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Η μισή πόλη υποψήφιοι
και η άλλη μισή ψηφοφόροι;;;

Αν και στον φθινοπωρινό ορίζοντα διαφαίνονται βου-
λευτικές εκλογές, διαρκείς επαφές έχουν ξεκινήσει για 
τα δημοτικά «δρώμενα». Ο μεγάλος αριθμός των υπο-
ψηφίων που απαιτεί ο νέος νόμος σε συνδυασμό με τον 
μειωμένο αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν(35 
από 41), δημιουργούν μια δύσκολη εξίσωση για τους ε-
πικεφαλής των παρατάξεων που έχουν απλώσει δίχτυα 
για να αλιεύσουν υποψηφίους. Κάποιοι κολακεύονται 
από την πρόταση, άλλοι κυνικά απαντούν ψάξτε αλλού 
για «ήρωες» και άλλοι κρατούν στάση αναμονής αφού 
το τοπίο των υποψηφίων συνδυασμών δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει εντελώς…

Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν λείπουν και οι 
υπερβολές αφού με όποιον συζητώ το τελευταίο διά-
στημα έχει δεχθεί άμεση ή έμμεση κρούση από κάποιον 
υποψήφιο. Έστειλε τον τάδε ο Βοργιαζίδης να με πιάσει 
για να κατέβω υποψήφιος μαζί του, με θέλει πολύ ο 
Παυλίδης και μέχρι αντιδημαρχία θα μου δώσει, περιμέ-
νω να ξεκαθαρίσει ο υποψήφιος που θα υποστηρίξει η 
Ν.Δ. γιατί είμαι κομματικός, είναι κάποιες από τις ατάκες 
που έπιασαν οι «κεραίες» μου. 

Και αναρωτιέμαι αν όλος αυτός ο κόσμος είναι υπο-
ψήφιος τότε ποιοι μένουμε ως «απλοί» ψηφοφόροι;;;;  
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Κρίμα,φεύγουνκαιαφήνουνπίσωτουςσκουπίδια…

Φωτογραφίες με σκουπίδια πεταμένα στην είσοδο αλλά και μέσα στο γήπεδο μπάσκετ στην περιοχή Παπάγου, δίπλα 
στα πεύκα, λάβαμε από αναγνώστη, επισημαίνοντας την κατάσταση που επικρατεί εδώ και αρκετές μέρες.

Όπως είναι εμφανές, τα σκουπίδια είναι πεταμένα και σκορπισμένα, υποβαθμίζοντας τον χώρο άθλησης και απομα-
κρύνοντας προφανώς και το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων να πάρουν μια μπάλα και να μπουν για καλαθιές…Το μετα-
φέρουμε όχι μόνο για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά κυρίως για τους ασυνείδητους πολίτες που βρωμίζουν και 
δεν τους καίγεται καρφάκι για την ρύπανση που αφήνουν πίσω τους! Κρίμα…

Έως2,3εκατ.ευρώοιενισχύσειςσεαγροτικούς
συνεταιρισμούςπουεπλήγησαναπότηνπανδημία

Σε 2,3 εκατ. ευρώ ορίστηκε το ανώτατο 
όριο ενίσχυσης για κάθε αγροτικό συνεταιρι-
σμό που επλήγη από την πανδημία του κορο-
νοϊού, σύμφωνα με τις δυο υπουργικές απο-
φάσεις που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. Η μια αφορά στην χορήγη-
ση ενισχύσεων σε αγροτικές συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδη-
μία και η δεύτερη στη χορήγηση ενισχύσεων 
σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
στον τομέα των δημητριακών που επλήγησαν 
επίσης. Δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρι-
σμοί όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν υποστεί 
σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους, λόγω 
του κορονοϊού.

Η διακοπή νερού της Πέμπτης στο Σέλι
αναβάλλεται λόγω εορτής!!!

Η ΔΕΥΑΒ ανακοίνωσε διακοπή νερού από 
τις 8.30 έως 2:30 το πρωί της Πέμπτης 30/6 και 
Παρασκευής 01/7 στο Σέλι, λόγω τελικών συν-
δέσεων στο νέο δικτύου ύδρευσης και ακύρω-
σης του παλαιού. Ο άνθρωπος που πραγματικά 
νοιάζεται για τα πάντα στο Σέλι και ακούει στο 
όνομα Γιώργος Φαρσαρώτος επικοινώνησε την 
Τετάρτη με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ Στέργιο 
Διαμάντη για να του θυμίσει ότι την Πέμπτη 
πανηγυρίζει η εκκλησία των Αγίων Αποστό-
λων στο χωριό, θα ανέβει πολύς κόσμος και 
η διακοπή νερού την συγκεκριμένη ημέρα θα 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, αφού και 
τα μαγαζιά(ταβέρνες, καφέ) δεν θα μπορούν να 
λειτουργήσουν. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ αντα-
ποκρίθηκε άμεσα και ανέβαλε την διακοπή της 
Πέμπτης, κατανοώντας τα προβλήματα που θα 
δημιουργούσε. 

Παράδειγμα άμεσης αντίδρασης ενεργού πολίτη και αντανακλαστικά της διοίκησης για να μην ταλαιπωρηθεί τόσος 
κόσμος!

50χρονος έχασε
τη ζωή του σε τροχαίο

λίγο πριν φτάσει
στο σπίτι του

Θανατηφόρο τροχαίο χθες το απόγευμα 
έξω από το χωριό Αγία Βαρβάρα Βέροιας, 
από εκτροπή οχήματος, που σημειώθηκε από 
αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο οδηγός, 50 ετών περίπου, από 
την Αγία Βαρβάρα, επέστρεφε από τη δουλειά 
του, αλλά δεν πρόλαβε να φτάσει σπίτι του.

Το αυτοκίνητο εξετράπη και αναποδογύρι-
σε, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρός από 
άντρες της Πυροσβεστικής που κατέφθασε 
στο σημείο μαζί με περιπολικά της Αστυνομί-
ας.



Ανοίγει ο χορός των υποψη-
φιοτήτων και για τις δημοτικές 
εκλογές, στο Δήμο Βέροιας. Ή-
δη ο δήμαρχος Κώστας Βορ-
γιαζίδης δήλωσε επίσημα προ 
καιρού ότι θα κατέβει για τρίτη 
φορά υποψήφιος και έχει ξεκι-
νήσει επαφές και συζητήσεις για 
το ψηφοδέλτιό του, η σύνθεση 
του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, 
«με ζωηρό ενδιαφέρον» κατά τις 
εκτιμήσεις.

Τη περασμένη Δευτέρα ανα-
κοίνωσε την εκ νέου υποψηφι-
ότητά του και ο Παύλος Παυ-
λίδης επικεφαλής της παράταξης «Συνδημότες», που αρχίζει την 
αναπροσαρμογή του προγράμματός του με βάση τα νέα δεδομένα, 

την πορεία του Δήμου αλλά και της 
οικονομίας της χώρας και σύντομα 
θα αρχίσει να παρουσιάζει τα πρό-
σωπα «που θα δώσουν τον αγώνα 
τον καλό για τον τόπο μας», όπως 
λέει χαρακτηριστικά. Το ψηφοδέλ-
τιο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα 
Χριστούγεννα, παράλληλα και με 
την τελική μορφή της πρότασής 
του, η οποία θα παρουσιαστεί σε 
όλους τους φορείς, πολιτικούς, 
πολιτιστικούς, κοινωνικούς, «ώστε 
να έχουν εικόνα των προθέσεών 
μας και να ζητήσουμε την στήριξή 
τους».

Πώς κινούνται οι 6 παρατάξεις
Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, εκπροσωπούνται έξι 

παρατάξεις. Εκτός από αυτές του δημάρχου Κ. Βοργιαζίδη και του 
Παύλου Παυλίδη  που έχουν αποκρυσταλλώσει υποψηφιότητα για 
τις εκλογές του 2023, οι παρατάξεις Μαρκούλη και Μελιόπουλου 
(ΛΑΣ), είναι βέβαιο ότι θα καταθέσουν συνδυασμό ενώ η κα Μπα-
τσαρά εκτιμάει ότι υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για τις επόμενες 
εκλογές και δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε διαψεύδει την περίπτωση 
να ξανακατέβει με ψηφοδέλτιο, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν, 
έχουμε μπροστά μας τις  εθνικές εκλογές. Όσο για την παράταξη 
Παπαγιάννη, ο επικεφαλής αποχώρησε από την αρχή σχεδόν της 
θητείας, ορίζοντας ως εκπρόσωπο τον Δημήτρη Τσανακτσίδη, 

που υπηρέτησε τη θέση του μέσα 
από μια γόνιμη συμμετοχή. Εαν 
και εφόσον το ενδιαφέρον Παπα-
γιάννη για τον Δήμο αναθερμαν-
θεί, τότε ο κ. Τσανακτσίδης πολύ 
πιθανό να συνεχίσει στον στίβο 
των δημοτικών εκλογών.

Ο ρόλος των εθνικών εκλο-
γών που προηγούνται 

Οι εξελίξεις και τα αποτελέ-
σματα των οσονούπω βουλευτι-
κών εκλογών στην Ημαθία, μοι-
ραία θα επηρεάσουν και τις υπο-
ψηφιότητες, τους συσχετισμούς, 
τις ισορροπίες και τις προθέσεις 
και στην Αυτοδιοίκηση. 

Στην περίπτωση π.χ. της δη-
μοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, 
υπάρχει μια αναμονή, καθώς εί-
ναι γνωστή πλέον η πρόθεση του 
Αντώνη Μαρκούλη να διεκδι-
κήσει μια θέση στο βουλευτικό 
ψηφοδέλτιο της Ημαθίας. Μπο-
ρεί να υποστηρίζουν ότι έχουν 
δρόμο μπροστά για να δουν τι 
θα κάνουν, όμως τις όποιες διερ-
γασίες για τις δημοτικές εκλογές 
ενδεχομένως να διαπερνούν δύο 

σενάρια, καθότι ως γνωστόν, όλα είναι ανοιχτά στην πολιτική: Πρώ-
τον, η περίπτωση που ο κ. Μαρκούλης εκλεγεί, αλλά κληθεί από το 

κόμμα να το υπηρετήσει και στον δήμο, ως επικεφαλής συνδυα-
σμού, καθώς τίποτα δεν εμποδίζει κάποιον, εκτός από βουλευτής 
να είναι και υποψήφιος στον  Δήμο και δεύτερον, εάν δεν εκλεγεί, 
να επιλέξει να θέσει εαυτόν στον αγώνα και να ηγηθεί εκ νέου, του 
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο Βέροιας. Εφ΄ όσον ξεκαθα-
ρίσουν το φθινόπωρο αυτά τα σενάρια, η παράταξη και το κόμμα, 
θα έχουν ένα σήμα έναρξης, να προχωρήσουν στην διαδικασία και 
προφανώς να εκδηλωθεί και το όποιο ενδιαφέρον από συμβούλους 
ή άλλα τοπικά στελέχη.

Αυτονόητη είναι η συμμετοχή του ΚΚΕ με την παράταξη της 
ΛΑΣ στις δημοτικές εκλογές και όπως λέει ο Γραμματέας Ημαθί-
ας Γιάννης Τσικιλίδης, το κόμμα είναι παρών πάντα και έτοιμο 
να υπερασπιστεί από όποιο μετερίζι τα συμφέροντα των λαϊκών 
στρωμάτων. Επί ποδός και σε επιφυλακή λοιπόν τόσο για τις Αυ-
τοδιοικητικές όσο και για τις εθνικές εκλογές, ενώ ο επικεφαλής της 
παράταξης (που σήμερα είναι ο Γιώργος Μελιόπουλος), θα οριστεί 
μέσα από τα  Όργανα του κόμματος που θα αποφασίσουν από 
κοινού για την παραμονή ή την αλλαγή του επικεφαλής, χωρίς να 
αποκλείεται βεβαίως από κάτι, η παραμονή Μελιόπουλου και στην 
επόμενη θητεία. «Προετοιμαζόμαστε καθημερινά για την υπεράσπι-
ση της λαϊκής τάξης με συνεχείς παρεμβάσεις, μέσα από όλες τις 
θεσμικές διεργασίες» δηλώνουν οι τοπικοί εκπρόσωποι του κόμμα-
τος, δίνοντας προτεραιότητα στην προετοιμασία του βουλευτικού 
ψηφοδελτίου στο νομό.

«Πονοκέφαλος» το κυνήγι των υποψηφίων 
για τους συνδυασμούς

Μπορεί οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης να μοιάζουν μακρινές (Ο-
κτώβριος 2023), ωστόσο το κυνήγι των 100άδων υποψηφίων που 
θα πρέπει να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια των δημοτικών πα-
ρατάξεων, είναι ένας δυνατός πονοκέφαλος και μάλιστα διαρκείας 
για τους υποψήφιους δημάρχους.… Μην ξεχνάμε ότι κάθε συνδυ-
ασμός, πρέπει να συγκεντρώσει έναν αριθμό συμβούλων από 35 
έως 87 τον αριθμό, μια καθόλου εύκολη αναζήτηση στις μέρες μας, 
δεδομένης της απογοήτευσης και αδιαφορίας των πολιτών προς 
τα κομματικά, τα πολιτικά, τα δημοτικά και τα κοινά εν γένει…Πόσο 
μάλλον, όταν ο νέος νόμος, με την μείωση του αριθμού των συμ-
βούλων, φρενάρει το ενδιαφέρον και τις καλές προθέσεις,  αφού 
θα εκλεγούν πολύ λιγότεροι, άσχετα με την πολυπληθή συμμετοχή 
υποψηφίων στους συνδυασμούς. Να θυμίσουμε ότι ο αριθμός των 
συμβούλων στο Δήμο Βέροιας μειώνεται και από 41 που είναι σή-
μερα, στο νέο δημοτικό συμβούλιο θα είναι μόλις 35.

Με λίγα λόγια, πολλοί θα τρέξουν, αλλά λίγοι θα εκλεγούν!
Σοφία Γκαγκούση
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«Έφυγε» ο αρχαιότερος 
βεροιώτης ιχθυοπώλης 

Θανάσης Ψιψίκας
Μια από τις πιο ευγενικές 

φυσιογνωμίες της Αγοράς της 
Βέροιας, ο Θανάσης Ψιψίκας 
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
93 ετών. Ο αρχαιότερος ι-
χθυοπώλης της Βέροιας, που 
από το 1946 διατηρούσε το 
γνωστό στους «παλιούς» ψα-
ράδικο στην κλειστή Κεντρική 
Αγορά που δεν υπάρχει πια 
και αργότερα το σημερινό κα-
τάστημα στην οδό Μεγ. Αλε-
ξάνδρου. Ο εκλιπών υπήρξε 
πραγματικός τζέντλεμαν α-
φού ήταν πάντα καλοντυμέ-
νος και περιποιημένος, ενώ 
διακρινόταν για την έμφυτη 

ευγένειά του, τον καλό λόγο και τους τρόπους του. 
Εκτός από πετυχημένος επαγγελματίας υπήρξε και άριστος 

οικογενειάρχης, αφού με την σύζυγό του Βασιλική απέκτησαν την 
Κατερίνα εκπαιδευτικό στο ΕΠΑΛ Βέροιας και τον Γιώργο που συνε-
χίζει την οικογενειακή παράδοση στην επιχείρηση του ιχθυοπωλείου, 
αλλά την αναβάθμισε με την λειτουργία ψαροταβέρνας. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 
στις 5 το απόγευμα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βέροιας, ενώ η σορός 
του θα βρίσκεται στην οικία επί της οδού Αγίου Γεωργίου 10 από τις 
3 το μεσημέρι. 

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένεια του εκλιπόντος θερμά συλ-
λυπητήρια.

Σήμερα στη Βέροια
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

για τη λιτανεία των 
λειψάνων και της εικόνας 
των Αγίων Αναργύρων

Για την ομαλή και α-
σφαλή διεξαγωγή της ο-
δικής κυκλοφορίας, την 
πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων, την εξυπη-
ρέτηση και ασφάλεια του 
κοινού κατά τη λιτανεία 
των Ιερών λειψάνων και 
της σεπτής εικόνας των 
εορταζόμενων Αγίων Α-
ναργύρων, σήμερα Πέ-
μπτη 30 Ιουνίου 2022 στην πόλη της Βέροιας, η Αστυνομική Διεύ-
θυνση Ημαθίας αποφάσισε:

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, 
από ώρα 21:00΄ έως 21:30΄ στις κατωτέρω οδούς της Βέροιας:

• Λεωφόρο Ανοίξεως, από τη συμβολή της με την οδό Εληάς έως 
τη συμβολή της με την οδό Μυκηνών (Πάροδος Στρατού),

• Οδό Κωτουνίου, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως 
τη συμβολή της με την οδό Μερκουρίου Καρακωστή,

• Οδό Παστέρ, από τη συμβολή της με την οδό Εδέσσης έως τη 
συμβολή της με την οδό Ανοίξεως,

• Οδό Μερκουρίου Καρακωστή, από τη συμβολή της με την οδό 
Ανοίξεως έως τη συμβολή της με την οδό Κωτουνίου,

• Οδό Παύλου Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάν-
δρου έως τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ανοιξέως,

Άνοιξε ο χορός για τις εκλογές στο Δήμο Βέροιας

«Κλείδωσαν» Βοργιαζίδης, Παυλίδης, σίγουροι ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ, 
«έχουμε χρόνο» λέει η Μπατσαρά, δεν συνεχίζει ο Τσανακτσίδης εκτός εάν...

-Οι  επικεφαλής και η αναζήτηση 100άδων υποψηφίων για τα δημοτικά ψηφοδέλτια



Η έκθεση ζωγρα-
φικής της Γεωργιάν-
νας Νταλάρα στο 
«Εκκοκιστήριο Ιδε-
ών» είναι μια ΑΓΓΕ-
ΛΙΑ μιας  νέας τρο-
πής της Τέχνης.

Αυτής που ανα-
ζητά τρόπους για να 
συγκινήσει και να ε-
πικοινωνήσει με τον 
Κόσμο, όπως το κά-
νει ο πατέρας της ο 
Γιώργος Νταλάρας 
που έδωσε το παρόν 
του στο  άνοιγμα της 
έκθεσης στο «Εκκοκ-
κιστήριο».

Τα έργα της Γεωρ-
γιάννας χοροπηδούν, 
γιορτάζουν την έξοδό 
τους απ` τους διανο-
ητισμούς, απ` τις βα-
ρύγδουπές μεγαλοστομίες και τις υπερβολές.

Είναι αυτό, το αλάθητο κριτήριο των ανθρώπων για το ποιος τους 
ΑΓΑΠΑ,  ποιος στέκεται κοντά τους,   ποιος μοιράζει μαζί τους τα δώρα 
της δημιουργίας.

Η Γεωργιάννα είπε πως η έκθεσή της θάθελε να είναι σαν μια ΛΑΙ-
ΚΗ ΑΓΟΡΑ όπου ο καθένας θα μπορούσε ν` αγοράσει ότι θα του άρεσε 
γι` αυτό όρισε  τα έργα της να δοθούν στην τιμή των 30 ή 40€  ώστε ο 
καθένας που θ` αγαπήσει ένα έργο της να μπορεί να τ` αποκτήσει.

Στο «Εκκοκκιστήριο Ιδεών» σας περιμένει  μια ευχάριστη έκπληξη 
χαρούμενων χρωμάτων που δημιούργησε η Γεωργιάννα προτείνοντας 

μια νέα κατεύθυνση στα πράγματα της ζωγραφικής.
Η έκθεση είναι ανοιχτά από τις 10 έως τις 13 το πρωί και από τις 

6.30 έως τις 9.30 το απόγευμα,  στο «Εκκοκκιστήριο Ιδεών»    Τηλ. Επι-
κοινωνίας / 6972440721 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο

ΟΥΠΣ 2! Ο ΝΩΕ ΞΑΝΑΕΦΥΓΕ... (ΜΕ-
ΤΑΓΛ) 

Προβολές στην αίθουσα1:   
Πέμπτη 30/6 – Παρασκευή 1/7 – Σάββατο 2/7 –Κυριακή 3/7 – 

Δευτέρα 4/7 στις 19.00
Μετά την Κιβωτό του Νώε, τι; Ε, δεν ήρθε και το τέλος του κό-

σμου! Η περιπέτεια συνεχίζεται με τα αξιαγάπητα ζωάκια να δι-
ευρύνουν την ανορθόδοξη οικογένειά τους και να ανακαλύπτουν 
ακόμη περισσότερα για τον κόσμο γύρω τους, σε μια ακόμη 
ξεκαρδιστική ταινία για όλη την οικογένεια.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ISiV_ksrPdM 

Η Χαμένη Κόρη - The Lost Daughter
(Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρ-

σγκααρντ)
Προβολές στην Θερινή αίθουσα:   
Κάθε μέρα στις 21.00
της Μάγκι Τζίλενχαλ
To ντεμπούτο της Μάγκι Τζίλενχαλ, βασισμένο στο ομότιτλο 

best-seller της Ελενα Φεράντε που γυρίστηκε στις Σπέτσες, βρα-
βεύτηκε για το σενάριο του στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε 

τρεις υποψηφιότητες για Οσκαρ
Η Λήδα απολαμβάνει τις μοναχικές της δι-

ακοπές στις Σπέτσες, όταν αρχίζει να εμπλέ-
κεται σταδιακά με μια νεαρή μητέρα και την 
κόρη της, τις οποίες πετυχαίνει καθημερινά 
στην ίδια παραλία. Καθώς μάνα και κόρη 
έχουν μια ιδιαίτερη και έντονη σχέση, η Λή-
δα καταβάλλεται από τις αναμνήσεις και τα 
μπερδεμένα συναισθήματα αγάπης, σύγχυ-
σης και έντασης της δικής της πρώιμης μη-
τρότητας. Μια μυστηριώδης παρόρμηση την 

αναγκάζει να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τις αντισυμβατικές 
επιλογές που έκανε ως νέα μητέρα και, κυρίως, τις συνέπειες 
αυτών των επιλογών.

Σκηνοθεσία: Μάγκι Τζίλενχαλ
Σενάριο: Μάγκι Τζίλενχαλ
Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον, Τζέσι 

Μπάκλεϊ, Πίτερ Σάρσγκααρντ
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=s3MhHTia8Sw

Η Θερινή αίθουσα διαθέτει μεγάλο υπόστεγο, κυλικείο και 
ήχο Dolby Digital 5.1

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

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     30/6/22 - 6/7/22

Το Σάββατο 2 Ιουλίου στο 
θέατρο της αρχαίας Μίεζας
 “Travelling”: Ρεσιτάλ 

κλασικής κιθάρας με τον 
Ιωάννη Ανδρόνογλου

Η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας γνωστοποιεί 
ότι το Σάββατο 2 Ιουλί-
ου 2022, στις 9.00 μ.μ. 
υποδέχεται το καλοκαίρι 
με μια πολύ ιδιαίτερη εκ-
δήλωση: «Ανοίγουμε το 
θέατρο της αρχαίας Μί-
εζας και εκεί, δίπλα στο 
βασιλικό γυμνάσιο όπου 
ο Αριστοτέλης δίδαξε 
τους παίδες των Μακεδό-
νων, σας καλούμε σε ένα 
γοητευτικό μουσικό ταξίδι 
με οδηγό τον συνθέτη και 
σολίστ κλασικής κιθάρας 
Ιωάννη Ανδρόνογλου.

Ένας από τους πιο 
σημαντικούς μας μου-
σικούς στο είδος του, ο 
Ιωάννης Ανδρόνογλου θα μας ταξιδέψει σε μουσικά μονοπάτια 
της Θράκης και της ανατολικής Μεσογείου, ερμηνεύοντας έργα 
από τον προσωπικό του δίσκο “Travelling”, καθώς και έργα των C. 
Domeniconi, S. Yilmaz και R. Dyens και δημιουργώντας ένα ενδι-
αφέρον ηχητικό περιβάλλον με πνοή ελληνική και νότες από την 
ανατολή», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Είσοδος ελεύθερη 

Νέοι Πτυχιούχοι-Διπλωματούχοι 
του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας

Την περασμένη Κυριακή 26 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 
στην Εστία Μουσών οι εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για 
την απόκτηση του πτυχίου Αρμονίας, πτυχίου και διπλώματος Βυ-
ζαντινής Μουσικής. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. Τμήμα Αρμονίας του καθηγητή κ. Δημήτρη Παρόλα
Σταύρος Γκιούρος - ΑΡΙΣΤΑ 
Δημήτρης Πέιος - ΑΡΙΣΤΑ 
3. Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής του καθηγητή κ. Κυριάκου Χα-

τζηστυλλή
Σταύρος Γκιούρος - ΑΡΙΣΤΑ (πτυχίο)
Αναστάσης Μωϋσιάδης - ΑΡΙΣΤΑ (δίπλωμα)

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑ…»
Η έκθεση ζωγραφικής της Γεωργιάννας 

Νταλάρα στο «Εκκοκιστήριο Ιδεών»



Ολοκληρώθηκαν την 
Τρίτη 28 Ιουνίου το πρωί, 
στον Χώρο Τεχνών του 
Δήμου Βεροίας, οι εργα-
σίες του 28ου Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρί-
ου των ΚΗ΄ Παυλείων, 
με θέμα: «Ο Απόστολος 
Παύλος και η διαχείριση 
των κρίσεων» που διορ-
γάνωσε η Αποστολική Ιε-
ρά Μητρόπολη Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας. 

Στις εργασίες της πέ-
μπτης συνεδρίας προή-
δρευσε ο Καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του 
Ε.Κ.Π.Α. κ. Γεώργιος Φί-
λιας και εισηγήσεις παρουσίασαν ο Ποιμενάρχης 
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα: «Μοναχισμός και κρίσεις. Η 
περίπτωση των Ιερών Μονών της Ημαθίας» και 
ο Αν. Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. κ. Χρήστος Τσιρώνης, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα: «Το ταξίδι, οι κοινότητες και η διακινδύ-
νευση: Από τον Απόστολο Παύλο στα μοντέλα 
διαχείρισης κρίσεων στη σύγχρονη κοινωνική 
θεωρία». 

Κατά την τελευταία έκτη συνεδρία στην Στρογ-
γυλή τράπεζα με θέμα: «Το προφίλ των σύγ-
χρονων κρίσεων και η διαχείριση αυτών από 
την Εκκλησία» προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώ-
νος κ. Γεώργιος και ομίλησαν ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. 
Ιουστίνος, ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος 
Καλλιακμάνης και ο Κοσμήτορας της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης.

 Πριν την λήξη του συνεδρίου επιδόθηκε το 
Χρυσό Μετάλλιο των Παυλείων στον Κοσμήτορα 
- Καθηγητή της Σχολής Κλασικών και Ανθρω-
πιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. κ. Εμμανουήλ 
Βαρβούνη, για την συμμετοχή του ως μέλος στην 
Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότη-
τος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ευθύνη 
της οποίας πραγματοποιήθηκε ο κύκλος εκδη-
λώσεων της συμπληρώσεως 200 ετών από την 
Ελληνική Επανάσταση. 

Στη συνέχεια βραβεύτηκαν, όπως κάθε χρόνο 
στο πλαίσιο των Παυλείων, μαθητές και μαθήτρι-
ες της Ημαθίας, οι οποίοι διακρίθηκαν σε διάφο-
ρους διαγωνισμούς περιφερειακού, πανελληνίου 
και διεθνούς επιπέδου. Τις απονομές έκαναν 
Αρχιερείς των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυ-
τοκεφάλων Εκκλησιών και καθηγητές που συμμε-

τέχουν στο Συνέδριο. 
Εκ μέρους της επιστημονικής επιτροπής των 

«Παυλείων» ο Ομ. Καθηγητής της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Χαράλαμπος Ατματζίδης α-
νακοίνωσε το θέμα του Συνεδρίου των προσεχών 
ΚΘ΄ Παυλείων: «Ο Απόστολος Παύλος και η κλη-
ρονομιά του ελληνιστικού πολιτισμού. 2300 χρό-
νια από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου», 
το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2023.

 Το 28ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των 
Παυλείων παρουσίασε ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας Αρχιμ. 
Δημήτριος Μπακλαγής και τίμησαν με την πα-
ρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες 
Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλε-
ξανδρείας), Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων), Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός 
(Εκκλησία Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νι-
κόλαος (Εκκλησία Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και 
Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος και Κίτρους 
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και οι 
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Αμαθούντος κ. Νικό-
λαος (Εκκλησία Κύπρου), Σιναΐας κ. Ιερώνυμος 
(Εκκλησία Ρουμανίας) και Ζνεπόλεως κ. Αρσέ-
νιος (Εκκλησία Βουλγαρίας), καθώς και τοπικοί 
πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες, κληρικοί και 
ευσεβείς Βεροιείς.

 Τέλος, ο Μητροπολιτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, παρουσίασε 
τον τόμο των πρακτικών του περσινού 27ου Δι-
εθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των Παυλείων 
(Ιούνιος 2021) και κήρυξε την λήξη των εργασιών 
του 28ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των 
Παυλείων εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές 
ευχαριστίες του προς όλους τους συμμετέχοντες.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

του Κων/νου και της Γεωργίας, το γένος 
Καροπούλου, που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Δράμα και η ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΖΩΗ του 
Δημητρίου και της Ευαγγελίας, το γένος 
Πλήκα, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 

θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ηλία Βέροιας.

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.

Με απονομές και ευχαριστίες έκλεισε το 28ο Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο των ΚΗ΄Παυλείων

Το κρέας ψάρι 
στη ρήτρα 

αναπροσαρμογής
Του Αντώνη
Μαρκούλη*

Ακόμη ένα εξόφθαλμο 
άθλιο προεκλογικό πυρο-
τέχνημα η κυβερνητική ε-
ξαγγελλία για κατάργηση 
της ρήτρας αναπροσαρμο-
γής στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ. Μετά από έναν 
χρόνο αδιαφανών και α-
κραία υψηλών χρεώσεων 
στους ανυποψίαστους πο-
λίτες, η κυβέρνηση επιτέ-
λους ανακάλυψε το πρό-

βλημα και σπεύδει να το λύσει με τον συνήθη τρόπο της: 
ασύστολα ψεύδη και επικοινωνιακά τρικ. 

Η πολυδιαφημισμένη, ωστόσο ψευδεπίγραφη και υπο-
κριτική, ελάφρυνση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αποδει-
κνύεται τελικά ανύπαρκτη για τους καταναλωτές, καθώς το 
κόστος της ρήτρας θα ενσωματώνεται στην τιμή χρέωσης!

Έτσι, νοικοκυριά κι επιχειρήσεις παραμένουν και για το 
επόμενο διάστημα στο έλεος της κερδοσκοπίας της ΔΕΗ 
και της ανυπαρξίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφού οι 
τιμές της λιανικής δεν αποσυνδέονται από τις διακυμάν-
σεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Η κυβέρνηση που επί έναν χρόνο επέτρεπε τα υπερ-
κέρδη στη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους, κάνοντας 
ακραία την ακρίβεια και εφιαλτική την καθημερινότητα των 
πολιτών, ενόψει εκλογών βαπτίζει το κρέας ψάρι προ-
σπαθώντας να παραπλανήσει τους πάντες. Το ψάρι όμως 
βρωμάει από το κεφάλι. Το τέλος του Μητσοτάκη είναι πιο 
κοντά από ποτέ.

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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση στήριξης 
εργαζομένων

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται είτε από δημοσιεύματα σε 
τοπικά blogs και ιστοσελίδες, είτε μέσω αναρτήσεων σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης ιδιωτών μία προσπάθεια υπόδειξης σε εργαζόμενους της ΚΕΠΑ 
Δ. Βέροιας στο πώς να κάνουν «σωστά» την δουλειά τους.

Εκφράσεις του τύπου «παραποίηση», «αλλοίωση», «κατηγορούμενοι» 
επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εκφοβισμού και τρομοκράτησης, 
σε εργαζόμενους, οι οποίοι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει δικαίωμα 
αμφισβήτησης του ήθους τους στον χώρο εργασίας τους, και διαταράσσουν 
την εργασιακή ειρήνη όλων των εργαζομένων της Επιχείρησης.

Καθημερινά δεχόμαστε ερωτήσεις από τρίτους του τύπου, ‘τι γίνεται ε-
κεί;’, ‘θα γίνουν μηνύσεις;’, τα οποία σαφώς και αποσυντονίζουν τους εργα-
ζόμενους και ενισχύουν το κλίμα εκφοβισμού που αναφέρθηκε παραπάνω.

Είναι σαφώς νόμιμο δικαίωμα του καθενός να απευθυνθεί στην δικαιο-
σύνη και να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματα του παρουσιάζοντας στοιχεία 
και ονόματα. Είναι ανήθικο όμως να προδικάζονται αποτελέσματα αφήνο-
ντας αιχμές για το ήθος των εργαζομένων χρησιμοποιώντας την δύναμη 
των media.

Το Σωματείο Εργαζομένων στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις θα βρίσκεται 
πάντα δίπλα στα μέλη του στηρίζοντας τα με οποιανδήποτε τρόπο.

Μεεκτίμηση
ΤοΔ.ΣτουΣωματείου
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Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου: Επέστρεψε η χορευτική 
αποστολή από τα «Μπατζιανούλια» στη Χάλκη Λάρισας

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η χο-
ρευτική αποστολή του Συλλόγου Ποντίων Μα-
κροχωρίου στα «Μπατζιανούλια» στη Χάλκη 
Λάρισας στις 28/6/2022. 

Τα «Μπατζιανούλια» είναι εκδηλώσεις θε-
σμός προς τιμήν της Ολυμπιονίκη Δέσποινας 
Μπατζιανούλη, κατοίκου της Χάλκης, η οποία 
διακρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1997 της Δανίας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο στο δρόμο 400 
μέτρων με παγκόσμιο ρεκόρ και αργυρό στο 
δρόμο 200 μέτρων.

Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας, του Δήμου Κιλελέρ και του Εκπολιτι-
στικού Συλλόγου Χάλκης. 

Ο «Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου», στη-
ρίζει και συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις που 
αφορούν την Παράδοση,  τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, καθώς είναι οι ρίζες μας, είναι αυτά που μας στηρίζουν και αυτά 
που εγγυώνται τη θετική προοπτική μας .

Κλείνοντας ο «Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου» θέλει να ευχαριστήσει θερμά τους χορευτές, μουσικούς και συνοδούς 
που συμμετείχαν στην αποστολή εκπροσωπώντας επάξια τον Ποντιακό Πολιτισμό.

Συμμετείχαν οι χορευτές:
Κυριάκος Παλασίδης ( Χοροδιδάσκαλος ), Χρυσούλα Ιωσηφίδου, Αγγελική Γανοπούλου, Στέλιος Παπαδόπουλος, Μαρία 

Φιλιππίδου, Παύλος Παυλίδης, Κοραλία Φιλιππίδου, Σάββας Κρεμλίδης, Ειρήνη Τσανακλίδου, Ελένη Κιουτάχιαλη, Νίκος 
Γιουβαντσικλάρ

Εκφωνήτρια Παρασκευή Ιωαννίδου
Μουσικά όργανα Ανθή Καλαϊτζίδου ( Ποντιακή Λύρα, Τραγούδι) , Χριστίνα Καλαϊτζίδου ( Νταούλι )

Το Δ.Σ

Απάντηση στο άρθρο 
του Γιάννη Καμπούρη 

«ο σώζων εαυτόν σωθήτω»
Αυτό που ενοχλεί περισσότερο από όλα είναι η 

παραπληροφόρηση και κυρίως όταν προέρχεται 
από ανθρώπους που υπηρέτησαν τον  πολιτισμό 
.  Βέβαια,  εγώ προσωπικά διαφώνησα και δια-
φωνώ  με επιλογές  τους, γιατί τα κριτήρια τα δικά 
μου ίσως είναι πιο ταπεινά και  οι προτάσεις μου 
προσβλέπουν σε αποφυγή  σπατάλης  χρήματος 
των Δημοτών με πομπώδεις  αλλά ίσως χωρίς ου-
σία,  δράσεις. Δράσεις του Πολιτιστικού φορέα  με 
ελιτίστικο χαρακτήρα όπου σκοπός είναι η μαζική 
συγκέντρωση θεατών, με πανάκριβους καλλιτέχνες,  
που κάποιες φορές  αυτό που προσφέρουν είναι  
αισθητά κατώτερο  (και καλλιτεχνικά ενίοτε) από το 
προσδοκώμενο.

 Στο πρόσφατο άρθρο του κυρίου Γιάννη Καμπούρη με τίτλο «Ο σώζων εαυ-
τόν σωθήτω» στην τελευταία παράγραφο  - που πιστεύω  είναι αποτέλεσμα πα-
ραπληροφόρησης δικής του – αναφέρει τα εξής: “  Και κλείνοντας αναρωτιέμαι… 
ο δήμαρχος έκανε τον  κόπο να μάθει τι γίνεται με τις διεθνείς δράσεις της ΚΕΠΑ 
πριν αρχίσει να μιλά για 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 Μπρέγκο-
βιτς, κλπ, κλπ, εκτός αν έχει στο μυαλό του νέες διεθνείς πρωτοβουλίες…Έχει ;

Αυτή η μεθοδευμένη προσπάθεια υποβάθμισης της τωρινής κατάστασης  
θέλω  να καταλάβω που αποσκοπεί. Η ανακρίβειες  ότι δεν θα γίνει  το Διεθνές 
φεστιβάλ κιθάρας και η Εύηχη πόλη δεν γνωρίζω από πού  εκπορεύονται,  αλλά 
σίγουρα έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Και Διεθνές φεστιβάλ κιθάρας θα πραγ-
ματοποιηθεί και η Εύηχη πόλη, για τα οποία εργαζόμαστε καθημερινά. Ας ρωτή-
σει, επίσης, ο κύριος Καμπούρης,  αυτούς που τον παραπληροφορούν γιατί η 
Εύηχη πόλη 2022 μετατέθηκε για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Μπορεί να μην φέρουμε   κάποια  διεθνή …φίρμα, θα προσφέρουμε όμως  
συναυλίες με εξαιρετικούς Έλληνες καλλιτέχνες  που ίσως μέχρι τώρα αποκλεί-
ονταν  με βάση τα κριτήρια του κυρίου Καμπούρη και  της ομήγυρης. Μπορεί 
να μη γίνει το φεστιβάλ Δασών ( σε αυτό συμμετείχε ο κος Μπρέγκοβιτς και όχι 
στην Εύηχη πόλη)  αλλά να συμπεριληφθεί στην Εύηχη πόλη.  Και δεν σταμα-
τούμε τις δικές μας  παραγωγές με καταξιωμένους καλλιτέχνες δημιουργούς  
που πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχτεί το έργο τους και όχι να φιμώνονται στο 
όνομα μιας δήθεν  υψηλής  κουλτούρας . Άλλωστε αυτή είναι και η βασική απο-
στολή της ΚΕΠΑ. Να παράγει και όχι να αγοράζει έτοιμα «προϊόντα» με βάση τα 
κριτήρια ενός ή δυο ανθρώπων που θεωρούν τον εαυτό τους αυθεντία στον Πο-
λιτισμό και στρέφουν το βλέμμα τους κυρίως στις ξενόφερτες προκλήσεις.

Μπορεί επίσης να μας εξηγήσει ο κύριος Καμπούρης  τι έγινε τα τελευταία  
χρόνια με τα κτίρια της ΚΕΠΑ  που ρήμαξαν  αφού  ασχολούμασταν κυρίως με 
πανάκριβες  εκδηλώσεις  χωρίς να  προβλέπονταν  συντηρήσεις  και βελτιώσεις 
υποδομών;

 Και τέλος το να θέλει μια πόλη να γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης θα πρέπει να βασίζεται στο δικό της Πολιτιστικό προφίλ, στο δικό της 
χαρακτήρα και όχι να αναδεικνύει ξενόφερτα στοιχεία τύπου Μπρέγκοβιτς ή 
Puppet festival, ή Μονμάρτες  ή Βιενέζικα Γκαλά κλπ.  Και δόξα τω Θεό έχουμε 
ως πόλη, ως Ελληνικός τόπος ως Μακεδονία, ως Αιγές  και μουσεία, ως μικρή 
Ιερουσαλήμ με τους ατέλειωτους ναούς,,  ως εύφορη γη, ως μουσική και θέα-
τρο,  πολλά να αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε ακόμη και αυτό.  Τη  Βέροια 
ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ! Θα ήταν πιο αξιοπρεπές,  ο κύριος 
Καμπούρης, με την πείρα που διαθέτει να στηρίζει και όχι να αποδοκιμάζει  και 
να κάνει αφορισμούς.  

Και διαβεβαιώνω ότι η Ομάδα της ΚΕΠΑ λειτουργεί  με συνοχή και σεβασμό  
στην αποστολή που της ανατέθηκε και στους πολίτες, αθόρυβα όπως αρμόζει 
σε έναν φορέα Πολιτισμού,  χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες.

Ρίζος Κώστας
Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας. 



Του Γιάννη 
Μαγκριώτη

Στην τελευταία συνέντευ-
ξή του, στην δημόσια τηλεό-
ραση, ο Πρωθυπουργός, ε-
πιβεβαίωσε ότι, στην σκέψη 
του είναι πλέον οι πρόωρες 
εθνικές εκλογές. Αν παρα-
τηρήσουμε την επιχειρημα-
τολογία του, στο θάμα αυτό, 
από πέρσι μέχρι σήμερα, θα 
διαπιστώσουμε την σταδια-
κή μετατόπιση του περιεχο-

μένου των απαντήσεών του. 
Από την αρχική και για μεγάλο διάστημα απάντησή του:
«Είναι θέμα αρχών, θέμα θεσμικό, θέμα εθνικού συμφέ-

ροντος, οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας, ό-
πως ορίζει το Σύνταγμα», έφθασε στην τελευταία συνέντευ-
ξή του να πει: «Υπάρχουν πάντα λόγοι να γίνονται πρόωρες 
εκλογές, υπάρχουν πολλοί περισσότεροι να ολοκληρώνεται 
η τετραετία», και στην συνέχεια: «Δεν θέλω η συζήτηση για 
πρόωρες εκλογές να γίνει πόλωση και τοξικότητα από την 
αντιπολίτευση, μέχρι το τέλος της τετραετίας». 

Από θέμα αρχών, θεσμών και εθνικού συμφέροντος, η 
θέση του περιέβαλε ποσοτικά κριτήρια. 

Όσο για το επιχείρημα της τοξικότητας και της πόλωσης 
από την αντιπολίτευση, αυτό θυμίζει, το βασικό επιχείρημα 
του Κώστα Καραμανλή, για την προκήρυξη πρόωρων εκλο-
γών, για τις 4/10/09.

Ο κ. Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κατάκτηση 
της αντιπολίτευσης να ολοκληρώνεται η τετραετία, δυστυ-
χώς όμως, δεν λέει την αλήθεια, γιατί έχει συμβεί το ακρι-
βώς αντίθετο: οι εκλογές γίνονται πρόωρα, όταν ο εκάστοτε 
Πρωθυπουργός, εκτιμά ότι η συγκυρία τον ευνοεί για να 
κερδίσει τις εκλογές, και η συνέχιση της διακυβέρνησης δη-
μιουργεί αβεβαιότητες, για το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός φθάνει μέχρι το τέλος της 
τετραετίας, όταν ξέρει ότι, έχει χάσει την ευκαιρία του αιφνι-
διασμού με πρόωρες εκλογές ή προσπαθεί να «γυρίσει» το 
κλίμα, η εμπειρία έδειξε, πάντα ματαίως. 

Υπήρξε και μια τρίτη εκδοχή, η απώλεια ουσιαστικά της 
δεδηλωμένης, και η αδυναμία διαμόρφωσης νέας κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας, είτε από επιλογή όλων των κομμάτων 
είτε από επιλογή του μέχρι τότε κυβερνώντος κόμματος. 

Είναι βέβαιο ότι, ο Πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα 
ευρήματα των ερευνών της κοινής γνώμης, αμέσως μετά το 
δεκαπενταύγουστο και ανάλογα με αυτά, θα πάρει τις απο-
φάσεις του. 

Μια πρώτη εκτίμηση των σημερινών δεδομένων, δείχνει 
ότι: Ο κ. Μητσοτάκης, εκτός έκτακτων απρόβλεπτων αρνη-
τικών εξελίξεων, στις αρχές του Φθινοπώρου θα διατηρεί 
την πρωτιά, τόσο στις εκλογές της απλής αναλογικής, όσο 
και στις αμέσως επόμενες του δικού του πλειοψηφικού ε-
κλογικού νόμου. Όμως, όλα δείχνουν ότι δεν θα πετύχει την 
πολυπόθητη γιαυτόν αυτοδυναμία, και ουσιαστικά θα έχει 
τρεις επιλογές: 

α) Κυβέρνηση με την 
Ελληνική Λύση του Κυ-
ριάκου Βελόπουλου, την 
οποία δεν απέκλεισε, στην 
τελευταία του συνέντευξη, 
μη απαντώντας στο σχε-
τικό ερώτημα ή με το Κί-
νημα Αλλαγής ή μονοκομ-
ματική κυβέρνηση ανοχής, 
ενός από τα δύο κόμματα.

 β) Προκήρυξη τρίτων 
εκλογών, με ακόμη μεγα-
λύτερο εκβιασμό στα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, 
πλην της Αξιωματικής. 

γ). Κυβέρνηση εθνικής 
ανάγκης-ειδικού σκοπού, 
ορισμένου χρόνου, είτε 
της μορφής Παπαδήμα εί-
τε της μορφής Ντράγκι. 

Φυσικά, εκτός από τον 
Πρωθυπουργό και τις ηγε-
σίες των κομμάτων, σημα-
ντικό ρόλο στις πολιτικές 
εξελίξεις θα έχουν τα ΜΜΕ 
και οι ισχυροί επιχειρημα-
τικοί όμιλοι, εγχώριοι και 
διεθνείς, όπως και οι ηγε-
σίες των ισχυρών κρατών 
της ΕΕ και η Ουάσιγκτον. 

Όλοι οι αναλυτές, οι 
διεθνείς οικονομικοί οργα-
νισμοί και οι ηγεσίες των 

δυτικών χωρών συμφωνούν ότι: Ο ερχόμενος Χειμώνας και 
το επόμενο έτος, θα είναι έτος υψηλών οικονομικών, γεωπο-
λιτικών και πιθανών αρνητικών υγειονομικών εξελίξεων, συ-
νεπώς και πιθανής φθοράς των κυβερνήσεων, ειδικά αυτών 
που θα βρίσκονται μπροστά σε εκλογές. 

Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός θα ολοκληρώσει την τετρα-
ετία, μόνο εάν έχει την προοπτική καλύτερων εκλογικών 
επιδόσεων την Άνοιξη του 2023. Αντιθέτως, αν βεβαιωθεί 
στο τέλος του Καλοκαιριού ότι, οι συνθήκες θα είναι δυ-
σμενέστερες μετά τον Χειμώνα για αυτόν, τότε θα βρει τα 
επιχειρήματα, τα οποία ήδη έχει προαναγγείλει εμμέσως, για 
να προκηρύξει εκλογές μια Κυριακή στις αρχές Οκτωβρίου, 
όπως μάλιστα, μεγάλος αριθμός βουλευτών και υπουργών 
της ΝΔ, ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, εμμέ-
σως ή ευθέως δηλώνουν. 

Σε κάθε περίπτωση το δίλημμα των εκλογών είναι ανε-
ξάρτητο του χρόνου που θα γίνουν και είναι: Αν πρέπει η 
χώρα να συνεχίσει με την ίδια πολιτική ή πρέπει να αλλάξει 
με μια διαφορετική και ποια και από ποιους μπορεί να προ-
ταθεί και να ασκηθεί. 

ΥΓ. 1. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση, παρ΄ ότι η πραγματική 
και όχι η πληθωριστική ανάπτυξη, σε σχέση με τους στό-
χους του εκτελούμενου κρατικού προϋπολογισμού, είναι χα-
μηλότερη, λόγω της ακρίβειας έχουμε σημαντική υπέρβαση 
εσόδων, από τον στόχο του προϋπολογισμού. Δηλαδή, δη-
μιουργείται δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο η κυβέρνηση 
αποκρύπτει επιμελώς, για να μην αποκαλυφθεί η υπερφο-
ρολόγηση των καταναλωτών, συνεπώς μπορεί ένα μέρος 
αυτών, με επιδόματα ή με άλλους τρόπους, να τα επιστρέφει 
στους πολίτες, εισπράττοντας και τα μπράβο τους. Αυτός 
είναι ο λόγος που δεν μειώνει τον ΦΠΑ σε κανένα αγαθό και 
υπηρεσία, γιατί αυτός είναι ο μηχανισμός των κρυφών υπε-
ρεσόδων του δημοσίου, από την κρυφή υπερφορολόγηση 
των πολιτών. Όμως, ξέρει καλά ότι, αυτή η αύξηση των εσό-
δων έχει ένα όριο, τον Χειμώνα θα πέσει πολύ περισσότερο 
η κατανάλωση, λόγω της πρόσθετης αύξησης των τιμών και 
της ταυτόχρονης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, από 
την υπερφορολόγηση των νοικοκυριών, συνεπώς,  δεν θα 
υπάρχουν και υπερέσοδα στο δημόσιο, για να δημιουργείται  
δημοσιονομικός χώρος, που ένα μέρος του θα μπορεί να 
γίνεται επιδόματα. Αν σε αυτές τις εξελίξεις προσθέσουμε 
και την ραγδαία αύξηση των επιτοκίων δανεισμού του δη-
μοσίου, των επιχειρήσεων και των πολιτών, με τις πολλές 
αρνητικές παρενέργειες που θα έχει αυτό σε επενδύσεις, 
εξαγωγές και κατανάλωση, τότε εύκολα καταλαβαίνουμε 
ότι μπορεί να βρεθούμε σε συνθήκες 2009, που σίγουρα ο 
Πρωθυπουργός, δεν θα ήθελε να έχει μπροστά του εκλογές.

2. Η Άνοιξη του 2023, είναι και ο χρόνος των εκλογών 
στην Τουρκία, και φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουν, ότι η επι-
θετικότητα του Ερντογάν θα βρίσκεται σε ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση, αυτό βέβαια μπορεί να είναι καλό για την εκλογική 
καμπάνια του Πρωθυπουργού, σίγουρα όμως δεν θα είναι 
καλό για την χώρα, να μην έχει κυβέρνηση, εκείνη την πε-
ρίοδο.
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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

Ο χρόνος των εκλογών 
και το διακύβευμά τους

Η εορτή της Συνάξεως 
των εν Σκήτη Βεροίας Αγίων

 
 Την Παρασκευή 24 

Ιουνίου το πρωί ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων λειτούργησε και 
κήρυξε τον θείο λόγο 
στην Ιερά Μονή του Τι-
μίου Προδρόμου Σκήτης 
Βεροίας, με την ευκαιρία 
της εορτής του Γενεθλίου 
του Τιμίου Προδρόμου 
και της Συνάξεως των εν 
Σκήτη Βεροίας Αγίων.

 Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, επέδωσε το αναμνη-
στικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αρχιμ. Πορφύριο Μπατσα-
ρά με την ευκαιρία της ημερίδος για τα 200 χρόνια από την καταστροφή της Ιεράς Μονής 
με τίτλο: «Μετά την καταστροφή» που πραγματοποιήθηκε μετά την Θεία Λειτουργία στο 
πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων.

Υπογράφηκε η νέα συλλογική 
σύμβαση Εργασίας

Υπεγράφη χθες από τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ,ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ,ΣΒΕ) 
η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με παράταση χρόνου της ισχύουσας 
σύμβασης μέχρι 30/6/2023.

Στους όρους που θα συνεχίσουν να ισχύουν είναι και η δέσμευση των συμβαλλόμενων 
μερών ότι αν κατά τη διάρκεια ισχύος της νέας ΕΓΣΣΕ αρθεί με οποιοδήποτε τρόπο, οποια-
δήποτε περιοριστική διάταξη που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στην καθολικό-
τητα ισχύος των μισθολογικών όρων των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ, τότε θα ξεκινήσουν άμεσα 
διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ. 

Η νέα Σύμβαση, διατηρεί επίσης σε ισχύ κορυφαίες κατακτήσεις των εργαζομένων όπως 
επιδόματα τριετιών, γάμου, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ετήσια άδεια καθώς και όλες 
τις άδειες που αφορούν στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδας εργασίας, η οποία 
μεταξύ άλλων θα παραδώσει πόρισμα για τη σύσταση του αυτόνομου Νομικού Προσώπου 
που προβλέπει ο νόμος για την επαγγελματική κατάρτιση. 



Νέος προπονητής του Αστέ-
ρα Τριποτάμου είναι και επίσημα  
ο Πασχάλης Μελισσάς που θα 
αντικαταστήσει τον Τάσο Χουρ-
σουζίδη που αποχώρησε από την 
ομάδα. Η Διοίκηση με γρήγορή 
απόφαση ξεκίνησε από την τε-
χνική ηγεσία η οποία θα κάνει και 
τον προγραμματισμό για την νέα 
δύσκολη χρονιά του Αστέρα Τρι-
ποτάμου στην Γ’ Εθνική.

Η ανακοίνωση του συλλόγου 
αναφέρει τα εξής 

Προπονητής του Αστέρα Τρι-
ποτάμου με κάθε επισημότητα εί-
ναι ο Πασχάλης Μελισσάς.

Ο Ξανθιώτης Τεχνικός το 2016 
κρέμασε τα παπούτσια του ύστε-
ρα από μια πολυετή καριέρα στα 
επαγγελματικά σαλόνια ,σε ομά-
δες όπως Καλαμάτα,Ξάνθη,Εργο-
τέλη,Ατρόμητο Αθηνών,Λεβαδει-
ακός, Πάφος, Παναιτωλικός, ΑΕΛ 
και Άρης Θεσσαλονίκης

Ο Πασχάλης Μελισσάς επίσης 
διετέλεσε ως Προπονητής

•3 χρονια Κ19 ΠΑΕ ΑΡΗΣ
•1 χρόνο βοηθός προπονητή 

ΠΑΕ ΑΡΗΣ (ανοδο στη SL)
•2 χρόνια βοηθός προπονητή 

- αναλυτής ΠΑΕ ΑΡΗΣ
Καθώς και συνεργάστηκε με 

προπονητές όπως ο Σπανός Δημή-
τρης (Ιωνικός), Κωστένογλου Νίκος 
(Εθνική ανδρων Κύπρου), Μάντζι-
ος Απόστολος, German Burgos

Με τον πιο εντυπωσιακό τρό-
πο στο παζάρι των μεταγραφών 
ξεκινάει ο Αστέρας στην καλοκαι-
ρινή μεταγραφική περίοδο.

Ερωτηθείς για τη νέα αυτή 
πρόκληση στην καριέρα του ο φέ-
ρελπις Τεχνικός δήλωσε:

«Ευχαριστώ για την εμπιστο-
σύνη στο πρόσωπο μου από τον 
πρόεδρο της ομάδας κ. Γιώργο 
Τσαχουρίδη και τον τεχνικό διευ-
θυντή κ. Μιχαήλ Νάση. Είμαι πολύ 

χαρούμενος που είμαι στην οικο-
γένεια του Αστέρα, γιατί μου μετέ-
φεραν το όραμα και τη προοπτική 
που έχουν για την ομάδα. Στόχος 
μας να δημιουργήσουμε μία ομά-
δα που θα έχει ελκυστική αγωνι-
στική ταυτότητα και θα κοιτάει τη 
διάκριση της στη βαθμολογία «

-Πασχάλη καλωσόρισες στην 
οικογένεια του Αστέρα

-Καλή επιτυχία στο έργο σου.

Αποχώρησανκαιοι
Αιδαρίνης(γυμναστής)και

Γρηγορόπουλος(προπονητής
τερματοφυλάκων)

Μετά τον προπονητή,Τάσο 
Χουρσουζίδη,η διοίκηση του Α-
στέρα Τριποτάμου προχώρησε 
στη λύση της συνεργασίας με τον 
γυμναστή της ομάδας, Θανάση 
Αϊδαρίνη και με τον προπονητή 
τερματοφυλάκων Διονύση Γρηγο-

ρόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση α-
ναφέρει:

‘’Η διοίκηση της ομάδας του 
Αστέρα Τριποτάμου θα ήθελε 
να ευχαριστήσει δημοσίως τον 
γυμναστή της ομάδας Θανάση 
Αιδαρίνη καθώς και τον προπο-

νητή τερματοφυλάκων Διονύση 
Γρηγορόπουλο για προσφορά 
τους στην ομάδα μας, βγάλατε 
εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το 
δύσκολο αυτό έργο που είχαμε, 
έχετε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο 
σε αυτή μας την μεγάλη επιτυχία, 
Ευχαριστούμε για όλα ,εις το επα-
νιδείν.’’

Οριστικάχωρίςαδειοδότηση
τηννέαπερίοδοηΞάνθη

καιοΗρακλής

Ξάνθη και Ηρακλής θα πορευτούν με περιο-
ρισμούς στις μεταγραφές και χωρίς άδεια 
Super League 2 για τη σεζόν 2022-23. Μάλι-

στα από πληροφορίες από την ακριτική ομάδα η 
κατάσταση είναι πολύ σοβαρή αφού υπάρχουν 
ακόμη απλήρωτοι παίκτες  ..και κινδυνεύει ακόμη 
και η συντήρηση του χλοοτάπητα στο Στάδιο και 
τους βοηθητικούς χώρους.  

Αναλυτικά:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Πο-

δοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2022 
εξέτασε.

α) το φάκελο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑ-
ΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.» και την υπ’ 
αριθμόν 16158/24-6-2022 Έφεση του ανωτέρω σωματείου κατά της 
υπ’αριθμό 43/21.6.2022 Απόφασης του Π.Ο.Α. και έλαβε την ακό-
λουθη απόφαση:

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση.
β) το φάκελο του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Α.Ο. 

ΞΑΝΘΗΣ Π.Α.Ε.» και την υπ’ αριθμό 16165/27.6.2022 Έφεση του 
ανωτέρω σωματείου κατά της υπ’ αριθμόν 40/21.6.2022 Απόφασης 
του Π.Ο.Α. και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Απορρίπτει την έφεση, ως απαράδεκτη».

ΣήμεραΠέμπτηστις6μ.μ.
ησυνέντευξητύπουγιατο
μέλλοντουΝΠΣΒέροια

Ορίστηκε η μέρα και ώρα της συνέντευξης τύπου που θα 
δώσει ο διευθύνων σύμβουλος του ΝΠΣ Βέροιας κ. Αχιλλέας 
Μπίκας όπου θα αναφερθεί στο παρόν και το μέλλον του συλ-
λόγου. Αυτή θα γίνει σήμερα Πέμπτη στις 6 μ.μ στα γραφεία του 
συλλόγου. 

Έτσι θα λάβει τέλος η αγωνία και η ...ανησυχία των φιλά-
θλων για την αγαπημένη τους βασίλισσα του βορρά.

Πάντως τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν πολλά , άλλοι μι-
λούν για αποχώρηση της οικογένειας Μπίκα, ενώ μερικοί ποιο 
αισιο΄δοξοι λένε οτι η οικογένεια Μπίκα όχι μόνο δεν θα φύγει 
αλλά θα κάνει ακόμη πιο πανίσχυρη την ομάδα της Βέροιας..

Η Ανακοίνωση αναφέρει τα εξής 
«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ σας προσκαλεί σε συ-

νέντευξη τύπου του διευθύνοντος συμβούλου κ.Μπίκα Αχιλλέα, 
την Πέμπτη 30 Ιουνίου, ώρα 18:00 στα γραφεία της ΠΑΕ.» 

Με εκτίμηση,
Γραφείο Τύπου ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
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CMYK

Ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής
του Αστέρα Τριποτάμου ο Πασχάλης Μελισσάς



Χάλκινο μετάλλιο
ο Θοδωρής Νέστωρας

στο Παν/νιο συνθέτων Κ-16

Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 27-28 Ιουνίου στο Καυταντζό-
γλειο  Εθνικό Στάδιο της Θεσ/νίκης το Παν/νιο Πρωτάθλημα Συν-
θέτων Αγωνισμάτων  Κ-20 και Κ-16. Στον αγώνα συμμετείχε και ο 
νεαρός αθλητής του ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Νέστωρας Θοδωρής   
που κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο πετυχαίνοντας  
5012 βαθμούς.

Οι επιδόσεις του Θοδωρή είναι οι εξής.
Στα 80μ-10’’15, στο μήκος- 5.36, στην σφαίρα- 8.75, στο ύψος- 

1.64, στα 100 εμπόδια - 15’’40, στον δίσκο - 21.66, στο ακόντιο 
-31.33 μ., στα 1000 μ-3’06’’44.

Την ερχόμενη  Παρασκευή και Σάββατο 1 και 2 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί στην Ελευθερούπολη της Καβάλας το Παν/νιο 
Πρωτάθλημα Στίβου της κατηγορίας Κ-16 

Στην ενίσχυσή της ομάδας 
χαντ μπολ του Ζαφειράκη Νά-
ουσας απόφάσισε το Δ,Σ του 
συλλόγου αφού εντάχθηκε στο 
ρόστερ και ο έμπειρος Πέτρος 
Βαφείδης,

Αναλυτικά η ανακοίνωση 
Είμαστε στην ευχάριστη θέ-

ση να ανακοινώσουμε τον ερ-
χομό του έμπειρου αθλητή Πέ-
τρου Βαφείδη από την ομάδα 
του ΠΑΟΚ στον Ζαφειράκη Νά-
ουσας. Μετά από έντονο ενδια-
φέρον της ομάδας μας για την 
απόκτηση του, οι δύο πλευρές 
ήρθαν σε συμφωνία και από 
τη νέα αγωνιστική χρονιά ο Πέ-
τρος θα φορά τη φανέλα του 
Ζαφειράκη, στην προσπάθεια 
της διοίκησης για μια ακόμη 
πιο επιτυχημένη πορεία στην 
Handball Premier.

O Πέτρος Βαφειδης είναι 
γεννημένος το 1996 και αγω-
νίζεται ως πίβοτ. Για 12 χρό-
νια αγωνίστηκε με την ομάδα 
του Αερωπού Έδεσσας, ενώ 
συμμετείχε στην Εθνική ομάδα 
Ελλάδος εφήβων και νέων. Με 
την ομάδα του Αερωπού συμ-

μετείχε σε ευρωπαϊκούς αγώ-
νες, ενώ πέρσι αγωνίστηκε με 
επιτυχία στην ομάδα του ΠΑ-
ΟΚ.

Αναφερόμενος ο ίδιος στην 
έναρξη της συνεργασίας του 
με την ομάδα της πόλης μας 
δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χα-
ρούμενος που την νέα χρονιά 
θα ανήκω στην οικογένεια του 
Ζαφειράκη. Ερχομοί σε ένα 
γνώριμο περιβάλλον για εμένα. 
Θα ήθελα να ευχηθώ να έχου-
με μια καλή αγωνιστική χρονιά 
δίχως προβλήματα τραυματι-
σμών και να καταφέρουμε να 
φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνε-
ται .»

Πέτρο καλώς όρισες στην 
ομάδα μας!

Τονέμπειροπλέιμεικερ
ΦώτηΜισαηλίδηαπέκτησε

οΖαφειράκηςΝάουσας
Την απόκτηση του έμπειρου 

πλεϊμέικερ Φώτη Μισαηλίδη α-
νακοίνωσε η ομάδα χάντμπολ 
του Ζαφειράκη Νάουσας.

Αναλυτικά:
Με μεγάλη ικανοποίηση α-

νακοινώνουμε την έναρξη της 
συνεργασίας μας με τον έμπει-
ρο αθλητή Φώτη Μισαηλίδη, 
ο οποίος έρχεται στην ομάδα 
μας από την ομάδα του ΠΑΟΚ, 
στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι.

Γεννημένος στ ις  07-01-
1992, ο Φώτης Μισαηλίδης 
αγωνίζεται ως πλέιμεϊκερ και 
έχει ύψος 178cm. Ξεκίνησε την 
καριέρα του από τον Αερωπό 
Έδεσσας το 2010, και έμεινε 
εκεί μέχρι το 2012.

Συνέχισε την καριέρα του 
για μία τετραετία στον ΑΣΕ 
Δούκα (2012-2016), κερδίζο-
ντας μεγάλη εμπειρία στο πρω-
τάθλημα της Handball Premier, 
ενώ πραγματοποίησε και τις 
πρώτες του συμμετοχές στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το 2016-17 αγωνίστηκε 
στην ομάδα του Διομήδη Άρ-
γους, με τον οποίο αγωνίστηκε 
στο EHF Cup.

Ενώ η επόμενη χρον ιά 
(2017-18) τον βρήκε με την φα-
νέλα του ΟΣΦΠ/ΙΕΚ Ξυνή, με 
τον οποίο κατέκτησε το ελληνι-
κό «νταμπλ».

Τρεις σεζόν (2018-2021) α-
γωνίστηκε και πάλι με την φα-
νέλα του Αερωπού Έδεσσας 
επιστρέφοντας στη γενέτειρα 
του, πραγματοποιώντας εξαι-
ρετικές εμφανίσεις, ενώ την 
τελευταία χρόνια αγωνίστηκε 
στην ομάδα ΠΑΟΚ.

Για τον ερχομό του στον Ζα-
φειράκη ο Φώτης δήλωσε στη 
σελίδα μας:

«Ειμαι πολύ χαρούμενος 
που από τη νέα χρονια θα α-
γωνίζομαι στην ομάδα του Ζα-
φειράκη. Με πολλούς παίκτες 
της ομάδας έχουμε παίξει ξα-
νά μαζί και έχουμε πολύ κα-
λες σχέσεις, όπως και με τον 
προπονητή Κώστα Δεληγιαννη, 
οπότε το περιβάλλον θα είναι 
πολύ οικείο για εμένα. Θέλω να 
ευχαριστήσω τους ανθρώπους 
της ομάδας για το ενδιαφέρον 
που έχουν δείξει εδώ και καιρό 
για να ενταχθώ στην ομάδα και 
νομιζω ότι φέτος θα έχουμε μια 
πολυ καλη αγωνιστική πορεια.»

Φώτη, από όλους εμάς, κα-
λωσήρθες στην οικογένεια του 
Ζαφειράκη Νάουσας!
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CMYK

Ο Φέρωνας Βέροιας νίκησε την ΑΕΚ με 
29-23 και έκανε ένα σημαντικό βήμα για το F6 
του πρωταθλήματος παίδων στα Γιάννινα. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΚ μπήκε δυ-
νατά στο πρώτο 5λεπτο, έχοντας το προβάδι-
σμα 3-1 και 6-5 στο 10΄.

Στη συνέχεια η ομάδα του Φέρωνα ανέβα-
σε ρυθμούς περνώντας μπροστά στο σκορ 
στα μισά του πρώτου ημιχρόνου με 7-6, 11-7 
στο 20΄ και 15-11 στο ημίχρονο.

Στο β΄μερος ο Φέρωνας κράτησε μία δια-
φορά ασφαλείας 

 και πήρε δίκαια την νίκη με 29-23 ενώ η 
ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Πεντάλεπτα: 1-3, 5-6, 7-6, 11-7, 14-9, 
15-11(ημχ), 19-12, 20-14, 23-16, 26-18, 27-
21, 29-23.

ΑΠΣ ΦΕΡΩΝΑΣ (Χατζηπαρασίδης Ανα-
στάσιος) Κάμπας, Χατζηπαναγιωτίδης 4, Κερ-
λίδης 1, Μαρκάκης, Σιουκιούρογκου, Τζωρ-
τζίνης 1, Ταπαντζής, Βασιλειάδης, Αγερίδης, 
Φιλιππίδης 2, Ταπαντζής 4, Μπάλτζης 3, Α-
λεξίου 10, Μαυρίδης 3, Στεφανόπουλος, Γκα-
νέτσιος 1.

ΑΕΚ (Αλβανός Αλέξης) Βρεττός 8, Παπα-
νικολάου 4, Σφακιωτάκης 4, Βούλγαρης 2, 
Ραράκος , Ρούτσιας 1, Μπιτζής, Κοτζιάς-Στά-
μου, Πολυμέρης, Παπαευθυμίου , Σεβαστάκης 
, Χαλκίδης , Τσιβιγιούρας, Ιεσσαί Αν. 4, Ιεσσαί 
Αγ., Τσέλιος.

Διαιτητές: Χαραλαμπίδης – Πάμος.
Δίλεπτα: 5-3. Πέναλτι 2/3-4/5
ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΧΑΝΘ 32-25
Δεύτερη νίκη για τον Διομήδη Άργους στο 

παιδικό πρωτάλημα και πρόκριση στο Φ6 με-

τά την νίκη τοου επι της ΧΑΝΘ με 32-25.
Πεντάλεπτα 2-1,7-3,9-6,14-8,17-12,20-14 

[πημ], 23-14,24-16,27-17,29-19,31-22,32-25.
Διαιτήτευσαν Τζαφερόπουλος-Λεφάκης
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ [Αντώνης Δάσκαλος], 

Στεργίου 2, Μηλιώτης 1, Ρέσκος, Καλοδήμος, 
Γιαννόπουλος, Μπιτζής, Τζανοδασκαλάκης, 
Δαγρές 2, Ορφανός 14, Καραχάλιος 5, Ιωαν-
νίδης, Παπαντωνόπουλος 2, Καρκαγκέλης 5, 
Μώρος, Κολιγλιάτης 1, Περδικάρης.

ΧΑΝΘ (Παπαβασίλης): Ευαγγέλου, Σ. 
Κωνσταντινίδης, Αν. Κωνσταντινίδης, Πατσα-
τζής 4, Πορτοκαλίδης 3, Σαλτιέλ 5, Σαμαράς, 
Φραγκουλίδης 2, Χαριζόπουλος 8, Γκόγκος, 

Δούρβος, Μπαλιατσάκης 1, Τριανταφυλλού-
δης, Στόικος 2.

Δίλεπτα 1/3. Πέναλτι 4/1-3/3
        

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΕ2ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ

1.  Διομήδης Άργους  .................... 59-49 4
2.  Φέρωνας Βέροιας ...................  53-50 2
 .................................................................
3.  ΑΕΚ  ........................................ 57-61 2
4.  ΧΑΝΘ  ..................................... 32-34 0
Στην φωτογραφία οι αθλητές του Διομήδη 

Άργους μετά την δεύτερη νίκη τους επί της 
ΧΑΝΘ με 32-25.

ΝίξητουΦέρωναΒέροιας
επίτηςΑΕΚ29-23

Τους Πέτρο Βαφείδη και Φώτη Μισαηλίδη
απέκτησε ο Ζαφειράκης Νάουσας
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Το Επιμελητήριο 
Ημαθίας στην 86η 
ΔΕΘ από 10 - 18  

Σεπτεμβρίου

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, συνεχίζοντας τις δράσεις 
εξωστρέφειας και ανταποδοτικότητας προς τα μέλη του, 
γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει στο Εκθεσιακό περί-
πτερο της ΚΕΕΕ, στην 86η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως 
18 /9/2022 με τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα .

Οι επιχειρήσεις – μέλη που επιθυμούν να φιλοξενη-
θούν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, κα-
λούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το αργότε-
ρο έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.00.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις νέες συμμετοχές, με 
απαραίτητη προϋπόθεση την τακτοποίηση οικονομικών 
εκκρεμοτήτων προς το Επιμελητήριο Ημαθίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία 23310 24734

Erasmus+ ΚΑ229:  Πρώτη ανταλλαγή μαθητών 
του 5ου ΓΕΛ Βέροιας στην Ιταλία 

Στ α  π λ α ί σ ι α 
του προγράμμα -
τος Erasmus+ ΚΑ2 
με τίτλο «Change 
Y o u r s e l f  N o t 
Nature» και με θέμα 
την κλιματική αλλα-
γή, 5ο ΓΕ.Λ. Βέροι-
ας που συμμετέχει 
ως εταίρος, επισκέ-
φθηκε την πόλη 
Torre del Greco της 
Ιταλίας. Μετέβησαν 
30 συνολικά μαθη-
τές από Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι συνεργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητας μεταξύ τους και με τους Ιταλούς μαθητές.

Η αποστολή του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας, που αποτελείτο από τους μαθητές Σκούφια Αθανάσιο, Χαρέλα Γιώργο, Χαρπαντίδη Γιάννη, Σαμαρά Δήμητρα, Τσα-
χουρίδου Ναυσικά, Τσεσμελή Ανθή, Σταμάτη Αναστασία, Ρότσι Ρενάτα, Μποβάκη Αγγελική και Ζαχαριουδάκη Στέλλα και τους καθηγητές Θυμιοπούλου Χρι-
στίνα (contact person), Ασικίδη Μιχάλη και Καραγιάννη Φράγκα• την Δευτέρα, πρώτη μέρα των εργασιών, επισκέφτηκαν το σχολείο Liceo Scientifico Statale 
”Alfred Nobel”, όπου ακολούθησε τελετή θερμής υποδοχής των αποστολών με χορούς και τραγούδια και από τις τέσσερις χώρες. Κάθε αποστολή παρουσί-
ασε τους συμμετέχοντές της και έτσι έλαβε χώρα η πρώτη γνωριμία δια ζώσης. Στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες με θέμα την προσφορά του 
ακτιβισμού στην προστασία της κλιματικής αλλάγής κάνοντας μια προετοιμασία για τα projects της επόμενης μέρας. 

Την δεύτερη μέρα της κινητικότητας οι αποστολές επισκέφθηκαν τους πρόποδες του ηφαιστείου Βεζούβιου το οποίο δεσπόζει επιβλητικό πάνω από την 
πόλη και ενημερώθηκαν από ξεναγούς για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας πρόσφατης πυρκαγιάς στην περιοχή, της συνεπαγόμενης καταστροφής 
της χλωρίδας και πανίδας και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή των πλημμυρών. Με την επιστροφή τους στο σχολείο, όπου ασχολήθηκαν με την 
δημιουργία projects για ακτιβιστές για το περιβάλλον από τις χώρες των συμμετεχόντων.Η Τετάρτη ήταν αφιερωμένη στην επίσκεψη των αποστολών στο υ-
δραγωγείο της πόλης της Νάπολης. Αφού αρχικά οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τον τρόπο ύδρευσης της 
πόλης, στη συνέχεια παρακολούθησαν συγκριτικές μελέτες για τις διαφοροποιήσεις της ποσότητας του διαθέσιμου νερού σε σχέση με το παρελθόν και τους 
τρόπους μείωσης της κατανάλωσής του. Αργότερα οι αποστολές επισκέφθηκαν το ιστορικό κέντρο της Νάπολης, ερχόμενοι σε επαφή με την κουλτούρα της 
νότιας Ιταλίας. Την Πέμπτη οι εταίροι και των τεσσάρων χωρών μετέβησαν στην γειτονική πόλη Σαλέρνο, όπου επιβιβάστηκαν σε πλοίο για την επίσκεψη 
των τουριστικών πόλεων Ποζιτάνο και Αμάλφι. Συνδυάζοντας τις εργασίες του προγράμματός τους με την γνωριμία του ιταλικού πολιτισμού, οι αποστολές 
μελέτησαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον βιότοπο τουριστικών προορισμών και στον τουρισμό γενικότερα καθώς και στην άνοδο της θερμο-
κρασίας και της στάθμης της θάλασσας.Η κινητικότητα ολοκληρώθηκε την τελευταία ημέρα στο σχολείο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια ενημέρωση από 
έναν ακτιβιστή της πόλης του Torre del Greco για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πόλη και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν άμεσα οι κάτοικοι 
προκειμένου να ανακόψουν την ραγδαία μεταβολή. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των μαθητών όλων των χωρών με θέματα τις πλημμύρες, την ξηρασία 
και την λειψυδρία καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα. Το ίδιο βράδυ έγινε η απο-
χαιρετιστήρια εκδήλωση για τα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία σφραγίζοντας μια ακόμη αξέχαστη κινητικότητα και αποδεικνύοντας αφενός την δύναμη της 
ανθρώπινης φύσης να ξεπερνά στερεότυπα και αφετέρου την αξία των προγραμμάτων Erasmus+ που δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αποβάλ-
λουν προκαταλήψεις και να συνδέονται με τους συνανθρώπους /συμπολίτες τους χωρίς περιορισμούς. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Ι.Κ.Υ..
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 2 Ι-

ουλίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα, 
Τα εγγόνια, Ο αδελφός

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 29 

Ιουνίου 2022 στις 10.30 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Θωμάς Δημ. Χριστόπουλος σε 
ηλικία 92 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Τετάρτη 29 

Ιουνίου 2022 στις 4.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Εμμα-
νουήλ Γεωρ. Κούτρας σε ηλι-
κία 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 

Ιουνίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροι-
ας η Αλίκη Λαχανοπούλου σε 
ηλικία 83 ετών. Η ταφή θα γίνει 
στα Κοιμητήρια Μ. Σάντας.

O «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οι-
κείους της ειλικρινή συλλυπητή-
ρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 30 

Ιουνίου 2022 στις 10.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Αγ. Γεωργίου Δοβρά η 
Σοφία Ιωσηφίδου σε ηλικία 67 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέρουν 
στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέ-
ροιας είναι 2331024891.

Χωρίς δωρεάν Rapid test 
σήμερα Πέμπτη, 30 Ιουνίου 

στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι εκτάκτως δε θα διενερ-

γηθούν την Πέμπτη 30 Ιουνίου οι δωρεάν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
(rapid tests), στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του 
COVID-19, στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής, 1ης Ιουλίου ισχύει κανονικά. Ω-
ράριο Προσέλευσης κοινού από τις 10:00 το πρωί έως και τις 13:30 το 
μεσημέρι.

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 Δευ-
τεροβάθμιας 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 ευκαιριών σε μαθη-
τές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων  αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης.

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

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Βέροιας 
προσκαλεί όσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν ε-
θελοντική εργασία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2022-
2023 να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2331350538 του Δήμου Βέροιας 
(κ. Γραμματικοπούλου, Γραφείο 4, Δημαρχείο).

Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και τιμή ευχαριστούμε του Εθελοντές Καθη-
γητές της περσινής χρονιάς οι οποίοι με την ουσιαστική προσφορά ήταν 
κοντά σ’ αυτή την δραστηριότητα και τους καλούμε εφόσον επιθυμούν να 
συνεχίσουν την προσφορά και συνεργασία τους με το Κοινωνικό Φροντι-
στήριο.

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

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων 
Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Βέροιας

Γιώργος Μπιλέκας 

«ΚΗ’ Παύλεια»
Με επιτυχία η εσπερίδα 

για τον Όσιο 
Ευμένιο Σαριδάκη

 Στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Παρασκευής 24ης Ιουνίου στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Βεροίας, η καθιερωμένη Εσπερίδα με τίτλο: «Σύγχρονες Μορφές 
της Εκκλησίας», η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στον νέο Άγιο της 
Εκκλησίας μας, τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. 

Στην αρχή, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μελίκης Αρχιμ. Σωφρό-
νιος Φάκας καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε 
στη φωτισμένη πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος να προβάλλει κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις 
των Παυλείων μία σύγχρονη μορφή της Εκκλησίας μας, πού ανα-
δείχθηκε πνευματική πυξίδα της σύγχρονης κοινωνίας. 

Για τον Όσιο Ευμένιο ομίλησαν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού 
Θρόνου και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας π. Χρυσό-
στομος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε περιστατικά τα οποία 
έζησε ο ίδιος κοντά του. 

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, 
επέδωσε το αναμνηστικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον ομιλητή εκφρά-
ζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή του.

 Την εσπερίδα παρακολούθησαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μο-
νής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δρυοβούνου Αρχιμ. του Οικου-
μενικού Θρόνου π. Στέφανος Ρήνος, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας και ευσεβείς Βεροιείς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ & 
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ

30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στη Βέροια
Πανηγυρίζει 

ο Ι. Ναός 
Αγίων Αναργύρων 

Κοσμά και Δαμιανού
Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πα-

νηγυρίζει την μνήμη τους το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής και λατρευτικής πανηγύ-

ρεως , στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού το διήμερο 30 Ιουνί-
ου-1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί και εμποροπανήγυρις.

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων θα παραμένει ανοι-
χτός καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου από τις 7:00 έως τις 
23:30.

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προ-
σκύνηση τα ιερά λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και 
Δαμιανού.

Συλλυπητήριο μήνυμα
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερ-

δοσκοπικός Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Η-
μαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέ-
ρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, 
Απασχόλησης και Κατάρτισης Α-
μεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι 
ωφελούμενοι και το προσωπικό 
εκφράζουν την βαθύτατη λύπη 
τους και τα θερμότατα συλλυπη-
τήρια τους στην οικογένεια και 
στους οικείους του εκλιπόντος 
Νίκου Λαζού.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
θα τον σκεπάζει.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο δια-
μερίσματα 80 τ.μ. και 85 
τ.μ. στο Κάτω Μακροχώρι 
και τα δύο μαζί 45.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6987 239560 & 
6987 234784.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα  
ρετιρέ 80 τ.μ., Μυτιλέκα 10, 
μπροστά στον Ι.Ν. Κυριώτισ-

σας, 3ος όρ., ανακαινισμένο. 
Τηλ.: 6973 021410.

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

ΛEΠTOKAPYA Πιερί-
ας πωλούνται αυτόνομα 
νεόδμητα διαμερίσματα 
40 τ.μ. και 60 τ.μ. 300 
μέτρα από τη θάλασσα 
με σαλόνι, κουζίνα, 1-2 

υπνοδωμάτια και μπάνιο 
και  μεγάλα μπαλκόνια 
με θέα τη θάλασσα και 
τον Όλυμπο. Τηλ.: 6983 
936729.

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



ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία, 70 τ.μ. 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού, κατασκευής 2003, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. πλήρως ε-
πιπλωμένη, ξύλινα σύγχρονα 
κουφώματα μέσα στο πράσινο. 
Τηλ.: 6948 041985.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπεδο  2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, περιφραγ-
μένο, ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 
Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 6983 
277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο κέ-

ντρο της Βέροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 6945 
122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  διαμέρι-
σμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος 

όροφος, ανακαινισμένο, χωρίς 
θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
250 ευρώ. Τηλ.: 6951 831687.

ΠΑΤΡΙΔΑ, περιοχή Μαυ-
ροσι, ενοικιάζεται χωράφι 10 
στρέμματα, χέρσο, αρδευτικό, 
πάνω στην άσφαλτο. Πληρ. 
τηλ.: 6945 152085, κος Νίκος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κά-
τω Βέρμιο), στην πλατεία του 
χωριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοικινήτων, πλήρως εξοπλι-
σμένο και σε λειτουργία, με 
σταθερή πελατεία, Σταδίου 130. 
Πληρ. τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-
δική άδεια από επιχείρηση στη 
Βέροια γία πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Η-
λεκτρολόγος αυτοκινήτων από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλή-
ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοη-
θός συνεργείου από επιχείρηση 
στη Βέροια για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2331071553 & 2331062900 Ώ-
ρες επικοινωνίας: 9:30 ΜΕ 18:30

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρος τε-
χνίτης επίπλων καθώς και λοιυ-
στραδόρος επίπλων με εμπειία. 
Πληρ. τηλ.: 6987 501595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης κρέατος 
από την εταιρία ΘΑΝΟΣ ΕΠΕ - 

Στενήμαχος Ναούσης. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6973-736711

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψήστη σε 
εστιατόριο για πλήρη απασχόλη-

ση. Πληρ. τηλ.: 6979 808608.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩ εργασία ως εξωτε-

ρικός πωλητής για το Νομό Ημα-
θίας. Πληρ. τηλ.: 6980 715197 κος 
Δημήτρης.

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 γνωρι-

μία 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

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

Η εταιρία TASTYFRUIT ανα-
κοινώνει πως αναζητά Γεωπόνο 
(για μόνιμη απασχόληση) από-
φοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Απαραίτηταπροσόντα:
Πολύ καλή γνώση της Αγγλι-

κής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ και Μs 

office

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: linapo@tastyfruit.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο: 23310-72700(10:00-15:00)



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



Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 
των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών και παίδων της Αράπιτσας στο Χώρο Θυσίας Ναούσης, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 
200 ετών από το ολοκαύτωμα της ηρωικής πόλεως και τη θυσία των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων.

 Το μνημείο στήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Δήμου της ηρωικής πόλεως Ναούσης και της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας στον ακριβή χώρο, όπου θυσιάστηκαν οι γυναίκες με τα παιδιά τους, πέφτοντας στα ορμητικά νερά 
της Αράπιτσας.  

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ η Καθηγήτρια του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας κ. Μαρία Πέτκου τραγούδησε τη «Μακρυνίτσα», το τραγούδι του χορού της θυσίας.

 Την τελετή των αποκαλυπτηρίων τίμησαν με την υψηλή παρουσίας τους οΣεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευ-
γένιος, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατρι-
αρχείο Ιεροσολύμων), Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός (Εκκλησία Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Εκκλησία Βουλ-
γαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος 
(Εκκλησία Κύπρου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος (Εκκλησία της Ελλάδος) και 
οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας) και Ζνεπόλεως κ. Αρσένιος (Εκκλησία Βουλγαρίας), 
οι οποίοι βρίσκονται στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας, καθώς συμμετείχαν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των 
ΚΗ’ Παυλείων και στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας, Αποστόλου των Εθνών 
Παύλου.  Επίσης παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Δή-
μαρχος της ηρωικής πόλεως Ναούσης κ. Νικόλαος Καρανικόλας και τοπικοί 
πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες και ευσεβείς Ναουσαίοι. 

P Η ιστορία θα γράψει: ήταν κάποτε 10 
εκατ. Έλληνες που πολεμούσαν με 300 και 
ηττήθηκαν…

P Τον Σεπτέμβριο προβλέπω εκλογές και επι-
στροφή Χαρδαλιά.

P Πλέον στον συνωμοσιολογικό παροξυ-
σμό η επιστημονική επιτροπή των ειδικών 
διεκδικεί θέση επίτιμου προέδρου.

P Συναντά η γρίπη τον κορωνοϊό:
-Εγώ σκοτώνω περισσότερο κόσμο, λέει η 

γρίπη.
Κι απαντά ο κορωνοϊός:

-Ναι, αλλά εγώ έχω καλύτερο μάρκετινγκ!

P Ο Κούλης φεύγει, ο Κυριάκος έρχεται! 
Ή μήπως αυτοί οι δυο θα πάνε πακέτο;

P Η στήλη γνωρίζει τον επόμενο υπουργό Ε-
θνικής Άμυνας. Πλέον και εσείς.

P Άλλοι με καμένους, άλλοι με ψεκασμέ-
νους.

P Σε μια χώρα όπου αποκαλούμε φασισμό οτι-
δήποτε με το οποίο διαφωνούμε.

P Να φυτεύουν δέντρα στους δρόμους για 

να τρώνε οι ά-
στεγοι, πρότεινε 
ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς. Το πνευ-
ματικό τίμημα του 
πρωταθλητισμού.

P  Η Μαρία Α-
ντουανέτα έφυγε 
νωρίς.

P  Το στομάχι 
είναι πιο έξυπνο 
από το μυαλό. Ό-
ταν είναι άδειο σε 
ειδοποιεί. Το μυα-
λό όχι.

P  Ωστόσο, δεν 
θα χαλούσε διόλου 
τους αγρότες μια ε-
πισιτιστική.

P Εδάρη επι-
χειρηματίας στη 
Μύκονο. Προφα-
νώς φορούσε πο-
λύ κοντή φούστα.

P Και:
Πάει το γκαρσόνι για παραγγελία και λέει ο 

πελάτης:
–Για να δούμε τι καλό έχετε σήμερα, και μυρί-

ζει τη γραβάτα του γκαρσονιού.
–Μμμμ… λέει ο πελάτης, σήμερα έχετε μοσχα-

ράκι κοκκινιστό. Φέρε μου μια μερίδα!
Το γκαρσόνι απόρησε. Την άλλη μέρα ο πελά-

της ξαναμυρίζει τη γραβάτα του γκαρσονιού και 
βλέπει πως μαγείρεψαν στιφάδο και παραγγέλνει 

μια μερίδα. 
Την επόμενη μέρα μύρισε τη γραβάτα και πα-

ρήγγειλε φασολάκια κ.λπ. Το γκαρσόνι τσαντίστη-
κε όμως και την άλλη μέρα, πριν πάει στο μαγαζί, 
λέει στη γυναίκα του τη Μαρία την ιστορία και 
αυτή βάζει τη γραβάτα του στο λαιμό και στο στή-
θος της και του τη δίνει να τη φορέσει. Το βράδυ ο 
πελάτης μυρίζει τη γραβάτα, την ξαναμυρίζει και 
στο τέλος λέει στο γκαρσόνι:

–Μα καλά, τόσο καιρό γιατί δεν μου έλεγες 
πως είσαι ο άνδρας της Μαρίας;

Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 16

«ΚΗ’ Παύλεια»
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