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Κι όμως το φυσικό αέριο 
έφτασε!!!

Σαν ψέματα μου φαίνεται ότι βλέπω συνεργεία της 
ΔΕΔΑ να σκάβουν στη Βέροια για το φυσικό αέριο. 
Ήταν Μάιος 2020 όταν η εφημερίδα μας είχε αναδείξει 
το θέμα εξαίρεσης της Βέροιας από τον ενεργειακό 
χάρτη του φυσικού αερίου και υπήρξε ενεργοποίηση 
των τοπικών φορέων για την επανένταξη. Ακριβώς μετά 
από 1 χρόνο, τον Μάιο 2021, η επίσκεψη κλιμάκιου της 
ΔΕΔΑ στο δημαρχείο Βέροιας για ενημέρωση του Κ. 
Βοργιαζίδη, έδειχνε ότι το φυσικό αέριο «έχει μπει στο 
αυλάκι» και κατευθύνεται προς τη Βέροια. Πλέον είναι 
πραγματικότητα και μάλιστα μέσα στους επόμενους 
μήνες θα ξεκινήσουν οι πρώτες συνδέσεις. Πέρα από 
την εκτίναξη της τιμής που είναι συγκυριακή και απο-
τέλεσμα της γενικής ενεργειακής κρίσης, η έλευση του 
φυσικού αερίου θα δώσει μια ενεργειακή προοπτική 
στην ευρύτερη περιοχή που μόνο θετική μπορεί να είναι 
και θα συντελέσει στην ανάπτυξη. 

Απομένει τώρα μέχρι τις πρώτες συνδέσεις να πέσει 
λιγάκι και η τιμή!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Ελεύθερη είσοδος σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους την Κυριακή

Δωρεάν θα είναι η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο (Υπουρ-
γείο Πολιτισμού), την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022, όπως 
συμβαίνει την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου 
έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Η σχετική υπουργική α-
πόφαση ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2019. Επίσης η είσοδος 
στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορι-
κούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν 
στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, 
στις κάτωθι ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
• τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευ-

ρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και
• πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 

31η Μαρτίου
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Η ΕΡΤ3 στο Χιονοδρομικό 3-5 Πηγάδια
Τηλεοπτικό συνεργείο της 

ΕΡΤ3 επισκέφθηκε τα 3-5 Πη-
γάδια για ρεπορτάζ, ενόψει της 
επικείμενης λειτουργίας του α-
πό τα μέσα του μήνα. Το κρατι-
κό κανάλι φιλοξένησε δηλώσεις 
του δημάρχου, Νικόλα Καρα-
νικόλα, του προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου, Γιώργου 
Βασιλείου, του εκπροσώπου 
της εκμισθώτριας εταιρείας, Α-
λέξανδρου Νουλίκα, και επιχει-
ρηματιών από τον χώρο των 
ξενοδοχείων και της εστίασης 
που δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή του χιονο-
δρομικού κέντρου.

Δ ε ί τ ε  τ ο  β ί ν τ ε ο  σ τ ο 
laosnews.gr 

 Ακόμη 4 τυχεροί με δωροεπιταγές των 50 ευρώ
από τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ

Η έμπρακτη στήριξη στο καλάθι του νοικοκυριού από τα ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ συνεχίζεται και αυτό το μήνα με την κλήρωση 
ακόμη 4 τυχερών που κερδίζουν από μία δωροεπιταγή των 50 ευρώ για να γεμίσουν ψώνια το καλάθι τους. Οι τυχεροί είναι:

1)Χρήστος Καραγεωργίου
2)Ιωάννης Πολυχρονόπουλος
3)Τζωρτζίνα Τριανταφυλλίδου
4)Ιωάννα Κεφαλά
 Η συνεργασία των ΜΑΖΙ ΜΑΡΚΕΤ με τον ΑΚΟΥ 99,6 και την ραδιοφωνική εκπομπή «ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ» συνεχίζεται. 

Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε δώρα!

Στα «σκοτάδια» εδώ και λίγες ημέρες οι δρόμοι
πίσω από την Παλιά Μητρόπολη Βέροιας

Κάτοικοι των οδών Περι-
κλέους και Αντωνίου Καμάρα, 
ακριβώς πίσω από την Παλιά 
Μητρόπολη στο κέντρο της Βέ-
ροιας μας αναφέρουν ότι από 
την αρχή της εβδομάδας είναι 
στα «σκοτάδια». Οι λάμπες του 
δημόσιου ηλεκτροφωτισμού δεν 
ανάβουν κατά μήκος αυτών των 
δρόμων και δεν γνωρίζουν αν 
κάηκαν ή υπάρχει βλάβη. Σε 
κάθε περίπτωση η Τεχνική Υ-
πηρεσία του δήμου ας τσεκάρει 
την κατάσταση, γιατί είναι ένα 
σημείο χωρίς καταστήματα και 
φωτεινές επιγραφές, με αποτέ-
λεσμα μόλις πέσει το σκοτάδι να 
μην βλέπεις ούτε για να βαδίσεις 
στους συγκεκριμένους δρόμους. 

Οι σοφές παροιμίες και τα…
έκτακτα καιρικά φαινόμενα!

Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να κοπάσει η 
βροχή του κύματος κακοκαιρίας με την ονομασία 
‘Άριελ’ που ξεκίνησε από την Τετάρτη και στην Ημα-
θία, χωρίς ευτυχώς σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο 
η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε ποτάμια στους 
δρόμους, ενώ τα στοιχεία μέχρι χθες, έδειξαν ότι 
στη Βέροια έπεσαν 103,4 χιλιοστά βροχής, στη Νά-
ουσα 77,2 χιλιοστά και 72,2 στα Ριζώματα. 

Κι επειδή πολύς λόγος και κόπος για τα «έκτα-
κτα» καιρικά φαινόμενα της εποχής, να θυμίσουμε 
με αφορμή την χθεσινή πρώτη μέρα του Δεκέμβρη 
και κάποιες παροιμίες  από τα παλιά για να θυμη-
θούμε τις φυσιολογικές καιρικές συνθήκες (καθόλου 
έκτακτες) του χειμώνα: 

- Δεκέμβρης μας επλάκωσε, το κρύο μας φαρ-
μάκωσε.

-Δεκέμβρη με τα κρύα σου και πώς θα ξεκρυώ-
σω.

-Δεκέμβρη μου, με πάγωσες  και πώς να ξεπα-
γώσω;

Μήνα μου σαρακοστιανέ καλέ, Χριστουγεννιάτη!



Η έλευση του φυσι-
κού αερίου στην Ημα-
θία είναι πλέον πραγ-
ματικότητα. Τα έργα ε-
γκατάστασης του νέου 
δικτύου προχωρούν με 
γοργούς ρυθμούς και 
ήδη δίνεται η δυνατό-
τητα σε επιχειρήσεις, 
αλλά και οικιακούς κα-
ταναλωτές στη Βέροια 
να εκδηλώσουν ενδια-
φέρον για τη σύνδεσή 
τους στο δίκτυο.

Σε αυτό το πλαί-
σιο, το Επιμελητήριο 
Ημαθίας και η ΔΕΔΑ 
(Δημόσια Επιχείρηση 
Δικτύων και Διανομής 
Αερίου) διοργάνωσαν 
ενημερωτική εκδήλω-
ση το απόγευμα της 
Τρίτης 29/11 στην αί-
θουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου. 

Εκ μέρους της διοί-
κησης, την εκδήλωση 
προλόγισε ο αντιπρόε-
δρος του Επιμελητηρί-
ου κ. Γιάγκογλου Ανα-
στάσιος, καλωσορίζο-
ντας τους καλεσμένους 
και το ακροατήριο που 
αποτελούνταν κυρίως 
από μηχανικούς, ιδιο-
κτήτες επιχειρήσεων 
και εκπροσώπους ε-
παγγελματικών φορέ-
ων, όπως οι ηλεκτρο-
λόγοι και οι θερμοϋ-
δραυλικοί.

Στη συνέχεια, την 
εκδήλωση συντόνισε η 
υπεύθυνη επικοινωνίας της ΔΕΔΑ κ. Καραγιάννη Μαρία. Εκ μέρους 
της εταιρείας, πρώτος το λόγο πήρε ο κ. Μακρομάλλης Θεόφιλος, 
που παρουσίασε συνοπτικά την εξέλιξη του έργου από την περιοχή 
της Άμμου όπου θα ξεκινάει το δίκτυο μέχρι και την πόλη της Βέροι-
ας. Επιπλέον, τόνισε τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου, 
όπως ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους χώρους χρήσης, 
ζεστό νερό οποιαδήποτε στιγμή, γρηγορότερο μαγείρεμα, ευκολία 
στην τοποθέτηση και χαμηλό κόστος συντήρησης του λέβητα, ορθο-
λογική χρήση του φυσικού αερίου και πλήρης έλεγχος της ποσότητας 
φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί. Παρά τη δυσμενή διεθνή 
συγκυρία, το “αέριο παραμένει η πιο συμφέρουσα μορφή ενέργειας», 
σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ.Μακρομάλλης.

Κατόπιν, η υπεύθυνη μηχανικός του έργου κ. Νίκη Κούβαλη επι-
κεντρώθηκε στις τεχνικές λεπτομέρειες. Το έργο, όπως ανέφερε, έχει 
ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Ιουνίου στην περιοχή του οικισμού Άμμου 
όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα αποσυμπίεσης του φυσικού αερίου 
και από εκεί θα ξεκινά το δίκτυο που θα καλύψει την πόλη της Βέροι-
ας σε 2 στάδια. 

Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΔΑ, μέχρι το τέλος του 2023 τα 
τέλη σύνδεσης στο δίκτυο θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στόχος είναι 
τον ερχόμενο Απρίλιο να ξεκινήσουν οι πρώτες συνδέσεις. 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων και έναν κύκλο ερωτοαπαντή-
σεων, οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να συμπληρώσουν άμεσα 
κι επί τόπου την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύνδεσης, με τη 
βοήθεια των στελεχών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι από την περιοχή της Βέροι-
ας, μπορούν ήδη να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για σύνδεση με 
το δίκτυο του φυσικού αερίου και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της 
ΔΕΔΑ (deda.gr/map).

Συνεδριάζει την Δευτέρα 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική συνε-
δρίαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζω-
ής Δήμου Βέροιας, 
θα γίνει την Δευτέ-
ρα  5-12-2022, στις 
12:30 με μοναδικό 
θέμα ημερήσιας δι-
άταξης το εξής:

Εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβού-
λιο για τον καθορι-
σμό θέσεων στάθ-
μευσης ΤΑΞΙ επί 
της οδού Ακροπό-
λεως.
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Εκδήλωση στο Επιμελητήριο
ΔΕΔΑ: Στόχος, τον ερχόμενο Απρίλιο να ξεκινήσουν 
οι πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στην Ημαθία

-Μέχρι το τέλος του 2023 τα τέλη σύνδεσης στο δίκτυο θα είναι εντελώς δωρεάν



Εκδρομή του ΚΑΠΗ 
Δήμου Βέροιας στη Δράμα

Την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου το ΚΑΠΗ Δημου Βέροιας του Ν.Π.ΚΑΠΑ Δήμου Βεροίας ,πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρομή 
στην Χώρα των Νερών, στην Πανέμορφη Δράμα. Τα μέλη του ΚΑΠΗ, επισκέφτηκαν την μόνη Αναλήψεως, στους Ταξιάρχες (Σιψα)  
Δράμας, όπου μόνασε  ο Άγιος Γεώργιος Καρσιλιδης, είχαν την ευλογιά να προσκυνήσουν τον τάφο του και να ακούσουν τον θαυ-
μαστό βίο του Όσιου, από το στόμα της γερόντισσας! Στη συνεχεία οι εκδρομείς ,ήρθαν  αντιμέτωποι με ένα θαύμα της φυσης, το 
πανέμορφο  Σπήλαιο  των Πηγών του Ποταμού Αγγιτη, ενός σπηλαίου  του οποίου η απώτερη προϊστορία αγγίζει τα 30.000 χρόνια 

πριν από σήμερα.  Θεωρείται μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο 
ποτάμιο σπήλαιο στην Ελλάδα, με μήκος περί τα 15 χιλιό-
μετρα, εκ των οποίων τα 12,5 περίπου έχουν χαρτογραφη-
θεί.  Η ιδιαιτερότητα του έγκειται στο γεγονός ότι στο δάπε-
δό του κυλάει ο ποταμός Αγγίτης. Ο πλούσιος διάκοσμός 
του περιλαμβάνει τεράστιους σταλακτίτες. Το σπήλαιο 
είναι επισκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων ενώ συνολικά ε-
κτείνεται σε μήκος άνω των 12 χιλιομέτρων. Εντυπωσιακή 
είναι η έξοδος του ποταμού μέσα από το βουνό. 

Μετά από ένα πλουσιο μεσημεριανο γευμα στο κεντρο 
της Δράμας ,οι εκδρομεις επεστεψαν  γεματοι με πλουσιες 
εικονες και καινουργιες παραστασεις.
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Το Λύκειο των Ελληνίδων 
Βέροιας στο Δ.Σ. 

της Αγίας Μαρίνας

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, μέλη του Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων 
Βεροιας επισκέφτηκαν το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας στα πλαίσια του 
προγράμματος : « Το Λ.Ε.Β. ντύνει τα νιάτα του τόπου μας’’. Οι κυρίες του Δ.Σ. 
μίλησαν στους μικρούς μαθητές για την ιστορία και τα κομμάτια που απαρτίζουν 
διάφορες παραδοσιακές φορεσιές, συζήτησαν με  αυτούς και με  τους δασκάλους 
τους και έντυσαν αρκετούς από αυτούς με παραδοσιακές φορεσιές του τόπου 
μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Διευθυντή του σχολείου κ. Λαζαρίδη 
Ευστάθιο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία καθώς και το εκπαιδευτικό προσω-
πικό του σχολείου και τους μαθητές για την εγκάρδια υποδοχή. 

 Το Δ.Σ.

ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - STRANGE WORLD (Disney)
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Σάββατο 3/12 – Κυριακή 

4/12 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Don Hall
Σενάριο: Qui Nguyen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Αν-

δρέας Ρήγας, Στέλιος Ψαρουδάκης, Γιώργος Μαντάς, Πά-
νος Τοψίδης, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Τζωρτζίνα Καραχά-
λιου, Στεφανία Γουλιώτη, Ίρις Πανταζάρα, Νικόλας Ζωζός, 
Χαρά Ζησιμάτου, Μαρία Πλακίδη, Γιάννης Στεφόπουλος, 
Πάνος Αποστολόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Ανδρέας Ευ-
αγγελάτος, Ντίνος Σούτης, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΛΑΝΙ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 3/12 - Κυριακή 

4/12 στις 17.30
Σκηνοθεσία: Julien Fournet
Σενάριο: Julien Fournet
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Βίκυ 

Παπαδοπούλου, Έλενα Δελακούρα, Ανδρέας Ευαγγελά-
τος, Ακίνδυνος Γκίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

Ανώνυμη Κλήση - On the Line    (Μελ Γκίμπσον)
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 1/12 - Παρασκευή 2/12 – Σάββατο 3/12 – Κυρια-

κή 4/12 - Τρίτη 6/12 στις 20.30 

Παραγωγή: Ρομουάλντ Μπουλανζέ, Ρόμπερτ Ογκντεν 
Μπάρντουμ, Μαρκ Φράιντμαν

Σκηνοθεσία: Ρομουάλντ Μπουλανζέ
Πρωταγωνιστούν: Μελ Γκίμπσον, Γουίλιαμ Μόζλι, Κέ-

βιν Ντίλον, Τζον Ρόμπινσον, Νάντια Φαρές, Ενρίκε Αρσε

POKER FACE: Ο ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ    (Russell Crowe)
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 1/12- Παρασκευή 2/12 - Σάββατο 3/12  - Κυρια-

κή 4/12 – Τρίτη 6/12 – Τετάρτη 7/12 στις 20.30 
Σκηνοθεσία: Russell Crowe
Σενάριο: Stephen M. Coates & Russell Crowe
Ηθοποιοί: Russell Crowe, Liam Hemsworth, Lynn 

Gilmartin, Elsa Pataky, Jacqueline McKenzie, Brooke 
Satchwell, Robert Fitzgerald Diggs (RZA), Matt Nable, 
Daniel MacPherson

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  1/12/22 - 7/12/22



Την Ελληνική Βουλή εκπροσώ-
πησε ο Τάσος Μπαρτζώκας στην 
Αρμενία, ενόψει της ολοκλήρωσης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Διδυμοποίησης (Twinning Project), 
που αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της 
Eλλάδας και της Αρμενίας. Στο εν λό-
γω έργο, η Βουλή των Ελλήνων ηγή-
θηκε ως επικεφαλής, ενώ συμμετείχε 
και το ιταλικό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
στο Ερεβάν, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του 
Αρμενικού Κοινοβουλίου, κ. Arman 
Yeghoyan και τα μέλη κ.κ. Sona 
Ghazaryan and Arsen Torosyan, 
κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν οι 
δεσμοί φιλίας των δύο λαών και το-
νίστηκε η σημασία των στενότερων 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και 
των Κοινοβουλίων. Η Ελληνική α-
ντιπροσωπεία, τέλος, επισκέφθηκε 
το Μνημείο και το Μουσείο της Γε-
νοκτονίας των Αρμενίων στον λόφο 
Τσιτσερνακαμπέρντ του Ερεβάν.

Το έργο της θεσμικής συνεργα-
σίας ολοκληρώθηκε με την παρου-
σίαση των αποτελεσμάτων του, σε  
εκδήλωση με ανοικτό διάλογο σε 
στρογγυλό τραπέζι, σχετικά με τους 
τρόπους εμβάθυνσης της δημοκρατί-
ας. Συμμετείχαν ως ομιλητές ο Πρό-
εδρος της Διαρκούς Επιτροπής Ευ-
ρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κ. Arman 
Yeghoyan, και μέλη της Εθνοσυ-
νέλευσης της Αρμενίας, ο Γενικός 
Γραμματέας, κ. Vahan Naribekyan, 
το μέλος της Ιταλικής Βουλής των 
Αντιπροσώπων και Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ιταλίας -Αρ-
μενίας, κ. Giulio Centemero, καθώς και οι Πρέσβεις Ελλάδας, 
Ιταλίας και Ε.Ε. στην Αρμενία, κ.κ. Ευάγγελος Τουρνάκης, 
Alfonso di Riso και Andrea Wiktorin, οι Βουλευτές κ. Π. Μα-
ντάς και κ. Κ. Ζαχαριάδης αντιστοίχως. Ο Τάσος Μπαρτζώκας 
ανέλυσε τις βασικές αρχές, από τις οποίες πρέπει να διέπεται 
η πολιτική δράση, προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος του 
βουλευτικού αξιώματος και να ενισχυθεί ο δεσμός του με την 
κοινωνία.

Κατά την παρέμβασή του, ο Βουλευτής επικεντρώθηκε στη 

διαφάνεια, στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης 
του πολίτη με τους θεσμικούς εκπροσώπους του, στην αυθε-
ντικότητα του αιρετού και την ειλικρίνεια μέσα από το διαρκές 
χτίσιμο διαλόγου, στην ανταπόκριση προς τα αιτήματα της 
κοινωνίας, στη συμπερίληψη όλων των ομάδων πληθυσμού 
χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή 
του, ο Τάσος Μπαρτζώκας προχώρησε στη διαπίστωση ότι «η 
δημοκρατία θα ενισχυθεί μόνο όταν αποκατασταθούν τα τραύ-
ματα στις αρχές της. Και γι’ αυτή την αποκατάσταση, οφείλου-
με εμείς, με το παράδειγμά μας, να τις ακολουθούμε και να τις 
υπηρετούμε.»
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Με Μητσοτάκη επί πληρωμή και το ΕΣΥ!
Του Αντώνη  Μαρκούλη*

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα 
το νομοσχέδιο διάλυσης της δημόσιας περίθαλψης. 
Παρά τα διδάγματα της πανδημίας και την ομόφωνη 
καταδίκη από ενώσεις νοσοκομειακών, ιατρικούς 
συλλόγους και αντιπολίτευση, η κυβέρνηση της 
Δεξιάς δεν φείδεται νεοφιλελευθερισμού ούτε στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Πλέον οι γιατροί του ΕΣΥ θα μπορούν να χει-
ρουργούν και να λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα, 
ενώ οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να χειρουργούν 
στα νοσοκομεία. Η στρατηγική επιλογή Μητσοτάκη 
να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, μετατρέπει τους ασθε-

νείς σε πελάτες. Επί Μητσοτάκη το ΕΣΥ γίνεται επί πληρωμή. Οι ασθενείς καλούνται 
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για χειρουργεία και θεραπείες. Καμία μέριμνα 
για τους μη έχοντες, που μετρούν μέρες…

Το επαίσχυντο νομοσχέδιο Μητσοτάκη αποτελεί την ταφόπλακα του Δημόσιου 
Συστήματος Υγείας. Καταλύει στην πράξη την εμβληματικότερη κατάκτηση του κινή-
ματος της μεταπολίτευσης. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές για όλη την κοινωνία. Να 
μην το επιτρέψουμε!

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

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ με πρόεδρο 

εκ νέου τον Ηλία Νοβάκη
 Την Τετάρτη 23/11/2022 διεξήχθησαν οι αρχαι-

ρεσίες στο Νοσοκομείο Βέροιας, για την εκλογή των 
οργάνων του Σωματείου Εργαζομένων - Διοικητικό 
Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή.

Ο συνδυασμός <<ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ>> απέσπασε το ποσοστό του 62% 
εκλέγοντας 5 έδρες από τις 7 για το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και 3 έδρες εξ ολοκλήρου για την Ελεγκτική 
Επιτροπή. Οι δύο εναπομείναντες έδρες για το Δ.Σ. 
καταχωρούνται στον συνδυασμό <<Η ΝΕΑ ΑΛΛΑ-
ΓΗ ΕΡΧΕΤΑΙ>> που συγκέντρωσε το ποσοστό του 
21,3%. Ο συνδυασμοί <<ΑΛΦΑ>> και <<ΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ>> με ποσοστά 
9,3% και 7,4% αντίστοιχα δεν καταλαμβάνουν έδρα. 

Τα νεοεκλεγέν Δ.Σ. και Ε.Ε έχουν συνέλθει στην πρώτη τους συνεδρίαση, για την συ-
γκρότηση τους σε Σώμα και κατόπιν των προβλεπόμενων διαδικασιών οι συνθέσεις 
έχουν ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ…………………...:ΝΟΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ……………..:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ………….:ΜΠΑΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ……...:ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ…………………………:ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ…………………………:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ…………………………:ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ……………………:ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΛΟΣ…………………………:ΓΚΟΝΤΡΙΑ ΦΡΟΣΩ
ΜΕΛΟΣ…………………………:ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Ο Τάσος Μπαρτζώκας εκπρόσωπος 
της  Ελληνικής Βουλής στην Αρμενία, 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Συνεργασίας



 « Ο Δεκέμβρης των παραμυθιών» … ο Δεκέμβρης του 2022, 
ένας ακόμη παραμυθένιος μήνας για το Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας

Με το γενικό τίτλο  « Ο Δεκέμβρης των παραμυθιών» ξεκινάει για 
πέμπτη συνεχή χρονιά, ένας κύκλος προγραμματισμένων δράσεων 
φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής με σκοπό τη συμπλήρωση 
και τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών και στόχο να φέρει 
τους μικρούς μαθητές σε επαφή με συγγραφείς, καλούς χειριστές της 
γλώσσας και της φαντασίας, της λαϊκής έκφρασης και της παράδο-
σης.

Πρωταγωνιστής το παραμύθι. Το σημαντικότερο εργαλείο, για ένα 
παιδί, ανακάλυψης του κόσμου, αλλά και αντιστύλι κάθε «παιδικής ψυχής» που φωλιάζει σε σώματα ενηλίκων.

Για ένα μήνα, παιδιά, δάσκαλοι, γονείς, γιαγιάδες, αφηγητές και συγγραφείς,   σ’ ένα γλυκό αντάμωμα ηλικιών, ηθών και εθίμων, μέσα από σύγχρονα 
και παραδοσιακά        Χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο, παραμύθια, μέσα στην ειδικά διαμορ-
φωμένη αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας. 

Ακολουθεί, σε κάρτες, η γενική πρόσκληση και το βασικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. 
Εκτός του επίσημου, βασικού προγράμματος των συναντήσεων, οι μαθητές θα έχουν 

τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν και να ακούσουν παραμύθια από γιαγιάδες του χωριού, να 
επισκεφθούν την καθώς επίσης, και αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των αφηγήσεων θα έχουν 
τη δυνατότητα να εμπλακούν οι ίδιοι σε διαδικασίες συνθετικής, ανατρεπτικής , δημιουργικής 
γραφής, με πρωταγωνιστές τους ίδιους ήρωες που θα γνωρίσουν σ’ όλες αυτές τις ¨παραμυ-
θένιες¨ συναντήσεις.

Ο κύκλος του «Δεκέμβρη των παραμυθιών» εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος 
Erasmus+   με τίτλο “Language, Learning via Literature” και υλοποιείται με την υποστήριξη  
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.
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Κάλεσμα του ΚΕΜΑΕΔ 
στο χριστουγεννιάτικο παζάρι

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπι-
κός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέρι-
μνας ατόμων ειδικών δεξιοτήτων Δήμου 
Βέροιας προσκαλεί όλους τους φίλους 
και συμπαραστάτες του να ενισχύσουν 
το Χριστουγεννιάτικο παζάρι χειροτε-
χνημάτων των εργαστήριων του κέ-
ντρου μας και όχι μόνο.

Έκθεση φωτογραφίας από την ομά-
δα  ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ προς πώληση 
με σκοπό την ενίσχυση του Κέντρου 
προσφερόμενη εις μνήμην του αλη-
σμόνητου φίλου και συνεργάτη Τάσου 
Ασικίδη. 

Χριστουγεννιάτικα δώρα φτιαγμένα 
με αγάπη, προσφερόμενα με ιδιαίτερο 
νόημα και ευαισθησία. 

Ισόγειο Δημαρχείου Βέροιας : 
- 2/12 : 18:00 μ.μ. έως 21:30 μ.μ.
- 3/12 : 09:00  π.μ. έως 21:30 μ.μ.
- 4/12 : 09:00  π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Καλές γιορτές!!

Η Εθελόντρια - Διευθύντρια
Μέλινα Μιχαηλίδου – Δαμιανίδου. Ευχαριστήριο προς τον σύλλογο “Ο Αμάραντος” 

για την χορηγία στο Κοινωνικό ΦαρμακείοΑλεξάνδρειας
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοι-

νωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και τα στελέχη 
του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, ευ-
χαριστούν θερμά το λαογραφικό – πολιτιστικό σύλλογο ”Ο 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ” για την ευγενική χορηγία τους στο Κοινωνικό 
Φαρμακείο, με την ευχή όλα τα μέλη του να έχουν υγεία και 
ευημερία. Η προσφορά τους συμβάλει στην επίτευξη του στό-
χου της δομής και αξίζει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για 
όλους.

Το Δ.Σ. του συλλόγου φιλοξένησε σε θερμό κλίμα στα 
γραφεία του, τα στελέχη του Κοινωνικού Φαρμακείου και πα-
ρέδωσαν δωρεά σε αντιπυρετικά – αναλγητικά φάρμακα και 
αναλώσιμα υλικά.

Ο λαογραφικός – πολιτιστικός σύλλογος ”Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ” 
ιδρύθηκε το 1982 από τους κατοίκους της Αλεξάνδρειας και 
των γύρω περιοχών, οι οποίοι κατάγονται από τα χωριά της περιοχής των Σερβίων Κοζάνης. Δραστηριοποιείται, εδώ και 
40 χρόνια, διοργανώνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχοντας ανεπτυγμένο το 
αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας, συμμετέχει και συνδράμει στην βοήθεια προς τους πολίτες που ανήκουν στις κοινω-
νικά ευπαθείς ομάδες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 10088Γ’/29-11-2022 έκθεση επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσα-
λονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Βέροιας Ευδοξίας Αγγάλα μετά 
από έγγραφη παραγγελία από την δικηγόρο Αγλαΐα Κρέτση, 
πληρεξούσια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL 
HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λε-
ωφόρου Συγγρού 209-211, με Α,Φ.Μ. 800715056 και αρ. ΓΈΜΗ 
138019601000 και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα 
της Ελλάδος (Απόφαση υπ’ αριθ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος) 
ως εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις 
δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015, ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, και της Πράξης 118/19-05-2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί με την Πράξη 
153/8-1- 2019 της ιδίας Επιτροπής, στην οποία έχει ανατεθεί η δι-
αχείριση των απαιτήσεων της εδρεύουσας στην Ιρλανδία εταιρείας 
με την επωνυμία «Symbol Investment NPL Co Designated Activity 
Company» με καταχωρημένη έδρα της στη διεύθυνση 5ος όροφος, 
The Exchange, George’sDock, IFSC, Dublin 1, DOI, ως νομίμως 
εκπροσωπείται, κατά τα οριζόμενα στο από 06.12.2019 Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Διαχείρισης Απαιτήσεων (αντίγραφο του οποίου 
καταχωρίσθηκε νόμιμα στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου 
Αθηνών, σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003, 
με αριθμό πρωτοκόλλου 367/6-12- 2019 (τόμος 10/αύξ. αρ.401) και 
της από 5.12.2019 συμφωνίας των μερών περί των ειδικών όρων 
παροχής των υπηρεσιών του διαχειριστή, και ενεργούσας στην 
παρούσα με την ιδιότητα της εντολοδόχου, ειδικού πληρεξουσίου, 
αντιπροσώπου και αντικλήτου της δικαιούχου των απαιτήσεων 
εταιρείας δυνάμει του από 3 Δεκεμβρίου 2019 πληρεξουσίου που 
επικυρώθηκε από τον Συμβολαιογράφο Δουβλίνου Jeffrey Greene 
και φέρει την από 4.12.2019 επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης 
(Apostille) με αριθμό 2554172019.Στην ως άνω εταιρεία «Symbol 
Investment NPL Co Designated Activity Company» η ανώνυμη 
τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), με αριθμό 
ΓΕΜΗ 237901000 (πρώην. ΑΡ. ΜΑΕ6055/06/Β/86Β/04 και ΑΦΜ 
094014201, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
έχει πωλήσει δυνάμει της από 26 Ιουλίου 2019 σύμβασης αγο-
ραπωλησίας και μεταβιβάσει δυνάμει της από 6 Δεκεμβρίου 2019 
σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις της από επιχειρηματικά δάνεια και τα σχετικό παρεπό-
μενα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγγυήσεων και 
τυχόν άλλων ενοχικών και εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, (αντίγρα-
φο της οποίας σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων 
καταχωρίσθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 8 του Ν. 
3156/2003 στο Δημόσιο Βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών 
με αριθμό πρωτοκόλλου 366/06-12-2019 (τόμος 10/αύξ. αρ.400) 
επέδωσα στην κα. Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, για 
λογαριασμό της οφειλέτριας - καθ’ ης ο πλειστηριασμός μονο-
πρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«VIRTUAL CENTER KATAΣTHMATA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-
Σ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και τον διακριτικό τίτλο «VIRTUAL CENTER MONOΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, οδός Ελ. 
Βενιζέλου αρ. 67, με Α.Φ.Μ. 999618537 και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και διαχειριστή της 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΟΛΕΒΑ του Σωτηρίου και της Ευδοξίας, πρώην 
κατοίκου Καψόχωρας Αλεξάνδρειας και ήδη αγνώστου διαμο-
νής. την από 28/11/2022 Αναγγελία Απαιτήσεων σε πλειστη-
ριασμό, σύμφωνα με την οποία ζητείται να γίνει δεκτή η παρούσα, 
να ληφθεί υπόψη η αναφερόμενη στο ιστορικό απαίτησης της κατά 
τη διανομή του πλειστηριάσματος, που έχει επιτευχθεί από την εκ-
ποίηση μέσω του αναφερόμενου πλειστηριασμού του ακινήτου που 
περιγράφεται λεπτομερώς στο ιστορικό της παρούσας και ανήκει 
στην κυριότητα της οφειλέτριας - καθ’ ης ο πλειστηριασμός, να ικα-
νοποιηθεί προνομιακά και οριστικά ως ενυπόθηκοι δανειστές από 
το εκπλειστηρίασμα του ως άνω ακινήτου για τις ως άνω περιγρα-
φόμενες απαιτήσεις  συνολικού ύψους ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΛΕ-
ΠΤΩΝ (543.305,23 €), πλέον τόκων υπερημερίας, επιβαρύνσεων 
και λοιπών εξόδων και σε περίπτωση μη πλήρους και ολοσχερούς 
εξόφλησης από το 90% ή 65% του εκπλειστηριάσματος για τους 
προνομιούχους δανειστές, ζητά να ικανοποιηθεί από το 10% για τις 
μη προνομιούχες απαιτήσεις.

ΝΑΟΥΣΑ 01/12/2022
Η ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΓΑΛΑ

«Ο Δεκέμβρης των παραμυθιών» για 5η χρονιά 
στο δημοτικό σχολείο Κουλούρας

Η Μ.Α.μ.Α φουλάρει 
τα όνειρά της!

Χριστουγεννιάτικο
 παζάρι για καλό 

σκοπό!
Σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιά-

τικο παζάρι του συλλόγου μας!
Για άλλη μια χρονιά οι χρυσοχέρες μα-

νούλες και φίλες του συλλόγου μας ,δη-
μιούργησαν ξεχωριστές κατασκευές με 
γούστο και κυρίως με αγάπη...Αυτή την 
αγάπη  χρειαζόμαστε για να φουλάρουμε 
τα όνειρά μας!

Όλα τα έσοδα από τη χριστουγεννιά-
τικη έκθεση ,τις δωρεές ,τις χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις μας, θα διατεθούν 
στην αγορά καυσίμων για το βανάκι της 
Μ.Α.μ.Α!

Σας περιμένουμε στο σπίτι της Μ.Α.μ.Α 
στη Μητροπόλεως 32

Έναρξη 3 Δεκεμβρίου (3/12 διάρκεια 
μέχρι και 22/12)

Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 -13:00
&17:30 -20:30
Σάββατο 10:00 -13:00
Σας περιμένουμε!
Με εκτίμηση το ΔΣ του συλλόγου μας.



Από τα Υπουργεία Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και 
Εσωτερικών, γνωστοποι-
είται ότι  μέσω του gov.gr 
εκδίδεται πλέον η άδεια πο-
λιτικού γάμου από τους δή-
μους της χώρας. Σύμφωνα 
με την Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη και 
του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Θοδωρή 
Λιβάνιου και σε συνεργασία 
με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών Μάκη Βορίδη και τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Στέ-
λιο Πέτσα, οι πολίτες έχουν 
τη δυνατότητα να αιτούνται ψηφιακά από τον 
δήμο τους την έκδοση της άδειας πολιτικού 
γάμου και να την παραλαμβάνουν στην προ-
σωπική τους θυρίδα (my.gov.gr).

 Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του 
gov.gr, στην ενότητα «Οικογένεια» και την 
υποενότητα «Γάμος / συμβίωση». Μέσα από 
μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν όλα τα 
διαδικαστικά που απαιτούνται για την τέλεση 
πολιτικού γάμου γρήγορα, εύκολα και χωρίς 
περιττή γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα:

1. Οποιοσδήποτε από τους δύο μελλοντι-
κούς συζύγους εισέρχεται στην πλατφόρμα 
χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet ή web 
banking

2. Συμπληρώνει τα στοιχεία του, τα στοι-
χεία του/της μελλοντικού/ης συζύγου και ε-
πισυνάπτει τη σελίδα της εφημερίδας που 
δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση του γάμου, 
καθώς και ένα αποδεικτικό της μόνιμης κα-
τοικίας

3. Εκδίδει και πληρώνει το σχετικό ηλε-
κτρονικό παράβολο και

4. Υποβάλλει την αίτηση
Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται ύστερα 

από επτά (7) ημε-
ρολογιακές ημέρες, 
ώστε να υπάρχει το 
απαραίτητο χρονι-
κό διάστημα για την 
υποβολή καταγγε-
λιών. Μετά την έκ-
δοσή της, η άδεια 
πολιτ ικού γάμου 
αποστέλλεται στη 
θυρίδα του πολίτη 
(my.gov.gr), ο οποί-
ος ενημερώνεται 
μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-
mail) και γραπτού 
μηνύματος (SMS).

 Η έκδοση ά-
δε ιας  πολ ι τ ι κού 
γάμου μέσω του 
gov.gr έρχεται να 
προστεθεί στις κοι-
νές δράσεις που 
σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν εδώ και τρία 

και πλέον χρόνια τα Υπουργεία Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψη-
φιοποίηση υπηρεσιών των δήμων, με την 
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της 
υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδο-
μών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – 
GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Διευκρινίζεται ότι η ψηφιακή υπηρεσία 
έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου παρέχεται 
μέσω των θυρίδων των δήμων στο gov.gr. 
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έ-
χει ήδη δημιουργήσει θυρίδες για το σύνολο 
των 332 δήμων της χώρας. Η ενεργοποίηση 
της θυρίδας γίνεται ύστερα από αίτημα κάθε 
δήμου. Μέχρι στιγμής 159 δήμοι της χώρας 
έχουν ενεργοποιήσει τη θυρίδα τους. Οι πο-
λίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους 
δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis-dhmoi.
services.gov.gr/dhmoi/.
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Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Τα φανάρια του δρόμου και δύο κομμάτια ύφασμα
δημιούργησαν την κόκκινη και την κίτρινη κάρτα

του Χρήστου Μπλατσιώτη

Οι πρώτοι κανονισμοί στην ιστορία του ποδοσφαίρου γράφτη-
καν στην Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα κι αργότερα οι τρο-
ποποιημένοι κανονισμοί που στοιχειοθετήθηκαν το 1943 από το 
πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, γνωστοί και ως «Κανόνες Κέιμπριτζ», 
έγιναν η βάση των σύγχρονων ποδοσφαιρικών κανόνων. 

Σημαντική εξέλιξη υπήρξε και με τους λεγόμενους «κανόνες του 
Σέφιλντ» που το 1857 όλα τα προηγούμενα που ίσχυσαν, εφαρμό-
στηκαν στη πράξη καθώς τη χρονιά εκείνη ιδρύθηκε στην αγγλική 
πόλη του Σέφιλντ, η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα του κόσμου, η 
Σέφιλντ Φούτμπολ Κλαμπ. Μέχρι τότε τα περισσότερα ίσχυσαν ως 
θεωρία και εφαρμόζονταν στις αλάνες καις τους δρόμους, τις περισ-

σότερες φορές χωρίς ενδεκάδες αλλά με όσους απλώς ήθελαν να παίξουν μπάλα.
Έτσι, καθώς η ομάδα του Σέφιλντ έπαιζε ποδό-

σφαιρο μέσα στο γήπεδο και ακολουθούσε τους μέ-
χρι τότε κανόνες του Κέιμπριτζ, οι γνώστες της επο-
χής παρακολουθούσαν την εφαρμογή τους, έλεγχαν 
στην πράξη την ορθότητά τους, έκαναν διορθώσεις, 
άλλαζαν, βελτίωναν, τροποποιούσαν και πρόσθεταν. 
Κι όλα αυτά στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως τότε α-
ντιλήφθηκαν ότι οι κεφαλιές μπορούσαν να είναι 
μέρος του παιγνιδιού και να επιτρέπονται ενώ μέχρι 
τότε αυτό δεν το είχε σκεφτεί κανένας. Τότε επίσης 
εφαρμόστηκαν οι πρώτοι κανονισμοί για το «άουτ» 
και το «κόρνερ» διότι έπαιζαν πλέον σε γήπεδο με 
κανονικές διαγραμμίσεις και στις προβλεπόμενες 
διαστάσεις.

Ένας από τους πρωτοπόρους των σύγχρονων 
κανονισμών ποδοσφαίρου ήταν και ο Εγγλέζος Κέ-
νεθ  Άστον, δάσκαλος στο επάγγελμα που παράλ-
ληλα ασχολούνταν και με τη διαιτησία. Στην εποχή 
του, όταν ο διαιτητής έκρινε ότι ένας ποδοσφαιριστής 
έπαιζε αντιαθλητικά απλώς τον καλού-
σε να συμμορφωθεί και σε ακραίες 
περιπτώσεις του ζητούσε «ευγενικά» 
να αποχωρήσει. Κι αν ο ποδοσφαιρι-
στής ή η ομάδα του είχαν άλλη άποψη, 
το συζητούσαν και προσπαθούσαν να 
βγάλουν άκρη… 

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κάπως έτσι, στο αγώνα Χιλής –Ιτα-
λίας στο Σαντιάγκο, για το παγκόσμιο 
κύπελλο του 1962 στη Χιλή, όταν ο 
διαιτητής ζήτησε από τον Τζόρτζιο Φε-
ρίνι της Ιταλίας να αποχωρήσει επειδή 
έπαιζε επικίνδυνα, ο Ιταλός αρνήθηκε 
να βγει από το γήπεδο και δεν το συ-
ζητούσε καθόλου. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα να ζητηθεί η επέμβαση της 
αστυνομίας για να τον συλλάβει, να το 
σύρει κυριολεκτικά στο γρασίδι και να 
τον αποβάλει. 

Εκείνος ο αγώνας του Σαντιάγκο, 
όπου ήταν παρών και ο Κένεθ Άστον, 
ανέδειξε το πολύ σοβαρό έλλειμμα των μέχρι τότε ποδοσφαιρικών κανονισμών σε σχέση με την επιβολή ποινών στους 
ποδοσφαιριστές.  

Λίγα χρόνια μετά, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο του 1966 στην Αγγλία συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό όταν 
στον αγώνα Αγγλίας – Αργεντινής στο Γουέμπλει, ο διαιτητής απέβαλλε τον Αντόνιο Ρατίν, τον αρχηγό της Αργεντινής. 
Όμως ο Αργεντίνος αρχηγός αρνήθηκε να βγει και συνέχισε να παίζει, δεχόμενος πάσες από τους συμπαίκτες του, με 
τους Εγγλέζους ποδοσφαιριστές να σαστίζουν και να μη ξέρουν τι να κάνουν, αν πρέπει κι αυτοί να συνεχίσουν ή να 
σταματήσουν με κίνδυνο να δεχθούν γκολ. Τελικά αποβλήθηκε κι αυτός σηκωτός, με την επέμβαση της αστυνομίας ό-
μως ο Κένεθ Άστον που και σε εκείνο το περιστατικό ήταν μέσα  στο γήπεδο, προβληματίστηκε σοβαρά για το τι έπρεπε 
να γίνει. 

ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Το ίδιο βράδυ επιστρέφοντας σπίτι από το Γουέμπλει, σταμάτησε με το αμάξι του σε έναν φωτεινό σηματοδότη. Πε-

ριμένοντας να ανάψει το πράσινο του ήλθε η ιδέα για έναν κανονισμό όπου το κόκκινο θα σήμαινε «σταμάτα αμέσως 
και βγες έξω» και το πορτοκαλί θα ήταν μια προειδοποίηση του στυλ, «πρόσεχε διότι το επόμενο είναι το κόκκινο». Στο 
σπίτι μοιράστηκε τους προβληματισμούς που είχε με τη γυναίκα του και αμέσως αυτή πήγε στην κρεβατοκάμαρα κι επέ-
στρεψε με δύο κομμάτια ύφασμα. Ένα κόκκινο κι ένα κίτρινο διότι δεν είχε πορτοκαλί.

 Ο Κένεθ Άστον αμέσως μπήκε στο νόημα κι έκοψε να κομμάτια στο σχήμα τις τσέπης ενός σακακιού.  Μόλις είχε 
γεννηθεί η ιδέα της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους αρμόδιους των ποδο-
σφαιρικών κανονισμών και εφαρμόστηκε στο επόμενο κιόλας Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό.

Την πρώτη κίτρινη κάρτα της ιστορίας αντίκρισε ο Σοβιετικός ποδοσφαιριστής Εβγένι Λόβτσεφ στο 46ο λεπτό του 
αγώνα Σοβιετικής Ένωσης – Μεξικό. Κόκκινη κάρτα σε εκείνο του Μουντιάλ δεν είχαμε για κανέναν.Η πρώτη κόκκινη 
κάρτα σε Μουντιάλ  εμφανίστηκε στην επόμενη διοργάνωση, στο Μουντιαλ του 1974 της Δυτικής Γερμανίας. Την είδε ο 
Χιλιανός Κάρλος Καζέλι που αποβλήθηκε μετά από ένα φάουλ στον Μπέρτι Φογκς. Η ιδέα του Κένεθ Άστον είχε πλέον 
αποκτήσει σάρκα και οστά και αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου. 

Ο Κένεθ Άστον υπήρξε πρωτοπόρος. Εκτός από τη χρήση της «κόκκινης» και της «κίτρινης» κάρτας καθιέρωσε τη 
σύγχρονη στολή των διαιτητών, τα σημαιάκια στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου (στο κόρνερ) και άλλα πολλά. Μάλιστα 
για όλη αυτή τη σπουδαία προσφορά του, του απονεμήθηκε από τη Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας και ο τίτλος του 
Σερ. Έμεινε όμως γνωστός στην ιστορία κυρίως για τη δημιουργία του ποδοσφαιρικού κανονισμού με την «κόκκινη» και 
την «κίτρινη» κάρτα. Αυτόν τον κανονισμό «ακολούθησαν» και άλλα αθλήματα για να κάνουν το ίδιο.  Δεν είναι και μικρή 
υπόθεση για να κερδίσεις μια θέση στην αθλητική ιστορία...

Ο Κένεθ Άστον

Αγγλία-Αργεντινή, Γουέμπλεϊ (1966). Ο Αντόνιο Ρατίν 
αρνείται να βγει από το γήπεδο...

Ψηφιακά πλέον  
η άδεια πολιτικού γάμου 

από τους δήμους



Ανακοινώθηκε το 
πρόγραμμα της 
5ης αγωνιστικής 

του πρωταθλήματος Κ19 
Super League 2, με το 
εντός έδρας ματς της 
ΒΕΡΟΙΑΣ κόντρα στον 
Αλμωπό Αριδαίας να διε-
ξάγεται την Κυριακή 4/12 
(11:30).

Αναλυτικά:
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – 

ΠΟΤ Ηρακλής (11:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022
ΣΟΦΑΔΩΝ, Αναγέννηση Καρδί-

τσας – Νίκη Βόλου (12:30)
ΜΑΤΤΑΣ, Απόλλων Πόντου – Α-

πόλλων Λάρισας (12:00)
ΑΝΑΒΡΑΣ, ΑΕΛ - Θεσπρωτός  

(13:00)
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑ – Αλ-

μωπός Αριδαίας (11:30)
ΡΕΠΟ: Πανσερραϊκός, Διαγόρας, 

Ηρακλής Λάρισας.

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.12.2022
ΡΟΥΦ, ΠΑΟ Ρουφ – Ηρόδοτος 

(11:00)
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, Καλαμάτα - 

Επισκοπή (15:00)
ΝΙΚΑΙΑΣ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ», 

Προοδευτική – Κηφισιά (15:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.12.2022
Β ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – 

Παναχαϊκή (12:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ, Απόλ-

λων Σμύρνης – Χανιά (11:30)
ΡΕΠΟ: Athens Kallithea, Αιγά-

λεω, ΟΦ Ιεράπετρας
πηγή: kerkidasport.gr

Στη συνεδρίαση υπ’ 
αριθ. 6 της 1/12/2022 η 
Πειθαρχική Επιτροπή 
της Ένωσης Ποδοσφαι-
ρικών Σωματείων Ημα-
θίας (Ε.Π.Σ.Η.) επέβαλε 
τις κάτωθι ποινές στους 
αποβληθέντες ποδο-
σφαιριστές των αγώνων 
του Σαββατοκύριακου 
26-27/11/2022:

1.  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ 
(1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕ-
ΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 
(10,00 €), αρχής γενομένης από 27 / 11 / 
2022, στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ 
ΜΑΡΙΟ-ΑΛΕΞΙΟ.

2. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΕΚΑ 
ΕΥΡΩ (10,00 €), αρχής γενομένης από 28 / 
11 / 2022, στον ποδοσφαιριστή του Σωμα-
τείου ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ ΤΣΕΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

3. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (40,00 €), αρχής γενομένης 
από 27 / 11 / 2022, στον ποδοσφαιριστή του 
Σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΘΑ-
ΓΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Στην ίδια συνεδρίαση της η Επιτροπή 
έλαβε επίσης τις κάτωθι αποφάσεις:

1. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ το Σωμα-
τείο ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ για παράβαση των δι-
ατάξεων των άρθρων 5, 6, 11 και 12 του 
Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου σε 
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 του Πει-
θαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και αυτές του 
άρθρου 13 της Προκήρυξης Ερασιτεχνικών 
Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. Ημαθίας περί 
υποχρέωσης αναγραφής και πρόσληψης 
προπονητή στον αγώνα Πρωταθλήματος της 
26 / 11 / 2022 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΜΕΛΙΚΗΣ.

2. ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ο δηλωθείς 
ως Εκπρόσωπος Ομάδας του Σωματείου 

ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ διότι στον αγώνα Πρω-
ταθλήματος της 26 / 11 / 2022 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, στο 28ο 
λεπτό αυτού, μετά από απόφαση του Διαι-
τητή του ως άνω αγώνα, εξύβρισε, τόσο τον 
Διαιτητή, όσο και τον Α΄ Βοηθό.

3. ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ το Σωματείο ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ στον αγώνα Πρωταθλήμα-
τος της 26/11/2022 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ-Α-
ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
διότι δεν κατέβηκε να αγωνιστεί.

Συνεπεία αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 
17, παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Αγώνων 
Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών και Ερασι-
τεχνικών Πρωταθλημάτων, επιβάλλονται οι 
κάτωθι ποινές:

α) ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 0-3 
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥΣ .0-3 υπέρ του Σωματείου 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ο 
ως άνω αγώνας.

β) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ στο Σωματείο ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΔΙΑ-
ΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (200,00 €) για το ίδιο αδί-
κημα.

4. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, αρχής 
γενομένης από 27 / 11 / 2022 στον δηλωθέ-
ντα ως Εκπρόσωπο Ομάδας του Σωματείου 
ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ διότι στον αγώνα Πρω-
ταθλήματος της 26 / 11 / 2022 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΔΙΑΒΑΤΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ, στο 28ο λε-
πτό αυτού, εξύβρισε τον Διαιτητή με αποτέλε-
σμα την αποβολή του με απευθείας κόκκινη 
κάρτα.

πηγή: kerkidasport.gr

Ανακοινώθηκαν οι 
ορισμοί των διαιτη-
τών, για τις αναμε-

τρήσεις της 5ης αγωνιστι-
κής της Super League 2.

Το εντός έδρας ματς της ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ με αντίπαλο τον Αλμωπό Αριδαίας 
(4/12, 15:00), θα διευθύνει ο Στρατού-
δης από τον Έβρο, με βοηθούς τους 
Σακάλογλου (Καβάλας) και Καραγιάν-
νη (Θράκης).
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Ο Στρατούδης από τον Έβρο
«σφυρίζει» το ΒΕΡΟΙΑ - Αλμωπός Αριδαίας

ΕΠΣ Ημαθίας
Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

της ΕΠΣ Ημαθίας

SL2
Το πρωί της Κυριακής υποδέχεται
τον Αλμωπό η Κ19 της ΒΕΡΟΙΑΣ



Από την Τεχνι-
κή Επιτροπή 
της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Ημαθίας 
(Ε.Π.Σ.Η.) ανακοι-
νώθηκε ότι:

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 
2022 θα πραγματοποιηθεί 
Προπόνηση Προεπιλογής 
για τη Στελέχωση της Μικτής 
Ομάδας Κ-14 (ποδοσφαιρι-
στές γεννηθέντες κατά τα έτη 
2009 και 2010) στο Δημοτι-
κό γήπεδο Μακροχωρίου. 
Παρακαλούνται όλοι οι πο-
δοσφαιριστές να βρίσκονται 
στον χώρο των αποδυτηρίων 
του γηπέδου το αργότερο μέ-
χρι τις 3:30 μ.μ., με αθλητική 
περιβολή δική τους.

πηγή: kerkidasport.gr

Αναμφισβήτητα ο βεροιώτης Μιχάλης 
Τζαφερόπουλος είναι από τους κορυφαίους 
Έλληνες διαιτητές χάντμπολ και κατατάσσε-
ται ανάμεσα στις κορυφαίες «σφυρίχτρες» 
της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια έχει δι-
αιτητεύσει στις μεγαλύτερες διοργανώσεις 
σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Την 
προηγούμενη Τρίτη σφύριξε έναν ακόμη 

διεθνή αγώνα με επιτυχία με το ζευγάρι του 
Ανδρέα Μπέτμαν αυτή τη φορά στην Πορ-
τογαλία. Ήταν ο αγώνας μεταξύ Σπόρτινγκ 
Λισαβώνας-Μπαλατονφούρεντι Ουγγαρίας 
35-32 για το Europa League, για τον οποίο 
απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και πολύ 
υψηλό βαθμό!

 Μιχάλη συγχαρητήρια!

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων 
με Αναπηρία, η UNICEF καλεί τα κρά-
τη να επιταχύνουν τη διαδικασία με-
τάβασης στο Κοινωνικό Μοντέλο της 
Αναπηρίας στο πλαίσιο των συστημά-
των αξιολόγησης και καθορισμού μιας 
κατάστασης. Σε πολλές χώρες του 
αναπτυσσόμενου κόσμου το τρέχον 
κρατικό σύστημα για την αξιολόγηση 
της αναπηρίας και τον καθορισμό της 
λειτουργικότητας, εξακολουθεί να βα-
σίζεται στο ιατρικό μοντέλο που λέει 
ότι οι άνθρωποι είναι ανάπηροι λόγω 
των προβλημάτων ή των διαφορών 
τους. 

Με βάση το ιατρικό μοντέλο, η α-
ναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη 
βλάβη ή την απόκλιση από τις “φυσιο-
λογικές” ψυχικές ή βιολογικές λειτουρ-
γίες του ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν 
με το ιατρικό μοντέλο, αυτές οι βλάβες 
ή διαφορές θα πρέπει να διορθώνο-
νται ή να αλλάζουν με ιατρικές και άλ-
λες θεραπείες, ακόμη και όταν η βλά-
βη ή η διαφορά δεν προκαλεί πόνο ή 
ασθένεια. Επίσης, βασικός πυλώνας 
του ιατρικού μοντέλου, είναι ότι τα Α-
μεΑ, είναι «αδύναμα» και «απροστά-
τευτα» κάτι που έχει ως αποτέλεσμα 
τον συνεχιζόμενο οίκτο της κοινωνί-
ας. Αντίθετα, το Κοινωνικό Μοντέλο 
της Αναπηρίας λέει ότι η αναπηρία 
προκαλείται από τον τρόπο που είναι 
οργανωμένη η Κοινωνία και όχι από 
την ίδια την αναπηρία ή τη διαφορετι-
κότητα ενός ατόμου. Εξετάζει τρόπους 
άρσης των φραγμών που περιορίζουν 
τις επιλογές ζωής για τα Άτομα με Α-
ναπηρία. Όταν αρθούν τα εμπόδια, τα 
Άτομα με Αναπηρία μπορούν να είναι 
ανεξάρτητα και ίσα στην κοινωνία, με 
επιλογή και έλεγχο της ζωής τους.

Τα περισσότερα αναπτυγμένα 
κράτη, μέσω των αντίστοιχων Υπουρ-
γείων Εργασίας, Υγείας κλπ και με 
την υποστήριξη της UNICEF έχουν 
δεσμευτεί να καθιερώσουν το Κοινω-
νικό Μοντέλο της Αναπηρίας. Στην 
Ελλάδα, αναμφίβολα έχουν γίνει 
βήματα προόδου προς το Κοινωνι-
κό Μοντέλο. Στην πράξη όμως, και 
στη νοοτροπία της κοινωνίας, που σε 

πολλές περιπτώσεις δεν είναι δεκτική 
σε καινοτομίες και αντίθετα, ορισμέ-
να πράγματα θεωρούνται ακόμα και 
σήμερα ταμπού, το Ιατρικό Μοντέλο 
είναι αυτό που επικρατεί.  Η συζήτη-
ση για την αναπηρία, την οικογένεια 
και την κοινωνία είναι πολύ παλιά. 
Οι ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή προτε-
ραιότητα στο συνολικό σύστημα των 
περισσότερων κοινωνιών. Ωστόσο, 
όσο ο πληθυσμός των ΑμεΑ αυξάνεται 
(με την πρόοδο της ιατρικής και της 
τεχνολογίας), δεν μπορούμε πλέον 
να τις αγνοούμε. Ο τρόπος που μέχρι 
τώρα έχουν αντιμετωπιστεί οι ανάγκες 
τους δεν ήταν επιτυχής. Η συνολική 
φροντίδα, από τη διάγνωση έως τη 
θεραπεία και την ένταξη ή επανένταξη 
στην κοινωνία ήταν κατακερματισμένη 

και αποδιοργανωμένη. 

   Επομένως, πρέπει να υπάρξει 
διαφορετικός τρόπος σκέψης για τα Ά-
τομα με Αναπηρία και πρέπει να ανα-
πτυχθούν νέα μοντέλα και συστήματα 
που να καλύπτουν τους ανάγκες τους. 
Όπως πολύ συχνά φωνάζουν τα ίδια 
τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και οι 
φορείς/σωματεία/σύλλογοι που τους 
εκπροσωπούν, έχουν πολλά να συ-
νεισφέρουν στην κοινωνία που ζουν, 
εφόσον φυσικά τους δοθεί η ευκαιρία 
να το κάνουν.

Καραϊωσήφ Αλέξανδρος Μ.Res.
Εκπαιδευτικός Προσαρμ. Φ.Α. - 

Προπονητής ΑμεΑ
Τεχνικός Διευθυντής “Eν Σώματι 

Υγιεί” A.Σ. ΑμεΑ Βέροιας
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Μήνυμα του “Εν Σώματι Υγιεί”
για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων

με Αναπηρία 2022
«Η Αναπηρία προκαλείται από τον τρόπο που μια Κοινωνία είναι 

οργανωμένη και όχι από την λειτουργικότητα ενός ατόμου»

Στην ελίτ της ευρωπαϊκής 
διαιτησίας χάντμπολ ο βεροιώτης 
διεθνής Μιχάλης Τζαφερόπουλος

Προπόνηση προεπιλογής της Μικτής Κ-14
της ΕΠΣ Ημαθίας

Τιμητική πλακέτα στον Αλέξανδρο Δάιο 
διακριθέντα αθλητή του kick boxing, απένειμε

ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας
Τον διακριθέντα αθλητή του kick boxing, Αλέξανδρο 

Δάιο, αθλητή του Σωματείου «Αθλητικός Σύλλογος Τέ-
τραθλον Αριστοτέλης» και τον προπονητή του Κωνστα-
ντίνο Γιαλαμά, υποδέχτηκε την Πέμπτη (01.12.2022) 
στο γραφείο του στο δημαρχείο, ο Δήμαρχος Νάουσας 
Νικόλας Καρανικόλας. Στη συνάντηση, ο Δήμαρχος 
Νάουσας, απένειμε τιμητική πλακέτα στην διακριθέ-
ντα αθλητή, μέλος της Εθνικής Ομάδας Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Kick Boxing, ο οποίος ήρθε 5ος στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Κick Βoxing που πραγματοποιή-
θηκε πρόσφατα  (30 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου) στο 
Jesolo της Ιταλίας. Ο Δήμαρχος Νάουσας, συνεχάρη 
για τις σημαντικές διακρίσεις τον αθλητή και τον προπο-
νητή του και ευχήθηκε από καρδιάς, στον  Αλέξανδρο 
Δάιο καλή επιτυχία  στην επόμενη προσπάθειά του, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κick Βoxing που θα διε-
ξαχθεί 8-10 Δεκεμβρίου, στην Κρήτη.
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Οικονομική ενίσχυση
για τον ΦΑΣ Νάουσα

Η προσωρινή επιτροπή για την σωτηρία του ΦΑΣ Νάουσα, 
έβγαλε κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας και καλεί 
τους φιλάθλους της να ενισχύσουν την προσπάθεια σωτηρία της, 
μετά από τα όσα διαδραματίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Την 
επόμενη Τετάρτη 7η Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί εκλογική γενική συ-
νέλευση, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ του πολυχώρου 
«Χρήστος Λαναράς» για την ανάδειξη νέας διοίκησης, Το κουπόνι 
κοστίζει πέντε ευρώ και οι φίλαθλοι μπορούν να το προμηθευτούν 
από το καφέ-μπαρ Γκίλαν, από το κατάστημα  Τασιούκα στην 
πλατεία της Νάουσας και από τον Σάκη Παπατάνο (τηλέφωνο 
6932626266).

Πρεμιέρα με νίκη επί του Αρχέλαου 
Κατερίνης για τους Παίδες

του Ζαφειράκη
Με το δεξί ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων 

Χειροσφαίρισης Κεντρικής Μακεδονίας οι Παίδες του Ζαφειράκη, 
επικρατώντας άνετα της ομάδας του Αρχέλαου Κατερίνης με σκορ 
51-23. Το Σάββατο 27/11, στο ΔΑΚ Νάουσας, η Παιδική ομάδα του 
Ζαφειράκη υποδέχτηκε την ομάδα της Κατερίνης στο ξεκίνημα του 
πρωταθλήματος της τοπικής ένωσης σωματείων χάντμπολ.

Από τα πρώτα λεπτά, φάνηκε η ανωτερότητα της ομάδας του 
Ζαφειράκη, η οποία από το ξεκίνημα πήρε άνετα προβάδισμα στο 
σκορ, μη αφήνοντας την ομάδα της Κατερίνης να διεκδικήσει τίπο-
τα από τον αγώνα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αθλητών 
του Αρχέλαου, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων ήταν  
εμφανής και έτσι ηττήθηκαν από τους Παίδες του Ζαφειράκη με το 
ευρύ 51-23. Από την ομάδα της Νάουσας, παρά την καλή εικόνα 
όλων των αθλητών, ξεχώρισαν ο Παπαφιλίππου και ο Τζούλης 
σημειώνοντας 11 και 8 γκολ αντίστοιχα. Πολύ σημαντικό είναι και το 
γεγονός πως τα υπόλοιπα γκολ μοιράστηκαν σχεδόν σε όλους τους 
υπόλοιπους παίκτες της ομάδας.

Με τον αγώνα στη Νάου-
σα κόντρα στον πρωτο-
πόρο Ζαφειράκη, ολο-

κληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 
που πέρασε, η κανονική διάρ-
κεια του Εφηβικού πρωταθλήμα-
τος της ΕΚΑΣΚΕΜ.

Η ομάδα του Μάκη Ιωσηφίδη, μπορεί να 
ηττήθηκε από την ισχυρή ομάδα από τη Νά-
ουσα, ωστόσο ο απολογισμός είναι εξαιρε-
τικός, αν αναλογιστεί κανείς πως αυτά τα 
παιδιά ουσιαστικά φέτος φανέρωσαν τα πρώ-
τα σημάδια της καθημερινής δουλειάς που 
γίνεται στις προπονήσεις.

Ο απολογισμός των τεσσάρων νικών δεν 
σημαίνει απολύτως τίποτα για τον προπονη-
τή, που στοχεύει να καθιερώσει αυτά τα παι-
διά και να τους ανοίξει διάπλατα την πόρτα 
για την πρώτη ομάδα.

Κάτι που έγινε βεβαίως, καθώς ήδη πάνω 
από πέντε αθλητές έχουν ακολουθήσει και θα 
ακολουθήσουν τις αποστολές των Ανδρών.

Άλλωστε, αυτό ήταν και ο στόχος της δή-
λωσης συμμετοχής της ανδρικής ομάδας στο 
πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚΕΜ, ώστε να «χτι-
στεί» πιο ομαλά ένας κορμός που θα δώσει 
τη δυνατότητα συγκρότησης των μελλοντικών 
ρόστερ από παίκτες των τμημάτων υποδο-

μής.
Για τους Εφήβους μας, ακολουθεί η δια-

δικασία των play off, με τη συμμετοχή των 
ομάδων που τερμάτισαν τρίτες και τέταρτες 
στους τρεις ομίλους του πρωταθλήματος, σε 
ένα μίνι πρωτάθλημα έξι αγωνιστικών.

Τααποτελέσματα
στηνκανονικήδιάρκεια:

ΓΑΣ Μελίκη – Αετοί Βέροιας  38-49
Αετοί Βέροιας – Φίλιππος Βέροιας  49-75
ΑΟΚ Αιγινιακός – Αετοί Βέροιας  52-54
Αετοί Βέρ – Ζαφειράκης Ν  46-74
Αετοί Βέροιας – ΓΑΣ Μελίκη  54-32
Φίλιππος Βέροιας – Αετοί Βέροιας  69-39
Αετοί Βέροιας – ΑΟΚ Αιγινιακός  68-53
Ζαφειράκης Ν – Αετοί Βέρ  97-54

πηγή: kerkidasport.gr

Με το 
ΚΥΠΕΛ-
ΛΟ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ έκλεισε η 
αγωνιστική χρο-
νιά 2022 για την 
ομάδα ανσάμπλ 
Νεανίδων, που 
διεξήχθη στις 
25-26-27 Νοεμβρί-
ου 2022 στο Κλει-
στό Γυμναστήριο 
Μίκρας, αίθουσα 
«Ιωάννης Μελισ-
σανίδης» στην 
Θεσσαλονίκη.

 Η ομάδα του Α.Ο. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ολοκλή-
ρωσε με μεγάλη επιτυ-
χία την παρουσία της, 
καθώς κατέκτησε το 
Κύπελλο Ελλάδος, στο 
πρόγραμμα με  5 μπάλες 
και στο πρόγραμμα με  5 
σχοινάκια! 

Η προπονήτρια και ε-
πικεφαλής του συλλόγου 
Μαργαρίτα Ατανάσοβα 
δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητή-
ρια στις αθλήτριες μας 
για την πολύ καλή πα-
ρουσία τους σε όλη την 
αγωνιστική χρονιά 2022. 

Θα συνεχίσουμε με 
την ίδια επιμονή, υπομο-
νή, συγκέντρωση και ορ-
γανωμένη δουλειά, ώστε 
να κάνουμε μια εντυπω-
σιακή παρουσίαση στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλη-
μα της νέας αγωνιστικής 
περιόδου 2023. Βρισκό-
μαστε ήδη σε περίοδο 
προετοιμασίας και έχου-
με προγραμματίσει προ-
πονήσεις και αγώνες στο 
εξωτερικό. Πιστεύω στα 
παιδιά μου  και εύχομαι 
το νέο έτος να εκπλη-
ρώσουμε τους στόχους 
μας!!»

Την ομάδα Ανσάμπλ 
νεανίδων απαρτίζουν οι 
αθλήτριες: Σιαφαρίκα 
Μαρία, Πρελορέντζου 
Βασιλική, Τσιαπανίτη 
Θάλεια, Τσικερδάνου 
Ελευθερία, Τσέου Χρυ-
σούλα. 

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

28-11-2022 μέχρι 

04-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΟΜΑΔΑ
ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Παρασκευή 02-12-2022

13:30-17:30 ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ 1 

(πρώην Κεντρικής 69) 

23310-24534

21:00-08:00ΣΙΜΟΥ

ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 

(πεζόδρομος αγοράς) 

23310-73124

Φαρμακεία
Ολοκληρώθηκε με πολλά χαμόγελα

και απόλυτη ισορροπία η κανονική διάρκεια
για τους Εφήβους των Αετών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας, το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 

2331024891.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγ. 
Σάββα Κυριωτίσσης Βέροιας Ε-
ΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την α-
νάπαυση της ψυχής της πολυαγα-
πημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς και αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, Τα τέκνα
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο  Σ ε β α -
σ μ ι ώ τ α τ ο ς 
Μ η τ ρ ο π ο λ ί -
της Βεροίας, 
Ναούσης και 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Τη ν  Π α -
ρ α σ κ ε υ ή  2 
Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 
το πρωί θα ι-
ε ρ ο υ ρ γ ή σ ε ι 
στον Μητρο-
πολιτικό Ιερό 
Ναό Κοιμήσε-
ως της Θεο-
τόκου Αλεξαν-
δρείας με την 
ευκαιρία της ε-
ορτής του Οσί-
ου Πορφυρίου 
του Καυσοκα-
λυβίτου.

Την Παρα-
σκευή 2 Δε-
κεμβρίου στις 

7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίου Ελευθερίου 
Διαβατού θα ομιλήσει στη Σύναξη νέων γονέων και 
ζευγαριών. 

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 8:00 μ.μ. θα ο-
μιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την 
ευκαιρία της εορτής του Οσίου Πορφυρίου του Καυσο-
καλυβίτου, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του 
ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας. 

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει 
στη σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία 
της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, μέ-
σα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Το τριήμερο 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου κατόπιν αδελφικής 
προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου, θα μεταβεί στην Σύρο, όπου θα προ-
εξάρχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πο-
λιούχου της νήσου, Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 
– ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ

Πρόγραμμα πανηγύρεως
Οι ιερές ακολουθίες για την πανήγυρη του Ιερού μας Ναού θα 

τελεστούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
6 μ.μ. – 8 μ.μ.: Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής του αγίου 

Σάββα μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
7 π.μ. – 10.30 π.μ.: Ορθρος της εορτής του αγίου Σάββα και ιε-

ρατικό συλλείτουργο μετά θείου κηρύγματος.
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
5 μ.μ. – 6.30 μ.μ. : Μεθεόρτιος πανηγυρικός εσπερινός και παρα-

κλητικός κανών του αγίου Σάββα.
Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τίθεται εις προσκύ-

νησιν το ιερό λείψανο του αγίου Σάββα, προστάτου της Ενορίας.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

Δ.Δ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι την Κυριακή 4 

Δεκεμβρίου ε.ε. εορτάζεται η μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας και 
Αγίου Τρύφωνος στο Δ.Δ. Αγ. Βαρβάρας Βέροιας.

Αι ιεραί ακολουθίαι θα τελεσθώσι κατά το ακόλουθον πρόγραμμα:
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022
17.30 Μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεθ’ αρτοκλασίας
20.00 Απόδειπνο και χαιρετισμοί στην Αγία Βαρβάρα
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022
07.00 Ορθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία χορο-

στατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος.

17.00 Μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση στην Αγία Βαρβάρα.
Εκ του Ιερού Ναού

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 2 

Δεκεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ν. Νι-
κομήδειας Ημαθίας η Μαρία Σταφυ-
λίδου σε ηλικία 61 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 2 

Δεκεμβρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ο Παύλος Δημοσ. Κύρτσιος σε ηλι-
κία 76 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 3 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής της πολυ-
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς 
και θείας

ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεή-
σεις τους προς το Θεό.

Τα τέκνα, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα
Τα ανήψια, Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Επαναληπτική Πρόσκληση 4ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, καλεί τα μέλη του σε 
επαναληπτική 4η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει 
τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 μμ, στο χώρο του 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στην Αλεξάνδρεια.

 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’  αυτού 

και έγκρισή του.
2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ 

αυτής και έγκρισή της.
3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρί-

δα Βέροιας.
4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).  
Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στη Γενική 

Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.
Για το ΔΣ του Συλλόγου

 Η Πρόεδρος  Ο  Γεν. Γραμματέας
Σαρκατζή Ελεονώρα Παγούνης Αργύριος

Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
στο Γενικό Λύκειο Πλατέος – Κορυφής

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός της εθελοντικής 
αιμοδοσίας. Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Το αίμα είναι ζωή! 
Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε την σημασία αυτής της 
προσφοράς.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος του Γενικού Λυκείου 
Πλατέος – Κορυφής, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο Κορυ-
φής, διοργανώνει ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στο χώρο του 
σχολείου στις 4 Δεκέμβρη 2022 από τις 9:00 το πρωί έως τις 13.00 με 
στόχο: να προσελκύσει νέους εθελοντές αιμοδότες

να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν 
τακτικοί εθελοντές αιμοδότες.

να μεταγγίσει στη νέα γενιά αιμοδοτών την ιδέα της μη αμειβόμενης 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Παρακαλείσθε όλοι όπως προσέλθετε, καθώς η προσφορά αίματος 
αποτελεί κορυφαία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης από άνθρωπο σε 
άνθρωπο.

«Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα σας!!»



12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

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 χωράφι 
10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρί-
ου, πίσω από το Lidl, 
με ροδακινιές. Τηλ.: 

6973 339030 & 6957 
387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-
ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 
επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 
78 τ.μ., έτους κατα-
σκευής 1975, χρήζει 

α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 
2331021523.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός 
του οικισμού 480 τ.μ., 
άρτιο και οικοδομήσι-
μο, με αποθήκη και α-
χυρώνα παλιά. Πλρη. 
τηλ.: 210 7228806 & 
6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην περιο-
χή 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά στο κέντρο της Βέ-
ροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -
κιάζεται στην περιο-
χή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο 
του 2008, 6ου ορ’ό-
φου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλιμα-
τιστικό, θέα. Προτείνε-
ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 
και κέντρου. Τιμή 270 
ευρώ. Πληροφορίες: 
mapapad@otenet.gr 
6974 792410, ώρες 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ Ι Κ Ι Α ΖΕ ΤΑ Ι 
γκαρσονιέρα, 1ος ό-
ροφος, Ανοίξεως 52. 
Π λ η ρ .  τ η λ . :  6 9 4 5 
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

κατάστημα  35  τ .μ . 
κα ι  10  τ .μ .  πατάρ ι 
με εσωτερικη σκάλα, 
Ήρας  10 .  Δ ιαθέτε ι 
με ταλλ ι κό  ρολό  α -
σφαλείας. Τηλ.: 6986 
731153.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικό-
πεδο 800 τ.μ. στο 
Σταυρό Ημαθίας ε-
πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Πληρ. τηλ.: 
6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φα-
νταστική ισόγεια 
μονοκατοικί, 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού, 
κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 
τ.μ. πλήρως εξολπι-
σμένη, ξυλινα σύγ-
χρονα κουφώματα 
μέσα στο πράσινο. 
Τηλ.: 6948 041985.

ENOIKIAZETAI διαμέρισμα, δωμάτιο, σαλοκουζίνα, μπάνιο, πλήρως ανακαινι-
σμένο, επιπλωμένο λούξ, με όλα τα ηλεκτρικά (κουζίνα, ψυγείο, μικροκύμματα, ηλε-
κτρικό μπρίκι), με διπλό κρεβάτι, ντουλάπα, γραφείο, καναπέδες κ.λ.π. στο Ρολόι με 
υπέροχη αυλή, ιδιαίτερο, χωρίς κοινόχρηστα, ατομική θέρμανση. Τιμή 320,00 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, περιοχή Αγ. Κυρια-
κής, Ρολόι, πλήρως επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, πετρέλαιο, θωρακισμένη πόρτα, 
ψυγείο ολοκαίνουργιο κ.λ.π., με θέα 3ου ορόφου, έτοιμο να κατοικηθεί. Τιμή 360 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε διόροφο, ο επάνω όροφος, ανακαινισμένο, λούξ. Αποτελείται 
από σαλοκουζίνα με τζάκι, πατάρι, υπνοδωμάτιο, όλα τα έπιπλα είναι καινούργια, 
μοντέρνα, θερμοπομπούς, αιρκοντίσιον και πετρέλαιο. Έτοιμο αρχές Δεκεμβρίου. 
Τιμή 400,00 ευρώ.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΑΛΣΟΣ 90 Τ.Μ 2ΔΣΚ επιδαπεδια θερμ. ,Θεα, χωρις κοιν.330€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη Α.Θ πελετ 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμαν-
ση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.στεγη 92 τ.μ,70 καθαρα Αριστη 
95000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια  25.000€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γραφειο 32 τ.μ μικτα ανακαινισμενο 28000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 50 τ.μ γκαραζ διαμπερες καταλληλο κ για κατοικια 
18000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με 
πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΙΑΤΡΕΙΟ 7-  ΧΩΡΟΙ ΕΤΟΙΜΟ ΣΤΑ ΚΤΕΛ 450€
ΑΣΤΙΚΑ πρωην Καφενειο με υπαρχουσα πελατεια 7000€ 
ενοικιο 300€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΚΕΝΤΡΟ 40 τ.μ κ 25 τ.μ καταλληλα για επ.στεγη 100€ κ 200€ 
αντιστοιχα.
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ 
στην Βεροια 4000€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 520€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται Διαμέρισμα 75μ2 2Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 110μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο κέντρο

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 88μ2 2Δ,Σ-Κ,WC στην 

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 112μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στη Βίλλα 

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 65μ2 1Δ,Σ,Κ,WC στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Διαμέρισμα 120μ2 3Δ,Σ,Κ,WC στο Κέ-

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 95μ2 2Δ,Σ,Κ, στο κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

Η ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ, Βιομηχανία Πλαστικών, αναζητά να προσλάβει 
άμεσα εργάτες παραγωγής σε βάρδιες.

Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

Η εταιρία ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΑ.Ε. επιθυμεί την 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων του εξαγω-
γικού τομέα του κονσερβοποιείου – χυμοποιείο 
της. 

ΠεριγραφήΘέσης:
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία με το τμήμα αποθήκης
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, τραπεζική παρακολούθηση 

εισπράξεων πελατών συνεργασία με το λογιστήριο
•Επικοινωνία με πελάτες για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη Γνώση χειρισμού  Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Γαλλικής γλώσσας
ΕπιθυμητάΠροσόνταΥποψηφίου
•Γνώση Ισπανικών ή Γαλλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, 

συνέπεια, επαγγελματισμό
•Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
Παρέχονται
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Μόνιμη Απασχόληση
•Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μέχρι τις  30Νοεμβρίου βιο-

γραφικό, στην έδρα της εταιρίας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email hr@
aqf.gr, και στις 2 περιπτώσεις επιβάλλεται φωτογραφία υποψηφίου. Πληρο-
φορίες:2331023774.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 
για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 
π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, 
ώρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 
2.30 μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία για να 
φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 

Βέροια κ. Γιώργος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

οδοντιατρείο, ανειδίκευτος για 
ημιαπασχόληση. Πληρ. τηλ.: 
6946 145626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-
πιχείρησης με άριστη γνώση 
Η/Υ, εμπειρία, γνώση λογιστι-
κών προαιρετική, εοικοινωνι-
ακές ικανότητες. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6945 598215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με 
ειδική άδεια από επιχείρηση 
στη Βέροια γία πλήρη απα-
σχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχα-
νικός & Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόλη-
ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνερ-
γείου από επιχείρηση στη Βέ-
ροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφεί-
ου με γνώσεις Η/Υ. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 2331071553 & 
2331062900 Ώρες επικοινω-
νίας: 9:30 με 18:30 & email: 
nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών και νηπί-
ων για πρωϊνή ή απογευματινή 
απασχόληση με μεγάλη εμπει-
ρία. Πληρ. τηλ.: 6972 318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλα-
ξη και περιποίηση ηλικιωμένων. 
Τηλ.: 6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 
φροντίδα και περιποίηση ηλι-
κιωμένων για 24 ώρες. Πληρ. 
τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

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

•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,ανακαινι-
σμένο,διαμπερές.
ΡΟΛΟΙ μεζονέτα με 2δωμάτια,σαλονοκουζίνα,αποθήκη,ηλια-
κο,λέβητα πετρελαίου,τζάκι,aircondition,330ευρώ.

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

Ζητούνται σύμβουλοι τηλε-
φωνικών πωλήσεων για το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 
‘Μαργαριτόπουλος’ που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο των ασφα-
λειών, της ενέργειας ELPEDISON 
και των τηλεπικοινωνιών WIND, 
που εδρεύει στη Βέροια

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

χρήση Η/Υ
Ευχάριστη και Δυναμική προσωπικότητα
Διαπραγματευτικές Ικανότητες με πελατοκεντρική προσέγγιση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι μήνες σε αντίστοιχη θέση τηλεφω-

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Σταθερός μισθός και ασφαλιστική κάλυψη
Μηνιαίο Bonus βάσει επίτευξης στόχου
Εισαγωγική εκπαίδευση (επί πληρωμή)
Συστηματική εκπαίδευση στο αντικείμενο των πωλήσεων
Συστηματική Εκπαίδευση σε Θέματα εξυπηρέτησης πελατών και 

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

Τηλ. επικοινωνίας: 2331064639 και για αποστολη βιο-
γραφικων στο email: as.g.olympia@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως 
εξοπλισμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κε-
ντρικό πεζόδρομο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6971831009.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ. ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λο-
γίστρια, β) Γεωπόνος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αι-
τήσεις και βιογραφικά σημειώματα στο email: athinasmpc@gmail.
com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331051093

Πωλητής/τρια για το πρατήριο
της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ – Διαχειριστής eshop

Πλήρηςπεριγραφήθέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ζητείται για απασχόληση στις εγκαταστάσεις της ,που 
βρίσκονται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, πωλητής/πω-
λήτρια για το πρατήριο όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρείας 
απευθείας στο καταναλωτικό κοινό. Σε μέλλοντα χρόνο, θα διαχειρί-
ζεται και εκτελεί και τις παραγγελίες του e-shop της ΑΛΜΗ. 

Aπαραίτηταπροσόντα:
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency ή Lower)
•Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση δεύτερης Ξένης Γλώσσας
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα, εξωστρέφεια, άνεση 

στην επικοινωνία.
•Απαραίτητη η εμπειρία στην λιανική πώληση τουλάχιστον 1 έτος.
•Γνώση Photoshop ή Canva
•Γνώση ΕRP και διαχείρισης eshop
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Ικανότητα να ανταποκρίνεται και να λύνει τα προβλήματα του πελάτη.
Αρμοδιότητες:
•Άψογη εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την αύξηση των πωλή-

σεων, δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
•Αναπλήρωση, τακτοποίηση και σωστή παρουσίαση των προϊόντων
•Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
•Διαχείριση, προετοιμασία & αποστολή ηλεκτρονικών παραγγελιών
•Ενημέρωση του eshop/επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια IT.
Ηεταιρίαπροσφέρει:
•Πλήρη απασχόληση
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 

αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας. Αιτήσεις-βιογραφικά σημειώματα 
αποστέλλονται επίσης στο email hr@almifoods.gr.

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα για πενθή-
μερηημιαπασχόληση:

Υπάλληλο Αποθήκης
Ο υπάλληλος αποθήκης θα στελεχώσει την υπάρχουσα ομάδα 

μας και θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, 
την οργάνωση και τη συντήρηση της αποθήκης.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Επιθυμητά Προσόντα:
•Προϋπηρεσία
 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό
•Άριστες συνθήκες και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
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 email 
cv@supercourse.gr, αναφέροντας  τον κωδικό θέσης AP_22, έως 
τις 11/12/22.



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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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: 
papnasia@yahoo.gr.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
-ΚΕΝΤΡΟ studio 20τμ  επιπλωμένο 180€
-ΚΕΝΤΡΟ studio 25 τμ  ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ lux τμ 
230€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ studio  25  ανακαινισμενο  160€
-ΕΛΙΑ  50 τμ καινουργιο  πολύ καλο  250€
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  55 τμ  3 χωροι θεα  καλό 240€
-ΡΟΛΟΙ 55τμ 3 χώροι ανακαινισμενο ατομ λεβητ 
250€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  40τμ super lux  επιπλωμενο 
320€
-ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   50τμ superlux  επιπλωμενο  
350€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  60 τμ καινούριο ατομ. Θερμ επι-
πλωμενο 400
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  75τμ καινούργιο   τζάκι , θέα 350
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ  80τμ  καινουργιο κλιμα 2 δωμ  
350€  
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  89τμ ανακαινισμενο ατομ θερμ 
πετρ    320€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  85τμ επιπλωμένο  πλήρες , ατομ. 
Θερμ. 300€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90τμ , ατομ. Θερμ.   330 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ  100τμ 3δωμ  230€
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 60τμ 1δωμ σαλονι επιπλωμε-
νο 250 ευρω

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ  25 ΤΜ ανακαινσμενο lux ενοικιο 250  
28000 ε
-ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τμ ανακαινισμενο ημιοροφος 
23000 ε
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  35 τμ καινουργιο  32.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45τμ καινούργιο τζακι 44.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  60 τμ καινουργιο τζακι   54.000€
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ  68τμ καινουργιο  2δωματ τζακι  
57000 ε
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τμ καλό τζακι 45.000€

-ΠΙΕΡΙΩΝ 85τμ καινούργιο  84000 €
-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 90 τμ ισογειο ατομ λεβητας αυλη  
48000€
-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  80τμ καλό 47000€
-ΡΟΛΟΙ 80τμ καλό κοπλαν θωρακισμενη 
60.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85τμ 10ετών parking 85.000€
-ΡΟΛΟΙ 90 τμ ανακαινισμενο lu ατομ λεβητας 4 
όροφος θέα 90.000€
-ΡΟΛΟΙ  90τμ  καλο χωριζεται σε 2  47.000€
-ΓΗΠΕΔΟ  95τμ πολύ καλο ετοιμο αποθηκη με-
γαλη πυλωτη  55.000€
-ΤΣΕΡΜΕΝΗ 135τμ  35ετών , αποθηκη , θέα 
110.000€
-ΠΙΕΡΙΩΝ  93τμ ανακαινισμένο ατομ λεβητ 
90.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105τμ πολύ καλο , αποθηκη θεα,  
68.000€
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120τμ καινούριο 4ος θέα 
165.000€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  70τμ και για επαγγελματική στέγη 
58.000€
-ΜΕΖΟΝΕΤΑ  ΚΕΝΤΡΟ 170τμ  LUX καινούργια 
θέα   300.000€
-MONOKATOIKIA ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ καινούργια 
180.000€
-ΚΤΕΛ 115 ΤΜ 4=os ΘΕΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΚΑΙ-
ΡΕΙΑ 58000 ε
-ΑΓ. ΑΜΤΩΝΙΟΣ 100 ΤΜ 1=ος    ΚΕΝΤΡΟ 47000 ε  

-ΚΤΗΡΙΟ  280 ΤΜ  2 διαμεριματα 100 τμ και μα-
γαζι 80 τμ  140000 ε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΠΙΕΡΙΩΝ 80 ΤΜ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 200 ΤΜ 43000ε
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  120 ΤΜ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΚΑΙ-
ΝΙΣΜΕΝΟ  58000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 280 ΤΜ SUPER  LUX TIMH 
320000 ε
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  240 ΤΜ SUPER  LUX ΤΙΜΗ    
220000 ε
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 170 ΤΜ   ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ  ΤΙΜΗ  
170000 ε
ΒΑΡΒΑΡΕΣ  70 ΤΜ  ΠΑΛΙΟ ΣΕ 800 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΤΙΜΗ 38000 ε 
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΗ  70 ΤΜ ΣΕ 500 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙ-
ΜΗ 14000 ε
ΚΟΥΛΟΥΡΑ    100 ΤΜ ΗΜΙΤΕΛΕΣ   ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΟ ΤΙΜΗ 22000 ε
ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ   90 ΤΜ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕ-
ΝΟ ΜΕ 1000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΙΜΗ 80000 ε

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   5700τμ θέα  κτίζει  280 τμ 
180.000€
-ΕΛΙΑ 225τμ καλό 24.000€
-ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ 800τμ επάνω στο δρόμο 
396.000€
-ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 90τμ κτίζει 100τμ 38.000€

-ΠΑΝΟΡΑΜΑ 326 τμ 
127.000€
-ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ  520τμ 
130.000€
-ΓΗΠΕΔΟ 150 τμ ε-
πάνω στο δρόμο  για 
μαγαζί 80.000€
-ΠΑΤΡΙΔΑ επάνω στο 
δρόμο 6000τμ 70.000€
-ΡΑΧΙΑ 1400τμ κεντρικό 78.000€
-ΛΑΖΩΧΩΡΙ 16000τμ 50.000€
-ΑΚΡΟΠΟΛΗ 400τμ θέα 120.000€
-ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 205 τμ 78.000€
-ΚΟΥΛΟΥΡΑ  4500τμ 110.000€
-ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ 630τμ 70.000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  15τμ 21.000€     
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΤΕΛ  25 τμ 36.000€
-ΜΑΓΑΖΙ  ΚΕΝΤΡΟ 35τμ 78.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 55τμ 220.000€
-ΜΑΓΑΖΙ ΙΚΑ 45τμ με πατάρι  48.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 70τμ βενιζελου  58.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ ρολόι 35.000€
-ΓΡΑΦΕΙΟ 60τμ βενιζελου 60.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
-ΡΟΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 45τμ 2χώροι 230€
-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 40τμ 2χωροι 200€
-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 35τμ 2χωροι 180€
-ΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 115τμ 1ος όροφος 600€
-ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΑΖΙ 30τμ 150€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr



Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, για έβδομη χρονιά, διερεύνησε τη συμμετοχή 
των εμπορικών επιχειρήσεων στη ‘Black Friday’ και αξιολόγησε τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της, πραγματοποιώντας έρευνα σε τυχαίο 
πανελλαδικό δείγμα 254 επιχειρήσεων των κλάδων που πραγματοποι-
ούν εκπτώσεις.  Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου από την πρακτική της “Black Friday 2022” 

• Στις φετινές εκπτώσεις της «Black Friday» συμμετείχαν οι περισ-
σότερες των επιχειρήσεων (61%), ποσοστό που ενισχύεται ελαφρώς σε 
σχέση με πέρυσι, οπότε και είχε συμμετάσχει το 56% των επιχειρήσεων. 

• Η πρόθεση των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου να ενισχύ-
σουν τη συμμετοχή τους στην πρακτική της «Black Friday» υπαγορεύ-
εται ουσιαστικά από την πολιτική των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, οι 
οποίες έχουν αναπόφευκτα επιβάλει αυτήν την ενέργεια ως θεσμό. 

• Οι μισές (49%) επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλη 
τη διάρκεια της εβδομάδας, μετατρέποντας ουσιαστικά την «Black 
Friday» σε «Black Week».

• Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις (62%) υιοθέτησαν εκπτώσεις έως 
30%, ενώ για 1 στις 3 επιχειρήσεις (34%) το ποσοστό εκπτώσεων κυ-
μάνθηκε μεταξύ 21% και 30%. 

• Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εμφανίζονται 
σχετικά ικανοποιημένες αναφορικά με την επισκεψιμότητα, καθώς για 
σχεδόν 6 στις 10 καταγράφηκε μέτριος/ υψηλός βαθμός ικανοποίησης. 

• Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο ικανοποίησης των 
επιχειρήσεων αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, αφού 6 στις δέκα 
επιχειρήσεις δήλωσε μέτρια/ πολύ ικανοποιημένη. Το στοιχείο αυτό 
αποτελεί ένδειξη ότι δεν υπήρξε ουσιαστική απόκλιση μεταξύ επισκεψι-
μότητας καταστημάτων και υλοποίησης αγορών. 

• Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις προχώρησαν σε γενικευμένες εκπτώ-
σεις, σε όλα δηλαδή τα εμπορεύματα, σε αντίθεση με αρκετές αλυσίδες 
και διαδικτυακά καταστήματα τα οποία υιοθέτησαν επιλεκτικές εκπτώ-
σεις, σε συγκεκριμένες κατηγορίες/ εύρος προϊόντων. 

• Μία (1) στις τρεις (3) επιχειρήσεις θεωρεί πως ο κύκλος εργασιών της 
το φθινόπωρο του 2022 διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 
2021. Ωστόσο, σημαντικό ποσοστό κατέγραψε επιδείνωση των πωλήσεων.

• Παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις δεν είναι έντασης 
ενέργειας, παρατηρείται σημαντική επιδείνωση στις αρνητικές επιπτώ-
σεις. Ειδικότερα, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επηρεάστηκαν 
πολύ/ πάρα πολύ από τις ανατιμήσεις στις τιμές της ενέργειας, ενώ σε 
αντίστοιχη μέτρηση των θερινών εκπτώσεων, μόλις τρεις μήνες πριν,  
στον ίδιο υψηλό βαθμό είχαν επηρεαστεί 7 στις 10.  

• Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις καταγράφουν αυ-
ξήσεις στο λειτουργικό κόστους έως 20%, επιβάρυνση που θεωρείται 
χαμηλότερη συγκριτικά με άλλους κλάδους. Φυσικά, μια τέτοια επιβά-
ρυνση, εν μέσω τέτοιας έντονης αβεβαιότητας και ρευστότητας, δεν 
μπορεί παρά να θεωρηθεί ότι αμφισβητεί τη βιωσιμότητα των επιχειρή-
σεων, παρά την κρατική υποστήριξη.

• Το κόστος των προμηθευτών διατηρήθηκε σε σχετικά πιο συγκρα-
τημένα επίπεδα αναφορικά με το λειτουργικό κόστος, καθώς πολλοί ε-
πιχειρηματίες φρόντισαν να διαπραγματευτούν εγκαίρως τις τιμές, πριν 
την κορύφωση της κρίσης ενέργειας.

• Παρά την ενεργειακή κρίση και την ακόλουθη επιδείνωση των 
προσδοκιών, καταγράφεται μια ενίσχυση του φυσικού καταστήματος, 
καθώς οι καταναλωτές παρουσιάζουν μια έντονη τάση επανασύνδεσής 
τους με τις φυσικές αγορές μετά τη πανδημία. 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν συμμετείχαν στη “Cyber 

Monday” εξαιτίας και της σχετικά χαμηλού επιπέδου ψηφιοποίησης των 
επιχειρήσεων. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για 
την ενδυνάμωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, κυρίως των micro 
επιχειρήσεων, οι οποίες ουσιαστικά αποκλείονται από σχετικά ευρωπα-
ϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. 

• Ως επικρατέστερη προωθητική ενέργεια οι επιχειρήσεις επέλεξαν 
τη διαφήμιση στη βιτρίνα του καταστήματος και ακολούθησαν τα μηνύ-
ματα στα social media της επιχείρησης.  

Η ταυτότητα της έρευνας: Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 254 επιχειρήσεων 
με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο σε επιμέρους κλάδους  που 
συμμετέχουν σε εκπτωτικές ενέργειες  (είδη οικιακού εξοπλισμού, ψυ-
χαγωγικά-επιμορφωτικά-αθλητικά είδη, ένδυση-υπόδηση και εμπορία 
Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού υλικού, καλλυντικά). Το δείγμα καθορίστηκε 
σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη μεγάλη γεωγραφική περιοχή. 
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Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των μικρών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου από την πρακτική της “Black Friday 2022” 

«Η αυξημένη επισκεψιμότητα της Black Friday αφήνει μια επίγευση ικανοποίησης στους εμπόρους αλλά και ανοικτές προκλήσεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

P Λίγο ακόμη να κρατή-
σει η ενεργειακή κρίση κι ο 
Μπουρλά θα φτιάξει εμβό-
λιο και για τον λογαριασμό 
της ΔΕΗ…

P  Η δε κυβέρνηση α-
πευθύνθηκε πια στις βι-
ομηχανίες σαμπουάν για 
τη λύση. Ψάχνει εκείνο με 
το όχι πια δάκρυα.

P Όταν τελειώνει το 
πετρέλαιο η συνταγή ανά 
τέσσερις ώρες μια κουταλιά 
μπούκοβο.

P Βγαίνει και σε συντα-
γή με πίτσα από κάτω.

P Προχθές η αγάπη έβγαλε από την κα-
τάψυξη να κάνει αρακά. Ήταν τόσο παλιός, 
που η φίρμα ήταν ‘Στάθης’.

P Τα τελευταία χρόνια τρώμε εκείνον 
με τα ανίψια.

P Μ’ αρέσει ο Δεκέμβριος, διότι με την α-
γάπη συμφωνήσαμε η ζυγαριά να παραμένει 
κλειστή.

P Διότι πάντα μετά τις γιορτές έχουμε 
κατακράτηση γλυκών.

P Έτσι είναι η ζωή. Μικροί περνάνε ιλαρά 
και μεγάλοι κοιλαρά.

 P Τώρα τε-
λευταία θαρρώ 
η αγάπη δεν με 
θυμάται. Ή έχει 
πάθει άνοια ή 
ξεχνά τα νούμε-
ρα.

P Την καταλα-
βαίνω όμως. Κι 
αυτή σαν κορίτσι 
περίμενε τον πρί-
γκιπα και της έ-
λαχε Κάρολος.

P  Μεγαλώ -
νουμε και κα-
τανοούμε ότι το χρυσαφικό είναι καλός 
αγωγός της μετάνοιας και της συγχώρε-
σης.

P Και:
Ήταν δύο τύποι που συναγωνιζόντουσαν 

ποιος έχει καλύτερο αυτοκίνητο. Ο ένας είχε 
ένα μικρό Σκόντα, και ο άλλος μια καινούρια 
Μερσεντές. Κάποια στιγμή λέει αυτός με το 
Σκόντα:

- Εγώ έχω καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί έχω 
κι ανεμιστήρα!

- Ναι, κι εγώ έχω ενσωματωμένο κλιματι-
στικό. Άρα εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο!

Την άλλη μέρα ξαναλέει αυτός με το Σκό-
ντα:

- Εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί 
έχω και καφετιέρα!

- Τι; Καφετιέρα μες στο αυτοκίνητο; λέει ο 
άλλος.

Ωστόσο την άλλη μέρα πάει και αγοράζει 
καφετιέρα και λέει:

- Τώρα εγώ έχω το καλύτερο αυτοκίνητο.
Την άλλη μέρα καθώς αυτός με τη Μερσε-

ντές σταματάει σε ένα φανάρι, βλέπει δίπλα 
του τον άλλον με κλειστά τα παράθυρα. Ό-
ταν ανάβει πράσινο, όλοι ξεκινούν εκτός από 
αυτόν με το Σκόντα. Ο άλλος του κορνάρει. 
Τότε ανοίγει το παράθυρο αυτός με το Σκό-
ντα και φωνάζει:

- Τι κορνάρεις ρε και με έβγαλες απ’ το τζα-
κούζι;

Κ.Π.
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