
Φυτεία 120 δενδρυλλίων κάνναβης, 
ύψους έως 2 μέτρων, 

εντοπίστηκε στην Ημαθία

Δήμος Βέροιας: Υπογράφηκε 
η σύμβαση για την ολοκλήρωση 

βρεφικού σταθμού Κυψέλης

Ο Στέργιος 
Σουροβίκης, 

νέος πρόεδρος 
του 

δικηγορικού
 συλλόγου 

Βέροιας

Ζεμπεκιές 
και Πόθεν 

Έσχες 
Του Κώστα Γιοβαννόπουλου

«ΚΗ’ Παύλεια»
Σε εξέλιξη το 28ο Διεθνές
 Επιστημονικό Συνέδριο, 
«Ο Απόστολος Παύλος 

και η διαχείριση των κρίσεων»

Οι Κορασίδες του Φίλιππου Βέροιας 
νίκησαν 34-33 το Πανόραμα στην 

παράταση και προκρίθηκαν στο F6

Φωτίστε το παρκάκι της Πιερίων 
στην είσοδο της Βέροιας!
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Το «νέο αίμα» στο τιμόνι
του Περιφερειακού Τύπου 

γεννά ελπίδες
Η συμμετοχή μου στην εκλογική διαδικασία των Χα-

νίων για νέο Δ.Σ. στον ΣΗΠΕ μου έφερε μνήμες από τα 
παιδικά μου χρόνια σε αντίστοιχες εκλογές να παραβρί-
σκομαι με τον πατέρα μου ανάμεσα σε ισχυρά ονόματα 
ιστορικών εφημερίδων της Περιφέρειας. Με χαρά διαπί-
στωσα ότι νέο αίμα έχει μπει στον χώρο και συνεχίζει η 
νέα γενιά την παράδοση με όρεξη και πείσμα. Στο ίδιο 
μήκος κύματος και τα αποτελέσματα των εκλογών με έ-
να συμβούλιο ανανεωμένο και νέους ανθρώπους γύρω 
στα 40 να έχουν το τιμόνι και τις τύχες του Περιφερεια-
κού Τύπου.  

Χρειάζεται επαγρύπνηση και πίεση προς την κυβέρ-
νηση και τα κόμματα για να ανακτήσουν οι εφημερίδες 
της περιφέρειας το χαμένο έδαφος, αφού την εμπι-
στοσύνη και την αξιοπιστία τους δεν την έχασαν ποτέ! 
Είμαστε τα πιο ζωντανά και ενεργά κύτταρα της τοπικής 
κοινωνίας και βήμα έκφρασης και διαμαρτυρίας για 
χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν την δυνατότητα να 
το πράττουν άμεσα μέσα από τις σελίδες της τοπικής 
εφημερίδας. Στηρίξτε τον τοπικό Τύπο, είναι ζήτημα ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!   

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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ΙΟΥΝΙΟΥ
Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων

(ανακομ. Λειψάνων)

«ΈναπαγκάκιγιαναξαποσταίνουμεκεΔήμαρχε!!!»
Να και ένα ασυνήθιστο αί-

τημα από ηλικιωμένους δημό-
τες προς τον δήμαρχο Βέροιας 
Κώστα Βοργιαζίδη, που δια-
τυπώνουν μέσα από την εφη-
μερίδα μας. Την προηγούμενη 
εβδομάδα επισκέφθηκαν τα 
γραφεία του ΛΑΟΥ συμπολίτες 
μας που κατοικούν σε περιο-
χές κάτω από την Ανοίξεως, 
την Λεωφόρο Στρατού και την 
οδό Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 
μας ανέφεραν ότι για να ανέ-
βουν προς το κέντρο της πό-
λης, μόλις λίγα μέτρα πάνω 
από τα σπίτια τους είναι ανα-
γκασμένοι να «μετρήσουν» σε 
κάποια περίπτωση μέχρι και 
200 σκαλοπάτια! 

Φυσικά δεν είναι δυνατό να 
αλλάξει η γεωμορφολογία της 
πόλης, ωστόσο ζητούν από 
τον δήμαρχο να μεριμνήσει 
ώστε να τοποθετηθούν κά-
ποια επιπλέον παγκάκια για 
να μπορούν να ξαποσταίνουν 
στην ανηφορική και με πολλά 
σκαλοπάτια διαδρομή τους, ε-
νώ ειδικά για την οδό Ανθέων 
την χαρακτήρισαν ένα όμορφο 
μπαλκόνι και ότι είναι κρίμα να 
μην μπορούν να κάθονται και 
να ρεμβάζουν την εντυπωσι-
ακή θέα.  

Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή 
σημεία που θα μπορούσαν να 
τοποθετηθούν τα παγκάκια, 
πάντως είναι ένα απολύτως 
λογικό αίτημα και κυρίως το 
«ελάχιστο» από βεροιώτες 
που έχουν ξεπεράσει τα 80 και 
ζητούν μόνο ένα παγκάκι για 
να ξαποσταίνουν!

Μεέπαινογιατην«κλεμμένηπλάτη»,επιστρέφειαπότον
ΠανελλήνιοΔιαγωνισμόΜονολόγουηΠόπηΦιρτινίδου

Έγινε προχθές Κυριακή και ο τελικός του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μονολόγου επί Σκηνής ,στον οποίο συμμετεί-
χε από τη Βέροια, η μουσικός, δασκάλα πιάνου και συγγραφέας Πόπη Φιρτινίδου με την ηθοποιό Παναγιώτα Κασιμιάδου, 
που ερμήνευσε την «κλεμμένη πλάτη», τον μονόλογο  που έλαβε το πρώτο βραβείο στην προκριματική φάση του Πανελ-
λήνιου Διαγωνισμού συγγραφής και ερμηνείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής, που έγινε στη Νάουσα από τον Δήμο 
και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.  Η «κλεμμένη πλάτη», είναι ένα από τα διηγήματα της Πόπης Φιρτινίδου στο βιβλίο της «Πες 
μου που θα πας» και στον τελικό της Αθήνας πήρε έναν από τους τρείς επαίνους που δόθηκαν πανελλαδικά.

Τις ευχές μας και σε ανώτερα στις δημιουργούς κι αν, οι αναγνώστες, βρεθείτε σε κάποιο βιβλιοπωλείο, δείτε και το 
βιβλίο! Έχει χαρισματικές πένες η Βέροια!

(Φωτο από απονομή και από την άφιξη συγγραφέως και ηθοποιού στην Αθήνα, με αυτοπεποίθηση για τη δουλειά 
τους)

Σκέφτηκα να ξεκινήσω «παρα-
τηρητικούς» περιπάτους προσεγγί-
ζοντας την ματιά του επισκέπτη της 
Βέροιας που ίσως βλέπει και πράγ-
ματα που εμείς λόγω συνήθειας δεν 
τα βλέπουμε πλέον. Ξεκίνησα από 
την είσοδο της πόλης μετά τον κόμ-
βο της Εγνατίας, προχώρησα στην 
οδό Πιερίων και στο ύψος του πρώ-
ην καταστήματος της Alpha Bank 
συνάντησα το παρκάκι στα δεξιά, 
εκεί που έχουν μεταφερθεί πλέον οι 
υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ. Μια μεγά-
λη ανοιχτωσιά με πράσινο, που θα 
μπορούσε να είναι πολύ πιο περι-

ποιημένο σημείο, αφού είναι από τις 
πρώτες εικόνες στην είσοδο της πό-
λης. Κάποιοι «λειψοί» κυβόλιθοι που 
πρέπει να αναπληρωθούν, αλλά το 
σημαντικότερο η έλλειψη φωτισμού 

που τις βραδινές ώρες επικρατεί α-
πόλυτο σκοτάδι στο παρκάκι. Πόσο 
πιο όμορφο και ελκυστικό θα γίνει 
αν τοποθετηθούν κάποια φωτιστικά 
σώματα που θα το «ζωντανέψουν»; 

Φωτίστε το παρκάκι της Πιερίων
στην είσοδο της Βέροιας!

Τρεμπεσίνας

Ρόδων

Μοράβα

Ανθέων



Οξεία κριτική στην δημοτική αρχή και 
στον δήμαρχο Βέροιας, άσκησε χθες το 
μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου  ο επι-
κεφαλής της μειοψηφούσας δημοτικής 
παράταξης ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, κ. Παύλος 
Παυλίδης, κάνοντας ένα απολογισμό 
της μέχρι σήμερα θητείας της δημοτι-
κής αρχής, αλλά και της δικής τους πα-
ρουσίας στο δημοτικό συμβούλιο και 
ζήτησε συγνώμη από τους δημότες για 
την περίπτωση που η παράταξή του 
συνετέλεσε κατ΄ ελάχιστο στην «τραγική 
εικόνα του δημοτικού συμβουλίου στο 
οποίο οι δημότες έστρεψαν την πλάτη» 
τα τελευταία χρόνια, όπως είπε. 

Μια εικόνα την οποία χρέωσε, στην 
πλειοψηφούσα παράταξη Βοργιαζίδη με 
αναφορές και στην συνδιοικούσα παρά-
ταξη της Γ. Μπατσαρά.

«Η διοίκηση δεν μπόρεσε να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθεί ότι εξελέγη για να συνομιλήσει 
να διαβουλευτεί, να ακούσει απόψεις και να πράξει… Οι διαρκείς ειρωνείες 
από μέρους της Διοίκησης, ο «προπηλακισμός» κάθε δημοτικού συμβούλου 
που θα τολμήσει να κριτικάρει το έργο της Διοίκησης, οι μη απαντήσεις στα 
ερωτήματα που μπαίνουν ή οι απαντήσεις που απέχουν από τις ερωτήσεις 
και την πραγματικότητα, ο διάχυτος και μόνιμος εκνευρισμός του Δημάρχου, 
οι καταγγελίες για προσπάθεια εξευμενισμού με χορήγηση ποσοστού Αντι-
δημαρχιών που ευτελίζει έτι  περαιτέρω την εικόνα της Διοίκησης και η μό-
νιμη ανταλλαγή στο Συμβούλιο ή δια του τύπου, αιχμών για την λειτουργία  
της ΚΕΠΑ, είναι νομίζω οι βασικοί λόγοι για την τραγική εικόνα του Δημοτι-
κού μας Συμβουλίου», είπε και πρόσθεσε ως έναν ακόμα λόγο δυσλειτουρ-
γίας, τον πεπαλαιωμένο κανονισμό του Σώματος.

Οι ευθύνες, σύμφωνα με τον κ. Παυλίδη, «βαρύνουν τον δήμαρχο που 
έχει τη γενική ευθύνη για όλα αυτά αλλά και τον πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου». 

Τα βασικότερα σημεία στα οποία στάθηκε χθες ο Π. Παυλίδης, αφορού-
σαν: 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Είπε, μεταξύ άλλων: « Μετά από αγώνα ετών από την αντιπολίτευση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός της συμμετέχουσας στην Διοίκηση κας 
Μπατσαρά  που τα έβρισκε όλα κανονικά, ήλθε η ομολογία του ίδιου του 
εργολάβου, ότι τελικά είναι αληθές ότι δεν υπάρχει μέθοδος εξαφάνισης της 
ύλης και ότι ένα ποσοστό γύρω στο 30% απομένει, κάτι που εξακολουθεί να 
προκαλεί ερωτηματικά που έθεσε επανειλημμένα ο ίδιος στη δημοτική Αρχή.  
«Έφτασε σε τέτοιο βαθμό η πολιτική τους αμετροέπεια, που δεν ένιωσαν 
την ανάγκη έναντι των πολιτών να κάνουν το ελάχιστο. Να ζητήσουν μια συ-
γνώμη για την επί έξι και πλέον χρόνια λαθεμένη επιλογή των ισχυρισμών 
τους περί μηδενικών υπολειμμάτων. Και φυσικά για τις άθλιες δηλώσεις περί 
πιστοποίησης, που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ένα ψέμα παραπλάνησης. 
Αυτοί νομίζουν ακόμα ότι μπορούν να μοιράζουν καθρεφτάκια για ιθαγε-
νείς», είπε. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλων έργων
Ανέφερε ο κ. Παυλίδης: Έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά ανεκδότου και 

πλέον μπαίνουν και στοιχήματα με τα ποσά που ανακοινώνονται κάθε 
έτος, ως ποσά που θα διατεθούν για έργα!!! Κάθε χρόνο ποσά άνω των 
50.000.000 ευρώ ανακοινώνονται ότι δήθεν είναι εξασφαλισμένα και θα 
διατεθούν για έργα!!! Την ίδια εποχή που έρχονται, στη φαντασία τελικά, τα 
ποσά αυτά, η πόλη έχει ένα οδικό σύστημα κατεστραμμένο, η περιφέρεια 
(τα χωριά μας) έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος του Θεού, έργο που να φαίνεται 
δεν υπάρχει στον ορίζοντα... Για την χρονιά που διανύουμε ανακοινώθηκαν 
πομπωδώς πάλι  έργα ύψους άνω των 50.000.000 ευρώ...Κρατήστε το 
να τα μετρήσουμε στο τέλος αυτής της χρονιάς... Έγινε το σταθερό ετήσιο 
ανέκδοτο...»

 Εμπαιγμός στα παιδάκια με ειδικές δεξιότητες
Τόνισε μεταξύ άλλων: Έχουμε παιδάκια με ειδικές δεξιότητες, που ζήτη-

σαν εδώ και ενάμιση χρόνο μια παιδική χαρά για να περνούν την ώρα τους. 
Υπάρχει σχετική επιστολή. Παιδική χαρά με παιχνίδια ανάλογων προσαρ-
μογών. Επί ενάμιση χρόνο το αίτημα παραμένει στα συρτάρια και επιχει-
ρείται ο κατευνασμός, με υποσχέσεις και υπεκφυγές. Απευθύνθηκαν στην 
Αντιπεριφέρεια και ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης προθυμοποι-
ήθηκε να συνδράμει, αρκεί να του αποσταλεί αίτημα από τον Δήμο. Ακόμη 
περιμένει το αίτημα... Εάν τίθεται θέμα χρημάτων,  υποδείξαμε τον τρόπο. 
Εάν το ποσό που διατίθεται για την κοπή των χόρτων ετησίως κινείται γύρω 
στις 100.000 ευρώ και δεν δοθεί με απευθείας ανάθεση όπως γίνεται μέχρι 
σήμερα, η έκπτωση που θα προκύψει από έναν δημόσιο διαγωνισμό, θα 
καλύψει το ποσό που απαιτείται για μια παιδική χαρά. Είναι μομφή για τον 
Δήμο μας τέτοια αντιμετώπιση... Είναι ντροπή για την κοινωνία μας... Είναι 
ντροπή για τον πολιτισμό μας!»

 Αγορά κτιρίου Τσαλέρα για να λειτουργήσει ως νέο σχολείο
Είπε σχετικά: «Είχαμε την απόφαση εξαγοράς του οικοπέδου Τσαλέρα, 

σε τιμή περίπου 450.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο οικόπεδο επιλέχτηκε για 
σχολείο και για να διευκολύνει την ανταλλαγή του 3ου Δημοτικού με την Μη-
τρόπολη. Τονίσαμε και τότε αλλά δεν εισακουστήκαμε, ότι έπρεπε να γίνουν 
κάποιες απαραίτητες ενέργειες για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για το 
κτίριο και την προοπτική.

Θέση μας είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος και το ευρισκόμενο κτίριο 
είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθούν ως σχολείο. Διότι, αφενός το κτίριο 
είναι για κατεδάφιση, αφετέρου ο χώρος είναι ακατάλληλος διότι το σχολείο 
του μέλλοντος απαιτεί έκταση πολλαπλάσια για ένα σύγχρονο σχολείο με 
αίθουσες αξιοπρεπείς, εστιατόριο, χώρους άθλησης, βιβλιοθήκες, αίθουσες 

παραστάσεων και λοιπά. Σημειώ-
στε επιπλέον ότι δεν έχουμε στα 
χέρια μας καν μια καταγραφή των 
αναγκών του Δήμου μας για τα 
επόμενα πέντε χρόνια, ώστε να 
γνωρίζουμε τις ανάγκες του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος και 
να χαράξουμε πορεία επιλογών. 
Η υπογεννητικότητα έχει αλλά-
ξει τα δεδομένα και οφείλουμε να 
είμαστε  ρεαλιστές. Δεν υπάρ-
χουν χρήματα για σπατάλες. Η 
παρούσα Δημοτική Αρχή μάλλον 
επιχείρησε να αγοράσει πολιτική 
συμπάθεια και λίγες ψήφους πα-
ρά είχε στο μυαλό τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας».

 Στη συνέχεια ο κ, Παυλίδης, 
επεσήμανε τις ανεξαρτητοποιή-
σεις συμβούλων – συνεργατών 

του δημάρχου, που «η κάθε μία σηματοδοτεί και μια δυσλειτουργία της Δη-
μοτικής Αρχής», όπως είπε και αναφέρθηκε στον Θόδωρο Θεοδωρίδη που 
του προτάθηκε από τον δήμαρχο, μέρος της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας 
«για να μην στεναχωρήσει μέλος της βασικής ομάδας (κλειστού πυρήνα) 
των συνεργατών του», καθώς και στον Χρήστο Τσιούντα  και τον Στάθη Κε-
λεσίδη  (της παράταξης Μπατσαρά). 

«… Στοιχεία οικονομικού ελέγχου»
«Επειδή διατείνονται ότι κάνουν χρηστή διοίκηση και τακτοποίησαν τα 

οικονομικά του Δήμου, ας δούμε κάποια λίγα ενδεικτικά στοιχεία του οικο-
νομικού ελέγχου που έγινε, για να αντιληφτείτε και τα παραμύθια τους. Είναι 
μέρος των  αποτελεσμάτων ελέγχου που διενήργησαν οι ελεγκτές δημόσιας 
διοίκησης και αφορά στα οικονομικά του 2017.  Ο έλεγχος κράτησε ως το 
2020. Κοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και τα αντανακλαστικά της 
Διοίκησης λειτούργησαν ένα χρόνο μετά. Στις 31/3/2022 έφεραν θέμα και 
ψηφίσαμε Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου. Στο κεφάλαιο των αποθεματικών 
αναφέρει επί λέξη:

«…Δεν υφίσταται δικλίδα ασφαλείας που να αποτρέπει την καταχώρηση 
προμηθειών σε λάθος αποθήκη του Π.Σ. του Δήμου, καθώς ενώ οι φυσικοί 
χώροι αποθήκευσης είναι 7, στο λογιστικό σύστημα των αποθηκών, που 
αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Π.Σ. του Δήμου, εμφανίζονται 36 αποθήκες 
(!!!!)

Στις αποθήκες φυτωρίων, του Σ.Μ.Α. και των λιπαντικών και ανταλλα-
κτικών Οχημάτων τα ίδια πρόσωπα λειτουργούσαν ως παραδίνοντες και 
παραλαμβάνοντες!!!!

-…Από τον διενεργούμενο δειγματοληπτικό έλεγχο προέκυψε πλήθος 
προμηθειών για τις οποίες δεν επαληθεύεται η παράδοσή τους στον αρμό-
διο αποθηκάριο!

-Αφού συνεχίζει με μια λεπτομερή περιγραφή καταλήγει στο συμπέρα-
σμα: ...συνεπώς δεν υφίστανται δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται 
η αλόγιστη κατανάλωση των προμηθευόμενων υλικών, ενδεχομένως και η 
χρήση τους από τους συμπράττοντες στη διαδικασία εισαγωγής-εξαγωγής 
προς ίδιον όφελος. Και τέλος,  στον τομέα της αποτελεσματικότητας είσπρα-
ξης των εσόδων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σοβαρή υστέρηση». 

…Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης, συμπερασματικά, ότι: «Πρέπει να 
γίνει ειδική μνεία στην έμμεση άρνηση απάντησης από τον Δήμο Βέροιας 
για μια ακόμη φορά στα με αριθμό 67150/18-01-2019 έγγραφα της υπηρε-
σίας μας, με τα οποία ζητήθηκε κατεπειγόντως η παροχή διευκρινήσεων επί 
καταγγελίας περί διαφυγής εσόδων από καταλογισμούς…. Οι απαντήσεις 
του Δήμου κρίνονται ανεπαρκείς, καθώς παρέμειναν στο επίπεδο της θε-
ωρητικής και μόνο αιτιολόγησης. Ενώ, το απόσπασμα των «εξόδων» είναι 
σημαντικό και αποκαλυπτικό συνάμα και αναφέρει:…Οι δαπάνες για τη συ-
ντήρηση και επισκευή οχημάτων (προμήθειας ανταλλακτικών και εργασίας) 
του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2017, ανεξαρτήτως του έτους εξόφλησής 
τους, ανήλθαν σε 454.627 ευρώ. Αναλυτικότερα στο οικονομικό έτος 2017 
εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν 605 Χ.Ε. χρηματικού ποσού 346.512,40 και 
στο οικονομικό έτος 2018, 182 Χ.Ε. χρηματικού ποσού 108.114,60 τα οποία 
αφορούσαν σε δαπάνες γενόμενες το 2017. Από το σύνολο των εξοφληθέ-
ντων 787 Χ.Ε. μόνο 2 χρηματικά εντάλματα συνολικής αξίας 9.446,30 για 
την προμήθεια λιπαντικών αφορούσαν σε δαπάνες μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία. Κατόπιν ενδελεχούς επισκόπησης και των 787 ενταλμάτων 
ανεξαιρέτως, η Ομάδα Ελέγχου κατέληξε ότι 328 χρηματικά εντάλματα συ-
νολικής αξίας 161.686,40 ευρώ, είτε αφορούσε σε δαπάνες αντιμετώπισης 
φθορών στο πλαίσιο της επιβαλλόμενης τακτικής συντήρησης , είτε σε άλ-
λες κατηγορίες δαπανών, είτε μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας μετά από 
τεχνητή κατάτμηση της απαιτούμενης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 
του Δήμου δαπάνης, με σκοπό την αποφυγή της διενέργειας διαγωνισμού, 
κατά παράβαση των άρθρων....»

Ο κ. Παυλίδης συνέχισε επι των παρατηρήσεων: «Από τα επισυνα-
πτόμενα στα ΧΕ δικαιολογητικά δεν προκύπτει ο κατεπείγον ή έκτακτος 
χαρακτήρας της εντελλόμενης δαπάνης, υπό την έννοια του απροόπτου και 
μη δυνάμενου να προβλεφθεί γεγονότος, έστω και αν καταβλήθηκε κάθε 
δυνατή επιμέλεια». 

Συγκριτικά με άλλους δήμους
Κατέθεσε επίσης συγκριτικά στοιχεία με άλλους δήμους που εμφανίζουν 

παραπλήσιο στόλο οχημάτων με αυτόν του Δήμου Βέροιας, επισημαίνοντας 
ότι ο μέσος ορος εκτάκτων δαπανών για επισκευή και συντήρηση οχημά-
των κόστιζε στην Βέροια από το 2015 έως το 2018 ξεκίνησε από 3.264€ 
και κατέληξε στα 4.855€, την ίδια ώρα που στο Δήμο Καλαμαριάς κόστιζε 
μηδενικά λογω της οργάνωσης και στον Δήμο Συκεών ξεκίνησε με 2.450€ 
το 2015 και κατέληξε το 2018 στα 688€ ανά όχημα. Και συνέχισε με τις 

παρατηρήσεις του εγγράφου, ότι «Οι παραπάνω ελλείψεις και αδυναμίες, 
οι οποίες ενισχύονται από την ανυπαρξία συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 
όπως είναι ευνόητο, επιβαρύνουν τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου 
Βέροιας, παραβιάζουν δε, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, 
πέραν της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και κάθε έννοια 
ευταξίας ως θεμελιώδους αρχής κάθε διαχείρισης, οικονομικής και μη» 
«Αντιλαμβάνεστε το συμμάζεμα και την χρηστή διοίκηση τους νομίζω, τόσο 
ψέμα δεν έχουμε ξανασυναντήσει», κατέληξε.

«Για τα σοβαρά και μεγάλα θέματα του Δήμου»
Υπενθύμισε επίσης τα ερωτήματα της παράταξής του την κριτική και τις 

τοποθετήσεις του στο δημοτικό συμβούλιο  για τα σοβαρά και μεγάλα θέμα-
τα του Δήμου, όπως η αξιοποίηση του Τριποτάμου, το Ρολόι στην πλατεία 
Ωρολογίου, η αξιοποίηση της περιοχής από το Βήμα Αποστόλου Παύλου 
έως Παπάκια και τα παλιά Δικαστήρια, τις προτάσεις για την πανδημία, την 
κριτική που ασκήθηκε για τα 12 χρόνια κατασκευής της Γέφυρας Κούσιου, 
με έτοιμα τα χρήματα της δωρεάς, για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
στην Σχολή της Αστυνομίας, τις εφαρμογές της έξυπνης πόλης,  το θέμα 
των  Ριζωμάτων, τα νεκροταφεία, το κυκλοφοριακό και τους κόμβους, τις 
συνεχείς διακοπές νερού στο Μακροχωρι,  την έλλειψη βούλησης σχετικά 
με την ευφυή γεωργία, την μη αξιοποίηση εγκαταλειμμένων βιομηχανικών 
κτηρίων και τη μετατροπή τους σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Πάρκο Και-
νοτομίας, για την αργοπορία στην λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή 
κρίση, για την υποβάθμιση του Αθλητισμού και τον υποβιβασμό ομάδων 
του Δήμου, για την κατάσταση των δρόμων, την λειτουργία της ΔΕΥΑΒ, τη 
σπατάλη και τις απευθείας αναθέσεις που θα ξαναψαχτούν διεξοδικά, όπως 
τόνισε, κατηγορώντας την δημοτική Αρχή για αδιαφορία απέναντι στα μεγά-
λα ζητήματα.

Εκ νέου υποψήφιος και με ψηφοδέλτιο έως τα Χριστούγεννα
 «Όπως καταλάβατε λοιπόν είναι μια αρχή που δεν σέβεται την πόλη. 

Τον Δήμο. Τους δημότες της. Αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελούν τον 
κόσμο. Ο πελατειακός Δήμος πάντα είναι μια προσωρινή λύση. Πρέπει να 
ανατάξουμε τον τόπο μας. Το μήνυμα της κοινωνίας του Δήμου μας είναι σα-
φές. Μετά από τα 8 χρόνια της δημοτικής αρχής και για ορισμένους 12 χρό-
νια σε υπεύθυνες θέσεις διοίκησης, ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν. Οδεύ-
ουμε πλέον προς αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, προς την επόμενη μέρα», 
συνέχισε ο κ. Παυλίδης και  κλείνοντας την συνέντευξη, ο επικεφαλής των 
ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ, επανέλαβε ότι θα είναι  εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του 
Δημάρχου Βέροιας, στις δημοτικές εκλογές του 2023 και έχει ήδη ξεκινήσει 
την αναπροσαρμογή του προγράμματός του με βάση τα νέα δεδομένα και 
την πορεία του Δήμου αλλά και της οικονομίας της χώρας.  «Σύντομα θα 
αρχίσουμε να παρουσιάζουμε τα πρόσωπα που θα δώσουν τον αγώνα τον 
καλό για τον τόπο μας. Με την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου που θα έχει 
γίνει το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα, θα ολοκληρώσουμε και την τελική 
μορφή της πρότασής μας. Την πρόταση αυτή θα την παρουσιάσουμε σε 
όλους τους φορείς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, ώστε να έχουν 
εικόνα των προθέσεών μας και θα ζητήσουμε την στήριξή τους», δήλωσε 
ενώ απηύθυνε  γενικό κάλεσμα πολιτών «να αγκαλιάσουν την προσπάθεια 
απαλλαγής της πόλης από την παρούσα δημοτική Αρχή».
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ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ

Συνέντευξη απολογισμού με καυστική κριτική 
στην παρούσα δημοτική Αρχή 

Παύλος Παυλίδης: Ετοιμάζουμε ψηφοδέλτιο και οδεύουμε προς αλλαγή της διοίκησης στο δήμο Βέροιας
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Αύριο Τετάρτη 29 Ιουνίου
Baby Shark Live, 

στο θέατρο Άλσους 
της Βέροιας 

 Η Κ.Ε.Π.Α Δήμου Βέροιας στο πλαίσιο των παραστάσεων 
‘Αλσος ’22 «Το καλοκαίρι αλλάζει» φιλοξενεί την παράσταση Baby 
Shark Live! 

Tο πιο δημοφιλές παιδικό κανάλι στο YouTube (παγκοσμίως), 
με τους αγαπημένους χαρακτήρες των παιδιών τον Baby Shark, 
τον Pinkfong και τον Hogi, έρχονται ζωντανά, σε ένα παιδικό μουσι-
κοκινητικό show με τα αυθεντικά τραγούδια!

Το “Baby Shark Live!” είναι μία θεατρική περιπέτεια, που πε-
ριέχει το πασίγνωστο αυθεντικό αγαπημένο τραγούδι “Pinkfong’s 
Baby Shark” με τις πρωτοφανείς σε παγκόσμια κλίμακα 10 δις 
προβολές στο YouTube και τα πιο γνωστά Αγγλικά παιδικά τραγού-
δια του Pinkfong.

Η περιπέτεια και οι διάλογοι είναι στα ελληνικά.
Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά (με το διάλειμμα).
Η ιστορία: Η οικογένεια Shark μία ξένοιαστη μέρα κάνει βόλτα 

στο βυθό του ωκεανού, τραγουδώντας και χορεύοντας τα αγαπη-
μένα της τραγούδια. Σύντομα, οι γονείς Shark αντιλαμβάνονται ότι 
ο Baby Shark δεν τους ακολουθεί. Τον ψάχνουν, αλλά μάταια... Ο 
Baby Shark έχει χαθεί…

Τι θα κάνουν; Που βρίσκεται ο Baby Shark; Πως θα τον εντοπί-
σουν;

Μα, φυσικά, θα καλέσουν τον Pinkfong, τον περιπετειώδη και 
θαρραλέο πρίγκιπα του πλανήτη Staria για να τους βοηθήσει. Ά-
μεσα, ο Pinkfong με τη βοήθεια του φίλου του Hogi, του πράσινου 
σκαντζόχοιρου, γνωστού ως «κινητή εγκυκλοπαίδεια», θα ξεκινή-
σουν την περιπέτεια τους προς τον ωκεανό.

Θα καταφέρουν τελικά να βρουν τον Baby Shark;
Θα χορέψουν όλοι μαζί ξανά στον αγαπημένο ρυθμό του “doo 

doo doo doo”;
Μία θεαματική θεατρική περιπέτεια στο βυθό που δεν πρέπει να 

χάσετε!

Εισιτήρια:  12 € (Α’ Ζώνη), 10€ (Β’ Ζώνη) εισιτήρια πληρώνουν 
ενήλικες και παιδιά από 1,5 έτους (έχουν θέση). 

Συντελεστές

Κείμενα: Παύλος Μητσόπουλος
Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου 
Παύλος Μητσόπουλος
Αυθεντική Μουσική: Smart Study Ltd.
Σχεδιασμός Σκηνικών: Μαγδαληνή Σίγα 
Κατασκευή Μασκότ: Underdog Entertainment
Κοστούμια / Puppets: Δήμητρα Γιοβάνη
Χορογραφίες: Χρήστος Κατίδης
Βοηθός Χορογράφου: Ελένη Χαραλαμπίδου
Σχεδιασμός Video: Παναγιώτης Πέτρου
Graphic Design: Κλέων Ζησιμόπουλος
Παίζουν: Μιχάλης Μαντάς, Άννα Παρασίδου, Ιφιγένεια Σταμπου-

λή, Στέφανος Τσαβές, Δέσποινα Κουσενίδου, Στέλλα Αθανασιάδου
Παραγωγή: Underdog Entertainment (www.underdogent.com)

Δήμος Βέροιας:
Υπογράφηκε η σύμβαση για την 

ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης 
Στην υπογραφή της σύμβασης για την 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΚΥΨΕΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» προχώ-
ρησαν ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνστα-
ντίνος Βοργιαζίδης και ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, με 
τον κ. Απόστολο Δαδιώτη, εκπρόσωπο 
της ΒΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., που 
εδρεύει στη Λάρισα.

Με την υλοποίηση του έργου ο Δή-
μος Βέροιας θα μπορέσει να καλύψει τις 
ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες επαγγελ-
ματικής φύλαξης και φροντίδας βρεφών. 
Δημιουργείται ένας σύγχρονος βρεφικός 
σταθμός, δυναμικότητας 96 βρεφών, α-
ποτελούμενος από εργονομικούς χώρους 
και σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους 
φύλαξης για την καλύτερη νοητική και σω-
ματική ανάπτυξη.

Η χρηματοδότηση του έργου, ο προ-
ϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 
1.265.000€, γίνεται από το πρόγραμμα 
ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης».

Του Γιάννη Καμπούρη

Εμάς ποιος θα μας σώσει τελικά … αν όχι 
εμείς οι ίδιοι, ποιος θα μας κάνει αυτή τη χά-
ρη … μη σπάμε το κεφάλι μας κανείς !

Απορώ, είναι τόσο δύσκολο να δούμε ότι 
ως τοπική κοινωνία βιώνουμε καθημερινά τις 
οδυνηρές συνέπειες της υποβάθμισης ;

Και δεν φταίνε μόνο τα γενικά προβλή-
ματα μας ως χώρα … είναι που βάζουμε και 
εμείς το χεράκι μας … όσο δεν εισρέει νέο 
χρήμα στην πόλη μας, αυτή μέρα με τη μέρα 
θα μαραζώνει και θα εκφυλίζεται.

Και από πού μπορεί να εισρεύσει το νέο χρήμα ; Ε δε θέλει και 
πολύ μυαλό … είτε από την πώληση αγαθών, είτε από την πώληση 
υπηρεσιών … και όμως έξω από έναν ανέξοδο και ατελέσφορο βερ-
μπαλισμό πάνω στα θέματα της ανάπτυξης, τίποτα δεν συμβαίνει … 
και οι μέρες περνάνε, περιμένοντας το θαύμα. 

Αλλά τα θαύματα ως μεταφυσικές καταστάσεις, δεν συμβαίνουν 
στην πραγματική ζωή … «συν Αθηνά και χείρα κίνει» φώναξε η αγανα-
κτισμένη Αθηνά στο φουκαρά που πνιγόταν χωρίς να κουνά τα χέρια 
του, εκλιπαρώντας για τη βοήθειά της … ε ας κουνήσουμε και εμείς 
κανένα χέρι μπας και σωθούμε. 

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι για να βιώσουμε τη χαρά ενός (οικονο-
μικού) «θαύματος» απαιτείται και μια προσωπική συνεισφορά … αν 
δεν «επενδύσουμε» ας μην περιμένουμε κάποιο κέρδος … εμείς δεν 
κάνουμε τίποτα από ότι θα έπρεπε, αφήνοντας την ευθύνη της λύσης 
σε τρίτους … ασπαζόμαστε μια «σωλομόντεια» κατ’ ευφημισμό λύση, 
που από τη μια δικαιολογεί την δική μας απραξία, από την άλλη μετα-
φέρει αλλού δικές μας ευθύνες και όλα καλά … εμείς στο χαλαρό και οι 
ευθύνες αλλού … δε μπορώ να πω … είμαστε πολύ ευφάνταστοι και 
ωραίοι στο να διώχνουμε από πάνω μας ευθύνες. 

Ας δούμε όμως σε ποιες πηγές εισοδήματος μπορούμε να υπολογί-
ζουμε και που εστιάζονται οι δικές μας ευθύνες … η βασική πηγή εισο-
δήματος μας από πωλήσεις αγαθών προέρχεται από τον πρωτογενή 
τομέα, αλλά δυστυχώς η δυναμική του εξαντλήθηκε και τώρα παλεύου-
με να κρατήσουμε ότι από αυτόν μπορούμε.  

Και ελπίζω να διδαχθήκαμε τουλάχιστον ότι ο μονόπλευρος προσα-
νατολισμός μιας οικονομίας, μπορεί συγκυριακά να αποδίδει σεβαστά 
κέρδη, αλλά μια «αρρυθμία» στις αγορές, μπορεί να μας ρίξει, όπως 
και μας έριξε, στα «τάρταρα» … οπότε ας κοιτάμε και συμπληρωματι-
κές επιλογές που μπορούν να εγγυηθούν την εισροή νέου χρήματος.

Που αλλού μπορούμε να στραφούμε λοιπόν ;
Η απάντηση δε θέλει και πολύ σκέψη, στις πωλήσεις υπηρεσιών 

και συγκεκριμένα στον πολιτισμό … ναι μπορεί ο πολιτισμός να απο-
τελέσει και ένα δυναμικό αναπτυξιακό άξονα, να αποτελέσει πηγή κερ-
δοφορίας και σημαντικής μάλιστα, αλλά με όρους και προϋποθέσεις 
και πάντα μέσα από τον πολιτιστικό τουρισμό ... και δεν θα επιχειρη-
ματολογήσω στο σημείο αυτό, θεωρώντας τη θέση αυτή ως αξίωμα.

Δεν ξέρω πόσο αντιληπτό έχει γίνει, αλλά στον πολιτισμό έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες επενδύσεις σε κεφάλαια στο 
νομό μας και όχι άδικα … υπάρχει τόσο μεγάλο και σημαντικό πολιτι-
στικό απόθεμα, που όχι μόνο δικαιολογεί αυτές τις επενδύσεις, αλλά 
χωρίς δόση υπερβολής μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριστούμε ότι 
είναι και ανεπαρκείς … και το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα … ε-
μείς ως τοπική οικονομία τι κερδίσαμε ; 

Μην παιδεύεστε να απαντήσετε, τίποτα … αλλά είναι που τη δυνα-
μική αυτή των επενδύσεων ακυρώνουμε με δικές μας επιλογές … δεν 
υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός … ο καθένας αισθάνεται ικανός να 
χαράσσει τη δική του «πολιτική», που κατά τεκμήριο περνώντας μέσα 
από τι συμπληγάδες βραχυπρόθεσμων εκλογικών οφελών, συνθλίβει 
όποια αναπτυξιακή προοπτική.  

Και ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το σχεδιασμό … ασφαλώς ο 
δήμος … ακροθιγώς εδώ θέλω να ακουμπήσω και στις ευθύνες των 
αρχαιολογικών υπηρεσιών, που ενώ αριστεύουν στο επιστημονικό 
τους αντικείμενο, δεν μπορώ να πω το ίδιο και για το θέμα της διαχεί-
ρισης των αρχαιολογικών θησαυρών μας … και πώς να συμβεί διαφο-
ρετικά όταν η διαχείρισή του πολιτιστικού αποθέματος ανήκει σε άλλο 
επιστημονικό πεδίο.

Βέβαια τα ζητήματα αυτά δεν εξαντλούνται με τις εδώ τηλεγραφικές 
διαπιστώσεις … οπότε υπομονή και θα με υποστείτε ξανά στο επόμε-
νο διάστημα με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Πριν όμως κλείσω το κομμάτι αυτό μια αναφορά στην ανακοίνωση 
του δημάρχου, ότι διερευνώνται οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη της 
Βέροιας σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης … αν και στην πα-
ρούσα συγκυρία θεωρώ τη συγκεκριμένη επιλογή ακόμα και ως σκέψη 
μαξιμαλιστική, εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μπούμε σε αυτή τη 
διαδικασία.

Θεωρώ όμως ότι και μόνο αυτή η ανακοίνωση αυτοακυρώνει, την 
επίσημη (;) θέση της δημοτικής αρχής περί πολιτιστικής αυτάρκειας 
της πόλης … και αυτή η ιστορία περί των δικών μας παιδιών και των 
«άλλων» πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει … αρκετά πίσω τράβηξε 
την πόλη μας … ας δοθεί συνέχεια σε ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί 
φαντάζομαι πάνω εκεί θα στηριχθεί η όλη προσπάθεια … εκτός και αν 
επαναπροσδιοριστεί όλο το πλαίσιο δράσεων και πάμε στη διαδικασία 
της διεκδίκησης με δικές μας αποκλειστικά παραγωγές, με τα δικά μας 
παιδιά … αλλά στην περίπτωση αυτή να ρωτήσω … οι τρίτοι που θα 
προσκληθούν να έρθουν και προσδοκούμε να ανταποκριθούν, θα 
αποζημιωθούν για τον κόπο και τα έξοδα τους με τα αποκλειστικά δικά 
μας πολιτιστικά προϊόντα ;

Οι όποιες πολιτικές σε όποιο χώρο, απαιτούν ένα σημαντικό χρόνο 
«ωρίμανσης» … οπότε αν επαναπροσδιοριστεί το όλο πλαίσιο δράσε-
ων μας στην κατεύθυνση των δικών πολιτιστικών προϊόντων, μάλλον 
θα πρέπει να ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα την επόμενη δεκαετία, 
έχοντας επενδύσει παράλληλα πολύ μεγάλα ποσά στο σύγχρονο 
πολιτισμό αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί … αλλά στην περίπτωση 
αυτή θα αναζητήσουμε και θα αποδώσουμε ευθύνες … δε μπορεί να 
ακυρώνεται μια ιστορία δεκαετιών στον πολιτισμό της πόλης, επειδή η 
δική μας κοσμοθεωρία είναι διαφορετική από τα μέχρι τώρα ισχύοντα 
… δε μπορεί να μένουμε άφωνοι μπας και κακοκαρδίσουμε κάποιον ή 
κάποιους … εδώ παίζεται το μέλλον μας, για να καταπίνουμε τη γλώσ-
σα μας … και να μη παραβλέπουμε το γεγονός ότι η πόλη μας εκτός 
από τον πολιτισμό δεν έχει και πολλά άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
ζώντας στη σκιά της Θεσσαλονίκης.

Και κλείνοντας αναρωτιέμαι … ο δήμαρχος έκανε τον κόπο να μά-
θει τι γίνεται με τις διεθνείς δράσεις της ΚΕΠΑ πριν να αρχίσει να μιλά 
για τη Βέροια ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης … τι έγινε ή 
μάλλον δεν έγινε και δεν γίνεται με το Veria Puppet Festival, το Διεθνές 
Φεστιβάλ Κιθάρας, το φεστιβάλ «Βέροια Εύηχη Πόλη» που πέρυσι 
τόλμησε να γίνει και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία και διεθνές, με τη 
συμμετοχή του Μπρέγκοβιτς, κλπ, κλπ … εκτός και αν έχει στο μυαλό 
του νέες διεθνείς πρωτοβουλίες … έχει ;

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω 



Συνελήφθησαν το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, το μεσημέρι, σε 
περιοχή της Ημαθίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνο-
μικών του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, 
δύο αλλοδαποί άνδρες για καλλιέργεια κάνναβης.

 Ειδικότερα, εντοπίσθηκαν οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί σε 
παραποτάμια αγροτική περιοχή της Ημαθίας, όπου διαπιστώθηκε 
να καλλιεργούν συνολικά, 120 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 2 
μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως και ο εξοπλι-
σμός που χρησιμοποιούσαν (σκαπτικά εργαλεία, λιπάσματα κ.α.)

 Στη θέα των αστυνομικών, ο ένας από τους δύο αλλοδαπούς αντι-
στάθηκε  απωθώντας τους και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλλη-
ψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ ο συνεργός του εντοπίσθηκε 
να τον αναμένει σε όχημα κοντά στη φυτεία.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣΘΩΜΑΣτου Φιλίπ-

που και της Ελένης, το γένος Κωστο-
πούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΒΟΥΛΓΑΡΗΑΘΑΝΑΣΙΑ 
του Ιωάννη και της Μαρίας, το γένος 
Καραβιώτη, που γεννήθηκε στη Βέροια 

και κατοικεί στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πρόκειται να 
παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΑΝΤΖΙΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣτου Ευ-

αγγέλου και της Μαρίας, το γένος Δελη-
γιάννη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΤΕΑΑΝΤΩΝΙΑ του Ευθυ-
μίου και της Μαρίας, το γένος Γερακο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Διαβατό Ημαθίας, πρόκειται να παντρευ-
τούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Διαβατό.

Υιοθεσία σκύλου
Ο Ρουντη 

ε ί ν α ι  ν ε α ρ ό 
στην ηλικία η-
μία ιμο σκυλί 
στειρωμένο με 
πολύ καλο χα-
ρακτήρα, είναι 
υγιέστατο. Αυτή 
τη στιγμή βρί-
σκεται προσω-
ρινά φιλοξενού-
μενο στο κυνο-
κομείο Βέροιας. 
Είναι πολύ καλός φύλακας και ζητά ένα σπίτι 
για να τον αγαπούν και να τον υιοθετήσουν 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 2331071336 και 
το 6979720807.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τις ιδιαίτατες  ευχαριστίες 

μου στον Γυναικολόγο κ.ΧάρηΚόλβατζη του Γενικού Νο-
σοκομείου Βέροιας για την άριστη επιστημονική του επάρ-
κεια, καθώς και την καθοριστική για τον τοκετό μου πολύτιμη 
αρωγή του.

ΑρετήΧειμαριού

Ο Στέργιος Σουροβίκης, 
νέος πρόεδρος 

του δικηγορικού
 συλλόγου Βέροιας

Ο Στέργιος Σουροβίκης 
είναι ο νέος πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλόγου Βέ-
ροιας μετά το αποτέλεσμα 
της δεύτερης Κυριακής 26 
Ιουνίου, στις εκλογές για την 
προεδρία του συλλόγου, με 
δύο ψήφους διαφορά από 
τον Γιώργο Χατζόγλου.

 Ο κ. Σουροβίκης  έλαβε 
112 ψήφους και ο κ. Χατζό-
γλου 110, ενώ ψήφισαν 230 
δικηγόροι, τρεις δηλαδή λιγό-
τεροι από την εκλογική διαδι-
κασία της πρώτης Κυριακής. 
Βρέθηκαν 7 λεύκα και ένα 
άκυρο

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Συγχαρητήρια 
Επιστολή

Τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας με επι-
στολή τους  συγχαίρουν το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του   Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας, κ. Στέργιο Βασ. Σουροβίκη και του εύχονται 
μια δημιουργική θητεία.

Στην συγχαρητήρια επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, 
Τα  μέλη του Διοικητικό Συμβούλιου του Εμπορικού Συλλόγου 

Βέροιας  και εγώ προσωπικά , σας συγχαίρουμε για την εκλογή 
σας και σας ευχόμαστε η νέα σας θητεία να είναι γεμάτη επιτυχίες 
και σημαντικά βήματα προόδου σε όλους τους τομείς της δράσης 
σας.

Στην δύσκολη εποχή που διανύουμε και έχοντας να αντιμετω-
πίσουμε προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά και βασικών ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων, θα είναι τιμή μας να βρισκόμαστε δίπλα σας 
προσφέροντας το λιθαράκι μας στην προσπάθεια προστασίας των 
πολιτών μας.

Με τις θερμότερες ευχές για μία δημιουργική θητεία».
ΜεΕκτίμηση

ΗΠρόεδροςτουΕμπορικούΣυλλόγουΒέροιας
ΑθηνάΠλιάτσικα-Τσιπουρίδου

Φυτεία 120 δενδρυλλίων κάνναβης, 
ύψους έως 2 μέτρων, 

εντοπίστηκε στην Ημαθία



Κάλεσμα καθηγητών 
για δωρεάν ενισχυτική 

διδασκαλία στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Βέροιας

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο Βέροιας που λειτουργεί υπό 
την αιγίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Βέροιας θα λειτουργήσει για ακόμη μία χρονιά παρέχοντας 
δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε  μαθητές/τριες Β΄& Γ΄ 
Λυκείου. 

 Σκοπός του είναι η δημιουργία και παροχή ίσων ευκαι-
ριών σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογέ-
νειες των οποίων  αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οι-
κονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Στην προσπάθεια αυτή σημαντική στήριξη αποτελεί 
και η συνδρομή Εθελοντών Εκπαιδευτικών όλων των ειδι-
κοτήτων, που με την προσφορά τους δείχνουν έμπρακτα 
την κοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύη, η δε προ-
σφορά είναι πολύτιμη και καθοριστική για τη λειτουργία του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας.

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστη-
ρίου Βέροιας προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Κοι-
νωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2022-2023 να 

επικοινωνήσουν στο 
τηλέφωνο 2331350538 
του Δήμου Βέροιας (κ. 
Γραμματικοπούλου, 
Γραφείο 4, Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευ-
γνωμοσύνη και τιμή 
ευχαριστούμε του Ε-
θελοντές Καθηγητές 
της περσινής χρονιάς 
οι οποίοι με την ουσι-
αστική προσφορά ή-
ταν κοντά σ’ αυτή την 
δραστηριότητα και τους 
καλούμε εφόσον επι-
θυμούν να συνεχίσουν 
την προσφορά και συ-
νεργασία τους με το 
Κοινωνικό Φροντιστή-
ριο.

Σας ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων για 
το ενδιαφέρον και την 
στήριξή σας.

Ο Πρόεδρος
 της Ένωσης
 Συλλόγων 
Γονέων &

 Κηδεμόνων 
Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε με την με αριθμό 834β / 04.5.2022   έκθεση   

επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης  Στραβέλα Γ. Στέργιου μετά από γραπτή παραγγε-
λία για επίδοση παρά της δικηγόρου Βέροιας κ Λαζοπούλου 
Θωμαή πληρεξούσια του Νικολάου Ιωακειμίδη του Θεμι-
στοκλή , κάτοικο Βέροιας στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Βέροιας   προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες για την 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ του Δημητρίου πρώην κάτοικο 
Μπάρμπτον Καναδά και ήδη αγνώστου διαμονής ,  ακρι-
βές αντίγραφο της με αρ 31/ΓΔ-ΔΖ/2022  ΑΠΟΦΑΣΗΣ του 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, , σύμφωνα με 
την οποία αφού δίκασε ερήμην της εναγομένης. ΟΡΙΖΕΙ το 
παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των  ευρώ 200, ΔΕΧΕΤΑΙ 
την αγωγή, ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου μεταξύ των 
διαδίκων που τελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Ιερό Ναό Αγίων 
Αναργύρων Δήμου Βέροιας την 8/05/2005.

Βέροιας 4.5.2022 
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Διακοπή νερού 
σήμερα στο 
Μακροχώρι 

λόγω τελικών 
συνδέσεων στο 

νέο δίκτυο 
Α π ό  τ η 

Δημοτ ική  ε -
πιχείρηση Ύ-
δρευσης Απο-
χέτευσης Βέ-
ροιας (ΔΕΥΑΒ) 
γίνεται γνωστό 
ότ ι :  σήμερα 
Τρίτη 28 Ιου-
νίου 2022 θα 
γίνει ολιγόωρη 
διακοπή νερού 
από την ώ -
ρα 09:00 έως 
14:30, στην αριστερή μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς 
Μακροχώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέ-
ροιας, λόγω τελικών συνδέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης 
και ακύρωση του παλαιού.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου 
να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση 
στα ΜΜΕ, πάγια τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες 
μας να ενημερώνονται έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν 
προσπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το 
γρηγορότερο δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των 
καταναλωτών-πελατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση 
που θα υποστούν.  

Ευχαριστήριο

Εκ μέρους του Συλλόγου διδασκόντων του Γυμνά-
σιου της Βεργίνας «Μανόλης Ανδρόνικος» και του Γυ-
μνασίου με Λυκειακές τάξεις των Ριζωμάτων θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε τη νοσηλεύτρια - εκπαιδεύτρια του 
ΕΕΣ κ. Χρυσούλα Λίουλια για το επιμορφωτικό σεμι-
νάριο σχετικά με τη χρήση Πρώτων Βοηθειών, που 
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γαλλής Κωνσταντίνος

Φιλόλογος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Επιδόθηκε με την με αριθμό 835β / 04.05.2022 έκθε-

ση   επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης  Στραβέλα Γ. Στέργιου κατόπιν παραγγελίας 
επίδοσης παρά του Δικηγόρου Βέροιας κ Δημητρίου Μπα-
τζιάκα, πληρεξούσιο του Σωτηρίου ΔΙΣΚΟΥ του Θεοχάρη,  
κατοίκου Καψοχωρίου  Αλεξάνδρειας Ημαθίας  στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας   προς γνώση και για τις 
νόμιμες συνέπειες ακριβές αντίγραφο της με αρ 5/ΓΔ-ΔΖ  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ για την  ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΝΙΑΚ του Γοζεφ , με Α.Φ.Μ. 
032580162/ Δ.Ο.Υ. Βέροιας, κατοίκου Καψοχωρίου  Αλεξάν-
δρειας Ημαθίας και ήδη αγνώστου διαμονής  , σύμφωνα με 
την οποία αφού δίκασε  ερήμην της εναγόμενης. ΟΡΙΖΕΙ το 
παράβολο ερημοδικίας, στο ποσό των  ευρώ 180, ΔΕΧΕΤΑΙ 
την αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του γάμου των διαδίκων 
ο οποίος τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο ενώπιον της 
Αντιδημάρχου του Δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας , την 21-9-
2009. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην πληρωμή των δι-
καστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό 
των  ευρώ 200.    

Βέροια 5.5.2022
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 300068/2022 διακήρυξης
Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας – διενεργεί Ηλεκτρονικό 

∆ημόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά επί τη βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΒ∆ΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ∆» στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών-Φάση ∆.1» (CPV: 
14724000-2 «Τιτάνιο»)

Ο προϋπολογισμός είναι 14.500,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Τόπος – χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής ορίζονται στην διακήρυξη.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσο-
στό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με τμηματικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της εντός δύο μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν ογδόντα μέρες 
(180) μέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

∆εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές.
Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ- Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και 
Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση ∆.1» (mis 5002588) κωδ.: 2017ΣΕ11410000

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.2331092347-2331029737, αρμό-

διοι υπάλληλοι Ολυμπία Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 16-18 – 59 132 Βέροια.
ΒEΡΟΙΑ, 24-06-2022

Η Νόμιμος εκπρόσωπος
Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
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υλοποίησης του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών 
Φάση .1»  (CPV: 147240002 «Τιτάνιο») 
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Ειδικοί περιορισοί συετοχής ορίζονται στην διακήρυξη. 
 Κάθε προσφορά αυτών που συετέχουν στον διαγωνισό πρέπει υποχρεωτικά και ε ποινή αποκλεισού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ 
(€) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (η συπεριλαβανοένου του Φ.Π.Α.). 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει ε τηατικές παραδόσεις και η ολοκλήρωσή της εντός δύο ηνών από 
την υπογραφή της σύβασης.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσεύουν τους συετέχοντες στον διαγωνισό για εκατόν ογδόντα έρες (180) 
έρες από την επόενη ηέρα της καταληκτικής ηεροηνίας υποβολής τους. 
εν γίνονται εναλλακτικές προσφορές. 
Το Έργο χρηατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηατικότητα και Καινοτοία 20142020  «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και 
Ανάδειξη του Ανακτότου Αιγών – Φάση .1» (mis 5002588) κωδ.: 2017ΣΕ11410000 
Οι πληρωές του αναδόχου θα γίνουν σύφωνα ε τα τεύχη του διαγωνισού. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.23310923472331029737, αρόδιοι 
υπάλληλοι Ολυπία Φελεκίδου, Ελένη Τουπαρλάκη, Ρήγα Φεραίου 1618 – 59 132 Βέροια. 
        ΒEΡΟΙΑ, 24062022 
                                                                                                            Η Νόμιμος εκπρόσωπος 
                                                                                                   Η Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
                                                                                                                Αγγελική Κοτταρίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
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       ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
       ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 
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 (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

A∆A: 6ΛΕΙ4653Π4-8Ο9
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ΑΠΟ
Eleni Touparlaki
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Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
σε Νησέλι και Λουτρό

Ανάρτηση του Τάσου 
Μπαρτζώκα στον προ-
σωπικό λογαριασμό fb: 
«Πρόσωπο με πρόσω-
πο με τους συμπολίτες 
μου, στο Νησέλι και 
στο Λουτρό! Αναζητώ-
ντας λύσεις για τα με-
γάλα προβλήματα της 
ελλιπούς άρδευσης και 
ακούγοντας τους προ-
βληματισμούς τους για 
τα πρόσφατα, ακραία 
καιρικά φαινόμενα και 
την ανάγκη δίκαιων και 
έγκαιρων αποζημιώσε-
ων.»



Κ.Υ. Βέροιας: 
Εθελοντική Αιμοδοσία  

Το Κέντρο Υγείας Βέροιας, οργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την  Τετάρτη 29 Ιου-
νίου 2022 και ώρα 9:00πμ-13:00μμ στο  χώρο του ( επί της οδού  Μοράβα 2 ), σε 
συνεργασία με το Τμήμα  Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), για τους 
υπαλλήλους του και το κοινό της περιοχής μας,  που επιθυμεί να συμμετάσχει. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331027624.
Για την ενημέρωση και τις προϋποθέσεις της  εθελοντικής αιμοδοσίας μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ekea.gr  

Του Κώστα 
Γιοβαννόπουλου

Το  παθα ίνω κάθε 
χρόνο. Χούι τόχω, μόλις 
βγαίνουνε στο μεϊντάνι 
του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ οι 
μπεζαχτάδες των προ-
κομμένων μας, μια βρι-
σιά το εξομολογούμαι την 
ξεστομώ, σιχτίρ από κει. 
Ο ένας, ανθός της Λακω-
νίας φιγουράρει με 100 
ακίνητα, ο άλλος, αμού-
στακος γόνος του Αχιλλέα 

με καμιά 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ώρα ανάγκης, οι 
αριστερούληδες της εργατιάς προστάτες, φορτωμένοι 
σαν αστακοί με αμοιβαία και ακίνητα, να ‘ναι καλά όλοι 
τους. Θεομπαίχτες και σαΐνια, χούφτωσαν τα μπικικίνια. 
Μας θυμίζουν κάθε τόσο πόσο βλάκες είμαστε, άφρονες 
που περιμένουμε την εύνοιά τους. Οδοντόκρεμα από τις 
Καρυές του Ἄθωνος πουλάει ο ξύπνιος! Αλοιφοβάσκανο 
για στύση, και δώρο προσευχητάρι σε στίχους του αγίου 
Κονόμα, τραγούδι η οσία Αρπαχτή: ψηφίστε τον αγύρτη 
μετά την αγρυπνία, να πάει η βδέλλα τα λεφτά μάτσα στη 
Γερμανία !  

Οι αδούλευτοι, οι παπατζήδες, οι τσαμπάζηδες που 
μας ξεπουλούν για ένα βυσσινί έδρανο, αραχτοί σαν 
σουλτάνοι στο σαράι. Όχι όλοι, εντάξει, το ξέρω, μα τι 
να κάνεις, σ’ ένα καζάνι πίσσα, ρίξε όσο καϊμάκι θες, 
τζάμπα χαλνάς την ώρα σου, το καραντουμάνι ποτίζει και 
τα γύψινα. Σε οποιαδήποτε αφρικάνικη φυλή πυγμαίων, 
ή μογγόλων της παγωμένης στέπας, σαν μαθεύονταν 
τέτοια ρεζίλια αποκτήματα απ΄ τους βασιλιάδες και τα 
σόγια τους, οι τελευταίοι ερυθρόδερμοι του Αμαζονίου, 
θα λιώνανε από ντροπή. Θα ρίχνονταν στους βόες και 
τα λιοντάρια αυτοστιγμεί, όλες οι καρέκλες της βουλιμίας.  

Οι παρακεντέδες, τα μουχαμπέτια της πολιτικής, εμ-
φανίζουν κολιέ τα ξαπλωμένα μηδενικά πίσω από τα 
νούμερα των ντανιασμένων δεσμίδων τους. Οντάδες 
γεμάτοι με άκοπο παρά, οι δερβισάδες δραγουμάνοι στο 
βιος μας, ζούμε διακόσια χρόνια πίσω, κρίμα τις γιορτές 
για την επανάσταση: εδώ κρατάει ραχάτικη τουρκιά ακό-
μα, κεχαγιάδες και πασάδες. Επιδεικτικοί μισοχριστιανοί, 
παραφράζουν ασύστολα κάθε νουθεσία: Μακάριοι οἱ 
πεινῶντες και διψῶντες… ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται» 
(Ματθ. Ε΄. 6). Μπαίνουν νηστικοί και βγαίνουν πρησμέ-
νοι σαν ασκοί. Δεν έχουν άστρο, άκρες έχουν. Δεν πήραν 
ρίσκα, την πληροφορία πήραν και την έκαναν πλάκες 
χρυσού, offshore, καταθέσεις με ουρά, μετοχές και ξέχει-
λες θυρίδες.    

Η παρακμή γενικεύτηκε, έγινε καθεστώς, κάτι σαν 
χρόνιος καρκίνος. Ένα θεόφτωχο ολόγυμνο έθνος, με 
αφέντες που πλουτίζουν από τ’ αλισβερίσια, τι δράμα 
ζούμε! Ωστόσο, ὅτι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ εὐ-
χήν στήν Ἀποικία δέν μέν’ ἡ ἐλαχίστη ἀμφιβολία..., κι 
αυτό καθόλου νέο δεν είναι. Το ξέραμε, αλλ’ ως φαίνεται 
το συνηθίσαμε κιόλας. 
Δεν νοείται λέει στην ε-
λεύθερη τηλεόραση ν’ 
ακουστεί η φωνή του κά-
θε Εμφιετζόγλου. Τόση 
παλιανθρωπιά, κι όμως 
δεν μας χαλάει πια. Δεν 
μας ξενίζει καθόλου που 
και τα υπόλοιπα παρα-
κάναλα εθνικής εμβέ-
λειας υποτάχθηκαν στο 
αφ’ υψηλού φιρμάνι. Το 
φετφά εξέδωσαν κάτι α-
γάδες που προεκλογικά 
θα φτάσουν κοστουμαρι-
σμένοι οι αλαζόνες στην 
ξώπορτα να μας ζητή-
σουν ψήφο. Αλλά και 
δαύτο το συνηθίσαμε. 
Κι αυτό ακριβώς είναι το 
δυστύχημα, ότι Συνηθί-
σαμε: συνηθίσαμε στην 
κατηφόρα, εθιστήκαμε 
στη διαφθορά, ανεχόμα-
στε κάποια βροντερώς 
πρόστυχα χρηματοκιβώ-
τια. Θύματα γίναμε σε έ-
ναν οικτρό Μιθριδατισμό 
συμβιβαστήκαμε απλώς 
να ζούμε, υπομένοντας 
τους ανάξιους μαουνιέ-

ρηδες σε κομβικά λιμάνια του ελληνισμού. 
Η ερατεινή χώρα καταδικασμένη στην ανεπροκοπιά, 

κι εμάς σαν χωρικούς της Ευρώπης, να μας βυθίζουν μο-
βόρικα στο έλος του χρέους. Αφελληνιζόμαστε, μας δια-
βάζουν μνημόνια σαν οδηγίες ομαδάρχη βελγικής κατα-
σκήνωσης. Το χειρότερο, ούτε οι ψηφοφόροι μετανοούν, 
ούτε τα κομματικά μαντριά κάνουν ένα βήμα μπρος από 
τη λυματολάσπη που τα έθρεψε τόσες δεκαετίες. Γινόμα-
στε οι ίδιοι το τέρας που μισούμε. Βιώνουμε την πολιτική 
προϊστορία, δεινόσαυροι και παράσιτα, τα θηρία ζουν και 
βασιλεύουν, εκκολάπτονται και διορίζονται. Χορεύουν δι-
πλοπενιές, γλεντοκόπι στα pride πάρτι τους, μεγαλοστο-
μίες για το προσφυγικό σε Urdu πακιστανική διάλεκτο. 
Έφτασε το δημόσιο χρέος στα 400 δις ευρώ μετά από 
τόσα μνημόνια και τέτοια οδύνη, κι οι βεζύρηδές μας τά-
χα το συζητάν, τρία συνέδρια κάνανε το ‘22 οι αυλάρχες 
εις υγείαν των κορόιδων. Πόσο ανιαρό να σου πουλάνε 
τα μπαγιάτικα πάλι, πράσινη “Αλλαγή”, γαλάζιο “Μαζί 
μπορούμε”, σε ροζάκι “Υπάρχει ελπίδα”! Τι θράσος!!! 

Το ελληνικό θαύμα το αποζητούμε όλο και λιγότεροι. 
Τη ζέουσα χαρά τη γλώσσας μας, την κοινωνία της ε-
νορίας μας, την ανθρωπιά της οικογένειας, τη ζεστασιά 
μιας παρέας φίλων στο καλύβι, το χαμόγελο μιας δω-
ρεάς, τα λησμονήσαμε, τα απορρίψαμε, γίναμε μαϊμού 
προτεστάντες. Τώρα ομάδα που γουστάρουμε είναι το 
κουμάρι κι οι appοδόσεις. Πραιτωριανός ταγός μπορεί να 
περνιέται κι ένας ηλίθιος γιος Ανδρέα, ένας κλεφτοκοτάς 
πασαλειμμένος κηραλοιφές, ένα άεργο τεμπελόσκυλο 
του δεκαπενταμελούς. Θα πάθουμε βαρύ αυχενικό αλλά 
το κεφάλι από το κινητό δεν το σηκώνουμε για μία καλη-
μέρα του Θεού. Τα παιδιά μας με τα διαβατήρια στο χέρι, 
οι γονείς μας στα άθλια αποτεφρωτήρια, οι κόρες μας 
άτεκνες από επιλογή.

Το Πόθεν Έσχες φανερώνει τη μόνιμη γύμνια μας σε 
κάθε τούρκο επιβήτορα που γουστάρει να μας απειλεί. 
Κι αυτά τα άπληστα ασπόνδυλα λιμά, ξέροντας μόνο να 
μετρούν τα φλουριά τους, αργύρια των φαρισαίων, πώς 
ν’ απαντήσουν, τι να ψελλίσουν οι κωφάλαλοι απάτριδες; 
Πώς να δομήσουν κράτος ποτέ, πώς να εμπνεύσουν 
θριαμβικό φρόνημα, πώς να εμφυσήσουν σθένος γεν-
ναιότητας; Ποιος από δαύτους φλέγεται έτοιμος για τη 
θυσία; Για την υπέρ βωμών έγερση ποιος Κυρηναίος θα 
σηκώσει το σταυρό, για τον Έλληνα Τρόπο της σωτηρίας 
πότε θα λάμψει το ανέσπερο Φως μιας αγνής Πατριωτι-
κής Ένωσης; 

Καλοφάγωτα βρε λεβέντες, και φέτος μας νικήσατε, 
όμως να θυμάστε: Τα φώτα στο επαρχιακό μπουζουξίδι-
κο κάποτε σβήνουν, τέρμα τα τέλια κι οι λουλουδούδες. 
Η χαρτούρα για την παραγγελιά στις ζεμπεκιές, τελειώ-
νει σύντομα. Οι χοντροί λεφτάδες στο πρώτο τραπέζι 
σηκώνονται, ξεσουρώνουν και σας ξεχνούν. Όπως θα 
σας διαγράψει κι ο κόσμος όλος, και τότε θα τη ζήσετε 
ὁπωσοῦν τη στιγμή: κάποιοι από εσάς θα περάσετε στη 
σωστή πλευρά της Ιστορίας, στα σκουπίδια της. 
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Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
 «VENUS GROWERS» ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εργοδηγού   
     Μηχανικού   εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας
2)  Αρχιτεχνίτη Μηχανικού  εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας- (Θερμαστή)
3)  Τεχνίτη ή Αρχιτεχνίτη ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ: 
Email: hr@venusgrowers.gr

Fax: 2331024204
Διεύθυνση: Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Βέροιας, ΤΚ 59131, Τ.Θ. 3, Βέροια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331023311 
με εσωτερικό αρ. 141 ή 144 ή 123.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
«VENUS GROWERS» 

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

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

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

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

Mail: hr@venusgrowers.gr

Ζεμπεκιές και Πόθεν Έσχες Η Μάρθα Μπαλτατζίδου στο  ψηφοδέλτιο 
της Πατριωτικής Ένωσης – Πρόδρομος 

Εμφιετζόγλου για την Ημαθία
Η Πατριωτική Ένωση – Πρόδρομος Εμφιετζόγλου 

με χαρά ανακοινώνει την ένταξη στο δυναμικό της της 
κ. Μάρθας Μπαλτατζίδου, η οποία θα συμμετάσχει στις 
ερχόμενες εθνικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής του 
Νομού Ημαθίας.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας οικονομικών μετανα-
στών, η κ. Μπαλτατζίδου ολοκλήρωσε τη Μέση Εκπαί-
δευση στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, απ’ όπου επανα-
πατρίστηκε το 1979. Με πόθο ελληνικής παιδείας εγκατα-
στάθηκε με την οικογένειά της στον πατρογονικό Κοπανό 
Νάουσας, ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση και εν συνε-
χεία σπούδασε και έλαβε πτυχίο Λογίστριας - Κοστολόγου. 
Με μάχιμο λογιστικό γραφείο, ιδιόκτητο τα τελευταία 15 
χρόνια, δραστηριοποιείται με πανθομολογούμενη επιτυχία, 
ζώντας εκ του σύνεγγυς τη ραγδαία συρρίκνωση των οι-
κογενειακών και δη των αγροτικών εισοδημάτων, όσο και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αγωνιώντας για το καράβι που λέγεται Ελλάδα, αφοσιωμένη με παράδειγμα ζωής στην 
έννοια της πατρίδας, αποφάσισε να εκτεθεί στη δημόσια δράση. Να δώσει τη μάχη για τις 
χαμένες αξίες που προικίζουν το έθνος μας, τώρα που όλα γκρεμίζονται και πληγωνόμαστε 
τόσο άδικα. Δηλώνει ότι «κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος εκτός κι αν δεν τον δώσεις και 
ότι είναι έτοιμη να παλέψει ολόκαρδα αφοσιωμένη στην προσπάθεια της Πατριωτικής Ένω-
σης για την άνοιξη που μας αξίζει».

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
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Ευχαριστίες του «Ευστάθιου Χωραφά»
Με την παρουσία ε-

κατον τάδων  κόσμου 
πραγματοποιήθηκε στην 
Πατρίδα από τον σύλλο-
γο μας και την συμμετο-
χή του Δήμου Βέροιας το 
Ταφικό Έθιμο, ενταγμένο 
στο πρόγραμμα των Παυ-
λείων της Ι.Μ. Βεροίας 
Ναούσης και Καμπανίας 
στις 13 Ιουνίου (Αγίου 
Πνεύματος).

Ευχαριστούμε για την 
παρουσία τους: Τις αρχές 
του τόπου, τα Μ.Μ.Ε., 
τους φορείς, τους συλ-
λόγους, τα σωματεία, το 
πλήθος του κόσμου και 
τους καλλιτέχνες.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε 
θερμά τον ομιλητή κ. Δημήτρη Πυρινό για την υπέροχη κατά γενική ομολογία ομιλία του καθώς και τον κ. 
Μιχάλη Τσίτσα για την συγκινητική μοναδική απαγγελία του.

Ο σύλλογος μας θα συνεχίσει να πραγματοποιεί εκδηλώσεις, ως φόρο τιμής σε εκείνους που έδωσαν 
αγώνες επιβίωσης και φυσικά στους άταφους σφαγιασθέντες προγόνους μας, για τον λόγο ότι ήταν Έλλη-
νες Χριστιανοί, δίνοντας την υπόσχεση για συνέχιση του Αγώνα για την Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας 
από τους Τούρκους.

	 Για	τον	σύλλογο
	 Ο	πρόεδρος
	 Αντώνης	Καγκελίδης

Συλλήψεις για κλοπές 
Συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου 2022 το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμή-

ματος Ασφάλειας Βέροιας, 4 ημεδαποί άνδρες, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την 
ίδια ημέρα αφαίρεσαν από δύο καταστήματα προϊόντα συνολικής αξίας 347 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν 
στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν. Επίσης κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν.

.
Εξιχνίαση κλοπών 

Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς ό-
πως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της 24ης Ιουνίου 2022 σε περιοχή της Ημαθίας, ενεργώντας 
μαζί με συνεργό του, παραβίασαν κατάστημα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 300 ευρώ.

    Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
Συνάντηση Δικτύωσης Φορέων και 
Υπηρεσιών του Ν.Ημαθίας με θέμα 
«Παιδική Προστασία, διαχείριση 
περιστατικών κακοποίησης – πα-
ραμέλησης παιδιών» που διοργά-
νωσε η Πρωτοβουλία για το Παιδί 
υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Βέροιας στο Ξενοδο-
χείο «Αιγές».

    Την συνάντηση προλόγισαν 
ο κύριος Νικόλαος Καρατόλιος, 
Πρόεδρος του Δ.Σ της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί και η κυρία Λευ-
κοθέα Τερζητάνου, Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Βέροιας. Ακολούθη-
σαν σύντομες εισηγήσεις σχετικά 
με τον ρόλο τους, τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, τις προκλήσεις που α-
ντιμετωπίζουν και προτάσεις για 
την βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητάς τους από εκπροσώπους των 
φορέων που συμμετείχαν, αναλυ-
τικά: από την Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ημαθίας, την Διεύθυνση Α-
στυνομίας Ημαθίας, την Διεύθυνση 
Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονί-
κης, τις Ομάδες Προστασίας Ανηλί-
κων των Δήμων Ν. Ημαθίας, το Κέ-
ντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
Ημαθίας και το Γενικό Νοσοκομείο 
Βέροιας. Στην συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης ο κύριος Κώστας Μί-
ζας, Επιμελητής Ανηλίκων Βέροιας 
και εκπρόσωποι από τον Σύλλογο 
Κοινωνικής Παρέμβασης “ΕΡΑΣΜΟΣ”, το Κέντρο Πρόληψης 
Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», τον Δικηγορικό και Ιατρικό 
Σύλλογο.

    Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση την 
οποία συντόνισε ο κύριος Νίκος Ζηλίκης, Ομότιμος  Καθη-
γητής Ψυχιατρικής Παιδιού-Εφήβου του Α.Π.Θ., συνεργάτης 
και Επόπτης της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Κοινός προ-
βληματισμός ήταν αύξηση των περιστατικών βίας με θύτες 
και θύματα παιδιά και νέους καθώς και οι δυσκολίες διαχεί-
ρισής τους εξαιτίας του μεγάλου φόρτου των Υπηρεσιών και 
τονίστηκε η ανάγκη για την επιπλέον στελέχωση τους καθώς 

και για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού.
Τέλος, επιθυμία όλων ήταν η συνάντηση αυτή να καθιε-

ρωθεί με σκοπό τη συνέχιση της καλής συνεργασίας και την 
επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το 
Παιδί ευχαριστεί θερμά την κυρία Τερζητάνου και όλους τους 
συμμετέχοντες για την ενεργό συμμετοχή και την διάθεση 
για συνεργασία σε ένα τόσο ιδιαίτερο ζήτημα όπως αυτό της 
παιδικής προστασίας, το Ξενοδοχείο «Αιγές» για την φιλο-
ξενία και τις παροχές του και την κυρία Σοφία Ελευθεριάδου 
για την φωτογράφηση.

ΑΠΟ	ΤΟ	Δ.Σ.

Από το πολιτ ικό 
Γραφείο του Άγγελου 
Τόλκα γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Το μεγάλο και οξυ-
νόμενο πρόβλημα της 
αστεγίας στην Ημαθία 
φέρνει, για πρώτη φο-
ρά, στη Βουλή ο Βου-
λευτής Ημαθίας Άγγε-
λος Τόλκας. Αφορά 
πάνω από 350 άτομα 
στην Ημαθία τα οποία 
δεν διαθέτουν καθόλου 
στέγη ή βρίσκονται σε 
ακατάλληλη και επι-
σφαλή στέγη.   

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέχθηκαν 
κατά τις επισκέψεις του Βουλευτή στις δο-
μές πρόνοιας των τριών δήμων της Ημα-
θίας, με αφορμή και πρόσφατη έρευνα της 
ομάδας H.A.R.T.A. στη Νάουσα.

Με ερώτηση που κατέθεσε ο Άγγελος 
Τόλκας προς τον αρμόδιο Υπουργό, κατη-
γορεί την Κυβέρνηση ότι έχει εγκαταλείψει 
την Ημαθία, ότι ενώ διαθέτει σχετικούς 
πόρους δεν σχεδίασε να δώσει λύσεις στο 
πρόβλημα ούτε κατάφερε να στηρίξει τους 
ευάλωτους συμπολίτες έως σήμερα. 

Μάλιστα στο Ταμείο Ανάκαμψης η κυ-
βέρνηση έχει περιλάβει μόνο την ανακαίνι-
ση μόλις 100 διαμερισμάτων από τα οποία 
θα επωφεληθούν 250 δικαιούχοι και αυτοί 
όχι στην περιφέρεια αλλά κυρίως στην 
Αθήνα.

Επιπλέον, στην ίδια ερώτηση αναφέ-
ρεται και στην αδυναμία των νέων ανθρώ-
πων να φύγουν από το πατρικό τους και 
να αποκτήσουν ατομική στέγη. 

Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ-
τική Συμμαχία προτείνει και ρωτάει την 
κυβέρνηση εάν :

- θα αυξήσει το ποσό της επένδυσης 
για το δικαίωμα στη στέγη ώστε να περι-
λαμβάνει και την ελληνική επαρχία.

- σχεδιάζει να λάβει πρόσθετα μέτρα 
προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να έχουν 
πρόσβαση σε προσιτή οικονομικά στέγη

- προτίθεται να λάβει ειδικά μέτρα για 
τους νέους ώστε να αποκτήσουν τη δική 

τους αυτονομία
- σχεδιάζει να παράσχει κίνητρα σε ιδι-

οκτήτες κενών ανεκμετάλλευτων κατοικιών 
ώστε να τις αξιοποιήσουν μισθώνοντάς τις 
και να βοηθηθούν όσοι έχουν στεγαστική 
ανάγκη σε συνδυασμό με πολιτικές απο-
κέντρωσης

- έχει καταγράψει τον ακριβή αριθμό 
των αστέγων στην Ημαθία ούτως ώστε 
στοχευμένα και ουσιαστικά οι αρμόδιες υ-
πηρεσίες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Με την κατάθεση της ερώτησης ο Άγγε-
λος Τόλκας δήλωσε: 

«Η Ημαθία έχει προβλήματα επιβίωσης 
πια. Η κυβέρνηση την έχει εγκαταλείψει 
και ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το σύν-
θημα στους κυβερνητικούς Βουλευτές να 
ετοιμάζονται για εκλογές. Μόνο που τους 
βρίσκουμε στις φωτογραφίες και όχι στα 
πραγματικά προβλήματα. Να δηλώνουν 
συμπαράσταση ή και δήθεν να ακούνε 
προβλήματα. Αλλά δεν βλέπουμε να φέρ-
νουν καμία λύση. Κι έτσι η Ημαθία οδηγεί-
ται στην εγκατάλειψη. 

Απαιτείται πολιτική αλλαγή για να μπο-
ρέσουμε να διασώσουμε όσα σώζονται 
στις πόλεις μας και να υπερασπιστούμε 
την μεγάλη πλειοψηφία Ημαθιωτών. Σε 
συνεργασία με τους ανθρώπους των υπη-
ρεσιών αλληλεγγύης που χωρίς την στή-
ριξη της πολιτείας αλλά με την υπερπρο-
σπάθειά τους κρατούν ακόμη ισχυρό τον 
δείκτη αλληλεγγύης.»  

Ερώτηση Τόλκα για 
Ημαθία: Στέγη για όλους 
- Κίνητρα για αυτόνομη 

κατοικία των νέων  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Συνάντηση Δικτύωσης Φορέων

 και Υπηρεσιών του Ν. Ημαθίας για την 
προστασία, διαχείριση περιστατικών 

κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών



Την 8η θέση στον ακοντισμό στην κατη-
γορία των ανδρών με επίδοση 61.27, που 
αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ, κατέλαβε ο 
Γιώργος Στεφανής της Γ.Ε. Νάουσας, στο 
πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε το Σαβ-
βατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο α-
γώνισμα ο Κώστας Λογδανίδης ήταν 19ος 
με βολή 53.19.  Επίσης στο αγώνισμα της 
σφαιροβολίας συμμετείχε η Ιωάννα Στεφανή 
που κατέλαβε την 22η θέση με βολή 10.20.

Την 9η θέση στην κατηγορία κ23 και την 
14η στις γυναίκες με 1.50 κατέλαβε η Έλλη 
Πίπιλα. Στους αγώνες συμμετείχαν και δια-
κρίθηκαν και δύο πρώην αθλητές της ΓΕΝ: 
ο Σαραντινός Σαράντης, που στα 400 ΕΜΠ 
κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία των 
Ανδρών και την 1η θέση στην κατηγορία 
κ23, και η Σοφία Καϊσίδου, που κατέλαβε 
την 3η θέση στη σφαιροβολία των γυναικών.

Επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα της ΓΕ 
Νάουσας  στις 1-2/7 στο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα κ16 που θα γίνει στην Ελευθερούπολη.

Ο Α.Σ. Αστέρας 
Τριποτάμου 
ανακοινώνει την 

έναρξη συνεργασίας 
με τον Νάση Μιχαήλ, ο 
οποίος αναλαμβάνει τη 
θέση του τεχνικού διευ-
θυντή της ομάδας.

Ο Νάσης Μιχάλης συνέβαλε 
στα μέγιστα στο χτίσιμο και την 
οργάνωση την περσινής ομάδας 
που έκανε μια αξιοζήλευτη πο-
ρεία κατακτώντας τα πάντα αήτ-
τητη.

Επειτα από την υπογραφή του 
ο νέος Τεχνικος διευθυντής τό-
νισε:

«Θα ήθελα πρώτα απ όλα να 
πώ ένα ευχαριστώ στον προε-
δρο Κύριο Τσαχουρίδη, για την 
εμπιστοσύνη του στο κομμάτι του 
σχεδιασμού και προγραμματι-
σμού της ομάδας, είμαι πραγματι-
κά πολύ χαρούμενος που θα βρί-
σκομαι για ακόμη μια χρονιά στην 
οικογένεια του Αστέρα αλλά από 
άλλο πόστο ,το μόνο που μπορώ 
να υποσχεθώ είναι ότι υπάρχει 
πολύ όρεξη για όμορφα πράγ-
ματα και από μένα και από τους 
συνεργάτες μου, θα δουλέψω 

πάνω σε αυτό που ήδη χτίσαμε 
από την προηγούμενη χρονιά με 
τους υπόλοιπους ανθρώπους της 
ομάδας, επιβάλλεται να δώσουμε 
την απαραίτητη θετική ενέργεια 
για να πάρουμε όσο γίνεται πιο 
σωστές αποφάσεις, ευελπιστώ 
να ζήσουμε ανάλογες στιγμές με 
αυτές που ζήσαμε φέτος!

Μπροστά μας έχουμε ένα α-
πο τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ 
που θα μπορούσε να έχουμε γι 
αυτήν την ομάδα, είναι μια δου-

λειά την οποία εχω ξεκινήσει εδώ 
και αρκετές εβδομάδες, είναι μια 
νέα εποχή για τον Αστέρα,

Η ομάδα θα βαδίσει σε επαγ-
γελματικά πλαίσια αυτή είναι η 
φιλοσοφία μου, σίγουρα έχουμε 
πολύ δουλειά μπροστά μας και 
είμαι σίγουρος οτι βήμα βήμα θα 
στεφθεί με επιτυχία το πρότζε-
κτ αυτό! Η ομάδα θα βασιστεί 
κυρίως σε νεαρούς φιλόδοξους 
ποδοσφαιριστές θα ποντάρει σε 
αυτούς και θα έχει ως στόχο την 

ανάδειξη αυτών,θέλουμε  να πα-
ρουσιάσουμε ένα κράμα νεαρών 
με έμπειρους παίχτες,δεν θα α-
φήσουμε τίποτα στην τύχη, θα 
γίνουν στοχευμένες κινήσεις.

Ευελπιστούμε στην προετοι-
μασία να έχουμε κλείσει τουλά-
χιστον το 80%του φετινού μας 
ρόστερ.

Όλη αυτήν την προσπάθεια 
θα πρέπει να στηρίξει ο φίλαθλος 
κόσμος της Ημαθίας και να μας 
αγκαλιάσει, είμαι πεπεισμένος ό-
τι θα το κερδίσουμε αυτό, όπως 
προείπα βήμα βήμα με χαμηλά 
τη μπάλα.

Σαν στόχο η ομάδα θα έχει 
να τερματίσει όσο πιο ψηλά γί-
νεται. θα προσπαθήσουμε να εί-
μαστε η ευχάριστη έκπληξη του 
πρωταθλήματος, βέβαια φέτος θα 
μπούνε οι βάσεις για κάτι πολύ 
καλύτερο την επόμενη χρόνια να 
αφήσουμε μια παρακαταθήκη κά-
ποια πράγματα και να συνεχίσου-
με με τον ίδιο ζήλο.

Εύχομαι μια καλή, υγειής πο-
δοσφαιρική χρόνια»

-Μιχάλη,καλωσόρισες στην οι-
κογένεια του Αστέρα!!

-Καλή επιτυχία στην αποστολή 
που αναλαμβάνεις στην ομάδα 
μας.

SL2:Αυτοίοιδιαιτητές
σφύριξανπερισσότερες

φορέςφέτος
Στην κορυφή

ο Δημήτρης Μαλούτας

Ποιοι διαιτητές σφύριξαν περισσότερες φορές φέτος στους αγώ-
νες της Super League 2. Στην κορυφή ο Βεροιώτης Δημήτρης Μα-
λούτας του συνδέσμου Ημαθίας .

Αναλυτικά:
Έχουν 14 αγώνες: 
Δημήτρης Μαλούτας, Χρήστος Βεργέτης

Έχουν 13 αγώνες:
Πέτρος Τσαγκαράκης

Έχουν 12 αγώνες:
Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, Αριστείδης Βάτσιος, Κωνσταντίνος 

Τσετσίλας, Άγγελος Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Αντριανός, Φώτης 
Πολυχρόνης, Ανδρέας Βλάχος, Κωνσταντίνος Κατοίκος

Έχουν 11 αγώνες:
Θεόδωρος Πουλόπουλος, Στέφανος-Βάιος Καλατζής

Έχουν 10 αγώνες:
Κωνσταντίνος Μπαιρακτάρης, Μιχάλης Ματσούκας, Ελένη Αντω-

νίου, Λάμπρος Μπεκιάρης, Παναγιώτης Τσιάρας

Στην τεχνική ηγεσία της Α.Ε. 
Αλεξάνδρειας παραμένει και τη 
νέα σεζόν, στο πρωτάθλημα της 
Α’ ΕΠΣΗ, ο Αντώνης Παπατζί-
κος, μετά την επιτυχία της ανό-
δου μετά από αρκετά χρόνια. 

Η ιστορική ομάδα ετοιμάζεται 
να πάρει την θέση που της αξίζει 
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
του Ν. Ημαθίας με τον Αντώνη 
Παπατζίκο να την οδηγεί και πά-
λι στις επιτυχίες με τις μεγάλες 
προπονητικές δυνατότητες που 

διαθέτει , και με την εμπειρία που έχει αποκτήσει. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Tο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Α. Ε. Αλεξάνδρειας βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να α-
νακοινώσει την ανανέωση της 
συνεργασίας με τον προπονητή 
της ομάδας μας κ.ΠΑΠΑΤΖΙΚΟ 
ΑΝΤΩΝΙΟ για την επόμενη α-
γωνιστική σεζόν .Του ευχόμαστε 
υγεία κ μόνο επιτυχίες με την 
ομάδα μας .

Με τιμή το Δ.Σ
ΤΗΣ Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ.Ε.Νάουσας
Ατομικό ρεκόρ στο ακόντιο με 61.27 για τον Γιώργο Στεφανή

στους Πανελλήνιους αγώνες
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ΣυνεχίζειστονπάγκοτηςΑ.Ε.ΑλεξάνδρειαςοΑντώνης
ΠαπατζίκοςστηνΑ’ΚατηγορίατηςΕΠΣΗμαθίας

Δηλώσεις από τον νέο τεχνικό
διευθυντή Νάση Μιχαήλ ανακοίνωσε

ο Αστέρας Τριποτάμου



Πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή (24/6) στο ΔΑΚ «Βικέλας» 
του Μακροχωρίου, η τελετή λήξης 
της Ακαδημίας των Αετών Βέροι-
ας, για τη σεζόν 2021/2022.

Η διοίκηση του συλλόγου, οι 
προπονητές των τμημάτων, οι 70 
περίπου αθλητές αλλά και πολλοί 
γονείς που έσπευσαν να δουν α-
πό κοντά τα παιδιά τους, έδωσαν 
το παρών στην ετήσια γιορτή της 
Ακαδημίας, που είχε ως στόχο 
να χαρούμε το παιχνίδι αλλά και 
να κλείσουμε τη χρονιά με τις κα-
θιερωμένες αναμνηστικές φωτο-
γραφίες,

Στην ομιλία του ο πρόεδρος 
των Αετών Βέροιας, κ. Σίμος 
Γαβριηλίδης αναφέρθηκε με τα 
καλύτερα λόγια στην αγαστή συ-
νεργασία του συλλόγου με τους 
γονείς αλλά και τους προπονητές, 
που με τις γνώσεις και την εμπει-
ρία τους, βοηθούν καθημερινά 
στην εξέλιξη των αθλητών.

Ευχαρίστησε προσωπικά τους 
Σάκη Ιατρού, Μάκη Ιωσηφίδη, 
Κωστή Γαβριηλίδη και Τασούλα 
Αμβρακίδου για τον ζήλο που ε-
πέδειξαν στις προπονήσεις, τους 
μικρούς αθλητές που καθημερινά 
έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό, 
ενώ την ίδια ώρα ανακοίνωσε τη 
συνεργασία του συλλόγου με τον 
διαιτολόγο κ. Αθανάσιο Τόπη αλ-
λά και την ψυχολόγο κα. Αθηνά 
Γαβριηλίδου.

Το παρών στην εκδήλωση του 
ΔΑΚ «Βικέλας» έδωσε η σπου-
δαία καλαθοσφαιρίστρια, Μαρία 
Αυτζή, με σημαντική καριέρα τό-
σο στην Ελλάδα (Ολυμπιακό, ΠΑ-
ΟΚ, Παναθηναϊκό κτλ) αλλά και 
στο εξωτερικό, με παρουσία σε 
Ιράν και Γερμανία.

Ακολούθησαν μια σειρά από 
παιχνίδια και διαγωνισμούς α-
νά ηλικιακή κατηγορία, ενώ λίγο 
πριν το φινάλε της εκδήλωσης, 

πραγματοποιήθηκε κλήρωση για 
τέσσερα δώρα που κέρδισαν α-
θλητές της Ακαδημίας, προσφο-
ρά των χορηγών Liolios Οπτικά, 
Sport Mania και Sarafis Sport.

Ευχόμαστε σε όλους ένα ό-
μορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι, 
ραντεβού ξανά τον Σεπτέμβρη 
για μια ακόμη γεμάτη μπασκετική 
χρονιά!

Οι Κορασίδες του Φίλιππου 
Βέροιας νίκησαν 34-33

το Πανόραμα στην παράταση 
και προκρίθηκαν στο F6

Σε ένα αγώνα που έσπαγε καρδιές και χρειάστηκε παράταση, οι 
κορασίδες του Φίλιππου Βέροιας νίκησαν 34-33 το Πανόραμα και 
προκρίθηκαν στο F6 το οποίο θα γίνει στην Νέα Ιωνία στο ουδέτερο 
γήπεδο της Κατερίνης. Το Πανόραμα κατάφερε να προηγηθεί σε όλο 
το πρώτο ημίχρονο. Ο Φίλιππος ισοφάρισε στο 20΄ 10-10, αλλά το 
Πανόραμα το έκλεισε με 16-15.

Το β΄μέρος ήταν συναρπαστικό με τις δύο ομάδες να συμβαδί-
ζουν στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα.

Ο Φίλιππος προηγήθηκε 27-25 στο 50΄ αλλά το Πανόραμα χωρίς 
να δεχθεί γκολ απο το 50΄-55΄ ισοφάρισε στο 55΄ 27-27 και προηγή-
θηκε 28-27. Ο Φίλιππος όμως κατάφερε με την Αναστασία Σιαραψή 
να ισοφαρίσει 28-28 και να πάει στην παράταση όπου προηγήθηκε 
34-32 και πήρε την νίκη -πρόκριση με 34-33 δηώνοντας και φέτος 
παρών στο F6.

Π ε ν τ ά λ ε π τ α  1 - 3 , 3 - 4 , 6 - 8 , 1 0 - 1 0 , 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6  [ η μ ] , 
19-19,21-21,25-22,27-25,27-27,28-28,παράταση 34-33.

Διαιτήτευσαν Παπούλιας-Θεοδωσίου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: [Κώστας Χαραλαμπίδης], Δημητρίου 1, 

Σιώπη, Γιαννοπούλου 11, Σιαραψή 5, Βακαλφώτη 2, Θεοδωρίδου 8, 
Παναγιωτίδου, Παπά 4, Σαρηγιαννίδου 3, Τσαγγαρού, Καπετανάκη, 
Φιλιππάκη, Χαραλαμπίδου.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: [Χριστοδουλίδης Τριαντάφυλλος], Τζιλήνη, Κατέβα 
4, Μπλέτσα 3, Κοσμά 2, Μήλιου, Μπάζιου, Κιάκου, Τσακαλίδου, 
Μεταξιώτη, Χριστοδουλίδου, Πιπελίδου 14, Κανελάκη 2, Κουρτίδη 2, 
Αναγνώστου, Ιτζίδου, Μιχαλάκου.

Δίλεπτα 7/6. Πέναλτι 2/2-7/9.
Στη φωτογραφία τα κορίτσια του Φίλιππου Βέροιας πανηγυρίζουν 

την πρόκρισή τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά την νίκη τους 
με 34-33.

FILIPPOSBC ΝΤΕΙΒΙΝΤ 
ΙΝΓΚΡΑΜ Bball Camp 2022 

από 29/6- 1/7-2022

Ένα διαφορετικό camp θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν όσα παιδιά ( αγόρια και κορίτσια) παρακολουθήσουν τους 
ειδικούς στο είδος ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΙΝΓΚΡΑΜ και Βαγγέλη Αλεξανδρή.

Το camp είναι ανοικτό για αγόρια και κορίτσια ανεξαρτήτως της 
ομάδας που αγωνίζονται, θα διεξαχθεί από 29/6-1/7 πρωί-από-
γευμα (σύνολο 7 ώρες ημερησίως).

Σε φιλική ημερίδα α-
καδημιών τα «δελφινά-
κια» του Πήγασου

Την Κυριακή 19 Ιουνί-
ου 2022 οι μικροί κολυμ-
βητές της ακαδημίας του 
Πήγασου Ημαθίας συμ-
μετείχαν σε φιλική ημερί-
δα που έγινε στις εγκα-
ταστάσεις του Δημοτικού 
κολυμβητηρίου Έδεσσας 
με τη συμμετοχή 4 ακα-
δημιών (Όμιλος κολύμβη-
σης Νάουσας, Ακαδημία 
δημοτικού κολυμβητηρίου 
Έδεσσας, Αqua physio 
Γιαννιτσών, Πήγασος Η-
μαθίας). 

Από την ομάδα του 
Πήγασου,  συμμετείχαν 
για πρώτη φορά σε φιλι-
κή ημερίδα και παράλλη-
λα  γιορτή κολύμβησης, 
είκοσι ένα «δελφινάκια» 
(γεν. 2013 – 2016). Οι 
εκκολαπτόμενοι κολυμ-
βητές χάρηκαν με την 
καρδιά τους τη συμμετο-
χή τους και άφησαν πο-
λύ θετικές εντυπώσεις με 
την προσπάθειά τους. 

Μετά το πέρας της η-
μερίδας τα παιδιά βρα-
βεύτηκαν για τη συμμε-
τοχή τους με δίπλωμα και 
μετάλλιο τα οποία απένει-

με ο δήμαρχος της πόλης 
της  Έδεσσας κ. Γιάννου 
Δ. 

Ο προπονητής του 
Πήγασου κ. Στέλιος Α-
μπατζίδης δήλωσε ότι 
έμεινε απόλυτα ικανο-
ποιημένος με την πρώ-
τη εικόνα που έδειξαν τα 
«δελφινάκια» της ακα-
δημίας και ότι ευελπιστεί 
για τη συμμετοχή και σε 
επόμενες ημερίδες που 
ως κύριο σκοπό έχουν τη 
διασκέδαση των παιδιών 
αλλά και τη διάδοση του 
αθλήματος.

Στους αγώνες συμ-

μετείχαν: Ρογγότης Σω-
τήρης, Ευθυμιάδης Άγ-
γελος, Παπαναστάσης 
Αντώνης, Παπουλίδου 
Μαγδαληνή, Παπουλίδης 
Νικόλαος, Δεδίνη Ιωάν-
να, Τάσιος Χριστόφορος, 
Δάμτσιος Πέτρος. Κιαγ-
χίδου Σοφία, Μπουκου-
βάλας Γιώργος, Σιάπκος 

Χρήστος, Μωυσιάδης 
Μάριος, Τσιγγενόπου-
λος Χρήστος, Μαυρίδου 
Λυδία, Καρυτόπουλος 
Θάνος, Χατζή Δέσποινα, 
Κρομμύδας Σωτήρης, 
Δόδουρα Κατερίνα, Δη-
μαρέλη Βάια, Κόλβατζη 
Παναγιώτα, Μαυροματί-
δης Ευάγγελος.
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ΗτελετήλήξηςτηςΑκαδημίαςτωνΑετώνΒέροιας
μεπαιχνίδιακαιεκπλήξεις!

Σεφιλικήημερίδαακαδημιών
τα«δελφινάκια»τουΠήγασου
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας



Την Κυρ ιακή 
26 Ιουνίου το από-
γευμα στον Χώρο 
Τεχνών του Δήμου 
Βεροίας πραγμα-
τοποιήθηκε η έναρ-
ξη των εργασιών 
του 28ου Διεθνούς 
Επιστημονικού Συ-
νεδρίου των Παυ-
λείων με θέμα: «Ο 
Απόστολος Παύ-
λος και η διαχείρι-
ση των κρίσεων».

Το πρόγραμμα 
άρχισε με βυζαντι-
νούς ύμνους που 
έψαλε χορός ιερο-
ψαλτών υπό τη δι-
εύθυνση του Πρω-
τοπρεσβυτέρου π. 
Αθανασίου Νίκου. 
Στη συνέχεια ο Γε-
νικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος της Ιε-
ράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγής καλωσόρισε 
τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και τους συ-
νέδρους, και ακολούθησε η ανάγνωση του μη-
νύματος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου κ.κ. Βαρθολομαίου από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο, 
και των μηνυμάτων της Α.Θ.Μ. του Πάπα και 
Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου από 
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μποτσουάνας 
κ. Γεννάδιο, της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιερο-
σολύμων κ.κ. Θεοφίλου από τον Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ. Κυριακό και της 
Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ 
από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σιναΐας κ. 
Ιερώνυμο. Τα μηνύματα των άλλων Μακαριω-
τάτων Προκαθημένων θα αναγνωσθούν στις 
επόμενες συνεδρίες.

 Χαιρετισμούς προς τους συνέδρους απηύ-
θυναν ο Αντιπεριφερειάρχης  Ημαθίας κ. Κων-
σταντίνος Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βεροίας 
κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, ο Κοσμήτορας 
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσό-
στομος Σταμούλης, ο πρόεδρος του Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτι-
σμού του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, η 
αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Θεο-
λογίας του Α.Π.Θ. κ. Ευαγγελία Αμοιρίδου και 
εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής των 
«Παυλείων» η αναπλ. Καθηγήτρια του Τμή-
ματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού 
Πολιτισμού του Α.Π.Θ. κ. Αικατερίνη Τσαλα-
μπούνη.

 Την έναρξη των εργασιών του 28ου Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων 
κήρυξε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολιτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανί-
ας κ. Παντελεήμων.

 Πρόεδρος της πρώτης συνεδρίας που ακο-
λούθησε ήταν ο Κοσμήτορας της Θεολογικής 

Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης 
και εισηγητές ο Ομ. Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης, 
ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: Ο Απόστολος Παύ-
λος ως πρότυπο διαχειριστή κρίσεων στους 
κόλπους της πρωτοχριστιανικής κοινότητας» 
και η Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Δρ Αρχαιολογίας 
κ. Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, η οποία ανέπτυξε το 
θέμα: «Η αποτύπωση των κρίσεων στην τέχνη. 
Η τέχνη ως εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Πα-
ραδείγματα από τη βυζαντινή και μεταβυζαντι-
νή περίοδο».

 Μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης συνεδρίας επιδόθη-
κε το Χρυσό Μετάλλιο των 
Παυλείων στον πρόεδρο του 
Συλλόγου Καππαδοκών Πλα-
τέος «Ο Βαρασός» κ. Χρήστο 
Γεωργιάδη, για τις πολλές 
δράσεις του Συλλόγου και την 
άρτια διοργάνωση της εκδή-
λωσης «Εις μνήμην των Φα-
ρασιωτών προσφύγων» στο 
πλαίσιο των ΚΗ Παυλείων και 
της επετείου των 100 ετών α-
πό τη Μικρασιατική καταστρο-
φή.

 Την έναρξη του 28ου Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνε-
δρίου των Παυλείων τίμησαν 
με την παρουσία τους οι Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες Σερ-
βίων και Κοζάνης κ. Παύλος, 
Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος 
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), 
Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατρι-
αρχείο Ιεροσολύμων), Νευρο-
κοπίου κ. Σεραφείμ (Εκκλησία 
Βουλγαρίας) και Ζουγκντίντι 

και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), 
οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώ-
νυμος (Εκκλησία Ρουμανίας) και Αμαθούντος 
κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου) και ο Έξαρχος 
του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμ. Ρα-
φαήλ Γρίβας, καθώς και τοπικοί πολιτικοί και 
στρατιωτικοί άρχοντες, κληρικοί και ευσεβείς 
Βεροιείς.

 Το 28ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο θα 
συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα.
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε το Σάββατο 25 Ι-

ουνίου 2022 στις 5.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Βέροιας η Ζωή Μπλατσιώτη σε 
ηλικία 92 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ειλικρι-
νή συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια της εκλιπούσης και ιδιαίτε-
ρα στον γιο της δημοσιογράφο 
Χρήστο Μπλατσιώτη που εργά-

στηκε επί σειρά ετών στην εφημερίδα μας και συνεχίζει να 
είναι συνεργάτης μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 27 

Ιουνίου 2022 στις 4.00 μ.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρί-
νας στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας 
η  Ζωή Λυμούση σε ηλικία 67 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

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

Την Τρίτη 28 Ιουνίου στις 9:00 π.μ. στον Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βεροίας θα παραστεί και θα κηρύξει τη λήξη του Διε-
θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων με θέμα: 
«Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων».

Την Τρίτη 28 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον 
Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα 
Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων 
Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας.  

Την Τρίτη 29 Ιουνίου το πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυ-
αρχιερατικό Συλλείτουργο στον πανηγυρίζοντα Παλαιό Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου Βεροίας.  

Την Τρίτη 29 Ιουνίου στις 7:00 μ.μ. θα προεξάρχει στην 
Ιερά Λιτανεία και στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό 
στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου Βεροίας, όπου και θα 
κηρύξει την λήξη των ΚΗ΄ Παυλείων.

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Ο Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαρι-
στεί θερμά τους, Πρόεδρο και Ταμία του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού (Τμήμα Βέροιας), για την προμήθεια βασικών ειδών 
διατροφής, προς κάλυψη καθημερινών αναγκών του Ξενώνα 
Βραχείας Διαμονής της δομής μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς φο-
ρέων, συλλόγων και 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 τοπικό 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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``,  ευχαριστούν θερμά:

-Ανώνυμη Κυρία , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε , στην 
μνήμη τριών συγγενών της.

-Τον κ.Νόνι Ντουρίν , για την ευγενική προσφορά Ελαιολάδου 
,φρούτων και αναψυκτικών , εις μνήμη Αλκιβιάδη Καμπανού.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη του παππού της Σάββα , με την συμπλήρω-
ση 1 έτους από τον θάνατό του. 

-Τον κ.Αποστολίδη Στέφανο , για την συνεχή στήριξη του 
προς το Γηροκομείο Βέροιας καθώς επίσης και για την ευγενική 
προσφορά φρούτων (κεράσια και ροδάκινα) , για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους 
γεύματος , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Ανώνυμο Ιδιοκτήτη Ζαχαροπλαστείου , για την ευγενική προ-
σφορά γλυκών , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Ντάφου Όλγα , για την ευγενική προσφορά πίτες και 
διαφόρων εδεσμάτων , εις μνήμη της μητέρας της Βάιας.

-Τους κ.Επαμεινώνδα Γιαννουσόπουλο και κ.Σωτηρία Καπα-
ρίδου , για την ευγενική προσφορά  φρούτων ,για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Μανάβικο ``Με την Οκά και την Σέσουλα`` και την κ.Βύζα 
Καλλιόπη , για την ευγενική προσφορά ζαρζαβατικών και φρού-
των , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Βιβή Παυλίδου , για την ευγενική προσφορά ενός 
πρωινού με πίτες , εις μνήμη του πατέρα της Χρήστου , με την 
συμπλήρωση 29 έτη από τον θάνατό του.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 15 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                          Εκ της Δ/νσεως 

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στην πόλη της Βέροιας
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλο-

φορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και 
ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για τα ΚΗ ΠΑΥΛΕΙΑ 
2022, η Διεύθυνση Αστυνομίας αποφάσισε την απαγόρευση της στάσης 
και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων στην 
οδό: 1. Μητροπόλεως, από την συμβολή της με την οδό Βαρλάμη έως την 
συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη, 2. Μαυρομιχάλη, από την συμβο-
λή της με την οδό Μ. Μπότσαρη έως την συμβολή της με την οδό Σιορμα-
νωλάκη, την Τετάρτη 29-06-2022 κατά τις ώρες από 16:00΄ έως 21:00΄.» 

 Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων στην οδό 
Μητροπόλεως, την Τετάρτη 29-06-2022 κατά τις ώρες από 16:00΄ έως 
21:00΄.

«ΚΗ’ Παύλεια»
Σε εξέλιξη το 28ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 

«Ο Απόστολος Παύλος και η διαχείριση των κρίσεων»
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-
σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 
ευκαιρία πωλούνται οικόπεδα 
350 τ.μ. με νερό κοντά στη 
θάλασσα 25.000 ευρώ και οι-
κόπεδα με άδεια. Τηλ.: 6983 
936729.

ΛEΠTOKAPYA Πιερίας 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ. πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 

041985.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 23981 - ΚΤΕΛ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 30 τ.μ. 
καθ. στον 2ο όροφο. Αποτελείται από Σαλονο-
κουζίνα, Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμέ-
νη το 1975 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με 
κλιματιστικό, Κουφώματα Συνθετικά με διπλά 
τζάμια, Πόρτα Ασφαλείας με τρίαινα, Ανελκυ-
στήρα, Έπιπλα, Ηλ. Συσκευές - Τιμή: 220 €. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107383  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 45 
τ.μ. 1ος όροφος υπερυψωμένος, αποτελείται 
από 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
. Είναι κατασκευασμένη το 1979 και διαθέ-
τει θέρμανση ατομική πετρελαίου, γωνιακό, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, χωρίς ανελκυστήρα, θα γίνουν κάποιες 
επισκευές στο μπάνιο, με μηνιαίο μίσθωμα: 
200 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-
ΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22940 ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ενοικιά-
ζεται ισόγειο διαμέρισμα 70 τ.μ. μικτά και 63 
τ.μ. καθ. με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και 
αποθήκη, σε πολύ καλή κατάσταση , ανακαι-
νισμένο κομπλέ , χωρίς κοινόχρηστα , ανεξάρ-
τητο και χωρίς θέρμανση , τιμή μόνο 220€ . 
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

Κωδ: 105160 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται Δια-
μέρισμα συνολικής επιφάνειας 71 τ.μ. μικτά και 
61τ.μ. καθ., στον 3ο όροφο, με 2υ/δ, σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε κεντρικότατο σημείο, με 
απεριόριστη θέα, προσόψεως, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, καλοδιατηρημένο, με 
ανελκυστήρα, τέντες, σε τιμή προσφοράς μό-
νο 250€. Πληροφορίες μόνο στην 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.116191 Ενοικιάζεται ένα πολύ ωραίο 
διαμ/μα στο κέντρο της πόλης 110 τ.μ. 3δσκλ, 
1ος υπερυψωμένος όροφος, σε κεντρικότατο 
σημείο, με ευχάριστη θέα, σε πολυκατοικία 
αξιώσεων, η θέρμανση του με θερμοσυσσω-
ρευτές με μπάνιο και WC, με ένα πολύ ωραίο 
τζάκι, διαμπερές, ηλιόλουστοι χώροι, δάπεδα 
από μάρμαρο και ξύλο, σε τιμή προσφοράς 
340 €. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ Α-

ΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
24653 ΜΑΥΡΟΔΕΝΡΙ Ενοικιάζεται ΑΠΟ-

ΘΗΚΗ  880τ.μ. , στεγανή καμία υγρασία , με 
δική της είσοδο, σε καλή κατάσταση, με πολύ 
καλή πρόσβαση και για φορτηγό, σε οικόπεδο 
2252τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1000€.  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 107153 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται 

σπάνια επαγγελματική στέγη 45 τ.μ. με δύο 
ανεξάρτητους γραφειακούς χώρους, μια μεγά-
λη αναμονή και WC, βρίσκεται στον 5ο όροφο 
ρετιρέ, προσόψεως, με πολύ καλή διαρρύθ-
μιση, ηλιόλουστοι χώροι, με ανελκυστήρα, σε 
κεντρικότατο σημείο της πόλης, ζητούμενο 
μηνιαίο μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση 
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρό-
πολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλ-
ληλο για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc 
ενοίκιο 140€.

Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1 
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. 
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Α-
νελκυστήρα - Τιμή: 160 €.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 23165 ΚΕΝΤΡ0, ενοικιάζεται στον 

πεζόδρομο της Βέροιας ισόγειο κατάστημα 
18 τ.μ., μεγάλης εμπορικής προβολής , ενοί-
κιο 250€. Αποκλειστικά από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 22955 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κα-
τά αποκλειστικότητα Κατάστημα συνολικής 
επιφάνειας 69 τ.μ. ισόγειο. Αποτελείται από 
έναν ενιαίο χώρο. Είναι κατασκευασμένο το 
1975 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου με  
Διπλά τζάμια - Τιμή: 300 €. Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 23650  ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Ε-
ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατ  ́αποκλειστικότητα ένα ανε-
ξάρτητο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 300 

τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, 
. Είναι κατασκευασμένο το 1992 και διαθέτει 
Κουφώματα Αλουμινίου, Πάρκινγκ μεγάλο έξω 
, εξαιρετικής προβολής , μίσθωμα  3.000 €.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 105256 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ. α-
ποτελείται από 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, 
είναι κατασκευασμένη το 1960, έχει γίνει ολική 
ανακαίνιση το 2015, με εξαιρετική διαρρύθμι-
ση, ηλιόλουστοι χώροι, βλέπει σε ανοιχτωσιά, 
διαθέτει εξωτερική σκάλα  , σε τιμή προσφο-
ράς:  57.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπό-
δειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 24141 - Στο Αγγελοχώρι Νάουσας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ολόκληρο κτίσμα αποτελούμενο 
από ένα διαμέρισμα 1ου ορ. 85 τ.μ. 2δσκλ 
και τρία καταστήματα 72 και 24 και 24  τ.μ. 
περίπου  ισόγεια.. Ευρίσκεται επί του κεντρικού 
δρόμου και αποτελεί  μια σπάνια ευκαιρία αγο-
ράς. Τιμή όλα μαζί μόνο 45.000€ . Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 105276 ΠΑΤΡΙΔΑ Πωλείται Διαμέρι-
σμα συνολικής επιφάνεια 138τ.μ. μικτά και 120 
τ.μ. καθ. 1ου ορόφου, αποτελείται από 3υ/δ, 
σαλόνι, κουζίνα και δύο πολυτελέστατα μπάνια 
, ευρίσκεται σε οικόπεδο 635τ.μ., σε γαλήνιο 
περιβάλλον, διαθέτει ατομική θέρμανση πε-
τρελαίου, με ένα ωραιότατο τζάκι στο σαλόνι, 
με δρύινα δάπεδα, αποθήκη, άνετους και η-
λιόλουστους χώρους. Στην ίδια οικοδομή θα 
δοθούν μαζί στην τιμή και 2 γκαρσονιέρες, μια 
στο Ισόγειο με 44,81τ.μ., με 1υ/δ, σαλονοκουζί-
να και μπάνιο, και μια στον Ημιόροφο με 33τ.μ. 
μικτά και 28τ.μ. καθ. με 1υ/δ, σαλονοκουζίνα 
και μπάνιο και οι δύο βρίσκονται σε στάδιο 
αποπεράτωσης τα οποία θα ολοκληρωθούν 
από τον αγοραστή. Τιμή πώλησης για όλα μαζί 
115.000€. Θα γίνει υπόδειξη μόνο σε σοβαρό 
ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΩΔ: 105456 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, Πωλείται 

Μονοκατοικία 81τ.μ. με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα 
και 2 μπάνια, σε οικόπεδο 700τ.μ. Είναι σε πο-
λύ καλή κατάσταση, ανακαινίστηκε εκ βάθρων 
το 2011, με πολύ ωραίο κήπο, με BBQ μεγάλο 
σε κιόσκι στεγασμένο και με μεγάλη αποθή-
κη 60τ.μ. σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 
110.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13681 ΒΙΛΑ , σπάνια σε απόσταση 
12 χιλ. από τη Βέροια σε στυλ Μεζονέτας με 
170 τ.μ., κατοικήσιμος χώρο και με λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους συνολικά 250 τ.μ. ανο-
δομή , διατίθεται προς πώληση. Πρόκειται 
για μία μοναδική περίπτωση κατοικίας με 
εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , με ύφος 
απέριττης πολυτέλειας που διαχέεται στον 
χώρο, διαθέτει παραδοσιακά ξύλινα κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, κτίστηκε με πολύ μερά-
κι και με υλικά ανώτερης ποιότητας, οι χώροι 
της λειτουργικοί και με ατομική θέρμανση 
πετρελαίου, διαθέτει τζάκι, 3υ/δ και δύο υ-
περπολυτελή μπάνια, αναφέρεται μόνο σε 
πολύ απαιτητικούς αγοραστές , ευρισκόμενη 
σε ήσυχο περιβάλλον και σε οικόπεδο 1680 
τ.μ. διαθέτοντας έναν πολύ ωραίο κήπο με 
δένδρα , γκαζόν και λαχανόκηπο , Αποκλει-
στική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή 160.000€. Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο εξοπλισμός και η επίπλωση της. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις δεκτές.

Κωδ. 13971 ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπάνια μονοκα-
τοικία στο Λοζίτσι  συνολικά σε δύο επίπεδα 
220 τ.μ., σε  3.850τ.μ  οικόπεδο  , η κατασκευή 
της έγινε το 2005, 2 υ/δ στο ισόγειο και 3 δσκλ 
στον πρώτο όροφο , ανοιχτωσιά, εξαιρετικής 
κατασκευής, γεωμετρικά δομημένο , ηλιόλου-
στοι χώροι, έχει τζάκι, με δύο μπάνια , σε πολύ 
καλή τιμή από 340.000€ μόνο 270.000€.

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: 13745 ΚΕΝΤΡΟ , Γραφείο 80 τ.μ., 

κατάλληλο για επαγγελματική χρήση  , 1 ος 
όροφος υπερυψωμένος, ανακαινισμένο εκ 
βάθρων και  πολυτελώς , άψογα συντηρημέ-
νο, με σύγχρονες προδιαγραφές , καινούργια 
αλουμινίου κουφώματα  με διπλά τζάμια, α-
τομική θέρμανση με κλιματιστικά inverter και 
ατομική θέρμανση πετρελαίου, μεγάλη πρόσο-
ψη σε κεντρικό δρόμο, με ανελκυστήρα, είναι 
επιβλητικό και σε άριστο σημείο, με Ρεύμα 
Τριφασικό  , έχει δύο υπερπολυτελή μπάνια, 
χωρίς σκαλιά στην είσοδο, για απαιτητικούς 
αγοραστές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία , τιμή 
75.000€ . Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙ συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο 
κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν 
ενιαίο χώρο και WC. Είναι κατασκευασμένο 
το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου, 
Διπλά τζάμια . σε τιμή προσφοράς: 30.000€ 
.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 106441 - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αγροτεμάχιο δίπλα στο σχέδιο πόλεως συ-
νολικής επιφάνειας 4436 τ.μ., είναι άρτιο και 
οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε πολύ καλή τοποθε-
σία, τιμή προσιτή μόνο:50.000 €. Αποκλειστι-
κή διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 115505 -  ΒΕΡΓΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κάτω 
από το χωριό ,  άδειο αγροτεμάχιο με πομώνα  
και με εξαιρετική ανοιχτωσιά   συνολικής επι-
φάνειας 8.500 τ.μ. Τιμή: 15.000 € τελική

Κωδ: 106268  ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
στο δρόμο για τη Μέση ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμά-
χιο στη Ζώνη 1 συνολικής επιφάνειας 10.000 
τ.μ. άδειο , σε πολύ καλό σημείο ,  ποτιστικό 
, πάνω σε δρόμο Τιμή μόνο: 22.000 €. Απο-
κλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ.12902 Οικόπεδο στην Μεγάλη 

Παναγιά Χαλκιδικής 75 τ.μ. άρτιο και οικο-
δομήσιμο στο κέντρο του χωριού , πράγματι 
εκπληκτικό οικόπεδο, σε άριστο σημείο και σε 
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα ,  μόνο 18.000€. 

Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

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

Κωδ. 12763  Στο Πανόραμα Βέροιας πω-
λείται  οικόπεδο 464τ.μ., εντός σχεδίου  , άρτιο 
και οικοδομήσιμο , διαθέτει θέα απρόσκοπτη 
προς τη Βέροια, για απαιτητικούς αγοραστές 
, σε άριστο σημείο και σε τιμή προσφοράς , 
μόνο 60.000€. ¨Έχει και ισχύουσα άδεια ανέ-
γερσης για δύο Μεζονέτες έτοιμη η οποία και  
είναι εκτός τιμής.

Κωδ: 12764 ΑΚΡΟΠΟΛΗ πωλείται ένα 
ωραιότατο οικόπεδο 505 τ.μ. γωνιακό ανατολι-
κό με σ/δ 0,8 κατάλληλο και για οικοδομή , τιμή 
πολύ καλή μόνο , 50.000€.

Κωδ.12784  Νέα Καλλικράτεια ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ πριν το χωριό δεξιά , δίπλα στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο οδός Καραϊσκάκη κοντά στη 
Θάλασσά 690 μ από το κύμα με 1.890 τ.μ. 
εντός σχεδίου πόλεως με σ/δ 0,35 και 40%  
κάλυψη , ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο 
πάνω σε τέσσερεις δρόμους και πάνω σε πλα-
τεία   κατάλληλο και για εργολάβο , πωλείται 
στην εκπληκτική τιμή των 95.00€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

12883  Περιοχή Νέα Καλλικράτεια στην 
περιοχή κάμπος εντός σχεδίου πόλεως 2960  
τ.μ. κατάλληλο για επένδυση με άμεση δόμη-
ση  , διαθέτει θέα απρόσκοπτη, η θέση του 
σίγουρα προνομιακή και η απόσταση από 
τη Θάλασσά είναι μία ευθεία στα 680 μ.  τιμή 
μόνο 150.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 13740 - Στην Νέα Καλλικράτεια 

Χαλκιδικής πρώτο στη θάλασσα  με εξαι-
ρετική θέα διαμέρισμα συνολικής επιφά-
νειας 54 τ.μ. ευρισκόμενο στον 2,5 όροφο. 
Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτια, Σαλόνι, 
Κουζίνα ξεχωριστή και Μπάνιο . Είναι κα-
τασκευασμένο το 1974 και  έχει κουφώματα 
αλουμινίου και χωρίς ανελκυστήρα  ,  σπά-
νια περίπτωση ακινήτου σε σπάνια τιμή  , 
μόνο 81.000 €.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Στην ΓρίτσαΛιτο-
χώρουΠιερίας σε α-
πόσταση 50 μέτρων 
από την θάλασσα, σε 
καταπράσινο περι -
βάλλον, ενοικιάζονται 
για την θερινή περίο-
δο  δύο διαμερίσματα 
πλήρως επιπλωμένα 
και εξοπλισμένα  45 
τ.μ. και  63  τ.μ. (τηλ. 
6977241877 ) 

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
(Κωδ. Αγγελίας ΥΠSE)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. η οποία εδρεύει στη 
Βέροια, ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο φύλαξης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
•Συνέπεια, Υπευθυνότητα και Εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, μισθό και 

ασφάλιση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό, 

σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@aqf.gr. 
Επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου.
Στο βιογραφικό να αναγράφεται ο Κωδικός της αγγε-

λίας ΥΠSE.
Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικού

τηλ:2331026974

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών 
διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ χειριστέςανυψωτικώνμηχα-
νημάτων (κλαρκ).

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να κα-
ταθέτουν 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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

μπαλκόνια. Τηλ.: 6979 343636.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 

50 τ.μ., επί της Κονίτσης 29 (δί-
πλα στα Αστικά), 1 υπνοδωμά-
τιο, 1 σαλοκουζίνα, W.C., 1ος ό-
ροφος, με ελάχιστα κοινόχρηστα 
(μερικώς επιπλωμένη). Πληρ. 
τηλ.: 6946 740621.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 
ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 
χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 
Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυροσι, 
ενοικιάζεται χωράφι 10 στρέμ-
ματα, χέρσο, αρδευτικό, πάνω 
στην άσφαλτο. Πληρ. τηλ.: 6945 
152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-
τοικινήτων, πλήρως εξοπλισμένο 
και σε λειτουργία, με σταθερή πε-
λατεία, Σταδίου 130. Πληρ. τηλ.: 
6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης 
επίπλων καθώς και λοιυστραδό-

ρος επίπλων με εμπειία. Πληρ. τηλ.: 
6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος από 
την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - Στενή-
μαχος Ναούσης. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 6973-736711
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε ε-

στιατόριο για πλήρη απασχόληση. 
Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτερι-

κός πωλητής για το Νομό Ημαθίας. 
Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος Δημή-
τρης.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-
ντίδα και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 
6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 

κυρία έως 55 ετών. Πληρ. τηλ.: 
6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

•ΚΕΝΤΡΟ 77τμ.1ου ορόφου,2δωμάτια σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο 
45000ευρώ.
•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ σαλόνοκουζίνα, τζάκι, 
2μπανια, θερμοσυσσωρευτές, υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο 
και αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση 55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
- ΚΕΝΤΡΟ 94τμ,2Δ.ΣΚ,55000ευρώ.
-ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 3ου ορόφου 163τμ 3δωμ,σαλονοκουζίνα,-
1μπάνιο,1WC, Parking 220.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 107τμ 3Δ,Σ,K,WC 70.000E  
KENTΡΟ 95τμ 2Δ,Σ,Κ,WC 67000ευρώ

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

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

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

Πωλούνταιχωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως  250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, 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. 35.000ευ-
ρώ.
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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2Δ,Σ,Κ,1ΜΠΑΝΙΟ,1WC, ατομική θερμ. πετρελαί-
ου250ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμένο,2δωμ,σαλόνι κουζίνα 330ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι  τζάκι,κουζίνα με ηλ.
συσκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΓκαρσονιέρες:
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1ου  ορόφου ,1δωμάτ ιο ,σαλοκουζ ί να , 
aircondition,300ευρώ.
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 350 ευρώ.(Στην 
τιμή περιλαμβάνεται wifi και ο λαγαριασμός ύδρευσης)
ΚΕΝΤΡΟ γκαρσονιέρες πρόσφατα ανακαινισμένες 300-350ευ-
ρώ. 

ΕνοικιάζονταιΓραφεία:
Στο ΚΕΝΤΡΟ της πόλης 24τμ.  200€ 
Στο ΡΟΛΟΙ 80τμ στον 1οορ.500ευρώ.
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 75τμ.πλήρως ανακαινισμένο,1ου ορόφου γω-
νιακό 400ευρώ.

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο  πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
ΡΟΛΟΙ 180τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 800ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο  350ευρώ
-ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΚΗΣ 650τμ με  πατάρι 1900ευρώ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρόμο 400 ευρώ.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

Τηλ.επικοινωνιας:2331071120

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

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

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

ας (Γιααλλοδαπούς)
2) Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας  ή  Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
3) ΑΜΑΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) - από επίσημο έγγραφο
4) ΑΜΚΑ - από επίσημο έγγραφο
5) Λογαριασμός ΔΕΗ  
6) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (Επικυρωμένο από τον Ιατρικό 

Σύλλογο αν είναι από Ιδιώτη Ιατρό)
7) Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας – 1η σελίδα (1ος Δικαιούχος)
ΕΠΙΠΛΕΟΝγιατους:
ΧειριστέςΚλαρκ: Άδεια χειριστή μηχανημάτων Έργου 
ΒοηθούςΧειριστέςΚλαρκ: Βεβαίωση Αναγγελίας

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

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

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

CITRUSBILL
MON.IKE
Η εταιρία επεξερ-

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & SERVICE

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

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

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

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

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

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

ενασχόληση με το εν λόγω πόστο θα εκτιμηθεί δεόντως.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Διαμερίσματα και μεζονέτες

Τ.6989888769&6937207760&6947812304



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

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

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €

ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €

ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €

ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €

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

ση, θέα ,τέντες  260 €

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

νισμένο, 300 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-

νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 

400 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 

420 €

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

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

μική θέρμανση, 370 €

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

ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €

ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €

ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €

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

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

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

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

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

ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    

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

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

47.000 €

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

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

48.000 €

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

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €

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

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

πάρκιν, αποθήκη 108.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

τρων, 14.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000

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

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 

105.000 €

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

ΣΚΛ 63.000 €

ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 

200.000 €

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

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 

λουξ, 220.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 

210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €

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

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €

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

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

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

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

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

ας, καλό, 480 €

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€

ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 

24.000 €

ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €

ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €

ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €

ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ

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

γωνικό

ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Σου αρέσουν οι 
πωλήσεις αλλά και 
οι προκλήσεις; Η ε-
πικοινωνία και η δι-
απραγμάτευση είναι 
τα στοιχεία που σε 
χαρακτηρίζουν; 

Αν θέλεις να γί-
νεις το νέο πρόσω-
πο της Vodafone 
για τους πελάτες 
μας, η ομάδα των 
BusinessAdvisors 
σε περιμένει!

Ηκαθημερινότη-
τασουθαπεριλαμ-
βάνει:

• Καθημερινή επι-
κοινωνία με νέους & 
υφιστάμενους πελάτες

• Διερεύνηση των 
αναγκών τους και παράθεση επαγγελματικών & καινοτόμων λύσεων

• Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες
Τιπεριμένουμεαπόεσένα:
• Δυναμισμό & επικοινωνία 
• Ομαδικό πνεύμα 
• Αν έχεις εμπειρία και σε ρόλο πωλήσεων… ακόμα καλύτερα…!
Τιναπεριμένειςαπόεμάς:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Μηνιαίο Bonus παραγωγικότητας
• Εταιρικό ΙΧ - κινητό & tablet
• Δυνατότητες εξέλιξης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ:vasileios.nikolaou1@vodafone.com

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

“ΕΛΣΑ  - Silgan”
Μεταλλικές Συσκευασίες A.E

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

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

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

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

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

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

και MS Office με ιδιαίτερη έμφαση στο Excel 
• Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου 
• Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα 
• Εστίαση στη λεπτομέρεια
Tηλ:2331067347-Ε-mail:monte@montenoulikas.gr



Το νέο τους διοικητικό συμ-
βούλιο εξέλεξαν οι εκδότες του 
Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφε-
ρειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), 
στις εκλογές που διεξήχθησαν 
το Σάββατο(25/6)  στο Ινστιτού-
το Επαρχιακού Τύπου στους Αγ. 
Πάντες Χανίων. Την ίδια ημέ-
ρα προηγήθηκε  σε ήρεμο κλίμα 
η Γενική Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση του ΣΗΠΕ, με την 
ομιλία του απερχόμενου προέ-
δρου Γιώργου Κατσαϊτη, τοπο-
θετήσεις μελών σχετικά με την 
πορεία της απερχόμενης διοί-
κησης, αλλά κυρίως την αλλαγή 
βηματισμού και τις προσδοκίες 
από το νέο συμβούλιο. Να α-
ναφέρουμε ότι από την Πέμπτη 
23/6 πραγματοποιήθηκαν Ερ-

γαστήρια(workshop) που διοργανώνει ο ΣΗΠΕ 
με ελληνικά πανεπιστήμια, υπό την αιγίδα της 
Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στις εγκα-
ταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου 
(ΙΕΤ), ενώ το παρών έδωσε ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου καθώς και γενι-
κός γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
Δημήτρης Γαλαμάτης.

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας 
έφεραν σημαντική ανανέωση αφού 3 νέα πρό-
σωπα, ο Γιώργος Μιχαλόπουλος(ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
Α-Λάρισα), Δημήτρης Πλεμμένος(ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ-Καλαμάτα), Γιάννης Κουτσολιόντος(ΠΡΩ-
ΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ-Ιωάννινα) και μάλιστα νεαρής 
ηλικίας εξελέγησαν στις πρώτες θέσεις, ενώ 
επανεξελέγησαν από την προηγούμενη διοίκη-
ση ο Γιώργος Κατσαϊτης(ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Κέρκυ-
ρα) και Ελένη Διαφωνίδου(ΕΜΠΡΟΣ-Ξάνθη). 

Τα αποτελέσματα:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΠΕ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου
Πλεμμένος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Κουτσολιόντος Ιωάννης του Βασιλείου
4. Διαφωνίδου Ελένη του Ιωάννη
5.  Κατσαΐτης Γεώργιος του Σπυρίδωνος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΠΕ
Περάκης Παρασκευάς του Νικολάου
Λάμπρος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
Βαφειάδου Αναστασία του Πέτρου

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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P Τώρα αρχίζουν να πλακώ-
νονται οι τραγουδιστές live. Από 
καθαρή τύχη επιβιώνει το ανθρώ-
πινο είδος...

P Εδώ δεν ξεχωρίσαμε με-
τά από τόσα χρόνια τον Χάρη 
από τον Πάνο Κατσιμίχα, θα 
ξεχωρίσουμε τον Snik και τον 
Light;

P Τράπερ εναντίον Τράπερ!

P Έφαγε τις ‘ψιλές’ της κι η 
Παπαρίζου στα βραβεία MAD; 
Εξ όσων θυμάμαι από τα νε-
ανικά μου χρόνια, δύο μαλώ-
νανε, καμιά δεκαριά πηγαίνα-
με στο νοσοκομείο για... ‘επι-
σκευή’.

P Ράμματα σπουδάματα.

P Να δεις που η Έλενα πή-
γε να χωρίσει τα ζαβά.

P Στη Βοσνία άντρας επιτέθηκε στην πεθε-
ρά του με αντιαρματική ρουκέτα. Μάθε τέχνη κι 
άστηνε.

P Ατζαμήδες φίλε. Σαν τον κουμπάρο, 
που όταν έβγαλε την πρώτη του γκόμενα το 
είπε και στην κουμπάρα.

P Ευτυχώς είχε κι αυτή τα ζητήματά της.

P  Στην Τουρκία συνελή-
φθη λέει Έλληνας κατάσκο-
πος. Μπα! Θα ήταν κάποιος 
τουρίστας Έλληνα κατάκο-
πος. Από τα πολλά επιδό-
ματα.

P Άσχετο. Όταν το βόδι πά-
ει στο παλάτι, δεν γίνεται το βό-
δι βασιλιάς. Το παλάτι γίνεται 
στάβλος.

P  Στα ‘πράσινά’ μας. Σε 
λίγο μαζί με τον λιγνίτη θα ε-
πιστρέψουν και τα πλαστικά 
καλαμάκια και θα κινδυνεύ-
σει να καταστραφεί ξανά ο 
κόσμος.

P Και:
Είναι ο Μητσάρας και πα-

ντρεύεται μια καραγκούνα. Με-
τά το γλέντι πάνε στο σπίτι για 
την πρώτη νύχτα του γάμου. 
Ρίχνει ο Μητσάρας τη γυναίκα 
στο κρεβάτι, τη γδύνει και ξε-
κινάει να γδύνεται και αυτός. 
Βγάζει το σακάκι και λέει:

– Κοίτα μαρή μπράτσα, δυ-
ναμίτς μαρή, δυναμίτς!

– Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς!
Βγάζει το φανελάκι:
– Κοίτα μαρή στήθoυς, δυναμίτς μαρή, δυνα-

μίτς!
– Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς!
Βγάζει το παντελόνι:

– Κοίτα μαρή ποδάρ, δυναμίτς μαρή, δυναμίτς!
– Δυναμίτς Μήτσουμ, δυναμίτς!
Βγάζει και το εσώρουχο ο Μήτσος, πέφτουν 

στο κρεβάτι, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και στο 
τέλος γυρίζει και του λέει η βλάχα:

– Δυναμίτς-δυναμίτς Μήτσουμ, αλλά… του 
φυτίλ κουντό!

Κ.Π.

 «Νέα σελίδα» στην διοίκηση 
των Περιφερειακών Εφημερίδων

Από αριστερά Δ. Πλεμμένος, Γ. Μιχαλόπουλος, Γ. Κουτσολιόντος,(νέο Δ.Σ.), 
ο εκδότης μας Ζ. Πατσίκας 

και ο Αντ. Πουγαριδης (Πτολεμαίος-Πτολεμαιδα)

Εφορευτική επιτροπή
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