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Νόρα Σαρκατζή στον ΑΚΟΥ 99.6: Ένα μεγάλο  ευχαριστώ» 
από «Τα Παιδιά της Άνοιξης» προς όλο τον κόσμο!
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Μια χρηματική επιταγή 
γεμάτη αγάπη!!!

Αντικρίζοντας «Τα Παιδιά της Άνοιξης» να κρατούν 
στα χέρια τους την τεράστια χρηματική επιταγή των 
32.140€ για την ενίσχυση της ανέγερσης του νέου Κέ-
ντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του 
Συλλόγου στην Πατρίδα Βέροιας, ένιωσα πραγματικά 
συγκίνηση για την αγάπη και συνεισφορά του κόσμου 
για έναν τόσο σημαντικό σκοπό. Πολλές φορές μιλού-
με αφοριστικά για την σύγχρονη κοινωνία που είναι 
αδιάφορη, ωστόσο αυτή η κυριολεκτικά και μεταφορικά 
μεγάλη επιταγή όχι μόνο χρημάτων αλλά και αγάπης 
το διαψεύδει. Υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι που ενδι-
αφέρονται και στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες για να 
επιβεβαιώσουν ότι η αγάπη, το φιλότιμο, η αλληλεγγύη, 
η φιλανθρωπία δεν είναι θεωρητικές έννοιες, αλλά γί-
νονται πράξη. Είναι από τις ελάχιστες φορές που μια 
χρηματική επιταγή περιέχει τόση πολλή αγάπη!!!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Έφυγαν από τη βροχή 
τα χαλίκια και ο δρόμος 
μοιάζει βομβαρδισμένος

Στην οδό Aρ-
χιμήδη (και Κασ-
σάνδρου) πάνω 
από τη Λεωφόρο 
Στρατού και α-
πέναντι από την 
εκκλησία Κωνστα-
ντίνου και Ελένης 
στην περιοχή των 
εργατικών κατοι-
κιών Βέροιας, η 
κατάσταση του 
δρόμου προκα-
λεί αντιδράσεις 
εκ μέρους των 
κατοίκων και με 
το δίκιο τους… 
Καθότι ο δρόμος 
που σκεπάστηκε 
με χαλίκι μετά α-
πό  εργασίες αντι-
κατάστασης του 
δικτύου ύδρευ-
σης, πριν από 
κάποιους μήνες, 
γέμισε λακκούβες 
και νεροφαγιές α-
πό τις πρόσφατες 
βροχοπτώσεις, με 

αποτέλεσμα τα χαλίκια να έχουν κατέβει μέχρι τον κεντρικό 
δρόμο και να εκτινάσσονται από τις ρόδες των αυτοκινή-
των ή να στραβοπατάνε και να γλιστρούν τα δεκάδες παι-
διά που περνούν καθημερινά από εκεί, πηγαίνοντας προς 
τα σχολεία της περιοχής.

Σαν βομβαρδισμένος είναι ο δρόμος, λένε οι περίοικοι  
ζητώντας από την  αρμόδια υπηρεσία να τον αποκαταστή-
σει σύντομα, πριν τις βροχές που θα ακολουθήσουν…
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Λάζαρος Ασλανίδης: «Θα είμαι εκ νέου υποψήφιος
με τον Κ. Βοργιαζίδη»

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού δήμου Βέ-
ροιας Λάζαρος Ασλανίδης ήταν ο πρώτος 
αυτοδιοικητικός καλεσμένος στην εκπομπή 
ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 99.6 για τη 
νέα ραδιοφωνική σεζόν. Μια αρκετά «ζου-
μερή» συνέντευξη που έβγαλε ειδήσεις και 
για τον Τουρισμό όχι μόνο στη Βέροια, αλ-
λά και σε όλη την Ημαθία. Φυσικά ο αντι-
δήμαρχος ρωτήθηκε και για τις προθέσεις 
του στις επόμενες εκλογές και ξεκαθάρισε 
ότι εφόσον είναι υποψήφιος δήμαρχος ο 
Κώστας Βοργιαζίδης, θα είναι μαζί του 
υποψήφιος και ο ίδιος.

Αναλυτικά στο αυριανό φύλλο η συνέ-
ντευξη του αντιδημάρχου Λάζαρου Ασλα-
νίδη

Νόρα Σαρκατζή στον ΑΚΟΥ 99.6:
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από «Τα Παιδιά της Άνοιξης» 

προς όλο τον κόσμο!

Την ευγνωμοσύνη των γονέων και ωφελούμενων του συλλόγου «Τα Παιδιά της Άνοιξης» εξέφρασε μέσα από την συ-
χνότητα του ΑΚΟΥ 99,6 και την εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ η πρόεδρος Νόρα Σαρκατζή προς τον σύλλογο «Ευστάθιος 
Χωραφάς», αλλά και προς όλο τον κόσμο που συνεισέφερε τον οβολό του για να συγκεντρωθεί το ποσό των 32.140 ευρώ 
από την συναυλία Κουρκούλη-Κελεκίδου. 

Η κα Σαρκατζή με συγκίνηση υπογράμμισε ότι τα χρήματα θα πιάσουν πραγματικά τόπο, αφού θα καλύψουν συγκε-
κριμένες εργασίες για την ανέγερση του νέου Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) του Συλλόγου στην 
Πατρίδα Βέροιας. Σε ερώτηση αν είναι ακόμη μακριά η ολοκλήρωση του Κέντρου η πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξη, αφού 
όπως τόνισε με την βοήθεια του κόσμου ευελπιστούν εντός του 2023 να περάσουν το κατώφλι του νέου Κέντρου. 

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας δίνει το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ενόψει έναρξης της 
περιόδου θέρμανσης. Τι πρέπει να 
κάνουμε:

- Απομόνωση χώρων που δεν χρη-
σιμοποιούνται. Κλείνουμε τα σώματα 
θέρμανσης και τις εσωτερικές πόρτες 
(εάν υπάρχουν) που οδηγούν σε δι-
αδρόμους ή κοντά σε σκάλες. Έτσι, 
κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα, 
εμποδίζοντας το ζεστό αέρα να διαφύ-
γει μέσα από το σπίτι.

- Ελεύθερα θερμαντικά σώματα. 
Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να 
είναι σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, 
ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από 
έπιπλα.

- Στεγανοποιούμε πόρτες και παράθυρα  με μονωτικές 
ταινίες ή κουρτίνες. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μεμ-
βράνες σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δω-
μάτια που δεν χρησιμοποιούμε.

- Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες ψυγείων, 
καταψυκτών και φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και 
να μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια ψύξης).

- Περιορίζουμε τη διάρκεια που αφήνουμε ανοιχτή την 
πόρτα του ψυγείου

- Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη: Του συστήματος ψύξης 
ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία, 
του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, του 
aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό) κατά τις ώρες α-
πουσίας μας από το σπίτι σε χαμηλότερη θερμοκρασία, 
ενώ  κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε 
τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς.

- Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυγείου, 
καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά από εστίες 
θέρμανσης.

- Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων σε 
χαμηλή θερμοκρασία.

- Κλείσιμο συσκευών όταν είναι σε κατάσταση αναμο-
νής (stand-by).

- Όταν δεν χρησιμοποιούμε το τζάκι, η καμινάδα πρέπει 
να είναι κλειστή από το κλείστρο της.

- Κλείνουμε το φούρνο μας 10 - 15 λεπτά πριν τελειώσει 
το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για 
να ετοιμαστεί το φαγητό μας.

- Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να εφαρμόζουν καλά στα 
μάτια της κουζίνας.

- Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησιμοποιούμε 
χύτρα ταχύτητας.

- Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα όσο μπορούμε στις συ-
σκευές με οθόνη (π.χ. Η/Υ, τηλεοράσεις).

Μικρά «μυστικά -τρικ» για εξοικονόμηση ενέργειας



«Όλοι μαζί θα δώ-
σουμε τη μάχη κα-
τά τους χειμερινούς 
μήνες που έρχονται, 
ώστε να ανταποκρι-
θούμε στη δοκιμασία 
που θέτει ο ενεργεια-
κός πόλεμος, ο οποί-
ος εξελίσσεται σε όλη 
την Ευρώπη και μας 
επηρεάζει αναπόφευ-
κτα. H Ελλάδα προ-
νόησε και έχει λάβει 
μέτρα απορροφώντας 
το μεγαλύτερο μέρος 
της αύξησης» είπε ο 
υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
Κώστας Σκρέκας στο 
πλαίσιο της χθεσινής 
ανακο ίνωσης  των 
κρατικών παρεμβά-
σεων για τον μήνα 
Οκτώβριο, που προ-
βλέπουν κλιμακωτή επιδότηση ρεύματος ανάλογα με την 
κατανάλωση.

Οι επιδοτήσεις θα συνεχίσουν να καλύπτουν το σύνολο 
των καταναλωτών και των παροχών, χωρίς εισοδηματικά 
κριτήρια, ωστόσο από τον επόμενο μήνα εισάγονται κλιμά-
κια με υψηλότερη επιδότηση για τις χαμηλότερες κατανα-
λώσεις και επιβράβευση της εξοικονόμησης ενέργειας με 
πρόσθετη έκπτωση.

Όπως είπε ο υπουργός, τρεις είναι οι στόχοι της κυβέρ-
νησης:

• Να συνεχίσει τη στήριξη των νοικοκυριών
• Να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα για ενεργειακή επάρ-

κεια όλο τον χειμώνα
• Να ενισχύσει την προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέρ-

γειας
Οι 3 κλίμακες επιδοτήσεων 

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις τον Οκτώβριο διαμορφώνο-
νται ως εξής:

-Για κατανάλωση από 0-500 κιλοβατώρες το μήνα η ε-
πιδότηση είναι 43,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα, καλύπτει το 90 
% της αύξησης και το 90 % των νοικοκυριών.

-Από 501-1000 κιλοβατώρες, επιδότηση 38,6 λεπτά 
ανά κιλοβατώρα (αντιστοιχεί στο 80 % της αύξησης) η 
οποία αυξάνεται στα 43,6 λεπτά (όσο και στο πρώτο κλι-
μάκιο) αν μειωθεί η κατανάλωση κατά 15 % τουλάχιστον 
σε σχέση με πέρυσι.

-Από 1001 κιλοβατώρες και πάνω (αφορά το 2 % των 
νοικοκυριών) επιδότηση 33,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Ο-
μοίως αν μειωθεί η κατανάλωση κατά 15 % τουλάχιστον σε 
σχέση με πέρυσι η επιδότηση αυξάνεται κατά 5 λεπτά και 
φθάνει στο προηγούμενο κλιμάκιο (38,6 λεπτά).

-Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η επιδότηση είναι 
48,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα οικιακά τιμολόγια που ανακοίνω-
σαν οι πάροχοι για τον Οκτώβριο, από τα οποία αφαιρού-
νται οι ανωτέρω επιδοτήσεις είναι:

ΔΕΗ 59,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κι-
λοβατώρες, 60,7 λεπτά για τις επόμενες και 55,4 λεπτά για 
το νυχτερινό τιμολόγιο.

Protergia 57,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Ήρων 62 - 69,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Elpedison 59,05-63,06 λεπτά ανά κιλοβατώρα με έκ-

πτωση συνέπειας.
NRG 57,9-59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Watt&Volt 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Φυσικό Αέριο Ελλάδος 57,4-58,6 λεπτά ανά κιλοβατώ-

ρα με έκπτωση συνέπειας
Volterra 68,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Zenith 58,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
Ελίν 59,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για τους επαγγελματίες με ισχύ παροχής έως 35 kvA 
και κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες η επιδότηση είναι 

39,8 λεπτά και καλύπτει το 80 % της αύξησης. Για μεγα-
λύτερες καταναλώσεις διαμορφώνεται στα 230 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα και για τους αγρότες προβλέπεται οριζόντια 
επιδότηση 43,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρ-
χεται στα 43,6 €/MWh.

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό 
ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Οκτώβριο, α-
νέρχεται στα 1,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1 δισ. ευρώ προ-
έρχεται από την ανάκτηση των υπερεσόδων των εταιρειών 
ηλεκτροπαραγωγής και των εσόδων από δημοπρασίες 
ρύπων και τα 100 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο φυσικό αέριο η ΔΕΠΑ θα δώσει οριζόντια επιδότη-
ση 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα για όλους τους καταναλωτές 
(περί τους 700.000) και το σύνολο της κατανάλωσης, που 
καλύπτει το 50 % της αύξησης. Για τους επαγγελματίες η 
επιδότηση είναι 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα. 

Ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε επίσης την επιβολή τέλους 
10 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις εταιρείες ηλεκτροπαραγω-
γής για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούν οι μονάδες. 
Τα έσοδα θα διατεθούν για υποστήριξη ευάλωτων νοικο-
κυριών, επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα και επέκταση 
των υποδομών φυσικού αερίου που εξυπηρετούν την απε-
ξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
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Ανακύκλωση 
συσκευασιών 

στους μπλε κάδους

 Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Βέροιας 
υπενθυμίζεται   ότι, στον κάδο ανακυκλώσιμων συσκευασιών (μπλε κάδο) απορρί-
πτουμε μόνο συσκευασίες προϊόντων.

- ΡΙΧΝΟΥΜΕ στους μπλε κάδους:
• Αλουμίνιο, όπως,  κουτιά από αναψυκτικά, μπίρες, κ.ά.
• Λευκοσίδηρο, όπως,  τενεκεδάκια από γάλα εβαπορέ,  τοματοπολτό, κονσέρ-

βες, κ.ά. 
• Πλαστικό, όπως,  μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, απορ-

ρυπαντικά, σαμπουάν, πλαστικές σακούλες, κ.ά. 
• Γυαλί, όπως, μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς ή τρόφιμα, αναψυκτικά, αλ-

κοολούχα ποτά, κ.ά. 
Προτιμότερο είναι τα υλικά αυτά να απορρίπτονται στους ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ.
• Χαρτί, όπως, συσκευασίες από χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια (καλά διπλωμέ-

να), γάλα, χυμούς, τρόφιμα, απορρυπαντικά, κ.ά.
- ΔΕΝ ρίχνουμε στους μπλε κάδους:
• Μπαταρίες.
• Ρούχα, υφάσματα, υποδήματα.
• Τα παραπάνω υλικά απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους που είναι τοποθε-

τημένοι σε διάφορα σημεία του Δήμου.
• Πλαστικές ταινίες (τσέρκια), σπάγκους, κλπ. 
• Χαρτί που περιέχει πλαστικό, όπως  περιοδικά, χαρτί περιτυλίγματος αλλαντι-

κών – τυροκομικών, συσκευασίες πίτσας με υπολείμματα. 
• Σελοφάν (πλαστικό φιλμ).
• Τα παραπάνω υλικά απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων.
• Ηλεκτρικές μικροσυσκευές.
• Πλαστικά μικροέπιλα
• Μεταλλικά μικροαντικείμενα
• Αντικείμενα από ξύλο ή δέρμα.
• Φελιζόλ.
• Αφρολέξ. 
• Δοχεία γραφίτη (toner) φωτοτυπικών ή εκτυπωτικών μηχανημάτων.
• Πλαστικά ή μεταλλικά ιατρικά απόβλητα. 
• Για τη διαχείριση  παραπάνω υλικών ή άλλων που τυχόν δεν αναφέρονται επι-

κοινωνούμε με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 
Επίσης στον μπλε κάδο απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη σκουπιδιών (υ-

πολείμματα τροφών, φρούτων και λαχανικών), κλαδιών, χόρτων και μπαζών, διότι 
καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά του «μπλε κάδου».

- Πως διαθέτουμε τα  ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους:
• Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας (από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, 

λευκοσίδηρο και αλουμίνιο) από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό. 
• Καθαρίζουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα και τις ξεπλένουμε εάν 

χρειαστεί.
• Διπλώνουμε ή τεμαχίζουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο 

στον μπλε κάδο. 
• Ρίχνουμε χύμα στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας και όχι μέσα σε δεμένες 

σακούλες.

Γ ι α  π ε ρ ι σ -
σότερες  πλη -
ροφορίες οι εν-
δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι 
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
επ ικο ινωνούν 
μ ε  τ ο  Τμ ή μ α 
Καθαρ ιότητας 
– Ανακυκλώσι-
μων Υλικών του 
Δήμου Βέροιας 
στα τηλέφωνα 
2331350634  & 
6930074801.

Σε 3 κλίμακες η επιδότηση 
στους λογαριασμούς ρεύματος, 

τον Οκτώβριο 
-Μέτρα που απορροφούν μεγάλο μέρος της αύξησης, 

ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Ενέργειας



Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το πρωί της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου 2022, στο ΚΔΗΦ 
των «Παιδιών της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια,  η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Νόρα Σαρκατζή, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Πατρίδας «Ευ. Χωραφάς» Αντώνης Καγκελίδης, καθώς και ο αντιπρόεδρος των Παιδιών της 
Άνοιξης Νίκος Εμμανουήλ και ο πρόεδρος της Κοινότητας Πατρίδας Γιάννης Σιδηρόπουλος.

Όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ο Αντώνης Καγκελίδης, το τελικό ποσό 
που συγκεντρώθηκε από την συναυλία αλληλεγγύης με τους Ν. Κουρκούλη και Κ. Κελεκίδου 
στις 7 Σεπτεμβρίου (εισιτήρια, κατανάλωση, δωρεές - χορηγίες) και παραδίδεται στα «Παιδιά 
της Άνοιξης» ανέρχεται στις 32.140 ευρώ!!!

Εκ μέρους των «Παιδιών της Άνοιξης», τόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Νόρα Σαρκατζή, 
όσο και παλαιός πρόεδρος και σημερινός αντιπρόεδρος Νίκος Εμμανουήλ εξέφρασαν τις ευχα-
ριστίες εκ μέρους όλων, τόσο προς τον Σύλλογο της Πατρίδας, όσο και προς τους χορηγούς, 
τους απλούς πολίτες που προσήλθαν στην συναυλία, στα ΜΜΕ που την πρόβαλαν, αλλά και 
φυσικά τον μέγα χορηγό του Συλλόγου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που αποτελεί τον βασικό 
χρηματοδότη της νέας προσπάθειας (αποκλειστικό χρηματοδότη άλλωστε της υφιστάμενης 
δομής). 

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πατρίδας Γιάννης Σιδηρόπουλος, δήλωσε ικανοποιημένος από 
την ανταπόκριση του κόσμου, ενώ παρόντα ήταν και μέλη του Συλλόγου της Πατρίδας, αλλά 
και των «Παιδιών της Άνοιξης», τα οποία συνέδραμαν ποικιλοτρόπως στην όλη διοργάνωση 
της συναυλίας αλληλεγγύης. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ωφελούμενοι του κέντρου κράτησαν με χαρά την 
«γιγαντοεπιταγή» των 32.140 ευρώ που παρέδωσε ο Σύλλογος της Πατρίδας στα «Παιδιά της 
Άνοιξης». 

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο λόγος που ανακοινώθηκε το ακριβές πο-
σό των χρημάτων είναι για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και για να ξέρουν οι πολίτες ότι ακόμα και 
το τελευταίο ευρώ κάθε δωρεάς αξιοποιείται προς όφελος των Παιδιών και, εν προκειμένω, υπέρ του 
μεγάλου στόχου της αποπεράτωσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα. 

Όπως τόνισε η κ. Σαρκατζή, με το μεγάλο αυτό ποσό θα μπορέσουν να κάνουν τον σοβά του υπό 

ανέγερση Κέντρου στην Πατρίδα και, παράλληλα με την δωρεά στα κουφώματα, θα ολοκληρωθεί σε 
μεγάλο βαθμό η κατασκευή του κτιρίου. Μένουν βεβαίως πολλές εκκρεμότητες και στο μέλλον θα α-
νακοινωθούν νέες δράσεις για να προχωρήσουν ακόμα περαιτέρω, με τελικό στόχο μέσα στο 2023 να 
παραδοθεί στους ωφελούμενους το νέο Κέντρο!

Μετά τη συνέντευξη Τύπου έγινε ξενάγηση των παρισταμένων στις εγκαταστάσεις του υπάρχοντος 
ΚΔΗΦ στην Αλεξάνδρεια.

Νίκος Βουδούρης
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Συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στις εργασίες 
του ευρωπαϊκού προγράμματος “Cult-CreaTE”

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, ως εταίρος του Ευρωπα-
ϊκού Έργου “Cult-CreaTE” στo πλαίσιo του προγράμματος Interreg 
Europe, συμμετείχε στην έβδομη και τελική συνάντηση του έργου, 
που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τόρουν της Πολωνίας στις 14-15 
Σεπτεμβρίου 2022. Σκοπός της συνάντησης αποτελούσε η παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των σχεδίων δράσης για 
την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής των εταίρων, 
τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους 
και πώς αυτά επηρέασαν ή θα επηρεάσουν το στρατηγικό σχεδια-
σμό τους. 

Η 7η Συνάντηση, διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Kujawsko-
Pomorskie, της Πολωνίας στο Marshal’s Office of Kujawsko-
Pomorskie Voivodeship. Έπειτα από το καλωσόρισμα του εκπρο-
σώπου της Περιφέρειας, ο εκπρόσωπος του ECTN εξήγησε το πρό-
γραμμα της συνάντησης και την σημασία της για την ολοκλήρωση 
του έργου. Στη συνέχεια, οι 8 εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματά 
τους σχετικά με τις δράσεις που υλοποίησαν με στόχο να επηρεά-
σουν τα εκάστοτε εργαλεία πολιτικής όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης τους. Τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και τους συνεργαζόμενους φορείς 
του, εκπροσώπησαν οι Δημήτρης Πάζος και Θωμαή Μαγγανάρη, μέλη της ομάδας εργασίας του “Cult-CreaTE”.

Μετά τις παρουσιάσεις, ακολούθησε η καταγραφή των τομέων-στόχων που ο κάθε εταίρος κατάφερε να καλύψει μέσα από τις δράσεις του. Κά-
ποιοι από τους στόχους που κάλυψε ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, είναι οι εξής: Πολιτιστική Κληρονομιά, Γαστρονομία, Μουσεία, Διαδρομές, 
Οργάνωση Φεστιβάλ κ.ά.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πρόθεση για την συμμετοχή σε νέα έργα, με στόχο νέες προτάσεις να υλοποιηθούν προωθώντας τη Νάουσα ως 
έναν εναλλακτικό τουριστικό προορισμό. Με αφορμή τη συμμετοχή του ως εταίρος στο πρόγραμμα “Cult-CreaTE” και με στόχο την ανάδειξη της 
περιοχής ως οινικού και γαστρονομικού προορισμού, ο Δήμος υπέβαλε αίτημα ένταξης ως μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή 
ομοσπονδία «IterVitis – Τα μονοπάτια της αμπέλου» που έχει ως στόχο την προώθηση και τη διατήρηση της υλικής και άυλης ευρωπαϊκής κληρο-
νομιάς του κρασιού και της αμπελοκαλλιέργειας.

Επιταγή 32.140 ευρώ από τον «Ευστάθιο Χωραφά» στα «Παιδιά 
της Άνοιξης», για την αποπεράτωση του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα

-Σε καλό σκοπό πήγαν τα έσοδα από τη συναυλία Κουρκούλη – Κελεκίδου



Της Ολυμπίας Αποστόλου*

Τελειώνουν οι λέξεις..
Με εντολή του τότε Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, καταστράφηκε το αρχείο της παρακολούθησης 

του Νίκου Ανδρουλάκη την ημέρα που ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαβίβασε την καταγγελία του στην ΑΔΑΕ. Αυτό 
κατέθεσε ο Χρήστος Ράμμος, Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής.

Κατέστρεψαν μόνοι τους το φάκελο όταν αντιλήφθηκαν ότι η παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από 
την ΕΥΠ θα αποκαλυφθεί. Γιατί ήξεραν ότι εθνικός λόγος για παρακολούθηση δεν υπήρχε κανένας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχει το δικαίωμα, αρνείται να άρει το απόρρητο της ΕΥΠ για να 
μάθουμε όλη την αλήθεια. Η αδερφή του, Ντόρα Μπακογιάννη, απειλεί από τηλεοράσεως με 10 χρόνια φυλακή ό-
ποιον τολμήσει να μιλήσει.

Το σκάνδαλο της συγκάλυψης έρχεται να συμπληρώσει αυτό των υποκλοπών και μας κάνει να αναρωτιόμαστε 
ποιο είναι χειρότερο.

Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από λέξεις όπως «εθνικοί λόγοι» , «όλα στο φως» και «απόρρητο» εξευτελίζοντάς 
τες, απογυμνώνοντάς τες από κάθε έννοια και σημασία. Και μας αφήνει άφωνους να ψάχνουμε να βρούμε τις λέξεις 

με τις οποίες θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. «Παρακράτος» καταγγέλλουμε.. και κάπου εδώ οι λέξεις τελειώνουν..
Στο Επιτελικό Παρακράτος, αντιπαραβάλλουμε τη Δημοκρατική Ανατροπή. Με ισχυρή εντολή στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής.  

*Οικονομολόγος, Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής

  Με τη λήξη του τριημέρου των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης, 
για τα 100 χρόνια από  τη Μικρασιατική Καταστροφή 1922, προς 
τους πρόσφυγες, που άλλοι χάθηκαν κατά τη διάρκειά της και άλλοι 
εγκαταστάθηκαν στη μητέρα Ελλάδα, ο σύλλογος Μικρασιατών Ημα-
θίας, πραγματοποίησε ως ένδειξη  ευθύνης απέναντι στην ιστορία, 
για κάθε μικρασιάτη, για κάθε πρόσφυγα, μια τριλογία παραστάσεων 
κατά το διάστημα 15-17 Σεπτεμβρίου 2022. Η ευθύνη του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ημαθίας (όπως και κάθε προσφυγικού συλλόγου), είναι 
να προστατεύει τις μνήμες εκείνης της εποχής, να μην ξεχαστούν οι 
αλησμόνητες πατρίδες που χάνονται στα βάθη του χρόνου, να μη ξε-
χαστεί η ιδέα της  Ελληνικής Προσφυγιάς. Για να είναι ζωντανές οι θύ-
μησες και η ιστορία, για να διδασκόμαστε κυρίως από τις καταστροφές 
που έζησε ο χριστιανικός ελληνισμός. Για να γίνουνε τα 100 χρόνια 
από την μικρασιατική καταστροφή η αιτία για την προστασία της πολι-
τιστικής και ιστορικής μας μνήμης απανταχού του ελληνισμού.

Για την πραγματοποίηση του τριημέρου ευχαριστούμε θερμά:
Την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και τον Αντιπεριφερειάρχη 

Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη που χρηματοδότησε εξολοκλήρου όλες τις 
εκδηλώσεις μας, στηρίζοντας τους αγώνες των προσφυγικών σωμα-
τείων.

Ευχαριστούμε επίσης τους ευγενικούς χορηγούς μας.
-Το σύλλογο ζαχαροπλαστών και καταστηματαρχών ζαχαροπλα-

στών Βεροίας
-Τη συντεχνία κρεοπωλών Βεροίας Αρχάγγελος Μιχαήλ
-Τον κύριο  Γκασνάκη Γεώργιο
-Την σεφ κυρία Δανάη Κουκόλη η οποία επιμελήθηκε το μπουφέ
-Τους φούρνους:Ασλανίδη Ιωάννη,Γραμματικόπουλου Ευθύμη,
Ευθύμογλου Χαράλαμπου,Θανασούλη στη Νάουσα,Κόγια Δημή-

τρη,
Μουταφτσή Νκολάου, Χονδραντώνη Κων/νου.
-Το Καφεκοπτείο Ηλιάδη και ιδιαιτέρως την κυρία Αλεξάνδρα και 

την Τάμη
-Τον Ήχο και Φως Ζορμπάς
-Τα καφέ Αγορά και Γιασεμί για τις διευκολύνσεις που μας παρείχαν
-Το Μανάβικο Χρήστου Κύρτσου
-Το φύλλο Γεωργιάδης
-Την ανώνυμη κομμώτρια που επιμελήθηκε τα χτενίσματα των πα-

ραστάσεων
-Όλες τις κυρίες του συλλόγου που ετοίμασαν εκλεκτά εδέσματα

-Τα ΜΜΕ για την προβολή και κάλυ-
ψη των εκδηλώσεων και την πολύτιμη 
βοήθεια τους

-Τον ακούραστο καλλιτεχνικό μας υ-
πεύθυνο Φώτη Πανανόπουλο, τον χο-
ράρχη μας Κουτσιμανή Ιορδάνη ,τους 
χορευτές και χορωδούς του συλλόγου 
μας για την εξαιρετική παρουσία τους 
καθώς και το μουσικό σχήμα «ΜΕΛΟ-
ΡΥΘΜΟΙ» που ντύνει μελωδικά τις εκ-
δηλώσεις μας.

Τους Πολιτιστικούς συλλόγους 
:Καππαδοκών Πλατέως «Βαρασός», 
Μικρασιατών Π.Ε.Κοζάνης, Κουριωτών 
Καλαμαριάς «Ο Ταξιάρχης».

Τους Καρολίδη Διονύσιο Πρόεδρο 
Πολιτιστικού Συλλόγου Προμηθέα ,Α-
ντώνη Παυλίδη μέλος θεατρικής ομά-
δας Προμηθέα, Στόκα Μαρία και Χα-

τζόπουλο Στρατή για τις υποκριτικές τους υπηρεσίες. 
Τέλος ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρου-

σία του και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.  
Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε στο μέλλον με την ίδια συνέπεια 

γιατί  το καθήκον μας, ο σκοπός μας και το χρέος μας  είναι ιερό.
Με τιμή  το ΔΣ του Συλλόγου 
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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 ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

του Αποστόλου και της Χρυσούλας, το 
γένος Μήτκα, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΛΑΧΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
του Αντωνίου και της Ανθούλας, το γένος 
Αβραμίδη, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
Βέροιας.

Τ. Μπαρτζώκας: Όλοι κάτω 
από το δίχτυ προστασίας 

της Κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας!

Από το πολιτικό Γρα
φείο του βουλευτή Ημα
θίας Τάσου Μπαρτζώκα 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Νέα μέτρα προστασίας 
του εισοδήματος των πολι-
τών, αλλά και κίνητρα για 
τις επιχειρήσεις ψηφίζουμε 
σήμερα στη Βουλή, επιδιώ-
κοντας να σταθούμε δίπλα 
στους πολίτες αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία.

Συγκεκριμένα, τροποποι-
ώντας τον Κρατικό Προϋπο-
λογισμό και αυξάνοντας τις 

κρατικές δαπάνες, προχωρούμε σε:
 ◦ Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για 

όλα τα εισοδήματα του 2023
 ◦ Αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης- 

εσωτερικής καύσης, με δυνατότητα περαιτέρω αναπρο-
σαρμογής και παράτασης αν χρειαστεί    

 ◦ Επέκταση της εξαίρεσης από την καταβολή τέλους 
επιτηδεύματος, για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, 
για το έτος 2022

 ◦ Εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος, 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέ-
σεις απασχόλησης 

 ◦ Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοι-
τητών στα 1500 ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει και τις 
2000 ευρώ, αν πρόκειται για μισθωμένη κατοικία που τη 
μοιράζονται δυο φοιτητές.

Ο Βουλευτής, ενόψει της ψήφισης των νέων μέτρων 
στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δήλω-
σε: Κάνουμε πράξη το σύνθημά μας «δίπλα στον πο-
λίτη, δίπλα στην κοινωνία» και με μετρημένες κινήσεις, 
επιστρέφουμε στην κοινωνία τις υπεραποδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας. Μιας οικονομίας που δυναμώνει 
μέρα με τη μέρα και που με, συνετά και προσεχτικά 
βήματα, θα μας επιτρέπει να στηρίζουμε ακόμα πιο δυ-
ναμικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις!»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την με αριθμό 23/8-9-2022 διάταξη του Ειρηνοδικεί-
ου Βέροιας αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του   μη   κερδοσκο-
πικού σωματείου  με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙ-
ΤΩΝ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», που εδρεύει στην 
Βέροια, και  εγκρίθηκε το από 30/06/ 2022  καταστατικό 
του, αποτελούμενο από είκοσι τρία (23)  άρθρα, και  σκο-
πούς τους αναφερόμενους στο άρθρο δύο  (2)  αυτού,   ήτοι   
την με κάθε τρόπο καλλιέργεια, ανάπτυξη και ενίσχυση των 
διαπροσωπικών, κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων 
καθώς και σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των αποφοίτων - 
μελών του σωματείου, την παροχή στα μέλη του Συλλόγου 
μέσων πνευματικής ενασχολήσεως και ψυχαγωγίας, και η 
συμβολή αυτών στην πνευματική, πολιτιστική και καλλιτε-
χνική κίνηση του τόπου και σε έργα κοινωνικής πρόνοιας.

ΒΕΡΟΙΑ, 20/09/2013
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μπαντής Θεόδωρος
Δικηγόρος Δ.Σ. Βέροιας

Δ. Σολωμού 8, Βέροια Τ.Κ. 59132
Τηλέφωνο: 2331066388, κιν.:6973485516

email : tbantis@gmail.com

Δημοκρατική Ανατροπή 
ή Επιτελικό Παρακράτος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
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1965- 2022: Η Ημαθία της μουσικής δημιουργίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ – Μ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΑΦΟΙ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΠΑIΝΟΙ ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Την Κυριακή που μας πέρασε ολοκληρώ-
θηκε και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσα-
λονίκης (ΔΕΘ), η 86η κατά σειρά από τότε 
που ξεκίνησε το 1926 για να εξελιχθεί με την 
πάροδο του χρόνου σε κορυφαίο διεθνή εκ-
θεσιακό θεσμό. Η Ημαθία εκπροσωπήθηκε 
μια ακόμη χρονιά, μέσω των επιχειρήσεων 
που συμμετείχαν στον εκθεσιακό χώρο του 
Επιμελητηρίου Ημαθίας αλλά και μέσα από 
άλλες ξεχωριστές συμμετοχές όπως το πε-
ρίπτερο παρουσίασης του CERN με επιστη-

μονικά υπεύθυνη τη Βεροιώτισσα φυσικό, Γιώτα Φωκά. Ήταν όμως μια 
διαφορετική κι εξίσου σπουδαία στιγμή για την Ημαθία όταν στο πλαίσιο 
των παράλληλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της φετινής ΔΕΘ, οι 
Ημαθιώτες καταξιωμένοι δημιουργοί Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσα-
χουρίδης ανέλαβαν να  δώσουν τον παλμό στο αφιέρωμα για τα 100 
χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής και τον Πόντο, συγκλονίζοντας 
τους χιλιάδες παριστάμενους από την πρώτη στιγμή που ανέβηκαν στη 
μουσική σκηνή του εκθεσιακού χώρου, 

ΔΕΘ 2016: ΑΦΟΙ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ, «ΟΜΑΛ» 
- ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Η Ημαθία 
μπορεί να υπερηφανεύεται ότι μέσω του εξαιρετικού μουσικού δίδυμου 
των αδελφών Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχουρίδη και της μεγάλης 
συναυλίας που έδωσαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, πάλι στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καθώς και με τη συμμετοχή εκα-
τοντάδων μελών των ποντιακών σωματείων της περιοχής μας, όπως 
και άλλων περιοχών, μπόρεσε να σχηματιστεί ένας ποντιακός χορός 
«Ομάλ» που περικύκλωσε όλο το εύρος του εκθεσιακού κέντρου της 
ΔΕΘ (χόρεψαν πάνω από 15.000 άτομα) και καταγράφηκε στα ρεκόρ 
Γκίνες για τον μεγαλύτερο σε μήκος και σε αριθμό συμμετεχόντων τέ-
τοιο ποντιακό χορό.  

Το 2016 ήταν η 81η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης και εκείνη τη χρονιά τιμήθηκαν τα 90 χρόνια ζωής της ΔΕΘ (2016-
1926). Για να τιμήσει την επέτειο, η ΔΕΘ χρησιμοποίησε τότε, ακόμη και 
αερόστατα που «πέταξαν» σε αρκετές πόλεις της Μακεδονίας (μέχρι 
και στη Λάρισα), μεταφέροντας λίγη από τη «μαγεία» της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη Βέροια το αερόστατο της «Έκθεσης» ήλ-
θε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2015 και προσεδαφίστηκε στην πλατεία 
Ωρολογίου εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Μάλιστα έγιναν και 
πτήσεις με «τυχερούς» πολίτες ενώ συμβολικά η πρώτη πτήση έγινε 
με τη συμμετοχή του δημάρχου Κώστα Βοργιαζίδη παρουσία του διευ-
θύνοντος συμβούλου της ΔΕΘ, Κυριάκου Ποζρικίδη. Επίσκεψη του αε-
ρόστατου της «Έκθεσης» είχε προγραμματιστεί και για τη Νάουσα, δύο 
ημέρες αργότερα, όμως ακυρώθηκε λόγω των απαγορευτικών καιρικών 
συνθηκών για την πτήση του.

ΔΕΘ 1965- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΑ «ΑΣΠΡΑ ΦΤΕΡΑ» ΤΩΝ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΑΡΜΑΡΑ

Γράφοντας όμως μια ανασκόπηση για την παρουσία Ημαθιωτών δη-
μιουργών του καλλιτεχνικού χώρου, σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με 
τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν γίνεται να παραλείψουμε τα όσα 
σχετίζονται με την ανεπανάληπτη εποχή του Φεστιβάλ Ελληνικού Τρα-
γουδιού της Θεσσαλονίκης (αντίστοιχο του ιταλικού φεστιβάλ του Σαν 
Ρέμο). Στο φεστιβάλ αυτό, το 1965 και στην 5η διοργάνωσή του, η Η-
μαθία είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συμμετοχή, κι αυτό είναι σπουδαίο 
διότι αναφερόμαστε στα μέσα μιας χρυσής δεκαετίας του ελληνικού 
τραγουδιού με τεράστιες επιτυχίες σε όλες τις αποχρώσεις του (λαϊκού, 
ελαφρολαϊκού, έντεχνου έως και ρεμπέτικου).

Ήταν η χρονιά που 
δύο Βεροιώτες, ο Γιώρ-
γος Καλογήρου με τη 
μουσική σύνθεση και ο 
Μιχάλης Μαρμαράς με 
τους στίχους, δημιούργη-
σαν το τραγούδι με τον 
τίτλο «Άσπρα Φτερά» 
και έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό.  Τα «Άσπρα 
Φτερά» μετά από μια δι-
αδικασία επιλογής ανά-
μεσα σε 300 τραγούδια, 
έλαβαν μέρος στον τελικό 
του Φεστιβάλ με ερμηνευτές τους Τέρη Χρυσό - Μαίρη Οικονόμου και 
ενορχηστρωτή - διευθυντή ορχήστρας τον Μενέλαο Σπάθη. Ήταν μια 
λαμπρή εκδήλωση όπου συμμετείχαν 20 τραγούδια και  πραγματοποι-
ήθηκε στο κατάμεστο Παλαί ντε Σπορ της Θεσσα-
λονίκης, παρουσία διάσημων ονομάτων του ελλη-
νικού πενταγράμμου και του καλλιτεχνικού κόσμου 
γενικότερα.

Το πρώτο βραβείο εκείνου του 5ου Φεστιβάλ 
Ελληνικού Τραγουδιού του 1965, που επιλέχθηκε 
μέσω κριτικής επιτροπής με πρόεδρο τον Μάνο 
Χατζηδάκι, δόθηκε στο τραγούδι «Ήταν μεγάλη η 
νύχτα» που ερμήνευσε η διάσημη τραγουδίστρια 
της εποχής, Σούλα Μπιρμπίλη, σε σύνθεση του 
Νότη Μαυρουδή και στίχους του Γιάννη Κακουλίδη, 
με την ενορχήστρωση – διεύθυνση ορχήστρας του 
Γιώργο Κουρουπού.  

Τα «Άσπρα Φτερά» του Γιώργου Καλογήρου 
και του Μιχάλη Μαρμαρά μπορεί να μην έλαβαν 
κάποια επίσημη διάκριση, κέρδισαν όμως τις εντυ-
πώσεις και «… συγκέντρωσαν τα περισσότερα χει-
ροκροτήματα από όλα τα τραγούδια του Φεστιβάλ 
και χάρισαν τις πρώτες νότες κάποιας δροσιάς στη 
γενική κατήφεια των τραγουδιών που ακούστηκαν» 
όπως έγραψε η εφημερίδα «Μεσημβρινή» σε ρεπορτάζ του γνωστού 
δημοσιογράφου Νίκου Μαστοράκη για το Φεστιβάλ. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ- ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ-  ΡΑΛΙ ΔΕΘ – ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ –ΛΑΜΨΗ – 

ΚΟΣΜΙΚΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΛΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ… ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
Αναφερόμαστε σε μια εποχή ξεχωριστής κοσμοπολίτικης λάμψης, 

μερίδιο της οποίας, δικαίως, έλαβαν και οι Βεροιώτες δημιουργοί των 
«Άσπρων Φτερών». Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια χρονιά με το 5ο 
Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, το 1965, στην κεντρική διοργάνωση 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο περίπτερα των ΗΠΑ συνα-
ντούσες αυτοπροσώπως τους αστροναύτες Γκόρντον Κούπερ και Πήτ 
Κόνραντ και στο περίπτερο της ΕΣΣΔ τους σοβιετικούς αστροναύτες 
Αλεξέι Λεόνοφ και Πάβελ Μπελάγιεφ καθώς και ομοίωμα του διαστημο-
πλοίου «Σπούτνικ 4». Παράλληλα, τις ίδιες ημέρες ξεκινούσε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του, το ράλι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 
Νικητής εκείνης της πρώτης διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Σταύρος Γε-
ωργιάδης που έτρεξε με ένα «Mini Cooper S», ιδιοκτησίας του Γιάννη 
Μπουτάρη (πρώην δήμαρχος). Στο ίδιο ράλι, που πέρα από το αγω-
νιστικό κομμάτι συγκέντρωσε και όλα τα βλέμματα της κοσμικής ζωής,  
έτρεξε τότε και ο διάσημος παρουσιαστής Άλκης Στέας, οδηγώντας ένα 
Sunbeam Rapier της Rootes Motors.

Να προσθέσω επίσης  ότι ταυτόχρονα με το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Τραγουδιού, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης διοργάνωνε εκείνη την 
εποχή και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Στη διοργάνωση 
του 1965, η ταινία «Οι αδίστακτοι» του Ντίνου Κατσουρίδη, με πρω-
ταγωνιστές το Νίκο Κούρκουλο και τη Μαίρη Χρονοπούλου, έλαβε τις 
περισσότερες διακρίσεις ενώ ειδική τιμητική διάκριση σκηνοθεσίας έλα-
βε και «Το μπλόκο» του Άδωνι Κύρου, μια ταινία σε μουσική του Μίκη 
Θεοδωράκη που αναφέρεται στα γεγονότα του «Μπλόκου της Κοκκι-
νιάς» με πρωταγωνιστές τους  Μάνο Κατράκη, Κώστα Καζάκο, Γιάννη 
Φέρτη, Ξένια Καλογεροπούλου, Αλεξάνδρα Λαδικού και πολλούς ακόμη. 
Το 1965 μάλιστα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της ΔΕΘ, 
διοργανώθηκε και ο διαγωνισμός «Μις Φεστιβάλ Κινηματογράφου» με 
πρώτη νικήτρια τη 18χρονη ανερχόμενη ηθοποιό,  Βέρα Κρούσκα.

1966 ΚΑΙ 1969: ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΑΡΜΑΡΑ

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και ανταγωνισμού, ο 
Γιώργος Καλογήρου και ο Μιχάλης Μαρμαράς, εκπροσωπώντας εκ των 
πραγμάτων και τη γενέτειρά τους Βέροια, μπόρεσαν να διακριθούν και 
να πετύχουν μια πανελλαδικού επιπέδου αναγνώριση. Αυτός είναι και ο 
λόγος (μαζί με την εμπιστοσύνη που είχαν στους εαυτούς τους και στο 
δημιουργικό ταλέντο τους) που αποφάσισαν να πάρουν μέρος και σε 
δύο ακόμη Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης, φθάνοντας και πάλι μέχρι τους τελικούς. 

• Το 1966 με το τραγούδι τους «Ντυθήκαμε την Άνοιξη» (μουσική Γ. 
Καλογήρου, στίχοι Μιχάλης Μαρμαράς) με ερμηνεύτριες  την Άντζελα 
Ζήλια και τη Λόλα Τσακίρη, ξανά με ενορχηστρωτή - διευθυντή ορχή-
στρας τον Μενέλαο Σπάθη.

• Το 1969 με το τραγούδι τους «Σήμερα» (μουσική Γ. Καλογήρου, 
στίχοι Μιχάλης Μαρμαράς) με ερμηνευτές τους Τέρη Χρυσό και Κωστή 
Χρήστου, αυτή τη φορά με ενορχηστρωτή - διευθυντή ορχήστρας τον 
Αλέκο Γεωργιάδη.

Κατά την άποψή μου, οι συμμετοχές των Γιώργου Καλογήρου και 
Μιχάλη Μαρμαρά στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και η πανελλαδική αναγνώριση που κέρδισαν 

επάξια στον χώρο του ελληνικού 
ελαφρολαϊκού τραγουδιού, απο-
τελούν ιστορικές στιγμές για την 
μουσική παρουσία της Ημαθιώ-
τικης καλλιτεχνικής δημιουργίας 
διαχρονικά.  Η Χαρούλα Ουσουλ-
τζόγλου ως δήμαρχος Βέροιας, 
τίμησε την μεγάλη αξία που έ-
χουν όλα αυτά για την πόλη, σε 
ειδική εκδήλωση- αφιέρωμα που 
πραγματοποιήθηκε στις  10 Νο-
εμβρίου 2008. Επίσης, ο Γιώργος 
Καλογήρου και ο Μιχάλης Μαρ-
μαράς ήταν μεταξύ των προσώ-
πων τιμήθηκαν από τον Δήμαρχο 
Χρήστο Σκουμπόπουλο για την 
πολυσχιδή προσφορά τους, μετά 

από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
Βέροιας και τους απονεμήθηκε το Μετάλλιο Τιμής 
των Βεροιαίων σε εκδήλωση που πραγματοποιήθη-
κε στις 14 Οκτωβρίου 2005 στο πλαίσιο εκδηλώσε-
ων για την Απελευθέρωση της Βέροιας.

Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Γιώργος Καλογήρου μάλιστα, από εκείνο το 
επικό 1965 μέχρι και σήμερα, έχει να παρουσιάσει 
μια εξόχως πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία, μέσω 
της δισκογραφίας και μέσα από τραγούδια και μου-
σικά έργα του, που παρουσιάστηκαν σε συναυλίες 
και άλλες εκδηλώσεις, με μεγάλες ορχήστρες και με 
την συνεργασία γνωστών μαέστρων όπως ο Γιώρ-
γος Χατζηνάσιος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Τάκης 
Αθηναίος, ο Μενέλαος Σπάθης και άλλοι.  Ο ίδιος 
έγραψε μουσική για θεατρικά έργα επαγγελματικών 
θιάσων και είναι ο πρώτος Βεροιώτης στην καλλιτε-
χνική ιστορία της πόλης που τα έργα του αποτυπώ-
θηκαν και κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και παντού, 

μέσω της δισκογραφίας.
Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για τον Βεροιώτη συνθέτη καθώς 

μπόρεσε να προβάλει δισκογραφικά το έργο του, σε μια εποχή που 
στην ελληνική δισκογραφική αγορά του ελαφρολαϊκού τραγουδιού κυ-
ριαρχούσαν σπουδαία ονόματα συνθετών όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, 
ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Γιάννης Σπανός, ο Σταύρος 
Κουγιουμτζής, ο Δήμος Μούτσης, ο Μίμης Πλέσας, ο Νότης Μαυρουδής 
και άλλοι.

1972: Η ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ

Φαίνεται ότι οι αξιοπρεπείς παρουσίες των δύο Βεροιωτών δημι-
ουργών στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις που απέκτησαν με τους καλλιτεχνικούς 
κύκλους της διοργάνωσης,  έφεραν στο προσκήνιο του Φεστιβάλ και 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την πόλη της Βέροιας. Έτσι, στη διοργάνω-
ση του 11ου Φεστιβάλ το έτος 1972, η Βέροια συμπεριλήφθηκε μεταξύ 
των 16 ελληνικών πόλεων που θα έπαιρναν μέρος στην ψηφοφορία για 
τη βράβευση των καλύτερων τραγουδιών. Για την εξέλιξη αυτή, έγραψε 
η εφημερίδα «Βέροια» (συνιδρυτής της οποίας και διευθυντής επί 25 
χρόνια ήταν ο Γιώργος Καλογήρου, η δημοσιογραφική πένα του οποίου 
εξακολουθεί να παραμένει δραστήρια όπως και οι μουσικές αναζητήσεις 
του).  Διαβάζουμε στο φύλο της 16ης Σεπτεμβρίου 1972 της εφημερί-
δας, τα σχετικά με την είδηση και τη διαδικασία:

«Η Βέροια περιελήφθη εις τας πόλεις που θα λάβουν μέρος εις την 
ψηφοφορίαν δια την βράβευσιν των καλυτέρων συνθέσεων των μετε-
χουσών εις το  εφετινόν φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού της Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συμφώνως προς τας υπό της Εκθέσεως 
αποσταλείσας οδηγίας, ο κ. Δήμαρχος θα καταρτίσει επιτροπάς εξ ατό-
μων προερχομένων κατά το δυνατόν από όλας τας τάξεις, αι οποίαι  θα 
κληθούν να παρακολουθήσουν από της τηλεοράσεως εις το Δημαρχεί-
ον τας τρεις τελέσεις τού φεστιβάλ πού θα λάβουν χώραν το τριήμερον 
20, 21 καί 22 Σεπτεμβρίου. Αι  επιτροπαί θα ψηφίσουν επί ειδικών 
ψηφοδελτίων, τας κατά την γνώμην των τρεις καλύτερος συνθέσεις τα 
αποτελέσματα δε μεταδίδωνται αμέσως τηλεφωνικώς εις την Έκθεσιν».

Αν και δεν είχε συμμετοχή με τραγούδι, η Βέροια είχε την τιμητική 
της ακόμη και στον τελικό του 11ου Φεστιβάλ. Εκείνο το βράδυ, σε α-
π΄ευθείας τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοσή και με τη θεαματικότη-
τα - ακροαματικότητα να βρίσκονται σε ύψη ρεκόρ, ο παρουσιαστής της 
βραδιάς, ο διάσημος Άλκης Στέας (που στο μεταξύ είχε συνδεθεί φιλικά 
με τους Καλογήρου και Μαρμαρά και είχε γίνει καλός φίλος της Βέροιας) 
αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στην πόλη καθώς ανακοίνωνε τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας των 16 πόλεων. Και πάλι η εφημερίδα 
«Βέροια» σχολίασε το γεγονός, γράφοντας (φύλο 30ης Σεπτεμβρίου 
1972): 

«Ό διαλεκτός φίλος μας κ. Άλκης Στέας παρουσιάζοντας προ ημε-
ρών το 11ον φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού, χαρακτήρισε την Βέροια 
«Πανέμορφη πόλι» και μια από τις δεκαέξι «μεγαλουπόλεις» που απε-
τέλεσαν μέλη μιας ωραίας διαδικασίας εκλογής των καλλιτέρων συνθέ-
σεων. Ο σεμνός αυτός καλλιτέχνης, από χρόνια πολλά τώρα, δεν παύει 
πάντα, δοθείσης ευκαιρίας, να επαινεί και να προβάλλει την Βέροια. 
Δεδομένου, δε ότι, όπως είναι βέβαιο, τίποτε δεν προσδοκά από μάς, 
είναι καιρός να τον ευχαριστήσουμε, για τα καλά του λόγια και να τον 
βεβαιώσουμε ότι τα αισθήματα φιλίας είναι αμοιβαία».

Άλλες εποχές τότε, άλλη στάση κι άλλη κουλτούρα ζωής, άλλοι άν-
θρωποι βεβαίως και σίγουρα… άλλη Βέροια.



7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Ευχαριστήριο
 του EEEEK ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο  Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων οι μαθητές/-τριες του ΕΕΕΕΚ 
ΒΕΡΟΙΑΣ , ευχαριστούμε θερμά την κα  Άλκηστη Καραφουλίδου για την ευ-
γενική χορηγία-δωρεά χρηματικού ποσού στη μνήμη του οικογενειακού της 
φίλου Μανώλη Μπουλασίκη.
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Ελληνική

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια συστήματος ευφυούς 
άρδευσης για τη διαχείριση και την 
εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε 
κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης 
της Νάουσας, για τη λειτουργική και 
περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 10436/2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας 
σύμβασης είναι το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΥΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 και από ίδιους 
πόρους του Δήμου. 

391/2022 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: 6Υ16ΩΚ0-Ξ6Χ)
ΚΑΕ: 63.7135.001 Πολυετής 

Υποχρέωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 232.494,00€

Διεύθυνση: ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 
30, ΝΑΟΥΣΑ, 592 00 CPV:

38291000-1 “Συσκευές τηλεμετρίας”, 
30200000-1 “Εξοπλισμός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
προμήθειες”, 48000000-8 “Πακέτα 

λογισμικού και συστήματα 
πληροφορικής”, 44163000-0 
“Σωληνώσεις και εξαρτήματα”, 

39113300-0 “Πάγκοι-καθίσματα”, 
34928220-6“Στοιχεία περίφραξης” 

και 43323000-3 
“Εξοπλισμός άρδευσης” «Προμήθεια 
συστήματος ευφυούς άρδευσης για 
τη διαχείριση και την εξοικονόμηση 

αρδεύσιμου ύδατος  σε 
κοινόχρηστους χώρους και χώρους 
πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής 
Πόλης της Νάουσας, για τη 

λειτουργική και περιβαλλοντική 
αναβάθμισή τους»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την 
εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου 
Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους», εκτιμώμενης 
αξίας διακοσίων Τριάντα Δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (232.494,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ολοκληρωμένου, κεντρικά διαχειριζόμενου συστήματος 
αυτοματοποιημένης άρδευσης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες υποδομές, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση των χώρων αστικού πρασίνου του Δήμου, αστικού εξοπλισμού και αρδευτικών υλικών για την 
αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση των χώρων επέμβασης.
Η πρόσκληση συμμέτοχης, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤ 
ΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
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βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 
του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, 
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2022,  ημέρα 
Παρασκευή, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 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 συμβάσεων3.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του  ν.  4412/2016,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,  που 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(3.749.90€) 

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καρανικόλας

1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 

4, 5, 6 και 7.
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά 

την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
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2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 

4, 5, 6 και 7.
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά 

την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
για δημοσίευμα «Αυγής»: «Όχι άλλα 

ψεύδη από τα φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ!»
Από τον βου-

λευτή Ημαθίας Λά-
ζαρο Τσαβδαρίδη, 
ανακοινώνονται τα 
εξής:

«Με αφορμή το 
επαίσχυντο δημο-
σίευμα της εφημερί-
δας «Αυγή» που με 
κατηγορεί δήθεν ότι 
κατέθεσα στη σημε-
ρινή (20/09/2022) 
συνεδρίαση της Εξε-
ταστικής Επιτροπής 
της Βουλής για τις 
παρακολουθήσεις 
απόρρητο έγγραφο 
της ΕΥΠ το οποίο ή-
ταν παραποιημένο, 
έχω να δηλώσω ότι 
η μόνη παραποίη-
ση, και μάλιστα χυ-
δαία και ελεεινή, είναι αυτή που δημοσίευσε η συγκεκριμένη εφημερίδα – ναυαρχίδα του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία 
αναπαρήχθη από τον φιλικό σε αυτόν τύπο.

Ρητά και κατηγορηματικά αρνούμαι ότι κατέθεσα – όπως το άθλιο δημοσίευμα υποστηρίζει – το οποιοδήποτε 
έγγραφο στην εν λόγω Επιτροπή και επικαλούμαι γι’ αυτό τόσο τα πρακτικά της συνεδρίασης όσο και τους συνα-
δέλφους βουλευτές που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ρητά και κατηγορηματικά επίσης τονίζω ότι αυτοί που διαρρέουν τέτοια απροκάλυπτα μυθεύματα, ζώντας με 
τη φαντασίωση ότι στο πρόσωπό μου θα χτυπήσουν την Κυβέρνηση της ΝΔ και θα συσκοτίσουν την αλήθεια 
μπας και έτσι κερδίσουν πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη, το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν ανεπα-
νόρθωτα την Αξιωματική Αντιπολίτευση, στην οποία με τα ψεύδη τους προσφέρουν τις πλέον κάκιστες υπηρεσί-
ες.

Καλώ δε τόσο την εφημερίδα «Αυγή» όσο και το έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αναπαρήγαγε άκριτα και 
αδιασταύρωτα τη συγκεκριμένη «είδηση» να προβούν τάχιστα σε ανασκευή του δημοσιεύματος, διαφορετικά δη-
λώνω πως θα προβώ σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες σε βάρος τους ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής 
αρχής για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής μου».

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την εταιρία  Πυ-

ροσβεστικών Ειδών της κ. Πασβαντίδου Μάρθας για την αφιλοκερδή συντήρηση του εξο-
πλισμού πυρασφάλειας στον Ξενώνα Βραχείας Διαμονής αλλά και στα γραφεία μας. Κάθε 
ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο συμβάλλει καθοριστικά στην 
ενίσχυση του έργου μας, με την αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ωφε-

λούμενων μας και προάγει σημαντικά τον τοπικό μας πολιτισμό!  
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου



ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ: Την 
Τρίτη 27/9 ο αγιασμός 

για τη νέα σεζόν
Ευχαριστήριο στην ΑΕΠ Βέροιας

Αγιασμό ενόψει της έναρξης της νέας αγω-
νιστικής περιόδου 2022-23  θα πραγματο-
ποιήσει την ερχόμενη Τρίτη (27/9) η Διοί-

κηση της ΠΑΕ Βέροια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
«Την Τρίτη 27/9, παραμονή του εντός έδρας αγώνα κυπέλλου 

με τον Κισσαμικό και ώρα 6 μμ, στο δημοτικό στάδιο Βέροιας, θα 
πραγματοποιηθεί ο αγιασμός της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, εν όψει της επίση-
μης έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.

Ο αγιασμός θα είναι ανοικτός, για τους φιλάθλους της αγαπη-
μένης μας ομάδας, γιατί τους θεωρούμε, αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτής».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΤΗΣΠΑΕΒΕΡΟΙΑΣΤΗΝΑΕΠΒΕΡΟΙΑΣ
«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ , αισθάνεται την ανάγκη, να 

ευχαριστήσει και δημόσια την ΑΕ Ποντίων Βέροιας και ιδιαίτερα 
τον παλαίμαχο άσσο της «Βασίλισσας» Στέφανο Γαιτάνο , για την 
μη απαίτηση καταβολής των τροφείων που δικαιούταν, απο τη 
μεταγραφή (επαγγελματοποίηση), του ποδοσφαιριστή Δημήτρη 
Ιωαννίδη στην ομάδα μας»
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Συνάντηση τοπι-
κών Φορέων με 
εκπρόσωπο της 

ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ πραγματο-
ποιήθηκε στις αρχές της 
εβδομάδας στα γραφεία 
του Εμπορικού Συλλό-
γου Βέροιας.

Το θέμα συζήτησης ήταν ο 
προγραμματισμός κοινών δρά-
σεων που πρόκειται να υλοποι-
ηθούν στο πλαίσιο της αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ των φορέων 
και για την προβολή και στήρι-
ξη της τοπικής αγοράς αλλά και 
της ομάδας της ΒΕΡΟΙΑΣ, που 
θέτει πλέον νέους στόχους και 

συμμετέχει σε εκδηλώσεις που 
θα γίνουν στο αμέσως επόμενο 
διάστημα στην πόλη.

Στην συνάντηση παρευρέθη-
καν: οι αντιδήμαρχοι Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τουρισμού κ.κ. Καλ-
λίστρατος Γρηγοριάδης και Λά-
ζαρος Ασλανίδης αντίστοιχα, ο 
Πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτη-
τών Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος κ. Κωνσταντίνος 
Σαμανίδης, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ζαχαροπλαστών και Κατα-
στηματαρχών- Ζαχαροπλαστών 
Βέροιας κ. Αναστάσιος Παγγού-
ρας, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Βέ-
ροιας κ. Στέφανος Αποστολίδης, 
ο κ. Γιάννης Καρανάτσιος και η 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-

γου Βέροιας κ. Αθηνά Πλιάτσικα 
Τσιπουρίδου.

Στο περιθώριο της συζήτησης 
έγινε μια εποικοδομητική συζήτη-
ση με την κατάθεση  ουσιαστικών 
προτάσεων.

Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι 
των φορέων συναποφάσισαν τον 
προγραμματισμό δράσεων, οι ο-
ποίες είναι μεταξύ άλλων:

- Η εκτύπωση καρτών ελευ-
θέρας εισόδου στο γήπεδο και 
συγκεκριμένα στην κερκίδα που 
ανακαινίζεται. 

- Η Κάρτα θα έχει τα εξής πλε-
ονεκτήματα: όσοι προμηθευτούν 
θα μπορούν να παρακολουθή-
σουν όλους τους αγώνες της Βέ-
ροιας εντός έδρας και παράλληλα 
θα μπορούν να κερδίσουν έκπτω-

ση σε αγορές από συνεργαζόμε-
να καταστήματα και επιχειρήσεις 
που θα έχουν το αυτοκόλλητο με 
την ένδειξη του ποσοστού έκπτω-
σης καθ’ όλη την διάρκεια της α-
γωνιστικής περιόδου.

 - Η λειτουργία Τράπεζας Αί-
ματος και τρεις κληρώσεις  με με-
γάλα δώρα  σε συνδυασμό με 
παράλληλες εκδηλώσεις που θα 
διοργανωθούν  είναι στα άμεσα 
σχέδια των συνεργαζόμενων φο-
ρέων.

Για την υλοποίηση όλων των 
παραπάνω οι εκπρόσωποι των 
φορέων θα υπογράψουν  Σύμφω-
νο Συνεργασίας με κοινό στόχο 
την προβολή και την στήριξη τό-
σο  της αγοράς όσο και της Ομά-
δας της Βέροιας. 

Οι φίλαθλοι στηρίζουν την ομάδα
και ...κερδίζουν

Σύσκεψη τοπικών φορέων και Εμπορικού συλλόγου



Την ήττα με 24-28 γνώρισε στην πρε-
μιέρα της Α1 χαντ-μπολ με την Πυλαία η 
ομάδα του Ζαφειράκη. Το ματς έγινε στη 
Βέροια, λόγω των εργασιών στο κλειστό 
της Νάουσας.

Η ομάδα του Κώστα Δεληγιάννη ξεκίνη-
σε εντυπωσιακά, προηγήθηκε στο 20΄ με 
τρία γκολ διαφορά (14-11), ωστόσο κάπου 
εκεί κόλλησε επιθετικά, με αποτέλεσμα 
να βρεθεί πίσω στο σκορ στο ημίχρονο 
με 15-16, αφού δεν μπόρεσε να εκμεταλ-
λευτεί σε καμία περίπτωση τον παίκτη 
παραπάνω από τα δίλεπτα της ομάδας 
της Θεσσαλονίκης. Ίδια ήταν η συνέχεια 
και στο β΄ ημίχρονο, με την κυπελλούχο 
Ελλάδας να ανεβάζει τη διαφορά του σκορ 
μέχρι και τα έξι γκολ.

Παρότι πλησιάζου-
με στην έναρξη 
του πρωταθλή-

ματος της SL 2  ( 15/16 
Οκτωβρίου  2022)  η 
τεχνική η ηγεσία σε 
συνεργασία με την Διοί-
κηση  ψάχνει  για την 
απόκτηση ενός έμπειρου 
στόπερ και ένός ικα-
νού επιθετικού ώστε η 

Βέροια να γίνει πιο αντα-
γωνιστική στο νέο πρω-
τάθλημα. 

Για τους στόπερ αναφέρονται τα 
ονόματα των Θεολο΄γου και του Βα-
φέα ενώ για την επίθεση προτάθη-
κε ένας Βούλγαρος επιθετικός που 
αγωνιζόταν σε ομάδα που κέρδισε 
φέτος την άνοδο στην Α’ κατηγορία 
της χώρας του . Υπάρχει και η πε-
ρίπτωση του νεαρού Χαικάλη από 
την Κ19 του Ολυμπιακού .  

Τα αποτελέσματα της β’ φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδας

Αναλυτικά:
Αστέρας Τριποτάμου-Ιωνικός Ιωνίας  ........................................... 0-3 α.α.
ΠΑΟ Βάρδας-Πανελευσινιακός:  .......................................................... 0-2
ΑΕΠ Κοζάνης-ΠΟ Ελασσόνας:  ........................................................... 1-2
Ηλιούπολη-Ερμής Μελιγούς:  .............................................................. 7-0
Βύρων Καβάλας-ΠΟ Φήκης:  .............................................................. 1-0
Αστέρας Σταυρού-Βατανιακός
Αστέρας Πετριτή-Απόλλων Παραλιμνίου
ΑΕΡ Αφάντου-Διαγόρας Βραχνεΐκων:  ................................................ 0-1
Αλμυρός Γαζίου-Απόλλων Ευπαλίου  .....................(Κυριακή 25/9-16:00)
Άρης Βούλας - Ναυπακτιακός Αστέρας   ................. (Κυριακή 25/9 16.00) 

Μπάσκετ Κύπελλο
Πρωτέας Γρεβ.-

Φίλιππος Βέροιας 56-62
Με νίκη ξεκίνησε την νέα περίοδο η ομάδα του Φιλίππου αφού 

στα πλαίσια της α’ φάσης του κυπέλλου κέρδισε εκτός έδρας τον 
Πρωτέα Γρεβενών με 56-62 και πέρασε στην επόμενη φάση 

Διαιτητές: Δέλλας, Καντερές, Βασιλόπουλος
Δεκάλεπτα: 14-15, 27-32, 41-51, 56-62
Πρωτέας Γρεβενών (Χασιώτης): Κεραμάρης 6, Μόρας 12, Κλω-

νάρας 2, Παλάσκας 4, Τσανίδης 2, Καραγιάννης, Μαραβέγιας 23, 
Κουρέπης 2, Κατιρτζίδης 4

Φίλιππος Βέροιας (Κοθράς): Νικάι, Κάτζος 2, Ελευθεριάδης 
13(1), Κωνσταντινίδης 9, Δημαλής, Ιγγλέζος, Λαζός, Αποστολίδης 
18(4), Ξενιτίδης 11(1), Μπένας 9(1)

Με επιτυχία ξεκίνησε η νέα αγωνιστική 
περίοδο μετά τις διακοπές του καλοκαιριού 
για τους αθλητές του ομίλου. Στο Πανελλα-
δικό τουρνουά Ε2 που διεξήχθη στα Κουφά-
λια Θεσσαλονίκης πήραν μέρος στην κατη-
γορία Α12 οι Εκμεκτσογλου Κωστής Σίμος 
Γιάννης, Δάμτσιος Μανώλης, Κουμπουλίδης 
Μιχάλης ενώ στην κατηγορία Κ12 αγωνί-
στηκε η Κουκουλομάτη Τανια.

Μεγάλος πρωταγωνιστή στην κατηγο-
ρία των αγοριών ο Εκμεκτσόγλου ο οποίος 
μετά από διαδοχικές νίκες έφθασε μέχρι 
των ημιτελικό κατακτώντας την 3η θέση. 
Πολύ καλές εμφανίσεις για τους υπόλοιπους 
αθλητές ειδικά για Σίμο Γιάννη και Κουκου-
λομάτη Τανια που έφθασαν πολύ κατά στην 
8 και 4 αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος του Ομίλου συγχαίρει ό-
λους τους αθλητές για την προσπάθεια που 
καταβάλουν και τις επιτυχίες τους καθώς 
επίσης και τους προπονητές Κουκουλομάτη 
Σταύρο και Παπαδοπούλου Κορίνα.

Επίσης οι εγγραφές στο Όμιλο Αντισφαί-
ρισης Αλέξανδρος Βέροιας συνεχίζονται, 
πληροφορίες στο  6978154532.
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Επιτυχίες του Ομίλου Αντισφαίρισης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βέροιας

Δεν «έκλεισε» το ρόστερ
της Βέροιας

Ήττα για τον Ζαφειράκη 24-28 από την Πυλαία
στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ



Η αλματώδης εξέλιξη του 
Κωνσταντίνου Κουλιεράκη έχει 
φέρει τον 19χρονο κεντρικό αμυ-
ντικό του ΠΑΟΚ στα ραντάρ κο-
ρυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, 
σκάουτς των οποίων παρακο-
λουθούν αδιαλείπτως τα παιχνί-
δια του, με την μετοχή του στο 
ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο να 
φτάνει συνεχώς σε limit up.

Στο πρώτο μόλις φιλικό της 
καλοκαιρινής προετοιμασίας του 
ΠΑΟΚ  συστήθηκε στο ευρύ κοι-
νό ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, 
παίζοντας στο δεύτερο ημίχρο-
νο της αναμέτρησης με τους Go 
Ahead Eagles. Στο δεύτερο, κό-
ντρα στην Γκρόνινγκεν, αγωνί-
στηκε σε ολόκληρο το ενενηντά-
λεπτο.

Τότε ήταν που προέκυψε η δι-
αρροή σχετικά με την αξιολόγησή 
του από τον ΠΑΟΚ. Δεκαπέντε 
εκατομμύρια ευρώ. Δεκαπέντε ε-
κατομμύρια ευρώ για ένα 19χρο-
νο παιδί, το οποίο δεν είχε βρεθεί 
ποτέ ως τότε στην πρώτη ομά-
δα του Δικέφαλου, δεν είχε την 
παραμικρή εμπειρία κορυφαίας 
κατηγορίας και απλώς μετρούσε 
τρία ημίχρονα στα πρώτα καλο-

καιρινά φιλικά.
Το timing για μια τέτοια αξιο-

λόγηση έμοιαζε τουλάχιστον ά-
καιρο. Ακόμη και ως ευφημισμός, 
μια τέτοια εκτίμηση περισσότερο 
σε ευχή παρέπεμπε παρά σε ο-
τιδήποτε που έστω ακουμπά σε 

όρια ρεαλισμού. Είχε να κάνει 
με τις προσδοκίες όσων πα-
ρακολουθούσαν από τις αρχές 
της ημερολογιακής χρονιάς τον 
«Κούλιε», τις συστάσεις του βο-
ηθού του Ράζβαν Λουτσέσκου, 
Κριστιάνο Μπάτσι, ο οποίος μαζί 

με τον Ζοζέ Μπότο ήταν οι θερ-
μότεροι υποστηρικτές όχι μόνο 
της άμεσης προαγωγής, αλλά και 
καθιέρωσης του Κουλιεράκη σε 
επίπεδο πρώτης ομάδας.

ΜίλανΝτόρτμουντ,Αγιαξ
ΜπενφίκακαιΑιντραχ

Κλήση που πλέον αλλάζει και 
τα δεδομένα της αξιολόγησης του 
Κουλιεράκη στο διεθνές στερέ-
ωμα. Την ενισχύει, την «τοκίζει» 
και ολοένα και περισσότερο, ήδη, 
κάνει εκείνη την καλοκαιρινή εκτί-
μηση, σιγά σιγά, να μοιάζει όχι 
ακόμη ρεαλιστική, αλλά σίγουρα 
καθόλου αδικαιολόγητη.

Δεν είναι υπερβολή πως 
ο Κουλιεράκης βρίσκεται στην 
database όλων των καλών, πο-
λύ καλών, ακόμη και κορυφαίου 
επιπέδου ομάδων της Ευρώπης. 
Στον ΠΑΟΚ το γνωρίζουν αυτό. 
Υπάρχουν άλλωστε μηχανισμοί 
-σε κάθε club- που μπορούν να 
το διασταυρώσουν και να το ε-
πιβεβαιώσουν. Ετσι κι αλλιώς, 
δεν είναι μυστικό. Φαίνεται από 
την ως τώρα κινητικότητα στην 
ποδοσφαιρική αγορά.

Διεθνής αγώνας 
ρολλερσκι

στο φράγμα
του Αλιάκμονα

Στην Αγ. Βαρβάρα  του Δήμου Βέροιας στο φράγμα του Αλιάκ-
μονα , στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2022, θα διεξαχθεί το 2ο κύπελλο 
Έλλαδος  ρόλλερσκι για όλες τις κατηγορίες με διεθνή συμμετοχή, 
σύμφωνα με τις προσκλήσεις πού επισυνάπτονται.

Κατηγορηματικά διέ-
ψευσε τα σενάρια νέας 
κλήρωσης στη Super 
League 2, λόγω των 
αποχωρήσεων που 
υπήρξαν, ο  πρόεδρος 
Λεωνίδας Λεουτσάκος.

Με δήλωση του σε αθλητική 
εφημερίδα, ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισμού ξεκαθάρισε ότι: “Δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση επα-

νάληψης της διαδικασίας. Περιμέ-
νουμε ότι την προσεχή εβδομάδα 
θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά 
με την κάλυψη των κενών”.

Υπενθυμίζεται ότι πρώτη επι-
λαχούσα για να πάρει τη θέση της 
Ξάνθης είναι η Ηλιούπολη, ενώ 
αναμένεται η απόφαση της ΕΠΟ 
για το 4ο σωματείο που θα ακο-
λουθήσει Παναχαϊκή, Προοδευτι-
κή και Μακεδονικό. Επιλαχόντες, 
μετά την Ηλιούπολη, είναι οι ΠΑΟ 
Ρουφ και Ηρακλής Λάρισας.
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Πέμπτη 22-09-2022

13:30-17:30ΜΑΤΑ-

ΤΗΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑ-

ΡΑΚΩΣΤΗ 18 (μπρο-

στά από πιάτσα ταξί) 

23310-63102

21:00-08:00 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20 

23310-23416

Φαρμακεία

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-09-2022 μέχρι 

25-09-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Η ΑΕΚ έκανε 
γνωστό πως 
τα εγκαίνια της 

OPAP Arena θα διεξα-
χθούν την Παρασκευή 
30 Σεπτεμβρίου στις 
20:30 το βράδυ και 
κάλεσε όλο τον κόσμο 
να βρεθεί στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μέσα από ένα βίντεο 
στον λογαριασμό της στο youtube 
έκανε γνωστό πως τα εγκαίνια της 
OPAP Arena τα οποία ήταν προ-
γραμματισμένα για τις 17 Σεπτεμ-
βρίου και τελικά αναβλήθηκαν θα 
διεξαχθούν την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου στις 20:30 το βράδυ 
και κάλεσε όλο τον κόσμο να βρε-
θεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μήνυμα στο βίντεο της ΑΕΚ 
αναφέρει:

«Στις 30 Σεπτεμβρίου η καρ-
διά μπαίνει στη θέση της. Τα τείχη 
υψώθηκαν. Το παρελθόν μας, ο 
φάρος μας. Το σπίτι μας, πολλά 
περισσότερα από ένα ποδοσφαι-

ρικό γήπεδο. Αυτό το βράδυ θα 
είναι όλοι μαζί μας. Στη μεγάλη 
γιορτή για την επιστροφή στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Παρασκευή 30 Σε-
πτεμβρίου στις 20:30 το βράδυ 
κόβουμε την κορδέλα της νίκης. 

Όλοι στο ΝΑΟ»
.Με βάση το πότε θα γίνουν 

τα εγκαίνια όλα δείχνουν σημαίνει 
πως το πρώτο εντός έδρας ματς 
στο νέο σπίτι της ΑΕΚ θα είναι 
αυτό της 6ης αγωνιστικής με α-

ντίπαλο τον Ιωνικό το οποίο είναι 
προγραμματισμένο για το Σαββα-
τοκύριακο 1-2 Οκτωβρίου αλλά 
ακόμα δεν έχει οριστεί.

ΑΕΚ: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
τα εγκαίνια της OPAP Arena

ΠΑΟΚ: Μίλαν, Ντόρτμουντ, Μπενφίκα, Αγιαξ
και Αϊντραχτ τσεκάρουν τον Κουλιεράκη

Λεωνίδας Λεουτσάκος »Δεν θα γίνει νέα κλήρωση
στη Super League 2»
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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.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 25 Σε-

πτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας αδελφού 
και θείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

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

Τα αδέλφια, Τα ανήψια, 
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 

2022 στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Γεννή-
σεως της Θεοτόκου στο Καλοχώρι Ημαθίας η 
Παναγιώτα Λαζαρίδου σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 

2022 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Αικατερίνη 
Μέλλιου σε ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «Μακάρι-
οι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται» μέσα από την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του παραρτήματος Βέροιας της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημο-
κρατικού Στρατού Ελλάδας (Π.Ε.Α.Ε.Α.-Δ.Σ.Ε.) καλεί τα μέλη του 
στην Γενική Συνέλευση και εκλογή της νέας διοίκησης την Κυρια-
κή 25 Σεπτέμβρη ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του επί της Πλατείας 
Ωρολογίου, Ν. 12.

Η Γενική Συνέλευση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) από τον 

Πρόεδρο.
2. Οικονομικός Απολογισμός από την Εξελεγκτική Επιτροπή - 

παρουσίαση έκθεσης Ε.Ε.          
3. Ομιλίες μελών και ερωτήσεις.
Κλείσιμο πρώτου θέματος από τον
-Ψήφιση έγκρισης απολογισμού δουλειάς του Διοικητικού Συμ-

βουλίου (Δ.Σ.).
-Ψήφιση έγκρισης του οικονομικού απολογισμού.
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Διανομή ψηφοδελτίων
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Σημείωση: Η κάλπη θα κλείσει 14.30 μ.μ.. Όποιος επιθυμεί 

να θέσει υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) θα 
πρέπει να καταθέσει αίτηση έως την Παρασκευή 23 Σεπτέμβρη 
2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑΣ»
Πρόσκληση σε τακτική

 Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη καλεί όλα τα 
μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 και ώρα 12.00 π.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωρ-
γάκη 4.

Με θέματα:
1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής 

της Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
3. Έκθεση ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση, λογοδοσίας και απαλλαγή ευθύνης του απερχόμε-

νου Δ.Σ.
5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών του Σωματείου, επει-

δή θεωρείται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία την πρώτη Κυριακή, 
οριστικά οι εκλογές  θα διεξαχθούν στις 9  Οκτωβρίου 2022 στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Σωματείου στη Θεσσαλο-
νίκη, επί της οδού Ολυμπίου Γεωργάκη 4, την ίδια ώρα με τα ίδια 
θέματα. 

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. παρακα-
λούνται να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση ή τηλεφωνικώς 
ή email στο Δ. Σ. και στo τηλ. 6936005602 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση peristereota752@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 
30-09-2022 προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο 
που θα τυπωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γ. Σ. έχουν τα 
μέλη που θα τακτοποιηθούν ταμειακώς μέχρι την ώρα έναρξης 
της Γενικής Συνέλευσης. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

Νέος κύκλος Βιωματικών 
Σεμιναρίων του «Έρασμου»  

στη Νάουσα
Μετά από μια τριετή πορεία 

επιτυχούς δραστηριότητας και 
σημαντικής αποδοχής από 
τους συμπολίτες μας,  τα Βι-
ωματικά Σεμινάρια του Συλλό-
γου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«Έρασμος» συνεχίζουν δυναμι-
κά με νέο κύκλο συναντήσεων 

στην πόλη της Νάουσας.
Η θεματολογία των σεμιναρίων πραγματεύεται μεταξύ 

άλλων: 
- Την αυτογνωσία
- Τον καθορισμό ορίων
- Την αναγνώριση αναγκών
- Τη διαχείριση συναισθημάτων
- Την αναγνώριση και αντιμετώπιση τοξικών σχέσεων
- Τη διαχείριση πένθους, άγχους, φοβιών κλπ.
Η δράση αποσκοπεί στην προσφορά ερεθισμάτων 

στους συμμετέχοντες, ώστε  να εκφραστούν ελεύθερα, να 
πειραματιστούν, να επεξεργαστούν τις εμπειρίες τους και 
να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περε-
ταίρω πληροφόρηση και δηλώσεις συμμετοχής στα γρα-
φεία του «Έρασμου» Μ. Αλεξάνδρου 17, στη Βέροια

Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00. Στο τηλ. 23310 
74073 ή στο Email: erasmos.veria@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαρι-

στεί θερμα :
1) Την κυρία Κατερίνα Κόγια για τη δωρεά των 40 € στη 

μνήμη των γονέων της Μαρίας και Αντωνίου.
2) Την οικογένεια του κυρίου Βασίλη Τσίλη για τη δωρεά 

των 150 € στη μνήμη της αγαπημένης  μητέρας του Ευαγγε-
λίας.

3) Την κυρία Πολυτίμη για τη δωρεά των 30 € στη μνήμη 
της Βασιλικής Κεσόγλου

4)  Ανώνυμη κυρία για  τη δωρεά των 50 € ως οικονομική 
ενίσχυση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας  
και Περιχώρων ανακοινώνει ότι θα τελέσει θεία λειτουργία 
μετά αρτοκλασίας το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022  από 
07.00 έως 10.00 για να τιμήσει τη μνήμη του εορτάζοντος 
Αγιορείτη Οσίου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια, όπου βρίσκεται το 
παρεκκλήσιο του τιμωμένου Οσίου.

Ανακοινώνεται επίσης ότι την παραμονή της Εορτής, 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18.00, θα τελεστεί 
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και θα επακολουθήσει 
περιφορά της Ιερής Εικόνας του Οσίου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥ-
ΚΟΥΖΕΛΗ.

Προσκαλούνται οι τοπικές Αρχές, τα μέλη του Συλλό-
γου, οι Φίλοι του Αγίου Όρους και οι λοιποί Χριστιανοί, 
όπως συμμετάσχουν στις παραπάνω λατρευτικές εκδη-
λώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 

τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 
δίπλα στην πρώην ALPHA 
BANK. Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 209 
τ.μ., συντελεστής δόμησης 
1,2, Διογένους με Πιερίδων 
Μουσών γωνία, Βέροια. 
Τηλ.: 2331 300901, 6944 
555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 

άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γ ια αγορά 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

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

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που 
βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. 
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία 
διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 48τμ, Ελ. Βενιζέλου 
35, κέντρο Βέροιας. 1ος όροφος, προσόψεως, 
μπαλκόνι στην πρόσοψη, χωρίς ασανσέρ, ενερ-
γειακής κλάσης Δ. 1 Υ/Δ, 1 μπάνιο, 1 Σ/Κ, χωλ. 
Ανακαινισμένο 08/2022. Αυτόνομη θέρμανση/ψύξη 
με 2 κλιματιστικά LG A+++. Κουφώματα ενεργειακά 
PVC, σίτες, ρολά, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλέφω-
νο. Έπιπλο κουζίνας με νεροχύτη και απορροφη-
τήρα inox. Μπάνιο πλήρες, με παράθυρο, θερμο-
σίφωνο ηλεκτρικό 80λτ. Κατάλληλοκαιγιαεπαγ-
γελματικήστέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6982119584, 
6971806111.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

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.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την 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  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 32 στρέμματα, με δυνατό-
τητα επέκτασης ακόμη 16στρεματων (μπάντα)  200 x 
200, 4 όψεων, πρόσοψη 200 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 4.000 τ.μ., ρεύμα - νερό, μεσίτες δεκτοί, πλησίον 
εργοστασίου ΑΣΠΙΣ στο Ζερβοχώρι, ποτιστικό δίκτυο 
περιμετρικά, πάνω στο δρόμο δίπλα στο χωριό, ηλιό-
λουστο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, κατάλληλο 
για καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, εργοστάσιο, κατοι-
κία, κτήμα, διαθέσιμο,  τιμή, συζητήσιμη, 2.200,00€ 
το στρέμμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα τηλέφωνα: 
2332047779 , 6932440846



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα από 120 
τ.μ. και πάνω (3 ή 4 δωμάτια) για 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιοχή Βέροιας. 
Τηλ.: 6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πλή-

ρως ανακαινισμένο, στην Τριανδρία 
Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, σαλόνι, χωλ, 
κουζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 
condition, πολύ κοντά στα Πανεπι-
στήμια. Πληρ. κιν.: 6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 
1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 
τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στη 
Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, ανα-

καινισμένο, χωρίς θέρμανση, χω-
ρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 
6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 

τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατάρι, εξαι-
ρετικής προβολής σε άριστη κατά-

σταση κοντά στη Γέφυρα Κούσι-
ου. Πληρ. τηλ.: 6972 269839 κος 
Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 
τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 
6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χω-
ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-
πωλείο για πρωινες ώρες στη Βέ-
ροια. Τηλ.: 23310 27727, ώρες 
επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-
δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 
Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 
427753.

ΗΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΙΚΕ –GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρί-
ου-βοηθό λογιστή για τη στελέχω-
ση του λογιστηρίου της στη Βέ-
ροια. Παλαιότερη εμπειρία σε αντί-
στοιχη εμπορική εταιρία θα ληφθεί 
υπόψη. Αποστολή βιογραφικών: 
career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φροντί-
ζει άτομο με αστάθεια στα πόδια. 
Πληρ. τηλ.: 6970 510164 ή 23310 
66976 στη Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ  ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-
δα και περιποίηση ηλικιωμένων, 
με πείρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 
839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη και 
περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 6945 
738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-
δα και περιποίηση ηλικιωμένων για 
24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με κο-

πέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, χω-
ρίς παιδιά, με αρχές, για σοβαρό 
σκοπό. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 
κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα,κλειστό parking  
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
-ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ. 
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

ΠωλούνταιΓκαρσονιέρες:
ΚΕΝΤΡΟ 67τμ.1Δ,ΣΚ,WC 45000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 54τμ 1Δ,ΣΚ,WC 40000ευρώ

ΠωλούνταιΜονοκατοικίες:
ΑΣΩΜΑΤΑ σε οικόπεδο 490τμ με 2διαμερίσματα(100τμ ισόγειο 
και 115τμ 1ου ορόφου),λουξ .165.000 ευρώ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 80τμ.2Δ,Σ,Κ,αυλή με Θέα 55.000ευρώ.
ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 100τμ.4Δ,Σ,Κ,38.000Ε
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι,ενδοδα-
πέδια θέρμανση και ισόγειο διαμέρισμα 2Δ,ΣΚ,WC,γκαράζ 
360.000ευρώ.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 300τμ πολυτελείας,4Δ,Σ,Κ,3WC,σάου-
να,ενδοδαπέδια θέρμ,τζάκι,γκαράζ,μεγάλη αυλή με μπάρμπε-
κιου 350.000ευρώ.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 65τμ σε οικόπεδο 850τμ 40.000ευρώ.

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  υπόγειο.Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ.
ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρνα 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέ-
ρισμα 130τμ 1ου ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο 5355τμ (και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων), χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 

56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.
ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοΚουζίνα,αποθήκη,ατομι-
κό λέβητα πετΡελαίου,τζάκι,aircondition,320ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου ορόφου,1δωμάτιο,κουζίνα,χωρίς θέρμανση 
200ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 1Δ,ΣΚ,μπάνιο,θερμοσυσσωρευτές  200ευρώ.
ΡΟΛΟΙ επιπλωμένη,λουξ,1Δ,ΣΚ,WC ηλεκτρικές συσκευές,α-
τομ.θέρμανση  πετρελαίου,χωρίς κοινόχρηστα 340 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται ο λαγαριασμός ύδρευσης)

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ. 200€
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.700ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

Η  εταιρία ΣΟΥΛΗΣΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ Σκύδρας-Βέροι-
ας αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες :

-Μηχανικούς
-Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων
-Ηλεκτρονικούς
-Πωλητές
-Οδηγούς φορτηγών κατηγορίας Ε
-Τεχνικούς με εμπειρία σε βιομηχανία πλαστικών
-Χειριστές extruder
-Χειριστές φορμαριστικών μηχανημάτων
E-mailsoulis@soulis.grΤηλ.Επικοινωνίας23810-82400

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με 
γνώσεις Λογιστικής και 
Μισθοδοσίας. Πληρ. τηλ.: 
6932 245383.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304



Ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί της Τετάρτης(21/9) στο αίθριο 
του Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Σταματάς, συνοδευόμενος από τον π. Μητροφάνη Του-

τζιαράκη και τον διάκονο Γεώργιο. Ο π. Παύλος 
μετέφερε το μήνυμα και τις ευχές του Μητροπολίτη 
Παντελεήμονα και στην σύντομη ομιλία του αναφέρ-
θηκε στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, μία από τις 
σημαντικότερες ιστορικές και εκκλησιαστικές προ-
σωπικότητες, ο οποίος «ανέδειξε» τον βίο και το 
έργο του Άγιου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, του Αγίου 
προστάτη της Δικαιοσύνης, που γνωρίζουν και τιμούν 
όσοι την υπηρετούν. 

Στο κατάμεστο αίθριο παραβρέθηκαν ο βουλευτής 
Ημαθίας της Ν.Δ. και δικηγόρος Τάσος Μπαρτζώκας, 
ο αντιδήμαρχος Τεχνικών και πρώην πρόεδρος του 
Δ.Σ.Β. Αλέξης Τσαχουρίδης, ο Διευθύνων το Πρω-
τοδικείο Βέροιας, πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος 
Στιβακτάκης με το σύνολο σχεδόν των δικαστών, ο 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Στέρ-
γιος Σουροβίκης με τα μέλη του Δ.Σ., δικηγόροι και 
δικαστικοί υπάλληλοι.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

P Έτσι όπως 
τα πάνε τα κανάλια, 
κάποια στιγμή θα 
γίνει σίριαλ όπου 
ένας ΚΚΕ Μ-Λ θα 
ερωτεύεται μία Μ-Λ 
ΚΚΕ…

P  Να δείτε που 
αυτή με τα φρύδια 
στο GNTM βγήκε για 
να μας θυμίσει ότι ήλ-
θε η ώρα του Καρα-
μανλή.

P Καθόλου υδα-
τάνθρακες, ελαφριά 
γεύματα και πολλά ψάρια οι διατροφικές συνή-
θειες της βασίλισσας Ελισάβετ, που έφτασε στα 
96. Δηλαδή εμείς κι εδώ που φτάσαμε άθλος 
είναι.

P Αστρολόγος έπεσε θύμα ληστείας. Οι δράστες 
ήταν διαβασμένοι γι’ αυτήν. Η αστρολόγος όχι. Αν και 
θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο ε;

P Βρέθηκαν επιτέλους ίχνη ζωής στον Άρη. 

Τώρα ψάχνουν για ίχνη υποκλοπών.

P Η μάνα μου όταν ήμουν μικρός είχε μεγάλο 
άγχος για την ακοή μου. Θυμάμαι ότι κάθε μέρα με 
ρωτούσε: «Ακούς τι σου λέω;»

P Δυστυχώς, στην πορεία κόλλησε και η α-
γάπη.

 P Δεν βλέπει που τα τελευταία χρόνια δεν 
μπορεί να επιτύχει στο φαγητό το αλάτι. Ή καθόλου 

ή πολύ.

P Της πρότεινα προχθές να το βάζει 
με αλγόριθμο.

P Δηλαδή εμείς οι σώγαμπροι δεν δικαι-
ούμαστε κανένα επίδομα; Όλος ο κόσμος 
παίρνει.

P Αλήθειες να λέμε. Πολλές ωραίες 
είχε ο παλιός ελληνικός κινηματογρά-
φος. Καμία δεν λαχταρήσαμε όσο την 
Καραγιάννη.

P Κι από το νέο ελληνικό τη Δήμητρα 
Ματσούκα. Διότι ακόμη και ήμερα κάτι τρέ-
χει με τη δίπλα.

P Εγώ στην πορεία της ερωτικής 
μου ζωής έκανα πολλές φίλες.

P Αν είχα λεφτά όμως, πιθανότατα να μην είχα 
καμία.

P Το ‘αν’ εσπάρθη πολλές φορές, αλλά δεν 
εφύτρωσε. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

P Και:
Ένας σκύλος μπαίνει σε ένα κρεοπωλείο, πλη-

σιάζει τον χασάπη και του γαυγίζει. Ο χασάπης τον 
ρωτάει τι θέλει. Ο σκύλος πηγαίνει εκεί που ήταν το 
χοιρινό και γαυγίζει. Ο χασάπης πάλι με τη σειρά του 
τον ρωτάει πόσες χοιρινές μπριζόλες θέλει. Ο σκύ-
λος γαυγίζει τέσσερις φορές, και αμέσως πηγαίνει 

δίπλα στο ταμείο για να πάρει το ανάλογο ποσό ο 
χασάπης από το πορτοφόλι που είχε στο περιλαίμιό 
του. Ο χασάπης παίρνει τα χρήματα και φορτώνει το 
σκύλο με το κρέας.

Παραξενεμένος ένας πελάτης αποφασίζει να πα-
ρακολουθήσει τον σκύλο. Μετά από μερικά τετράγω-
να, ο σκύλος πηγαίνει σε κάποιο σπίτι και γρατζουνά 
την πόρτα. Μετά από λίγο το αφεντικό του ανοίγει 
την πόρτα και αρχίζει να χτυπάει τον σκύλο με μια ε-
φημερίδα. Παραξενεμένος αλλά και ενθουσιασμένος 
ο παρατηρητής, φωνάζει στο αφεντικό του σκύλου:

-Κύριε μου γιατί χτυπάτε το σκυλί; Είναι πάρα 
πολύ έξυπνο!

-Είναι το άτιμο, αλλά πάλι ξέχασε τα κλειδιά του!
Κ.Π.
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Αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας 
για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους
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