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Τις τάσεις του καιρού
είδαν τα μερομήνια

Μια πολύ παλαιά μέθοδος πρόβλεψης της τάσης του 
καιρού για ολόκληρο τον χρόνο είναι και τα μερομήνια, 
όσοι γνωρίζουν, παρατηρούν τον καιρό του Αυγούστου για 
12 ημέρες, εκ των οποίων κάθε μία αντιπροσωπεύει τον 
καιρό των επόμενων μηνών. Δηλαδή, η πρώτη ημέρα μας 
δείχνει τι καιρό θα κάνει τον ερχόμενο Αύγουστο, η δεύτερη 
για τον Σεπτέμβριο, η τρίτη για τον Οκτώβριο, κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τον Θεοφάνη Χατζηγρίβα, ο οποίος ανα-
λύει τα Μερομήνια, ο Οκτώβριος θα είναι βροχερός, ειδικά 
από το δεύτερο μισό του μήνα και μετά, ενώ θα υπάρχει 
σημαντική απόκλιση στις θερμοκρασίες του Βορρά σε 
σχέση με τον Νότο. Ιδίως για την τελευταία εβδομάδα του 
Οκτωβρίου τα Μερομήνια δείχνουν ισχυρή κακοκαιρία, με 
διάρκεια, σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Νοέμβριος θα είναι αρκετά ήπιος από πλευράς θερ-
μοκρασιών, όμως προς το τέλος του μήνα αναμένεται πτώ-
ση της θερμοκρασίας και κρύο.

Όσο για τον Δεκέμβρη, αναμένονται άσχημες καιρικές 
συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα και 
χιονοπτώσεις το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο. Ειδικά στο 
δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, φαίνεται πως θα χιονίσει 
ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Κάτι σε χιονισμένα Χριστούγεννα δηλαδή, φέτος!
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Ανανίου αποστ., Ρωμανού του Μελωδού

του Σαββατοκύριακου

Σενάρια για διακοπές ρεύματος τις ώρες αιχμής,
από Δεκέμβριο…

Μέτρα οικονομίας στην κατα-
νάλωση ρεύματος  και μέτρα για 
να μετριαστούν οι υψηλές τιμές 
της ενέργειας, αποφάσισαν οι 
Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας 
οι οποίοι κατέληξαν σε συμφω-
νία και για τις ώρες αιχμής που 
θα πρέπει να μειωθεί η κατανά-
λωση.

Ποιες είναι όμως οιώρες
αιχμής;Στην Ελλάδα οι ώρες 
αιχμής κατά τις οποίες πρέπει να 
εστιάσει η χώρα μας για τη μείω-
ση της κατανάλωσης, εκτιμάται 
ότι θα είναι οι: 9:00-10:00 και
18:00-22:00. Δηλαδή, η χώρα 
μας θα πρέπει να αναζητήσει 
τρόπους μείωσης για 5 ώρες
τηνημέρα.

Τρίμηνη παράταση  για… τραπεζάκια έξω!
Παράταση μέχρι τις 15 Ιανου-

αρίου 2023 πήραν τα καταστήμα-
τα εστίασης ώστε να διατηρούν 
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρη-
στους χώρους πέραν του προ-
βλεπόμενου στη άδεια, χωρίς 
την καταβολή δημοτικού τέλους, 
σε συνέχεια της ρύθμισης της 
lockdown εποχής, με τροπολογία 
του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο παραχωρούμενος χώρος 
μπορεί να εκτείνεται μέχρι του 
διπλάσιου του χώρου της αρχι-
κής παραχώρησης ή να είναι να 
αναπτύσσει τον ίδιο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων.

Η τροπολογία κατατέθηκε και συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Συζήτηση περί κάδων στα «Λαϊκά και Αιρετικά»
με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαδόπουλο

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαδόπουλος μίλησε 
χθες Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στην εκπομπή 
«Λαϊκά και Αιρετικά» του ΑΚΟΥ 99.6, με αφορμή τις κατα-
σκευές που γίνονται γύρω από τους κάδους απορριμμά-
των - ανακύκλωσης. 

Ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας στο Νίκο Βουδούρη 
(εκτάκτως χωρίς τον Ζ.Μ. Πατσίκα) αναφέρθηκε στους 
λόγους που ξεκίνησε το «ντύσιμο» των κάδων με ειδικές 
κατασκευές, σημείωσε ότι είναι σε φάση αναζήτησης της 
καλύτερης μεθόδου και όταν καταλήξουν, θα φέρουν το 
θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ζητη-
θούν προσφορές κλπ. 

Άλλωστε, απώτερος στόχος είναι η δημιουργία «πρά-
σινων γωνιών» από το 2023, όπου θα αρχίσει σταδιακά 
να αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων, με 

την προσθήκη και των καφέ κάδων, ειδικά βιοδιασπώμενα απορρίμματα. 
Ο αντιδήμαρχος ωστόσο αναφέρθηκε και σε συμπολίτες μας που έχουν την κριτική... εύκολη και μάλιστα με ειρωνικό 

ύφος. Όπως είπε, είναι συγκεκριμένοι και σε κάθε τι που πάει να γίνει εκφράζουν με ανάλογο ύφος τα πικρόχολα σχόλιά 
τους. 

Επίσης, απάντησε γιατί δεν γίνεται προσπάθεια υπογειοποίησης των κάδων, ενώ σχολίασε το θέμα που έρχεται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη, σχετικά με πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το Α.Τ. Βέροιας για αφίσες σε βά-
ρος πολιτικού κόμματος, δημοτικής επιχείρησης και δύο ιδιωτών.

Από Δευτέρα οι πρώτοι εμβολιασμοί
με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Από βδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 3 Οκτω-
βρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα 
εμβόλια που στοχεύουν τις υποπαραλλαγές ΒΑ.4, ΒΑ.5, 
της μετάλλαξης Όμικρον του SARS-COV2 , καθώς και το 
αρχικό στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε για πρώ-
τη φορά στην πόλη Ουχάν της Κίνας το 2019. Η πλατφόρ-
μα για όλους τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης 
άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι 28 Σεπτεμβρίου εί-
χαν προγραμματιστεί 12.185 ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι 
από 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί των ανα-
μνηστικών δόσεων με το επικαιροποιημένο εμβόλιο ΒΑ.1, 
καθώς ήταν το πρώτο που εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ την 1η 
Σεπτεμβρίου. Τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορίζονται 
μόνο για αναμνηστική δόση, για την ενίσχυση της ανοσίας. 
Ως εκ τούτου πριν από τη χορήγηση του επικαιροποιη-
μένου διδύναμου εμβολίου απαιτείται η ολοκλήρωση του 

βασικού εμβολιασμού. Η χορήγησή τους σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τελευταία δόση του εμβολίου 
ή τη νόσηση από κορονοϊό, συστήνονται: σε όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, σε άτομα ηλικίας 12-59 ετών που α-
νήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού,  σε διαμένοντες και εργαζόμενους 
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλες μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων,  σε επαγγελματίες υγείας,  σε δια-
βιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα, σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα 
που αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών από κορονοϊό

Τέλος
απόχθεςηορι-

ζόντιαεπιδότησητου
πετρελαίουκίνησης…

Κάτιπουθααρχίσειναα-
ποτυπώνεταιστηναντλία,
μετονέοτοπίοστιςτιμές
σεπετρέλαιοκίνησηςκαι
θέρμανσης,απόσήμερα

1ηΟκτωβρίου
Μετοβλέμμαστην
αντλία,λοιπόν!



Σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, 
κατέληξαν χθες oι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ. Ο κανονισμός εισά-
γει κοινά μέτρα για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και 
τη συλλογή και αναδιανομή των πλεονασματικών εσόδων του ενερ-
γειακού τομέα στους τελικούς πελάτες.

Μείωση κατανάλωσης  στις ώρες αιχμής
• Το Συμβούλιο συμφώνησε σε εθελοντικό στόχο συνολικής 

μείωσης 10% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και υποχρεωτικό στόχο μείωσης 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ώρες αιχμής. Τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν το 
10% των ωρών αιχμής μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2022 και 31ης Μαρ-
τίου 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μειώσουν τη ζήτηση. Οι 
ώρες αιχμής κατά τις οποίες η Ελλάδα εστιάζει για τη μείωση της 
κατανάλωσης είναι: 09:00-10:00 και 18:00-22:00, δηλαδή, 5 ώρες 
την ημέρα.

 Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα κατάλληλα μέ-
τρα για τη μείωση της κατανάλωσης και για τους δύο στόχους κατά 
την περίοδο αυτή.

 Ανώτατο όριο στα έσοδα των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Το Συμβούλιο συμφώνησε να περιορίσει τα έσοδα της αγοράς 
στα 180 ευρώ/MWh για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων, που χρησιμοποιούν δι-
αφορετικές τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνικά και λιγνίτη. Τέτοιοι 
φορείς εκμετάλλευσης σημείωσαν απροσδόκητα μεγάλα οικονομικά 
κέρδη τους τελευταίους μήνες, χωρίς να αυξηθεί το λειτουργικό τους 
κόστος.

Το επίπεδο του ανώτατου ορίου έχει σχεδιαστεί ώστε να δια-
τηρείται η κερδοφορία των φορέων εκμετάλλευσης και να απο-
φεύγεται η παρεμπόδιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν μέτρα της 
επιλογής τους για τη συλλογή και τον αναπροσανατολισμό των 
πλεονασματικών εσόδων προς την υποστήριξη και την προστασία 
των τελικών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εισήγαγαν ορι-
σμένες ευελιξίες για να αντικατοπτρίζουν τις εθνικές τους συνθήκες 
και τα μέτρα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτά περιλαμβάνουν 
τη δυνατότητα ορισμού υψηλότερου ανώτατου ορίου εσόδων, τη 
χρήση μέτρων που περιορίζουν περαιτέρω τα έσοδα της αγοράς, 
τη διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογιών και την εφαρμογή ορίων στα 
έσοδα άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων, 
μεταξύ άλλων.

Σε περιπτώσεις όπου η καθαρή εξάρτηση ενός κράτους μέλους 
από τις εισαγωγές είναι ίση ή μεγαλύτερη από 100%, θα συνάψουν 
συμφωνία έως την 1η Δεκεμβρίου 2022 για την επαρκή κατανομή 
των πλεονασματικών εσόδων με το κράτος μέλος εξαγωγής. Άλλα 
κράτη μέλη καλούνται επίσης να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες.

 Εισφορά αλληλεγγύης για τα ορυκτά καύσιμα
Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ορίσουν μια υποχρεωτική προ-

σωρινή εισφορά αλληλεγγύης στα κέρδη των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του 
άνθρακα και των διυλιστηρίων. Η εισφορά αλλη-
λεγγύης θα υπολογίζεται επί των φορολογητέων 
κερδών, όπως καθορίζονται από τους εθνικούς 
φορολογικούς κανόνες για το οικονομικό έτος 
που αρχίζει το 2022 ή/και το 2023 και τα οποία 
είναι πάνω από 20% αυξημένα σε σχέση με τα 
μέσα ετήσια φορολογητέα κέρδη από το 2018. 
Η εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύει επιπλέον των 
τακτικών φόρων και εισφορών που ισχύουν στα 
κράτη μέλη, που θα χρησιμοποιήσουν τα έσοδα 
αυτά για την παροχή οικονομικής στήριξης σε 
νοικοκυριά και εταιρείες και για να μετριάσουν τις 
επιπτώσεις των υψηλών λιανικών τιμών ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

 Μέτρα λιανικής για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν προσωρινά μια τιμή για την προμήθεια ηλε-
κτρικής ενέργειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να στηρί-
ξουν περαιτέρω τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές ενέργει-
ας. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης ότι 
μπορούν κατ’ εξαίρεση και προσωρινά να 
ορίσουν μια τιμή για την προμήθεια ηλεκτρι-
κής ενέργειας η οποία είναι χαμηλότερη του 
κόστους.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό και έκτακτο 
χαρακτήρα. Θα ισχύουν από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι 
στόχοι μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
θα ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου 2023. Το 
υποχρεωτικό ανώτατο όριο των εσόδων 
από την αγορά θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 
2023.Τα κράτη μέλη εισήγαγαν ειδικές εξαι-
ρέσεις για την Κύπρο και τη Μάλτα.

Καμία αναφορά στο πλαφόν
 για το φυσικό αέριο

Να σημειωθεί  ότι η πρόεδρος της Κο-
μισιόν, αποφάσισε να μην προτείνει τελικά 
ανώτατο όριο τιμών στις εισαγωγές φυσικού 
αερίου, μετά την σθεναρή αντίσταση της 
Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας 
που έκριναν περισσότερο επιζήμιο ένα αντί-
στοιχο μέτρο για την ασφάλεια τροφοδοσίας 
της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε ένα 
γενικευμένο ανώτατο όριο στις τιμές του 
φυσικού αερίου, εκτιμώντας ότι θα εγκυμο-
νούσε κινδύνους στις εισαγωγές του καυσί-

μου, αγνοώντας όμως τις εκκλήσεις 15 χωρών προς τις Βρυξέλλες 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να παρέμβει και να περιορίσει τις 
υψηλές τιμές. 

Σύλληψη για 
ληστεία σε 

βάρος γυναίκας, 
στην Ημαθία

Συνελήφθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 
το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από 
περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας, 
ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς λίγη ώρα 
νωρίτερα, με χρήση σωματικής βίας σε 
βάρος ημεδαπής γυναίκας, που είχε ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, αφαί-
ρεσε από την κατοχή της μία τσάντα με 
χρηματικό ποσό 100 ευρώ και προσωπικά 
αντικείμενα.

 Στην κατοχή του ημεδαπού βρέθηκε η 
κλεμμένη τσάντα με το περιεχόμενό της και 
αποδόθηκε στην παθούσα. Προανάκριση 
διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας.

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
Τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη 

και την έναρξη του νέου δικαστικού 
έτους, τιμά ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Βέροιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την ημέρα της εορτής 

του προστάτη της Δικαιοσύνης Διονυσίου του Αρεοπαγίτου  και με την ευκαιρία έναρξης του 
νέου δικαστικού έτους, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση προς τιμήν των αποχωρούντων από 
την ενεργό υπηρεσία και των νεοδιορισθέντων δικηγόρων του Συλλόγου, στην οποία καλείσθε 
να παρευρεθείτε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022,  στην αίθουσα  του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Βέροιας «ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ( Πλατεία Ρακτιβάν 1, 3ος 
όροφος).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
07.30-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας και  μνημόσυνο των 

αποβιωσάντων δικηγόρων, συμβολαιογράφων,  δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμε-
λητών. 

11.00 π.μ. Αγια-
σμός στην αίθουσα 
του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας. 
« Φ Ι Λ Ο Κ Τ Η Μ Ω Ν 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

11.15 π.μ. Απο-
χαιρετισμός αποχω-
ρούντων και υποδο-
χή νεοδιορισθέντων  
δ ικηγόρων στην 
αίθουσα του Δικη-
γορικού Συλλόγου 
Βέροιας.

11.45 π.μ. Χαι-
ρετισμός από το  
δικηγόρο κ. Παντε-
λή Μαρκούλη, ως 
εκπροσώπου των 
νεοδιορισθέντων δι-
κηγόρων

12.00 μ. Ομιλία 
από το δικηγόρο  κ. 
Θεόφιλο Παπαδό-
πουλο, με θέμα: « 
Το ηλεκτρονικό έ-
γκλημα – Το νέο πε-
ριβάλλον της εγκλη-
ματικής δράσης ».  

Θα ακολουθήσει 
δεξίωση
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Από 1 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023
Μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους 

αποφάσισαν χθες οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ
-Καμία αναφορά στο πλαφόν για το φυσικό αέριο



ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΟΥΝ ΣΕ  9 ΜΗΝΕΣ 
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ;
231.465 τηλεοράσεις στον κόσμο,
384.000 χιλιάδες ραδιοσταθμοί
1.274.940. έντυπα και εφημερίδες 
μας βεβαιώνουν για
το ότι ο Χρόνος είναι Χρήμα.

Η παγκόσμια οργάνωση των υπευθύνων
της οικονομίας 
θα έπρεπε να καταδικάσει τις γυναίκες
σαν τον μεγαλύτερο σαμποτέρ της 
«κοινής λογικής»
και των παγκόσμιων στάνταρ
οι οποίες θες από φιλοκαλία θες από έπαρση 
χιλιάδες χρόνια αδιαφορούν 
και «παρανομούν» 
γεννώντας παιδιά σε 9 μήνες.

Και οι κήποι το ίδιο!
Γιασεμιά τριαντάφυλλα μενεξέδες 
περιμένουν στην ίδια ώρα τα άνθη τους.
Χρόνια ολόκληρα δεν υπάρχει ουδεμία 
πρόοδος.
Πάντα την Άνοιξη!
 
Γι` αυτό και πρέπει να καταδικάσουν 
και τον κυρ Χρόνη Αϊδονίδη ο οποίος
υπερπηδώντας κυκλάμινα  και ανεμώνες 
κάνει εφτά λεπτά για να τραγουδήσει  
εφτά λέξεις.

Εψές
προυψές
επέρασα 
από 
την γειτονιά σου…

Γι` αυτό
οι οικονομολόγοι στον κόσμο,  
ελέγχοντας αυστηρά  την παραγωγικότητα 
κουνήσου της λένε… 
τεντώσου, ξεθεώσου, αυξήσου…
 
Ενίοτε
ρωτούν κι` εμένα.

Αν είχες το πρατήριο καυσίμων 
της κοινωνίας
τι βενζίνη θα έβαζες;

Ασεβής ευθυμία πουλιών ….επικρατεί,
 γράφει η Δημουλά
Απληστία,
ή ένας βαθύς αναστεναγμός του Ανθρωπισμού;

Έν καιρώ εξημερώσεως ερωτάσθε.
Γιάννης Ναζλίδης
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (Μετα-
γλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 1/10 
– Κυριακή 2/10 στις 18.00

Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve Carell, 

Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie Andrews, 
Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

Ο ΝΤΟΓΚΤΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ)

Προβολές στην αίθουσα 1 : Παρασκευή 30/9 - Σάββατο 
1/10 – Κυριακή 2/10 στις 18.00

Σκηνοθεσία: Toni Garcia Σενάριο: Doug Langdale
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Στέλιος Ψα-

ρουδάκης, Γιώργος Σκουφής, Δημήτρης Παπαδάτος, Άννα 
Σταματίου, Δημήτρης Σαρλός, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βασίλης 
Μήλιος, Ειρήνη Τσίγκα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Πέτρος Σπυ-
ρόπουλος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
DON’T WORRY DARLING

Προβολές στην αίθουσα 1: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία: Olivia Wilde
Σενάριο: Katie Silberman, Carey Van Dyke & Shane 

Van Dyke Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry 
Styles, Chris Pine, Timothy Simons, Gemma Chan, Sydney 
Chandler, Douglas Smith, Kate Berlant, Dita Von Teese, Asif 
Ali, KiKi Layne

ΧΑΜΟΓΕΛΑ - SMILE
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία:Parker Finn Σενάριο:Parker Finn
Ηθοποιοί:Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kal Penn, Kyle 

Gallner, Caitlin Stasey, Judy Reyes, Dora Kiss, Rob Morgan

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/9/22 - 5/10/22

Του Παπαδόπουλου 
Παναγιώτη     

Οι εποχές διαδέχονται η μία την 
άλλη  στην πανανθρώπινη ιστορία 
και η κάθε μία συνδέεται με τα γε-
γονότα που την ακολουθούν. Κατα-
στροφές πόλεμοι, διάφορες επανα-
στάσεις και απαιτήσεις των λαών με 
διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στους 
δρόμους των πόλεων. Μέσα σε αυ-
τήν την ατμόσφαιρα που θυμίζει 
πολεμική προσπαθεί ο λαός μας να 
αναπροσαρμοστεί και  να αναπρο-

σανατολιστεί για το αύριο. Εκείνο που προσωπικά με προβλη-
ματίζει είναι οι συνεχείς διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, στην 
καθολική πλειοψηφία τους νέοι έρχονται σε σύγκρουση με την 
αστυνομία, δηλ. το κράτος. Δεν καταφέρομαι για την ελεύθερη 
έκφραση της  άποψή τους. Οι προκαλούντες τα επεισόδια δεν 
είναι άγνωστοι. Έχουν ονόματα, αποτελούν και υπηρετούν τους 
θεσμούς από τους οποίους εξαρτάται η ευημερία και η ποιοτική 
ζωή του Ελληνικού λαού.

Πρώτο. Η κατάρρευση του θεσμού της οικογένειας. Λείπει 
εκείνη η πυρηνική οικογένεια που είχε τον δικό της κώδικα 
συμπεριφοράς. Άντρας και γυναίκα έδωσαν όρκο εμπιστοσύνη 
στην εκκλησία με την εγγύηση του. Ακολουθεί η τεκνοποιία και 
πολλαπλασιάζουν οι  χαρές αλλά και οι αγώνες για συνθήκες υ-
γιείς και φρόνημα δημιουργίας βασικών αρχών στις σχέσεις του 
με την κοινωνία. Σήμερα όλα αυτά μεταβλήθηκαν σε ρομαντικά 
κατάλοιπα μιας ξεχασμένης εποχής που τα αξιωματα της κα-
τέστησαν καθυστερημένα. Βγήκαν νέοι «κανόνες» κοινωνικής 
ζωής. Οι ομο-φυλικοί γάμοι ,η απομάκρυνση των νέων από την 
οικογενειακή ατμόσφαιρα, απαιτούν να ζήσουν ως σύντροφοι  
ζωή των. Δουλεύουνε στις καφετέριες για την επιβίωσή τους. 
Για κοινωνική ζωή και τεκνοποιία αν ψηλαφήσεις την εσωτερική 
εικόνα είναι άδεια. Όταν τους ρωτήσεις για νεανικά όνειρα για 
μέλη σύννομης οικογένειες, μπορεί να νομίσουν ότι πρόκειται 
για το όνειρο που είδαν το βράδυ. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά η κομ-
ματική ζωή και όχι πολιτική της ζωή Δεν χρειάζεται να τελέσουν 
το μυστήριο του γάμου στην εκκλησία Κανείς δεν περιμένει από 
τη σημερινή κοινωνία να μην έχει διαμαρτυρίες και για αντιρρή-
σεις για τις αντιλήψεις παλιών εποχών. Οι πνευματικοί ηγέτες 
πρέπει μαζί με τις υγιείς της δομές του παρελθόντος να συμ-
φιλιώσουν τις σημερινές απαιτήσεις  και τις ανάγκες της ζωής. 
Ο τεχνικός πολιτισμός τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς. Όλοι οι 
φράκτες των ιδεών και των αντιλήψεων των λαών έχουν γκρεμι-

στεί. Μπήκαμε σε ευρύτερους χώρους του εξωτερικού της Ε.Ε. 
και εκεί υπάρχει αφόρητος ανταγωνισμός πρέπει να τρέξουμε. 

Δεύτερο. Συλλογική η ευθύνη των εκπαιδευτικών (πρώτα 
δική μου) συμμετέχει με το δικό της τρόπο τους στη παρακμή 
του Ελληνισμού, γιατί έρχονται πρώτοι σε επικοινωνία με τους 
γονείς για την πρόοδο των παιδιών  στο σχολείο και στην 
παιδαγωγική διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οφείλουμε να θε-
μελιώσουμε από την μικρή ηλικία των παιδιών, τον χαρακτήρα 
τους σε σχέση  με τα δεδομένα των οικογενειακών καταβολών. 
Να τονίσω με ευθύνη των λεγομένων μου, ότι συνάντησα και 
καθηγητές/ριες στην απόλυτη  πλειοψηφία τους καταρτισμένους 
παιδαγωγικά να εργάζονται  με αγάπη για τα παιδιά. Απόδειξη 
πολλών αριστούχων που ανέβηκαν με τις γνώσεις του στις 
παρυφές του Ολύμπου. Χαιρόμουνα που συνυπηρετούσα μαζί 
τους και προσπαθούσα να αξιοποιήσω την εμπειρία τους. Θα 
πρέπει να θυμίσουμε εδώ και την Υπουργική παρουσία η οποία 
με τους Νόμους και τις παρεμβάσεις της πολλές φορές γίνεται 
αιτία δυσλειτουργίας των. Η κομματική σκοπιμότητα σκορπάει 
στους ανέμους αυτό που προσπαθούν οι καθηγητές να δημι-
ουργήσουν. Οι αλλαγές στο προσωπικό με κομματική επιλογή 
καθηλώνει την προκοπή κάποιου προγράμματος. Οι μεταρ-
ρυθμίσεις που έζησα είναι πολλές. Την εποχή που διορίστηκα 
αρχές το 60 ξεκίνησε μία μεταρρύθμιση, επί Γεωργίου Πα-
πανδρέου με τον γενικό επιθεωρητή του Υπουργείου Παιδείας 
Κατσουρό. Δυστυχώς διακόπηκε και άρχισε «το ξήλωμα και το 
ράψιμο.» Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει ένας Υφυπουργός 
Παιδείας κοινής αποδοχής των κομμάτων που θα φροντίζει τον 
προσανατολισμό με τις αλλαγές. Αυτό το χάλι που παρακολου-
θούμε στις οθόνες μας με τις συγκρούσεις των φοιτητών είναι 
απαράδεχτες. Καταλήγουν σε βάρος των σπουδών των φοιτη-
τών και την οικονομική αφαίμαξη από το ταμείο του κράτους. 
Οι γονείς στερούνται και αγωνιούν για την τύχη και το μέλλον 
των παιδιών τους. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι γονείς δεν 
έχουν την ψυχολογία να προβούν στην τεκνοποιία.

Τρίτο. Η διαμόρφωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Τα 
παιδιά μεταξύ τους έχουν το δικό τους κώδικα συμπεριφοράς. 
Δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα που επικρατούν τα προ-
βατικά παιδιά σε βάρος άλλων χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος 
έλεγχος της αιτίας της συμπεριφοράς του επιτιθέμενου. Οι πο-
λίτες φοβούνται να παρατηρήσουν κάποια από αυτά τα παιδιά 
και το κακό συνεχίζεται. Η αστυνομία εύκολα κατηγορείται για 
την επέμβασή της. Οι συγκρούσεις μαζί της έχει γίνει συνήθεια 
και στο τέλος τα παιδιά φεύγουν με την ικανοποίηση του νικητή.

                                                                     Συνεχίζεται

Α΄  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Η  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Ο Σύλλογος Ζαχ/στών Βέ-
ροιας δια του προέδρου του Α-
ναστάσιου  Παγούρα   και του 
αντιπροέδρου Πέτρου Κουτόβα 
και του μέλους του Χριστίνας 
Μάλιου συμμετείχε στις «Ημέ-
ρες Γαστρονομίας 2022» στο 
Ενετικό Λιμάνι του Ηρακλείου, 
με την Ημαθία ως τιμώμενη πε-
ριοχή.

Στο τριήμερο των εκδηλώσε-
ων, παρουσιάστηκαν τα εκλε-
κτά προϊόντα του Νομού μας, 
Μοσχάρι, κρασί, φρούτα καθώς 
και δράσεις από την Ένωση 
Ξενοδόχων Ημαθίας, ο Όμιλος 
Γενίτσαροι και Μπούλες, Πολι-
τιστικός Σύλλογος Νέας Νικομή-
δειας, η Εύξεινος Λέσχη Ποντί-
ων Νάουσας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τρι-
ημέρου μοιράστηκε το ρεβανί 
μας, η «ναυαρχίδα» μας. Το 
Σάββατο το απόγευμα ο πρόε-
δρος, ο αντιπρόεδρος, η κ. Χρι-
στίνα Μάλιου αλλά και ο μικρός 
Νίκος Κουτόβας παρασκεύασαν 
το ρεβανί μας που μοιράστηκε 
στους παρευρισκόμενους. Κό-
σμος πολύς, ρεβανί άφθονο. Τα 
σχόλια διθυραμβικά.

Ευχαριστούμε τον Αντιπερι-
φερειάρχη Ημαθίας κ. Κωνστα-
ντίνο Καλαϊτζίδη, όλη την ορ-
γανωτική ομάδα της «Imathia 
Quality» για την άριστη συνεργασία, τον 
κ. Μάντζιο πρόεδρο ξενοδόχων για τη 
βοήθειά του, τον κ. Γιώργο Παλησίδη 
για την άριστη επιμέλεια και παρουσία-
ση της διοργάνωσης, το Επιμελητήριο 
Ημαθίας, το Δήμο Βέροιας, το Δήμο Η-
ρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για 
την άψογη διεκπεραίωση αυτού του εγ-
χειρήματος. Ήταν πραγματικά η καλύτε-
ρη προβολή των προϊόντων του Νομού 
μας και ιδιαίτερα του «ρεβανί μας».

Να επισημάνουμε ότι έδωσε το πα-
ρών και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ζαχ/
στών Ηρακλείου κ. Θεμιστοκλής Λαμπι-
δάκης καθώς και μέλη του συλλόγου.

 Το Δ.Σ.
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Του  Ευαγγέλου  Τσιούμα, συντχου  δασκάλου, 
πρώην σχολικού  συμβούλου  Π.Ε.

(Η εργασία αυτή που αποτελείται  από μια σειρά εύκολων και κατα-
νοητών  μαθημάτων έχει  σκοπό  να εισαγάγει  κάθε  ενδιαφερόμενο 
και  ιδιαίτερα τους  μαθητές  της  Στ΄ τάξης  του  Δημ. Σχολείου  και  
του Γυμνασίου στα  μυστικά αυτού του μοναδικού μας θησαυρού που 
λέγεται  αρχαία  ελληνική  γλώσσα. Τα κείμενα που εμπεριέχονται στα 
μαθήματα  αυτά  είναι εύκολα  στην κατανόησή τους και παρουσιάζο-
νται κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε το  λεξιλόγιο και η  σύνταξη να  είναι τέ-
τοια  που  να  δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις  ευχάριστης 
ενασχόλησης με αυτά. Ο ενδιαφερόμενος  καλείται  να οικειοποιηθεί  

τα  αντικείμενα προς μάθηση με ευχάριστη προσωπική ενασχόληση και τη μέθοδο της  προσω-
πικής υποβοηθούμενης  ανακάλυψης των εκάστοτε γλωσσικών στοιχείων φτάνοντας βήμα προς  
βήμα  στο  ποθητό  αποτέλεσμα).

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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  ΜΕΣΗ   ΦΩΝΗ  (μέση   &  παθητική   διάθεση) 

Β. Με  Μέλλοντα  Μέσης  Φωνής  και  μέσης  διάθεσης                                                              

5.   Καθ’ ἑκάστην  ἡμέραν  εὐλογήσω  σε  καὶ  ἅπασαι  αἱ  γενεαί  διηγήσονται4   

πάντα   τά  θαυμάσιά  σου.                                                                                                    
6. Ποτήριον  σωτηρίου λήψομαι  καὶ  τὸ  ὄνομα  Κυρίου  ἐπικαλέσομαι4    (θα  πάρω  
το  σωτήριο  ποτήρι  και  θα  επικαλεστώ  το  όνομα  του  Κυρίου). 

7.Μακάριοι  οἱ  καθαροί  τῇ  καρδίᾳ, ὅτι  αὐτοί  τὸν  Θεόν  ὄψονται5 (ευτυχισμένοι 
είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν  το  Θεό). 

8.Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 
(Θα με κάνεις να αιἰσθανθώ αγαλλίαση και ευφροσύνη, θα αγαλλιάσουν και τα 
κόκαλά μου, που ταπεινώθηκαν απὸ τις αμαρτίες μου   (ψαλμός -ν´-50ος)         

        Σημειώσεις: Τα  με το  4 σημειωμένα  ρήματα  είναι στο  Μέλλοντα  Μέσης  
φωνής  και  με  το  5  στο  Μέλλοντα  Μέσης  φωνής   με  ενεργητική  σημασία   (βλέπε  
τις  επεξηγήσεις  παρακάτω). 

        Επεξηγήσεις: 

 λήψομαι =  θα  λάβω, θα  πάρω. Είναι  Μέλλοντας  Μέσης  φ.  με ενεργητική  
σημασία, του  ρήματος  «λαμβάνω =  παίρνω».  Οι  χρόνοι  είναι:  λαμβάνω,  
ἐλάμβανον,  λήψομαι,  ἒλαβον  (Αόριστος  β΄). 

 ἐπικαλέσομαι = θα  επικαλεστώ.  Είναι  Μέλλοντας  Μέσης  φ., μέσης  διάθεσης,  
του  συνηρημένου  ρήματος  «ἐπικαλέομαι - ἐπικαλοῦμαι». 

 ὄψονται = θα  δουν. Είναι  Μέλλοντας  ενεργητικής  σημασίας  αλλά    Μέσης  
φ., του  συνηρημένου  ρήματος  «ὁράω - ὁρῶ». Οι  χρόνοι  του  ρήματος  είναι: 
ὁρῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον  (Αόριστος  β΄). 

 ἀγαλλιάσονται = θα  ευχαριστηθούν.  Είναι  Μέλλοντας  Μέσης  φ., μέσης  
διάθεσ. του   ρήματος  «ἀγαλλιάζομαι  ή ἀγαλλιάομαι - ῶμαι = ευφραίνομαι, 
ευχαριστιέμαι». 
                          Ο  Μέλλοντας  Μέσης  Φωνής  κλίνεται  ως  εξής:  
 
   

 

 

Μέλλων Μέλλων 
λύσομαι ἐπικαλέσ 
λύσει  
λύσεται  
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Άσκηση: Γράψε  δίπλα  σε  κάθε  ρήμα                                                                                
το  χρόνο  και  το  πρόσωπο  που  βρίσκεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λυσόμεθα  
λύσεσθε  
λύσονται  

ρῆμα χρόνος πρόσωπο 
κολάσει   
λήψεται   
ὀψόμεθα   
ἐπικαλέσεσθε   
διηγήσομαι   
εἰσακούσονται   

«Έφυγε» ξαφνικά στα 60 του, 
ο Νίκος Ηλιάδης

 
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, προχθές Πέμπτη, στα 60 του χρόνια, ο Νίκος Ηλιάδης, από το 

Μακροχώρι Βέροιας. Αγαπητός στην κοινωνία, με έντονη δράση στα κοινά αλλά και στα πολιτικά 
και αυτοδιοικητικά δρώμενα της Ημαθίας, υποψήφιος βουλευτής με το ΔΗΚΚΙ, υπεύθυνος Τομέα 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, κ.ά.

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει στην οικογένειά του ειλικρινή συλλυπητήρια.

Ο Σύλλογος Ζαχ/στών Βέροιας
 με το τοπικό ρεβανί, στις «Ημέρες 
Γαστρονομίας 2022» στο Ηράκλειο

-Ευχαριστίες σε Π.Ε. Ημαθίας και Φορείς



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 του Σαββατοκύριακου1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ολοκληρώθηκαν οι ερ-
γασίες συντήρησης, ανα-
καίνισης και αναβάθμισης 
που πραγματοποιήθηκαν 
το τελευταίο διάστημα 
στους εσωτερικούς χώ-
ρους του Κλειστού Δημο-
τικού Γυμναστηρίου Νά-
ουσας από τα συνεργεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του  Δήμου Νάουσας, με 
την εποπτεία της Αντιδη-
μαρχίας Τεχνικών Έργων 
και Πολεοδομίας.

Ο  νέος αναβαθμισμέ-
νος αθλητικός χώρος του 
Κλειστού Γυμναστηρίου 
Νάουσας από σήμερα 
Σάββατο, 1η Οκτωβρίου 
2022, δίνεται επίσημα 
προς χρήση στους αθλη-
τές, τους αθλητικούς συλ-
λόγους και τους δημότες. 

Ειδικότερα, οι εργασί-
ες οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν είναι οι ακό-
λουθες: 

1. Κατασκευή νέων 
κερκίδων με πλαστικά κα-
θίσματα  

2. Δημιουργία δημοσι-
ογραφικών θεωρείων 

3. Κατασκευή ραμπών 
για την ασφαλή πρόσβα-
ση Ατόμων με Αναπηρία.

4. Συντήρηση του α-
θλητικού δαπέδου

5. Χρωματισμοί τοιχο-
ποιιών

6. Συντήρηση εσωτερι-
κών κουφωμάτων (χρω-
ματισμός, αλλαγή πόμο-
λων και κλειδαριών)

7. Δημιουργία χώρων 
διαφημίσεων ώστε να μην 
τοποθετούνται άναρχα 
στους τοίχους

8. Ανακατασκευή αποδυτηρίων με τοποθέτηση νέων 
πλακιδίων στους χώρους των ντουζ, συντήρηση και χρωμα-
τισμό τοίχων και οροφών

9. Ανακατασκευή WC κοινού

10. Δημιουργία νέου χώρου κυλικείου.
Επισημαίνεται ότι στο Κλειστό ΔΑΚ συνεχίζονται με εντα-

τικούς ρυθμούς και οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης 
του κτιρίου. 

Ανοίγει επίσημα για αθλητές και 
δημότες το ανακαινισμένο Κλειστό 
Δημοτικό Γυμναστήριο Νάουσας

Σάββατο 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ώρα 7.30 μ.μ. ραντεβού 

στο ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
 για μια ΒΡΑΔΥΑ  ΑΣΤΡΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Όσα παιδιά και όσοι γονείς είχαν την χαρά να παρατηρήσουν στο «Εκκοκκιστή-
ριο Ιδεών» το 2021 τον Ουράνιο Θόλο και την μαγεία των αστεριών, θα έχουν την 
ευκαιρία να ανανεώσουν την  επαφή τους με το ΣΥΜΠΑΝ την 1η Οκτωβρίου στις 
7.30 το βραδάκι.

Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας θα φέρει τα τηλεσκόπιά του 
και με την καθοδήγηση των ειδικών επιστημόνων που τα χειρίζονται, θα δουν τον 
ΔΙΑ, τον μεγαλύτερο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον ΚΡΟΝΟ με τους 
δακτυλίους του, αλλά και τη ΣΕΛΗΝΗ 

το ΦΕΓΓΑΡΙ μας όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε,  που είναι το φωτεινότερο 
σώμα στον Ουρανό μετά τον Ήλιο.

Οι πιο τυχεροί θα δουν και «τους Αγγέλους», που χαίρονται όταν τους ψάχνουν 
τα «λαίμαργα μάτια των παιδιών»…

Συντροφιά στην Μαγική Βραδιά θα μας κρατήσει η εξαιρετική μπάντα πνευ-
στών Da Capo που ξέρει να μεταφράζει μελωδικά τα παιχνίδια  τ` ουρανού.

Οργάνωση: ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΑΜΚΕ
ΕΙΣΟΔΟΣ / 3 ευρώ το άτομο για έξοδα διοργάνωσης.
Δήλωση συμμετοχής στο 6972440721 ή στο ekkokkistirioideon@gmail.com

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΑΜΚΕ
Θεσσαλονίκης 67 / 59131 ΒΕΡΟΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας 6972440721 υπεύθυνη Ναζλίδου Μαίρη
mail:ekkokkistirioideon@gmail.com

Η Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας γιορτάζει 
την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμέ-
νων με μια συναυλία δεκαετιών ‘30, ‘40 
και ’50 με ρετρό με το μουσικό σχήμα 
ΦΛΕΡΤ, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, 
ώρα 8μ.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη 
Γραμμάτων & Τεχνών, με την υποστήρι-
ξη της ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμέ-
νων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα 
για την Τρίτη Ηλικία» γιορτάζεται κάθε 
χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 
1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο 
φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά 
και να επισημάνει τα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι να ανα-
γνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων 
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
και αυτό γιατί στη σύγχρονη εποχή οι 
ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημα-
ντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού 
έργου τους, της μετάδοσης των εμπειρι-
ών και των γνώσεων τους, της βοήθειας 
που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβά-

νοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, 
αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής 
τους στην αγορά εργασίας.

Το μουσικό σχήμα ΦΛΕΡΤ δημιουρ-
γήθηκε τον Ιούνιο του 2021. Ξεκίνησαν 
το ταξίδι τους από τη Θεσσαλονίκη και 
τον  προηγούμενο χρόνο πραγματοποί-
ησαν εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές της 
πόλης αλλά και εκτός. Χαρακτηριστικά 
τους είναι η ομαδική δουλειά, η αγάπη 
για τη μουσική και η διάσωση μιας εύθυ-
μης νότας για τη ζωή και τον έρωτα. Φω-
νές του σχήματος η Μελίνα Μαβίδου και 
ο Νίκος Κύρτσος, στην κιθάρα ο Νίκος 
Κύρτσος ενώ Μαέστρος και Πιανίστας 
του σχήματος ο Αστέρης Τσαλίκης. 

Στη Βέροια έρχονται για μια βραδιά 
με τραγούδια που ξεχάστηκαν μα δεν 
ξεχάστηκαν και διάθεση αιφνιδιαστική, 
εύθυμη και ερωτική. 

Φωνή: Μελίνα Μαβίδου 
Φωνή – Κιθάρα: Νίκος Κύρτσος 
Πιάνο: Αστέρης Τσαλίκης 
Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Σήμερα 1η Οκτωβρίου από την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας 

 Συναυλία ρετρό στη Στέγη 
με τους ΦΛΕΡΤ, 

για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ηλικιωμένων



Γράφει ο 
Θωμάς 
Γαβριηλίδης

Το σημερινό μου 
σημείωμα γράφεται με 
αφορμή μία συζήτηση 
ενός νεαρού πατέρα με 
την 3-4 ετών κορούλα 
του, η οποία έγινε ενώ 
περνούσαν μπροστά 
από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Βέροιας, 
προπορευομένης της μι-

κρούλας 2-3 μέτρα.
Σε ερώτηση του πατέρα «ποιανού είναι αυ-

τό το μεγάλο μαρμάρινο κεφάλι στην είσοδο του 
Μουσείου;» η απάντηση της κορούλας του ήταν 
κατηγορηματική: «Είναι η κακιά η Μέδουσα!». Και, 
όταν ο καλός μπαμπάς, θέλοντας να εμπεδώσει η 
κορούλα του την άποψή της, σχολίασε «εγώ νόμιζα 
πως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος», η απάντηση της 
μικρούλας ήταν η ίδια «είναι η κακιά η Μέδουσα».

Το μάθημα πήγε πολύ καλά. Ο σκοπός πέτυχε 
απόλυτα. Η μικρούλα τώρα ξέρει ότι το κολοσσιαίο μαρμάρινο αρ-
χαίο κεφάλι που είναι τοποθετημένο μπροστά στην κύρια είσοδο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου της Βέροιας είναι της Μέδουσας και όχι 
όπως πολλοί περαστικοί, όταν το πρωτοβλέπουν, νομίζουν ότι είναι 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επειδή του μοιάζει πολύ. Και πράγματι θα 
μπορούσε να λέγεται ότι είναι του Μ. Αλεξάνδρου, αν εκείνοι που το 
βρήκαν έπειτα από ανασκαφές στην περιοχή του βόρειου τείχους της 
Βέροιας δεν έλεγαν ότι είναι το κεφάλι της Μέδουσας, που είχε τοπο-
θετηθεί εκεί ως αποτρόπαιο για να διώχνει τους εχθρούς μακριά από 
την πόλη.

Κρίθηκε λοιπόν ότι επρόκειτο για κεφάλι Γοργόνας Μέδουσας, αλ-
λά όχι της άσχημης και της κακιάς, που όποιος άνθρωπος την έβλεπε 
στα μάτια απολιθωνόταν, παρά της ωραίας Γοργόνας Μέδουσας, η 
οποία γοήτευε, μάγευε και καθήλωνε με την τρομερή και απόκοσμη 
ομορφιά της όχι μόνο τους εχθρούς αλλά και το κακό μάτι και κάθε κα-
κό από τους ανθρώπους που πίστευαν στη δύναμή της και φορούσαν 
σαν φυλαχτό το γοργόνειό της, τη μορφή της δηλαδή χαραγμένη ή ζω-
γραφισμένη πάνω σε ένα εγκόλπιο ή σε οποιοδήποτε άλλο κόσμημά 
τους ή σε κάποιο εξάρτημα της φορεσιάς ή της στολής τους.

Με την κρίση όμως αυτή δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές της 
κολοσσιαίας κεφαλής, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως αποτρόπαιο 
σύμβολο στα βόρεια τείχη της Βέροιας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι 
πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
που χρησιμοποιήθηκε μετά το θάνατό του, ως αποτρόπαιο σύμβολο 
η απεικόνισή του, επειδή όταν ο Μ. Αλέξανδρος ζούσε προκαλούσε το 
φόβο και τον τρόμο στους εχθρούς του. Εξάλλου λένε δείχνοντάς το, 
ότι δεν έχει φίδια για μαλλιά, και κάποιο στοιχείο της κόμης, που από 
άλλους νομίστηκε φιδίσιο σώμα, λένε ότι είναι απλώς αναπαράσταση 
του διαδήματος που συνήθιζαν να φορούν στο κεφάλι τους οι Μακε-
δόνες βασιλείς.

Υπέρ της παραπάνω άποψης είναι οι πληροφορίες από αρχαίες 
πηγές ότι νομίσματα αρχαία με την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου, χρησι-
μοποιούνταν σαν εγκόλπια όχι μόνο από Έλληνες και Ελληνίδες αλλά 
και από Ρωμαίους και Ρωμαίες, μια συνήθεια που ήταν γενικευμένη 
και τον 4ο μ.Χ. αιώνα, όπως μαρτυρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος.

Το πρόβλημα της ταυτότητας της κολοσσιαίας μαρμάρινης κεφα-
λής του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βέροιας φαίνεται λοιπόν ότι πα-
ραμένει μέχρι τώρα άλυτο. Τον τελευταίο λόγο έχουν βέβαια οι ειδικοί 
αρχαιολόγοι.

 ΠΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΕΔΟΥΣΑ 
ΣΕ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ;

Αλλά και για τους λαογράφους υπάρχει επίσης ένα εξίσου, θα έλε-
γα, πρόβλημα πολύ ενδιαφέρον, που κι αυτό περιμένει κάποια λύση.

Πώς έγινε η Γοργόνα Μέδουσα, από αρχαίος θαλάσσιος δαίμων, 
που θεωρούνταν από την Ελληνική Μυθολογία, αδερφή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και μπήκε στις παραδόσεις των Ελλήνων και εκείνων 
που κατοικούν κοντά σε θάλασσα και εκείνων που βρίσκονται αρκετά 
μακριά της;

Θα ήταν πράγματι κάτι θαυμάσιο, αν έπειτα από εμπεριστατωμένη 
έρευνα – κάτι που ο γράφων και λόγω ηλικίας αδυνατεί να κάνει – α-
ποδεικνυόταν ότι στη μεταμόρφωση της ωραίας Γοργόνας Μέδουσας 
σε αδερφή του Μεγαλέξαντρου και τη σχετική με αυτήν πανελλήνια 
παράδοση σημαντικό ρόλο, αν όχι καθοριστικό, έπαιξε το κολοσσιαίο 
αποτρόπαιο κεφάλι της όμοιας με τον Μ. Αλέξανδρο Γοργόνας Μέδου-
σας, ή και του ίδιο του αποτρόπαιου Μεγάλου Αλεξάνδρου, των τειχών 
της αρχαίας Βέροιας.

 ΟΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Ίσως πρέπει όμως να σημειωθεί εδώ ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν 

είχε μόνο μία αδερφή, αλλά τέσσερις, όλες ετεροθαλείς (από διαφορε-
τικές μητέρες), την Κυννάνη, την Κλεοπάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την 
Ευρώπη, τη νεότερη, από την έβδομη και τελευταία, λόγω δολοφονίας 
του, γυναίκα του.

Ποια άραγε από τις τέσσερις αδερφές του έκανε το λάθος να πε-
τάξει ή να πιει το αθάνατο νερό, που ο Μεγαλέξανδρος φύλαγε σ’ ένα 
«γυαλί», με συνέπεια να μεταμορφωθεί σε Γοργόνα;

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να πιστεύουν ότι αυτή ήταν η Θεσσαλο-
νίκη, ενώ ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε στο έργο του: «Καπετάν Μιχά-
λης» ότι αυτή ήταν… η Κρήτη:

«Δεν ήταν νησί (η Κρήτη), ήταν θεριό που κείτονταν στη θάλασσα, 
ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μεγαλέξαντρου, που θρηνούσε και κα-
ταχτυπούσε με την ουρά της και φουρτούνιαζε το πέλαγο…».

Η απάντηση είναι μάλλον πολύ δύσκολη.
Συνεχίζεται

 Υ.Γ. Επειδή αναφερθήκαμε σε θαλάσσιο δαίμονα, δράττομαι της 
ευκαιρίας να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και «δαίμων» του τυπογραφεί-
ου, ο οποίος φαίνεται ότι τα έχει βάλει με τα δημοσιεύματά μου! Βάζω 
«Γοργόνειον!».
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ΓΟΡΓΟΝΑ ΜΕΔΟΥΣΑ (Α΄)
Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ

Δίπλα 
στην τρίτη 

ηλικία, ο Τάσος 
Μπαρτζώκας!

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή Ημαθίας της 
ΝΔ, Τάσου Μπαρτζώκα γνωστοποιούνται τα εξής:

«Αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τους ηλικι-
ωμένους και την φροντίδα τους, ο Τάσος Μπαρτζώκας 
επισκέφτηκε το Γηροκομείο Νάουσας, προκειμένου να 
πληροφορηθεί για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων του 
και να δηλώσει ένα ηχηρό «παρών», στην προσπάθεια 
ενίσχυσης της ποιότητας ζωής τους.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής συναντήθηκε με τη Διευθύ-
ντρια της δομής, κ. Α. Σαντίκογλου, στην οποία εξέφρασε 
τις ευχαριστίες του για την ποιότητα της περίθαλψης, που 
προσφέρει στους ωφελούμενους, ιδιαίτερα και  κατά την 
πανδημία, και ενημερώθηκε για τις συνθήκες και τα ζη-
τήματα που απασχολούν τη λειτουργία της, θέτοντας ως 
προτεραιότητα το πώς ο ίδιος θα μπορούσε να βοηθήσει 
με τη θεσμική και πολιτική ιδιότητά του.

Καθώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν επέτρεψαν την 
περιήγηση του, στο χώρο των ξενώνων, ο Τάσος Μπαρ-
τζώκας συνομίλησε με το Προσωπικό του Γηροκομείου, 
ακούγοντας προσεκτικά τις απόψεις τους, σχετικά με τις 
υπάρχουσες δυσκολίες, αλλά και τις προτάσεις τους για 
την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους 
ηλικιωμένους συμπολίτες του, δεσμευόμενος ότι στέκεται 
κοντά τους.

Ο Βουλευτής ολοκλήρωσε την επίσκεψη του με την 
υπόσχεση ότι θα συνδράμει ουσιαστικά στο έργο τους, 
δηλώνοντας ότι «καμία ανάγκη δεν είναι τόσο δυνατή στην 
Τρίτη ηλικία, όσο η ανάγκη της έμπρακτης υποστήριξης α-
πό την Πολιτεία. Ο ρόλος της πρέπει να είναι ουσιαστικός 
και όχι επικουρικός στο οικογενειακό, υποστηρικτικό πε-
ριβάλλον του ηλικιωμένου. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε 
για να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους 
ανθρώπους που, όλοι μας, χρωστάμε πολλά!»

Εκλογοαπολογιστική 
συνέλευση του Συλλόγου 

Κρητικών Ν. Ημαθίας
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Κρητικών Ν. 

Ημαθίας καλεί σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση τα μέ-
λη και τους φίλους του συλλόγου την Κυριακή 2/10/2022 
και ώρα 11.00 στα γραφεία του συλλόγου Σοφοκλεόυς 
7 - Προμηθέας. Θέματα Γενικής εκλογοαπολογιστικής 
συνέλευσης: 1)Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής 2) Απο-
λογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2018-20223) Οικονομικός 
απολογισμός  4) Αρχαιρεσίες

 Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν τα οικονο-
μικά τακτοποιημένα μέλη και φίλοι και όσοι τακτοποιηθούν 
εκείνη τη μέρα

Υποψηφιότητες και πληροφορίες: 6944450764
Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτι-

μες για το Σύλλογό μας.
Εκ του ΔΣ



Του Πάρη Παπακανάκη

Μου άρεσε τα καλοκαίρια να “δραπε-
τεύω” συχνά πυκνά από την περίκλειστη 
γειτονιά της εκκλησίας των Αγίων Κηρύκου 
και Ιουλίττας (όπου ήταν το σπίτι μας), να 
ανηφορίζω την οδό Έλλης και διασχίζοντας 
στη συνέχεια τα στενά δρομάκια της συνοι-
κίας της Κυριώτισσας, να καταλήγω στην 
αρχή σχεδόν της οδού Ρήγα Φεραίου, όπου 
ήταν το σπίτι της μαμούλας Ντίγκας* (* για-

γιά Αικατερίνη, από την πλευρά της μητέρας μου). 
[ Η μητέρα μου είχε βεβαιωθεί ότι μπορούσα να κάνω τη διαδρο-

μή με ασφάλεια και ήταν μια συμφωνημένη παραχώρηση. Ήταν άλ-
λωστε διαφορετικές οι κοινωνικές κλπ συνθήκες της πόλης μας στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘60…] 

Εκεί, σ’ ένα υπερυψωμένο φυσικό πλάτωμα (σήμερα ακριβώς 
πάνω από το Βυζαντινό Μουσείο και δίπλα από τα ανακατασκευ-
ασμένα οθωμανικά σπίτια) ήταν ο παιδικός μου παράδεισος! Ανά-
μεσα σε χόρτα, αγριοσυκιές και βρωμοκαρυδιές είχε το στέκι της 
μια “τσακαλοπαρέα” από μεγαλύτερα αγόρια της γειτονιάς, που μου 
μάθαιναν όλες τις ομορφιές της ζωής: να παίζω μπίλιες, να κάνω 
σφεντόνες, να σκαρφαλώνω στα βράχια του γκρεμού, να κατασκευ-
άζω και να πετάω χαρταετούς, να βουτάω το κεφάλι μου κάτω από 
την εξωτερική βρύση της γιαγιάς για να δροσιστώ από την κάψα 
του καλοκαιρινού παιχνιδιού…  

Το υπερυψωμένο πλάτωμα της Ρ. Φεραίου, δίπλα από το 
σημερινό Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας

Ένα τέτοιο πρωινό που προμηνούσε τη ζέστη της ημέρας, ίσα 
που πρόλαβα την παρέα των μεγάλων αγοριών, καθώς αναχωρού-
σε με ξέχειλο ενθουσιασμό για “περιπέτεια”. «Σήμερα θα πάμε στο 
ποτάμι… Δεν μπορείς να έρθεις εσύ, είσαι μικρός!» μου είπε κοφτά 
ο Λευτέρης (όνομα και πράμα ο τυπάκος), ο “αρχηγός” της παρέας, 
και πήρε πρώτος το δρόμο προς την πλατεία Ωρολογίου (τη σημερι-
νή οδό Μιαούλη). 

Μπροστά οι μεγάλοι με γοργό βηματισμό και ζωηρά χάχανα, 
ξοπίσω τους εγώ τρέχοντας για να μη τους χάσω από τα μάτια μου, 
διασχίσαμε την πλατεία Ωρολογίου και πήραμε την κατηφοριά, αφή-
νοντας πίσω μας την κλινική του Αρχοντούλη, με κατεύθυνση τη γέ-
φυρα του “Στρατού” (τη σιδερένια γέφυρα που είχε κατασκευάσει ο 
στρατός σε αντικατάσταση της καταστραμμένης πέτρινης γέφυρας 
του “Φούρναρη”). 

 Η πλατεία Ωρολογίου τη δεκαετία του ’60. Αριστερά (το λευ-
κό κτήριο) η κλινική Αρχοντούλη και απέναντι η οικία Ωρολο-

γά, η αρχή για το μονοπάτι της “Βασίλισσας Βεργίνας” 

Με υπερπροσπάθεια πρόλαβα και είδα τους προπορευόμε-
νους μεγάλους να στρίβουν αριστερά, πριν πατήσουν πάνω της. 
Πεισματικά τους ακολούθησα και βρέθηκα να βαδίζω πασχίζοντας 
σ’ ένα σκιερό από την πυκνή βλάστηση λιθόστρωτο δρομάκι. Λα-
χανιασμένος έπεσα ξαφνικά πάνω τους, ενώ έκαναν στάση για να 
ξεδιψάσουν στη βρύση κάτω από το ξύλινο κιόσκι. Με υποδέχτηκαν 

ξαποστέλνοντάς μου όποιο “κοσμητικό επίθετο” γνώριζαν… 
Μέχρι να ξεδιψάσω και να ξαναβρώ φυσιολογική αναπνοή, οι 

μεγάλοι λίγα μέτρα παράμερα είχαν ολοκληρώσει μια γρήγορη και 
ταραχώδη σύσκεψη. Δεν μπορούσα να ακούσω ακριβώς τι έλεγαν, 
γιατί ο θόρυβος των νερών του ποταμού σκέπαζε τη συνομιλία 
τους. Σε λίγο με πλησίασε ο Λευτέρης φανερά εκνευρισμένος, μ’ άρ-
παξε από τον γιακά και, ενώ με έσερνε σχεδόν, μου είπε επιτακτικά: 
«Μην ξεμακρύνεις βήμα από δίπλα μου! Ακούς σπόρε;»

Συνεχίσαμε την πορεία μας στο ίδιο μικρό μονοπάτι παράλληλα 
από το ποτάμι, μόνο που η βλάστηση γύρω ήταν πια οργιαστική. 
“Τα χρειάστηκα”, αλλά τρέμοντας περισσότερο το άγριο βλέμμα του 
Λευτέρη, συνέχισα να βαδίζω χωρίς να ξεστομίσω το παραμικρό 
παράπονο. Σταματήσαμε μετά από λίγο σ’ ένα πλάτωμα της όχθης. 
Στο σημείο εκείνο, πυκνά διάσπαρτα βράχια προέβαλλαν μέσα στα 
νερά που κυλούσαν σχετικά πιο ήρεμα στην κοίτη του ποταμού. 

Ο Λευτέρης έβγαλε από την τσέπη του μια χοντρή χαρτοσακού-
λα παντοπωλείου κι έναν σουγιά. Ακούμπησε πάνω σε μια μεγάλη 
πέτρα δίπλα μου τη χαρτοσακούλα δίνοντάς μου βλοσυρός εντολή 
να την προσέχω, διάλεξε από τριγύρω δυο τρία λεπτά κλαδιά κι 
έκανε με τον σουγιά μυτερή τη μία άκρη τους. Στη συνέχεια έβγαλε 
από τη χαρτοσακούλα ένα πολυκαιρισμένο λουκάνικο και το έκοψε 
σε μικρά κομμάτια, τα οποία πέρασε με επιδεξιότητα στα κλαδιά. 
Όλη αυτή την ώρα κοιτούσα σχεδόν εκστασιασμένος, δίχως να πω 
λέξη...  

«Κοίταξε τώρα τι κάνουμε και… μάθε το καλά! Το καλό που σου 
θέλω…» μου είπε με νόημα ο Λευτέρης κι αμέσως με ακροβατική 
άνεση σαλτάρισε πάνω σε μία από τις ποταμόπετρες, βυθίζοντας 
στο νερό κοντά στη βάση της το ένα από τα δολωμένα κλαδιά. Μετά 
από κάποια λεπτά αναμονής σε απόλυτη σιγή, αποφασιστικά βού-
τηξε το ελεύθερο χέρι του στο νερό παράλληλα με το κλαδί και όταν 
το έβγαλε, κρατούσε με τα ακροδάχτυλά του ένα κακομούτσουνο 
πλάσμα με μακριά  μουστάκια, μεγάλες δαγκάνες, μακρόστενο 
σώμα και αρκετά αρθρωτά 
πόδια στο πλάι. Ξαφνιάστη-
κα στη θέα του, αλλά έκανα 
μεγάλη προσπάθεια να δεί-
χνω ψύχραιμος.

«Είναι μια καραβίδα, μι-
κρέ…» μου εξήγησε με γάρ-
γαρο γέλιο -το πρώτο εκείνη 
την ημέρα- ο Λευτέρης (που 
προφανώς κατάλαβε ότι “εί-
χε παγώσει το αίμα μου” α-
πό το θέαμα) «…πάρ’ την 
και βάλ’ την μέσα στη χαρ-
τοσακούλα!». Ξεπερνώντας 
κατά πολύ τα ψυχικά μου 
όρια, πλησίασα με ασταθή 
βήματα πάνω στα βράχια, 
την πήρα διστακτικά από το 
χέρι του και με γρήγορες κι-
νήσεις έκανα αυτό που μου 
είπε… 

Η ίδια σκηνή επαναλήφθη-
κε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φο-
ρά, άλλοτε με επιτυχημένους 
βηματισμούς πάνω στις πέ-
τρες κι άλλοτε τσαλαβουτώ-
ντας στα δροσερά νερά του 
Τριποτάμου. Κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν ανατρίχιαζα πλέ-
ον στο άγγιγμα του γλοιώδους ποταμίσιου πλάσματος και τότε μόνο 
άφησα το βλέμμα μου να περιστραφεί χαλαρά τριγύρω:

Λίγα μέτρα πιο πάνω, οι υπόλοιποι της παρέας προσπαθούσαν 
κι αυτοί με ανταγωνιστικό πάθος να ξεπεράσουν την επιδεξιότητα 
του Λευτέρη και να γεμίσουν με καραβίδες τις δικές τους χαρτοσα-
κούλες. Λίγο πιο ψηλά, στις βάθρες, σε απόλυτη αντίθεση με τη 
δική μας ένταση, ένας κύριος με γαλήνιες κινήσεις έριχνε και μάζευε 
την πετονιά με το καλάμι ψαρέματος (όπως μου εξήγησε ο Λευτέ-
ρης). Από την αντίθετη κατεύθυνση, πάνω στη γέφυρα, μια συντρο-
φιά νεαρών μας παρακολουθούσε μέσα σε ανταλλαγές σχολίων και 
χειρονομίες… 

Ψάρεμα στον Τριπόταμο τη δεκαετία του ‘60

Νεανική συντροφιά στον Τριπόταμο στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘60 (Αρχείο Δέσποινας Ρούσου)

«Άσε τις ρομάντζες, μικρέ και δούλευε! Πρέπει να βγάλεις το ει-
σιτήριό σου…»  με επανέφερε ορθά-κοφτά ο Λευτέρης. Δεν κατάλα-
βα βέβαια τι ήταν αυτό που “έπρεπε να βγάλω” και “γιατί”, αλλά πού 
να τολμήσω να του κάνω ερώτηση… Πήρα λοιπόν βιαστικά-βια-
στικά κι εγώ ένα δολωμένο κλαδί κι άρχισα τις πρώτες αυτόνομες 
απόπειρες “καραβιδοσυλλήψεων”.

Πέρασαν δυο-τρεις ώρες μέσα σε επιφωνήματα απογοήτευσης 
(ως επί τω πλείστον), θριαμβολογίες (αραιά και πού), κραυγές πό-
νου από δαγκωματιές (συχνά-πυκνά), τσαλαβουτήματα (σχεδόν 
μόνιμη κατάσταση) και δεχόμενος “με το τσουβάλι” πειράγματα των 
μεγαλύτερων του τύπου: «Πιο πολύ είναι το βάρος του λουκάνικου 
που ξοδεύει απ’ το βάρος των καραβίδων που πιάνει!», «Δεν πειρά-
ζει, θα είναι καλοθρεμμένες την επόμενη φορά που θα έρθουμε!!!» 
κλπ. κλπ. Δεν με πτοούσε όμως τίποτε από όσα μου έσερναν, 
καθώς μέσα μου είχε αφυπνισθεί πλέον το “αρχέγονο ένστικτο του 
κυνηγού”… 

Σταμάτησα μόνο όταν η επιβλητική φωνή του Λευτέρη μας ανα-
κοίνωσε: «Μάγκες, τα μαζεύουμε, τα βγάλαμε τα εισιτήρια! Πάμε!!!». 
Οι υπόλοιποι έβγαλαν αμέσως επιφωνήματα θριάμβου, ενώ εγώ 
και πάλι είχα μέσα μου την απορία “τι είναι αυτά που βγάλαμε” και 
“γιατί”, αλλά οι στιγμές δεν ήταν καθόλου κατάλληλες για ερωτήσεις. 
Έπρεπε επειγόντως να επικεντρωθώ στην υπερπροσπάθεια να 
ακολουθώ τον ρυθμό των μεγάλων. Σύντομα βρεθήκαμε να “παρε-
λαύνουμε με στρατιωτικό βηματισμό” πάνω στη μεταλλική γέφυρα 
(εισπράττοντας πλουσιοπάροχες αποδοκιμασίες αγανάκτησης από 
τις νοικοκυρές των γειτονικών σπιτιών) με κατεύθυνση προς την 
ανηφόρα για το 5ο Δημοτικό Σχολείο…

Η γέφυρα του Στρατού τη δεκαετία του ’50 (Αρχείο Π. Ζέρβα) 

(Συνεχίζεται)

ΥΓ.
Προς αποφυγή 

παρερμηνε ιών, 
διευκρινίζω ότι τα 
τελευταία χρόνια 
ΔΕΝ επιτρέπεται 
το ψάρεμα στον 
Τριπόταμο, λόγω 
δραματικής μείω-
σης του πληθυ-
σμού της άγριας 
πέστροφας.
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CMYK

Ο «δικός μου» Τριπόταμος (I)
Στο κιόσκι για καραβίδες!

Σύλληψη καραβίδας με δόλωμα



Γράφει ο 
Αναστάσιος Βασιάδης

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 
με απόφαση που ψηφίστηκε από την 
Γενική Συνέλευση το 1990, ανακήρυξε 
την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, ως 
Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων. 
Εκείνη η απόφαση επικαιροποιείται κά-
θε χρόνο με τις διάφορες ανακοινώσεις 
αρχών, φορέων και θεσμικών παραγό-
ντων.

 Η ιδιαίτερη σημασία που εμπεριέχε-
ται στην ανακήρυξη της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων, η οποία 
δεν μπορεί παρά να ισχύει για κάθε ημέρα του χρόνου, αναδείχθη-
κε σε μεγάλο βαθμό κατά την διάρκεια της επιδημικής κρίσης με τα 
ιδιαίτερα προβλήματα που καταγράφηκαν ιδιαίτερα σε άτομα της 
τρίτης ηλικίας. Αποτελεί γενικότερα διαπιστούμενο το γεγονός ότι, 
η υπογεννητικότητα, η σημαντική αύξηση του μέσου όρου ζωής 
του ανθρώπου και η μεταναστευτική τάση των νέων σε αναζήτηση 
καλύτερων και αποδοτικότερων συνθηκών απασχόλησης, έχουν 
οδηγήσει τον πληθυσμό της χώρας μας σε δημογραφική γήρανση, 
πράγμα το οποίο είναι καθημερινά αισθητό στον κοινωνικό περίγυ-
ρο. 

Με το δεδομένο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ά-
τομα της τρίτης ηλικίας είναι σύνθετα, ιδιαίτερα από οικονομικής 
και κοινωνικής πλευράς, έχουν καθιερωθεί θεσμοί και διαδικασίες 
στήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων, όπως είναι τα διάφορα 
Ιδρύματα, οι Οίκοι Ευγηρίας, τα ΚΑΠΗ και τα προγράμματα ΕΣΤΙΑ 
που αποτέλεσαν επιτυχημένους και αποδεκτούς θεσμούς.

 Παρ όλες αυτές τις σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της ανοιχτής 
προστασίας των ηλικιωμένων, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 
περασμένης ηλικίας προσώπων που διάγουν μοναχικό βίο στα 
σπίτια τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης, οι οποίες 
δεν υποστηρίζονται από την υφιστάμενη κοινωνική υποδομή. Αυτές 

οι ανάγκες κατέστησαν ιδιαίτερα επιτακτικές στην εποχή της επιδη-
μικής κρίσης, πολύ περισσότερο όταν κατά τεκμήριο τα πρόσωπα 
αυτά και λόγω μοναχικότητας, στερούνται της ευχέρειας χρήσης 
των ηλεκτρονικών μέσων, που συνήθως ενεργοποιούνται για τους 
εμβολιασμούς, τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων κλπ. 

Τα ηλικιωμένα αυτά πρόσωπα χρειάζονται ειδικότερη υποστή-
ριξη, με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν περιοδικές ιατρικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις, επισκέψεις στο σπίτι από κοινωνικούς 
λειτουργούς και νοσηλευτικό προσωπικό, υγειονομικές συμβουλές, 
νομική καθοδήγηση και μελέτη συνθηκών διαβίωσης. 

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών αυτών προσπαθούν να κα-
λύψουν τα διάφορα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και υπο-
στήριξης. Αυτά όμως δεν αρκούν, όπως διαφάνηκε ιδιαίτερα κατά 
την διάρκεια της επιδημικής συγκυρίας που βίωσε ολόκληρη η 
κοινωνία. 

Όσες υπηρεσίες και αν καθιερώσει για τους ηλικιωμένους η πο-
λιτεία, τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει την ανθρώπινη επαφή 
και επικοινωνία που αποτελεί το θεμέλιο της οποιασδήποτε κοινω-
νικής προσέγγισης. 

Είναι καθήκον επομένως του κάθε ανθρώπου, να μη αδιαφορεί 
για τον ηλικιωμένο γείτονα που οι συνθήκες της ζωής όρισαν να 
διάγει μοναχικό βίο. Όσο και αν ο σύγχρονος αγώνας της ζωής και 
οι τρέχουσες απαιτήσεις επιβάλλουν ένα συνεχές τρέξιμο, πάντα 
περισσεύει ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μια «καλημέρα».

 Αυτή η ανέξοδη και ταπεινή «καλημέρα», για τον μοναχικό 
ηλικιωμένο συνάνθρωπο έχει ανεκτίμητη αξία που δεν μπορεί να 
συγκριθεί με κανένα κοινωνικό πρόγραμμα, όσο ενισχυμένο και αν 
είναι. Αυτή η «καλημέρα» είναι που θα αναδείξει τα όποια δυσχερή 
προβλήματα βιώνει στη ζωή του ο ηλικιωμένος γείτονας και θα 
δρομολογήσει την αντιμετώπιση τους. 

Με αφορμή επομένως την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων ας 
υπάρξει μια γενικότερη περισυλλογή και ας καταστεί συνείδηση ότι 
η τρίτη ηλικία και τα προβλήματα που την συνοδεύουν, αποτελεί 
τον ορίζοντα όλων.

 Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
συνεχίζει και ολοκληρώνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρ-
τισης διάρκειας 90 ωρών  τον Οκτώβριο του 2022, στο πλαίσιο 
της δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
για Νέους Γεωργούς με Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις», στο 
πλαίσιο του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη Μι-
κρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. 

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης 
θα γίνει σύμφωνα με την  4491/02-11-2021 Απόφαση Ένταξης 
Πράξης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών 
(ΑΔΑ: 69ΟΡ4653ΠΓ-ΜΓ9), με Κωδικό ΟΠ-
ΣΑΑ: 0030381278.  

Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης 
απευθύνεται σε αυτούς των οποίων οι πρά-
ξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρό-
σκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για 
ένταξη στο Υπομέτρο 6.3.  του ΠΑΑ της 
Ελλάδας 2014-2020.  

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο Κέ-
ντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πέλλας. 

Η  υλοποίηση του εναπομείναντος προ-
γράμματος  αφορά την ακόλουθη κατηγορία 
κατάρτισης: «Συνδυαστική Παραγωγή: φυτι-
κή-ζωική-μελισσοκομία».

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-υ-
πόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν 
άμεσα με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας.
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CMYK

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα προγράμματα κατάρτισης

Θερινή κατασκήνωση 
λυκόπουλων 

και προσκόπων του 
3ου Συστήματος Βέροιας 

στο Μάναγρο Χίου
 

Από τις 4 έως τις 14 Ιουλί-
ου, Λυκόπουλα και Πρόσκοποι 
του 3ου Συστήματος Βέροιας 
με την βοήθεια Ανιχνευτών και 
με την συνοδεία των Βαθμο-
φόρων, πραγματοποίησαμε 
μια μοναδική κατασκηνωτική 
εκδρομή στο Προσκοπικό  Κέ-
ντρο του Σ.Ε.Π. στο Μάναγρο 
της Χίου, μαζί με την Ομαδα 
Προσκοπων του 8ο Σύστημα-
τος Αεροπροσκόπων του νη-
σιού.

Παιχνίδια, πεζοπορίες, μπά-
νια στην παραλία, διαμονή 

στην ύπαιθρο, παιχνίδια, προσκοπικές γνώσεις, τραγούδια 
και θέατρο, είναι λίγες από τις δραστηριότητες που έκαναν 
όλους να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα και να νιώσουν την 
αξία της φιλίας, της αγάπης και της χαράς που προσφέρει ο 
προσκοπικός τρόπος ζωής. Αποκορύφωση ήταν η  πυρά της 
λήξης στο Προσκοπείο της πόλης της Χίου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται για την χορηγία ειδών 
τροφοδοσίας και υλικών εξοπλισμού στους χορηγούς Αλε-
ξιάδη Φωτη, Κορδονίδη Μιχάλη από την εταιρεία Πασσιάς, 
Δημούλα Γιώργο, Τσιούντα Αθανάσιο, τον Ραδη Απόστολο 
και την εταιρεία Καμουφλάζ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας 
Κώστα Καλαιτζίδη για έξοδα της μετακίνησης του λεωφορείου. 
Στις μαγείρισσες Αντωνίου Χριστίνα (μέλος ΕΚΣ του Συστήμα-
τος μας), Μπαχαρίδου Γιάννα και Δουλδούρη Χριστίνα.  Και 
φυσικά στους γονείς που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους 
σε μία τόσο μακρινή δράση.

Για την ζεστή φιλοξενία  ευχαριστούμε επίσης τον Περιφε-
ρειακό Έφορο Χίου, Φώντα Σταμπέλο, όπως και το 8ο σύστη-
μα Αεροπροσκόπων Χιου, το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων 
Χίου και ειδικά τους κυβερνήτες – κελεμβάρχους ναυτοπρο-
σκόπους.

Μια Προσκοπική Κατασκήνωση, δίνει αξέχαστες εμπειρίες 
και βιώματα στα παιδιά. Δημιουργεί φιλίες παντοτινές, στιγμές 
δυνατές, με ομαδική δουλειά, υπάρχει η πραγματική γνωριμία 
του ενός με τον άλλο, η δημιουργία, η σχέση ζωής, η παντοτι-
νή φιλία.

Η προσπάθεια όλων εμάς των ενήλικων εθελοντών είναι 
να συμβάλλουμε στη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
με το αξεπέραστο ομαδικό συνεργατικό σύστημα του προ-
σκοπισμού. Δώσαμε και πάλι τον καλύτερο εαυτό μας για «να 
κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο από ότι τον βρήκαμε»

Ήμουν και εγώ εκεί. 
Εκ μέρους του επιτελείου της κατασκήνωσης του 3ου 

Συστήματος Προσκόπων Βέροιας
Δημήτρης Πυρινός, 

Μέλος της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βεροίας

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τριανταφύλλου, 
αναπληρωτής του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα
Με απόφαση του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα - η οποία αναρτήθηκε χθες Παρασκευή (30.09.2022) στο πρόγραμμα Διαύγεια -  ο-

ρίζεται,  σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου,  ως αναπληρωτής του ο Αντιδήμαρχος  Γεώργιος  Τριανταφύλλου, καθ’ ύλην αρμό-
διος σε θέματα Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις Δημάρχου υπ’ αρ. 115/2022 και 117/2022.



Στην αγωνιστική δράση ξα-
ναμπαίνουν οι παλαίμαχοι πο-
δοσφαιριστές του ΓΑΣ & ΠΑΕ 
Βέροια για το τρέχον έτος με 
την προγματποίηση φιλικού 
παιχνιδιού την Δευτέρα 10 Ο-
κτωβρίου 2022 εντός έδρας ( 
το γήπεδο θα οριστεί τις προσε-
χείς μέρες) 

Αντίπαλος η Δόξα Δράμας η 
οποία στο παρελθόν ανέδειξε 
σπουδαίους παίκτες , ΄πως οι 
Τάκης και Θανάσης Λουκανίδης 
( και οι δύο διετέλεσαν προπο-
νητές στην Βέροια) Στράντζαλης 
, Φιλίππου , Μπανάσας, Αθα-
νασιάδης, Χατζηελευθερίου, Μι-
χαηλίδης ενώ  έχει αγωνιστεί σ 
αυτήν και ο Βεροιώτης Χρήστος 
Υδαντίδης.  Το εν λόγω φιλικό 
θα δοθεί σε ανταπόδοση της φι-
λοξενίας  που έτυχαν στην Δρά-
μα οι παλαίμαχοι της Βέροιας. 

Επίσης καλούνται να επικοι-
νωνήσουν με τα μέλη του ΔΣ. οι παλαίμαχοι 

να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για 
την διεξαγωγή του φιλικού. 

ΓιατοΔΣ
ΟΠρόεδρος-ΤάκηςΠαπατζίκος
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Την ιστορική 
ομάδα του Διο-
μήδη Άργους 

υποδέχεται το Σάββατο 
1 Οκτωβρίου (4:00 μ.μ.) 
ο Ζαφειράκης Νάουσας, 
για την 3η αγωνιστική 
της Handball Premier.

Ο αγώνας έχει αέρα… “πρεμιέ-
ρας” καθώς είναι ο πρώτος που 
θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμνα-
στήριο του ΔΑΚ Νάουσας μετά 
τις εργασίες ενεργειακής αναβάθ-
μισης – ανακαίνισης που έγιναν 

στο χώρο και επί της ουσίας, ο 
πρώτος εντός έδρας αγώνας της 
ομάδας.

Στον εμφανώς αναβαθμισμένο 
χώρο του κλειστού της Νάουσας, 
οι φίλοι του χάντμπολ και του Ζα-
φειράκη θα έχουν την δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν έναν ποιο-
τικό αγώνα χάντμπολ, στον οποίο 
και οι δύο πλευρές θα παλέψουν 
για τους δύο βαθμούς της νίκης.

Το φιλοξενούμενο σωματείο 
του Διομήδη Άργους έχει μεγάλη 
πορεία στο χώρο του χάντμπολ 
καθώς είναι η πρώτη ελληνική 
ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊ-

κό τρόπαιο και συγκεκριμένα το  
Challenge Cup του 2012 και αγω-
νίζεται περισσότερο από δεκαετία 
στο κορυφαίο πρωτάθλημα της 
χώρας.

Η δυναμική της αντίπαλης ο-
μάδας είναι μια πρόκληση για τον 
ενισχυμένο μεταγραφικά Ζαφειρά-
κη, ο οποίος παρά τις ήττες στο 
ξεκίνημα του παρουσιάζει όλο και 
καλύτερη εικόνα. Ας μην ξεχνάμε 
πως μόλις πριν λίγες μέρες μπήκε 
για πρώτη φορά να προπονηθεί 
στον χώρο του γηπέδου της Νά-
ουσας λόγω των εργασιών που 
εκτελούνταν.

Ιδιαίτερο στοιχείο της αναμέ-
τρησης αποτελεί πως ο έμπειρος 
τεχνικός της ομάδας της Νάου-
σας, Κώστας Δεληγιάννης στο πα-
ρελθόν υπήρξε προπονητής και 
του Διομήδη. Ενώ άξιο αναφοράς 
είναι πως στην ομάδα του Άργους 
αγωνίζεται φέτος ο Ναουσαίος α-
θλητής Χρήστος Τσιγαρίδας.

Η διοίκηση του Ζαφειράκη κα-
λεί όλους τους φιλάθλους να βρε-
θούν στο κλειστό της Νάουσας για 
να στηρίξουν την προσπάθεια της 
ομάδας! Το Σάββατο 1 Οκτωβρί-
ου, στις 4:00 μ.μ., στο ανακαινι-
σμένο ΔΑΚ Νάουσας!

Σάββατο 01-10-2022

08:00-14:30 ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέ-

ναντι από βενζινάδικο 

Γαλάνη) 23310-73324

08:00-14:30 ΣΙΜΟΥ 

ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 

23310-73124

08:00-14:30 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32 

23310-22968

14:30-21:00 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΝΔΟΥ 15 ΚΑΙ ΚΑ-

ΡΑΤΑΣΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-65931

19:00-21:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

21:00-08:00 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

Κυριακή 02-10-2022

08:00-14:30 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 20 - 

ΚΤΕΛ 23310-27355

14:30-21:00 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑ-

ΡΗ 29-31 (πλατεία Τσερμένι) 23310-65770

19:00-21:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

21:00-08:00 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ 8 (στενό Ν. Δημαρχείου) 23310-25669

Δευτέρα 03-10-2022

14:30-21:00 ΜΠΑΛΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 18 ΚΑΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-29759

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 

1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

21:00-08:00 ΝΕΔΕΛΚΟΥ (ΟΥΤΑ) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑΒΑ 

1 (δίπλα στο ΙΚΑ) 23310-66649

Φαρμακεία

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

03-10-2022 μέχρι 

09-10-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Το πρώτο 
Σαββατοκύ-
ριακο του 

Οκτωβρίου ανήκει 
στον σπουδαίο 
Δημήτρη Γκίμα. 
Το διήμερο 1-2 
Οκτωβρίου ο 
διοργανωτής 
Φίλιππος Βέροιας, 
ο Αίας Ευόσμου, 
η Γέφυρα και 
τα Τρίκαλα, θα 
συμμετάσχουν σε 
τουρνουά μνήμης 
στο ΔΑΚ “Δημή-
τριος Βικέλας” 
και στην αίθου-
σα που πήρε το 
όνομα του «Δημή-
τρης Γκίμας» του 

Μακροχωρίου.

Το 2ο τουρνουά “Δη-
μήτρης Γκίμας” πραγμα-
τοποιείται σε συνδιοργά-
νωση με το ΚΑΠΑ Βέροιας 
και έχει οριστεί γενική εί-
σοδος στα 2€, η οποία θα 
διατεθεί εξ’ ολοκλήρου για 
τις ανάγκες του φιλανθρω-
πικού σωματείου “Πρωτο-
βουλία για το Παιδί”.

Αναλυτικάτοπρό-
γραμμα

Σάββατο 1/10
17:00 ΑΠΣ Φίλιππος 

Βέροιας – ΜΓΣ Γέφυρας
19:00 ΑΠΣ Αίας Ευό-

σμου – Τρίκαλα Basket

Κυριακή 2/10
15:00 Μικρός Τελικός
17:00 Μεγάλος Τελικός

2ο Τουρνουά 
Μπάσκετ

«Δημήτρης Γκίμας»
στις 1-2 Οκτωβρίου

Φιλικό οι Παλαίμαχοι της Βέροιας
με την Δόξα Δράμας

Ο Ζαφειράκης Νάουσας υποδέχεται τον Διομήδη Άργους!
Την στήριξη των φιλάθλων ζητάει το Δ.Σ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

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

To διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου 
κατόπιν αδελφικής προσκλήσεως 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. 
Χρυσοστόμου θα μεταβεί στα Τρί-
καλα Θεσσαλίας, όπου θα προε-
ξάρχει της τοπικής εορτής πάντων 
των εν Τρίκκη Αγίων.

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. στο Μητροπολιτικό Κέ-
ντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
Ναούσης θα παραστεί και θα χαι-
ρετίσει την τιμητική εκδήλωση της 
Ιεράς Μητροπόλεως και του «Ιδρύ-

ματος Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» για τα 
200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της ηρωικής πόλεως.

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτου. Στο τέλος θα τελέσει μνημόσυνο για τα κοιμηθέ-
ντα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας.

Από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα, όπου 
θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΧΟΒΙΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ανοιχτή πρόσκληση σε ομιλία 
του Παναγιώτη Φίτζιου

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8.30 μ.μ. θα 
πραγματοποιηθεί ομιλία στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: «Ηρακλής Φίτζιος, ο ηρωι-
κός ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΗΣΕΑΣ του Μακεδονικού Αγώνα στη Δυ-
τική Μακεδονία». Ομιλητής θα είναι ο Παναγιώτης Φίτζιος, 
Αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εγγονός 
του Ηρωικού Μακεδονομάχου.

Σας προσκαλούμε στην παραπάνω εκδήλωση ελπίζο-
ντας ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Από τις 21 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμων, συνοδευόμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας, επισκέφθηκε προσκυνηματικά την ιερά νήσο της Πάτμου.

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής του παρέστη συμπροσευχόμε-
νος στα εγκαίνια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Ιερομάρτυρoς 
Πλάτωνος του Πατμίου στην περιοχή της Εψημιάς, το οποίο ανή-
γειρε ο μακαριστός Επίσκοπος Τράλλεων Ισίδωρος, με τον οποίο 
συνεδέετο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

 Τα εγκαίνια τέλεσε ο ανιψιός του μακαριστού Επισκόπου Τράλ-
λεων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 
κ. Πλάτων, ο οποίος στη συνέχεια φιλοξένησε αβραμιαία τους συ-
μπροσευχηθέντες αρχιερείς.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας παρέστη ακόμη συμπρο-
σευχόμενος κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την εορτή της 
μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του ηγαπημένου 
μαθητού του Κυρίου, στην πανηγυρίζουσα Ιερά Πατριαρχική και 
Σταυροπηγιακή Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
καθώς και κατά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στη γυναικεία Ιερά 
Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητρός Ηγαπημένου.

 Επίσης προσεκύνησε στο ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως και 

επισκέφθηκε προσκυνηματικά και άλλους ιερούς τόπους και ασκη-
τήρια της νήσου. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί της Αποκαλύψεως 
ο Σεβασμιώτατος είχε τη χαρά να συναντηθεί με τους Σεβασμιωτά-
τους Μητροπολίτες Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο, 
Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκο-
πο Αμορίου κ. Νικηφόρο, τον Πατριαρχικό Έξαρχο της Πάτμου Πα-
νοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλο 
και άλλους κληρικούς. 

Ακόμη συναντήθηκε με τον καταγόμενο από τη Βέροια ση-
μαιοφόρο του Λιμενικού Σώματος κ. Νικόλαο Δάσκαλο, ο οποίος 
υπηρετεί ως λιμενάρχης στην Πάτμο και του ευχήθηκε δύναμη στο 
δύσκολο έργο του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέ-

ντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για 
τις δωρεές τους:

1. Γεύμα στο ρεστοράν ‘’Παπαγάλος’’ από τον κύριο Πρόδρο-
μο Χατζόγλου και τα παιδιά του εις μνήμην της πολυαγαπημένης 
συζύγου και μητέρας Μαρίας Χατζόγλου. 

Ο θεός ας την αναπαύσει οπλίζοντας με υπομονή τους οικεί-
ους της.

2. Τον κ. Ηλία Απλακίδη για την ευγενική προσφορά του στο 
Κέντρο μας.

3. Την κ. Ιφιγένεια Βασιλειάδου για την προσφορά λαχανικών 
και φρούτων.

4. Την κ. Σπυριδούλα Μαυροκεφαλίδου για την προσφορά 
φρούτων.

5. Το κρεοπωλείο ΜΟΡΦΙΔΗΣ για την προσφορά τους στο 
γεύμα των παιδιών. 

6. Το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ του Αντώνη Ποταμόπουλου για την προ-
σφορά φαρμάκων για τις ανάγκες του κέντρου.  

Για το Δ.Σ.
Η εθελόντρια Διευθύντρια

 Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα.

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Τιμητική Εκδήλωση για 
τα 200 χρόνια από το 

Ολοκαύτωμα της Ναούσης
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και το 

Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
διοργανώνουν, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 7:00 μ.μ., στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα 
τιμητική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της ηρωι-
κής και αγιοτόκου πόλεως.

 Στην εκδήλωση θα τιμηθούν προσωπικότητες που συνέβαλαν 
στην ανάδειξη της Θυσίας των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, 
ενώ μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουν ο Βυζαντινός Χορός του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης υπό τη διεύθυνση 
του Άρχοντος Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Ορδουλίδη και η Σχολική Χορω-
δία Βεροίας και η Χορωδία Π.Σ. Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» υπό τη διεύθυν-
ση της κ. Ελένης Αναγνώστου. 

 Είσοδος Ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 1 Ο-

κτωβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στα Τρί-
καλα Ημαθίας η Ελπινίκη Κουϊδου σε 
ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 30 Σε-

πτεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
Π. Σκυλιτσίου η Σοφία Σαραμιχαηλί-
δου σε ηλικία 84 ετών.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει στους οικεί-
ους της ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Ευλαβικό προσκύνημα του Μητροπολίτη 
στην ευλογημένη νήσο της Πάτμου



12 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr του Σαββατοκύριακου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 
Παλατίτσια εντός του οι -
κισμού 480 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με αποθήκη 

και αχυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 6973 
358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 240 
τ.μ. στην περιοχή Πιερίων, 
δίπλα στην πρώην ALPHA 
BANK. Τηλ.: 6976 985722.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-

ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα πλήρως ανακαινισμένο, 
στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 
δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-
ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά στα Πα-
νεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 
008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 
1ος όροφος, ανακαινισμένο, 
χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-
νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 
6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. 
πατάρι, εξαιρετικής προβολής 
σε άριστη κατάσταση κοντά 
στη Γέφυρα Κούσιου. Πληρ. 
τηλ.: 6972 269839 κος Γιώρ-
γος.

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 
τ.μ., ανατολικο όλα πρό-
σοψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 3ος 
όροφος, κοντά σε αγορά, 
στάσεις, Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
νεαρά υπάλληλος φαρμα-
κείου. Τηλ.:6956483486.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

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

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

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-

τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. 
Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΙΚΕ – GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου-βο-
ηθό λογιστή για τη στελέχωση του 
λογιστηρίου της στη Βέροια. Πα-
λαιότερη εμπειρία σε αντίστοιχη ε-

μπορική εταιρία θα ληφθεί υπόψη. 
Αποστολή βιογραφικών: career@
greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ερ-
γασία σε εταιρία με σκαλωσιές. 
Τηλ.: 6942 462643 & 6982 021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητοπω-
λείο για πρωινες ώρες στη Βέροια. 
Τηλ.: 23310 27727, ώρες επικοι-
νωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα η-
λικιωμένης στο Ταγαροχώρι. Πληρ. 
τηλ.: 23310 71653 & 6984 427753.

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

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα 
και περιποίηση ηλικιωμένων, με πεί-
ρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 839715.

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

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, 
χωρίς παιδιά, με αρχές, για σο-
βαρό σκοπό. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 004915120919348.
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωριμία 

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

•ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100τμ 3ουορόφ.3δωμ. σαλοκουζίνα,μπάνιο 
112000ευρώ.
•ΑΚΡΟΠΟΛΗ πολυτελές 130τμ 2δωμ. σαλόνοκουζίνα, τζάκι,-
2μπανια,θερμοσυσσωρευτές,υπέροχη θέα, κλειστό parking 
190.000ευρώ.
•ΡΟΛΟΙ 105τμ 2οςοροφ. 3δωμάτια, σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο και 
αποθήκη. Χρειάζεται ανακαίνιση  55.000€ 
- ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ 2διαμερίσματα 100τμ το καθένα 2δωμάτια,σα-
λόνι,κουζίνα μπάνιο και δυνατότητα 3ουδωματίου 75.000ευρώ 
το καθένα.
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3ος οροφ. 139τμ,3δωμ, σαλονοκουζίνα,μπά-
νιο,αποθήκη, μεγάλο μπαλκόνι με θέα,120.000ευρώ.

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

ΠωλούνταιΚαταστήματα:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 80τμ γωνιακό πάνω σε κεντρικό δρόμο 
70.000ευρώ.
ΣΤΑΔΙΟΥ 150τμ.σε οικόπεδο 800τμ 150.000ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 40τμ 22.000ευρώ. ΚΕΝΤΡΟ110τμ ισόγειο και 100τμ  
υπόγειο. Τιμή συζητήσιμη.
ΠΕΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 500τμ σε οικόπεδο 4στρεμ.με 
πατάρι για διάφορες χρήσεις 900.000ευρώ. ΑΣΩΜΑΤΑ ταβέρ-
να 120τμ πλήρως εξοπλισμένη μαζί με διαμέρισμα 130τμ 1ου 
ορόφου 2Δ,ΣΚ,WC  270.000ευρώ
Πωλούνται χωραφοοικοπεδα
Οικόπεδο 850τμ  οικοδομήσιμο σε περιοχή κατω από την Ανοί-
ξεως 250.000ευρώ.
Οικόπεδο 1437τμ οικοδομήσιμο, αγροτεμάχιο5355τμ(και με 
άδεια αθλητικών εγκαταστάσεων),χωραφοοικόπεδο 4500τμ.
Τιμές συζητήσιμες.
Κουλούρα 844τμ οικοδομήσιμο 25.000ευρώ.
Εργατικές κατοικίες οικόπεδο 3,5 στρεμ.οικοδομήσιμο 
56.000ευρώ.
Κοντά στον Γαλαξία οικόπεδο οικοδομήσιμο 240τμ. 35.000ευρώ.
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 2στρεμ.οικοδομήσιμα 110.000ευρώ.

ΠΑΤΡΙΔΑ 2600τμ  οικοδομήσιμο 400τμ 50.000ευρώ.(μπορεί 
να πουληθεί και το μισό).
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 8στρεμ.30.000 ευρώ.
Πάνω στο δρόμο προς Πατριδα 16 στρέμματα 65.000ευρώ(-
δυνατότητα ενοικίασης- χρήση φωτοβολταϊκών)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

ΚΕΝΤΡΟ μεζονέτα 220τμ 5δωμ.σαλόνι τζάκι,κουζίνα με ηλ.συ-
σκευές,2μπάνια ηλιακό θερμοσίφωνα,ντουλάπες,ατομ. θέρ-
μανση-θερμοπομπούς 480ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 75τμ. 370ευρώ ή επιπλωμένο 420ευρώ,ανακαινισμέ-
νο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

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

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

ΕνοικιάζονταιΚαταστήματα:
Οδός Θεσ/κης 60τμ. 300€ 
ΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ χωραφοοικόπεδο 834 τμ. 400ευρώ.
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 60τμ 350 ευρώ.
ΚΕΝΤΡΟ 900τμ(300τμ ι ισόγειο 300τμ υπόγειο 300 
1ος)3000ευρώ
ΚΕΝΤΡΟ 83τμ με υπόγειο 800€ 
ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό 180τμ με υπόγειο πατάρι, είσοδο από δυο 
πλευρές και βιτρίνες 1200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 130τμ με υπόγειο και μεγάλη βιτρίνα 
1600ευρώ. 
ΚΕΝΤΡΟ σε πεζόδρομο 180τμ με πατάρι 650ευρώ.
Σε χωριό πολύ κοντά στην πόλη 64τμ πλήρως εξοπλισμένο για 
κρεοπωλείο 350ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 80τμ σε κεντρικό δρό μο 400 ευρώ.

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώ-
σεις Λογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932 
245383.

Τα ΓραφείαΠωλήσεων του κ. Γ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (τουλά-
χιστον) στον Κλάδο Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasin@yahoo.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού,  κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ., πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα, μέ-
σα στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας 
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 

(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας 
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
CSA_22, έως τις 16/10/22.

Η HygieneService, η μεγα-
λύτερη ελληνική εταιρία στο χώρο 
των Υπηρεσιών και πολυμαντι-
κών αναζητά πωλητή

Περιγραφή Θέσης
Πωλήσεις Ανάπτυξη πελατο-

λογίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•Προσανατολισμός στην επί-

τευξη στόχων με προσήλωση στο αποτέλεσμα
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο αντικείμενο
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-

ωμα μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info.
katerini@hygiene-service.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972023871
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.



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

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

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

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

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

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

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

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304
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Στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2022
Τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας για την καινοτομία και τις νέες 
τεχνολογίες παρουσίασε ο Α. Τζιτζικώστας 

Στα έργα και τις δράσεις, αλλά και τη συνολική πολιτική της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε η καινοτομία, η έρευ-
να και οι νέες τεχνολογίες να αποτελέσουν τον τέταρτο αναπτυ-
ξιακό πυλώνα της περιοχής, αναφέρθηκε στην ομιλία του στα 
εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης Beyond 2022 ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Η δεύτερη διοργάνωση της Beyond, μίας έκθεσης - σταθμό 
για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, μετά και την 
τεράστια επιτυχία της Beyond 2021, την καθιερώνει πλέον ως 
κορυφαίο σύγχρονο θεσμό, για την καινοτομία, τις νέες τεχνολο-
γίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τη συνδεσιμότητα, τη ρομποτική, 

την τεχνητή νοημοσύνη.
Η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στήριξε 

και συνεχίζει να στηρίζει τη Beyond. Η Περιφέρεια ως συνδιορ-
γανωτής της Beyond 2022, στο πλαίσιο της έκθεσης, σχεδίασε 
και διοργανώνει, μια σειρά από στοχευμένες εκδηλώσεις και 
δράσεις, από τις επενδύσεις στην καινοτομία, μέχρι το cyber 
bullying και το gaming.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στη στρατηγική της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας για την καινοτομία και τις νέες τεχνο-
λογίες, που χαράχτηκε σε τρεις άξονες:

Πρώτος άξονας η ταχύτερη ψηφιακή μετάβαση: Η πανδημία 
λειτούργησε ως επιταχυντής, καθώς σε 
ελάχιστο χρόνο ξεκινήσαμε να μετατρέ-
πουμε την Κεντρική Μακεδονία σε e-Περι-
φέρεια. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στη 
χώρα, που εντάξαμε 85 ψηφιακές υπηρεσί-
ες στο gov.gr, ενώ μέχρι το τέλος του 2022 
θα έχουμε εντάξει συνολικά 200 υπηρεσίες, 
με τελικό στόχο το 2023 να έχει ενταχθεί 
το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της λει-
τουργίας της Περιφέρειας, να φτάσου-
με δηλαδή στο στόχο μας την πλήρη 
κατάργηση των γκισέ.

Δεύτερος άξονας η ανάπτυξη της 
Καινοτομίας ως τρίτου βασικού πυλώ-
να της οικονομίας μας: Αξιοποιούμε 
πόρους ύψους 100 εκατομμυρίων ευ-
ρώ για την έρευνα και την καινοτομία 
από το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, 
ενώ σχεδιάζουμε να κατευθύνουμε α-
ντίστοιχους πόρους και στη νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027. Αναβαθμίζουμε ψηφιακά 
τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέ-
ντρα και Επιμελητήρια της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Ενισχύουμε τις τοπικές 
επιχειρήσεις που θέλουν να καινοτο-
μήσουν, με σειρά προγραμμάτων και 
δράσεων, στα οποία θα αναφερθούμε 
αναλυτικά στην αυριανή εκδήλωση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Τρίτος άξονας, που αποτελεί και 
το κοινό μας όραμα, η Μακεδονία του 
2030: μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυ-
πνη, πράσινη και ανθρώπινη, μια Πε-
ριφέρεια διεθνής κόμβος καινοτομίας 
και νέων τεχνολογιών.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πριν από χρόνια έκανε το πρώ-
το βήμα με την οργανωμένη αποστο-
λή στις ΗΠΑ και τη Silicon Valley, για 
τη δημιουργία συμπράξεων στο χώρο 
της καινοτομίας, αλλά και την παρου-
σίαση των συγκριτικών πλεονεκτημά-

των του τόπου μας. Υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με το 
CERN, τον κορυφαίο ευρωπαϊκό ερευνητικό οργανισμό και διεκ-
δικούμε τη δημιουργία μόνιμης δομής του CERN στην περιοχή 
μας. Επίσης, έχουμε ιδιαίτερα στενή και εποικοδομητική συνερ-
γασία με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, τη Ζώνη Καινοτομίας 
και ταυτόχρονα στηρίζουμε τη δημιουργία του ThessIntec. Ουσι-
αστικά, τους καρπούς αυτής της στρατηγικής, σε συνδυασμό με 
τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις όλων των φορέων αλλά και της 
στενής συνεργασίας με την πολιτεία και τους κορυφαίους φορείς 
και θεσμούς, τους βλέπουμε ήδη στον τόπο μας. Παγκόσμιοι 
κολοσσοί, όπως μεταξύ άλλων η Pfizer, η Cisco και η Deloitte, 
δείχνουν την εμπιστοσύνη τους και επενδύουν στην Κεντρική 
Μακεδονία, δημιουργώντας πολλές, καλές νέες θέσεις εργασί-
ας, που λειτουργούν ως καταλύτης για τους επιστήμονες, τους 
ερευνητές, τους νέους ανθρώπους, που μένουν στον τόπο τους, 
αλλά και για πολλούς νέους που έφυγαν από τον τόπο μας λό-
γω της κρίσης και τώρα επιστρέφουν, αφού βλέπουν πλέον, νέ-
ες δυνατότητες και προοπτική. Με άλλα λόγια, το brain drain με-
τατρέπεται πλέον σε brain gain», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

ΙΑΣΙΣ
Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Είσοδος Βέροιας, Τέρμα Πιερίων
2331306300

info@iasisveria.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εξ αφορμής δημοσιεύματος, διαφημιστικού περιεχομένου ,από Ιδιωτική Μονά-

δα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης του νομού  μας, πρέπει να διευκρινιστούν απαραίτητα 
ορισμένα δεδομένα προς αποφυγή παρερμηνείας.

Η αιμοκάθαρση γίνεται σε ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια νεφρική 
νόσο τελικού σταδίου. Αυτό σημαίνει, ότι οι νεφροί δεν λειτουργούν λόγω μόνι-
μης- μη αναστρέψιμης βλάβης  και οι πάσχοντες θα τεθούν σε πρόγραμμα αιμο-
κάθαρσης εφ’ όρου ζωής.

Η αιμοκάθαρση δεν είναι μέθοδος θεραπείας , αλλά υποκατάστασης , δηλαδή 
τον ρόλο του νεφρού τον υποκαθιστά το μηχάνημα. Δεν δύναται να  « απενταχθεί 
» κανένας αιμοκαθαιρόμενος υπό τις ανωτέρω συνθήκες και οποιαδήποτε υπο-
στήριξη περί του αντιθέτου αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής αλήθειας.

Οπωσδήποτε, υπάρχουν και περιπτώσεις (εξαιρέσεις του κανόνα ), όπως η 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια- βλάβη, με διάφορα αίτια, ή η πρόσκαιρη επιδείνωση 
προϋπάρχουσας χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η νεφρική λειτουργία σε αυτές 
τις περιπτώσεις αποκαθίσταται σύντομα και συνήθως δεν χρειάζεται ο ασθενής 
να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις η ανάκαμψη της 
νεφρικής λειτουργίας μπορεί να καθυστερήσει και ο ασθενής να χρειάζεται προ-
σωρινά υποστήριξη με τεχνητό νεφρό για ικανό χρονικό διάστημα. Είναι απόλυτη 
ευθύνη και υποχρέωση του θεράποντος ιατρού να παρακολουθεί τη νεφρική 
λειτουργία σε τέτοια περιστατικά και σαφώς να απεντάξει τον ασθενή από τον 
τεχνητό Νεφρό όταν η νεφρική λειτουργία ανακάμψει. Τότε το μηχάνημα, όντως  
μπορεί να περιμένει.

Το ελάχιστο ποσοστό αυτών των ανθρώπων , δεν αποτελεί τον κανόνα και 
εφαρμόζεται θεραπευτικά από όλες τις μονάδες του κόσμου, τουλάχιστον όσες 
τηρούν τους κανόνες του ιατρικού λειτουργήματος και δεοντολογίας.

Η δημιουργία σύγχυσης και θολής εικόνας σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο, ατο-
μικό και κοινωνικό, όπως η αιμοκάθαρση, πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα.

Με εκτίμηση,
Κόλβατζης Κυριαζής
Δ/ντής  ΜΧΑ ΙΑΣΙΣ
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