 
πραγματοποίησαν επι-
σκέψεις στο 8ο Δημο-
τικό σχολείο Βέροιας 
και στο Σύλλογο Μέρι-
μνα Ατόμων με Αυτισμό 
(Μ.Α.μ.Α) Βέροιας, στις 
6 και 9 Μαΐου αντίστοι-
χα. 

Στ ι ς  ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς 
συμμετείχαν η Αντιδή-
μαρχος Κο ινωνικής 
Προστασίας,  Υγείας 
και Εθελοντισμού, κα 
Γεωργία Μπατσαρά, η 
Προϊσταμένη Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας Φύλων, κα 
Παρασκευή Αγγελή,  οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
κα Κατερίνα Πανάγου, 
κα Ιωάννα Χουρσουζί-
δου και Χρύσα Τσαλα-
μπάνα, η Ειδική Παι-
δαγωγός, κα Ζηνοβία 
Σπανίδου και ο  Ψυχο-
λόγος, κ. Ευάγγελος 
Παπουτσίδης. 

Κατά την διάρκεια 
της συνάντησης με τον Διευθυντή του 8ου Δημοτικού σχολείου Βέροιας, κ. Μήτκα Κυριάκο, 
έγινε ενημέρωση για τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και δό-
θηκε υλικό σχετικά με την γιορτή της μητέρας για να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, 
συμπληρωματικά με το δικό τους υλικό. Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Κοινότη-
τας με Παράρτημα Ρομά έχει άριστη συνεργασία με τον κ. Μήτκα Κυριάκο σε ότι αφορά στα 
παιδιά Ρομά, τα οποία φοιτούν στο σχολείο.

Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό 
(Μ.Α.μ.Α), συγκεκριμένα, με την Αντιπρόεδρο, κα Ευδοξία Ακρίβου, την Εθελόντρια Επιστη-
μονική Σύμβουλο, κα Ειρήνη Αναγνώστου και την Διευθύντρια του ΚΔΑΠ- ΑΜΕΑ, κα Ολυ-
μπία Λαγοπούλου, έγινε ενημέρωση για τις αρμοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρ-
τημα Ρομά Βέροιας και συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα που αφορούν στα προγράμματα 
εκπαίδευσης-υποστήριξής προς τα Άτομα στο Φάσμα του Αυτισμού που παρέχονται από το 
Σύλλογο Μ.Α.μ.Α. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα της αναλυτικής συζήτησης ήταν η 
θερμή συμφωνία για πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου Μ.Α.μ.Α. και του Κέ-
ντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Βέροιας. Τέλος, η κα Λαγοπούλου, παρέ-
δωσε ένα φάκελο με ζωγραφιές των ωφελούμενων του ΚΔΑΠ, τις οποίες έφτιαξαν με πολλή 
αγάπη για την Ημέρα της Μητέρας. Οι ζωγραφιές αυτές θα κοσμήσουν το χώρο του Κέντρου 
Κοινότητας.

« Η γιορτή του κόκκινου αυγού» από το 
7ο Δημοτικό  Σχολείο Αλεξάνδρειας

Η «Οδύσσεια» στο Δημοτικό 
Σχολείο Ριζωμάτων

Κέντρο Κοινότητας: Επισκέψεις στο 
8ο Δημοτικό και στο Σύλλογο Μ.Α.μ.Α 

Βέροιας για τη Γιορτή της Μητέρας
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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

Βρέθηκαν 
κλειδιά

Βρέθηκαν 
κλειδιά στην 
οδό Μ. Αλε-
ξάνδρου. 

Όποιος τα 
έχασε θα βρί-
σκονται στα 
γραφεία της 
εφημερίδας, 
Βενιζέλου 10, 
τηλ.  23310 
66913

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου για κλοπή δίκυκλου
Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, καθώς όπως προέκυψε 

από την έρευνα, τον προηγούμενο μήνα σε περιοχή της Ημαθίας, αφαίρεσε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα. Η κλεμμένη μοτο-
σικλέτα βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό της. 

Δικογραφία για κλοπή κινητού και πορτοφολιού
Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέ-

κυψε από την έρευνα, τον Μάρτιο του 2022 εισήλθε παράνομα σε οικία ημεδαπού, σε περιοχή της Ημαθίας, από όπου 
αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο και ένα πορτοφόλι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ, 2 τραπεζικές κάρτες 
και διάφορα προσωπικά έγγραφα, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Εγκρίθηκε η εκπόνηση μελέτης 
για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νάουσας, 

Ανθεμίων και Ειρηνούπολης από το ΥΠΕΝ
Ν. Καρανικόλας: Ανοίγει ο «δρόμος» επίλυσης χρόνιων 
ζητημάτων χωροταξίας & πολεοδομίας για τον Δήμο 

Εγκρίθηκε η διαδικασία εκπόνησης 
μελέτης για  το Τοπικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο (ΤΠΣ) Νάουσας, Ανθεμίων και 
Ειρηνούπολης από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος (ΥΠΕΝ), με απόφαση που 
υπέγραψε πρόσφατα ο Υφυπουργός 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Νίκος Ταγαράς, με την οποία ξεκινά η 
διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση 
εκπόνησης 76 μελετών Τοπικών Πολε-
οδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και τριών με-
λετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΕΠΣ) σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Με αφορμή της ένταξη της μελέτης 
του ΤΠΣ Νάουσας, Ειρηνούπολης και 
Ανθεμίων ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας 
Καρανικόλας επισημαίνει τα ακόλουθα: 

«Η  έγκριση της μελέτης του Τοπι-
κού Πολεοδομικού Σχεδίου Νάουσας, 
Ειρηνούπολης και Ανθεμίων,  στο πρό-
γραμμα του αρμόδιου Υπουργείου αποτελεί την πλέον σημαντική πολεοδομική και χωροταξική μεταρρύθμιση των τελευ-
ταίων ετών και για τον δήμο μας. Είμαστε σε συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με τον Υφυπουργό κ. Ταγαρά, ώστε να 
επισπευστούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουμε σε πλήρη και σύγχρονη μελέτη,  με την οποία ανοίγει ο «δρόμος» 
ώστε να επιλυθούν χρόνια ζητήματα πολεοδομίας και χωροταξίας στον Δήμο Νάουσας, με την παράλληλη μέριμνα και 
τη λήψη μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία και την  αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής για την 
βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του δήμου μας».  

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το εν λόγω πρόγραμμα της πολεοδομικής μεταρρύθμισης με την ονομασία «Κωνσταντίνος 
Δοξιάδης» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ και σκοπός του 
είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε ποσοστό πάνω από το 70% της χώρας -όπου ο σχεδια-
σμός είτε δεν υπάρχει είτε είναι παρωχημένος- με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτι-
στικό περιβάλλον, καθώς και τη βιοποικιλότητα.

Ειδικότερα, με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές 
προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών 
κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ καταρτίζεται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί 
από τους δήμους στο ΥΠΕΝ - κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει απευθύνει το Υ-
πουργείο -  καθώς και το πόρισμα της συσταθείσας Επιτροπής. 

Δήμος Βέροιας: Εγκρίθηκε 
η χρηματοδότηση 
για την προμήθεια 

38 ηλεκτρικών ποδηλάτων 
Χρηματοδότηση 

ύψους 316.634,76€  
για την προμήθεια 38 
ηλεκτρικών ποδηλά-
των εξασφάλισε ο Δή-
μος Βέροιας από το 
Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Α-
νάπτυξη 2014-2020», 
μέσω του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ε-
νέργειας (ΚΑΠΕ).

Η χρηματοδότηση 
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Α-
στικών Μετακινήσεων» του Δήμου Βέροιας, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020».

Πρόκειται για δημιουργία συστήματος 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων, που θα είναι δια-
θέσιμα σε σημεία της Βέροιας, και το οποίο θα διαθέτει κοινόχρηστες θέσεις κλειδώμα-
τος-φόρτισης με «Έξυπνη» Κλειδαριά (4G/GPS), ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και 
πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές iOS και Android) μέσω της οποίας θα 
είναι εφικτή η μίσθωση του ποδηλάτου από τους χρήστες και ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας. 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου 
ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές 
παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες μικροκινη-
τικότητας, έξυπνες κάρτες χρηστών, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων κ. 
ά) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών 
και μέσων που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων και στην 
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
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Super League Interwetten
Δενεπικυρώθηκεηβαθμολογία
σταplayouts,επικυρώθηκε

σταplayoffs
Αναβάλλεται ο αγώνας

της Βέροιας με τη Λαμία

Μετά το διοικητικό συμβούλιο της Πέμπτης (19/5) η βαθμολογία 
των playouts της Super League Interwetten δεν επικυρώθηκε, εν 
αντιθέσει με εκείνη των playoffs.

Το διοικητικό συμβούλιο της Super League συνεδρίασε για την 
επικύρωση της βαθμολογίας. Η κατάταξη των playouts δεν επικυρώ-
θηκε με επτά ψήφους. Πέντε ομάδες ψήφισαν υπέρ και υπήρξαν και 
δύο λευκά.

Θυμίζουμε πως στις 26 Μαΐου εκδικάζεται από την Επιτροπή Δεο-
ντολογίας η υπόθεση του Παναιτωλικού για το ματς με τον ΟΦΗ, ενώ 
ο Απόλλωνας έχει κάνει ένσταση και για το ματς με τον Αστέρα.

Στην τελευταία θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Απόλλωνας, 
ενώ στα μπαράζ με την Βέροια έχει οδηγηθεί η Λαμία. Ο πρώτος 
αγώνας ήταν προγραμματισμένος στις 22 Μαΐου. Οι εξελίξεις, όπως 
είναι φυσικό, φέρνουν αναβολή στο παιχνίδι.

Κατά τ’ άλλα, η βαθμολογία των playoffs της Super League 
Interwetten επικυρώθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:
«Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της Super League επικυ-

ρώθηκε ομόφωνα η βαθμολογία των αγώνων playoffs Πρωταθλή-
ματος Super League 1 Interwetten (ανδρών) αγ. περιόδου 2021-22.

Η βαθμολογία των αγώνων playouts Πρωταθλήματος Super 
League 1 Interwetten (ανδρών) αγ. περιόδου 2021-22 δεν επικυ-
ρώθηκε κατά πλειοψηφία και θα τεθεί σε προσεχή συνεδρίαση του 
Δ.Σ.».

Ένας πολύ καλός 
φιλικός αγώ-
νας μεταξύ των 

παλαίμαχων του Πιε-
ρικου ΄και της Βέροιας 
έγινε στην Κατερίνη  με 
νικήτρια την γηπεδού-
χο ομάδα και σκορ 5-3.

Το αποτέλεσμα δεν είχε καμία 
σημασία όσο οι εγκάρδιες  επα-
φές και γνωριμίες μεταξύ των δύο 
ομάδων που έγραψαν μεγάλη ι-
στορία στο Ελληνικό ποδόσφαιρο 
και βρέθηκαν ξανά στους αγωνι-
στικούς χώρους 

Μεγάλη τιμή με ένός λεπτού 
σιγή για τους πρόσφατα αδικοχα-
με΄νους παλαιούς άσους Γιώργο 
Σιούτη ( φόρεσε την φανέλα και 
των δύο ομάδων) και Μπάμπη 
Λαμπέτσο  Επίσης πριν την έ-
ναρξη του αγώνα ο πρόεδρος 
των φίλων του Πιερικού Βοστό-
νης των ΗΠΑ  Αργύρης  Καμπί-
σιος απέμεινε  τιμητική πλακέτα 
στην βασίλισσα του βορρά, ενώ 
ο πρόεδρος των παλαίμαχων Βέ-

ροιας Τάκης Παπατζίκος του έδω-
σε ένα κασκόλ με τα χρώματα της 
Βέροιας. 

Μετά την λήξη του αγώνα οι 
παλαίμαχοι του Πιερικού δεξιώθη-
καν την αποστολή της Βέροιας με 
πλούσιο μπουφέ ( μπα΄ρμπεκιου 
)  στο κυλικείο του Δημοτικό Στα-
δίου. όπου  θυμήθηκαν παλιές 
ιστορίες στις μεταξύ τους αναμε-
τρήσεις

Σημαντική η προσφορά της 
διασωστικής ομάδας του Πιερι-
κού που πρόσφερε τις υπηρεσίες 
.στις ανάγκες ιατρικής φροντίδας 

ΚέρδισεοΠιερικόςμε5-3
Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομά-

δα του Πιερικού έχοντας στις τά-
ξεις του ποιο νέους παλαίμαχους  
κέρδισε με 5-3 

Για την Βέροια τα γκόλ πέτυ-
χαν οι Χρ. Ζαρογιάννης, Αδαλό-
γλου και Ελευθεριάδης. 

Με τον Πιερικό αγωνίστηκαν οι  
Βελώνης, Μαυρίδης, Κατσαμά-
γκας, Δεληγιάννης,  Πείδης, Μα-
κρής, Τσιούχας, Φωτιάδης, Καλα-
μπάκας Νίκος και Δημήτρης  Οι-
κονόμου, Σκέντος,  Αποστολίδης, 

Ευθυμιάδης, Παπαδόπουλος Ανέ-
στης, Στύλος,  χρέη προπονητού 
ο Σκέντος Γιώργος και  συνοδός 
αποστολής ο αντιπρόεδρος του 
συλλόγου Στάθης Παρουσιάδης, 

Με την Βέροια αγωνίστηκαν οι 
Χωλόπουλος, Μελετίδης, Κολεσί-
δης, Παπατζίκος, Ελευθεριάδης  
Σαββίδης, Παπανώτας, Μίλης, 
Υφαντίδης, Καστανιώτης, Στεργιό-
πουλος, Αδαλόγλου, Κεσίδης, Ζα-
ρογιάνης, Παπαδόπουλος Στηβ, 
και στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκε ο 
Δημήτρης Τσιούχας 

Χρέη προπονητή έκανε ο Θα-
νάσης  Παπαστέργιος , ενώ την 
αποστολή ακολούθησαν και οι 
Θωμάς Παπαδόπουλος, Παν. Μι-
χαηλίδης, οι κυρίες Άννα Υφαντί-
δου και Χρυσούλα Ελευθεριάδου 
οι κ.κ Αιμίλιος Χριστοφορίδης και 
Αντώνης Μπιζέτας ενώ οι Λευθέ-
ρης Κελεσίδης και Γιάννης Τρα-
πεζανλίδης κράτησαν συντροφιά 
με τα τραγούδια τους  την απο-
στολή κατά την επιστροφή της 
από την Κατερίνη 

Δριμεία ανακοίνωση εξέδωσε 
η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ για τα τελευταία 
γεγονότα, κάνοντας παράλληλα 
μια αναδρομη στο παρελθόν. 

Αναλυτικά:
Για άλλη μια αγωνιστική πε-

ρίοδο, βιώνουμε με οργή και α-
γανάκτηση τα κωμικοτραγικά τε-
κταινόμενα σε βάρος της ομάδας 
μας. Αποτυπώνοντας περιληπτι-
κά τα όσα συνέβησαν κατά το 
παρελθόν, διαπιστώνεται πως:

Α) Την περίοδο 2018-2019 
η ομάδα μας αγωνίστηκε στη Γ’ 
Εθνική και κατέκτησε την άνοδο 
για τη Β’. Πάραυτα, η αναδιάρ-
θωση ανέτρεψε κάθε σχεδιασμό 
μας με αποτέλεσμα να παραμεί-
νουμε στην τρίτη τη τάξει κατη-
γορία (Football League).

Β) Την επόμενη χρονιά 2019-
2020, η ομάδα μας αγωνίστηκε 
στη Football League διεκδικώ-
ντας την άνοδό της στην επό-
μενη κατηγορία, διακόπτεται 
και ουδέποτε ολοκληρώνεται το 
πρωτάθλημα.

Γ) Το 2020-2021 αγωνιστήκαμε 
στη Football League, κατακτήσαμε 
το πρωτάθλημα και την άνοδο στη 
SL2 αλλά αποφασίζεται αναδιάρ-

θρωση που χαρίζει την άνοδο σχε-
δόν σε όλες τις ομάδες της κατηγο-
ρίας, ακόμα και σε αυτές που είχαν 
αγωνιστικά υποβιβαστεί!

Δ) Τη φετινή περίοδο 2021-
2022 αγωνιστήκαμε στο πρω-
τάθλημα της SL2 (Α’ Όμιλος), το 
οποίo μάλιστα κατακτήσαμε και 
αντί όμως να ενταχθούμε στη 
SUPER LEAGUE, αποφασίστη-
κε να διεκδικήσουμε την άνοδο 
μέσω της δυνατότητας διεξαγω-
γής δύο γύρων μπαράζ…

Και φτάσαμε σήμερα στην 
απόλυτη κοροϊδία. Ενώ οι αγώ-
νες του δεύτερου γύρου μπα-
ράζ είναι προγραμματισμένοι 
για την 22α και 29η Μαΐου, η 
σημερινή μη επικύρωση της 
βαθμολογίας από το Δ.Σ. της 
SUPERLEAGUE, βυθίζει στην 

απόλυτη ανυποληψία το Ελληνι-
κό ποδόσφαιρο.

Σήμερα, κανείς δε γνωρίζει 
ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η 
Βέροια.

Σήμερα, κανείς δε γνωρίζει το 
πότε θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Σήμερα, η περιβόητη «κλει-
στή λίγκα» και οι αρνητές της 
κατακύρωσης βαθμολογίας, ε-
μπαίζουν τους ποδοσφαιριστές 
(τριών ομάδων!), που δε γνωρί-
ζουν πότε θα αγωνιστούν, πότε 
θα ξεκουραστούν και πότε θα 
προετοιμαστούν για την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο.

Έστω και αυτή την ύστατη 
στιγμή, καλούμε όλους τους ε-
μπλεκόμενους φορείς (Υπουρ-
γό Αθλητισμού, ΕΠΟ, SL 1 και 
SL2) να διασώσουν τη χαμένη 

τιμή του ποδοσφαίρου μας. Η 
διοίκηση της ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια, 
έχοντας πάντα ως βασική προτε-
ραιότητα τον υγιή επαγγελματικό 
αθλητισμό, από την πρώτη στιγ-
μή ζητεί επιτακτικά την άμεση 
διεξαγωγή του δεύτερου γύρου 
μπαράζ.

Ειδάλλως, ας λάβετε μια γεν-
ναία και ουσιαστική απόφαση α-
ναδιάρθρωσης της Superleague, 
ώστε να αποκατασταθεί και η 
φετινή αδικία απέναντι στις ομά-
δες της Superleague 2.

Δεν είναι δυνατόν, να «σέρνε-
ται» η ομάδα μας στο άγνωστο, 
έως τα τέλη Ιουνίου.

Είναι ντροπή!!!
Υ.Γ.: Σε ό,τι αφορά το θέμα 

της μη υποβολής ένστασης, 
με ψυχραιμία, σοβαρότητα και 
σταθμίζοντας όλες τις νομικές 
πτυχές και γνωμοδοτήσεις της 
εν δυνάμει υπόθεσης και της 
κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, 
αποφασίσαμε να μην προχωρή-
σουμε σε μία άνευ ουσίας ένστα-
ση. Η φιλοσοφία και το ήθος της 
ομάδας μας, δεν πρόκειται να 
θυσιαστούν στο βωμό επικοινω-
νιακών πυροτεχνημάτων. 

Με εκτίμηση

Σε φιλικό αγώνα παλαίμαχων
Πιερικός - Βέροιας 5-3

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ: Και το θέατρο
του παραλόγου συνεχίζεται…
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Αναφορικά με 
τις αιτιάσεις και 
σχόλια που δια-

τυπώνονται ως προς το 
μέλλον του ανδρικού 
τμήματος χάντμπολ 
του Φίλιππου Βέροιας, 
ο ιστορικός Πρόεδρος 
του συλλόγου Γιώρ-
γος Φύκατας, είπε στο 
greekhandball.com:

‘’ Από τον Μάϊο θέλουν να εί-
ναι έτοιμη η ομάδα ; Αν το θέ-
λουν, ας έλθουν να το κάνουν 
κιόλας...Αλλά, που ήταν όλοι αυ-
τοί που κατηγορούν, όταν η ομά-
δα πολεμούσε να σωθεί ;

Ποιό είναι το πρόβλημα τους 

; Στη δεύτερη φάση του πρωτα-
θλήματος, ο Φίλιππος είχε το με-
γαλύτερο μπάτζετ, ενισχύθηκε με 
ξένους, προσπάθησε, το πάλεψε 
και ας είχε την μικρότερη υπο-
στήριξη και τους λιγότερους φιλά-
θλους, με εξαίρεση το τελευταίο 
ματς με τον Δούκα... Αν θέλουν 
να πάρουν την ομάδα, να έλθουν 
να την ζητήσουν...Που ήταν η α-
γωνία τους να βοηθήσουν ; Μια 
ζωή τα ίδια κάνουν...Αλλά, ξέρω, 
πάλι η διοίκηση φταίει...Για αυ-
τούς που παρακαλούσαν να πέ-
σει ο Φίλιππος...’’.

Η διαδικασία προετοιμασίας 
του Φίλιππου Βέροιας για τη νέα 
σεζόν, θα ξεκινήσει με συζητήσεις 
με τους Τεό Παυλίδη και Ανέστη 
Δομπρή, ώστε να παραμείνουν 
στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

ΔηλώσειςτουπροέδρουΓ.Φύκατα:
«ΠαρακαλούσανναπέσειοΦίλιππος...»

Η προαγωνιστική ομάδα 
κολύμβησης του Πήγασου
στον «Λευκό Πύργο 2022»

Το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 
πραγματοποιήθηκαν στο Ποσειδώνιο Κολυμ-
βητήριο Θεσσαλονίκης οι διεθνείς κολυμβητι-

κοί αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών «Λευκός 
Πύργος 2022».

Από την ομάδα του Πήγασου Ημαθίας συμμετείχαν έξι αθλητές 
και αθλήτριες οι οποίοι με τις ουσιαστικές οδηγίες του προπονητή 
τους κ. Στέλιου Αμπατζίδη έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κατά-
φεραν να αποσπάσουν θετικές εντυπώσεις και φυσικά το χειροκρό-
τημα των παρευρισκόμενων. 

Τα ΄΄δελφίνια΄΄ του Πήγασου πήραν μέρος συνολικά σε δεκαέξι 
αγωνίσματα εκ των οποίων στα εννέα κατάφεραν να κάνουν νέα α-
τομικά ρεκόρ. Επίσης είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν για πρώτη 
φορά σε έξι αγωνίσματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον προπονητή 
τους να εξάγει τα συμπεράσματά του. 

Μία δεύτερη θέση από τον αθλητή Γεωργίου Δημήτριο στα 100μ. 
ύπτιο και μία τρίτη θέση από τον αθλητή Γιαννιώτη Χρήστο στα 200μ. 
ύπτιο αποδεικνύουν ότι οι μικροί μας αθλητές έχουν το μέλλον μπρο-
στά τους και ότι τους περιμένουν μεγαλύτερες επιτυχίες!

Οιαθλητέςκαιαθλήτριεςπουσυμμετείχανστον«ΛευκόΠύρ-
γο2022»:

Μπαϊρακτάρη Φρόσω, Γιαννιώτης Χρήστος, Πασίδου Ευρώπη, 
Γεωργιάδου Μαρία, Γεωργίου Δημήτρης, Γεωργιάδης Παναγιώτης.

Στο όμορφο στάδιο της Αλεξάνδρειας 
πραγματοποιήθηκε  το απόγευμα της Τρί-
της 17/5 το «2ο Διεθνές Αλεξανδρινό μίτινγκ 
στίβου» .Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι  στην 
μνήμη του Γιώργου Πάντου. Ο Γιώργος Πά-
ντος  από τους πρωτεργάτες του Αλεξαν-
δρινού στίβου, διετέλεσε  για πολλά χρόνια  
μέλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ  και  βοήθησε  σημαντικά στην ανά-
πτυξη  του στίβου της περιοχής.

Η Γυμναστική Ένωση Νάουσας δεν θα 
μπορούσε να λήψη από αυτή την άψογη 
οργανωτικά συνάντηση και συμμετείχε με 6 
αθλητές –τριες αποδίδοντας ελάχιστο φό-
ρο τιμής στον Γιώργο Πάντο. Στους αγώνες 
συμμετείχαν αθλητές από όλη την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό. Οι αθλητές-τριες 
της Γ.Ε.Ν έφεραν τα παρακάτω αποτελέσμα-
τα:

ΑΝΔΡΩΝ
Τριπλούν: 11ος Νίκος Γατάλος (13.39)

Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
80μ.: 11ος Σαββίδης Δημήτριος (10’’53)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μήκος:  9η Ιωάννου Ιωάννου (5.48)

Ύψος: Γρηγορίου Εύα ήταν άτυχη κάνο-
ντας 3 άκυρα άλματα. 

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
80μ.: 30η  Κάτια Καρανδρέα (12’’21)
1200μ.: 14η Καραμπινέση Νικολέτα 

(4’37’’86),

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα του 
συλλόγου είναι το Σαββατοκύριακο 21,22/5 
με την συμμετοχή του δεκαθλητή του συλ-
λόγου μας Κώστα Λογδανίδη στο διεθνές 
μίτινγκ συνθέτων» ΠΟΡΤΑΡΑΘΛΟΝ» που θα 
γίνει στο όμορφο νησί της Νάξου.

Γ.Ε. Νάουσας Αποτελέσματα αγώνων στίβου
“2ο Διεθνές μίτινγκ Αλεξάνδρειας”

Συνέχισαν για ακόμα μία φορά την ενθου-
σιώδη και εντυπωσιακή τους πορεία στο  2ο  
πολύαθλο της  ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ- ΠΕΛΛΑΣ- ΚΙΛ-
ΚΙΣ- ΠΙΕΡΙΑΣ- ΗΜΑΘΙΑΣ  που έγινε το Σάβ-
βατο το απόγευμα στα Γιαννιτσά οι μικροί 
του στίβου της Βέροιας , κάνοντας  ατομικές 
επιδόσεις στα  αγωνίσματα   που συμμετείχαν   
δηλαδή στα  60 μ.  ΕΜΠΟΔΙΑ, και στο ΥΨΟΣ  
κερδίζοντας με την Παπαλεξίου Ιόλη την πρώ-
τη θέση στην βαθμολογία των κοριτσιών και 
με τον Τζίνα Σταύρο την τρίτη θέση στην βα-
μολογία υων αγοριών.

Οι επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών 
στα 60 εμπόδια, το ύψος και οι βαθλολογία 
τους είναι η εξης

Αγόρια
Τζίνας Σταύρος  ............ 150 βαθμους 3ος
Χασιούρας Αντώνης .......................120 β.
Αναστασίου Σπύρος ....................... 110 β.
Κάκαρης Κων/νος .......................... 100 β.
Φύκατας Κων/νος .......................... 100 β.

  Κορίτσια
Παπαλεξίου Ιόλη\ ...................... 190 β. 1η
Βράνα Μαρία  .................................160 β.
Μεταξοπούλου Αναστασία ..............160 β.
Θυμιοπούλου Αυγή ........................ 145 β.

 Γκαλίτσιου  Παναγιώτα  .................140 β.
Νικολοπούλου  Ριάννα  ...................135 β.
Τοπάλη Μαριαλένα ........................ 135 β.
Ξηρού Βασιλική  .............................125 β.
Τουλίκα Δέσποινα  ..........................125 β.
Μεταξά Ελπίδα  ..............................125 β.
Κουτσίδου Δέσποινα  ......................120 β.
Σαρίογλου Υβόννη  .........................120 β.

Γκαβανά Νίκη .................................120 β.
Ταουσιάννη  Εφη  ........................... 115 β.
Γεωργίου Σοφία  ............................. 115 β.
Ορφανίδου Γεωργία....................... 105 β.
 Οικονόμου Ανθη ............................. 95 β.
Βαφείδου Μελίνα  .............................90 β.
Καλλιανίδου Γεωργία  .......................85 β.

ΕντυπωσιακήεμφάνισητωνμικρώντουΟΚΑΒικέλας
ΒέροιαςστοΔίαθλοΣτίβουΚ14σταΓιαννιτσά
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ΑΔΑ: Ψ6Λ2ΟΕΜΣ-6ΣΚ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)
Δ/νση Σφαγείων, 59200 ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ :23320 25266
ΦΑΞ :23320 22620

 Νάουσα 18-5-2022
 Αριθ.Πρωτ. : 2677

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
----------------------------------------------
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-

σης Νάουσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) διακηρύσσει ανοικτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» (CPV: 45252126 Κατασκευ-
αστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
πόσιμου νερού), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της 
Διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται 
σε 2.250.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τη Δι-
ακήρυξη για ολόκληρο το έργο. Δεν επιτρέπονται 
εναλλακτικές προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή δι-
αδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις 
κατηγορίες «Υδραυλικών Έργων», «Ηλεκτρομη-
χανολογικών Έργων» και «Έργων Καθαρισμού & 
Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων 
Αποβλήτων» και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονο-

μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμο-
νωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οι-
κονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας 
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις 
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονω-
μένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονο-
μικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (γ) 
και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαι-
τείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση ανα-
δειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός 
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένω-
ση (π.χ. κοινοπραξία). Ισχύουν κριτήρια επιλογής, 
όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διά-
στημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι-
τείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οι-
κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 
του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 

των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, 
η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 
της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με 
αξιολόγηση μελέτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. Το έργο υπόκειται της κρατήσεις που προ-
βλέπονται για τα έργα αυτά. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. Στο έργο έχει εφαρμογή το 
άρθρο 39α του κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/14.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθε-
σμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
7/7/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/7/2022, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
150 του ν. 4412/2016, ύψους μέχρι δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χω-
ρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Για την ταχύτερη, σε 
σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης 
του παρόντος έργου προβλέπεται η χορήγηση 
πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο πο-
σοστού 1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο 
χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος 
κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου 
στη σύμβαση.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νάου-
σας.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε 
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημό-
σια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υπο-
στεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της ευρωπαϊ-
κής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον το-
μέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 
1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστι-
κή προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης του 
αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολο-
γούν το αίτημά του.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώ-
ρο «Αναζήτηση διαγωνισμών δημοσίων έργων» 
της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον έχουν 
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/6/2022, ο ανα-
θέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέρο-
ντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχε-
τικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο 
στις 28/6/2022 Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις 
που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προ-
σβάσιμο ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην 
προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοι-
πα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι 
είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική 
τους ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό 
χώρο.

Η διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγ-
γράφων της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στη 
Νάουσα , στις 7/6/2022 και ώρα 11:00.

Περίληψη της διακήρυξης απεστάλη προς 
δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. την 
18/05/2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ
Τασιώνας Γεώργιος

Το 1ο ΓΕΛ Βέροιας συγχαίρει τους μαθητές του 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Βέροιας συγχαίρει θερμά τους παρακάτω μαθητές του, που διακρίθηκαν κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022 σε αγώνες και διαγωνισμούς και τους εύχεται  πολλές επιτυχίες και στο μέλλον:
• Γιτοπούλου Τατιάνα του Στεφάνου (Α’ τάξη): 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις Νεανίδων Κ16 στο διπλό 

μαζί   με την Παλιούρα Έλενα
• Μακρίδης Εμμανουήλ του Δημητρίου (Β’ τάξη): α) 3ο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Σόφιας,      β) 1ο βρα-

βείο στην κατηγορία μαθητών Λυκείου και 2ο βραβείο στη γενική κατηγορία σολίστ στο 10ο Φεστιβάλ Κιθάρας Παλαιού 
Φαλήρου

• Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα του Γρηγορίου (Α’ τάξη): Ασημένιο μετάλλιο στη Γ΄ Κατηγορία Γυναικών στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ακροβατικής Γυμναστικής

• Παπαζήση Κωνσταντίνα του Δημητρίου(Β’ τάξη): 2 πρώτες νίκες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γ.Σ. Κουνγκ Φου
 Ο Δ/ντής 

Χρήστος Σκούπρας – Φιλόλογος
δρ. Παιδαγωγικών

Έκθεση Ζωγραφικής & Φωτογραφίας με θέμα την πόλη της 
Βέροιας από το Σάββατο 21 Μαΐου στη  γκαλερί Παπατζίκου
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 

σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης Φω-
τογραφίας και Ζωγραφικής που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο 21.05.2022, στις 20:00, 
στη Γκαλερί ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ (Ελ. Βενιζέλου 43, 
Βέροια).

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα που έχουν δι-
ακριθεί στους διαγωνισμούς Φωτογραφίας και 
Ζωγραφικής με θέμα τη ΒΕΡΟΙΑ, στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «10 χρόνια μετά το βραβείο» 
που διοργάνωσε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθή-
κη της Βέροιας, με την υποστήριξη της Ένωσης 
Φωτογράφων Κ.Δ. Μακεδονίας και το Σύλλογο 
Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλά-
δος - ΣΚΕΤΒΕ.

Διάρκεια έκθεσης: 21/5/2022 έως 4/6/2022
Ώρες επισκέψεων: Ωράριο καταστημάτων
Όλες οι φωτογραφίες και τα έργα ζωγραφικής που συμμετείχαν στον διαγωνισμό θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορ-

φή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης και στον ιστότοπο της Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας www.
libver.gr.

Τα έργα που επέλεξαν οι επιτροπές αξιολόγησης θα φιλοξενηθούν στο ψηφιακό αποθετήριο ΜΕΔΟΥΣΑ της Δημόσι-
ας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας http://medusa.libver.gr

Όλα τα έργα θα διατίθενται  προς πώληση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 

6974627144   (Υπεύθυνη έκθεσης: Ισαβέλλα Κωνσταντούδη)

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας διοργανώνουν την Δευτέρα 23 Μαΐου  
2022 και ώρα 12:00-18:00 δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρη-
σης σε θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικοασφαλιστικού 
συστήματος.

Νομικοί συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν σε εξατομι-
κευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς, σχετικά με:

Α) το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των 
ταμείων (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες 
συντάξεις κλπ.) και

Β) τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.).
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 

Βέροιας (Ελευθερίας 10, Βέροια).
Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν 

όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και αποφυγής διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 (συναντήσεις κατόπιν ραντεβού, τήρηση αναγκαί-
ων αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, διάθεση 
αντισηπτικών υγρών κλπ.)

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό συνάντησης 

μπορείτε να απευθύνεστε:
Α) Στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 

5, Τ.Κ. 59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673 & 23310 24424, e-mail: 
veroiainediktio@inegsee.gr & centralmacedonia@reg.inegsee.gr,  
Site: www.inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Δημητριάδου Θω-
μαή, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία  ΚΑΙ

Β) Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, Ελευθερίας 8, Βέ-
ροια, τηλ. 23310 24730, e-mail: ergatikokentroveroias@gmail.com, 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Βαλδήρ Ιωάννα.

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης 
«Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέρ-
γων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

ΕΣΠΑ - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr

Facebook: https://www.facebook.com/edulll/
Twitter:      https://twitter.com/e_ekpaideusi
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/nsrf-human-

resources-development-education-and-lifelong-learning/
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση».

Αστροβραδιά στην αυλή του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Το βράδυ της Παρασκευή στις 13 Μαΐου του 

2013 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ο-
μάδας αστρονομίας του σχολείου με θέμα την 
αστροπαρατήρηση.

Στον αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ Βέροιας οι 
ακόλουθοι μαθητές : Κλωνάρας Κωνσταντίνος, 
Μπατζιόλα Αρετή, Μπάγιου Ελευθερία , Κούλα 
Μαρία, Κουμτσίδου Κωνστανίνα, Μουρατίδου 
Κατερίνα, Μαργαριτοπούλου Ελένη, Παπά Εμ-
μανουέλα, Μπαντή Βικτωρία, Μπουρδούβαλη 
Άννα, Ντόντου Θεοδώρα και Κυριλλίδου Νάσια 
παρουσίασαν τις εργασίες τους για τη νυχτερινή 
παρατήρηση του ουρανού. 

Γονείς , μαθητές και καθηγητές είχαν την ευ-
καιρία να παρατηρήσουν τη Σελήνη με το τηλε-
σκόπιο του σχολείου. Ακολούθησε μια σύντομη 
εισήγηση του υπευθύνου της ομάδας κ. Ράλλη 
Θεμιστοκλή και συζήτηση με το ακροατήριο.

Την ευθύνη της οργάνωσης είχε η ομάδα δράσης του σχολείου που απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς  Ράλλη 
Θεμιστοκλή, Πάσχου Ευγενία, Καρανάσιου Μαργαρίτα , Ιωακειμίδη Βασίλη.

Η όμορφη βραδιά έκλεισε με κεράσματα, τραγούδια και εκφώνηση ποιημάτων που έγραψαν μαθητές.

Δράση ενημέρωσης για τα εργασιακά δικαιώματα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας σε συνεργασία με το  Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 στις 3.30 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
στο Διαβατό ο Δημήτριος Αντ. Τσολάκης σε ηλικία 85 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 19 

Μαΐου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Αγγε-
λική Χατζημασούρα σε ηλικία 
74 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμα-
κα που δεν χρειάζο-
νται  και θέλουν   να 
τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

Την Πέμπτη 19 
Μαΐου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σει-
ρά των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λόγος» 
και θα αναπτύξει το 
θέμα: «Αυτοθυσία: η 
τέλεια έκφραση της 
αγάπης» στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, στην α-
ντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM».  

Την Παρασκευή 
20 Μαΐου στις 7:00 
μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Πανηγυρικό Ε-
σπερινό στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας.  

Το Σάββατο 21 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου Διαβατών.  

 Την Κυριακή 22 Μαΐου το πρωί θα ιερουργήσει στο Πανελλήνιο Ιερό 
Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο και θα τελέσει μνημό-
συνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.   

Την Τρίτη 24 Μαΐου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά 
Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθεί-
ας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης – Οσίου Νικόδημου 

Βέροιας

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου
5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ. Αρτοκλασίες
7.00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστα-

τούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. 
Παντελεήμονος.

Σάββατο 21 Μαΐου
7.30 π.μ. Ορθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
6.30 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων ενδό-

ξων θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης

ΕΥΞΕΙΝΟΣ  ΛΕΣΧΗ  ΒΕΡΟΙΑΣ

Μνημόσυνο 
Η Εύξεινος Λέσχη Βέροιας, συμμετέχοντας  στις  εκ-

δηλώσεις  μνήμης  για  τη  γενοκτονία  των Ελλήνων του 
Πόντου από τους τούρκους ΘΑ  ΤΕΛΕΣΕΙ την  Κυριακή  
22   Μαΐου  2022 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυ-
χών των αδικοχαμένων προγόνων  μας, που θα γίνει στον 
ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιθέας Βεροίας (9.30πμ)  
και  θα  ακολουθήσει  επιμνημόσυνος  δέησης,  κατάθεση 
στεφάνων  και σχετική ομιλία στην  πλατεία  Καπετανί-
δη(10.30πμ),μπροστά στο μνημείο του πόντιου Ακρίτα 
όπου είστε  όλοι καλεσμένοι να τιμήσουμε τη μνήμη των 
παππούδων μας.

Οι απόγονοι των γενοκτονημένων
Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Στην Προστάτιδα των προσφύγων, 
την Παναγία Σουμελιώτισσα ,

την Κυριακή 22 Μαΐου το μνημόσυνο 
για τα θύματα της Γενοκτονίας 

του Ποντιακού Ελληνισμού
Ἡ Ἱερά Μητρό-

πολις  Βερο ίας , 
Ναούσης καί Κα-
μπανίας, καλεῖ ἅ-
παντα τόν εὐσεβῆ 
λαό τῆς Μητρο-
πόλεώς μας, τήν 
Κυριακή 22 Μαΐου 
στό Ἱερό προσκύ-
νημα τῆς Παναγίας 
Σουμελᾶ στό Βέρ-
μιο, νά τιμήσει μέ 
τήν παρουσία του 
τήν μνήμη τῶν ἀ-
δίκως σφαγιασθέ-
ντων Ποντίων ἀδελφῶν μας. 

 «Οἱ Πόντιοι ἐζήτησαν ἄρτον καί ἔλαβον πέτραν, ἐζήτησαν ἰχθύν καί ἔλα-
βον ὄφιν, ἐζήτησαν τήν ζωήν καί ἔλαβον τόν θάνατον, ἐζήτησαν τήν ἐλευθε-
ρίαν καί ἔλαβον τήν δουλείαν».   

«Ἡ καρδιά κάθε Ποντίου συνδέεται μέ τόν Πόντο καί δέν νοεῖται Πόντος 
χωρίς τήν Παναγιά. «Ἐν Ἑλλάδι ὑπῆρχαν οἱ Πόντιοι, ἀλλά δέν ὑπῆρχεν ὁ 
Πόντος. Mέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ ἦλθε καί ὁ Πόντος», δήλωσε 
ὁ μεγάλος πολιτικός Λεωνίδας Ἰασωνίδης γιατί, ὅπου εὑρίσκεται ἡ Παναγιά 
ἐκεῖ εἶναι καί ὁ Πόντος.   

Χρέος ὅλων μας νά τιμήσουμε τίς ψυχές τῶν Ποντίων προγόνων μας 
ἑνωμένοι, χώρις νά μένουμε στό γράμμα τοῦ νόμου καί τῶν ἀποφάσεων, 
διότι τό γράμμα κτείνει, τό πνεύμα ζωογονεῖ. Ἄς μήν ἀγνοοῦμε αὐτό τό μο-
ναδικό προνόμιο καί τήν τιμή πού ἔχουμε νά φιλοξενοῦμε στήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ.  

Ἀρχές καί ἐξουσίες, κλῆρος καί λαός ἄς συναχθοῦμε ὅλοι μαζί «ἐν ἑνί 
σώματι καί μιᾷ καρδίᾳ», στό νέο ὄρος Μελᾶ, στή Νέα Τραπεζούντα, στήν 
νέα παγκόσμια ἕδρα τοῦ Πόντου, στίς φιλόξενες πλαγιές τοῦ ὄρους Βερ-
μίου, στό μέρος πού ἐδώ καί δεκαετίες εἶναι ἐνθρονισμένη, ἡ Μάνα τοῦ 
Πόντου, ἡ Προστάτιδα τῶν προσφύγων καί τῶν ξεριζωμένων, ἡ Παναγία ἡ 
Σουμελιώτισσα. 

Πανηγυρίζει 
το Αγίασμα 

του Αγ. Νικολάου 
στην Πατρίδα Βέροιας 

-Υποδοχή λειψάνου
του Αγίου και της Εικόνας 

Παναγία Οδηγήτρια 
Πανηγυρίζει το Αγίασμα του Αγίου Νικολάου στην 

Πατρίδα Ημαθίας, για την εορτή ανακομιδής των 
Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Με αφορμή την 
πανήγυρη θα γίνει υποδοχή λειψάνου του Αγίου 
Νικολάου και η Εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας 
της Μυροβλίζουσας. Τα λείψανα και η εικόνα θα πα-
ραμείνουν στο Ναό από το απόγευμα της Πέμπτης 
(19/5/2022)έως και την Κυριακή(22/5/2022) το με-
σημέρι.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Παρασκευή 20  Μαΐου (Εορτή ανακομιδής λει-
ψάνων Αγ. Νικολάου)

07:30-10-00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία.
18:00 Παράκληση στον Αγ.Νικόλαο.
21-00:15 αγρυπνία για την εορτή Αγίων Θεοστέ-

πτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σάββατο 21 Μαΐου 2022
19:00 Αναστάσιμος Εσπερινός  - Παράκληση 

στην Παναγία Οδηγήτρια.
Κυριακή 22 Μαΐου 2022
07:30-10:00 Όρθρος - Θ. Λειτουργία 
12:30-13:00 Αναχώρηση Ι. Εικόνας και  Ι. Λειψά-

νων  
Ο Ι. Ναός θα παραμένει όλη τη διάρκεια των ημε-

ρών του τριημέρου ανοικτός από τις 07.00 το πρωί 
έως τις 21.00 το βράδυ. 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 

ισόγειο 91 τ.μ., Ηρακλέους 

6, περιοχή Ακροπόλεως. 

Τηλ.: 6944 910329.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 50 τ.μ., επί της 

Κονίτσης 29 (δίπλα στα 

Αστικά), 1 υπνοδωμάτιο, 

1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος 

όροφος, με ελάχιστα κοινό-

χρηστα (μερικώς επιπλω-

μένη). Πληρ. τηλ.: 6946 

740621.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα, 1ος όροφος, Α-

νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 

6945 852826.

ΠΑΤΡΙΔΑ ,  περ ιοχή 

Μαυροσι ,  ενο ικ ιάζετα ι 

χωράφι 10 στρέμματα, 

χέρσο, αρδευτικό, πά-

νω στην άσφαλτο. Πληρ. 

τηλ.: 6945 152085, κος 

Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα 38 τ.μ. στη Βέ-

ροια, Κωττουνίου 14 (πε-

ριοχή Εληάς), 4ος όρ., 

ασανσέρ, ημιαυτόνομη 

θέρμανση, Δ, Σ, Κ, WC, 

μπάν ιο ,  ε ν το ι χ ισμένη 

ντουλάπα, φωτεινό, τιμή 

συζητήσιμη. Τηλ.: 6931 

929530, ιδιώτης.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24291 - Στον Κοπανό Νάουσας   , 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 23850 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14612 Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κα-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια Χαλ-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 14444  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  ημιτελής 

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13151 - ΩΡΟΛΟΙ πωλείται αποθήκη 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατά-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
κωδ 14217 ΕΡΓΟΧΩΡΙ, Πωλείται Χωράφι 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 105258 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Οικό-

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

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

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

Κωδ: 106843 ΓΗΠΕΔΟ Πωλείται σπάνιο 
Οικόπεδο 233τ.μ. γωνιακό, τρίφατσο, πολύ 
προνομιούχο, άρτιο και οικοδομήσιμο, κατάλ-
ληλο για ανέγερση μονοκατοικίας ή μεζονέτας, 
σε πολύ καλή γειτονιά, τιμή προσφοράς μόνο 

35.000€.
Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-

λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 105350 ΚΟΥΛΟΥΡΑ , Διατίθε-

ται προς πώληση ένα μοναδικό Αγροτεμά-
χιο 30.400 τ.μ., ενιαίο κομμάτι, σε εξαιρετικό 
σημείο, μεγάλης προβολής, πρώτο από την 
Εγνατία οδό, σε απόσταση περίπου 1,5χλμ 
από τον κόμβο, περιφραγμένο με μπετό, κα-
τάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, ζητούμενο 
τίμημα 165.000€ όλο μαζί. Αποκλειστική διά-
θεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφοοικόπεδο 7,5 στρέμματα 
στο δρόμο προς Νοσοκομείο αριστερά (φρύ-
δι) απέναντι από το «Άρωμα Πόλης» (προς 
ένταξη στο Σχέδιο Πόλης). Πληρ. τηλ.: 6944
422644.

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



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-

τω Βέρμιο), στην πλατεία του 

χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 

αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλι-

σμένο και σε λειτουργία, με 

σταθερή πελατεία, Σταδίου 130. 

Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθηκευ-

τικός χώρος δύο ορόφων 150 

τ.μ. έκαστος, Βρίσκεται σε οικό-

πεδο 700 τ.μ., παραπλεύρως 

πάρκιγκ νεκροταφείου. Τηλ.: 

6932 230921.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. περί-

που, με 3 χώρους και κουζινα, 

W.C., για επαγγελματική χρήση 

ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 

6932 471705 & 23310 21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-

χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-

στραδόρος επίπλων με εμπειία. 

Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 

από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ 

- Στενήμαχος Ναούσης. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφωνο 6973-

736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί με ε-

δική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

σης. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκι-

νήτων από επιχείρηση στη Βέροια 

για πλήρη απασχόληση. Τηλέφω-

να επικοινωνίας: 2331071553 & 

2331062900 Ώρες επικοινωνίας: 

9:30 ΜΕ 18:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο γυναίκες 

για εργασία στη «Φίνα Κότα» 

για σέρβις και κουζίνα. Για 

πληροφορίες στο τηλ.: 23310 

43222 μεά τις 6.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος φαρμα-

κείου με εμπειρία, για ημιαπασχό-

ληση. Πληρ. τηλ.: 23310 27507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 24ωρη 

φροντίδα ηλικιωμένης. Πληρ. 

τηλ.: 6972 913887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 

εστιατόριο για πλήρη απασχό-

ληση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για κου-

ζίνα σε εστιατόριο-ταβέρνα για 

καθημερινή εργασία. Μισθός 

πολύ καλος. Υπάρχει και σπί-

τι για να μένει αν θέλει. Τηλ.: 

6972 012622 κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος σε 

εστιατόριο-ταβέρνα για καθη-

μερινή εργασία. Μισθός πολύ 

καλός. Υπάρχει και σπίτι για 

να μένει αν θέλει. Τηλ.: 6972 

012622 κος Χρήστος.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ  Spec i foods 

MON.IKE ζητά  εργάτριες & 

εργάτες παραγωγής, για ερ-

γασία  στο υποκατάστημά 

της στην περιοχή Κουλού-

ρα. Τηλέφωνα επικοινωνί -

ας :  23310  97588-97555 , 

Κιν:6949748888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πλανόδιοι μι-

κροπωλητές για νησί. Απα-

ραίτηττο μεταφορικό μέσο. 

Αποδοχές από 80 ευρώ η-

μερησίως. Πληρ. τηλ.: 6945 

003564.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη και περιποίηση ηλικιω-

μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 

Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-

νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 

6993 678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΡΟΛΟΙ 105τμ 1ου ορόφου διαμπερές, 2δωμάτια, μεγάλο σα-
λόνι,κουζίνα, μπάνιο,αποθήκη,δυνατότητα και 3ου δωματίου  
70.000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπά-
νιο,μπαλκόνι με μπάρμπεκιου  112.000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμάτια,σαλόνοκουζίνα με 
τζάκι,2μπανια,ντουλάπες,θερμοσυσσωρευτές, μεγάλα μπαλκό-
νια με θέα,κλειστό parking  160.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιο 55.000ευρώ
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.

Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ ισόγειο,2δωμ,σαλονοκουζίνα μπάνιο,σόμπα 200ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 2δωμάτια,σαλόνι,κουζίνα, μπάνιο 250ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ,σαλόνι,  τζάκι,κουζίνα με 
ηλ.συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. 
θέρμανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

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

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
• Στην οδό Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ επαγγελματικός χώρος 900τμ(300τμ ισόγει-
ο+300τμ υπόγειο+300τμ 1ο όροφο)  3000€ .
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο και πατάρι,με είσο-
δο από δυο πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα πάνω σε 
κεντρικό δρόμο 1600ευρώ. 
• Στο ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με 
πατάρι 650ευρώ.
-Στο ΚΕΝΤΡO 200τμ πλήρως  εξοπλισμένο για SPORT CAFE 
και με αντλία θερμότητας 1000ευρώ.
-Στο ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
-Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο 
για κρεοπωλείο 
350ευρώ
-Στην ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ επαγγελματικός χώρος 650τμ 
με  πατάρι 1900ευρώ.
 Τογραφείομαςβρίσκεται:ΑγίουΑντωνίου1

στον1οόροφο
Site:www.stoxosrealestate.gr

Τηλέφωναεπικοινωνίας:2331068080,6947606674
Ζητούνταιακίνηταπροςπώληση-ενοικίαση

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.

Γιανακάνετεαίτησημπορείτεναστείλετεταδικαιολογητικά
στοemail:hr@aqf.grήναταπροσκομίσετεστοεργοστάσιοστη
Βέροια(δίπλαστοΣιδηροδρομικόΣταθμό).

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

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

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

κό 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 κα-

λοκαιρινή σεζόν) είτε για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο Τηλ. 2331022774καΑγάπηΜπαλάτσα

ZHTEITAI φαρμακο-
ποιός ή βοηθός φαρμα-
κείου για πλήρη απασχό-
λησης. Αποστολή βιογρα-
φικών: aggeliespharm@
gmail.com



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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

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

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

Αποστολήβιογραφικών:info@veritafruit.gr,
Τηλέφωναεπικοινωνία:6972396712

ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 
350 τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον 
περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέ-
λη, με 5μ. καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περι-
φραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 
6944 687267 & 23320 41088.
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P Οι σεξουαλικές επαφές πιθανή αιτία μετά-
δοσης της ευλογιάς των πιθήκων. Να μην ανησυ-
χούμε δηλαδή…

P Τι; Επάνω που δεν κάναμε τίποτε με την 
αγάπη λόγω κρύου, πλάκωσαν οι ζέστες.

P Και κοντά σ’ αυτή την αποχή, κόψαμε τη μία 
σαμπάνια πριν και ένα τσιγάρο μετά.

P Εντέλει οι μεγάλες καταχρήσεις γίνονται 
πριν και μετά το σεξ.

P 3 ευρώ λέει θα φτάσει η βενζίνη. Λες και έχει 
και πατάτες μέσα.

P Προχθές στη γειτονιά η αγάπη μαγείρευε 
φασόλια, η μία γειτόνισσα ρεβίθια και η άλλη 
φακές. Το λες και ενεργειακή κοινότητα ε;

P Πάει η εποχή του βιολιστή στη στέγη. Τώ-
ρα μόνο φωτοβολταϊκά.

P Με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές το 
ευρωπαϊκό σχέδιο ενεργειακής απεξάρτησης 
από τη Ρωσία. Να δεις που στο τέλος ο Πού-
τιν θα σώσει την πλανήτη.

P Στο ΝΑΤΟ μπαίνεις άμα θέλεις μέσα σε μια 
εβδομάδα. Για να πάρεις σύνταξη, μια ζωή.

P Πώς είναι το ‘ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συν-
δικάτο’ στα τουρκικά ρε καρντάσια;

P Βέτο από την Τουρκία για την είσοδο Σουη-
δίας-Φινλανδίας. Δώσε θάρρος στον χωριάτη, να 

σ’ ανέβει στο κρεβάτι.

 P Διαφορετικά αποτελέσμα-
τα βγάζουν οι οργανώσεις στις 
φοιτητικές εκλογές. Επιτέλους, 
επιστρέψαμε στην κανονικότητα.

P Και:
Είναι τρεις φίλοι στην ύπαιθρο 

και ψάχνουν για μια γυναίκα για να 
παντρευτούν. Ψάχνοντας φτάνουν 
σε μια αγροικία. Χτυπούν την πόρ-
τα και ανοίγει ένας αγρότης μαζί με 
την όμορφη κόρη του. Τη βλέπουν 
οι τρεις φίλοι και παθαίνουν πλάκα. 
Παίρνει το λόγο ο πρώτος, και λέει 
στον αγρότη:

– Κύριε, με όλο το θάρρος, σας 
ζητάμε το χέρι της κόρης σας!

Ο αγρότης απαντάει:
– Εντάξει ρε παιδιά αλλά όλοι 

μαζί θα την παντρευτείτε;
– Ναι, αυτό είναι πρόβλημα, α-

παντάνε οι τρεις φίλοι.
– Ακούστε τι θα κάνουμε, λέει ο 

αγρότης. Πάνω στην κορυφή του 
λόφου, υπάρχει μια αγελάδα. Ό-
ποιος από εσάς μπορέσει να την 
‘τακτοποιήσει’ για τον περισσότερο 
χρόνο, θα πάρει τη κόρη μου!

Συμφωνούν οι τρεις φίλοι, οπότε πάει ο πρώ-
τος, ‘τακτοποιεί’ την αγελάδα για πέντε ώρες. Πάει 
ο δεύτερος και ‘τακτοποιεί’ την αγελάδα για δύο 
μέρες. Πάει και ο τρίτος. Περνάνε δύο μέρες, περ-
νάνε τρεις μέρες, περνάνε δέκα μέρες… τίποτα! 

Κάποια στιγμή, μετά από δύο εβδομάδες, κατε-
βαίνει από τον λόφο.

– «Συγχαρητήρια! του λέει ο αγρότης. Τώρα 
μπορείς να παντρευτείς τη κόρη μου…

– Άσε την κόρη σου, απαντά εκείνος. Πόσα 
θες για την αγελάδα;

Κ.Π.

Πρωτιά στους αγώνες Επιχειρηματολογίας για το Γ.Ε.Λ. 
Κρύας Βρύσης που πραγματοποιήθηκαν στη Νάουσα

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες περιποίησης
 του αστικού πρασίνου στον Δήμο Νάουσας

Διαδικτυακή Δράση με θέμα 
«Πανελλήνιες Εξετάσεις: 

Διαχείριση άγχους προετοιμασίας 
& αποτελεσμάτων»

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 στο φι-
λόξενο περιβάλλον του 1ου Γενικού 
Λυκείου Νάουσας στήθηκε μια γιορ-
τή της Δημοκρατίας. Αναμετρήθηκαν 
μεταξύ τους ομάδες μαθητών και 
μαθητριών από Λύκεια των νομών 
Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας που δι-
ακρίθηκαν στους αντίστοιχους αγώ-
νες Επιχειρηματολογίας της πρώτης 
φάσης. Μετά από δυνατές αντιλογίες 
νικητές αναδείχθηκαν οι μαθήτριες 
και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου 
Κρύας Βρύσης! 

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον με άξιους αντιπάλους 
οι ομάδες <<ΕΥ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ>> 
του ΓΕ.Λ. Κρύας Βρύσης έδωσαν 
έντιμες μάχες αποδεικνύοντας την 
πνευματική, ηθική και ψυχική τους 
προπαρασκευή και κατέκτησαν τον 
τίτλο του «πρωταθλητή του Λόγου» 
συναγωνιζόμενοι με την πνευματική 
αφρόκρεμα των τριών νομών. Οι εκ-
κολαπτόμενοι ρήτορες με κοσμιότη-
τα κέρδισαν τη νίκη και στους δύο αγώνες θέτοντας 
ψηλά τον πήχη και αφήνοντας βαριά παρακαταθήκη 
στους επόμενους…

Συγχαίρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες για 
την πρωτιά τους και τους εκπαιδευτικούς Καρακώνη 
Γεώργιο, υποδιευθυντή του ΓΕ.Λ. Κρύας Βρύσης, 
Ερπισιμίδου Μαρία, Μένεγα Έλλη και Μαργαρίτη 

Κυριακή οι οποίοι τους προετοίμασαν και τους ενέ-
πνευσαν με γνώση και ενθουσιασμό.

Συντελεστές της οργάνωσης των αγώνων Ε-
πιχειρηματολογίας ήταν ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Παπαδόπουλος Αθανάσι-
ος, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ως πρόε-
δρος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Περπερίδης 
Παύλος, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κα 

Αγγέλη Βαϊα, 
η  κα Βυρώ-
ζη Βασιλική, 
Προϊσταμένη 
Εκπα ιδευτ ι -
κών Θεμάτων 
Πέλλας  κα ι 
η κα Λούκα 
Μ α ρ ι ά ν ν α , 
Δ ιευθύντρ ια 
του 1ου ΓΕ.Λ. 
Ν ά ο υ σ α ς . 
Τους αγώνες 
τίμησε με την 
παρουσία του 
ο Αντιδήμαρ-
χος Παιδείας 
τ ο υ  Δ ή μ ο υ 
Νάουσας κ. 
Τ ζο υ β ά ρ α ς 
Βασίλης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρί-
σκονται αυτήν την περίοδο 
οι εργασίες περιποίησης 
των χώρων αστικού πρα-
σίνου στην πόλη της Νά-
ουσας και τις Τοπικές Κοι-
νότητες,  σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της Αντι-
δημαρχίας Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας, σε συ-
νεργασία με την αρμόδια 
Διεύθυνση Πρασίνου. 

Ειδικότερα, συνεργεία 
της υπηρεσίας Πρασίνου, 
προχώρησαν τις προηγού-
μενες ημέρες σε εργασίες 
στον προαύλιο χώρο του 
1ου-2ου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Νά-
ουσας, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, 
στο Δημοτικό Πάρκο, στην Πλατεία Ειρήνης, 
στην περιοχή Μουσταφά κ.ά. 

Επίσης, εργασίες καλλωπισμού (κλάδεμα 
δέντρων, κοπή χόρτων κ.ά.) και καθαριότητας 

έχουν πραγματοποιηθεί σε Τοπικές Κοινότη-
τες (Επισκοπή, Κοπανός, Χαρίεσσα, Μαρίνα, 
Αγγελοχώρι, Ζερβοχώρι κ.ά), ενώ το επόμενο 
διάστημα, θα συνεχιστούν ανάλογες εργασίες,  
σε χώρους αστικού πρασίνου, σε δημοτικές 
εκτάσεις κλπ., σε όλο τον δήμο. 

O Δήμος Βέροιας και το  ΚΕΠ 
Υγείας του Δήμου σας προσκα-
λούν  στη Διαδικτυακή Δράση με 
θέμα «Πανελλήνιες Εξετάσεις: Δι-
αχείριση άγχους προετοιμασίας & 
αποτελεσμάτων», που πραγμα-
τοποιείται την Δευτέρα 23 Μαΐου 
και ώρα 12:00 από το Ελληνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 
του ΠΟΥ και τα ΚΕΠ Υγείας.

Ομιλήτρια της Δράσης είναι η 
Ψυχολόγος Σμαράγδα Χρηστάκη, 
η οποία θα απαντήσει σε ερωτή-
ματα που θα τεθούν. 

Η δράση θα μεταδίδεται ζω-
ντανά στο Zoom και στο Facebook του ΚΕΠ 
Υγείας Κεντρική Δομή https://www.facebook.
com/kentrikidomikepygeias.

Για να παρακολουθήσετε τη δράση μέ-
σω Zoom πατήστε  https://us06web.zoom.
us/j/83154784320#success

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 
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