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Αποστολή 
αγώνα Νίκη 
Βόλου – ΝΠΣ 

ΒΕΡΟΙΑ

Δεν φτάνει 
η κορδέλα στο 

επικίνδυνο κτίριο
της οδού 

Αφροδίτης!

Την Τρίτη Κινητή Μονάδα 
Εμβολιασμού του ΕΟΔΥ 

σε Ριζώματα, Σφηκιά, Δάσκιο, 
Πολυδένδρι, Χαράδρα και Ελαφίνα

Για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου 3-5 Πηγάδια, συνεδριάζει την 
Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ: 

Ζητούμε το 100% της αποζημίωσης 
από τον παγετό της Άνοιξης
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για κατασκήνωση στο Μπαξέ Τσιφλίκι
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Καλωσόρισε
ο Κύριος Παρατηρητικός!

  Τα Λαϊκά μας στην 2η σελίδα του ΛΑΟΥ, διαχρονικά 
φωτίζουν στραβά, ανάποδα και παραλήψεις που κατά 
βάση καταγγέλλουν αναγνώστες και η εφημερίδα 
λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με τις αρμόδιες 
αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου να δοθούν 
λύσεις. Στην προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε 
αυτή την υπηρεσία ξεκινούμε μια νέα συνεργασία 
με τον Κύριο Παρατηρητικό, έναν άνθρωπο που 
γνωρίζει και αγαπά την Βέροια και την ευρύτερη 
περιοχή και μέσα από την ομώνυμη στήλη θα 
προβάλουμε αυτά που πιάνουν τα παρατηρητικά 
μάτια του. Φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσει 
η διαχρονική αμφίδρομη σχέση μαζί σας, αφού 
συνεχίζετε οι αναγνώστες του ΛΑΟΥ να είστε τα μάτια 
και τα αυτιά μας, με τις παρατηρήσεις, σχόλια και 
καταγγελίες σας που βρίσκουν βήμα έκφρασης 
μέσα από τις σελίδες μας. 

Ζήσης Μιχ. Πατσικας
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Τοπαρτέρισκουπιδιώνστονπεζόδρομογέμισελουλούδια!

Γιαμιαακόμηφορά τααντανακλαστικά τηςΥπηρεσίαςΠρασίνουκαιΚαθαριότητας τουδήμουΒέροιαςήτανάμεσα,
αφούμόλιςκυκλοφόρησεηεφημερίδαμαςτοπρωίτηςΤετάρτης(10/11)μετολαϊκόσχόλιο«Τοπαρτέριστονπεζόδρομο…
πουέγινεκάδοςσκουπιδιών»,τοπρόβλημαλύθηκεμέσασελίγαλεπτά.ΑναφερόμαστεστοπαρτέριτηςοδούΠαστέρ(πε-
ζόδρομοςπροςΚοντογεωργάκη),τοοποίοδενείχεχώμακαικατάντησεέναςμεγάλοςκάδοςσκουπιδιώνμετουςκαταστη-
ματάρχεςτριγύρωναδιαμαρτύρονταιγιατηνάσχημηεικόνα.Μέσασελίγαλεπτάτοσυνεργείοτουδήμουμετέτρεψετην
βρώμικηκαιαντιαισθητικήεικόνασεέναόμορφοπαρτέριπουστολίζειτονπεζόδρομο.Στοχέριμαςείναιναπροσέξουμε
καινατοδιατηρήσουμεκαθαρόκαιπεριποιημένο.

Επιμέλεια:
ΔημήτρηςΤόλιος

Ιούλιος 1949, κατασκήνωσηπροσκό-
πωνΒέροιαςστοΜπαξέΤσιφλίκι,σταΚιό-
σκια,εκείπουσήμεραείναιταστρατιωτικά
ΚΑΥΥ. Ο κ. ΓιώργοςΛαζαρίδης, παλιός
πρόσκοπος,επίσειράετώνπρόεδροςτης
Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Βέροιας,
βετεράνοςαυτοκινητιστής(ΠρακτορείοΜε-
ταφορών Ίκαρος) διηγείται: «Επί σειρά ε-
τών(48,49,50)κάναμεκατασκηνώσειςστο
Μπαξέ Τσιφλίκ στηνΘεσσαλονίκη, η 1η
ομάδαπροσκόπωνΒέροιαςμεαρχηγότον
Παναγιώτη Κορδονίδη. ΟΤούλης Πολυ-
χρόνης,πρόσκοπος του1ου, έπεισε τους
γονείς του (εικονίζονταιστηνφωτογραφία)
και μας ανέβασε όλους τους κατασκηνωτέςστο καμιόνι
τηςεπιχείρησηςτους(μεαγροτικάμηχανήματααπέναντι
από το 6ο δημοτικό)  και μας μετέφεραν οι γονείς του
στοΜπαξέΤσιφλίκ,3ώρεςδρόμος».Μεταξύάλλωνστην
πάνωσειράεικονίζονταιΛαζαρίδηςΓιώργος,Ντουφόπου-
λος Δημήτρης ,ΜέρκοςΧατζημάμογλου,  ενώκαθιστοί
οΤούληςΠορφύρης,ημητέρατουΠορφύρη,οπατέρας
του, οΒαβούρας, οΑντώνηςΤσίτρος(καθήμενος),ο Ι-
ορδάνηςΡιμπάς(γαμπρόςκαιψυχήστονφούρνοΚυρια-
ζάκηστηναγοράεπίχρόνια)καιοΜίμηςΤσιτιρίδης(κο-
ρυφαίοςτηςενωμοτίαςΠελαργώνκαιμέγαςχορηγόςκαι
υποστηρικτής τουβεροιώτικουπροσκοπισμούστηνσυ-
νέχεια).Απλήκαιόμορφηηζωήτωνπαιδιώντακαλοκαί-
ρια, στοΛιανοβρόχι, στηνΚαστανιά, στηνΜεθώνη,στο
ΜπαχτσέΤσιφλίκ σε καρότσαφορτηγού των βεροιωτά-
δωνόλααυτάσήμεραφαντάζουνασύλληπτακαιαδύνατα
ήκαιπαράνομα,όμωςοπροσκοπισμόςαποτελούσετα
χρόνιαμετάτονπόλεμοανέξοδηκαιχρήσιμηλύσηωφέ-
λιμωνστοσώμα και τοπνεύμα εξωσχολικών δράσεων

καικαλοκαιρινώνδιακοπών,όπουκτίστηκανστααντίσκη-
να,στα ξέφωτα,στις καρότσες και σταβαγόνια , φιλίες
καισχέσειςζωής. ΟΓιώργοςΛαζαρίδης,μεΝαουσαίικη
καταγωγή , γαμπρός του ιατρού χειρουργού κλινικάρχη
ΧαράλαμπουΒοργιατζίδηκαιγιόςτουΜπάρμπαΓιάννη
Λαζαρίδη (κομαντατούρ), δημιουργού της μεταφορικής
εταιρείαςΙΚΑΡΟΥ,επίσειράετώνπρόσφερεανιδιοτελώς
στονβεροιώτικοπροσκοπισμό,μεταφέρονταςμεταφορ-
τηγάτουκατασκηνωτικόυλικόσταχρόνια τηςμεταπολί-
τευσης,εισφέρονταςυλικάκαιαγαθάστονπροσκοπισμό,
αλλά και γέλιο, τραγούδι και ψυχή  στην χορωδία της
ΈνωσηςΠαλαιώνΠροσκόπων καιΟδηγών, καθώς και
αβραμιαίαφιλοξενίαστηνΚαρίτσαΚισσάβουσεπολλές
φορέςσυναντήσεις στελεχών τουπροσκοπισμού. ‘Ετσι
εκατοντάδες νέοι και νέες της Βέροιας  πέρασαν από
τιςπροσκοπικέςεστίεςκαιάφησαντοστίγματουςστην
κοινωνική, εμπορική, επιστημονική ζωή τηςπόλης και
έχουνναδιηγούνταισταεγγόνιατουςσπουδαίεςστιγμές
προσκοπικήςφλόγας.

Καλοκαίρι 1949: Προσκοπική Βεροιώτικη καροτσαρία, 
για κατασκήνωση στο Μπαξέ Τσιφλίκι

Δεν φτάνει η κορδέλα στο επικίνδυνο κτίριο
της οδού Αφροδίτης!

Ακόμη μία πε-
ρίπτωση επικίνδυ-
νου κτιρίου, έτοιμο
να καταρρεύσει
είναι στην οδόΑ-
φροδίτης,απέναντι
απότηνάλλοτετα-
βέρνα Κωσταλάρ.
Πρόκειται για ένα
σημείο που καθη-
μερινά διέρχονται
εκατοντάδες άν-
θρωποι, ενώ είναι
ο δρόμοςαπό τον
οποίο ανεβοκατε-
βαίνουνοιμαθητές
για τοσχολικόσυ-
γκρότημαστα Γιο-
τζαλίκια.Δυστυχώς
τέτοιεςπαρατημένες ιδιοκτησίες είναιπολλέςστηνΒέροια και αποτελούν
εστίαμόλυνσηςκαι κινδύνουγιαατυχήματα.Στιςπερισσότερεςπεριπτώ-
σεις οι ιδιοκτήτεςαδιαφορούνήαγνοούνται.ΟδήμοςΒέροιας έχει βάλει
ταμπέλαστοσυγκεκριμένοσπίτιπουεπισημαίνειτονκίνδυνοκαιπροστα-
τευτική κορδέλα,ωστόσοοι διερχόμενοι από τοσημείο επισημαίνουνότι
ηκαμινάδατουσπιτιούμετηνδιάβρωσηαπότιςβροχέςείναιεπίφοβηνα
πέσει.Σεμιατέτοια«ατυχή»περίπτωσηθαπρέπειναευχόμαστεναμην
περνάπεζόςήαυτοκίνητοαπότοσημείο…



 Νέα μέτρα στα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τεθούν άμεσα 
σε εφαρμογή  από σήμερα Σάββατο 13 Νοεμβρίου, εξαιτίας της 
κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού που κατα-
γράφεται την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Να σημειωθεί 
ότι ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες 6.862 νέα κρούσματα, 508 δια-
σωληνωμένους και 55 θανάτους από κορονοϊό.

Για τα σούπερ μάρκετ επιστρέφει ο κανόνας για ένα άτομο 
ανά εννιά τ.μ., ο οποίος είχε καταργηθεί στις 25 Οκτωβρίου. Το 
μέτρο αυτό προτιμήθηκε, καθώς διαπιστώθηκε πως η αντιπρό-
ταση που αφορούσε την είσοδο των ανεμβολίαστων στα σού-
περ μάρκετ με αρνητικό rapid test ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη 
και με μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή της.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Αδωνις Γεωργιάδης, αφενός υπάρχουν κάποιοι που δεν θα κά-
νουν ούτε rapid test και δεν γίνεται να στερηθούν την πρόσβα-
ση σε βασικά αγαθά και αφετέρου θα δημιουργηθεί πρόβλημα 
και με τις ατελείωτες ουρές, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, στα με-
γάλα καταστήματα.

Αισιοδοξία Πέτσα, ελέω 3ης δόσης
Από την πλευρά του ο Στέλιος Πέτσας εμφανίστηκε αισιό-

δοξος λέγοντας στην ΕΡΤ, ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου και με 
τη βοήθεια της τρίτης δόσης, θα πέσει η καμπύλη των κρου-
σμάτων στην Ελλάδα και θα φανεί η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων, ενώ διευκρίνισε ότι η τηλεργασία δεν εξετάζεται αυτή 
τη στιγμή ως ενδεχόμενο.

Γκάγκα: «Δεν μπορούμε 
να έχουμε lockdown για 2 χρόνια» 

Τα μέτρα τύπου lockdown λαμβάνονται στην αρχή μίας παν-
δημίας, «δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε για 2 χρόνια γιατί 
είναι ασφυκτικά για όλους», σημείωσε μιλώντας επίσης στην 
ΕΡΤ και  η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. «Το 

μεγαλύτερο αποτύπωμα, 
πέρα από την πίεση στο 
ΕΣΥ, πέρα από την πίε-
ση στην οικονομία, είναι 
το ψυχικό αποτύπωμα, 
που το βλέπουμε καθη-
μερινά και στα παιδιά και 
στους μεγάλους» υπο-
γράμμισε η κα. Γκάγκα.

Η αναπληρώτρια υ-
πουργός Υγείας τόνισε 
ότι «είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό όλοι να προσπα-
θήσουμε να ανακόψουμε 
το 4ο κύμα πανδημίας», 
τηρώντας τα μέτρα (να 
φοράμε μάσκες, να έ-
χουμε αποστάσεις, να 
φροντίζουμε τις επαφές 
μας) και πρόσθεσε πως 
«είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχει μια κοινωνικότη-
τα, αλλά μια κοινωνικότητα με μέτρα».

Μικρή η ανταπόκριση
 ιδιωτών γιατρών 

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο επίταξης ιδιωτών ιατρών, 
η κα Γκάγκα απάντησε: «Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των 
Ιατρικών Συλλόγων και στη βόρεια Ελλάδα και στην κεντρική 
Ελλάδα για να μπορέσει να υπάρξει μια βοήθεια από τους ιδιώ-
τες γιατρούς. Έχουμε, επίσης, μια πολύ μεγάλη συνδρομή από 
τις ιδιωτικές κλινικές», με περίπου 670 κρεβάτια στη βόρεια και 

στην κεντρική Ελλάδα.
Σημείωσε πως στην έκκληση για συνδρομή από ιδιώτες για-

τρούς υπάρχει μια μικρή ανταπόκριση…. «Αν δεν έχουμε και 
εξακολουθεί να πιέζεται το ΕΣΥ, πιθανότατα θα χρησιμοποιή-
σουμε όποια μέτρα χρειάζονται, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μία 
κατάσταση πανδημίας, μία έκτακτη ανάγκη».

«Περιμένουμε απαντήσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους 
σήμερα ή αύριο, μέσα στις επόμενες ημέρες και μετά θα ξανα-
μιλήσουμε μαζί τους και ό,τι χρειαστεί να γίνει θα γίνει» τόνισε 
η κα. Γκάγκα.

ECDC: «Πολύ ανησυχητική» η κατάσταση στην Ελλάδα
Παράλληλα ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, Μάριος Θεμι-

στοκλέους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήξης του πιστοποιη-
τικού εμβολιασμού στην Ελλάδα, μετά την πάροδο εξάμηνου ή 
οκτάμηνου. Όπως ανέφερε η συζήτηση έχει ανοίξει στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, όπου η κατάσταση της επιδημίας της COVID-19 
εξακολουθεί να επιδεινώνεται και να θεωρείται «πολύ ανησυχη-
τική» σε δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και «α-
νησυχητική» σε άλλες δέκα, όπως ανέφερε η ευρωπαϊκή υπη-
ρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των νόσων.
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Σύλληψη 
για ναρκωτικά 
στην Ημαθία

Συνελήφθη στις 11 Νοεμβρίου 2021 το μεσημέρι σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Ασφάλειας Νάουσας, ημεδαπός άνδρας, διότι σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, στην 
οποία συνέδραμε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευ-
σης ναρκωτικών «’Ατλας» της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Σερρών, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε 
συνολική ποσότητα κάνναβης βάρους 133 γραμμαρί-
ων.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΠΡΟΣ ΕΛΓΑ: Ζητούμε το 100% της αποζημίωσης 

από τον παγετό της Άνοιξης
Σχετικά με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις οποίες γίνονται αποδέ-

κτες πολλών παραπόνων,  το Δ.Σ. του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών 
Βέροιας αποφάσισε τα εξής:

Να διεκδικήσει το 100% της αποζημίωσης  όπως εφαρμόσθηκε στον 
Ιανό  και  όπως είχαν υποσχεθεί  στους αγρότες οι κυβερνητικοί παρά-
γοντες κατά την επίσκεψή τους στην Ημαθία αμέσως μετά την θεομηνία 
της Ανοιξης .

Να ζητήσει την άμεση εξόφληση  της αποζημίωσης (εν όψει ενός 
δύσκολου χειμώνα) και να ζητήσουν περαιτέρω στήριξη των αγροτικών 
νοικοκυριών που επλήγησαν από την θεομηνία και τις πανδημίες  από 
το ταμείο στήριξης (όπως συνέβη και σε άλλους κλάδους).

«Σε κάθε περίπτωση καλούμε τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμό-
τητα ώστε όλοι μαζί να παρέμβουμε δυναμικά για το δίκαιο των αιτημά-
των μας», τονίζει στην ανακοίνωση του συλλόγου, ο πρόεδρος Τάσος  
Χαλκίδης.

Από σήμερα…

Επιστρέφει το μέτρο για ένα άτομο ανά 9 τ.μ. 
στα σούπερ μάρκετ

- Αδωνις Γεωργιάδης: Ανεφάρμοστη η αντιπρόταση για είσοδο ανεμβολίαστων  με αρνητικό rapid test 
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Έως και την Παρασκευή 19 
Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Αλεξάνδρειας
 
 
Ο Δήμος Αλε-

ξάνδρειας ανακοι-
νώνει ότι από την 
Τρίτη 2 Νοεμβρί-
ου ξεκίνησε η δια-
δικασία υποβολής 
των αιτήσεων των 
δικαιούχων που 
πληρούν τις απαι-
τούμενες προϋπο-
θέσεις προς έντα-
ξη στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του 
Αυτοτελούς Τμή-
ματος Κοινωνικής 
Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, το οποίο εντάσσεται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Στόχος της Πράξης είναι η εφαρμογή προγραμμάτων για την προώ-
θηση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας, μέσω 
της στήριξης των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που απειλούνται ή 
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιο-
λογητικά στο γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που βρίσκεται στη 
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, από την Τρί-
τη 2 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων 
μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας (ραντεβού) και ώρες 9:00 π.μ. – 
14:00 μ.μ.

Στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορονοϊού, κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας 
κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.

Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησής τους, 
διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερών. Η ένταξη των δικαιούχων 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ισχύει για ένα έτος από την κα-
τάθεση της αίτησης. Μετά τη λήξη των παραπάνω προθε-
σμιών δε θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις για διάρκεια ενός 
έτους και μέχρι τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-

βατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή αντίγραφο λογα-

ριασμού δημόσιας επιχείρησης (π.χ. ΔΕΗ), από το οποίο 
πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας

5. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο εκκαθαριστικού ση-
μειώματος.

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 
Ε9) και όλων των προστατευόμενων μελών.

7. Αίτηση ΚΕΑ από την οποία προκύπτει η μη συμ-
μετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί μη 
συμμετοχής σε άλλο επισιτιστικό πρόγραμμα.

8. Οποιαδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά ζητηθούν 
κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, ιατρική γνωμάτευση, πι-
στοποίηση αναπηρίας).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 23330 53071 & 23330 
53072

• Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 

Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις – 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων (Πληρότητα 50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE ADDAMS FAMILY 2 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 12/11 - Κυ-

ριακή 14/11 στις 18.00
Σάββατο 13/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 12/11 - Σάββατο 13/11 - Κυριακή 14/11 στις 17.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 

ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΝΤΟΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΡΟΟΥΖ ΜΠΕΡΝ, ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΡΝΤΕΝ, 
ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΝΤΕΪΜΟΝ ΧΕΡΙΜΑΝ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νι-

κόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος 
Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 11/11 – Παρασκευή 12/11 – Δευτέρα 15/11 – Τρίτη 16/11 – 

Τετάρτη 17/11 στις 20.45
Σάββατο 13/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - MADRES PARALELAS   (Πέδρο Αλμο-
δόβαρ)

Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Κυριακή 14/11 στις 20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας.

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε 
την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του 

ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/11/21 - 17/11/21

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 18.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, 
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND NAME ΤΟΥ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» 

Το Ελληνικό βαμβάκι που αποτελεί το 80% της Ευρω-
παϊκής παραγωγής βάμβακος θα υποστηριχθεί από μια 
σπουδαία προωθητική δύναμη, αν βρούμε τον τρόπο να 
ακολουθήσουμε την στρατηγική των Μελανόμορφων και 
Ερυθρόμορφων αγγείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ» 

οργανώνεται λοιπόν, συζήτηση «στρογγυλής τραπέ-
ζης»: 

« για την αναζήτηση της δημιουργίας brand name του 
Ελληνικό Βαμβακιού στην Διεθνή Αγορά μέσω της τέχνης 
και του πολιτισμού».   Στην συζήτηση συμμετέχουν οι:

Αντώνης Σιάρκος 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών & Εξαγω-

γέων Βάμβακος, 
Χάρης Κοντοσφύρης
Εικαστικός-Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας 

Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
Φωτεινός Ευθύμιος 
Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβα-

κος, 
Νίκος Γιούρης  
εικαστικός-γραφίστας,  
Γιώτα Καρβουνιάρη 
εικαστικός 
Τη συζήτηση διευθύνει ο προϊστάμενος του Εθνικού Κέ-

ντρου Tαξινόμησης Bάμβακος
κ. Μωχάμεντ Νταράουσε 
   Στη συνέχεια θα γίνει ένας γύρος συζήτησης μεταξύ 

των ομιλητών και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και παρατη-
ρήσεις του κοινού.

 Η όλη διοργάνωση υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα LEADER της ΑΝΗΜΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται με μάσκα και πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή με Rapid 

Test 48ώρου και επίδειξη ταυτότητας.
Πληροφορίες στο 6972440721 ή ekkokkistirioideon@gmail.com

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 21/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου 

Βέροιας, ιδρύθηκε ερασιτεχνικό αθλητικό πολιτιστικό 
σωματείο με την επωνυμία ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΤΕΧΝΗΣ Α-
ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με έδρα τη Βέροια και 
σκοπούς την ψυχική, νοητική και σωματική ανάπτυξη 
των παιδιών μέσα από τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές 
δράσεις κ.λπ., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κατα-
στατικό.

Βέροια, 11-11-2021
Ο Πληρ. Δικηγόρος

Γιοβανόπουλος Κωνσταντίνος



Για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου 3-5 Πηγάδια, συνεδριάζει την 
Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το 
Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας την 
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, στις 18:00 
για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διά-
ταξης: «Λήψη απόφασης ή μη για 
την εκμίσθωση των υποδομών και 
εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού 
Κέντρου (Χ/Κ) 3-5 Πηγάδια, τους ό-
ρους της οποίας θα καθορίσει η Οι-
κονομική Επιτροπή του Δήμου». Η 
συνεδρίαση καλείται καθώς έχουν 
προκύψει νέα στοιχεία και δεδομένα 
σε σχέση με την προοπτική, τη δι-
άρκεια λειτουργίας ανά έτος αλλά και 
την διάρκεια εκμίσθωσης.
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Το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών του Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου δια-
δικτυακή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή και έμφυ-
λη βία σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού Ημαθίας. 

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμε-
τέχουσες ενημερώθηκαν για τη διαχείριση των καταγγελιών για ενδοοικογενει-
ακή και έμφυλη βία με έμφαση στην πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίη-
σης, καθώς και τους τρόπους προστασίας, ενθάρρυνσης και υποστήριξης των 
θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη Εγκύκλιο του Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου (12/2021), ο οποίος αναφέρεται στην έξαρση των εγκλη-
μάτων της ενδοοικογενειακής βίας και των «γυναικοκτονιών» και επισημαίνει 
πως «επιβάλλεται τα πρόσωπα αυτά να προσεγγίζονται με διακριτικότητα και 
σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους, να υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται 
στην καταγγελία βίαιης σε βάρος τους συμπεριφοράς». Επίσης, χρησιμοποι-
ήθηκε μία μελέτη περίπτωσης (case study) και συζητήθηκαν πιθανά εμπόδια 
και δυσκολίες που συναντώνται στο πεδίο και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η ενημερωτική συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών με το Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενδο-
οικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας, το οποίο είναι αρ-
μόδιο για το χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την ενημέρωση 
των πολιτών ως προς τον τρόπο αντίδρασης και προστασίας τους από εγκλή-
ματα ενδοοικογενειακής βίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (2014-2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής 
του Δήμου Βέροιας

Για την ενδοοικογενειακή 
και έμφυλη βία 

ενημερώθηκαν στελέχη 
της Αστυνομίας Ημαθίας

Αναφορά του Βουλευτή 
Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ  

Άγγελου Τόλκα στη Βουλή 
για τα αιτήματα των εργαζομένων 

στη «Βαρβαρέσος ΑΕ»

Μετά από συνάντησή του με τη Διοίκηση του Σωματείου εργαζομένων στα Ευρωπαϊκά Νημα-
τουργεία Βαρβαρέσος ΑΕ, ο Άγγελος Τόλκας κατέθεσε στις 20 Οκτωβρίου 2021 αναφορά προς το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης οικονομικής στήρι-
ξης των εργαζομένων.

Με την σχετική αναφορά του ο Βουλευτής Ημαθίας φέρνει στη Βουλή τα αιτήματα και την έγγρα-
φη διαμαρτυρία του Σωματείου για απλήρωτη εργασία, τη μείωση μισθών, την εκ περιτροπής εργα-
σία, την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Ο Άγγελος Τόλκας με την κατάθεση της αναφοράς δήλωσε : «Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει 
μέτρα στήριξης των εργαζομένων και να πάρει θέση με την ενεργητική στήριξη κι όχι μόνο με τις 
διαδικαστικές υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας. Είναι επείγουσα ανάγκη η άμεση στήριξή 
τους διαφορετικά η Νάουσα θα ζήσει και πάλι στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος, όπως έγινε με 
τα Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ. Όλη η πόλη και η περιοχή της Νάουσας συνολικά δεν μπορεί να ζήσει 
νέες περιπέτειες αλλά ούτε να χαθεί μια ακόμη παραγωγική δραστηριότητα».
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ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Σάββατο 

13 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (κοιμητήρια) Βέροιας 
ο Αντώνιος Παπαδόπουλος 
σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδας Πανόραμα 
Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥ-
ΝΟ για την ανάπαυση της ψυ-
χής της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και 
θείας

ΜΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

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

Τα τέκνα,
Τα εγγόνια

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, πεθερού, γα-
μπρού, παππού, αδερφού και 
θείου

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗ

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

Η σύζυγος, Οι κόρες
Οι γαμπροί, Ο πεθερός, Τα εγγόνια

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα και παππού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΒΑΡΓΥΡΗ

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

Η σύζυγος,
Τα τέκνα,

Τα εγγόνια
Οι λοιποί συγγενείς

 και φίλοι

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ 
ΔΙΑΛΟΓΟΙ» 

Ο Aρχιμανδρίτης Ευσέβιος 
Τέλειος ομιλητής

την Κυριακή 14 Νοεμβρίου
  
Tὴν Κυριακὴ 14 Νοεμβρίου στὶς 7, τὸ ἀπόγευμα 

στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στοὺς «Ἀκα-
δημαϊκοὺς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος Τέλειος, ὁ ὁποῖος θὰ 
ἀναπτύξῃ τὸ θέμα: «”Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς μιμηταί 
μου γίνεσθε”. Ἡ ζωὴ τῶν Ἀποστόλων ζωὴ τῆς Ἐκ-
κλησίας». 

 
Εἴσοδος ἐλεύθερη 

Την Κυριακή14 Νοεμβρίου
Αρχιερατική Ιερά 

Αγρυπνία στην Ιερά Μονή 
της Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 
8:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα τελε-
στεί Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία με 
την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας 
Οικογενείας αυτού, προεξάρχοντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Παντελεήμονος.  

Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε 
προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας 
Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσίου 
Παταπίου Λουτρακίου Κορινθίας και 
τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά που αποθη-
σαυρίζεται στην Ιερά Μονή. 

 Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί 
απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και στον ρα-
διοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 
90,2 FM». 

Βεροίας 
Παντελεήμων: 

«ὑπομονῆς 
χρείαν ἔχομεν» 
 
Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε 
διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Ε-
πισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «ὑπο-
μονῆς χρείαν ἔχομεν».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» αποτελεί 
μία ευκαιρία πνευματικής ωφέλειας και παρηγο-
ρίας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε 
και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. 
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην 
αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο 
Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της 
Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος» στη 
συχνότητα των 90.2 FM..

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπο-
λίτης Βεροίας, 
Ν α ο ύ σ η ς  κα ι 
Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

 Το Σάββατο 
13  Νοεμβρ ίου 
στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει με 
την ευκαιρία της 
εορτής του Αγί-
ου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου , 
στο πλαίσιο της 
σειράς ομιλιών 
«Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από 
την ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την α-
ντίστοιχη σελίδα 
στο Facebook και 
τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM. 

Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Αθανασίου Αγκαθιάς.

 Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα ιερουργήσει στην 
Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην 
Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας Οικογενείας αυτού. Στην 
Ιερά Αγρυπνία θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα της Αγίας 
Υπομονής από την Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου Λουτρακίου Κοριν-
θίας καθώς και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 
που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή. Η Ιερά Ακολουθία θα μετα-
δοθεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, 
την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει με την ευ-
καιρία της εορτής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και της Αγίας 
Οικογενείας αυτού, στο πλαίσιο της σειράς ομιλιών «Αγιολογία και 
ζωή», μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντί-
στοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος» στους 90.2 FM.
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Του ιερέως
Παναγιώτου 
Σ. Χαλκιά

Όπως γνωρίζετε, φίλοι α-
ναγνώστες, η καταγωγή μου 
είναι από το Βρονταμά-Λα-
κωνίας.

Από το 1963 υπηρέτησα 
(τώρα είμαι συνταξιούχος) 
ως κληρικός, στη Μακεδο-
νία, όπου και παραμένω.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν διεπίστωσα 
να παρασκευάζουν σαπούνι οι γυναίκες 
στα σπίτια τους.

Στη Λακωνία όμως, παρασκευάζουν 
οι γυναίκες σαπούνι στο σπίτι. Βάζουν 
σε μεγάλο καζάνι τα πιο κάτω υλικά (δυ-
στυχώς δεν γνωρίζω την αναλογία τους): 
Λάδι, νερό, αλάτι, καυστική ποτάσα και τα 
βράζουν. Έτσι, γίνεται το σπιτικό, λευκό, 
σαπούνι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλίτε-
ρη ποιότητα στο εμπόριο.

Όμως, μου είναι γνωστό ότι: οι γυναί-
κες στη Λακωνία έχουν διάφορες προ-
λήψεις, σχετικά με την κατασκευή του 
σαπουνιού στα σπίτια τους.

Και πρώτα-πρώτα δεν γνωστοποι-
ούν στις γειτόνισσές τους την ημέρα που 
πρόκειται να βράσουν (φτιάξουν) σαπού-
νι, γιατί φοβούνται το μάτι και το κακό 
ποδαρικό. Για το λόγο αυτό, όποιος μπει 
στην αυλή τους και ιδεί ότι φτιάχνουν 
σαπούνι, το φτύνει για να μη το βασκάνει 
και εύχεται:

-«Να βγάλετε μάρμαρα, αγκωνάρια 
και κολώνες από το λεβέτι (καζάνι) σας!» 
(Δηλ. να πήξει το σαπούνι και να γίνει 
κρουστό και όχι μαλακό).

Αν τύχει και δεν πήξει καλά, δεν απο-
δίδουν την αποτυχία στο ότι δεν έριξαν 
εγκαίρως και με αναλογία τα υλικά (σπίρ-
το του σαπουνιού, 
αλάτι, λάδι, νερό, 
ανάλογη φωτιά), 
αλλά τα αποδίδουν 
όλα στο ποδαρικό 
και στο μάτι του τά-
δε ή της τάδε, που 
το είδε και που ό-
πως έχουν παρα-
τηρήσει και από 
άλλες φορές, είναι 
γρουσούζης και δεν 
έχει καλό ποδαρικό!

Δεύτερη σπου-
δαία πρόληψη είναι 
και η πεποίθηση 
που έχουν, ότι «το 
σαπούνι δεν έρχε-
ται και δεν πήζει 
καλά, όταν το φτιά-

χνουν σε χασοφεγγαριά», γιατί 
πιστεύουν ακράδαντα ότι χάνε-
ται το σαπούνι, όπως χάνεται 
και το φεγγάρι και δεν έρχεται.

Η μακαρίτισσα η μητέρα μου 
έβαλε στο Βρονταμά (το χωριό 
μου) – όπως έλεγε – σε χάση 
του φεγγαριού είκοσι οκάδες 
λάδι για να φτιάξει σαπούνι και 
δεν έβγαλε από το καζάνι ούτε 
το μισό απ’ όσο έβγαζε άλλες 

φορές που δεν ήταν χασοφεγγαριά.
Μια άλλη επίσης πατριώτισσά μου 

το έβρασε εφτά φορές, χωρίς να κατορ-
θώσει τελικά να πήξει καλά, γιατί ήταν 
χασοφεγγαριά.

Μια άλλη σπουδαία, επίσης, πρόλη-
ψη, που επικρατεί σε όλη σχεδόν τη Λα-
κωνία, είναι ότι τα ξωτικά, τα νεραϊδικά 
και τα αερικά έχουν τεράστια επίδραση 
στην κατασκευή του σαπουνιού. Και για 
να εξουδετερώσουν οι γυναίκες την επί-
δραση αυτών των πνευμάτων, παίρνουν 
διάφορες προφυλάξεις. Έτσι λοιπόν, μό-
λις τελειώσει το βράσιμο του σαπουνιού 
και επιπλεύσει στο καζάνι η πυκνόρευστη 
μάζα του, φτιάχνουν στη μέση του καζα-
νιού ένα σταυρό και τοποθετούν επάνω 
του ένα κομμάτι καλαμιά ή κληματόβερ-
γα, ένα σπυρί λιβάνι, λίγο ψωμί και λίγο 
σκόρδο. Τέλος το σκεπάζουν για να μη 
μείνει τη νύχτα ξεσκέπαστο και πάνε τα 
νεραϊδικά και το «μαγαρίσουν».

Αυτές είναι οι σπουδαιότερες προλή-
ψεις, που επικρατούν στη Λακωνία σχε-
τικά με το σαπούνι. Δεν γνωρίζω όμως, 
φίλοι αναγνώστες, αν στα εργοστάσια 
σαπωνοποιίας επικρατούν αυτές ή πα-
ρόμοιες αντιλήψεις και ποια μέτρα λα-
βαίνουν για να αποφύγουν τις αποτυχίες 
τους…

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
Προλήψεις για το σαπούνι

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ
 
 
Αγριολούλουδα, μέντες και ξερολιθιές
φεγγάρι ξεχασμένο στον Αύγουστο, 
και «Μητέρες  Ευτυχίας», 
χαμένα κοχύλια ποιητών, 
δένδρα τ` ουρανού αειθαλή! 

Ύστερα, στο τέλος της παράστασης  
η Κάλλας φώναζε: «να ζήσει
 η Ελλάδα μας…» 

Θεέ μου πρωτομάστορα μέσα στις 
πασχαλιές
 και Συ…

Ο Λόγος λέει…

Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Σαπφώ, 
οργιές πάνω απ` το ΑΥΡΙΟ του Κόσμου, 
Ιωνικά χείλη κοριτσιών, 
στη Σίφνο, την Αλόννησο, στην Αμοργό.
 
Σεμνή Ελλάδα των ξενιτεμένων, 
των ψαράδων, των Μουσών,
Ελλάδα που ποτέ δεν ζηλεύει…και ξανά…

Απαγγελία του απέραντου, 
χρωμάτων συνέλευση,
«θερμοκήπιο» ποιητών, αναστάσιμη χορηγία
 του Αιγαίου.
   
22 Ιουλίου 1740 π.χ.
καράβια της Οδύσσειας, ερυθρόμορφα 
αγγεία, 
καλή αντάμωση στις Συρακούσες 
το σούρουπο, 
άσπιλα όνειρα, 
των Μαντείων διφορούμενα των αιώνων,
ασκητικές δοξολογίες του
 «ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ», 
Μέρες στο πέλαγος του Χρόνου.
      
Όπου σημαίνει, 
ότι πολλές φορές είχε βαδίσει δίπλα 
στη θάλασσα κατάμονος, 
με το μαράζι της πατρίδας και τη βοή 
του ανέμου…έγραψε ο Ελύτης…

Γιάννης Ναζλίδης

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετο

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
του Δαμιανού και της Δήμητρας, το 
γένος Πλιάχα, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΑΔΟΥΑΡΧΟΝΤΗ του Αντωνίου και 

της Ιωάννας, το γένος Δημητρίου, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Συμπαράσταση 
του Σωματείου 

Κουρέων Κομμωτών 
Βέροιας-

Αλεξάνδρειας, 
στην απεργιακή 

κινητοποίηση του 
κλάδου της εστίασης 

Το ΔΣ του Σωματείου καταστηματαρχών κουρέων κομ-
μωτών Βέροιας-Αλεξάνδρειας γνωστοποιεί ότι δηλώνει 
την συμπαράσταση του στον δίκαιο αγώνα του κλάδου 
της εστίασης και τονίζει τα εξής:

«Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον 
περιορισμό της πανδημίας μεταφέρουν το βάρος του 
ελέγχου στις επιχειρήσεις μας. Και ενώ ο κλάδος μας 
όπως και αυτός της εστίασης έχουμε λειτουργήσει τα κα-
ταστήματά μας μέχρι τώρα απόλυτα πιστοί και συμμορ-
φωμένοι στις υγειονομικές οδηγίες, σήμερα με την απειλή 
υπέρογκου προστίμου, καλούμαστε να δράσουμε ως 
άμισθος ελεγκτικός μηχανισμός. Και όλα αυτά με μείωση 
των θέσεων εξυπηρέτησης στους χώρους μας, με τερά-
στιο ενεργειακό κόστος λόγω των πρόσφατων αυξήσεων 
στα καύσιμα και στο ρεύμα.

Γι’ αυτούς τους λόγους το σωματείο μας επικροτεί την 
κινητοποίηση του κλάδου της εστίασης την ερχόμενη Τρί-
τη 16-11-2021  και δηλώνει έτοιμο να συναγωνιστεί μαζί 
και με κάθε άλλο πληττώμενο κλάδο από τα συγκεκριμέ-
να υγειονομικά μέτρα, σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό 
επίπεδο. Ήρθε η ώρα να υψώσουμε τις φωνές μας από 
κοινού και να σταματήσουμε κάθε μέτρο που απειλεί τις 
επιχειρήσεις μας σε νέου τύπου lockdowns».

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» ευχα-
ριστεί θερμά τον κ. Νικόλαο 
Φωστηρόπουλο για τη δωρεά 
ποσού 200€ προς ενίσχυση 
του έργου μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή 
δωρεά κοινωνικής αναφοράς 

από επιχειρηματίες, εθελοντές ή άλλους συμπολίτες μας, 
συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότη-
τας ζωής των ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, 
στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντι-
κά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΜετιμήγιατοΔΣ
ΗΠρόεδρος

ΓεωργίαΦωστηροπούλου
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Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο 
Βέροιας σε σειρά εκπαιδεύσεων 
για την βασική διατήρηση ζωής

Με το μήνυμα ότι «με τα 
δύο μας χέρια μπορούμε να 
σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή» 
πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 4 Νοεμβρίου επιμορφωτι-
κό σεμινάριο στην Γ3 τάξη του 
5ου γυμνασίου Βέροιας μετά 
από κάλεσμα της εκπαιδευ-
τικού κ. Παναγιώτας Μπάλτα 
στα πλαίσια  των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο είχε θεωρητική 
και πρακτική προσέγγιση και 
το θέμα του ήταν η Βασική Υ-
ποστήριξη Ζωής στην περίοδο 
covid-19 που διανύουμε βασι-
σμένη σε όλα τα νέα πρωτό-
κολλα του ILCOR (International 
L i a i s o n  C o m m i t t e e  o n 
Resuscitation).

Η εκπαίδευση πραγματο-
ποιήθηκε από την εκπαιδευτι-
κό Κούτλα Γεωργία, πιστοποι-
ημένη Εκπαιδεύτρια BLS/CPR 
ERC - European Resuscitation 
Council,  BLS/ CPR/ ACLS / 
PALS της American Heart 
Association και Trauma Care 
Instructor ΑΤCN, TNCC καθώς 
και από τις Τσιρανίδου Γεωρ-
γία και Χρυσοστομίδου Μαρία, 
πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες 
BLS/ CPR  ERC - European 
Resuscitation Council. Όλες τους αποτελούν την 
ομάδα εκπαίδευσης σε θέματα παροχής πρώ-
των βοηθειών του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου 
Βέροιας που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 
να εκπαιδεύει ομάδες πληθυσμού στη Βασική 
Υποστήριξη Ζωής δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να 
εκπαιδευθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι.

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας είναι το 
πρώτο σχολείο της Ημαθίας που το Δεκέμβριο του 
2019 τοποθέτησε αυτόματο εξωτερικό  απινιδωτή, 
πιστοποίησε τους 50 πρώτους ανανήπτες - μαθη-
τές αλλά και τους πρώτους 16 έφηβους εκπαιδευ-
τές της Ευρώπης στη βασική υποστήριξη ζωής και 
στη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Μετά το τέλος του επιμορφωτικού σεμιναρί-
ου,οι μαθητές ήταν σε θέση να εφαρμόσουν μέσα 
από πρακτική εξάσκηση το σύνολο των τεχνικών 
εφαρμογών για τη Βασική υποστήριξη της ζωής 
που είναι:

1.  Αξιολόγηση ενός θύματος που κατέρρευσε
2.  Αναγνώριση καρδιακής ανακοπής
3.  Κλήση στο 166 ή 112
4.  Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ-CPR)
5.  Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) 
6.  Αντιμετώπιση θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα και
7.  Αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος – Θέση ασφαλείας ή ανάνηψης
Οι μαθητές και οι μαθήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθόλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης 

και συμμετείχαν ενεργά σε αυτή και οι  εκπαιδευτές εύχονται να είναι πάντα τόσο ευαισθητοποιη-
μένοι στα θέματα που αφορούν τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής!

13-20 Νοεμβρίου στο «Kαμίνι»
Έκθεση φωτογραφίας 

Photometria Awards 2020 
στη Νάουσα 

Στον εκθεσιακό χώρο “Καμίνι”, στη Νάουσα παρουσιάζεται από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, η 
ομαδική έκθεση φωτογραφίας “Stalk me”, Ένας κόσμος που δεν κοιμάται ποτέ», που αποτελεί-
ται από τα βραβεία Photometria International Photography Festival 2020 Awards.

Η έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του δήμου,  φτάνει στον τελευταίο της “σταθμό”, τη Νάου-
σα, πριν επιστρέψει στα Ιωάννινα και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Νάουσας 
και του Photometria International Photography Festival.

Επίσης στo πλαίσιo της συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή 
του φεστιβάλ Photometria και καθηγητή στο Τμήμα Φωτογραφίας των Εικαστικών Εργαστηρίων 
του Δήμου Νάουσας Παναγιώτη Παππά, την ημέρα έναρξης της έκθεσης, μεταξύ 17:00 - 19:30 
θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο  ο ίδιος για να συζητήσει για τις φωτογραφίες όσων πολιτών 
επιθυμούν να δείξουν δουλειά τους,  με σκοπό μία μελλοντική ομαδική έκθεση στην πόλη της 
Νάουσας.

Διάρκεια έκθεσης: Από 13 – 20 Νοεμβρίου 2021
Έναρξη: Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00
Ώρες λειτουργίας: 11:00 - 14:00 & 17:00 – 21:00

Στους χώρους όπου θα φιλοξενηθεί η έκθεση φωτογραφίας θα τηρηθούν τα υγειονομικά  
πρωτόκολλα και οι επισκέπτες θα εισέρχονται στο χώρο, όπως ορίζουν τα νέα μέτρα των συναρ-
μόδιων  υπουργείων,  για την αποφυγή διάδοσης του Covid 19.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλ: 2332052186 (Κέντρο Πληροφόρησης Επισκε-
πτών).

Η Θεματική της Έκθεσης: “Stalk me“
«Ένας κόσμος που δεν κοιμάται ποτέ. Εκατομμύρια οθόνες ανοιχτές κι εμείς θεατές και θεά-

ματα. Ένα βλέμμα συνεχώς στραμμένο πάνω μας. Μία περιέργεια για τις ζωές των άλλων. Μια 
φωτογραφική λήψη στον δρόμο, μία επίμονη ματιά στο κρυφό ή σε αυτό που μέχρι πρότινος 
δεν ενδιαφερθήκαμε να κοιτάξουμε. Μία εμμονή στο βλέμμα. Από τη φωτογραφική μηχανή της 
Sophie Calle στο “Suite Venitienne” έως τις κάμερες παρακολούθησης στους δρόμους του Λον-
δίνου σήμερα. Ζούμε στην εποχή όπου η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για ένα συνεχές και αμ-
φίδρομο Panopticon. Μια ατελείωτη παρακολούθηση, της οποίας δεν γνωρίζουμε πάντα σε ποια 
πλευρά βρισκόμαστε. Μια ενστικτώδης ανάγκη να δούμε και να μας δουν. Δείτε μας!».

Ευχαριστήριο
 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων 

του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας  θα ήθελε να ευ-
χαριστήσει θερμά τον επαγγελματία φωτογράφο 
της Αλεξάνδρειας κ. Ουσταμπασίδη Ιωάννη, η 
συμβολή του οποίου υπήρξε ιδιαιτέρως πολύτι-
μη για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 
δράσης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού eΤwinning 
έργου ¨Special Colors¨. Στις 9/11/2021, ομάδα 
μαθητών και εκπαιδευτικών, στην τοποθεσία 
Σιδηροδρομικός σταθμός Αλεξάνδρειας, με τη 
καθοδήγηση και τις επαγγελματικές του συμβου-
λές, πραγματοποίησαν φωτογραφικές λήψεις με 
κυρίαρχη θεματική «τα ιδιαίτερα χρώματα του 
φθινοπώρου».
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Γράφει ο
Παύλος Πυρινός

Παρουσιάζω, συνοπτικά, το 
νέο καλαίσθητο σε εμφάνιση 
και αξιόλογο σε περιεχόμενο 
βιβλίο του Αναστάσιου Χ. Απο-
στολίδη με τον ανωτέρω τίτλο 
που προκαλεί, κατά κοινή ο-
μολογία, τον θαυμασμό όλων, 
γιατί ανέδειξε σε 30 ενότητες 
(εικόνες, γεγονότα και τοπία) 
μιας εκδρομής πως η βιωμα-
τική διδασκαλία και μάθηση 

προκαλεί αισθήματα ενδιαφέροντος στους μαθητές και είναι 
αυτή που διευκολύνει καλύτερα την πρόσκτηση έγκυρων 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των σχετικών 
προβλημάτων της ζωής.

Αφορμή της συγγραφής του βιβλίου στάθηκε μια συνά-
ντηση των 4 παιδιών του Αναστάσιου Χ. Αποστολίδη με τις 
οικογένειές τους και τα 10 εγγόνια τους (στα οποία είναι αφιε-
ρωμένο το βιβλίο, σ. 2) σε εξοχικό εστιατόριο.

Ρώτησαν τον Αναστάσιο Χ. Αποστολίδη τα εγγόνια του: 
Παππού, να μας διηγηθείς κάτι εντυπωσιακό από τη διδα-
σκαλική σου ζωή.

Η απάντηση: Παιδιά θα γράψω την ιστορία από μια εκ-
δρομή που κάναμε με τα πόδια, τέλη Μαΐου 1980 με προ-
ορισμό της Καλιότρυπες (Καλογερότρυπες) στην περιοχή 
Καβάκια Ράχης (του χωριού μου).

Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στον Αναστάσιο Χ. Αποστολίδη 
με πρωταγωνιστικό ρόλο των μαθητών του να περιγράψει τη 
ροή των γεγονότων σε ένα βιβλίο να περιγράψει με λεπτομέ-
ρεια διάφορες ανατρεπτικές περιπέτειες γεμάτες γνώσεις και 
εμπειρίες.

Όλες οι εικόνες (γεγονότα-τοπία) στη διάρκεια της πο-
ρείας της εκδρομής είχαν σκοπό να αναδείξουν το γεγονός 
ότι η καλύτερη μέθοδος για την πρόκτηση γνώσεων είναι η 
βιωματική διδασκαλία καθόσον τα ερεθίσματα των διαφόρων 
εικόνων προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον με τα αντικείμενα 
και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν.

Η φανταστική εικόνα στα αριστερά του Ωρολογίου της 
λαϊκής αγοράς, με τα διαλαλητά των πωλητών, η εικόνα του 
τυφλού να παίζει ακορντεόν, συγκινεί το πλήθος που τον ενι-
σχύει οικονομικά.

Το ίδιο και οι εκδρομείς νιώσανε την ανάγκη να κάνουν το 
ίδιο. Αλήθεια πόση δύναμη έχει η βίωση μιας εικόνας; Πόσο 
επηρεάζει τις ανθρώπινες ψυχές για απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων;

Όλες οι εικόνες (γεγονότα-τοπία-επεισόδια)στη διαδρομή 
της εκδρομής (η εγκράτεια του Παύλου, η Ευκερία, η Βίλα Βι-

κέλα, τα στάσιμα νερά, το κοπάδι… Με τον εγγονό τον Καπι-
τάν Τάσον… Μέσα στη σπηλιά… στο φυσικό αμφιθέατρο… 
στις καλιότρυπες… σχήματα λόγου) προσθέτουν νέες εμπει-
ρίες, γνώσεις, δεξιότητες στους εκδρομείς που στην επιστρο-
φή, στο δρόμο, πριν φτάσουνε στη Βέροια, ο Θεοδόσης είπε:

«Τώρα κατάλαβα πραγματικά γιατί ο Καβάφης στο ποίη-
μά του Ιθάκη λέει: «Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη να 
εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες γεμάτος 
γνώσεις».

Την επόμενη μέρα της επιστροφής από την εκδρομή, το 
πρωί στην τάξη. Οι περισσότεροι μαθητές έκαναν ανασκό-
πηση των γεγονότων που βίωσαν, άλλοι αναφέρθηκαν στα 
ερεθίσματα που περιέχουν οι εικόνες (γεγονότα-τοπία) της 
διαδρομής στη δημιουργία σχημάτων λόγου. Τέτοια τόνισαν 
ότι είναι τα σχήματα νοημάτων και τα σχήματα λέξεων που η 
σωστή χρήση τους ομορφαίνει το λόγο.

Τα αποτελέσματα, στη σύσκεψη των ομάδων για τα σχή-
ματα λόγου, ήταν αξιόλογα.

Για να έχουν αξία πρέπει να είναι αυθόρμητα, πηγαία, φυ-
σικά στην έκφρασή τους.

Η συνεργασία σε ομάδες, σε διάφορα θέματα, φανερώνει 
την αξία που έχει η μέθοδος αυτή στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία προς απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.

 
Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα

α) Το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία της 
βιωματικής μάθησης, είναι οι ίδιοι οι μαθητές, αφού αναλαμ-
βάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και οι ίδιοι είναι το ε-
πίκεντρο κάθε μαθήματος και όχι ο δάσκαλος και το μάθημα.

β) Οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες, να συ-
νεργάζονται, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη.

γ) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι αυτός τους 
συντονιστή, του καθοδηγητού και του βοηθού.

Ο εκπαιδευτικός σε μια δράση βιωματική οφείλει να μην 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά να παραδίδει το ρόλο αυτό 
στα παιδιά και να είναι ο εμψυχωτής της διαδικασίας, «Μα-
έστρος» όπως ο Αναστάσιος Χ. Αποστολίδης στο «Δρόμο 
προς τις Καλιότρυπες» και την Έκτη τάξη του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου της Βέροιας, το 1980.

Σήμερα είναι συνταξιούχος δάσκαλος – πτυχιούχος της 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και Μετεκπαιδεύσε-
ως στο Μαράσλειο Διδασκαλείο στην ειδικότητα της Ειδικής 
Αγωγής/ Υπηρέτησε δεκαεπτά χρόνια στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και δεκαεννιά στην Ειδική Αγωγή (οκτώ χρόνια 
ως δάσκαλος και έντεκα ως σχολικός σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής).

Συμμετείχε ως σύνεδρος και ως εισηγητής σε συνέδρια σε 
θέματα σχολικής ενσωμάτωσης όλων των μαθητών χωρίς 
υποτονικές διακρίσεις και εξαιρέσεις.

Διετέλεσε Επιμορφωτής σε θέματα Ειδικής στα Περιφερει-
ακά Ειδικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και στα 
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.).

Το συγγραφικό του έργο στηρίζε-
ται κυρίως στο σύστημα των μικρών 
βημάτων για την αντιμετώπιση των 
όποιων δυσκολιών και ελλείψεων που 
παρουσιάζουν οι μαθητές των Δημοτι-
κών Σχολείων και όχι μόνο.

Κάποια από τα έργα του παρουσι-
άζονται στον παρακάτω πίνακα:

α. Η διδασκαλία της πρώτης Ανά-
γνωσης στα παιδιά με νοητική καθυ-
στέρηση και επί μέρους δυσκολίες 
στη μάθηση.

β. Μαθήματα Αντιμετώπισης των 
Μαθησιακών ελλείψεων σε βασικές 
Γνώσεις Συντακτικού.

γ. Δραστηριότητες Μαθησιακής Ε-
τοιμότητας στα Μαθηματικά.

δ. Παππού, θα σ’ αγαπώ, αν παί-
ζεις μαζί μου.

ε. Η οργάνωση της Ειδικής Αγωγής 
στην 10η Περιφέρεια και οι απόπειρες 
σχολικής ενσωμάτωσης.

στ. Στο δρόμο προς τις Καλιότρυπες και άλλα.

*Στον αγαπητό φίλο Τάσο Χ. Αποστολίδη Πρώην Σχολι-
κό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, έμπλεο χρησίμων γνώσεων 
και εμπειριών, τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου για την απί-
στευτη προσφορά του ως δασκάλου και σχολικού συμβούλου 
Ειδικής Αγωγής στα παιδιά με μαθησιακές ανάγκες και όχι 
μόνο.

Τα γραπτά μνημεία της συγγραφικής σου δραστηριότητας, 
είναι οι αψευδείς μάρτυρες των όσων έγραψα. Με αγάπη και 
εκτίμηση –Π.Π.

Παρουσίαση νέου βιβλίου

«Στο δρόμο προς τις  Καλιότρυπες» του Αναστάσιου Χ. Αποστολίδη*

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξεως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας που πήραν 
μέρος στην εκδρομή με τον δάσκαλό τους Αν. Χ. Αποστολίδη, το 1980
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ΣυνεργείοεπιφυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από15-11-2021

μέχρι21-11-2021

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Σάββατο13-11-2021

08:00-14:30 ΣΙ-

ΜΟΥΜΙΜΙΚΑΚΑΠ-

ΠΟΥ 4 (πεζόδρο-

μοςαγοράς)23310-

73124

0 8 : 0 0 - 1 4 : 3 0

ΘΩΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82

23310-67530

08:00-14:30ΤΥΡΙΝΤΖΗΣΑΝΕΣΤΗΣΕΞΩΘΕΝΓΕΝΙ-

ΚΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥΒΕΡΟΙΑΣ23310-25000

14:30-21:00ΠΑΠΑΡΗΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ4

(Πλ.Αγ.Αντωνίου)23310-67420

19:00-21:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

21:00-08:00ΛΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΙΜΩΝΟΣ1-3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ(πιάτσαταξί)23310-72677

Κυριακή14-11-2021

08:00-14:30ΜΑΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

1823310-23132

14:30-21:00ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΤΡΕΜΠΕΣΙ-

ΝΑΣ20-ΚΤΕΛ23310-27355

19:00-21:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

21:00-08:00ΜΠΑΛΙΟΥΘ.ΜΑΡΙΑΜΑΛΑΚΟΥΣΗ18

ΚΑΙΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓΩΝΙΑ23310-29759

Δευτέρα15-11-221

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕ-

ΝΤΡΙΚΗΣ117ΚΑΙΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΓΩΝΙΑ23310-

60340

14:30-21:00ΠΑΝΑΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7

23310-28594

19:00-21:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

21:00-08:00ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚΑΡΑΤΑΣΟΥ

19(κοντάστο6οΔημοτικόσχολείο)23310-66755

Φαρμακεία

Ολοκληρώθηκε ηπροετοιμασία της Βασί-
λισσας τουΒορρά για τοπαιχνίδι με τηΝίκη
Βόλου (Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, ώρα
15:00 /ΠανθεσσαλικόΣτάδιο).Μετά το τέλος
τηςσημερινήςπροπόνησηςστο Ταγαροχώρι,
οπροπονητής της ομάδαςΠαύλοςΔερμιτζά-
κης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας η
οποίαθααναχωρήσειγιατηνπόλητουΒόλου.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστέςπου συμμε-
τέχουν:

1.ΜΑΡΚΟΣΒΕΛΛΙΔΗΣ
2.ΒΑΣΙΛΗΣΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
3.ΜΙΧΑΛΗΣΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
4.ΑΣΤΕΡΗΣΜΟΥΧΑΛΗΣ
5.ΣΤΕΛΙΟΣΜΑΡΑΓΚΟΣ
6.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΣΚΟΝΔΡΑΣ
7.ΜΑΝΩΛΗΣΠΕΡΔΙΚΗΣ
8.ΣΤΑΥΡΟΣΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ
9.ΑΓΓΕΛΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟ
10.ΒΑΣΙΛΗΣΓΑΒΡΙΗΛΙμ.μ.
11.LUCASRAMOSμ.μ
12.ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΛΕΤΣΑΣ
13.ΚΩΣΤΑΣΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
14.ΘΑΝΑΣΗΣΝΤΙΝΑΣ
15.ΣΑΒΒΑΣΜΟΥΡΓΟΣ

16.ΣΤΕΛΙΟΣΠΟΖΟΓΛΟΥ
17.ΜANSSOURFOFANA
18.ΠΕΤΡΟΣΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
19.ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΣΑΣ

20.ΠΕΤΡΟΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Προπόνηση παικτών εκτός αποστολής:

Παπαχρήστος, Μυστακίδης, Τασιόπουλος,
Baidoo,Παπαδόπουλος,Δημόπουλος.

Αποστολή αγώνα
Νίκη Βόλου – ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ

Σημαντικήδιάκρισηγια
τονΚώσταΚοτσιώνηκαι
τοελληνικόχάντμπολ

αποτελείηκλήσητουστο1ο
«RespectYourTalentCamp»
πουδιοργανώνειηΕυρωπαϊκή
ΟμοσπονδίαΧάντμπολ.

Οδιεθνής αθλητής κλήθηκε στην μεικτή
Ευρώπης τηςηλικιακήςκατηγορίαςΚ19μαζί
μεάλλους33αθλητέςκαιθαπάρειμέροςστο
αναπτυξιακόπρωτοποριακόπρόγραμμα της
ΕΗFστηΜπρατισλάβατηςΣλοβακίαςτοδιά-
στημα20-22Ιανουαρίου2022.

Εκείθαέχειμίαμοναδικήευκαιρίαναδου-
λέψειμαζίμεμερικούςαπότουςκορυφαίους
αθλητές τουπλανήτη, μεπρέσβεις τηςΕHF
καιμεειδικούςτουαθλήματος.

Επίσης τα μέλη τηςAll Star ΤeamU19
θαδουναπόκοντάαγώνες τουEURO2022
Ανδρώνπουθαδιεξάγεταιεκείνοτοδιάστημα
στηνπρωτεύουσατηςΣλοβακίας.

Οιαθλητέςθαεκπαιδευτούνστιςπαρακά-
τωενότητες:

DualCareer
MentalFitness
InterviewTraining
SocialMedia
Anti-Doping
SportsLaw

ΟΚώσταςΚοτσιώνης μέλος τηςΕθνικής
Νέων,τηςομάδαςπουθααγωνιστείστοΠα-
γκόσμιοΠρωτάθληματου2023καιθασυνδι-
οργανώσουνΕλλάδα και Γερμανία, δήλωσε
στογραφείοΤύπουτηςΟΧΕ:

«Είμαιπολύ χαρούμενος για αυτή την τι-
μητική πρόσκληση.Θέλω να ευχαριστήσω
τηνΟμοσπονδία, το σωματείο μου τηνΑΕΚ
καιόλουςτουςπροπονητέςμου,πουμεστη-
ρίζουν και μουπροσφέρουν τις κατάλληλες
συνθήκεςγιαναεξελιχθώωςαθλητήςκαιως
άνθρωπος.ΣτηΣλοβακία θα εκπροσωπήσω
τηνΕλλάδαμαςκαιγιααυτόείμαιπερήφανος
και υπόσχομαι να δώσω τον καλύτερο μου
εαυτό.»

-Μην ξεχνάμε οτι ο Κώστας Κοτσιώνης
είναιγιόςτουΔημήτρηκαιτηςΚατερίναςΨω-
μιάδουαπότηνΒέροια.Είναιτοζευγάριπου
διοργάνωνανστηνΒέροιατονΒριληττό.

Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια ... γιατί
αποδείξατε οτι είστε μία σπουδαία αθλητική

οικογένεια....μευψηλέςδιακρίσεις.

ΟιδιακρίσειςτηςΜαρίναςΚοτσιώνη
τόσομετονΝ.ΟΒουλιαγμένηςόσοκαιμε

τηνΕθνικήομάδαυδατοσφαίρισης

ΟΝαυτικόςΌμιλοςΒουλιαγμένηςβρίσκε-
ταιστην ευχάριστηθέση ναανακοινώσει την
ανανέωσητηςσυνεργασίαςτουμετηναθλή-
τριαυδατοσφαίρισης,ΜαρίναΚοτσιώνη.

ΗΜαρίναΚοτσιώνηέχειγεννηθείτο1999
καιβρίσκεταιστηνοικογένειατουΟμίλουαπό
16 ετών, όταν και έκανε τη μεταγραφή της
από τον ΤρίτωναΑμαρουσίου.Αγωνίζεται
ως τερματοφύλακας και αποτελεί βασικόμέ-
λος της γυναικείας ομάδας μας όλααυτά τα
χρόνια,μεσυμβολήσεόλες τις επιτυχίεςκαι

αποκορύφωμα την κατάκτηση τουΚυπέλλου
Ελλάδος στη Χίο το 2019 και την 3η θέση
στην Ευρωλίγκα την ίδια χρονιά.Μάλιστα,
στοΚύπελλοΕλλάδοςτου2021αναδείχθηκε
πολυτιμότερητερματοφύλακαςτηςδιοργάνω-
σης,μετηνεξαιρετικήεμφάνισήτηςστοντελι-
κόκαιτιςπολυάριθμεςαποκρούσειςπέναλτι.

Σεεπίπεδοηλικιακώνκατηγοριών,ηΜαρί-
ναΚοτσιώνηέχεικατακτήσει τοπρωτάθλημα
Ελλάδοςμε τις γεννημένες το1997 το2016,
καθώς και εκείνο των γεννημένων το 1999
τησεζόν2017, ενώέχειστηνκατοχή τηςκαι
άλλα μετάλλια με τονΝ.Ο.Βστις μικρές κα-
τηγορίες.

Με την Εθνική ομάδα έχει συμμετάσχει
στοΠαγκόσμιοΠρωτάθλημαΝέωνΓυναικών
στηΝέαΖηλανδία τονΔεκέμβριο του 2016,
στοΠανευρωπαϊκόΝέων γυναικών το 2018
στηΜαδέιρα τηςΠορτογαλίας, ενώστο ίδιο
μέρος το 2019 με την Εθνική ομάδαΝέων
γυναικώνπήρε την 4η θέσηστοΠαγκόσμιο
πρωτάθλημα.Παράλληλα, με τηνΕθνική ο-
μάδαγυναικώνέχεισυμμετάσχειστοEuropa
Cup του2019στην Ιταλία, αλλά καιστοΠα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα της Γκουανγκζού το
2019.

Μετά την ανανέωση τουσυμβολαίου της
με τονΝ.Ο.Β, ηΜαρίναΚοτσιώνη δήλωσε:
«Είμαιχαρούμενηπουσυνεχίζωστηνομάδα
μου.Θακάνωότικαλύτερομπορώ.Τοκλίμα
στηνομάδαμαςείναιπολύκαλόκαιθαβοη-
θήσειναπετύχουμετουςστόχουςμας».

Στο«RespectYourTalentCamp»οΚώσταςΚοτσιώνης!
Η σταδιοδρομία της αδελφής του Μαρίνας στην υδατοσφαίριση



του Σαββατοκύριακου 11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016του Σαββατοκύριακου 13-14 NOEMBΡΙΟΥ 2021

Αναβολή δράσης στο 
Εργατικό Κέντρο Βέροιας

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας 
ανακοινώνει, λόγω της πανδημίας του Covid-19 και για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, 
την αναβολή της δράσης δια ζώσης νομικής πληροφόρησης σε θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου 
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η οποία είχε προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στο Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέντρο Βέροιας, στις 29/11/2021. 

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν ερωτήματα στα παραπάνω θέματα εξ αποστάσεως (τηλεφω-
νικά ή με e-mail) και να λάβουν στη συνέχεια γραπτές απαντήσεις από τους νομικούς συνεργάτες 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, μπορούν να απευθυνθούν στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 
5, Τ.Κ. 59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673 & 23310 24424, e-mail: veroiainediktio@inegsee.gr & 
centralmacedonia@reg.inegsee.gr,  Site: www.inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Δημητριάδου Θω-
μαή,  Πασχούλα Αικατερίνη, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.  

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης 
υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέρ-
γων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

ΕΣΠΑ - «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.
gov.gr

Facebook: https://www.facebook.com/edulll/
Twitter:      https://twitter.com/e_ekpaideusi
LinkedIn :  https://www.linkedin.com/company/nsrf-human-resources-development-education-and-

lifelong-learning/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

ΤΟ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΊ

Γράφει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
Φιλόλογος  

Πολλές συζητήσεις και αναφορές έχουν γίνει για το καθεστώς 
λειτουργίας των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας 
μας. Όσοι πέρασαν από τα έδρανα των αμφιθεάτρων έχουν προ-
σωπική εμπειρία. Όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας τις προσωπικές  
αναμνήσεις μας. Κάποιοι που θέλουν τα πνευματικά μας ιδρύματα 
της χώρας μας να αποτελούν παράδειγμα λειτουργίας και άλλων 
είναι πολλοί και περιμένουν. Ο συνειδητός ακαδημαϊκός  πολίτης 
αυτής της χώρας δεν αρκείται στη φήμη και στη δόξα του Πανε-

πιστημίου ώσπου να τελειώσει η δική του περίοδο των σπουδών του. Η αίγλη πρέπει να 
είναι διαρκής και βελτιούμενη. Από μέσα από τις αίθουσες πέρασαν ως φοιτητές κατοπινοί 
επιστήμονες, Γιατροί, δικηγόροι, φιλόσοφοι που διέπρεψαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Εμπλούτισαν τις πανεπιστημιακές έδρες στις διάφορες χώρες και συνέδραμαν αποφασιστικά 
στις νέες  κατά καιρούς ανακαλύψουν για την βελτίωση των καθημερινών συνθηκών της ζωής 
των ανθρώπων. Θα μπορούσαν τα ελληνικά Πανεπιστήμια να γίνουν πόλος  έλξης όχι μόνο 
για διδακτορικά και μετά πτυχιακών τίτλων σε πτυχιούχους άλλων πανεπιστημίων. Αλλά και 
ως φοιτητές που θα γνωρίσουν τον πολιτισμό και με τη γλώσσα μας θα αποτελούν τους αξιό-
πιστους διαφημιστές μας.

Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί Έλληνες φιλόλογοι ,Ιστορικοί ,πτυχιούχοι πρέπει να πάνε 
στο εξωτερικό για να διαβάσουν για την Αρχαία Ελλάδα και να γίνουν καθηγητές Πανεπι-
στημίου τη στιγμή που εδώ συνέβησαν πολλά ιστορικά γεγονότα. Στην Αθήνα βρίσκονται 
μουσειακές εκθέσεις πολλών εποχών. Όταν στη Γερμανία με πήγαν σε κάποιο ιστορικό μου-
σείο, τα εκθέματα όλα μπορούσα να τα βάλω μέσα σε μια τσάντα της εποχής μας και να τα 
πάρω στον ώμο μου όπως οι νέοι της εποχής μας. Με έπιασαν τα γέλια και παρεξηγήθηκα. 
Μπορούν να ασχοληθούν για την προϊστορία  στο Σπήλαιο των Πετραλώνων που ξεπερνάει 
το ιστορικό βάθος του ανθρώπου του Νάτερταλ της Γερμανία. Έχουμε  την  πλούσια αρχαία 
Ιστορία μας, τη Ρωμαϊκή, το Βυζάντιο, ευρήματα για τη χριστιανική εκκλησία με τις κατακόμ-
βες της Μήλου, για τα ευρήματα των ανασκαφών όλων των εποχών. Τις βιβλιοθήκες και τους 
πίνακες των Μουσείων. Τότε  και το κράτος μας αναβαθμίζει την παρουσία του στα διεθνή 
κέντρα που παίρνονται διάφορες αποφάσεις. Τα πανεπιστήμια να είναι όντως ερευνητικά για 
όσους, αφού φοιτήσουν στις καθηγητικές σχολές, να συνεχίσουν τις έρευνές τους. Κάποτε 
τη δεκαετία του 60 πήγε ένας υπάλληλος στην Αγροτική Τράπεζα της Δράμας έκανε κάποια 
ανακάλυψη για τα καπνά. Το κράτος δεν την πριμοδοτεί  και ο υπάλληλος πούλησε το προϊόν 
στη Λιβύη του Καντάφι και εμείς αγοράζουμε από εκεί. Πρόκειται για το Φ1,Φ2,κ.ο.κ  Όλα αυ-
τά και πολλά άλλα να γίνουν μόνο όταν βρεθούν εκείνοι που θα αξιολογήσουν τους καθηγη-
τές Πανεπιστημίου για να σταματήσει η οικογενειοκρατία. Η ευθύνη είναι συλλογική

Φίλοι μου, καλή σας ημέρα, 

όταν σε μία χώρα, μία ομάδα ανθρώ-
πων, της οποίας το χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα είναι η ηλιθιότητα, νομίζει ότι είναι άρι-
στη και καταφέρνει να αναρριχηθεί και στα 
υψηλά κλιμάκια, τότε η χώρα δυστυχώς, α-
ντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα και μάλλον 
είναι καταδικασμένη να ζει, σε κόσμο κατευ-
θυνόμενο, φτιαγμένο από επιτήδειους.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενέσεις, 
εμβόλια, τέστ γρήγορα, τέστ αργά, τόσοι 
πεθάνανε, τόσοι θα ψοφήσουνε, είσαι σε 
μπλε περιοχή, όχι δεν μου αρέσει, τότε πή-
γαινε στη δίπλα πόλη που είναι κόκκινη, έ-
χουμε και πράσινη εάν θέλετε, θέλω να πιω 
καφέ, τι λες καλέ, έκανες το τέστ σε ρωτά, 
ποιο απαντάς αυτό των φρονημάτων, όχι 
το άλλο της εγκυμοσύνης, μα δεν χρειάζεται 
της λες, δεν βλέπεις ότι είμαι έγκυος, μέσα 
σε τέτοια κοιλία όχι μωρό χωρά, αλλά ελέ-
φαντας ολόκληρος, φαίνεται σας απαντά, 
η χαμογελαστή δεσποινίς, αλλά χρειάζεται 
και η πιστοποίηση, πρέπει να έχω ISO της 
λέτε, έχω και μπλουζάκι φάιζερ και βρα-
κί ακόμα, τι άλλο επιθυμείτε, το χαρτί ότι 
μπολιαστήκατε, να το της λέτε, α μόνο δύο 
δόσεις κακώς, πρέπει ένα κάθε εβδομάδα 
και σε λίγο κάθε ημέρα και η ζωή δεν …
συνεχίζεται.

Και επειδή είμαι κλασικός έλλην, το πρό-
βλημα του εμβολιασμού θα το έλυνα α-
μέσως, θα έκανε ένα διάγγελμα που θα 
απαγόρευα σε συγκεκριμένη επιστημονική 
τηλεπερσόνα να είναι συνέχεια στα κανάλια 
και επίσης σε συγκεκριμένους καθηγητά-
δες.

Θα έλεγα ότι η επιστήμη δημιούργησε το 
εμβόλιο, το κάνει όποιος επιθυμεί και εάν 
όχι τότε υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να 
τα τινάξετε. 

Απλά και ωραία. 
Εάν κάποιος θέλει να πεθάνει δικαίωμά 

του!

Αρκετά ασχοληθήκαμε!
Θα μου πείτε ότι μεταδίδει και στους υ-

πόλοιπους, αυτό όμως ισχύει και για τους 
άλλους, οπότε … ένα ζήτω στην επιστήμη 
που είναι ημίθεος που μας σώζει και δύο 
ζήτω, όπως λέμε Γιάννης με δύο ν, στην 
επιστήμη που κατασκεύασε τον ιό και μας 
τον έστειλε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
τον ιό, δεν τον κατασκεύασε ο τσομπάνης 
που φιλούσε τα πρόβατα, ούτε και η Γκόλ-
φω με τα γελάδια!

Και μια που ανέφερα τη λέξη πρόβατα, 
εσείς οι ιεράρχες με τα ωραία ρασάκια, δεν 
υπάρχουν μόνο έξυπνα πρόβατα, αλλά και 
ζαβά και ο Μεγάλος από πάνω έκανε πα-
ρέα με τα ζαβά και τα αμαρτωλά.

Τα άλλα πρόβατα τα «ιερά» δεν τα πολυ-
πήγαινε!

Με λίγα λόγια το ποίμνιο είναι ένα, ενω-
μένο και έτσι θα το αντιμετωπίζετε.

Οι διαχωρισμοί σε άλλη παραλία.
Η δε παρατήρηση Ιεράρχη, για την επέ-

τειο του 40, που σύγκρινε με τον πόλεμο 
του ιού, θα τόλμαγα να πρότεινα να προ-
σέχουνε τις μπανανόφλουδες που πετά το 
άθλιο, ελεεινό πολιτικό σύστημα!

Και ενώ εμείς τραγουδάμε, τι ωραία που 
περνάμε, μάθαμε μέσα από την εφημερίδα 
μας, αυτή που με ανέχεται, ότι υπάρχει και 
η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδο-
ξίας, η οποία εγκαινίασε τον διάλογο με την 
Παγκόσμια Μουσουλμανική Λίγκα, για την 
εξάλειψη των εξτρεμιστικών αντιλήψεων και 
της μισαλλοδοξίας και ζήτω οι αγαπούλες 
και οι αγκαλίτσες και η πανθρησκεία και ο 
οικουμενισμός, αυτή η οχιά!

 Πάω να κουρευτώ, δεν αντέχω άλλο!
Και να ξυριστώ!
Μόνικα τρέμε, έρχομαι!
Η χρηματοδότηση των μεγάλων μέσων 

ενημέρωσης, οδηγεί σταδιακά στην κατάρ-
γηση της Δημοκρατίας!

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΡΑΦΕΙ ΕΝΑΣ 
ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΣ! 

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 15 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 24 χρό-
νια γάμου και 27 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέ-
ληξα: να ντύνομαι στη «μπουτίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω 
από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να σας «πολεμώ» με 
το πληκτρολόγιο μου».

Προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις την Κυριακή 

στη Νάουσα λόγω 
εργασιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των 
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την αντικατάσταση αγωγών εναέριου δικτύου ΧΤ στην οδό Βασιλέως Φιλίππου 
της Νάουσας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, 
παντός είδους οχημάτων: στην οδό Βασ. Φιλίππου από την συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάν-
δρου έως την συμβολή της με την Πλ. Καρατάσου, στην οδό Γ. Περδικάρη από την συμβολή της 
με την οδό Αιμ. Βεάκη έως την συμβολή της με την οδό Βασ. Φιλίππου και στην οδό Μπιγκάνου 
από την συμβολή της με την οδό Μ. Λογίου έως την συμβολή της με την οδό Βασ. Φιλίππου. 
Επίσης αποφάσισε την απαγόρευση της στάθμευσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, 
παντός είδους οχημάτων, επί της οδού Βασ. Φιλίππου από την συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλε-
ξάνδρου έως την συμβολή της με την Πλ. Καρατάσου. 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν την Κυριακή 14-11-2021 και κατά τις ώρες από 
07:30΄ έως 16:00΄. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φο διαμέρισμα, 1ος
και 2οςόροφοςμε ε-
σωτερικη σκάλα, 170
τ .μ. ,  40 τ .μ.  βερά-
ντες, περιοχή παλαι-
ού Νοσοκομείου, δι-
αμπερές, θέα, ντου-
λάπες εντοιχισμένες.
Τ ι μ ή  δ ι α π ρ α γ μ α -
τεύσιμη. Τηλ.: 6973
227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

του Σαββατοκύριακου

ΠεριφέρειαΚεντρικήςΜακεδονίας
ΠεριφερειακήΕνότηταΗμαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

ΔήμοςΒέροιαςΔημοτικήΕνότηταΒέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

ΔήμοςΝάουσαςΔημοτικήΕνότηταΝάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

ΔήμοςΑλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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χωρ ί ς  ασανέρ ,  2ΔΣΚ
Α.Θ.  Κόπλαμ,  σε  άρ ι -
στηκατάσταση,περιοχή
Κυριώτισσας38.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
700 τ.μ. στην Αγ. Βαρ-
βάρασεπλαγιά, με θέα

τον  Αλ ιάκμονα ,  σ την
πλα τ ε ί α  του  χωρ ιού .
Πληρ.Τηλ.6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος 11.000 τ.μ. στονΆ-
γιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-
ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρ ικό

Μεσιτικό γραφείο στη Βέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310
63283,  ώρες 08.00 -
10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-
άδου 20,πόρτα με μηχα-
νισμό, ρεύμα, βαμμένο.
Τιμή ενοικίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικι-

άζεται  γκαρσονιέρα, 1ος
όροφος, σε πολύ καλή
κατάσταση. Πληρ. τηλ.:
2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-
νακαινισμένα στο κέντρο
της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ.
Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ,
Μητροπόλεως 35, χώ-
ρος90τ.μ.περίπου,με
3 χώρους και κουζινα,
W.C., για επαγγελμα-
τική χρήση ή για δια-
μέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.:
6932 471705& 23310
21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα
για βαριά εργασία σε
σπίτιναβοηθάειΑμΕΑ.
Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλλη-
λος λογιστηρίου.Απο-
στολήβιογραφικώνστο
e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

του Σαββατοκύριακου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.



ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δπι-
πλωμα επαγγελματικό από ε-
ταιρία κρεάτων. Πληρ. τηλ.:

2332042608.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή γυ-

ναίκα για εργασία σε πρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ο ικ ιακή βοη-
θός για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων απο επιχείρηση
στη Βέροια για πλήρη απα-
σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για
εργασία σε Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση. Ώρες επικοινωνίας
17.00 έως 21.00 και στο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγια τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.
επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιαεργασία
σε εργαστήριο κρεάτων.Τηλ.:
23310 42680,ώρες επικοινω-
νίας:10μ.έως1.00μ.μ.Βιογρα-
φικάστο e-mail: koktsidis14@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
Βενιζέλου. Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-
ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία,αναλαμβάνειτηφροντί-

δαηλικιωμένωνγια8ωροήμερι-
κέςώρεςτηνημέρα.Πληρ. τηλ.:
6945402184και6982098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού
ΤμήματοςΘεσ/νίκης,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
Δημοτικού, Γυμνασίου,Λυκείου.
ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλληνικα.Τιμή
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€
ΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑΜονοκατοικια100τμ2ΔΣΚΚοπλαμ,μεπελετ+
πετρελαιο300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€

ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



7ευρώ.Τηλ.:6977023189και
2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-
οελληνικής Γλώσσας καιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

της CICU: καροτσάκι (χειμω-
νιάτικο-καλοκαιρινό), καλαθού-
να με βάση, τραπεζάκι φαγη-
τού, κάθισμα αυτοκινήτου και
2 ποδήλατα παιδικά σε πολύ
κατάσταση, 400 ευρώόλα μα-
ζί.Τηλ.:2331062621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr

1513-14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 www.laosnews.grτου Σαββατοκύριακου

ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.
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Κινητή Μονάδα Εμβολιασμού 
του ΕΟΔΥ σε κοινότητες 

του Δήμου Βέροιας
-Την Τρίτη σε Ριζώματα, Σφηκιά, Δάσκιο, 

Πολυδένδρι, Χαράδρα και Ελαφίνα
Στο πλαίσιο της εξέλιξης και ολο-

κλήρωσης του εμβολιασμού των πο-
λιτών κατά της Covid-19  και με στόχο 
τη διευκόλυνσή τους, Κινητή Μονάδα 
του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει εμ-
βολιασμούς την Τρίτη 16 Νοεμβρί-
ου 2021 σε δημότες 4 κοινοτήτων και 
οικισμών της Δ.Ε. Μακεδονίδος του 
Δήμου Βέροιας, στο πλαίσιο της ενί-
σχυσης του Εθνικού Προγράμματος 
Εμβολιασμού στην ύπαιθρο, το οποίο 
είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί 
κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Βέροι-
ας, της 3ης ΥΠΕ και του Κέντρου Υ-
γείας Βέροιας προκειμένου η Κινητή 
Μονάδα να φτάσει σε ορεινές και δυ-
σπρόσιτες περιοχές και να εξυπηρετήσει τους δημότες που επιθυμούν να εμβολιαστούν και αδυνατούν 
να προσέλθουν στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέντρα.

Η Κινητή Μονάδα θα εξυπηρετήσει την Τρίτη 16.11.21 από τις 8:30 π.μ μέχρι την ολοκλήρωση των 
εμβολιασμών τους κατοίκους των: 

Ριζωμάτων, Σφηκιάς, Δάσκιου, Πολυδενδρίου, Χαράδρας και Ελαφίνας.
Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ και στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑ-

ΤΡΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ ενώ οι κάτοικοι θα πρέπει επικοινωνήσουν άμεσα με τους προέδρους των κοινοτήτων 
ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός. 

(ΡΙΖΩΜΑΤΑ  κ. Αθανάσιος Καραβασίλης  Τηλ. επικ.: 6980319690)
(ΣΦΗΚΙΑ  κ. Ιωάννης Χειμώνας  Τηλ. επικ.: 6945398205)
(ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ – ΧΑΡΑΔΡΑ - ΕΛΑΦΙΝΑ κ. Χρήστος Κεφτές  Τηλ. Επικ.: 6976655713)
(ΔΑΣΚΙΟ κ. Ευθύμιος Παγούρας Τηλ. επικ.: 6947306946)
Οι πολίτες που θα εμβολιαστούν θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότη-

τας.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών 
& Εμπόρων Βέροιας στο πλευρό 

του επιχειρηματικού συνόλου 
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών & Εμπόρων Βέροιας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστα-

σή της στον κλάδο της εστίασης αλλά και σε όλους τους κλάδους-επιχειρήσεις που βασίζουν την λειτουρ-
γία  τους στην συναναστροφή τους με τον κόσμο και  πλήττονται από τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνη-
ση για τον περιορισμό του τέταρτου κύματος της πανδημίας COVID-19. 

Παρόλο που δεν συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις λόγω της υγειονομικής κατάστασης, αντιστεκόμα-
στε στα νέα μέτρα, στα υπέρογκα πρόστιμα αλλά και στο κλείσιμο των καταστημάτων για δεκατέσσερεις 
ημέρες (14) που έχει αντίκτυπο όχι μόνο στο τζίρο του κάθε επαγγελματία αλλά και στο απασχολούμενο 
προσωπικό της κάθε επιχείρησης.

Σύσκεψη στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης για τη λήψη μέτρων 

υπέρ επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών που επλήγησαν 

από τους ανοιξιάτικους παγετούς

 Με ατζέντα τη λήψη μέτρων προκειμένου να στηριχθούν ουσιαστικά οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί – ομάδες παραγωγών, οι επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας νωπών φρούτων 
& λαχανικών και κονσερβοποιών καθώς και αυτές των μεταφορέων αγροτικών προϊόντων 
από τις ζημίες που προκάλεσαν στον κύκλο εργασιών τους οι ανοιξιάτικοι παγετοί, συνα-
ντήθηκαν σήμερα με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη χθες 
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, οι Βουλευτές ΝΔ Ημαθίας και Πέλλας κ.κ. Λάζαρος Τσαβδαρί-
δης και Διονύσης Σταμενίτης μαζί με τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνω-
σης Πυρηνόκαρπων κ. Γιαννακάκη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος κ. 
Αποστόλου και τον εκπρόσωπο των συνεταιριστικών οργανώσεων κ. Γερασίμου.

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι συγκεκριμένοι Βουλευτές της ΝΔ 
η συνάντηση με τον κ. Γεωργιάδη είχε ως κεντρικό θέμα τη δυνατότητα κάλυψης μέρους 
του μισθολογικού κόστους για τους εργαζομένους, μόνιμους και συμβασιούχους. 

Η πρόταση που κατατέθηκε στον Υπουργό ήταν η οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος για το εργατικό δυναμικό, το οποίο να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και να υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ. 

Με την υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης θα δοθεί μια σημαντική ανάσα στις επιχειρή-
σεις και στους συνεταιρισμούς, οι οποίοι ομολογουμένως διανύουν μια εξαιρετικά δύσκολη 
περίοδο λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης (σε ροδάκινα, κεράσια, βερίκοκα κτλ.) που είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου εργασιών τους και κατά συνέπεια τη μείωση του 
τζίρου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης συμφώνησε ότι θα στηρίξει πολιτικά 
την εν λόγω πρόταση και ανέθεσε σε υπηρεσιακούς παράγοντες να διερευνήσουν τον 
τρόπο χρηματοδότησης και υλοποίησής της. Τόνισε μάλιστα τη δεδομένη πολιτική βούλη-
ση της κυβέρνησης να στηρίξει τους κλάδους που πλήττονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από 
φυσικές καταστροφές, όπως αυτή της εκδήλωσης των σφοδρών παγετών της περασμένης 
άνοιξης που προκάλεσε αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες σε όλο τον φάσμα της οικονομίας 
που αναπτύσσεται γύρω από την πρωτογενή παραγωγή.

Επιπροσθέτως, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων συζητήθηκαν και οι προ-
τάσεις που αφορούν μέτρα στήριξης όπως η δυνατότητα παράτασης εξόφλησης των χρη-
ματοδοτήσεων που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λόγω COVID.
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