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Τι άλλο περιμένουν Η.Π.Α. 
και Ε.Ε. για να επιβάλλουν 
κυρώσεις στην Τουρκία;;;
Αν και είναι πρώτη φορά που το «πρώην αγαπημένο 

παιδί» των Αμερικανών, η Τουρκία, έχει απομονωθεί δι-
πλωματικά, ωστόσο συνεχίζει να παίζει ένα επικίνδυνο 
παιχνίδι που όσο ακόμη υπάρχει χρόνος και περιθώρια θα 
πρέπει να τερματιστεί. Οι συνεχείς προκλήσεις προς την 
Ελλάδα είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι εδώ και δεκαετίες 
που παρά την σημαντική κλιμάκωση μπορεί να μην προ-
καλεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Το γεγονός ότι η Τουρκία είναι 
η μόνη χώρα που δεν υιοθέτησε τις κυρώσεις κατά της 
Ρωσίας και στην ουσία ο Ερντογάν ενώ έχει εξοπλιστικές 
απαιτήσεις από τους Αμερικανούς «χαριεντίζεται» και δίνει 
«οξυγόνο» στον Πούτιν, ξεπερνά κάθε λογική. Επιπρό-
σθετα η νέα τουρκολιβυκή συμφωνία βάζει νέο «μπουρ-
λότο» στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Τι άλλο 
περιμένουν Η.Π.Α. και Ε.Ε. για να επιβάλλουν κυρώσεις 
στην Τουρκία; Η εχθρική και επικίνδυνη συμπεριφορά της 
απειλεί άμεσα την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη 
περιοχή. Η επεκτατική διάθεσή της με σκοπό τον ενεργει-
ακό πλούτο του Αιγαίου δεν θα ανακοπεί. Όσο είναι ακόμη 
νωρίς πρέπει να περιοριστεί πριν είναι αργά… 

Ζήσης Μιχ. Πατσικας

Τα παιδιά της ΜΑμΑ,
πάνε βόλτα τα όνειρά τους 

με οδηγό τον Άλκη

Τα όνειρα και τα θαύματα γίνονται με ανθρώπους και 
κάπως έτσι έγινε πραγματικότητα και το όνειρο του συλλό-
γου Μέριμνας ατόμων με Αυτισμό (ΜΑμΑ) που απέκτησαν 
το πολυπόθητο λεωφορείο τους για τη μετακίνηση των 
παιδιών. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μέσα από μία κα-
μπάνια που ξεκίνησε από την τηλεόραση του STAR με την 
συμβολή απλών πολιτών και  τηλεθεατών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, μετά την επιθυμία που εκδήλωσαν οι γο-
νείς του Άλκη στην εκπομπή της Ζήνας, να γίνει κάτι καλό 
στη μνήμη του παιδιού τους. Και έτσι, η επιθυμία έγινε 
πραγματικότητα και το λεωφορείο των παιδιών έχει ξεκι-
νήσει ήδη τα δοκιμαστικά του δρομολόγια, με το σύνθημα: 
Πάμε βόλτα τα όνειρά μας με οδηγό τον Άλκη και συνοδοι-
πόρους όλους όσοι βοήθησαν αυτή την προσπάθεια. Μά-
λιστα ο σύλλογος Μέριμνας ατόμων με Αυτισμό, εγκαινιάζει 
το καινούργιο του λεωφορείο του με μία εκδήλωση που 
θα γίνει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στις 5:30 στην αυλή του 
ΚΔΑΠ ΑμεΑ Μ.Α.μ.Α, στο ειδικό σχολείο της Βέροιας και 
καλεί όλο τον κόσμο να μοιραστεί τον ενθουσιασμό τους 
για το καινούργιο τους ξεκίνημα!
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ιεροθέου επ. Αθηνών,

Δομνίνης μάρτυρος

ΦΛΕΡΤάροντας με τη μουσική, τη ζωή
και την Τρίτη ηλικία!

Επετειακά, ο Οκτώβρης μπαίνει με την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και η ΚΕΠΑ  Δήμου Βέροιας τίμησε την Τρίτη 
ηλικία, Φλερτάροντας με τη μουσική, με τη ζωή, τη χαρά και τον έρωτα! Γιατί όχι! Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και  Τεχνών Βέροιας, το μουσικό σχήμα ΦΛΕΡΤ, σε μια βραδιά ρετρό, παρουσίασε τραγούδια των δεκαε-
τιών ΄30, ΄40 και ΄50  για το κοινό, ηλικιωμένοι αλλά και νεότεροι, αφού οι αγαπημένες μελωδίες των περασμένων δεκαετιών 
και οι αξεπέραστοι συνθέτες και στιχουργοί, ανήκουν στις κλασσικές πλέον αξίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

 Πριν την έναρξη, ο πρόεδρος της ΚΕΠΑ, Κώστας Ρίζος, διάβασε ένα κείμενο του συγγραφέα- στιχουργού, Οδυσσέα 
Ιωάννου, που αφορούσε σε μια βαθιά αληθινή  εξομολόγηση  ενός γιού προς τους ηλικιωμένους γονείς του.

Παράλληλα στο Φουαγιέ της Στέγης, «έτρεχε» η νέα  δράση της Πρωτοβουλίας για το παιδί «Ένα (ευρώ) από τον κα-
θένα», για την στήριξη του Συλλόγου.

Ο επιχειρηματίας και… εντουράς Γ. Στογιάννος
στον ΑΚΟΥ 99.6 για την 1η Βόλτα Enduro στο Βέρμιο!
Για την διοργάνωση της 

1ης Φιλικής Βόλτας Enduro 
στο Βέρμιο, με αφετηρία το 
Εργοχώρι, μίλησε στην εκπο-
μπή «Λαϊκά και Αιρετικά» του 
ΑΚΟΥ 996 ο γνωστός επιχει-
ρηματίας και… δεινός αναβά-
της μηχανής endurο, Γιώργος 
Στογιάννος!

Ο κ. Στογιάννος, μιλώντας 
στους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και 
Νίκο Βουδούρη, αναφέρθηκε 
στο εγχείρημα, το οποίο ξεκί-
νησε ως μια «χαλαρή» διορ-
γάνωση και κατέληξε να έχει 
περισσότερες από 500 συμ-
μετοχές από κάθε γωνιά της 
ηπειρωτικής Ελλάδας!

Διοργανωτές της «Βόλτας 
Enduro Βερμίου» ήταν άτυπη η Λέσχη Μοτοσικλετιστών Πατρίδας (ΛΕ.ΜΟ.ΠΑ.), ο Σύλλογος Εργοχωρίου που είχε την ό-
λη διοργάνωση, ενώ συνέδραμε και το νομικό πρόσωπο ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας. Στην όλη διοργάνωση βοήθησε και η Τροχαία 
Βέροιας, ενώ τα έσοδα προορίζονται για την «Πρωτοβουλία για το Παιδί».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Στογιάννος, η φετινή εκδήλωση ήταν μόνο η αρχή…

Αναγκάζομαι να επανέλθω στην αγαπημένη μου 
Κυριώτισσα, αφού στον πρόσφατο «παρατηρητικό» 
περίπατο έπεσε το μάτι μου στο εγκαταλειμμένο «βα-
κούφικο» σπίτι που βρίσκεται δεξιά της εισόδου της εκ-
κλησίας του Αγ. Σάββα. Στέκει εκεί και ρημάζει περιμέ-
νοντας την φθορά του χρόνου να το ρίξει και να χαθεί. 
Παρέμβαση; Καμία. Ιδιωτική περιουσία θα μας πούνε…
Θα βάλουν μια λινάτσα μπροστά και μια ταμπέλα ότι εί-
ναι επικίνδυνο και νίπτουν τα χείρας τους. Και περπατώ 

προς την πίσω πλευρά της εκκλησίας, όπου βρίσκονται 
πέτρινα τοιχάκια και ξύλινα παγκάκια. Όλα γεμάτα με 
καμένα λάδια!!! Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Δο-
λιοφθορά; Κάποιοι που ενοχλούνται από την παρουσία 
νέων που συχνάζουν στο σημείο και έχυσαν παντού λά-
δια για να μην μπορεί να καθίσει κανείς; Πόσο κρίμα να 
επιτρέπουμε να ασχημαίνει μια τόσο όμορφη γειτονιά 
της Βέροιας… 

Το εγκαταλειμμένο «Βακούφικο»
και τα καμένα λάδια στην Κυριώτισσα



Με Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας και μνημόσυνο 
των αποβιωσάντων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών υπαλ-
λήλων και δικαστικών επιμελητών, ξεκίνησε η νέα δικαστική χρονιά 
στην καθιερωμένη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, χθες 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, ανήμερα του προστάτη της Δικαιοσύνης 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.  Στη συνέχεια,  στη αίθουσα του Συλλόγου 
«Φιλοκτήμων Παπαδόπουλος», ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων τέ-
λεσε τον αγιασμό για το νέο δικαστικό έτος. Ακολούθησε ο χαιρετισμός 
του νεοεκλεγέντος προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Στέρ-
γιου Σουροβίκη, ο οποίος με συγκίνηση έκανε αναφορά στην δυσανα-
πλήρωτη απουσία του πρόωρα χαμένου προέδρου Φώτη Καραβασίλη, 
ενώ στη συνέχεια μίλησε για την ζωή του τιμώμενου αγίου. Ο Δ.Σ.Β. με 
απόφασή του τίμησε τον εν ζωή δικηγόρο, πολιτικό, ιστορικό και δημο-
σιογράφο Γιώργο Χιονίδη, για το έργο του οποίου μίλησε ο κ. Σουροβί-
κης και ανέλαβε να του παραδώσει την τιμητική πλακέτα, αφού λόγοι 
υγείας δεν του επέτρεψαν να παραβρεθεί. 

Ως είθισται τιμήθηκαν οι αποχωρήσαντες δικηγόροι που συνταξιοδο-
τήθηκαν, οι οποίοι έλαβαν τιμητική πλακέτα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Τάσος Καραμπατζός, ο οποίος μίλησε για φορτισμένη ημέρα και λόγω 
της απουσίας του συμφοιτητή του Φώτη Καραβασίλη, ενώ τόνισε ότι 
παρά το γεγονός ότι μια ζωή οι δικηγόροι κυνηγούν τον χρόνο(παρα-
γραφές, προθεσμίες) την ημέρα αυτή ο χρόνος προδίδει την ταυτότητά 
τους και ότι ολοκλήρωσαν τον επαγγελματικό τους κύκλο, που ευχή-
θηκε σε όλους τους συναδέλφους του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. 
Ολοκλήρωσε τον σύντομο χαιρετισμό λέγοντας «μια φορά δικηγόρος, 
μια ζωή δικηγόρος!» Στη συνέχεια πήραν σειρά τα νεοεισελθέντα μέλη 
του Δ.Σ.Β.(24 συνολικά) που όσα ήταν παρόντα προσήλθαν στο βήμα 
για να λάβουν ευχές και ένα νομικό βιβλίο. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο 
η πρόσκληση του πρώην προέδρου Δημήτρη Ζυγουλιάνου να υπο-
δεχθεί και να δώσει το αναμνηστικό στον νέο δικηγόρο γιο του Νίκο. 
Εκ μέρους των νέων δικηγόρων έκανε μια σύντομη ομιλία ο Παντελής 
Μαρκούλης, γιος του Αντώνη Μαρκούλη, ο οποίος με συγκεκριμένες 
αναφορές καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης για τον παραγκωνισμό 
και την υποβάθμιση των δικηγόρων. Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης 
έκανε ο δικηγόρος Θεόφιλος Παπαδόπουλος με θέμα: «Το ηλεκτρονικό 
έγκλημα-Το νέο περιβάλλον της εγκληματικής δράσης», που ήταν ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο βουλευτής και δικηγόρος Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης, ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο Αντιδήμαρ-
χος Βέροιας και πρώην Πρόεδρος του ΔΣΒ  Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, 
η αντιδήμαρχος Παιδείας και δικηγόρος Συρμούλα Τζήμα-Τόπη, ο επι-
κεφαλής δημοτικής παράταξης και δικηγόρος Αντώνης Μαρκούλης, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας ταξίαρχος Γιώργος Αδαμίδης, ο Πρό-
εδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και του ΛΕΑΔΙΒ, Δικηγόροι, 
Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Επιμελητές.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δεξίωση.
Οι αποχωρούντες δικηγόροι λόγω συνταξιοδότησης:
1) Παυλίδης Χαράλαμπος
2) Κούλαλη Διαλεκτή
3) Πετρίδου Αναστασία
4) Καραμπατζός Αναστάσιος

5) Μαγγανάρη Ευδοξία
6) Παρθενόπουλος Ιωάννης
7) Μπουζίνης Αντώνιος
8) Γιαννοπούλου Ιφιγένεια
Οι νέοι δικηγόροι:
1) Θυμιοπούλου Σουλτάνα
2) Τεγούση Μαρία
3) Τσαμήτρου Βικτωρία
4) Μαυροπούλου Αικατερίνη
5) Ακριτίδου Ανθή
6) Ζυγουλιάνος Νικόλαος
7) Αραμπατζίδου Καλλιόπη
8) Νικολαϊδου Ευγενία
9) Κουβακά Στεφανία
10) Μπακαλίδου Μαρία
11) Μουρτζίλα Φραντσέσκα
12) Τσιρογιάννη Στέλλα
13) Λευκίδης Αλέξανδρος
14) Τσιώμου Ιωάννα
15) Βενιόπουλος Αναστάσιος
16) Συνιόλα Χρυσούλα
17) Αναστασοπούλου Χρυσούλα
18) Κοκκαλιάρης Σέργιος
19) Μαρκοβίτη Αντωνία
20) Μαρίδου Ελεάννα
21) Μαρκούλης Παντελής
22) Πουλτσίδης Ιωάννης
23) Σαρμαντά Αφροδίτη
24) Βασιλείου Χρήστος
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό 
λόγω μεταφοράς ανεμογεννητριών

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορ-
τίων (τμήματα ανεμογεννήτριας). Συγκεκριμένα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, από τον ανισόπεδο κόμβο 
Βέροιας (253 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (227 χιλιόμετρο), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 
2022 κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 07.30΄ έως 08.45΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται 
στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

Επιπλέον, κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο 
κόμβο Βέροιας, στο ρεύμα προς Βέροια, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή 
μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Με την καθιερωμένη εκδήλωση, τίμησαν το Άγιο-Προστάτη τους οι δικηγόροι
-Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας τίμησε τον Γιώργο Χιονίδη 

-Όλα τα ονόματα των αποχωρούντων και νέων δικηγόρων
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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

Παρουσιάζεται η ποιητική 
συλλογή «Εξομολογήσεις»
της Ομάδας Δημιουργικής

Γραφής του 1ου ΓΕΛ Βέροιας
Η ομάδα δημιουργικής γραφής του 1ου ΓΕΛ Βέροιας, στην προσπάθειά της να ανα-

δείξει τη δραστική αξία της ποίησης ως μια τεράστια πηγή εμπειριών και συγκινήσεων, 
παρουσιάζει την ποιητική της συλλογή με τίτλο «Εξομολογήσεις».

«Με την προσδοκία να περάσουμε με ευαισθησία, φαντασία και τόλμη μέσω των ποιη-
μάτων μας ένα μέρος του κόσμου μας στον δικό σας και με μοναδική έγνοια τη βίωση της 
λογοτεχνίας, θα σας περιμένουμε την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας», αναφέρουν σε 
ανακοίνωση – πρόσκληση προς το κοινό.

Η ποιητική συλλογή θα διατίθεται στην τιμή των 5 ευρώ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
Η Βασιλική Τσιγγάνικη Ορχήστρα Ουγγαρίας 
με διάσημους σολίστες, στο Χώρο Τεχνών

Η Βασιλική Ουγγρική Ορχήστρα των Τσιγγάνων ΤΣΙΓΓΑ-
ΝΙΚΑ ΒΙΟΛΙΑ, ΜΠΑΛΕΤΟ και ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ιδρύθηκε το 
2006 και περιόδευσε σε πολλά μέρη του κόσμου με μεγάλη 
επιτυχία. Οι σημαντικότεροι βιολιστές τους είναι απόφοιτοι 
της Βασιλικής Ακαδημίας των Βρυξελλών και της Μουσικής 
Ακαδημίας της Βιέννης. Όλοι οι σολίστες είναι διάσημοι και 
πολυβραβευμένοι. Ο Lajos Baranyai είναι καθηγητής στη 
Μουσική Ακαδημία των Βρυξελλών. Ο Karoly Puka είναι 
διεθνούς φήμης σολίστας βιολιστής. Ο Istvan Baranyai είναι 
σολίστας βιολιστής και καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία 
του Γκιόρ της Ουγγαρίας. Ο Florian Konyai είναι απόφοιτος 
της Μουσικής Ακαδημίας της Βιέννης και μουσικός της ορ-
χήστρας του Μπάντεν – Μπάντεν. Ο Csaba Nemeth είναι 
πρώτος σολίστ βιολιστής στο Εθνικό Θέατρο του Γκιορ. 
Ο Sandor Kuti είναι κυμβαλίστας, σολίστ της Συμφωνικής 
Ορχήστρας της Φιλαδέλφειας, του Λος Άντζελες και του Σαν 
Ντιέγκο. Ο Lajos Baranyai είναι διευθυντής της Βασιλικής 
Τσιγγάνικης Ορχήστρας Ουγγαρίας και έχει βραβευτεί από 
την Ουγγρική κυβέρνηση.  

Τιμές Εισιτηρίων: 20 € (παιδικό, φοιτητικό), 25 €
Προπώληση εισιτηρίων: Χώρος Τεχνών: 2331078100, Βιβλιοπωλείο Επίκαιρο: 2331024612 και στο www.ticketservices.gr

Στο «Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών» της Βέροιας 
η Μαρία Ευθυμίου, 
για τους δρόμους 
του βαμβακιού

 Αγαπη-
μένη καθη-
γήτρια για 
τον τρόπο 
πο υ  μ α ς 
δ ι δ ά σ κ ε ι 
ι σ τ ο ρ ί α , 
απλά,  α -
π ο λ α υ -
στικά και 
κατανοητά, 
η  Μ α ρ ί α 
Ευθυμίου, 
καθηγήτρια 
Ι σ τ ο ρ ί α ς 
του Καπο-
διστριακού 
Π α ν ε π ι -
σ τ η μ ί ο υ , 
έρχεται και 
πάλ ι  στη 
Βέροια και 
συγκεκρι-
μένα στο 
‘Εκκοκκ ι -
στήριο Ιδε-
ών’ για να 
μιλήσει για 
την σημασία της γεωργικής καλλιέργειας στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Η εκδήλωση θα γίνει την Δευτέρα 17 
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο γιορτής με τίτλο ‘Μετά τα μαζέ-
ματα του βαμβακιού’.

Την γιορτή θα συνοδεύει το μουσικό σχήμα ΑΡΓΑΛΕΙ-
ΟΣ, με τη συμμετοχή του βιολονίστα Στέφανου Σεκέρο-
γλου.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ με απαραίτητη όμως 
δήλωση συμμετοχής στο mail: marynazlidou@yahoo.gr 
και στο τηλέφωνο 6972440721.



  Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας για 
την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022 στις Σέρρες.

  Πλήθος εκδηλώσεων που ξεκίνησαν από τις 10 το πρωϊ, με ζωγρα-
φική στο δρόμο, παζλ, γωνιά παραμυθιού, γνωριμία με τα άλογα κ.λ.π. 
και τους εκπροσώπους των Συλλόγων από όλη την Ελλάδα να ενημε-
ρώνουν τους πολίτες για τα θέματα ψυχικής υγείας και να διανέμουν 
έντυπο υλικό.

  Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και το απόγευμα με χαιρετισμούς από 
τον Αντ/ρχη Σερρών, βουλευτές του Νομού και εκπρ. φορέων, ενώ την 
κεντρική ομιλία έκανε η Πρόεδρος της ΠΟΣΟΨΥ Κατερίνα Νομίδου.

  Ακολούθησαν χορωδία, μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί από 
τοπικούς φορείς και το φεστιβάλ έκλεισε με τοπικό νεανικό συγκρότημα.

  Σημαντική παρουσία στο φεστιβάλ και του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας με 25 
άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και ενημέρωναν τον κόσμο για 
τις δράσεις του και γενικότερα για την ψυχική υγεία.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά τον ΣΟΦΨΥ Σερρών για την υπέρο-
χη φιλοξενία του και ιδιαίτερα την Πρόεδρό του Ελένη Νομίδου, 
που πριν από 20 χρόνια περίπου ξεκίνησε το κίνημα των οικογε-
νειών - φροντιστών και των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας!

Το Δ.Σ.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΚΑΖΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σάβ-

βα και της Μάρθας το γένος Μαρωνί-
του, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ-
ροια και η ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ του Ηλία και της Μαρίας το γένος 
Τσάπλια, που γεννήθηκε και κατοικεί 

στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας.

Προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

σε κεντρικές 
οδούς της Βέροιας, 

λόγω  εργασιών 
τοποθέτησης οπτικών ινών

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυ-
κλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτη-
ση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης 
οπτικών ινών, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από 
Θεσσαλονίκη προς Βέροια η Διεύθυνση Αστυμονίας αποφάσισε, κα-
τά το χρονικό διάστημα από σήμερα Τρίτη 04-10-2022 και για είκοσι 
(20) ημέρες:

Α. Την  εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον 
κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με 
τη βοήθεια σηματωρών, χρήση ερυθρόλευκων κώνων ανά 5μ. και α-
ναλάμποντων φανών ανά 6μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, 
στις κάτωθι οδούς:

- Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως 
τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως. 

- Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου 
έως τη συμβολή της με την Πλ. Ρακτιβάν. 

- 16ης Οκτωβρίου, από την συμβολή της με την οδό Βερόης έως 
τη Χ.Θ. 2+357, μήκος δικτύου 10 μέτρων. 

-16ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη 
συμβολή της με ανώνυμη δημοτική οδό, μήκος δικτύου 1.343 μέτρα 
(Χ.Θ. 2+357 έως Χ.Θ. 3+700). 

- Αν. Δημοτική οδός, από τη συμβολή της με την οδό 16ης Ο-
κτωβρίου έως τη συμβολή την με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης. 
Μήκος όδευσης 1.085 μέτρα (Χ.Θ. 3+700 έως Χ.Θ. 4+785) 

Β. Την στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των 
οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, με 
την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, τη χρήση αναλάμποντων 
φανών ανά 6μ., ερυθρόλευκων κώνων και τη βοήθεια σηματωρών, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς: - Θεσσαλο-
νίκης, από την συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης έως 
και τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. - Ελ. Βενιζέλου, από 
τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με 
την οδό Βερμίου. - Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βε-
νιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αντωνίου. - Αγ. Αντωνίου 
από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με την 
οδό Μαλακούση. - Μαλακούση από τη συμβολή της με την οδό Αγ. 
Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. - Πλ. Ρακτι-
βάν, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή 
της με την οδό Βερόης. - Βερόης, από τη συμβολή της με την Πλ. 
Ρακτιβάν έως τη συμβολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου. Γ. Την α-
παγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, πα-
ντός είδους οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης 
των εργασιών καθώς και στην απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών 
σε περίπτωση στενότητας του οδοστρώματος, κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των εργασιών. 

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή 
του ηλίου έως την 18:00΄ ώρα, έκαστης ημέρας και η ημερήσια 
πρόοδος των εργασιών εκσκαφών αναμένεται να είναι περίπου 150 
μέτρα. 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Γενική Συνέλευση 

και Εκλογές 

Την Τετάρτη  12/10/2022, ώρα 17:00 στην αίθουσα 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροι-
ας θα πραγματοποιηθεί τακτική Γενική Συνέλευση και 
εκλογές του Συλλόγου «Φίλοι του Ποταμού Τριποτάμου 
Βέροιας» καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την 
προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του Τριπότα-
μου.  

Το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
17:00 - 18:00 Προσέλευση-Εγγραφές
18:00 - 18:15 Απολογισμός των δράσεων
για το περασμένο έτος
18:15 - 18:20 Ισολογισμός
18:20 - 18:30 Υποβολή υποψηφιοτήτων, Προεδρείο
18:45 - 19:45 Ψηφοφορία 

Έντονη η παρουσία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας 
στο Φεστιβάλ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Οργανώσεων Ψυχικής Υγείας
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Επίσκεψη - έκπληξη 
Βεσυρόπουλου στο  
Γηροκομείο Βέροιας 

για την Παγκόσμια Ημέρα 
των Ηλικιωμένων 

.
Μια γιορτή έκπληξη ετοίμασαν προσωπικά και πρόσφεραν 

στους Τροφίμους και στο Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας ,οι 
Πρόεδροι των Δ.Σ.Αδελφάτου και Μ.Φ.Η.Σωσσιδείου Γηροκομείου 
Βέροιας ,κ.Δόξα Μούρτζιου Χατζηευστρατιάδου και η κ.Μαρία Κά-
τσιου.

Μια απρόσμενη επίσκεψη όμως περίμενε όλους μας από τον 
Υφυπουργό Οικονομικών κ.Απόστολο Βεσυρόπουλο , θέλοντας με 
την παρουσία του ,να τιμήσει την Ημέρα των Ηλικιωμένων ,γιατί 
έχει αποδείξει ότι είναι πάντα δίπλα στους Τρόφιμους ,στο Προσω-
πικό και σε όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το Δ.Σ. Του Σωσσί-
δειου Γηροκομείου Βέροιας.

Τέλος ευχαριστούμε θερμά την Ψυχολόγο του Ιδρύματος μας 
κ.Μαρία Θεοχαροπούλου (Τραγούδι), που επιμελήθηκε μαζί με 
τους κ.Γιάννη Κασσερόπουλο (Κιθάρα) , κ.Κώστα Θεοδωρίδη 
(Μπουζούκι) και κ.Στέργιο Μποζίνη (Φυσαρμόνικα ) την άρτια ορ-
γάνωση της εορτής και που με την μουσική τους πρόσφεραν νότες 
ομορφιάς στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βεροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμα :
1) Το κατάστημα «MON KOOL OOR» της Κυρίας Μαρίας Πέκου 

για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων για τα παιδιά του Ομίλου . 
Της ευχόμαστε καλορίζικο και καλές δουλείές.

2) Την Κυρία Αικατερίνη Γαλίκα και τα παιδιά της για τη δωρεά 
των 50 € αντι στεφάνου στη μνήμη του αγαπητού φίλου  τους και 
συνεργάτη Δημητρίου Τσανακούδη .

3) Ανώνυμο κύριο για  τη δωρεά των 50 € ως οικονομική ενί-
σχυση.

5ο ΓΕΛ Βέροιας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Στο πλαίσιο της 9ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού το 5ο 
Γενικό Λύκειο Βέροιας πραγματοποίησε μια σειρά από σχετικές δραστηρι-
ότητες. Κάλεσε τη γιατρό με ειδικότητα αναισθησιολόγου Άννα Μαρία Κη-
ριμκηρίδου, η οποία διεξήγαγε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Αθλητισμός 
και Υγεία» και τη γυμνάστρια με ειδικότητα στην ειδική αγωγή Αγγελική 
Παπαδοπούλου, η οποία συντόνισε αθλητικές δραστηριότητες ενσυναίσθη-
σης σχετικά με ΑμεΑ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις δύο παλιές 
μαθήτριές μας, που κρατούν ζωντανούς τους δεσμούς με το σχολείο τους. 
Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που τις είχαμε πάλι κοντά μας, αυτή τη φορά με 
την επιστημονική τους ιδιότητα. Θερμές ευχαριστίες και στους αθλητές του 
αθλητικού σωματείου ΑΜΕΑ Αιγές Βεργίνα, την Παπαναστασίου Αγγελική, 
αθλήτρια στίβου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης, και τον Παπαδόπουλο 
Κωνσταντίνο, αθλητή στίβου, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία υποστήριξαν τις 
παραπάνω εκδηλώσεις του σχολείου μας.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων
Ο Διευθυντής

Σταμάτιος Χρυσής

Την ποιητική συλλογή «Μαύρο, μελί και στάρι…» του δημοσιογράφου Λάζα-
ρου Θ. Λαζάρου, παρουσιάζουν οι εκδόσεις Μπαρμπουνάκης και ο Δήμος Βέροι-
ας, την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ.   στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών Βέροιας. (Αντωνίου Αντωνιάδη 19)

 Για την ποιητική συλλογή θα μιλήσουν:
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής ΝΔ – Δικηγόρος
 Δημήτρης Πυρινός
Πρόεδρος ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας – Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
 Στέφανος Τανιμανίδης
Επίτιμος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων 
Μελοποιημένα ποιήματα από το βιβλίο θα ερμηνεύσουν:
Δημήτρης Κύρτσος
Μουσικοσυνθέτης – Τραγουδιστής (Μπουζούκι - Κιθάρα)
 Σωτήρης Φωτόπουλος
Μουσικός (Συνθεσάιζερ)
 Ποιήματα από το βιβλίο θα απαγγείλει:
Νέλλυ Δελή
Ηθοποιός – Σκηνοθέτης
 Σύντομους χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
Κώστας Βοργιαζίδης
Δήμαρχος Βέροιας
 Μπάμπης Μπαρμπουνάκης
Πρόεδρος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος
 Συντονίζει: Χρήστος Μπλατσιώτης, Δημοσιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ                                             Νάουσα 03/10/2022 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αφών Λαναρά & Φ.Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ. 592 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Η.Θεοδοσιάδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2332 3 50232/ 50255
E-Mail : promithies@gnnaousas.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Υγ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 
9/29-06-2022 (θέμα 14ο) Πράξης του Δ.Σ. του  Γ.Ν. Ημαθίας,

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων μέ-

σω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «επιδεσμικού υλικού» CPV 
33141110-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν Ημαθίας προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 381.899,40€ πλέον  Φ.Π.Α ήτοι 436.724,68€ συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α 24% & 13% ,Υγ. Μον. Βέροιας και 277.131,80€ 
πλέον Φ.Π.Α ήτοι 316.652,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 
& 13% και Υγ. Μον. Νάουσας  104.767,60€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 
120.072,59€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% & 13%  για χρονι-
κό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 10/10/2022 και ώρα 08:00π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα:08/11/2022 και ώρα 14:30μ.μ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/11/2022 και ώρα 
10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Νά-
ουσας  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε 
(35) ημερών από την 03/10/2022 ημερομηνία αποστολής της προ-
κήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. 

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της δια-
κήρυξης είναι:168320 .Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του 
Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων τμημάτων, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νά-
ουσας του Γ.Ν. Ημαθίας ,Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3 Νά-
ουσα, Τ.Κ. 59200, αρμόδια υπάλληλος: Ησαΐα Θεοδοσιάδου , 
Τηλ.2332350232.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονι-
κή μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.
gnnaousas.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ

Η ποιητική συλλογή «Μαύρο, μελί 
και στάρι…», του Λάζαρου Θ. Λαζάρου, 

παρουσιάζεται στη Βέροια
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
Αλβανών εκπροσώπων
 στον Δήμο Νάουσας

Αντιπροσωπεία Αλβανών εκπροσώπων, προσκεκλημένη από τον Αντι-
πρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Χρήστο Γιαννα-
κάκη επισκέφθηκε, πρόσφατα, τον Δήμο Νάουσας, όπου συναντήθηκε με 
στελέχη της δημοτικής αρχής. 

Συγκεκριμένα, την  αντιπροσωπεία των Αλβανών εκπροσώπων υποδέ-
χτηκαν στο δημαρχείο (σ.σ. ο Δήμαρχος Νάουσας απουσίαζε στην Αθήνα) 
οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Τριανταφύλλου, Δώρα Μπαλτατζίδου, Παύλος 
Αδαμίδης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Χρήστος Βασιλειάδης και ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Ενότητας Νάουσας Κώστας Χατζηστυλλής. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως 
την απασχόληση Αλβανών πολιτών στην Ελλάδα σε αγροτικές εργασίες, η 
βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης βίζας, έλευσης και παραμονής τους στη 
χώρα μας κ.ά. 

Επισημαίνεται ότι η αντιπροσωπεία των Αλβανών εκπροσώπων  αποτε-
λούνταν από τα ακόλουθα μέλη:

1. Damian Gjiknuri - Γενικό Γραμματέα του Κυβερνητικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος Αλβανίας και Βουλευτή της Περιφέρειας Ελμπασάν.

2. Arif Tafani - Δήμαρχο Μπελς, Περιφέρειας Elbasan.
3. Nuri Belba - Δήμαρχο Δήμου Πρένιας, Περιφέρειας Elbasan.
4. Nertil Jole - Νομάρχη Περιφέρειας Korce.
5. Erald Xhani - Σύμβουλο Υπουργού Γεωργίας, Γενικό Διευθυντή Γενι-

κής Διεύθυνσης Αλιείας.
6. Ermal Elezi - Σύμβουλο στο Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής, Διαχειρι-

στής της «Tirana-Agriculture».
7. Florian Zerja - Δημοσιογράφο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 
Ταχ. Δ/νση: Σφαγείων 
Πληροφορίες: Τηλ. (23320) 25.266 

Νάουσα  03/10/2022
 Αριθ. Πρωτ.  2995/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. διακηρύσσει ότι:
Στις 14/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00 

π.μ.  θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ, οδός Σφαγείων, 
πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια: πλαστικών σωλήνων 
ύδρευσης – αποχέτευσης προϋπολογισμού 19.963,84€, 
χυτοσιδηρών υλικών προϋπολογισμού 14.999,55 € και 
γαλβανιζέ υλικών προϋπολογισμού 14.996,76€ (Στις 
τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο  Φ.Π.Α.). 

 Για την Διακήρυξη της Δημοπρασίας και για περισ-
σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ στις εργάσιμες 
μέρες και ώρες ή στο τηλέφωνο (23320) 25.266.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ 
ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Την επταμελή αντι-
προσωπεία Αλβανών 
εκπροσώπων που βρέ-
θηκε προσκεκλημένη 
του Αντιπροέδρου της 
ΕΘΕΑΣ στην Ημαθία, 
υποδέχθηκε στο γρα-
φείο του ο Δήμαρχος Βέ-
ροιας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης.

Με αφορμή την έ-
ναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων για την ένταξη 
της γειτονικής χώρας 
στην Ε.Ε. η αντιπροσω-
πεία αποτελούμενη από 
τον κ. Damian Gjiknuri 
- Γενικό Γραμματέα του 
Κυβερνητικού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος Αλβα-
νίας και Βουλευτή της 
Περιφέρειας Ελμπασάν, 
κ. Arif Tafani – Δήμαρ-
χο Μπελς, Περιφέρειας 
Elbasan, κ. Nuri Belba 
– Δήμαρχο Δήμου Πρέ-
ν ιας  ,  Περ ιφέρε ιας 
Elbasan, κ. Nertil Jole 
– Νομάρχη Περιφέρει-
ας Korce, κ. Erald Xhani 
– Σύμβουλο Υπουργού 
Γεωργίας, Γενικό Διευ-
θυντή Γενικής Διεύθυν-
σης Αλιείας, κ. Ermal 
Elezi–Σύμβουλο στο Υ-
πουργείο Αγροτικής Πο-
λιτικής, Διαχειριστής της 
“Tirana- Agriculture” και 
κα Florian Zerja – Δημο-
σιογράφο επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Βέροιας με τον οποίο είχε 
έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο σχετικά με τις προοπτικές 
της Αλβανίας στην ενταξιακή της πορεία.

Ο κ. Βοργιαζίδης υπογράμμισε τον ρόλο και τη σημασία της 
παρουσίας της Αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα και ειδικότε-
ρα στην Ημαθία, καθώς εδώ και τρεις δεκαετίες αποτελεί μέρος 
του παραγωγικού ιστού και συμβάλλει σημαντικά στην οικονο-
μική ανάπτυξη της περιοχής. «Είναι ένας λόγος που η Ελλάδα 
στέκεται αρωγός στο αίτημα της Αλβανίας για ένταξη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο Δήμαρχος Βέροιας σημειώνοντας 
παράλληλα ότι η αναμόρφωση της γείτονος περνά μέσα από 
την είσοδό της στην Ε.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, κ. Χρήστος Γιαννακάκης τόνι-
σε πως η εν λόγω αποστολή πραγματοποιήθηκε με στόχο τη 
μετάδοση τεχνογνωσίας και οργάνωσης από τους ελληνικούς 
συνεταιρισμούς. Επίσης, ανακοίνωσε ότι τον προσεχή Νοέμ-
βρη αντιπροσωπεία αγροτών θα μεταβεί στην Αλβανία προκει-
μένου να εξετάσει το ζήτημα τη μετάκληση των εργατών γης, 
στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών έκδοσης βίζας, 
έλευσης και παραμονής τους στην χώρα μας.

Για τον σκοπό της επίσκεψης της αντιπροσωπείας στην 
Ημαθία ενημέρωσε ο κ. Damian Gjiknuri, Γενικός Γραμματέας 
του Κυβερνητικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Αλβανίας και Βου-
λευτής της Περιφέρειας Ελμπασάν. Ο κ. Gjiknuri σημείωσε πως 
η ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Ελλάδα και η επιτυχη-
μένη πορεία της στον αγροτικό τομέα, βοηθά στην εξέλιξη της 
χώρας του στο επίπεδο της παραγωγής προϊόντων σχετικά με 
την εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. «Αυτές οι σχέ-
σεις που χτίζουμε με τοπικούς φορείς πρέπει να ενισχυθούν. 
Δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στο στάδιο των κυβερνητικών 
παρεμβάσεων αλλά να κατανοήσουμε τα οικονομικά μοντέλα 
και παραδείγματα της Ελλάδας» ανέφερε ο κ. Gjiknuri.

Από την πλευρά του ο κ. Nertil Jole – Νομάρχη Περιφέρειας 
Korce, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα οι συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών στον αγροτικό το-
μέα θα ενταθούν. Τέλος ο κ. Arif Tafani, Δήμαρχοες Μπελς της 
Περιφέρειας Ελμπασάν, τόνισε ότι η περιοχή που εκπροσωπεί 
έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με την Ημαθία (κλιματολογικές 
συνθήκες και καλλιέργεια γης) και υπογράμμισε ότι το 70% της 
οικονομίας της πόλης του στηρίζεται στην παραγωγή αγροτι-
κών προϊόντων.

Αντιπροσωπεία Αλβανών
εκπροσώπων στον Δήμαρχο Βέροιας



Πέντε παιχνίδια
στην 4η φάση

για το Κύπελλο Ελλάδος
το Σαββατοκύριακο

Πέντε παιχνίδια της 4ης φάσης του Κυπέλ-
λου Ελλάδος ορίστηκαν από την ΕΠΟ για 
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μεταξύ των 

οποίων και το ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον Θεσπρω-
τό στην Ηγουμενίτσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο8Οκτωβρίου(16.00)
Θεσπρωτός - ΒΕΡΟΙΑ

Κυριακή9Οκτωβρίου(16.00)
Απόλλων Λάρισας - Καλλιθέα
Αλμυρός - Πανθρακικός
ΟΦ Ιεράπετρας - Κηφισιά
ΑΟΑΝ - Νίκη Βόλου

Όπως έγινε 
γνωστό, η Επι-
τροπή Επαγ-

γελματικού Ποδοσφαί-
ρου της ΕΠΟ ενέκρινε 
την πρόταση της Super 
League2 για να ξεκινή-
σει το νέο πρωτάθλημα 
στις 16 Οκτωβρίου 
2022.

Αναλυτικά:
Η Επιτροπή Επαγγελματικού 

Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Πο-
δοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά 

τη σημερινή της συνεδρί-
αση έλαβε τις εξής απο-
φάσεις:

• Ενέκρινε με τις πα-
ρατηρήσεις που συμφω-
νήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης τον Κα-
νονισμό Αδειοδότησης 
των Ομάδων της περιόδου 
2022-2023. Η απόφαση 
τελεί και υπό την έγκριση 
της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΕΠΟ.

• Ενέκρινε την πρόταση 
της της Super League2 για 
να ξεκινήσει το νέο πρω-
τάθλημα στις 16 Οκτωβρί-
ου 2022.
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Επίσκεψη στο ειδικό 
σχολείο Βέροιας έκανε 
αντιπροσωπεία παικτών 
της «Βασίλισσας του 
βορρά», με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα 
Ευρωπαϊκού - Σχολικού 
αθλητισμού (30 Σεπτεμ-
βρίου).

Τα παιδιά συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες που είχαν στόχο 
την ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης και αυτοεκτίμησης τους, αλλά 
και τους δίδαξαν τρόπους τόνω-
σης της αυτοπειθαρχίας τους σε 
θέματα που αφορούν την φυσική 
άσκηση και την υγιεινή διατροφή. 
Όλοι οι μαθητές συνεργάστηκαν 
άψογα στα πλαίσια της δράσης με 
τους καλεσμένους μας, με ομαδικό 
πνεύμα και ευγενή άμιλλα.

Το Ειδικό Σχολείο Βέροιας επισκέφθηκε
αντιπροσωπεία παικτών της ΠΑΕ Βέροια

Οριστικό ξεκινάει η SL2
στις 16 Οκτωβρίου 2022



Το Σάββατο 1/10/22 και Κυριακή 
2/10/22 ο ΣΧΟ Βέροιας διοργάνωσε 
υπό την αιγίδα της ΕΟΧΑ τον αγώνα 
Fis Roller Ski και κύπελλο Ρολλερ Σκι 
στη Λίμνη του Φράγματος Αλιάκμονα.

Ευχαριστούμε τον κ Καραντουμά-
νη Τριαντάφυλλο Δ/ντή του συγκρο-
τήματος Αλιάκμονα για την παραχώ-

ρηση του χώρου στη Λίμνη του Φράγ-
ματος. Το προσωπικό ασφαλείας του 
φράγματος. Τον γιατρό Φύκατα Πέτρο 
που κάλυψε τον αγώνα. Την κλινική 
Ευαγγελισμός που μας παραχώρησε 
το ασθενοφόρο και τον οδηγό του. 
Τη διοίκηση του ΕΧΚ Σελίου για την 
παραχώρηση των στρωμάτων. Την α-

ντιδημαρχία καθαριότητας του Δήμου 
Βέροιας για τον καθαρισμό του χώ-
ρου. Τα μέλη του ΣΧΟΒ, τους αθλητές 
και τους φίλους που βοήθησαν στην 
διεξαγωγή του αγώνα..

Ο ΣΧΟΒ συμμετείχε με 6 αθλητές 
και αθλήτριες με τα εξής αποτελέσματα:

Σάββατο
13 χμ κατηγ Ανδρών
Παλουκίδης Πέτρος 22ος
Κατηγ Παίδων 5χμ
Τσομπάνης Συμεών Γιώργος 2ος
Γιαννουλάκης Χρήστος 4ος
Νταούφας Νικήτας 9ος
Γιαννουλάκης Γιώργος 10ος
Κατηγ Κορασίδων 5χμ
Κόγια Ευτυχία 4η
Κυριακή
Κατηγορία Ανδρών 16 χμ
Παλουκίδης Πέτρος 17ος
Κατηγ Παίδων 5χμ
Γιαννουλάκης Χρήστος 3ος
Τσομπάνης Συμεών Γιώργος 5ος
Γιαννουλάκης Γιώργος 8ος
Νταούφας Νικήτας 9ος
Κατηγ Κορασίδων 5χμ
Κόγια Ευτυχία 6η

Το 2ο Τουρνουά “Δημή-
τρης Γκίμας” ολοκληρώθηκε 
και τίμησε επάξια τον “θρύ-
λο” της ομάδας μας. Νικητής 
του φετινού τουρνουά ο Αίας 
Ευόσμου, ενώ όλες οι ομά-
δες παρέλαβαν αναμνηστι-
κές μπλούζες και μετάλλια. 
Μετά το τέλος του αγωνιστι-
κού σκέλους της διοργάνω-
σης, ακολούθησε βράβευση 
της κυπελλούχου ομάδας και 
ευχαριστήριες ομιλίες από 
τον πρόεδρο της ομάδας 
μας Ηλία Λαζό και τον πρό-
εδρο του ΚΑΠΑ Βέροιας, κ. 
Δέλλα Θανάση.

Η δεύτερη ημέρα ξεκί-
νησε με τον Μικρό Τελικό 
μεταξύ της ομάδας μας και 
των Τρικάλων. Μια πρόωρη 
αναμέτρηση της Β’ εθνικής, 
αφού οι δύο ομάδες βρί-
σκονται στον ίδιο όμιλο του 
πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο, τη 
διαφορά του σκορ ήλεγχε η 
ομάδα των Τρικάλων, φτά-
νοντας την ακόμα και σε δι-
ψήφιο αριθμό. Ο Φίλιππος 
πάντα έβρισκε τρόπο να μει-
ώνει, ωστόσο το ημίχρονο 
τον βρήκε στο -8. Το δεύτερο 
ημίχρονο κινήθηκε περίπου 
με τον ίδιο τρόπο, αλλά πο-
λύ χαμηλότερο ρυθμό. Η ο-

μάδα μας πλήρωσε ακόμα 
ένα κακό τέταρτο δεκάλεπτο, 
που έδωσε την ευκαιρία στα 
Τρίκαλα να δώσουν μεγάλες 
διαστάσεις στη νίκη τους. Τε-
λικό σκορ 67-50 υπέρ των 
Τρικάλων.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 30-
38, 41-50, 50-67

Φίλιππος Βέροιας (Ευθύ-
μης Κοθράς): Νικάι 8, Κά-
τζος 11, Κωνσταντινίδης 6, 
Ιγγλέζος 3, Αποστολίδης 11, 
Ξενιτίδης 5, Μπένας 6, Δή-
μαλης 0.

ΜΓΣΓέφυρας60-96
ΑίαςΕυόσμου

Στον Μεγάλο Τελικό της 
διοργάνωσης, τα πράγμα-

τα ήταν πιο ξεκάθαρα από 
το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν 
δυνατά, αλλά η Γέφυρα δεν 
μπόρεσε να ακολουθήσει 
τους ρυθμούς του Αίαντα, ο 
οποίος εκμεταλλευόμενος τα 
υψηλά ποσοστά ευστοχίας, 
ουσιαστικά, “καθάρισε” τη νί-
κη από το πρώτο ημίχρονο, 
το οποίο έκλεισε με μια δια-
φορά 20 πόντων. Διαφορά 
που όχι μόνο δεν μπόρεσε 
να “μαζέψει” η Γέφυρα, αλλά 
διευρύνθηκε κιόλας στο +36. 
Τελικό σκορ 96-60 υπέρ του 
Αίαντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 28-
48, 47-76, 60-96
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Ολοκληρώθηκε το 2ο Τουρνουά
“Δημήτρης Γκίμας”

Νικήτρια η ομάδα του Αίαντα ΕυόσμουΜε 2 χρυσά, 1 ασημέ-
νιο & 1 χάλκινο μετάλλιο 
γύρισε το Τμήμα Αισθητι-
κής Ομαδικής Γυμναστικής 
από την πόλη της Λαμίας 
όπου πραγματοποιήθηκε 
το 7ο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα στις 1-2 Οκτωβρίου. 
Η ομάδα του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
πήρε μέρος σε 4 κατηγο-
ρίες, 10 - 12 χρονών short 
program, 10 - 12 χρονών 
long program, 12 - 14 
χρονών long program και 
14-16 χρονών(νεάνιδες) 
long program, οι προσπά-
θειες και των 4 κατηγορι-
ών στέφθηκαν με απόλυτη 
επιτυχία καθώς κάθε ένα 
τμήμα στην κατηγορία του 
κέρδισε τις εντυπώσεις και 
στέφθηκε με μετάλλιο !!! 
Τα ασημένια κορίτσια στην 
κατηγορία 10-12 χρονών 
στο short program είναι 
οι Χαραλαμπίδου Ειρήνη, 
Ορφανίδου Ξένια, Τσακι-
ρίδου Μαρία, Πασχαλίδου 
Λαμπρινή, Γκλαβάκη Ελε-
να και Λουκίδου Ευαγγε-
λία με προπονήτρια την κ 
Μωυσιάδου Κατερίνα ! Τα 
χρυσά κορίτσια στην κατη-
γορία 10-12 χρονών long 
program είναι οι αθλήτριες 
Γεροντίδου Κυριακή, Γρη-
γοριάδου Αικατερίνη, Ελμα-
σλάρι Μαρίλια, Μαλογιάννη 
Αικατερίνη, Μπαρμπαρού-
ση Αθηνά, Νατσούρα Κλε-
ονίκη, Τσακιρίδου Βιβή και 
Τράμπα Μαρία-Γεωργία με 
προπονήτρια την κ Παυλί-
δου Μαρία ! Τα χάλκινα κο-
ρίτσια στην κατηγορία 12-
14 χρονών long program 

είναι οι αθλήτριες Τζάτση 
Μαριλένα , Μοτσιοπούλου 
Στυλιανή, Παπαζλή Δέ-
σποινα, Παπαζλή Θωμαή, 
Πασχαλίδου Ηλιάνα, Σαρ-
ρηγιαννίδου Μυρτώ, Σού-
λη Αλέσια με προπονήτρια 
την κ Χαβιαροπούλου Ηρώ 
! Τα χρυσά κορίτσια στην 
κατηγορία 14-16 χρονών 
long program είναι οι αθλή-
τριες Ντόκα Ιωάννα, Ντό-
κα Ελένη, Στήθου Ελεάνα, 
Τσιαπράζη Κατερίνα, Μο-
τσιοπούλου Χάιδω, Στάμου 
Ελενα, Πασχαλίδου Αθανα-
σία και Χατζηιωάννου Νε-

φέλη με προπονήτρια την κ 
Χαβιαροπούλου Ηρώ !

Συγχαρητήρια και στις 
προπονήτριες Τζίμπουλα 
Δέσποινα, Πινακούδη Ρο-
δόπη, και στον χορογράφο 
& δάσκαλο μπαλέτου Μι-
χαήλ Γκέρμαν που συνέβα-
λαν σε αυτή την επιτυχία. Ο 
πρόεδρος του τμήματος κ. 
Παπανώτας Νικόλαος κα-
θώς και το team των προ-
πονητών δήλωσαν.. Είμα-
στε πανευτυχείς όχι μόνο 
για τα μετάλλια που πήρα-
με αλλά για την σοβαρή 
και ποιοτική δουλειά που 

γίνεται στον σύλλογό και 
γιατί τα προγράμματα και 
οι χορογραφίες ετοιμάστη-
καν σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα παράλληλα βέβαια 
και με όλες τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις που έχουν 
οι αθλήτριες και με πολλές 
έξτρα ώρες προπόνησης 
για να φτάσουμε στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα ! Επίσης 
ευχαριστούμε τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Αισθητι-
κής Ομαδικής Γυμναστικής 
κ Βαγιόπουλο Γεώργιο και 
όλους τους συντελεστές για 
την άψογη Διοργάνωση !!!

Τμήμα Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής

«ΧΡΥΣΟΣ» Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επιτυχίες του ΣΧΟ Βέροιας στους διεθνείς
αγώνες Roller Ski που έγιναν στο Φράγμα



Στην 6η θέση το «Εν Σώματι 
Υγιεί» στον Πίνακα Κατάταξης 

Σωματείων Στίβου ΑμεΑ
για το 2022

Η κατάταξη έγινε με βάση των αριθμό των 
χρυσών μεταλλίων σε σύνολο 47 σωματεί-
ων. Εκδόθηκαν από την Εθνική Αθλητική 

Ομοσπονδία ΑμεΑ, τα επίσημα αποτελέσματα και 
ο πίνακας κατάταξης των σωματείων που πήραν 
μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 
2022, το οποίο είχε διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο 
Στάδιο Θεσσαλονίκης το τριήμερο 8-10 Ιουλίου.

Στον πίνακα αυτόν, το «Εν Σώματι Υγιεί» Βέροιας φιγουράρει 
στην εξαιρετικά τιμητική 6η θέση σε σύνολο 47 αθλητικών σωμα-
τείων ΑμεΑ από όλη τη χώρα. Η κατάταξη έγινε με βάση τον αριθμό 
των χρυσών μεταλλίων και το «Εν Σώματι Υγιεί» με 11 χρυσά σε 
σύνολο 16 μεταλλίων (και 8 πανελλήνιων ρεκόρ) που κατέκτησε 
κατετάγη στην 6η θέση, η οποία του δίνει και τον τίτλο του δεύτερου 
καλύτερου επαρχιακού σωματείου Στίβου ΑμεΑ για το 2022.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία του σωματείου μας 
που έρχεται να επιβεβαιώσει την αυξανόμενη ανοδική πορεία και 
δυναμική του. Όπως εύστοχα έχει αναφερθεί, το «Εν Σώματι Υγιεί», 
λειτουργεί με πολύ υψηλά στάνταρ και φιλοσοφία εφάμιλλη με με-
γάλα αθλητικά κλαμπ του εξωτερικού.

Το αήττητο σερί του διατήρησε ο Διομή-
δης νικώντας στη Νάουσα τον Ζαφειράκη με 
24-31, για την τρίτη αγωνιστική της Handball 
Premier. Σε αντίθεση με τους γηπεδούχους 
που έπαιξαν για πρώτη φορά στο ανακαινι-
σμένο και κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο 
γνώρισαν την τρίτη συνεχή  ήττα στο πρωτά-
θλημα. Πολλά προβλήματα στην άμυνα του 
Ζαφειράκη παρά τις σωστές επεμβάσεις του 
τερματοφύλακα. 

Η ομάδα του Άργους επέβαλλε πλήρως το 
ρυθμό της μεταξύ 20’ και 35’ μετατρέποντας 
το 10-12 σε 14-25. Από εκεί και πέρα, είχε 
τον πρώτο λόγο για την επικράτηση, που ήρ-
θε σχετικά εύκολα.

Μάλιστα, ο Διομήδης έχασε στο 26’ τον 
Μπετζιλαλί, ο οποίος αντίκρισε κόκκινη και 
μπλε κάρτα, με τους διαιτητές να σημειώνουν 
ότι κινήθηκε απειλητικά και έφτυσε αντίπαλο.

Για μία ακόμη αναμέτρηση ο Διομήδης βα-
σίστηκε στην άμυνά του, με τον Τζίμπουλα να 
σκοράρει έξι γκολ και να οδηγεί στο σκοράρι-
σμα. Από τον Ζαφειράκη, κορυφαίος ήταν ο 
Θεοδωρόπουλος με εννιά γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 6-4, 8-9, 10-12, 12-
15, 13-18 (ημχ), 14-25, 17-26, 20-28, 20-30, 
24-31.

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Αθανασίου, 

Μπόλας 3, Κανιζάι, Τζουβάρας, Τσαγκεράς, 
Θεοδωρόπουλος 9, Μπουμπουλέντρας 1, 
Ρότζιος 2, Μπιλιούρης, Αποστολίδης 2, Ρίζος, 
Μίλοβιτς 1, Βαφείδης 3, Τσάτσας, Δασκαλό-
πουλος, Λόλας 2.

Διομήδης (Ζαραβίνας): Κωστούλας, Τσά-
καλος, Τζίμπουλας 6, Τσιγαρίδας 2, Γ. Μού-
γιτς, Μάλλιος 4, Τερλέτσκι Κουτρουμπής, 

Ασβεστάς 3, Καϊμακάμης 1, Μπετζιλαλί 3, 
Μάνθος 5, Μπεκιάρης, Άντζελιτς, Τζ. Μούγιτς 
3, Ζίφκοβιτς 4.

Διαιτητές: Γράψας – Κυριακού. Δίλεπτα: 
3-4

Κόκκινη -Μπλε κάρτα: (Μπετζιλαλί, 25:18 
– κινήθηκε απειλητικά και έφτυσε αντίπαλο 
αθλητή). Πέναλτι: 3/4 - 1/2

Στα πλαίσια του εορτασμού της 
« 9ης ημέρας Σχολικού Αθλητι-
σμού 2022» που εναρμονίζεται 
με την Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητι-
σμού το Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ 
Ν. Ημαθίας «ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ» 
σε συνεργασία με τους εκπαιδευ-
τικούς Φυσικής Αγωγής του ΓΕΛ 
Μακροχωρίου και του 1ου ΓΕΛ 
Αλεξάνδρειας υλοποίησαν αθλη-
τικές δραστηριότητες και δράσεις.

Οι μαθητές παρακολούθησαν 
επίδειξη τοξοβολίας, 100 μέτρα 
για τυφλούς ή με μειωμένη όραση, 
διελκυστίνδα και σφαιροβολία σε 
αμαξίδιο.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ο-
μάδες πέρασαν από όλους τους 
σταθμούς όπου βιωματικά έζησαν 
μοναδικές στιγμές παρέα με τους 
αθλητές του σωματείου μας.

ΟΛΟΙ μαζί έπαιξαν, έτρεξαν, 

χάρηκαν, ευχαριστήθηκαν, 
ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους 
και ικανοποιήθηκαν από τη 
συμμετοχή τους!

Ευχαριστούμε θερμά τον 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου Φυσικής Αγωγής κ. 
Γεώργιο Ράπτη, τον προπο-
νητή τοξοβολίας κ. Χρήστο 
Χατζηγιάννη, τους καθηγη-
τές Φυσικής Αγωγής κ. Αρα-
πίδη Λάζαρο και κ. Τουλίκα 
Δημήτριο, τους προπονητές 
Στίβου και Προσαρμοσμένης 
Φυσικής Αγωγής του Σωμα-
τείου μας κ. Νικόλαο Γιαν-
νουλάκη και Παπαδοπούλου 
Αγγελική, τους μαθητές των 
σχολείων, τους καθηγητές 
συνοδούς των σχολείων και 
τους αθλητές μας για την ά-
ψογη συνεργασία!
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Τρίτη 04-10-2022

13:30-17:30 ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 23310-

28594

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.

Η ΔΕ του τμήματος καλαθοσφαίρισης του 
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με χαρά ανακοινώ-
νει την απόκτηση του Νίκου Δημαλή.

Ο ύψους 2.07m αθλητής είναι 18 ετών (γεν-
νημένος στις 10/8/2004), αποτελεί το όγδοο 
μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας και 
αγωνίζεται τόσο ως Power Forward, όσο και 
ως Center.

????Ο Νίκος κατάγεται από την περιοχή 
της Πιερίας και ξεκίνησε την καριέρα του από 
τον τοπικό Βαφύρα.

????Από εκεί μεταπήδησε στα τμήματα 
υποδομής του Ηρακλή, παίζοντας πολύ σημα-
ντικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας Παίδων 
του συλλόγου στο F4 της ΕΚΑΣΘ τη σεζόν 
2019-20.

????Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον 
«Γηραιό» χρίστηκε διεθνής με τα χρώματα της 
Εθνικής Παίδων.

???? Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως 
δανεικός στην ομάδα της Σταυρούπολης, με 
την οποία πανηγύρισε την άνοδο από τη Γ´ 
στη Β´ Εθνική κατηγορία.

Ο 18χρονος center αποτελεί ένα πολύ ση-
μαντικό project για την ομάδα μας και απτή 
απόδειξη της καινούργιας φιλοσοφίας της και 

της στροφής προς ένα πολύ ανανεωμένο και 
νεανικό ρόστερ.

Νίκο, σε καλωσορίζουμε στην πόλη της Βέ-
ροιας και την οικογένεια του Φιλίππου και σου 

ευχόμαστε να είσαι υγιής, να χαρείς το μπά-
σκετ και να βοηθήσεις την ομάδα να πετύχει 
τους στόχους της!

Μπάσκετ Φίλιππος Βέροιας

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Δημαλή

Handball Premier
Ζαφειράκης Νάουσας- Διομήδης Άρφους 24-31

Αιγές Βεργίνα
9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας 

έχουν φάρμακα που δεν 
χρειάζονται  και θέλουν   
να τα  προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροιας  , 
το τηλέφωνο του Γηρο-
κομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
 Δήμου Αλεξάνδρειας:
Ευχαριστήριο για την 

συγκέντρωση σχολικών ειδών 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Στέφανος Δριστάς και τα Στελέχη του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, 
απευθύνουν εγκάρδιες ευχαριστίες σε όσους ανταποκρίθηκαν με 
προθυμία στη δράση συλλογής σχολικών ειδών, έτσι ώστε όλα τα 
παιδιά ωφελούμενων του προγράμματος να ξεκινήσουν τη νέα σχο-
λική χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας με αφορμή 
τη Νέα Σχολική Χρονιά, για το μήνα Σεπτέμβριο, παράλληλα με τη 
μηνιαία τροφοδοσία, πρόσφερε σε 148 μαθητές που είναι παιδιά 
58 ωφελούμενων οικογενειών του προγράμματος, τα απαραίτητα 
σχολικά είδη.

Τα σχολικά είδη συλλέχθηκαν μέσω χορηγιών από επιχειρήσεις 
και είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, από πολίτες του δήμου μας.

 Συγκεκριμένα ευχαριστούν τους χορηγούς:
• Βιβλιοπωλείο LIBRO (Δ. Βετσοπούλου 48, Αλεξάνδρεια)
• Βιβλιοπωλείο ΚΟΣΜΙΔΗΣ (Δ. Βετσοπούλου 132, Αλεξάνδρεια)
• Βιβλιοπωλείου ΛΥΧΝΑΡΙ (Αριστοτέλους 25, Αλεξάνδρεια)
• Βιβλιοπωλείο ΣΑΚΑΡΟΣ (Σ. Βενιζέλου 18, Αλεξάνδρεια)

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Πα-
ντελεήμων: 

Από τις 4 έως 
τις 7 Οκτωβρί-
ου θα βρίσκεται 
στην Αθήνα, ό-
που θα συμμε-
τάσχει στις ερ-
γασίες της Ιεράς 
Σ υ ν ό δ ο υ  τ η ς 
Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της 
Ελλάδος. 

Την Πέμπτη 6 
Οκτωβρίου στις 
7:00 μ.μ. θα ομι-
λήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Ε-
πισκοπικός Λό-
γος» μέσα από 
την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, την 

αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

-Ανώνυμη Οικογένεια , για την δωρεά χρηματικού ποσού , αντί 
μνημοσύνου , εις μνήμη Αιμιλίας Τζέγκα , με την συμπλήρωση 3 
ετών από τον θάνατό της.

-Την κ.Βενιοπούλου Ολυμπία , για την ευγενική προσφορά ζυ-
μαρικών , ηλιέλαιου ,οσπρίων και γλυκών , εις μνήμη Αικατερίνης 
Βενιοπούλου.

-Ανώνυμη  Εταιρεία Κρεάτων , για την ευγενική προσφορά κρε-
άτων  και κιμά , εις μνήμη Γεωργίου Τσανασίδη , Δημητρίου Χριστο-
δούλου , Χρήστου Χριστοδούλου, Δημοσθένη Τριανταφύλλου και 
Ηλία Μπλατσά.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 11 Kgr Φασόλια , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 8 Kgr γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                          Εκ της Δ/νσεως 

Συνεχίζονται τα δωρεάν 
rapid tests 

στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας σε συ-
νεργασία με κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ 
συνεχίζει τη διε-
νέργεια δωρεάν 
δειγματοληπτι-
κού ελέγχου στον 
γενικό πληθυ -
σμό, στο πλαίσιο 
της επιδημιολογι-
κής επιτήρησης 
του covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στο χώρο του 
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, ώστε να προσέλθουν οι πολίτες, έχοντας μαζί 
τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να 
πραγματοποιήσουν rapid test, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ημερήσιο Πρόγραμμα
• Τρίτη 4 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:30
• Πέμπτη 6 Οκτωβρίου: 10:00 – 13:30
• Παρασκευή 7 Οκτωβρίου: 09:00 – 14:30

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 1 Οκτωβρί-

ου 2022 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Ιωάννης Κων. Αναστασίου 
σε ηλικία 71 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 2 Οκτω-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Ιωάννης Κων. Οικονόμου 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 3 Οκτω-

βρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Ακρολίμνης 
Γιαννιτσών η Βικτώρια Κολιού σε η-
λικία 90 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 9 Οκτω-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονος και Ειρήνης στο 
Μετόχι ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς  
και θείας

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, 
Τα ανήψια, 

Οι λοιποί συγγενείς

“Έφυγε” ο 
επιχειρηματίας 

Γιώργος 
Δοβλέτογλου
Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία 

της Βέροιας η είδηση της απώλειας 
του γνωστού επιχειρηματία στον χώρο του επίπλου Γιώργου 
Δοβλέτογλου που έφυγε σε ηλικία 83 ετών.  Η κηδεία του 
γίνεται σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας.

Ο «ΛΑΟΣ» εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογέ-
νειά του.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

στα Παλατίτσια εντός του 

οικισμού 480 τ.μ., άρτιο 

και οικοδομήσιμο, με α-

ποθήκη και αχυρώνα 

παλιά. Πλρη. τηλ.: 210 

7228806 & 6973 358072.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή Πι-

ερίων, δίπλα στην πρώην 

ALPHA BANK. Τηλ.: 6976 

985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών γω-

νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 

300901, 6944 555197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

2 στρέμ. στους Γεωργια-

νούς, άρτιο και οικοδο-

μήσιμο, περιφραγμένο, 

ρεύμα. Μεγάλη ευκαιρία. 

Τιμή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 

6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά 

στο κέντρο της Βέροιας 

γκαρσονιέρα μέχρι 50 

τ.μ. με ασανσέρ. Τηλ.: 

6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρι -

σμα από 120 τ.μ. και 

πάνω (3 ή 4 δωμάτια) 

για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, περιο-

χή Βέροιας. Τηλ.: 6947 

606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα πλήρως ανακαι-

νισμένο, στην Τριανδρία 

Θεσ/νίκης, 2 δωμάτια, 

σαλόνι, χωλ, κουζίνα, 

W.C., φυσικό αέριο, air 

condition, πολύ κοντά 

στα Πανεπιστήμια. Πληρ. 

κιν.: 6978 008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρ-

σονιέρα, 1ος όροφος, Α-

νοίξεως 52. Πληρ. τηλ.: 

6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια-

μέρισμα στη Σκύδρα 90 

τ.μ., 1ος όροφος, ανα-

καινισμένο, χωρίς θέρ-

μανση, χωρίς κοινόχρη-

στα, 250 ευρώ. Τηλ.: 

6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 120 τ.μ. ισόγειο, 30 

τ.μ. πατάρι, εξαιρετικής 

προβολής σε άριστη κατά-

σταση κοντά στη Γέφυρα 

Κούσιου. Πληρ. τηλ.: 6972 

269839 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συ-

νεργε ίο  αυτοκ ινήτων 

πλήρως εξοπλισμένο. 

Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώ-

νας με καφέ-εστιατόριο, 

στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο), 

στην πλατεία του χω-

ριού. Δεκτές, μόνο σο-

βαρές προτάσεις. Τηλ. 

6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΚΕ

– GREEN MARKETS 

αναζητά υπάλληλο λογι-

στηρίου-βοηθό λογιστή 

για τη στελέχωση του λο-

γιστηρίου της στη Βέροια. 

Παλαιότερη εμπειρία σε 

αντίστοιχη εμπορική ε-

ταιρία θα ληφθεί υπόψη. 

Αποστολή βιογραφικών: 

career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό 

για εργασία σε εταιρία με 

σκαλωσιές. Τηλ.: 6942 

462643 & 6982 021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε 

ψητοπωλείο για πρωινες 

ώρες στη Βέροια. Τηλ.: 

23310 27727, ώρες επι-

κοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 

μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 

φροντίδα ηλικιωμένης 

στο Ταγαροχώρι. Πληρ. 

τηλ.: 23310 71653 & 6984 

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για 

να φροντίζει άτομο με 

αστάθεια στα πόδια. 

Πληρ. τηλ.: 6970 510164 

ή 23310 66976 στη Βέ-

ροια κ. Γιώργος.

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.

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



ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συ-

νεργείου από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

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 πείρα 25 

χρόνων. Τηλ.: 6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φύλαξη και περιποίηση η-

λ ικ ιωμένων.  Τηλ. :  6945 

738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη 

φροντίδα 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 σοβαρό σκοπό. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 

004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών.  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
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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



- Ποια είναι τα κυριότερα σημεία του
«Υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής αβεβαιότητας, αναφορικά με τις γεω-

πολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, καταρτίζεται ο Προϋπολογισμός 
του 2023  που καλείται να συγκεράσει προκλήσεις που αφορούν την ενερ-
γειακή κρίση, την πληθωριστική πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
την υγειονομική κρίση που, εάν και έχει υποχωρήσει, συνεχίζει να επιβαρύ-
νει τις δαπάνες του συστήματος υγείας, αλλά και τις αυξημένες δαπάνες για 
την αναγκαία αμυντική θωράκιση της χώρας. Την ίδια στιγμή καλείται να δια-
τηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 
αλλά και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση 
της ζωής και της ευημερίας όλων των πολιτών» σημειώνουν σε δήλωσή 
τους οι υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και του ο αναπληρω-
τής Υπουργός Οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, για το Προσχέδιο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023 που κατατέθηκε στη χθες στη Διαρκή 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Σύμφωνα με τους υπουρ-
γούς, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις, τόσο 
σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο για το 2023, είναι αυξημένοι και 
συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την εξέλιξη του 
πολέμου στην Ουκρανία, τις συνθήκες εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό 
αέριο, τις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων και την Ευρωπαϊκή νομισμα-
τική πολιτική, ωστόσο, όπως τόνισαν «η Ελληνική οικονομία έχει επιδείξει 

σημαντική ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από τα δημοσιονομικά μέτρα της 
πολιτείας, με αποτέλεσμα, για το 2022 να προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 
5,3%, έναντι 4,5% που είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 
2022 και 3,1% που είχε εκτιμηθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απρι-
λίου 2022, τη στιγμή που ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
εκτιμάται να αυξηθεί κατά 8,8%, έναντι 5,6% που προβλεπόταν στο Πρό-
γραμμα Σταθερότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται 
να διαμορφωθεί σε 12,9% έναντι 13,9% που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας και 14,2% στον Προϋπολογισμό του 2022. Το αποτέλεσμα 
αυτό υποστηρίχθηκε εντός του 2022 από δημοσιονομικά μέτρα ύψους 4,7 
δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, μέτρα ύψους 4,3 
δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και μεταρ-
ρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών, όπως ενδεικτικά είναι η διπλή αύξηση 
του κατώτατου μισθού κατά 9,7% συνολικά μέσα στο 2022, η περαιτέρω 
μόνιμη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), από το 
2018 κατά 35% και η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών».

Οι προβλέψεις για το 2023
Για το 2023 προβλέπεται η διάθεση πόρων ύψους 8,3 δισ. ευρώ από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 5,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 3,5 δισ. ευρώ από το σκέλος 
των επιχορηγήσεων, στο οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 372 έργα και 
εμβληματικές επενδύσεις ύψους 13,5 δισ. ευρώ. Στα μέτρα στήριξης νοικο-

κυριών και επιχειρήσεων το 2023 περιλαμβάνεται η 
ελάφρυνση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε 
ό,τι αφορά τη μόνιμη μείωση κατά τρεις ποσοστιαί-
ες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών περίπου 
2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και την 
αναστολή σε μόνιμη βάση της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης στον ιδιωτικό τομέα, με επέκταση του μέτρου στο 
δημόσιο και στους συνταξι-
ούχους. Πέραν αυτών των 
δύο μέτρων, τα νέα κυβερ-
νητικά μέτρα στήριξης της 
οικονομίας με έναρξη εφαρ-
μογής το 2023, όπως ανα-
κοινώθηκαν στο πλαίσιο της 
ΔΕΘ, περιλαμβάνουν μετα-
ξύ άλλων τη νέα αύξηση του 
κατώτατου μισθού από τον 
Μάιο 2023, την αναμόρφω-
ση του ειδικού μισθολογίου 
των ιατρών του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας (ΕΣΥ), την 
διευθέτηση μισθολογικών 
αιτημάτων των ενόπλων δυ-
νάμεων, την κατάργηση της 
ειδικής εισφοράς 1% υπέρ 
του Ταμείου Πρόνοιας Δη-
μοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), 
την αύξηση του φοιτητικού 
επιδόματος, την επέκταση 
του επιδόματος μητρότητας 
στον ιδιωτικό τομέα, τα ση-
μαντικά κίνητρα για επέκτα-
ση της πλήρους απασχόλη-
σης μέσω της μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών και 
του τέλους επιτηδεύματος, η 
αναστολή του ΦΠΑ για νέες 
οικοδομές και το συνολικό 
πλαίσιο δράσεων στήριξης 
της στέγασης, με επίκεντρο 
τη νέα γενιά.Σύμφωνα με το 
προσχέδιο, από την άνοιξη 
του 2023, η ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας ανα-
μένεται να ενδυναμωθεί στη 
βάση των ως άνω μέτρων 
και της υποχώρησης του 
ρυθμού αύξησης του δείκτη 
τιμών. Η αναμενόμενη πε-
ραιτέρω εξομάλυνση των δι-

εθνών τιμών στο πετρέλαιο, που από κοινού με τη συνεχιζόμενη επιδότηση 
ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την ομαλοποίηση 
της λειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεπάγονται για 
το 2023 σημαντικά ηπιότερο κατ’ εκτίμηση ρυθμό πληθωρισμού έναντι του 
2022 (3,0% κατά μέσο όρο στο σύνολο του έτους). Ακόμα, η προσήλωση 
στην υλοποίηση απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ανα-
μένεται να φέρει επιτάχυνση της ετήσιας συμβολής του στην ανάπτυξη στις 
1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η ανωτέρω υλοποίηση προβλέπεται ότι θα απο-
τελέσει τον κύριο μοχλό επενδύσεων του 2023, των οποίων ο όγκος προ-
βλέπεται κατά 16% υψηλότερος έναντι του 2022, και τον βασικό παράγοντα 
ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας που θα συντελέσει στη μείωση της 
ανεργίας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες του εργατικού δυναμικού στο 2023, 
σε ποσοστό 12,6% βάσει του ορισμού της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.Ο 
εξωτερικός τομέας της οικονομίας αναμένεται να διατηρήσει αρνητική τη 
συμβολή του στην πραγματική ανάπτυξη το 2023, κατά 0,7 ποσοστιαίες 
μονάδες, όμως με την αρνητική συμβολή του ισοζυγίου αγαθών να συρρι-
κνώνεται στο ένα πέμπτο του 2022 στη βάση της πρόβλεψης για αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών αγαθών κατά 3,5% ετησίως σε όρους όγκου. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 
το 2023 ανέρχεται σε 2,1%, μειωμένη έναντι του 2022, αλλά πάνω από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,4% σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 0,9% σύμφωνα με τις προβλέψεις Σεπτεμ-
βρίου 2022 της ΕΚΤ). Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στα 355 δισ. ευρώ ή 169,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος 
του 2022, έναντι 353 δισ. ευρώ ή 193,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2021, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2021. Το 
2023, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί 
στα 357 δισ. ευρώ ή 161,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση 
κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2022.

P 87 δις αναδρομικά έδωσε το Σαββατοκύριακο ο 
Αυτιάς. Κι εμείς πάμε και ψηφίζουμε Μητσοτάκη…

P Αυτός ρε είναι ικανός να γονατίσει ακόμη και 
τον Ερντογάν.

P Για τον γείτονα. Επιτυχία είναι να προχωράς από 
αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό 
σου. Τσόρτσιλ.

P Προσπάθησε ξανά. Απότυχε ξανά. Απότυχε 
καλύτερα. Μπέκετ.

P Αυτοί που μπορούν να επιτύχουν μεγαλειωδώς 
είναι οι μόνοι που μπορούν να αποτύχουν παταγωδώς. 
Ρ. Κένεντι.

P Στην πράξη όλα. Ταγίπ Ερντογάν.

P Ο πού ’χει αμπέλια ας τρυγά και ο πού ’χει δρόμο, 
ας τρέχει.

P Άλλη ‘κλάση’ οι πολιτικοί του προηγούμενου 
αιώνα. Πρωτίστως ποιητές. Και οι ποιητές. Πρωτί-
στως πολιτικοί.

P Τέλος το πένθος για την Ελισάβετ, ανακοίνωσε το 
παλάτι. Μάλαμα χάσαμε.

P Και τώρα θα βγουν όλα τα σκανδαλιστικά στη 
φόρα. Ο Φρέντι Γερμανός θα έλεγε: Παλάτι και Πι-
πέρι.

P Για το ενεργειακό, η κυβέρνηση πρέπει να βάλει 
λίγη φαντασία στην εξουσία. Σε υπερβολική δόση φέγγει 
και δωρεάν.

P Π.χ., να καταργηθεί ο γάμος. Διότι, εξ ιδίας 
εμπειρίας, η αγάπη μού ανάβει κάθε βράδυ τα λα-
μπάκια.

P Παράνομο κύκλωμα λέει τροφοδοτεί την αγορά με 

πλαστικά καλαμάκια. Αυτό ήταν, ήρθε το τέλος. 
Τον ήπιαμε!

P Αναμένουμε τώρα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να 
υποστηρίξει τις πλαστικοβιομηχανίες.

P Και:
Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια γυναί-

κα που περπατούσε στο δάσος. Βλέπει έναν 
βάτραχο παγιδευμένο σε κάτι κλαδιά. Της λέει 
λοιπόν ο βάτραχος:

– Αν με ελευθερώσεις, θα πραγματοποιήσω 
τρεις επιθυμίες σου!

Χωρίς δεύτερη κουβέντα τον ελευθερώνει 
και τότε της λέει ο βάτραχος:

– Ξέχασα να σου πω, ότι η κάθε επιθυμία 
σου θα εκπληρώνεται στο δεκαπλάσιο για τον 
άντρα σου.

– Εντάξει, λέει η γυναίκα και έτσι αρχίζουν.
Η πρώτη ευχή της ήταν να γίνει η πιο όμορ-

φη γυναίκα στον κόσμο.
– Μην ξεχνάς όμως, της λέει ο βάτραχος, 

πως ο άντρας σου θα είναι δέκα φορές πιο ό-
μορφος από εσένα.

– Δεν πειράζει, λέει αυτή, αφού και εγώ θα είμαι η 
πιο όμορφη στον κόσμο θα έχει μάτια μόνο για μένα.

Και έτσι γίνεται η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο.
Η δεύτερη ευχή της ήταν να γίνει η πιο πλούσια στον 

κόσμο.

– Εντάξει, λέει ο βάτραχος, όμως και ο άντρας σου 
θα είναι δέκα φορές πιο πλούσιος από εσένα.

– Δεν πειράζει, λέει αυτή, ό,τι είναι του άντρα μου, 
είναι και δικό μου.

– Και τώρα ώρα για την τελευταία σου ευχή.
– Θέλω να πάθω ένα τόσο δα εμφραγματάκι!

Κ.Π.
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Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την αγαπημένη μας θυγατέρα Γκε-

κοπούλου Αναστασία (Νάνσυ) ιατρό/
επεμβατική καρδιολόγο του νοσοκομείου 
Αθηνών «Υγεία» που επάξια κατέκτη-
σε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών LSE 
(London School of Economics) Executive 
Master στα οικονομικά της υγείας και 
καρδιαγγειακών επιστημών.

Συγχαίρουμε 
και της ευχόμαστε

 καλή σταδιοδρομία.

Οι γονείς: Γκεκόπουλος Νίκος κ 
Μαρκούλη Στέλλα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ως Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που σέβεται τους ασθενείς της κατα-

χωρήσαμε μια ενημέρωση στο φύλλο του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2022 
της εφημερίδας ΛΑΟΣ, η οποία αναφέρεται στην τακτική που ακολουθεί η 
Μονάδα μας, σε ασθενείς των οποίων οι ενδεικτικές της νεφρικής λειτουργί-
ας εργαστηριακές εξετάσεις αποκαθίστανται στα πλαίσια επεισοδίου οξείας 
παρόξυνσης της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ή οξείας νεφρικής βλάβης 
που χρήζει υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας.

Αυτό πολλές φορές σημαίνει μια προσωρινή απένταξη που μπορεί να 
διαρκέσει μήνες ή ακόμη και κάποια χρόνια για του πρώτους ή και μόνιμη 
απένταξη για τους δεύτερους σε περίπτωση αιτιολογικής αντιμετώπισης 
από τους θεράποντες ιατρούς της ΜΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

Στην συνέχεια η Ιατρός της ΜΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ. Ιντζεβίδου Ελένη 
παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στον ΑΚΟΥ 99,6 FM. Διευκρίνισε 
λεπτομερώς τις διαφορές στη διαχείριση της χρόνιας και οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας, όπως επιβάλλεται από τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. 
Στην εφημερίδα ΛΑΟΣ, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύθηκε το κείμενο 
της συνέντευξης που ταυτίζεται με το ιατρικό λειτούργημα και την ιατρική 
δεοντολογία.

Η ΜΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, επιθυμεί να διευκρινίσει, προς αποφυγή της πα-
ραπλανητικής εικόνας που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν, ότι η 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ για τους ασθενείς που μπορούν πα-
ράλληλα να λάβουν την κατάλληλη αιτιολογική θεραπεία, όποτε αυτό είναι 
δυνατόν, όπως ακριβώς οι ιατροί της ΜΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και σε παλαιότε-
ρη ραδιοφωνική συνέντευξη είχαν διευκρινίσει.

Αυτά προς άρση κάθε παρεξηγήσεως
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