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Επιτέλους συνεννόηση
για την τουριστική ανάπτυξη 

της Ημαθίας! 
Η είδηση που κόμισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού 

του δήμου Βέροιας Λάζαρος Ασλανίδης μέσω ραδιο-
φωνικής συνέντευξης στον ΑΚΟΥ 99.6, για την ενιαία 
προσπάθεια Αντιπεριφέρειας και δήμων Βέροιας, 
Νάουσας, Αλεξάνδρειας για την συνολική τουριστι-
κή ανάπτυξη της Ημαθίας μόνο ως θετική μπορεί 
να εκληφθεί. Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο είναι 
αυτονόητο και έπρεπε να τρέχει εδώ και χρόνια, 
στην Ημαθία ο καθένας είχε το δικό του «μπαϊράκι». 
Δεν αιθεροβατούμε ότι ξαφνικά η Ημαθία θα γίνει το 
επίκεντρο του κόσμου, ωστόσο όπως είπε και ο κ. 
Ασλανίδης το μικρό κομμάτι της τουριστικής πίτας 
που μας αναλογεί να το λάβουμε και να μην μας το 
παίρνει η Θεσσαλονίκη που θα πρέπει να δούμε την 
εγγύτητα μαζί της ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Επο-
μένως ας σηκώσουν τα μανίκια Αντιπεριφέρεια και 
οι 3 δήμοι και με όχημα την ΑΝ.ΗΜΑ να χτίσουν μια 
συνεργασία που θα φέρει ανάπτυξη του τουριστικού 
προϊόντος για την περιοχή μας.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Η Ολυμπία Αποστόλου 
σήμερα το μεσημέρι

στα ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ 

Στο στούντιο του ΑΚΟΥ 99,6 και την εκπομπή ΛΑΪ-
ΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ είναι καλεσμένη σήμερα το μεσημέρι στις 
13.00-14.00 η οικονομολόγος και μέλος του πολιτικού συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Ολυμπία Αποστό-
λου. Για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, τα αγροτικά, 
την ακρίβεια, την έκρηξη του ενεργειακού κόστους, αλλά 
και τα εκλογικά θα συζητήσει ζωντανά η Ολυμπία Αποστό-
λου με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη μέσα 
από την ραδιοφωνική συχνότητα του ΑΚΟΥ 99,6 και με 
εικόνα σε live streaming μέσω facebook. Συντονιστείτε!!!
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Πολυξένης μαρτ.

Καλοριφέρχωρίςσεμεν,νύχτες
χωρίςψυγείοκαιτοκέικάψητο,

κύριεΥπουργέ;
ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, μας έδωσε το υπουργείο, παράλληλα με 

την ανακοίνωση των κλιμακωτών επιδοτήσεων ρεύματος για τον Οκτώβριο, για 
να μας προετοιμάσει εν όψει του χειμώνα που έρχεται, ο οποίος κατά δήλωση του 
υπουργού οικονομικών θα είναι εκτός από δύσκολος, και μακρύς… Το προσδιόρισε 
μάλιστα χρονικά το ενεργειακόζόρι, τουλάχιστον μέχρι και το 2023… Κι όταν σου 
λέει πολιτικός κάτι τέτοιο και μάλιστα ενόψει εκλογικής χρονιάς, βάλε εσύ κάτι πα-
ραπάνω κι άστο στο…2024 -΄25!

Προσπερνώ την μελλοντολογία και στέκομαι σε κάποια σημείαsos του πίνακα 
με τις συστάσεις του Υπουργείου για να καίμε λιγότερο ρεύμα:

-Αφήστε λέει ελεύθερα ταθερμαντικάσώματα,μηντακαλύπτετε. Θα τρίζουν 
τα κόκκαλα της γιαγιάς μου.. Στην ξυλόσομπα ξενυχτούσε με το τσιγκελάκι για να μας 
προικίσει. Δυο συρτάρια με σεμεδάκια και να μην μπορείς να τα αξιοποιήσεις; Εμπο-
δίζειτηναπόδοσητουκαλοριφέρ,τοσεμέν; Δεν φτάνει που μας τα πέταξαν, με το 
έτσι θέλω, από την τηλεόραση που την έκαναν έναν πόντο πάχος; Έλεος!

-Δεύτερο ατόπημα του υπουργείου: Περιορίζουμελέειτηδιάρκειαπουαφή-
νουμεανοιχτήτηνπόρτατουψυγείου…Ναγελάσωήνακλάψω;

Ξέρεις πόσος κόσμος σηκώνεται τις νύχτες και περνάει την ώρα του χαζεύοντας 
μπροστά στο ανοιχτό ψυγείο; Πόσος κόσμος κάνει ψυχοθεραπεία, ενώπιος ενω-
πίω, με το περιεχόμενο των δοχείων φύλαξης τροφίμων, γλυκών και αλμυρών και 
στο τέλος φρούτο; Έλεος!

-Τρίτη επισήμανση του υπουργείου: Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριοσε
χαμηλήθερμοκρασία. Τι μας λέει δηλαδή; Μηντυχόνκαιλεκιαστείτεσκληρά, 
καθότι οι σκληροί λεκέδες τη θέλουν τη θερμοκρασία τους. Ελαφρύπλυσιματάκι
κιότιβγει…Συναφής σύσταση και η ρύθμιση του θερμοστάτη του θερμοσίφωνα 
σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Εμμέσως πλην σαφώς, σου λέει ξέχνα το ζεστό σου 
μπάνιο κάθε μέρα… Ένατηβδομάδακαιπολύσουείναι… Τάλεγε ο Ζήκος όταν 
τον μπουγέλωνε η άλλη  απ΄ το παράθυρο και γελούσαμε…

-Και για το τέλος, το καλύτερο: Κλείνουμε τονφούρνομας10με 15λεπτά
πριν τελειώσει το μαγείρεμα, διότι η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί,λέει, για να 
ετοιμαστεί το φαγητό μας. Έψησεςποτέυπουργέμουστοφούρνοκέικήπίτα;
Σίγουρα όχι!  Ειδάλλως,  δεν θα το τολμούσες ποτέ! Μην σ ακούσει κανας Άκης, 
καμιά Αργυρώ, καμιά Βέφα, ότι σβήνεις φούρνο 15 λεπτά νωρίτερα…Ακόμα και το 
κοτοπουλάκι, στο τελευταίο τέταρτο ξεροψήνει πετσούλα… Έλεος!

 Αυτά προς το παρόν κι ελπίζουμε σε επανεξέταση!

Ελεύθερη
η είσοδος

σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς 

χώρους το 
Σαββατοκύριακο

Ελεύθερη θα είναι η είσο-
δος, αυτό το Σαββατοκύριακο  
24 και 25 Σεπτεμβρίου,  στους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα 
μουσεία και τα μνημεία όλης 
της χώρας, με υπουργική από-
φαση, λόγω των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς.

Στην  απόφαση  αναφέρε-
ται συγκεκριμένα η ελεύθερη 
είσοδος και η απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής α-
ντιτίμου στους οργανωμένους 
αρχαιολογικούς χώρους, τους 
ιστορικούς τόπους, τα μνημεία 
και τα μουσεία τα οποία ανή-
κουν στο Δημόσιο και διαχειρί-
ζεται το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, σε κάποιες κα-
θορισμένες ημέρες, όπως:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνή-
μης Μελίνας Μερκούρη),

• 18η Απριλίου (Διεθνής Η-
μέρα Μνημείων),

• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέ-
ρα Μουσείων),

• Τελευταίο σαββατοκύριακο 
Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρω-
παϊκών Ημερών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς),

• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Ε-
ορτή) και

• Πρώτη Κυριακή κάθε μή-
να από 1η Νοεμβρίου έως 31η 
Μαρτίου

Εργασίες της Π.Ε. Ημαθίας στον δρόμο του Σελίου

Στις 25 Αυγούστου γράφαμε από την παρούσα 
στήλη «Επικίνδυνες «νεροφαγιές» λίγο πριν την 
είσοδο στο Σέλι!» και χτυπούσαμε καμπανάκι ενό-
ψει χειμώνα για την κακή κατάσταση του οδοστρώ-
ματος, αλλά και του παρακείμενου αύλακα στο 
πρανές δίπλα από το οδόστρωμα. Χθες το πρωί 
συνεργείο της Αντιπεριφέρειας με σκαπτικό μηχά-
νημα πραγματοποίησαν εργασίες επιχωμάτωσης 
στα σημεία που είχαν «αδειάσει» από τις σφοδρές 
βροχοπτώσεις για να μην υπάρχει επικίνδυνη υψο-
μετρική διαφορά, αλλά για να προστατευθεί και το 
οδόστρωμα. Ήταν πραγματικά απαραίτητη παρέμ-
βαση γιατί ξαφνικά μπορεί να χειμωνιάσει και τότε 
θα είναι δύσκολες τέτοιου είδους εργασίες.  



Έναν μίνι απολογισμό για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, 
τον σχεδιασμό και τις συνεργασίες για την τουριστική προβολή της 
Βέροιας και ευρύτερα της Ημαθίας που έβγαλε μάλιστα και «φρέ-
σκιες» ειδήσεις περιελάμβανε η ραδιοφωνική συνέντευξη του αντι-
δημάρχου Τουρισμού του δήμου Βέροιας Λάζαρου Ασλανίδη στους 
Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη στην εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ του ΑΚΟΥ 99,6 το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου.

«Θα αναβαθμιστεί και θα εμπλουτιστεί 
το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 

της επόμενης χρονιάς»
Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η φετινή επαναφορά του Φεστιβάλ 

Παραδοσιακών Χορών έγινε «σημαζεμένα», όπως όταν ξεκίνησε 
το 2016 με την συμμετοχή μόνο τοπικών συλλόγων. Παρόλα αυτά 
ήταν άκρως επιτυχημένο και ως δημοτική αρχή χάρηκαν με την 
χαρά των συμμετεχόντων χορευτών, μελών Δ.Σ. των συλλόγων, 
αλλά και των απλών πολιτών που χόρεψαν και απόλαυσαν τις τριή-
μερες εκδηλώσεις. Ο κ. Ασλανίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση 
υπογράμμισε ότι για την επόμενη χρονιά ήδη υπάρχει βούληση 
και σχεδιασμός το Φεστιβάλ να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί 
με την συμμετοχή συλλόγων από το εξωτερικό και να αυξηθούν οι 
ημέρες διάρκειάς του. Ήδη όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος από την 
επομένη της λήξης του Φεστιβάλ στις 6 Σεπτεμβρίου έχει συνεδρι-
άσει δύο φορές η οργανωτική επιτροπή σχεδιάζοντας τα δρώμενα 
της επόμενης χρονιάς, έχοντας την στήριξη του δημάρχου και όλων 
των πολιτιστικών συλλόγων που έχουν αγκαλιάσει την προσπάθεια.  

Για το εθελοντικό πρόγραμμα 
ξεναγήσεων στη Βέροια

Τις θερμές ευχαριστίες και την βαθιά ευγνωμοσύνη του εξέ-
φρασε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού για την εθελοντική προσφορά 
του συνταξιούχου δασκάλου και συνεργάτη του ΛΑΟΥ, Μάκη Δη-
μητράκη, ο οποίος διαθέτει τον χρόνο και τις γνώσεις του για να 
ξεναγήσει τον κόσμο στη Βέροια και να τους μεταφέρει την όμορφη 
εικόνα της πόλης. Όπως διευκρίνισε ο κ. Ασλανίδης «η συνεργασία 
με τον κ. Δημητράκη ξεκίνησε με τους μαθητές που θελήσαμε να 
περπατήσουν στην πόλη και να μάθουν σημεία, αξιοθέατα και την 
ιστορία της που σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουν πολλοί δημότες». 
Χαρακτήρισε τον κ. Δημητράκη μεγάλη μονάδα και «ευκαιρία», α-
φού στην παρούσα στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι πιο 
οργανωμένο από πλευράς δήμου.

Η προσέγγιση των τουριστικών γραφείων για να μπει η Βέ-
ροια στον τουριστικό χάρτη

Για την τουριστική προβολή της Βέροιας και την προσέγγιση 
μεγάλων τουριστικών πρακτορείων ο αντιδήμαρχος Τουρισμού α-
νέφερε: 

«Η Βέροια προς το παρόν είναι προορισμός για «γρήγορο του-
ρισμό», αφού τα τουριστικά γραφεία φέρνουν τον κόσμο τους για 
να δουν στοχευμένα 2-3 πράγματα και φεύγουν. Αυτό σταδιακά 
αλλάζει, ωστόσο χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πολλή δουλειά. 
Με τον ειδικό συνεργάτη του δημάρχου Γιάννη Βαλαχή προχωρή-
σαμε το καλοκαίρι στην δημιουργία μιας μελέτης που προωθήσαμε 
στα τουριστικά γραφεία και που προβάλλουμε τα οφέλη που θα έχει 
ο επισκέπτης-τουρίστας περπατώντας στο κέντρο της Βέροιας και 
γνωρίζοντας παράλληλα με τα αξιοθέατα, το βεροιώτικο ρεβανί, τσί-
πουρο κ.λ.π. Παράλληλα σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων 
Ημαθίας και μέσα από κάποια προγράμματα προσπαθούμε να εντά-
ξουν 12 μεγάλα τουριστικά πρακτορεία της Ελλάδας την Βέροια ως 
αποκλειστικό προορισμό για να «μπλεχτούν» οι πελάτες τους στους 
δρόμους της πόλης και να την γνωρίσουν καλύτερα». 

Μέσω ΑΝ.ΗΜΑ ο ενιαίος
 συντονισμός Αντιπεριφέρεια και δήμων για την

 τουριστική ανάπτυξη της Ημαθίας
Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού έδωσε την πρώτη θετική είδηση για 

την τουριστική προβολή του τόπου μας, αναφέροντας στην συνέ-
ντευξη την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα στην Αντιπεριφέρεια με την συμμετοχή και των 3 δήμων 
του νομού. Συγκεκριμένα ανέφερε: 

«Η τουριστική προβολή του τόπου μας χρειάζεται δουλειά 365 
ημέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση, αφού η Βέροια δεν έχει θάλασσα 
για να λειτουργεί εποχιακά, αλλά έχει να προσφέρει ομορφιές και να 
προσελκύσει επισκέπτες όλο τον χρόνο. Σε αυτή την προσπάθεια 
χρειάζεται η σύμπραξη όλων, δήμων, Περιφέρειας, Επιμελητηρίου, 
φορέων. Με χαρά ανακοινώνω για πρώτη φορά ότι την προηγούμε-
νη εβδομάδα συναντηθήκαμε στην Περιφέρεια οι 3 δήμοι του νομού 
θέλοντας να θέσουμε την Ημαθία ως πρότυπο τουριστικό προορι-
σμό. Αυτό επιβάλλεται από το υπουργείο Τουρισμού να υλοποιηθεί 
μέσω ενός κοινού φορέα, στην περίπτωσή μας έχουμε την ΑΝ.ΗΜΑ, 
στην οποία συμμετέχουμε όλοι ως μέτοχοι και μετά από την εκπόνη-
ση μιας μελέτης που θα καταθέσουμε μπορούμε να προχωρήσουμε 

στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Ξεκαθαρίζω ότι δεν θέλω να 
μείνουμε στην μελέτη, αλλά να κάνουμε πράξη αυτό που έχουμε 
σκεφθεί για τον συντονισμό όλων των φορέων, ξενοδόχων, εστία-
σης για να δημιουργήσουμε μια κοινή συνιστώσα για την τουριστική 
ανάπτυξη. Από την στιγμή που ανέλαβα την αντιδημαρχία έχω 
εξαιρετική συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Αντιπεριφέρειας, 
όπως αντίστοιχα επιδιώκω να έχω καλές σχέσεις και με τους άλλους 
δήμους, αφού δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, αντίθετα μόνο να κερ-
δίσουμε με την συνεργασία. Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να πά-
ρουμε το τουριστικό κομμάτι που μας αναλογεί, το οποίο είναι μικρό, 
αλλά μέχρι τώρα το απορροφά και αυτό η Θεσσαλονίκη». 

Έρχεται πρόγραμμα 311 χλμ. ποδηλατικών
 και περιπατητικών διαδρομών στο δήμο Βέροιας 

Την στήριξή του στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της εβδομάδας κι-
νητικότητας εξέφρασε ο Λάζαρος Ασλανίδης, ο οποίος απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση για τα οφέλη μιας τέτοιας δράσης και ειδικά για 
την ιδιομορφία της Βέροιας σε σχέση με το ποδήλατο, ανέφερε ότι 
«τελικά κάτι μένει» παρά το γεγονός ότι η πόλη είναι δύσκολη και 
δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για ποδήλατο, ωστόσο έχει παρατηρηθεί 
ότι μετά από τέτοιες δράσεις για κάποιες εβδομάδες υπάρχει αύξη-
ση της χρήσης του ποδηλάτου και των δημοτικών κοινόχρηστων 
ποδηλάτων ειδικά από νεαρές ηλικίες. 

Η δεύτερη είδηση που έβγαλε η συνέντευξη Ασλανίδη είναι ένα 
πρόγραμμα 311 χλμ. ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών 
στο δήμο Βέροιας που είναι προς υλοποίηση. Ο αντιδήμαρχος 
ανέφερε: «Μόλις σήμερα παρέλαβα μελέτη που αφορά 311 χλμ. πο-
δηλατικών και περιπατητικών διαδρομών στο δήμο Βέροιας, που θα 
κατατεθεί μόλις ανοίξει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόκειται για 26 
διαφορετικές διαδρομές στο Βέρμιο και τα Πιέρια με συγκεκριμένη 
κλίμακα για να γνωρίζει εκ των προτέρων κάποιος την δυσκολία, την 
διάρκεια της κάθε διαδρομής. Στην πόλη όντως τα πράγματα είναι 
δύσκολα, αλλά τα βουνά μας προσφέρονται. Το χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα που θα εντάξουμε την μελέτη κανονικά θα έτρεχε μέσα στον 
Σεπτέμβριο, αλλά πήρε μια μικρή παράταση, ωστόσο θα είμαστε ο 
δεύτερος δήμος στη χώρα που θα υλοποιήσει τέτοιου είδους πρό-
γραμμα ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών σε ορεινό όγκο. 
Επειδή η στόχευσή μας είναι  περίπατοι και βόλτα χωρίς μεγάλη δυ-
σκολία, η αφετηρία των διαδρομών θα είναι από το Σέλι, την Φυτειά 
και το Ξηρολίβαδο, ενώ θα υπάρξει διαδρομή με κλίση μικρότερη 
των 5 μοιρών που θα χαρακτηριστεί κατάλληλη για ΑμεΑ».

Βήμα του Αποστόλου Παύλου
 και έλλειψη υποδομών

Δεν θα ήταν δυνατό να μην τεθεί το θέμα της κατάστασης που 
επικρατεί στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, με τον χώρο στάθμευ-
σης των πούλμαν και το μπλοκάρισμα της κίνησης των αυτοκινή-
των, όπως και για τις τουαλέτες που δεν υπάρχουν και οι τουρίστες 
τρέχουν στα καταστήματα της πλατείας Ωρολογίου. Ο κ. Ασλανίδης 
παραδέχθηκε ότι είναι ένα δύσκολο σημείο, πυκνοκατοικημένο, που 
όπου και να σκάψεις βρίσκεις αρχαία, γεγονός που δυσχεραίνει 

τις όποιες παρεμβάσεις και γι’ αυτό δεν θεωρεί ότι μπορεί να δο-
θεί λύση στο θέμα με τις τουαλέτες. Αναφορικά με την στάθμευση 
υποστήριξε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας χώρος περιφερειακά της 
πόλης που θα παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία και στο σημείο 
θα σταθμεύουν για λίγο μόνο για να ανεβοκατεβαίνει ο κόσμος, α-
φού παρατηρούνται προβλήματα όταν προσπαθούν να παρκάρουν 
στον περιορισμένο χώρο μπροστά στο δημοτικό σχολείο ή όταν 
επιχειρούν αναστροφή διακόπτοντας την κυκλοφορία. Όλα αυτά, ό-
πως υπογράμμισε, θα είναι το αντικείμενο μιας μεγάλης μελέτης σε 
συνεργασία και με την Μητρόπολη για την ανάπλαση όλης της πε-
ριοχής, περιλαμβάνοντας και την πλατεία Ωρολογίου με το Παλαιό 
Δικαστικό Μέγαρο που αναμένουν με την υπογραφή του ημαθιώτη 
υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου να παραχωρηθεί στον 
δήμο Βέροιας. 

*παρακολουθήστε το βίντεο 
της συνέντευξης στο laosnews.gr   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Συνέντευξη του αντιδημάρχου Τουρισμού Λάζαρου Ασλανίδη στον ΑΚΟΥ 99.6

Ξεκινά ενιαία προσπάθεια Αντιπεριφέρειας και των 3 Δήμων 
για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ημαθίας

-Πρόγραμμα 311 χλμ. ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών στο δήμο Βέροιας
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Στα πλαίσια του συνθήματος «ΨΑΞΕ – 
ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ» η Προδιοικητής της 247 
Περιφέρειας Inner Wheel Ελλάδας Βιβή Ιατρο-
πούλου αναφέρθηκε σε ένα θέμα από αφορά 
τα μηνύματα της προσφοράς των μελών του Ο-
μίλου I.W. Βέροιας στα 25 χρόνια ύπαρξής του.

«Όταν μιλώ φίλες μου σε ένα ακροατή-
ριο, συχνά συλλαμβάνω τον εαυτό μου να 
παραθέτει λόγια άλλων. Παρά το γεγονός ότι 
αυτά τα γνωμικά ή τα λόγια που χρησιμοποιώ σπανίως 
προέρχονται από πηγές του I.W. εκφράζουν όμως τα 
παγκόσμια διδάγματα του I.W. όπως τα Ινεργουιλικά μας 
έργα προσφοράς.

Ένας Αμερικανο-Λιβανέζος, ο Τζιμπράν Χαλίλ (1883 
– 1931), φιλόσοφος, ποιητής, συγγραφέας, καλλιτέχνης 
έγραψε: Όταν δίνεις από τα υπάρχοντά σου δεν δίνεις 
παρά ελάχιστα. Δίνεις όμως αληθινά και πραγματικά μό-
νο όταν δίνεις από το εαυτό σου.

Όντως αυτά είναι τα τέλεια λόγια που ταιριάζουν στην 
χαρά που δοκιμάζουμε όταν κάνουμε τις προσφορές μας 
όλα τα μέλη του Ομίλου μας προς τους φιλανθρωπικούς 
συλλόγους της πόλης μας και προς τους αναξιοπαθού-
ντες συνανθρώπους μας εκτελώντας το ανθρωπιστικό 
μας έργο.

Πολύ συχνά έρχεται στο μυαλό μου τα λόγια της 
συζύγου του προέδρου των Η.Π.Α., της Ελεονόρας 
Ρούσβελτ (1884-1962) η οποία είπε: το μέλλον ανήκει σ’ 
αυτούς που πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους.

Σίγουρα είναι έτσι, γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη 
από ανθρώπους με όραμα, ανθρώπους που έχουν την 
ικανότητα να κάνουν όνειρα.

Κάθε μέρα στο I.W. βλέπουμε πως αυτά τα όνειρα 
επηρεάζουν τα πράγματα που κάνουμε, γιατί το να ο-
νειρεύεσαι μόνο δεν είναι αρκετό – πρέπει να κάνεις τα 
όνειρά σου πράξη.

Στα 25 χρόνια ύπαρξης του ομίλου μας ο ένας από 
τους στόχους μας είναι η ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Σε συνδυασμό με 
τους άλλους δύο, την ΦΙΛΙΑ και την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Από 
την πρώτη ημέρα 13 Ιουνίου 1998 που πήραμε τη ΧΑΡΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ και το σήμα του Inner Wheel στο πέτο μας, 
όλα τα μέλη είχαμε ένα όραμα, την πίστη για προσφορά.

Βλέπουμε μέσα στην κοινωνία που ζούμε πως τα 
προβλήματα πολλών συνανθρώπων μας είναι πάρα πο-
λύ μεγάλα και προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να βά-
λουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι προσφοράς, ώστε να 
λύσουμε σε ένα πολύ μικρό έστω βαθμό τον ανθρώπινο 
πόνο και τις δυσκολίες της ζωής.

Έχοντας σαν κινητήριο δύναμη την αγάπη και την  
συμπαράσταση στον συνάνθρωπο που υποφέρει και 
ζητά βοήθεια, προχωράμε όλα αυτά τα χρόνια πιασμένες 
χέρι – χέρι προσφέροντας ένα κομμάτι του εαυτού μας.

Το «Ινεργουϊλικό παιχνίδι» φίλες μου το παίζουμε 
ομαδικά και βασίζεται στην συνεργασία, την αλληλοκατα-
νόηση, την αλληλοεκτίμηση, την εμπιστοσύνη και προπα-
ντός στην φιλία.

Είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα μηνύματα 
που περιγράφουν την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Με τα χριστουγεννιάτικα και τα πασχαλινά bazaar, με 
τις απογευματινές εκδηλώσεις και τις προσφορές όλων 
των μελών του ομίλου και των φίλων μας, όλα αυτά τα 
χρόνια αποκομίσαμε χρήματα με τα οποία κατορθώσαμε 

να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.
Όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μέλος του 

Ομίλου I.W. Βέροιας νοιώθω την μεγαλύτερη 
τιμή που με αξίωσε ο Θεός να ανήκω κι εγώ 
στην Παγκόσμια Οργάνωση I.W., την μεγα-
λύτερη οργάνωση προσφοράς υπηρεσίας 
στον κόσμο.

Νοιώθω ευλογημένη να μοιράζομαι μαζί 
σας τη χαρά της προσφοράς με τη φιλία, τη 

συνεργασία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την εμπιστο-
σύνη, με όλα αυτά που μας δίνουν το κουράγιο για να 
συνεισφέρουμε για το κοινό καλό.

Διαθέτουμε όλες μας την πίστη πως μπορούμε κι 
έχουμε το κουράγιο να πραγματοποιήσουμε ότι ονειρευό-
μαστε, κάνοντας τα όνειρά μας πράξη.

Ελπίζω ότι και αυτή η Ινεργουϊλική χρονιά με πυξίδα 
το νέο σύνθημα του I.I.W. «WORK WONDERS» που 
είναι ένα κάλεσμα για μεταμόρφωση, δημιουργία και ε-
πίτευξη θετικών αναβαθμιστικών αποτελεσμάτων για την 
Ανθρωπότητα, να έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε 
τις προκλήσεις σε επίπεδο ομίλου, Περιφέρειας και Εθνι-
κό επίπεδο ώστε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο 
και φωτεινότερο για το αύριο με τις δικές μας ομαδικές 
προσπάθειες ενεργοποιώντας τις ικανότητες μας όπως 
μας παρότρυνε η νέα Πρόεδρος I.I.W. Zonaida Farcon 
από τις Φιλιππίνες. 

Η ίδια δε στο μήνυμά της έγραψε: «Μπορεί να μην 
είναι η τέλεια στιγμή για βοήθεια, αλλά η ανιδιοτελής 
υπηρεσία είναι η πίστη, η άσκηση σε καιρούς ατέλειας 
παρά τελειότητας, σε περιόδους αβεβαιότητας παρά βε-
βαιότητας, σε περιόδους ελλείψεων παρά αφθονίας, σε 
περιόδους αδυναμίας παρά δύναμης».

Υπέροχες γυναίκες του I.I.W. ας ηγηθούμε αντί να 
οδηγούμαστε! Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι στα χέ-
ρια του Θεού αλλά πρέπει να ανταποκριθούμε πιστά στο 
κάλεσμά μας ως ηγέτες και μέλη του I.W. Ας αρχίσουμε 
όλες να «WORK WONDERS» εννοώντας να κάνουμε έρ-
γο I.W. που να είναι τόσο ουσιαστικό, τόσο πολύτιμο, τό-
σο σημαντικό και αυθεντικό για τον κόσμο, ένα έργο που 
να εμπνέει και να δημιουργεί θαύματα για την μικρή μας 
κοινωνία πρώτα αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα.

Δανείζομαι φίλες μου κι εγώ ένα σύνθημα του Ρόταρυ 
της χρονιάς 1992 – 1993 που ήταν Διοικητής της 2480 
Ροτ. Περιφέρειας ο σύζυγός μου Βασίλης Ιατρόπουλος, 
που έλεγε:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ.

Το εκπληκτικό είναι ότι πολλές από τις καλύτερες στιγ-
μές της ευτυχίας μας βρίσκονται στην εθελοντική προ-
σφορά χρόνου, προσπάθειας και οικονομικών πόρων, 
προς όφελος άλλων ανθρώπων.

Δεν είναι εκπληκτικό αυτό το μοναδικό αίσθημα ικανο-
ποίησης που νοιώθουμε όταν ανταποκρινόμαστε σε ένα 
αληθινό κάλεσμα για βοήθεια;

Εμείς οι Ινεργουΐλερς όπως και οι Ροταριανοί μοιρα-
ζόμαστε ένα πελώριο μυστικό και μια παγκόσμια αλήθεια 
ότι πραγματική ευτυχία – ίσως η βαθύτερη ανθρώπινη 
επιθυμία – μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα βοηθώντας 
τους άλλους».

Εκ του Ομίλου

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - «ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ»

Από το χρονικό του εορτασμού 
των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης 
Παλαιών Προσκόπων Βέροιας (1972-2022)

Η Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων Βέρο ιας 
(Ε.Π.Π.Β.) γιόρτασε τα 50 
χρόνια από την ίδρυσή 
της, στην 20η συνάντηση 
μελών και φίλων της, το 
διήμερο 3-4 Σεπτεμβρίου 
στο Προσκοπικό Κέντρο 
Καστανιάς (Π.Κ.Κ.).

Στη συνάντηση (20η), 
πέρα από το αρχηγείο της 
Ένωσης (Νίκο Ουσουλ-
τζόγλου, Σωτήρη Τσέλιο 
και Μερώπη Τσέλιου), 
δούλεψαν πολλά άτομα 
(στα μαγειρεία, στήσιμο 
σκηνών, στολισμός, πυ-
ρά και πολλά άλλα).

Ήταν η συνάντηση υ-
ποδειγματικά οργανωμέ-
νη (μια από τις καλύτερες 
συναντήσεις) και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν γι’ αυτήν.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε κατά γράμμα και με επιτυχία.
Την Κυριακή 4-9-2022, μετά το πρωινό, την προσευχή, την έπαρση της σημαίας και τους χαιρετι-

σμούς των επισήμων, ο Γιάννης Αβραμίδης έδωσε την προσκοπική του υπόσχεση και ντύθηκε το Προ-
σκοπικό μαντήλι. Συγκινητική στιγμή.

Σειρά είχε η απονομή τιμητικών διακρίσεων. Απονεμήθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα.
Πρώτα τιμήθηκαν με το μετάλλιο Αθανάσιος Λευκαδίτης, ανώτατη τιμητική διάκριση της Ε.Π.Π. Ελλά-

δος οι:
Δημήτριος Βλαχόπουλος
Παύλος Πυρινός
Νικόλαος Καλαϊτζής και
Νικόλαος Καλογήρου
Στη συνέχεια τιμήθηκαν και άλλοι με αναμνηστικά διπλώματα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο 

εκκλησάκι και τιμής ένεκεν αναγνώστηκαν τα ονόματα των αποθανόντων αδελφών Παλαιών προσκό-
πων.

Ανάμεσα στους επισήμους διέκρινα τον Δήμαρχο Βέροιας, κ. Κώστα Βοργιαζίδη, τον υφυπουργό.κ. 
Απόστολο Βεσυρόπουλο, τους βουλευτές κ.κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη και Άγγελο Τόλκα, τον Νικ. Παλαμού-
τη, τον Δημήτριο Μαρινάκη, πρόεδρο της ΚΕΠΠΕ, τον κ. Χρήστο Καναρόπουλο, Περιφερειακό Έφορο 
Κεντρικής Μακεδονίας, τους εκπροσώπους των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων Κοζάνης, Λάρισας και 
του 8ου Συστήματος Τούμπας Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο και τα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Εδαφοσφαίρισης (ΕΟΕΔ).

Εντύπωση προκάλεσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή κρατούσαν το νέο βιβλίο του 
Παύλου Πυρινού με τον τίτλο «Η προσκοπική ζωή στη Βέροια (1975-1980)» που τύπωσε και δώρισε 
ο κ. Γεράσιμος Καλλιγάς στην Ένωση Παλαιών Προσκόπων. Με τον τρόπο αυτό συμμετείχε και αυτός 
στην επιτυχία της συνάντησης.

Για το θέμα της προσφοράς του κ. Γεράσιμου Καλλιγά μίλησε δύο φορές ο κ. Παύλος Πυρινός (στην 
προσκοπική πυρά και στην απονομή των τιμητικών μεταλλίων και τιμητικών διακρίσεων λέγοντας ότι 
«Το βιβλίο Προσκοπική ζωή στη Βέροια (1975-1980) είναι δωρεά του Γεράσιμου Καλλιγά, ενός ανθρώ-
που που χαίρεται όταν δίνει χαρά στον συνάνθρωπό του».

Η συνάντηση αυτή θα μείνει χαραγμένη στην ψυχή μου ως η καλύτερη από τις συναντήσεις και θα 
γραφεί με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία των συναντήσεων της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέ-
ροιας. Συγχαρητήρια.

Ένας Παλιός Πρόσκοπος που πήρε μέρος στην 20 συνάντηση

Ο κ. Δημήτριος Μαναράκης απονέμει τα μετάλλια 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ» στους: Δημήτριο Βλαχόπουλο, 

Παύλο Πυρινό, Νίκο Καλαϊτζή και Νίκο Καλογήρου

Δημοτικό Ωδείο 
Νάουσας: Μουσικό 

Εργαστήριο για παιδιά 
«Μυστήριο στην Αγγλία»

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δ.Ω.Ν. διοργανώ-
νουν μουσικό εργαστήριο για παιδιά 4-6 ετών με την 
μουσικοπαιδαγωγό Κυριακή Πετρίδου, το Σάββατο 24 
Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.30 στην αίθουσα του μουσι-
κού νηπιαγωγείου της Εστίας Μουσών. 

Τα παιδιά καλούνται να λύσουν το «μυστήριο του 
Κόκκινου Μήλου», με μοναδικά στοιχεία τη μουσική, το 
χορό και τα μουσικά όργανα. Με βοηθό τον Τσάρλι Τσά-
πλιν (!) ταξιδεύουν στον υπέροχο κόσμο του μουσικού 
και θεατρικού παιχνιδιού και εξοικειώνονται με το ρυθμό, 
τη μίμηση και την ακρόαση. 

Συνολική διάρκεια δράσης: 50 λεπτά
Μέγιστος αριθμός παιδιών: 10
Τιμή συμμετοχής: 5 ευρώ
Απαραίτητη η προκράτηση θέσης
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη Γραμματεία 

του Ωδείου, 
Βύρωνος 32 – τηλ. 2332024234

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε στα μέλη του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Ημαθίας 

αλλά και στους φίλους του Συνδέσμου, ότι το Γραφείο μας θα είναι ανοιχτό κά-
θε Τετάρτη από 10:30 π.μ. έως 12 μ.

Η χρήση της μάσκας είναι για το καλό όλων μας.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ξεκινούν οι εγγραφές για τα 
παιδικά τμήματα Ζωγραφικής 

του Π.Γ.Σ ¨Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ¨ 
Από τον Σύλλογο του ΠΡΟΜΗΘΕΑ Βέροιας ανακοινώνεται ότι η έναρξη των 

τμημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 17 Οκτώβρη 2022.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα στο χώρο του 

Συλλόγου (Ακροπολέως 63) και η διάρκειά τους θα είναι 90΄.
Για πληροφορίες και εγγραφές παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφω-

να: 6945207504 - 6932330078



Απαγόρευση στάθμευσης 
σήμερα σε σημεία της Αλεξάνδρειας, 

λόγω εργασιών
 Από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Εξοικο-

νόμησης Ενέργειας του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται 
ότι σε εφαρμογή του Άρθρου 34§2ι του ΚΟΚ περί απαγόρευ-
σης στάσης και στάθμευσης, θα πραγματοποιηθούν διαγραμ-
μίσεις απαγόρευσης (διαγώνιες γραμμές κίτρινου χρώματος) 
στις διασταυρώσεις των παρακάτω οδών που επισημαίνονται 
με κόκκινο χρώμα στον χάρτη: • Μακεδονομάχων (στις συμ-
βολές με Σοφ. Βενιζέλου και Αλ. Παπάγου) • Γρ. Λαμπράκη, 
στις συμβολές με οδό Αλ. Παπάγου και Αριστοτέλους • 28ης 
Οκτωβρίου στη συμβολή της με την οδό Σοφ. Βενιζέλου • 
Πρώιου στη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου

 Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να μη σταθμεύει σε απόσταση 10 
μέτρων από τις παραπάνω διασταυρώσεις, από το ξημέρωμα της Πα-
ρασκευής 23.09.22 έως το πέρας των εργασιών.

Στο πλαίσιο της ΔΕΘ
Στην έκθεση «1922-2022: Κύματα
 προσφυγιάς - Κράματα μνήμης»,

 η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας

Η έκθεση «1922-
2022: Κύματα προ-
σφυγιάς - Κράματα 
μνήμης» της Αντιδη-
μαρχίας Διαδημοτικής 
Συνεργασίας και Α-
πόδημου Ελληνισμού 
του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, εγκαινιάστηκε 
την Τετάρτη 14 Σε-
πτεμβρίου 2022. Την 
έκθεση, που οργανώ-
θηκε στο πλαίσιο της 
86ης ΔΕΘ, για να τι-
μηθεί η επέτειος των 
100 χρόνων από τη 
Μικρασιατική Κατα-
στροφή, εγκαινίασε ο 
Δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης κ. Κωνσταντίνος 
Ζέρβας και η Αντιδή-
μαρχος Διαδημοτικής Συνεργασίας και Απόδημου Ελληνισμού κα. Στεφανία Τανιμανίδου. Στην τελετή, από 
πλευράς της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας, παρέστη η Γενική Γραμματέας Δρ. Τζωρτζίνα Αθανασί-
ου, ανάμεσα σε εκπροσώπους φορέων και οργανισμών από την όλη Βόρειο Ελλάδα.

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας - Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», συμμετείχε 
στην έκθεση με δύο αυθεντικές φορεσιές από την Αργυρούπολη του Πόντου (19ος-20ος αι.), όπως επίσης 
με τέσσερα ακόμη εκθέματα οικιακής χρήσης από τον Πόντο. Στην επετειακή έκθεση παρουσιάστηκαν 126 
αυθεντικά αντικείμενα, που προέρχονται από 21 συλλόγους και από προσωπικές συλλογές.

Νέος κύκλος συναντήσεων 
του Δημάρχου Νάουσας με δημότες

Νέο κύκλο συναντήσεων με 
δημότες ξεκίνησε αυτήν την ε-
βδομάδα ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας. 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος συ-
ναντήθηκε το βράδυ της Τετάρ-
της με γυναίκες από τη Νάουσα 
και τις Κοινότητες και συζήτησαν 
θέματα βελτίωσης της καθημε-
ρινότητας των πολιτών, όπως 
επίσης ο κ. Καρανικόλας άκου-
σε τις θέσεις των γυναικών  για 
την  επίλυση προβλημάτων και 
δυσχερειών, καθώς και τις προ-
τάσεις τους. 

Στο πλαίσιο της «Ώρας του 
Δημάρχου» το επόμενο διάστημα 
θα πραγματοποιηθούν και άλλες 
συναντήσεις στη Νάουσα και τις 
Τοπικές Κοινότητες.  
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ΑΔΑ: Ψ33ΡΟΕΘΦ-338
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια, 22/9/2022
Αρ. πρωτ. 1564

Περίληψη προκήρυξης 
 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δή-

μου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αρ. πρωτ.  
21545/1-4-2022 (ΑΔΑ 9ΡΨ546ΜΤΛ6-Φ4Χ)  του ΥΠΕΣ και την 
υπ’ αριθμ. 70/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει 
ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο θέσεις συνο-
λικά, προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων 
της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέ-
λευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 
2022-2023 και ειδικότερα: ενός καθηγητή   ηλεκτρικής κιθάρας- 
ηλεκτρικού μπάσου, και ενός καθηγητή παραδοσιακών χορών.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικοι. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέ-
ρονται λεπτομερώς στην Προκήρυξη με ΑΔΑ: ΨΙΚΝΟΕΘΦ-ΨΨ4, 
της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένη, στο site: www.veriaculture.gr, 
στο site: www.veria.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και 
τα δικαιολογητικά τους υπόψη της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας στα 
γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπι-
ζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (Μυλωνά Όλγα, Βέρρος 
Δημήτριος ή Ξένια Πέτρου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο 
(δηλαδή έως 3/10/2022, ώρα 15.00). 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής επιλογής στην ημέρα και την ώρα που θα 
τους υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Κωνσταντίνος Ρίζος

Ξεκινούν τα Τμήματα χορού στον 
Σύλλογο «Καλλιθέα» Βέροιας

Ο Μ.Α.Σ. «Η ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ» ξεκινά τη 
χορευτική του χρονιά 
καλώντας όλους εσάς 
να συμμετέχετε στα 
τμήματά του. Ο χορός 
είναι χαρά, διασκέδα-
ση και το σημαντικότε-
ρο μέσω αυτού διατη-
ρούμε τις παραδόσεις 
μας. Ελάτε να γίνουμε 
μια όμορφη χορευτική 
παρέα. 

 Τα τμήματα που 
θα λειτουργήσουν εί-
ναι τα εξής: Α΄ παιδικό 
(16:00 μ.μ.), Β΄ παιδι-
κό (16:45 μ.μ.), εφη-
βικό (17:30 μ.μ.) και 
παραστάσεων (18:30 
μ.μ.) από το Σάββατο 
1 Οκτωβρίου. Από την 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
ξεκινά το τμήμα ενηλίκων και αρχαρίων στις 19:00 μ.μ. Τα μαθήματα 
είναι ΔΩΡΕΑΝ πραγματοποιούνται στο γυμναστήριο του 10ου Δημοτι-
κού Σχολείου. 

Το ΔΣ



Του Γιάννη Μαγκριώτη

Μια πρώτη και εύκολη ερμηνεία βγαίνει από 
τις δημοσκοπήσεις, είναι η καλύτερη σχετικά αξι-
ολόγηση απέναντι στους αντιπάλους του. Συνε-
πώς θέλει να προσωποποιήσει την σύγκρουση, 
μόνο που έτσι κινδυνεύει να τα χάσει όλα.

Η πολιτική της κυβέρνησης, στην οποία η-
γείται, έχει ισχυρά αρνητική αξιολόγηση, στους 
πιο σημαντικούς τομείς, κυρίως σε αυτούς που 
επηρεάζουν την ψήφο των πολιτών, δηλαδή την 
οικονομία, την αγοραστική τους δύναμη, την κοι-
νωνική ασφάλεια και φυσικά την εκτίμησή τους 
για την επόμενη χρονιά.

Ο Πρωθυπουργός το ξέρει αυτό, όπως ξέρει, 
πως, ούτε με θαύμα θα μπορέσει να σταματήσει 
την αργή, αλλά συνεχή υποχώρησή του.

Ξέρει ότι, άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος, ο 
χειμώνας θα είναι βαρύς, όπως και η άνοιξη, 
δηλαδή, το πολιτικό περιβάλλον των εκλογών, 
όποτε και αν γίνουν, θα είναι πιο αρνητικό από 
σήμερα, γιαυτόν και την κυβέρνησή του.

Η κυβερνητική θητεία του Κ. Μητσοτάκη ξε-
κίνησε ένα χρόνο μετά την έξοδο από τα μνημό-
νια, με την έννοια ότι, δεν υπήρχαν δεσμεύσεις 
για νέα περιοριστικά μέτρα, και με το δημόσιο 
χρέος ρυθμισμένο.

Οι διαρκείς κρίσεις, από τον δεύτερο χρόνο 
της θητείας του στην θέση του Πρωθυπουργού 
τον δοκίμασαν σκληρά, είχαν όμως και πολύ 
ευνοϊκά, για τον ίδιο και την κυβέρνησή του απο-
τελέσματα:

1. Μηδένισαν τα οικονομικά και κοινωνικά 
δεδομένα, με τα οποία ξεκίνησε από τις αρχές 
του 2020, λόγω της πανδημίας, αποφεύγοντας 
κάθε σύγκριση, με τα δεδομένα που παρέλαβε. 
Έτσι η μικρότερη από την προβλεπόμενη από 
τον προϋπολογισμό ανάπτυξη στο τέλος του 
2019, χάθηκε στην μεγάλη ύφεση, που έφεραν 
τα Lockdown της άνοιξης του 2020, και σε αυτά 
που ακολούθησαν.

2. Η οικονομία, βρέθηκε, με αποφάσεις της 
ΕΕ σε ελεγχόμενη ασφαλή πορεία, που στη-
ρίζονταν με Ευρω-
παϊκούς πόρους και 
φθηνό δανεισμό, λό-
γω των αποφάσεων 
της ΕΚΤ να χρημα-
τοδοτεί με μηδενικά 
επιτόκια, ακόμη και 
την ελληνική οικονο-
μία, έχοντας ταυτό-
χρονα άρει όλες τις 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις, ακόμη και για την 
χώρα μας, του Συμφώνου Σταθερότητας.

3. Η μεγάλη ύφεση των Lockdown, στην πα-
γκόσμια και την Ευρωπαϊκή οικονομία, έφερε, 
πολλά ανέλπιστα ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, που σίγουρα την βο-
ηθούν στην πολιτική επικοινωνία.

4. Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία που ακολούθησε, έφερε έκρηξη του 
πληθωρισμού και της ακρίβειας, με λίγους κερ-
δισμένους και πολλούς χαμένους στο εσωτερικό 
της χώρας: Κερδισμένους τους επιχειρηματικούς 
ομίλους, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
ενέργειας και των καυσίμων, όπως και στις ε-
πιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
ανελαστικών δαπανών, για τους πολίτες. Χαμέ-
νους, την μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών.

5. Υπάρχει και μια ακόμη πλευρά κερδισμένη, 
τα κρατικά ταμεία, που παρουσιάζουν μεγάλη, α-
πρόσμενη αύξηση εσόδων, λόγω της ακρίβειας, 
που διογκώνει υπέρμετρα τα έσοδα από τους 
έμμεσους φόρους. Αυτό φέρνει δημοσιονομική 
«ευημερία», και δυνατότητα στην κυβέρνηση, να 
δίνει επιδόματα, που μετριάζουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομία και τους καταναλωτές 
της ακρίβειας, εισπράττοντας πολιτική ανοχή 
από ένα μέρος των πολιτών. Τα ματωμένα ε-
πιδόματα της υπερφορολόγησης των πολιτών 
γίνονται ισχυρό προπαγανδιστικό όπλο, απο-
καλύπτοντας ταυτόχρονα τους λόγους, για τους 
οποίους η κυβέρνηση, ακολουθεί μια πολιτική 
που ενισχύει την ακρίβεια.

Φυσικά, η κυβέρνηση διατείνεται, όπως και 
στην πανδημία, ότι τα προβλήματα είναι εισαγό-
μενα, στο ότι έχουμε από τα χειρότερα υγειονο-
μικά αποτελέσματα, όπως και από τους υψηλό-
τερους πληθωρισμούς στην ΕΕ, απάντηση δεν 
δίνεται.

Δυστυχώς για την κυβέρνηση, καθημερινά α-
ποκαλύπτεται, ότι αυτό το αφή-
γημα έχει μικρό αντίκρισμα αλή-
θειας. Ο Πρωθυπουργός ξέρει, 
ότι έχει χάσει, κάθε πιθανότητα 
αυτοδυναμίας, αγωνίζεται για 
την πρώτη θέση, και για την με-
γαλύτερη διαφορά από το δεύ-
τερο κόμμα, για να μπορέσει να 
έχει ισχυρά επιχειρήματα, στα 
μετεκλογικά διλήμματα, που θα 
τα συνθέτουν τρείς λέξεις: Εγώ 
ή το χάος.

Η φράση κλειδί του Πρωθυ-
πουργού, που αποκαλύπτει τις 
πραγματικές εκτιμήσεις του για 
τους πολιτικούς συσχετισμούς, 
που είπε στην Θεσσαλονίκη, εί-
ναι: «Επισπεύδων της πολιτικής 
αστάθειας εγώ δεν πρόκειται να 

γίνω, για αυτό οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 
τετραετίας». 

Τι άλλο από ομολογία ήττας, αποκαλύπτει η 
δήλωση αυτή;

Ομολογία ήττας για σήμερα, ουσιαστικά ομο-
λογία ήττας όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, γιατί 
ξέρει, ότι δεν μπορεί να γυρίσει την φορά των 
εξελίξεων, ότι και αν κάνει.

Μπορεί. οριακά να κρατήσει την πρώτη θέ-
ση, αυτό όμως, ειδικά μετά την αποκάλυψη των 
παρακολουθήσεων, δεν του δίνει το πολιτικό 
και ηθικό δικαίωμα να απαιτήσει την θέση του 
Πρωθυπουργού μετά τις εκλογές, ούτε εύκολα 
θα μπορέσει να αρνηθεί μια κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας, με σαφείς προγραμματικούς στόχους 
και Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. 

Οι κομματικοί συσχετισμοί θα αναδιαταχθούν, 
χωρίς μεγάλες ανατροπές, σε πρώτη φάση, ό-
μως η ένταση των προβλημάτων θα δοκιμάσει 
την αξιοπιστία των κομμάτων και των ηγεσιών 
και, πολύ πιθανόν, να δημιουργήσει νέο κομμα-
τικό σκηνικό. 

Κερδισμένοι αυτοί που θα αναφέρονται στα 
προβλήματα της χώρας, της οικονομίας και των 
πολιτών, προτείνοντας, μια συνεκτική ριζοσπα-
στική και εφαρμόσιμη στρατηγική, και όχι αυτοί, 
που θα επιδιώκουν απλώς την προσωπική και 
κομματική τους επιβίωση. 

Μπορεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αυ-
τοί που νιώθουν σχετικά ασφαλείς, παρά τις συ-
νεχείς κρίσεις, να μένει παγωμένο από τον φόβο 
των χειρότερων, είναι όμως και πολλοί πλέον, 
ιδίως οι νέοι που δεν έχουν να ελπίζουν τίποτα 
από το σημερινό κομματικό στάτους, να αποφα-
σίσουν να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν 
και αυτοί μια ελάχιστη ασφάλεια. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, πρέπει να είναι πολύ ανήσυχο το 
σημερινό κομματικό σκηνικό, ιδιαίτερα αυτό που 
φαίνεται να κυριαρχεί. 
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

Γεωργίου και της Χρυσούλας, το γένος 
Γιαννοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθί-
ας και η ΓΙΔΑΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Κων/
νου και της Δημητρούλας, το γένος Κότε-
λη, που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοι-

κεί στο Στενήμαχο Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/
νου και Ελένης στο Διαβατό Ημαθίας.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΕΝΩΣΗ–
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Η Κυβέρνηση 
παραπέμπει 

στις καλένδες
 το εξοπλιστικό 
πρόγραμμα της 

χώρας 
για προεκλογικές 

παροχές;
Π ρ ο κ α λ ε ί 

α π ο ρ ί α  κ α ι 
βαθειά ανησυ-
χία η συνεχώς 
π α ρ α τ ε ι ν ό -
μενη  σ ιωπή 
γύρω από το 
π ρ ό γ ρ α μ μ α 
των κορβετών 
του Πολεμικού 
Ναυτ ικού.  Η 
σχετική από-
φαση θα έ -
πρεπε να είχε 
ληφθε ί  αμέ -
σως μετά την 
απόφαση για 
τ ις φρεγάτες 
Belharra.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει απόλυτη ανάγκη 
από νέα πλοία και εκσυγχρονισμό παλαιών 
φρεγατών. Δεν αρκούν οι τρεις Γαλλικές φρεγά-
τες για την αναγκαία ενίσχυση και αναβάθμισή 
του, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη 
συνεχώς μεγεθυνόμενη Τουρκική απειλή, ένα 
δείγμα της οποίας έδωσε πάλι, μαινόμενος, ο 
Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν στη Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα των κορβετών έπεσε θύμα 
των Κυβερνητικών προεκλογικών παροχών; 
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική εάν 
λάβει κανείς υπόψιν την τοποθέτηση που έκανε 
ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως 
Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη Δι-
εθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρνούμενος να 
διδαχθεί από τους κινδύνους που δημιούργησε 
η πολιτική της εξοπλιστικής απραξίας των τε-
λευταίων δεκαπέντε χρόνων και ειδικότερα η 
πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε τα στερεότυπα γι’ 
αποφυγή «κούρσας εξοπλισμών» με την Τουρ-
κία, ως να μη γνωρίζει τι πράττει ακριβώς η 
Τουρκία και τι επιδιώκει, με τη μεγάλη αμυντική 
βιομηχανία που αναπτύσσει και τους εξοπλι-
σμούς, στους οποίους επιδίδεται.

Η Πατριωτική Ένωση καλεί την Κυβέρνηση 
να προχωρήσει τάχιστα το πρόγραμμα των 
κορβετών και γενικά να μη διακόψει ή αναστεί-
λει, για προεκλογικούς, προφανώς, λόγους, την 
εξοπλιστική προσπάθεια, που έχει κατεπείγου-
σα ανάγκη η χώρα.

Η εθνική ασφάλεια είναι μέγιστη και πρώτι-
στη προτεραιότητα, ιδιαίτερα μέσα στο σημε-
ρινό ταραγμένο διεθνές περιβάλλον και κάτω 
από τις συνθήκες εκτάκτου ανάγκης που δημι-
ουργεί ο Τουρκικός επιθετικός παροξυσμός.

ΟΠρόεδρος
ΠρόδρομοςΕμφιετζόγλου

Μητσοτάκης: Εγώ ή το χάος 



Την απόκτηση του α-
μυντικού Χάρη Τσακυρίδη 
ανακοίνωσε η Α.Ε. Αλεξάν-
δρειας, ενισχύοντας ακόμα 
περισσότερο το ρόστερ της.

Αναλυτικά:
Η Α.Ε. Αλεξάνδρειας 

βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την 
απόκτηση του ΤΣΑΚΥΡΙΔΗ 
ΧΑΡΗ (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ) από 

την ομάδα του Αστέρα Α-
λεξάνδρειας. Ο ποδοσφαι-
ριστής μετά την σύντομη 
παρουσία του στην Νάουσα 
(Γ’ εθνική) εντάχθηκε στο 
δυναμικό της ομάδας με 
πολλές ελπίδες για το μέλ-
λον.

Του ευχόμαστε υγεία και 
κάθε επιτυχία με τα χρώμα-
τα της ομάδας μας.

Έτοιμη για το πρώτο επί-
σημο ματς, την ερχόμενη ε-
βδομάδα για το Κύπελλο Ελ-
λάδος κόντρα στον Κισσαμικό 
/ Χανιά, έδειξε πως είναι η 
ΒΕΡΟΙΑ. Η «Βασίλισσα του 
βορρά», μπορεί να γνώρισε 
την φιλική ήττα με 3-1 στα 
Γιάννενα από τον «σουπερλι-
γκάτο» ΠΑΣ, ο οποίος έπαιξε 
με όλους τους παίκτες του, ό-
μως δυσκόλεψε αρκετά τους 
γηπεδούχους που πέτυχαν 
δύο γκολ στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα και έφτασαν στη 
νίκη. Σε γενικές γραμμές έγινε 
ένα ανοιχτό και μοιρασμένο παιχνίδι με 
αρκετές ευκαιρίες εκατέρωθεν.

ΦΑΣΕΙΣ-ΓΚΟΛ
7’ Σέντρα από δεξιά για τον Μορέιρα 

που έπιασε την κεφαλιά αλλά έστειλε τη 
μπάλα λίγο άουτ.

13’ Μετά από φάση διαρκείας και αδρά-
νεια της Βεροιώτικης άμυνας, ο Ριένστρα 
γύρισε προς τον Παμλίδη, το πρώτο σουτ 
κόντραρε και ο Σταματελόπουλος που κα-
ραδοκούσε έγραψε με σουτ το 1-0!

22’ Σέντρα του Ντουμάνη από δεξιά, ο 
Φασίδης πετάχτηκε και από το σημείο του 
πέναλτι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο 
δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

38’ Ωραία μπαλιά του Ριένστρα για τον 
Παμλίδη, αυτός μέσα στην περιοχή και 
από πλάγια θέση πλάσαρε τον Παπαδό-
πουλο που έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ.

52’ Νέα ευκαιρία με τον Ροσέρο για 
τον ΠΑΣ που σούταρε ανενόχλητος από 
πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα έφυγε 
ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια.

53’ Μπροστινή μπαλιά του Μαραγκού 
για τον Φασίδη, αυτός ξεχύθηκε προς την 
αντίπαλη περιοχή και υπό πίεση πλάσαρε 
ψηλοκρεμαστά τον Αθανασίου, στέλνοντας 
τη μπάλα στα «παραθυράκι» της εστίας 
του για το 1-1.

62’ Φασίδης και Μπλέτσας άλλαξαν ω-
ραία τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του 
ΠΑΣ, τελικός αποδέκτης έγινε ο Κατσούκης 
που βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, όμως 
καθυστέρησε και έχασε την ευκαιρία.

73’ Πλασέ του Φοφανά υπό πίεση, ο 
Βενετικίδης έδιωξε σε κόρνερ.

75’ Μετά από κόρνερ, ο Μπαλάν έπια-
σε την καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Βενετικί-
δης μπλόκαρε σταθερά.

83’ Ο Ροσέρο κινήθηκε παράλληλα στην 
Βεροιώτικη περιοχή με τους αμυντικούς να 
μη μπορούν να τον μαρκάρουν και τον παίκτη 
του ΠΑΣ με ωραίο σουτ να στέλνει τη μπάλα 
στο «παραθυράκι» του Βενετικίδη για το 2-1.

88’ Ο Στ. Πήλιος έπαιξε το «1-2» με τον 
Φοφανά και σούταρε από πλάγια θέση 
μέσα στην περιοχή, αλλά απέκρουσε στην 
κλειστή γωνία του ο Βενετικίδης.

90’+ Κύρκου και Ροσέρο άλλαξαν ό-
μορφα τη μπάλα, αυτή κατέληξε στον Τζί-
μα που με σουτ στην κίνηση από το ση-
μείο του πέναλτι έγραψε το τελικό 3-1!

Από τη Βέροια ξεχώρισε ιδιαίτερα ο 
τερματοφύλακας Θεόδωρος Βενετικίδης 
που έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Κατσικογιάννης (Τσαντας, Γκέλης).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): 

Πριόρ, Σόρια, Παντελάκης, Καραχάλιος, 
Μορέιρα, Ποζνάνσκι, Παμλίδης, Ριένστρα, 
Μπακαδήμας, Λιάσος, Σταματελόπουλος.

Έπαιξαν και οι: Αθανασίου, Μπαλάν, Πή-
λιος, Φοφανά, Μπαγκαλιάνης, Τζίμας, Ροσέ-
ρο, Κύρκος, Τσιρης, Αλ. Πήλιος, Ν. Λώλης.

ΒΕΡΟΙΑ (Κώστας Ανυφαντάκης): Πα-
παδόπουλος (59’ Βενετικίδης), Ντουμά-
νης (70’ Μουχάλης), Παπαχρήστος, Στίκας 
(59’ Περδίκης), Μαραγκός, Μασούρας (46’ 
Κατσούκης), Μπλέτσας (79’ Γιαγτζίδης), 
Μπουκουβάλας (64’ Μπουόλι), Φασίδης 
(64’ Δεμηρτζόγλου), Ορφανίδης (65’ Ισαα-
κίδης), Ιωάννου (59’ Χαϊκάλης).
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Τα ζευγάρια της 3ης 
φάσης του Κυπέλλου 
Ελλάδας που θα διε-

ξαχθεί στις (28/9) είναι τα 
παρακάτω.

Η ΠΑΕ Βέροια αν αποκλείσει την 
ομάδα των Χανίων στην 4η φάση θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Θε-
σπρωτό. 

Τηλυκράτης-ΟΦ Ιεράπετρας
ΠΑΟΚ Κρηστώνης-Πανθρακικός/

ΠΟ Αλεξανδρούπολης
Βέροια-Χανιά
Ηρακλής-Νίκη Βόλου
Μακεδονικός-Αναγέννηση Καρδίτσας
Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη-ΑΕΛ
Αστέρας Σταυρού -Αλμωπός Αριδαίας
ΠΟ Φήκης-Παναχαϊκή
Καλαμάτα-Προοδευτική
Απόλλων Σμύρνης-Κηφισιά
Διαγόρας-Απόλλων Πόντου
Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Άγιος Νικόλαος-Επισκοπή
Αλμυρός/Απόλλων Ευπαλίου-ΠΟ 

Ελλασόνας
Ηλιούπολη-Καλλιθέα
Ιωνικός Ιωνίας-Διαγόρας Βραχνέικων
Απόλλων Λάρισας-Εργοτέλης

Άνευαγώναπέρασανστην4ηφάση:
Πανελευσινιακός

Απόλλων Παραλιμνίου
Θεσπρωτός 

Η ΠΑΕ Βέροια αν αποκλείσει την 
ομάδα των Χανίων στην 4η φάση θα 
αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Θε-
σπρωτό. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια της 3ης φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδας και ποιες ομάδες

περνούν στην 4η φάση χωρίς αγώνα

Παρά την ήττα με 3-1 ικανοποίησε
η Βέροια στα Γιάννενα

Τον αμυντικό Χάρη Τσακυρίδη
απέκτησε η Α.Ε. Αλεξάνδρειας



Σε κυκλοφορία έχουν τεθεί τα 
εισιτήρια διαρκείας για την αγω-
νιστική περίοδο 2022-2023, στην 
οποία η ομάδα μας θα αγωνίζε-
ται στη Β’ Εθνική. Με ανανεω-
μένο ρόστερ και νέους στόχους, 
ο Φίλιππος φιλοδοξεί να διεκδι-
κήσει τα μέγιστα από τον πολύ 
ανταγωνιστικό Γ’ όμιλο της Β’ Ε-
θνικής. Για να το πετύχουμε αυτό 
σας χρειαζόμαστε όλους!

❗️Μέρος των εσόδων από τα 
εισιτήρια διαρκείας θα διατεθούν 
για την ενίσχυση του φιλανθρω-
πικού σωματείου «Πρωτοβουλία 

για το Παιδί»!
Αναλυτικά οι τιμές:
ACADEMY: 30€ (αφορά ό-

λους τους γονείς των παιδιών 
της ακαδημίας μπάσκετ του Φι-
λίππου)

FANZONE: 50€
VIP: 100€
Σημεία πώλησης εισιτηρίων:
Κατάστημα BENETTON: 

Τσούπελη 5, Βέροια, 23310 
70557

Κατάστημα ΟΧΕΤΤΕ : Βενιζέ-
λου 7, Βέροια, 2331060977

Σας καλούμε όλους στο γή-

πεδο να «αγκαλιάσετε» τη νέα 
προσπάθεια της ομάδας μας 
και με εσάς ως «έκτο» παίκτη 
να διεκδικήσουμε την επιστρο-
φή στην Α2 Εθνική Κατηγορία. 
Κι όπως δήλωσε ο, προπονη-
τής, πλέον, του Φιλίππου, Ευ-
θύμης Κοθράς: Τους περιμέ-
νουμε να δουν τον πιο νεανικό 
Φίλιππο Βέροιας… να δουν και 
εμένα σαν κόουτς, γιατί τόσα 
χρόνια με βλέπανε σαν παίκτη. 
Θέλω να έχουν κι αυτοί κάποιες 
προσδοκίες από εμένα και εγώ 
να τους τις ανταποδώσω».

Η πρωταθλήτρια
Σοφία Υφαντίδου
στο Δ.Σ του ΚΑΠΑ

Από την θέση του Δ.Σ του μέλους του ΚΑΠΑ 
του Δήμου Βέροιας θα προσπαθήσει να 
βοηθήσει η πρωταθλήτρια ( έχει το Ολυ-

μπιακό ρεκόρ στον ακοντισμό του επτάθλου στο 
Λονδίνο και 9 φορές πρωταθλήτρια στο έπταθλο) 
Σοφία Υφαντίδου και αυτό δείχνει την σωστή 
απόφαση που πήρε ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ να 
βάλει έναν άνθρωπο του αθλητισμού να χειριστεί 
τα θέματα και να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες 
στον Δήμο.

Η Σοφία Υφαντίδου με ανάρτηση της στα social media αναφέρει 
τα εξής.

«Από χτες άνοιξε ένας καινούριος κύκλος για εμένα.
Πλέον θα αποτελώ μέλος του Δ.Σ του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας και 

θα συμμετέχω εθελοντικά στην διαδικασία προτάσεων, στην υλο-
ποίηση τους για την αναβάθμιση του αθλητισμού της Βέροιας αλλά 
και της σωστής λειτουργίας του.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ
κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΛΛΑΣ για την πρόταση του, η οποία πρωτίστως 

δείχνει την εκτίμηση στο πρόσωπό μου καθώς και την αναγνώριση 
των προσπαθειών μου, και έπειτα για την εμπιστοσύνη του, ώστε 
μέσα από την εμπειρία μου στον αθλητισμό να καταφέρουμε να δώ-
σουμε στον αθλητισμό της Βέροιας αυτό που του αξίζει.

Πλέον από την μεριά μου, είμαι διαθέσιμη σε συζητήσεις και 
προτάσεις από κάθε άνθρωπο του αθλητισμού της πόλης μας, από 
όλα τα αθλήματα, για να φτάσουμε την Βέροια ακόμα πιο ψηλά.

Με το “δεξί” ξεκίνησε η 
ομάδα μας τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις της για τη 
νέα αγωνιστική σεζόν. Στο 
παιχνίδι που έγινε το από-
γευμα της Τετάρτης 21/9 
στα Γρεβενά, ο Φίλιππος 
επικράτησε του τοπικού 
Πρωτέα (ομάδα Β´ Εθνι-
κής επίσης) με σκορ 62-
56, μετά από ένα αμφίρ-
ροπο σε γενικές γραμμές 
παιχνίδι.

Με τις δύο ομάδες να 
βρίσκονται ακόμα στο 
στάδιο της προετοιμασίας 
τους και με τα πόδια των 
περισσότερων αθλητών 
να είναι “βαριά”, το πρώτο 
ημίχρονο ήταν ισορροπη-
μένο και με μικρές διακυ-
μάνσεις στο σκορ.

Κάποια στιγμή στο 
δεύτερο ημίχρονο, η ο-
μάδα μας πήρε ένα μικρό 
προβάδισμα, το οποίο έ-

φτασε μέχρι και τους δέκα 
πόντους και κατάφερε με 
σχετική ευκολία να το κρα-
τήσει μέχρι το τέλος του α-
γώνα παρά την πίεση της 
τοπικής ομάδας.

Η αναμέτρηση αποτέ-
λεσε μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για τον Ευθύμη 
Κοθρά να τεστάρει την ε-
τοιμότητα όλων των παι-
κτών του σε ένα επίσημο 
παιχνίδι.

Επόμενος αγώνας για 
το Κύπελλο την Τετάρτη 
12/10 εντός έδρας με την 
ομάδα του ΓΣ Ελευθερού-
πολης, που φιλοδοξεί να 
πρωταγωνιστήσει στο ε-
περχόμενο πρωτάθλημα 
της Α2 Εθνικής κατηγορί-
ας. Μέχρι τότε μεσολαβεί 
μιά σειρά φιλικών αγώ-
νων, το 2ο τουρνουά στη 
μνήμη του Δημήτρη Γκίμα 
και φυσικά η έναρξη του 

πρωταθλήματος στις 8/10 
με τον Βίκο Ιωαννίνων στη 
Βέροια.

Διαιτητές: Δέλλας, Σε-
λεβός, Βασιλόπουλος

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 
27-32, 41-51, 56-62

Πρωτέας Γρεβενών 
(Γιάννης Χασιώτης): Κε-
ραμάρης 6, Μόρας 12, 
Κλωνάρας 2, Παλάσκας 4, 
Τσανίδης 2, Καραγιάννης, 
Μαραβέγιας 23, Κουρέ-
πης 2, Κατηρτζίδης 4

Φίλιππος Βέροιας (Ευ-
θύμης Κοθράς): Νικάι, 
Kάτζος 2, Ελευθεριάδης 
13 (2), Κωνσταντινίδης 9, 
Δημαλής, Ιγκλέζος, Λαζός, 
Αποστολίδης 18 (4), Ξενι-
τίδης 11 (1), Μπένας 9 (1)
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CMYK

Μπάσκετ Κύπελλο

Καλή εμφάνιση και πρόκριση
μέσα στα Γρεβενά 56-62 τον Πρωτέα

Ζήσε το μπάσκετ μαζί μας! • Εισιτήρια Διαρκείας 2022-2023



ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

Η μέρα προχωρά ήσυχα και 
μαγικά, σκαρφαλώνουμε σε βρά-
χους, περνάμε δασικούς δρό-
μους, ανεβαίνουμε σε βουνοπλα-
γιές.

Το μόνο που σκέφτομαι, εί-
ναι ο άνεμος που με φυσάει στο 
πρόσωπο,  η ορειβασία και η πε-
ζοπορία   στο βουνό είναι ένα 
ταξίδι που ενθαρρύνει το μυαλό 
να περιπλανηθεί, να συλλογιστεί, 
να επαναφορτιστεί.

 Βρισκόμαστε στην επαρχια-
κή οδό, ανεβαίνουμε τις στροφές 
του δρόμου  διαδρομή  ονειρεμέ-
νη. Βέροια- Ξηρολίβαδο.

Φθάσαμε στον προορισμό 
μας. Το βουνό είναι εδώ και μας 
καλεί να το διαβούμε και να το ε-
ξερευνήσουμε. Η πρωινή δροσιά 
έντονη φοράμε κάτι ζεστό πάνω 
μας, η πορεία μέσα στο δάσος 
μόλις άρχισε. Τριγύρω η φύση 
σιωπηλή τα τρομαγμένα πουλιά 
η μελαγχολία των δένδρων, ο 
βουβός αέρας και ένας ήλιος που 
μας συντροφεύει.

Το κάλεσμα της φύσης είναι 
εδώ και μας περιμένει μακριά α-
πό την τσιμεντένια πόλη πίσω 
από τις κουρτίνες και τα παράθυ-
ρα. Όσο πιο συχνά αφήνεις τον 
εαυτό σου να το ακούσει τόσο 
ευκολότερα θα το προσέχεις  με 
τον καιρό.

Κλείσε το κομπιούτερ και το 
κινητό σου βγάλε τα ακουστικά 
σου και πήγαινε στο δάσος ανέ-
βα στο βουνό.

Άφησα πίσω μου την τηλεό-
ραση, τα τηλέφωνα και έχω κλεί-

σει την σύνδεση μου με το ιντερ-
νέτ. Τα παράθυρα στην οθόνη 
σου ζητούν συνεχώς την προσο-
χή σου, ασταμάτητα. Ένα μυαλό 
που πιέζεται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και με μεγάλη πίεση 
είναι μια μηχανή που θα σπάσει.

Άφησε το μυαλό σου να λει-
τουργήσει  να ταξιδέψει μακριά 
από το παράθυρο του σπιτιού 
σου και του γραφείου σου, μια 
διαδρομή μέσα στη φύση σου δί-
νουν ξεκούραση και νέα ενέργεια 
για παραπέρα.

Να ΄μαστε τώρα στην ησυχία 
του πρωινού εμείς 10 άτομα να 
αναπνέουμε καθαρό αέρα με μυ-
ρωδιές πρωτόγνωρες.

Αφήσαμε πίσω μας το πυκνό  
δάσος οξιάς  με την δύσκολη α-
νάβαση, μετά από μια πορεία 40 
λεπτών συνεχίζουμε, τώρα τοπίο 
γυμνό από δένδρα βράχια και 
χλόη παγωμένη από την δροσιά 
του πρωινού.

Τώρα ανάβαση,  αντικρίζου-
με τις πρώτες βουνοκορφές του 
Ιμπιλί, μπροστά μας ξεπροβάλ-
λουν τεράστιες ανεμογεννήτριες, 
σε ένα αιολικό πάρκο σε μια τε-
ράστια έκταση , που ίσως δώ-
σουν  φθηνότερη και πιο οικολο-
γική ενέργεια στις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά μας.

Ανεβαίνουμε  και κατεβαίνου-
με βουνοπλαγιές η ώρα περνά ό-

μορφα και ήσυχα , φθάσαμε στην 
τελευταία ανεμογεννήτρια και την 
κορυφή Ιμπιλί.

Κάτω χαμηλά ο οικισμός Αγία 
Παρασκευή που τα καλοκαίρια 
σφύζει από ζωή, σήμερα ερημιά.

Φθάσαμε στην εκκλησία ανά-
ψαμε ένα κερί, πήραμε το μο-
νοπάτι του γυρισμού από άλλη 
διαδρομή.

Τριγύρω οι άλλες κορυφές 
της περιοχής, Ξηροβούνι, Μα-
γούλα , Στουρνάρι, Αγκάθι, Τσε-
κούρια, Φούρκα. Πήραμε το δρό-
μο της επιστροφής μετά από μια 
4ωρη πορεία,  επιστρέψαμε στα 
αυτοκίνητα.

Handball Premier:
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, 6.00 μ.μ.

ΑερωπόςΈδεσσας-
Ζαφειράκης

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Handball 
Premier, με το εκτός έδρας ματς του Ζαφειράκη κόντρα στον Αερω-
πό Έδεσσας να διεξάγεται το Σάββατο 24/9.

Αναλυτικά:
HandballPremier(2ηαγωνιστική)
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΓ Βριλησσίων 15:00, ΕΣΝ Βριλησσίων- Ιωνικός Affidea
(Xαραλαμπίδης- Ζήσης, Κατσίκης)
Σπίτι του Χάντμπολ 16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- ΑΕΚ
(Πατιός- Τσιάνας, Μεϊμαρίδης)
Νέα Κίος 16:00, Διομήδης Αργους- ΧΑΝΘ
(Μερτινιάν- Σκλαβενίτης, Ανταλής)
ΔΑΚ Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας ManDynamic- Ζαφει-

ράκης Νάουσας
(Νάσκος- Χαρίτσος, Σίσκου)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΠΑΟΚ- Bianco Monte Δράμα
(Μπέτμαν- Τζαφερόπουλος, Μιχαηλίδης)

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΟΑΚΑ 21:30, ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή
(Φωτακίδης- Κινατζίδης, Τσάκωνας)
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Παρασκευή 23-09-2022

13:30-17:30 ΧΑ-

ΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΕΥ-

ΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρ-

χείου) 23310-25669

21:00-08:00ΜΟΥΡ-

ΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 

ΚΤΕΛ 23310-27355

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.

Ο μέχρι πρότινος 
ισχυρός άνδρας 
του Αστέρα 

Τριποτάμου, Γιώργος 
Τσαχουρίδης, απάντησε 
μέσω των social media  
για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στην ομάδα της 
Νάουσας, βγάζοντας 
αγανάκτηση και πικρία 
για τα όσα συνέβησαν 
πρόσφατα, κατά την 
εμπλοκή του στον ΦΑΣ 
Νάουσα 

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:
«Εγώ ζήτησα τον ΦΑΣ Νάου-

σα να τον κάνω μεγάλο, να φτιά-
ξω μια ομάδα που να στέκεται με 
αξιοπρέπεια στις εθνικές κατηγο-
ρίες. Πλήρωσα χρήματα χωρίς 
να έχω υποχρέωση, έχασα χρό-
νο από την καθημερινότητά μου 

προσπαθώντας να καταλάβω τι 
ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα. 
Τη Δευτέρα είχα τα ηνία, την Τρίτη 
μου τα πήραν πίσω, την Τετάρτη 
μου ζητούσαν να πληρώσω, την 
Πέμπτη με έδιωχναν. Το πρόσχη-
μα? Ότι ήμουν από τη Βέροια.

Δεν έχω καμία απολύτως ευ-
θύνη για την κατάντια του εγχει-

ρήματος και προκαλώ δημόσια 
σε συνέντευξη τύπου τον οποιο-
δήποτε να αντικρούσει αυτά που 
γράφω. Δύο ομάδες κατέστρεψαν 
κι αυτό είναι το πρώτο που θα 
έπρεπε να απασχολεί τους φιλά-
θλους. Ασυνέπεια, ανευθυνότητα, 
προχειρότητα είναι οι λέξεις που 
ταιριάζουν σε όσα όλα έχουν συμ-

βεί στην περιβόητη συγχώνευση, 
μετονομασία ή όπως αλλιώς θέλε-
τε να το πείτε.

Είχα την διάθεση να τρέξω την 
ομάδα μόνος μου και μου το αρ-
νήθηκαν. Έφυγα χάνοντας χρόνο 
και χρήματα. Υπερασπιστηκα την 
προσπάθεια από την αρχή και το 
μόνο που συνάντησα ήταν πονη-
ριά και παγαποντιες. Πράγματα 
που σε μένα δεν περνάνε. Το έρ-
γο αυτό έχει συνέχεια αλλά από 
άλλο μετερίζι που δεν ήθελα σε 
καμία περίπτωση να φτάσουν εκεί 
τα πράγματα.

Διαβάζω πολύ καιρό σχόλια, 
δηλώσεις, δημοσιεύματα και δεν 
απάντησα. Δεν με ενδιαφέρουν 
σχήματα, προσπάθειες και εγχει-
ρήματα που έχουν σάπιες βάσεις. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
υγιείς φιλάθλους της Νάουσας και 
του Αστέρα Τριποτάμου και να 
ευχηθώ να βρουν οι ομάδες τον 
δρόμο που τους πρέπει».

Τσαχουρίδης Ε. Γεώργιος

Γιώργος Τσαχουρίδης: «Εγώ ζήτησα να κάνω
μεγάλο τον ΦΑΣ Νάουσα - Αρνήθηκαν επειδή 

είμαι από Βέροια»

Στην κορυφή Ιμπιλί, στο Βέρμιο,
με τους Ορειβάτες Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  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

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάν-
δρειας  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 τελε-
στεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και θα επακολου-
θήσει περιφορά της Ιερής Εικόνας του Οσίου ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ.

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

Σύλλογος Βλάχων Βέροιας 
Πρόσκληση στην πρώτη 
συνάντηση Τμημάτων 

Τη Δευτέρα (26/9), στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Συλλόγου Βλάχων Βέροιας η πρώτη συνάντηση όλων των τμημάτων για 
τη νέα περίοδο 2022-2023. Μετά από δύο χρόνια υποχρεωτικής αναστολής, 
για υγειονομικούς λόγους, των δράσεων του Συλλόγου, στοχεύουμε σε μια 
νέα δυναμική αρχή, αντάξια της ιστορίας του Συλλόγου. 

Απευθυνόμαστε όχι μόνο σε αυτούς που θα ενταχθούν και θα διδάξουν 
στα διάφορα τμήματα αλλά και στα μέλη και τους φίλους τους Συλλόγου, σε 
όλους όσοι , από την ίδρυση του Συλλόγου, μετείχαν στα διάφορα χορευτικά, 
χορωδιακά και θεατρικά σχήματα, και γενικά σε όλους όσοι σέβονται, εκτι-
μούν και αγαπούν την πολιτισμική παράδοση των Βλάχων.  

Σας περιμένουμε όλους σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, για να κηρύξουμε 
μαζί την έναρξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

 Αναλυτικά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα ισχύσει τη νέα περί-
οδο!

Σύλλογος Βλάχων Βέροιας
Sutsata Armãnjilor di Veria
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2022-23
Δευτέρα 19:00-20:00 
Τμήμα χορωδίας:
Υπεύθυνες τμήματος Τασούλα Πίσκου -Δέσποινα Πούγιουρου
Τρίτη 18:00:20:00
Εικαστικές τέχνες 
Τμήμα Αγιογραφίας
Υπεύθυνη τμήματος: Μαρία Καλφοπούλου
Τετάρτη 19:30-21:30
Χορευτικό Ανδρών - Γυναικών 
Χοροδιδασκαλος Αντώνης Κελεπούρης 
Πέμπτη 
Εικαστικές τέχνες 
Χειροποίητες κατασκευές και ψηφιδωτά 18:00-20:00
Υπεύθυνες τμήματος: Χαρούλα Γκανάτσιου - Παναγιώτα Βλαχοπούλου
Παρασκευή
Παιδικά τμήματα χορού & τμήμα εκμάθησης βλάχικης γλώσσας & θέατρο 
 - Παιδικό τμήμα αρχαρίων 17:00-18:00
Υπεύθυνες : Λεμη & Μαρία Γατοπούλου 
 - Παιδικο τμήμα προχωρημένων 18:00-19:00
Χοροδιδασκαλος Αντώνης Κελεπούρης
 -Εκμάθηση βλάχικης γλώσσας & θέατρο 19:00-20:00
Υπεύθυνος τμήματος: Τάκης Γεωργίου

Ο πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας
 Δημήτρης Πίσκος Γιώργος Τσίρης 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 

Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κά-
τωθι για τις δωρεές τους:

1. Τους κ. Μαργαρίτη – Γεωργία Μαργαρίτη για την οικο-
νομική δωρεά τους εις μνήμην του πολυαγαπημένου κου-
μπάρου και φίλου Κωνσταντίνου Μπεσίνα. 

Ο θεός ας τον αναπαύσει.
2. Τον Σούπερ Μάρκετ Πρωτέας για την δωρεά σε τρόφι-

μα προκειμένου για το γεύμα των παιδιών.
3. Την επιχείρηση ξυλείας Δημούλας Γεώργιος για την 

δωρεά ξύλου στο εργαστήρι ζωγραφικής.  
Για το Δ.Σ.

Η εθελόντρια Διευθύντρια 
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Επί τη εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 

θα τελεσθεί στο Ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Βέροιας 
την 25η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20.30 -00.30

Εκ του Ιερού Ναού
Ευχαριστήριο 

του «Έρασμου»
Ο Συλλόγος Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά την κ. Κόγια Αικατερίνη για 
την προσφορά ειδών ρουχισμού, 
προς κάλυψη καθημερινών ανα-
γκών του Ξενώνα Βραχείας Δια-
μονής της δομής μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δω-
ρεά συμπολιτών μας συμβάλλει 
καθοριστικά στην ενίσχυση του 

έργου μας, με την αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας 
ζωής των ωφελούμενων μας και προάγει σημαντικά τον τοπι-
κό μας πολιτισμό!  

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ. 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου
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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 στα 

Παλατίτσια εντός του οι -
κισμού 480 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με αποθήκη 
και αχυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 6973 
358072.

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 Μου-
σών 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.

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



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

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, ανακαινι-
σμένο, χωρίς θέρμανση, χωρίς κοινό-
χρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατάστημα 
120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατά-
ρι, εξαιρετικής προβολής σε ά-
ριστη κατάσταση κοντά στη Γέ-
φυρα Κούσιου. 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 ψητοπω-
λείο για πρωινες ώρες στη Βέροια. 
Τηλ.: 23310 27727, ώρες επικοι-
νωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα η-
λικιωμένης 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 πρωϊ-

νή απασχόληση. Τηλ.: 6934 322387.
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα 

και περιποίηση ηλικιωμένων, με πεί-
ρα 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.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

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.
FLAMOYRIES 100tm.4D,S,K,38.000E
ΠΑΝΟΡΑΜΑ λουξ μεζονέτα 300τμ 5Δ, ΣΚ, WC,τζάκι, ενδο-
δαπέδια 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.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(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,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

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€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
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 δρό μο 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



Συνεχίζονται οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης δρόμων 

στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δημοτικών οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν, εργασίες αποξήλωσης φθαρμένων ασφαλτικών, συμπλήρωση µε 3-Α και κατα-
σκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης, μετά την αυτοψία στο έργο τόνισε:
“Συμβάλουμε στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς όφελος της βελτίωσης της ζωής των 

πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας και με στόχο την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών. 
Η δημιουργία ενός σύγ-
χρονου οδικού δικτύου 
θα εξασφαλίσει ασφα-
λέστερες μετακινήσεις 
στους Δημότες μας και 
στους επισκέπτες του 
Δήμου μας.

Προχωράμε με πρό-
γραμμα στην υλοποίηση 
των δεσμεύσεών μας”.

Υπογράφηκε η σύμβαση 
για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων 

της δημοτικής οδού Καστανιάς
 – Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά

Στην υπογραφή της 
σύμβασης για την «ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗ-
ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – Ι.Μ. 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, 
ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
Χ:340338, Ψ:4474745» 
προχώρησαν ο Δήμαρχος 
Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης και ο Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών, κ. Αλέ-
ξανδρος Τσαχουρίδης, με 
τον κ. Δημήτριο Διονυσό-
πουλο του Ιωάννη, εκπρό-
σωπο της  «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και δ.τ. «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.». 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή κατάλληλων έργων για την αποκατάσταση της οδού και την άρση της 
υφιστάμενης επικινδυνότητάς ύστερα από ολισθήσεις που παρατηρήθηκαν σε τμήματα του δρόμου. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) Εκσκαφές.
β) Κατασκευή μικροπασσάλων θε-

μελίωσης τοίχου.
γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης.
δ) Προστασία θεμελίου τοίχου.
ε) Στραγγιστήρι κατά μήκος του τοί-

χου.
στ) Αποκατάσταση οδοστρώματος.
ζ) Αποστράγγιση οδού.
η) Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας.

P Μερική επι-
στράτευση στη Ρω-
σία. Μερική θέρμαν-
ση στην Ευρώπη…

 P To ελληνι-
κό ‘είναι τρελός ο 
πρόεδρος’ των γη-
πέδων, στη Ρωσία 
ισχύει κατά κυριο-
λεξία.

P  Ασφαλώς το 
χειρότερο σενάριο 
είναι η γενική επι-
στράτευση, αλλά 
δεν μ’ αρέσει να γενικεύω.

P Για τη συνέχεια θα περιμένουμε αν πέ-
φτει σε χειμερία νάρκη η ρώσικη ‘αρκούδα’.

P Δεν συνεχίζω για άλλες ‘αρκούδες’, σεβόμε-
νος τη λαϊκή ρήση ‘τα εν οίκω μη εν δήμω’.

P Και κυρίως φοβούμενος κι άλλη επιστρά-

τευση.

P Επί ΠαΣοΚ, πάντως, είχαμε τον θερμοσί-
φωνα αναμμένο 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες τον 
χρόνο. Σώγαμπροι και μη.

P Ευχή και κατάρα σάς δίνω τους νιόπα-
ντρους, βάλτε στο σπιτικό σας ατομικό μπά-
νιο.

P Αλλιώς θα το λουστείτε.

P Καλές είναι οι γυναίκες μας. Ί-
σως να φταίει το ότι δεν ανακινούν το 
μυαλό πριν τη χρήση.

P Εξ ου και δεν παθαίνουν πολλά 
εγκεφαλικά. Πάθηση που δεν αναπτύσ-
σεται σε κενό αέρος και άχυρα.

P Προχθές είπε ότι τσακωθήκαμε 
στον ύπνο της και δεν μου μιλούσε 
όλη μέρα. Άβυσσος.

P Όσο ζεις μαθαίνεις όμως. Όπως και 
το ότι με τα ράπιντ τεστ, που ανακαλύ-
ψαμε πόσο αχρησιμοποίητο βάθος έχει 
η μύτη μας.

P Κατά τα λοιπά τηλεοπτικά. Δεί-
χνουν τα κανάλια σήμερα καμιά καλή 
κηδεία;

P Το σύμπαν δεν είναι διαθέσιμο, η τύχη μας 
προωθείται.

P  Μόνη μας ελπίδα, παππούδες στο 
GNTM.

P Και:
Πάει ένας τσιγκούνης σε μία εφημερίδα να βά-

λει την κηδεία της γυναίκας του.
– Δύο ευρώ η λέξη! του λέει ο υπάλληλος.
– Πόσο;
– Δύο ευρώ η λέξη; του ξαναλέει εκείνος.
– Είναι πολύ ακριβά! Αλλά τέλος πάντων, γρά-

ψε: ‘Μαρίκα πέθανε’!
– Δεν γίνεται! του λέει ο υπάλληλος. Πρέπει το 

κείμενο να έχει τουλάχιστον 5 λέξεις.
– Α ναι; λέει ο τσιγκούνης. Τότε γράψε: ‘Μαρίκα 

πέθανε, πωλείται Fiat Punto’!
K.Π.
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