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Με θεατρικό δρώμενο και τον 
Στ. Γονίδη δίπλα στα παιδιά, 

η φετινή παράσταση του ΚΕΜΑΕΔ 
στο Χώρο Τεχνών

Η νομοθετική 
κινητικότητα 
και η ευθύνη 
των ιατρικών 

φορέων
Γράφει ο Αναστάσιος
Βασιάδης

Η πιο βάναυση 
επίθεση στη 
Δημοκρατία

Αντώνης Μαρκούλης
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α

.-Προοδευτική Συμμαχία

Η Βεροιώτισσα φιλόλογος που 
ζει στην Κωνσταντινούπολη μιλά 

στον ΑΚΟΥ 99,6 για τις ώρες
μετά την έκρηξη στην Ιστικλάλ

«Όλα στο φως», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

-Μ. Δαμιανίδου και συντελεστές: Μια γιορτή που 
αναδεικνύει την διαφορετικότητα και τις συνέργειες

Σελ. 3 Σελ. 8

Απάντηση
της «Δράσης
 με Γνώση»  

στην ανακοίνωση 
του επικεφαλής

 των «Συνδημοτών»
 Π. Παυλίδη

Σελ. 2

Σελ. 7

Σελ. 3

SPORTSPORT SPORT

Στις 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η ένσταση 
της Νίκης Βόλου κατά της ΒΕΡΟΙΑΣ

Σελ. 10

Πρόσκληση – κάλεσμα
του Μιχάλη Χαλκίδη

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 5 μ.μ. 

ΣΤΗΝ ΕΛΗΑ

Ο Μιχάλης Χαλκίδης σας 
προσκαλεί στην ανοικτή 

εκδήλωση που διοργανώνει
τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 

ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα
 «Εληά της Βέροιας

με θέμα την υποψηφιότητά του
 για Δήμαρχος Βέροιας.

“Ελάτε να ξεκινήσουμε ΜΑΖΙ 
μια νέα πορεία για τη Βέροια και όλο τον Δήμο της”.

Μικρές Ιστορίες 
του Παγκοσμίου Κυπέλου

Ο Χρήστος Μπλατσιώτης 
παρουσιάζει

πρόσωπα και στιγμές του Μουντιάλ 
από το ξεκίνημα του 1930 μέχρι το σήμερα

Καθημερινά στις 11 το πρωί 
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 

με podcast από τη συχνότητα του AKOU 99,6

Και σε όλες τις εκδόσεις του ΛΑΟΥ
όσο διαρκεί το Παγκόσμιο Κύπελο του Κατάρ

Μαζί και στο laosnews.gr
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Σβήστε τον διακόπτη
στα σπίτια και αφήστε

το κλιματιστικό να καίει 
στα δημόσια κτίρια!!!

Το κύριο θέμα του «ΛΑΟΥ» της Παρασκευής (18/11) 
φώτισε ένα θέμα που προς το παρόν δεν έχω δει να 
προβάλλεται ιδιαίτερα. Πρόκειται για το πρόγραμμα 
εξοικονόμησης ενέργειας «Θερμοστάτης» που πρόκει-
ται να εφαρμοστεί στα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες, 
που όλα δείχνουν ότι πιθανότατα να μπει στο ψυγείο. 
Για σκεφτείτε πόσες φορές έχετε βρεθεί σε δημόσιες 
υπηρεσίες, μπήκατε σε γραφεία που ήταν να κυκλο-
φορήσεις με φανελάκι ενώ ήταν καταχείμωνο; Ακόμη 
χειρότερα χώροι ή γραφεία που δεν χρησιμοποιούνται, 
αλλά θερμαίνονται και φυσικά σε όλα αυτά μπορεί να 
υπάρχει διαρκής φωταγώγηση, ακόμη και σε ώρες 
ή χώρους που δεν χρειάζεται. Δυστυχώς το φιλότιμο 
κάποιων υπαλλήλων δεν αρκεί, που θα σβήσουν το 
φως ή το κλιματιστικό όταν δεν χρειάζονται, αλλά να 
υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να περιοριστεί η 
τεράστια σπατάλη ενέργειας. 

Από την άλλη πόσο υποκριτικό έως αστείο είναι 
να υπάρχουν οδηγίες και συστάσεις προς τον πολίτη 
να σβήνει τα φώτα στο σπίτι του και να περιορίζει την 
χρήση ηλεκτρικών συσκευών ειδικά τις «φορτωμένες» 
ώρες, ενώ από την άλλη δημόσια κτίρια γίνονται χαμάμ 
από την θέρμανση, φώτα καίνε άσκοπα και ο προϋπο-
λογισμός αντί να εξοικονομήσει φέτος χρήματα θα πρέ-
πει να ρίξει επιπλέον 400 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις 
συγκεκριμένες ανάγκες. Πάμε καλά;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Εκτός λειτουργίας
για λίγες ώρες ο e-ΕΦΚΑ 

λόγω αναβάθμισης

Όσοι προσπαθούσατε το βράδυ της Παρασκευ-
ής(18/11) να μπείτε στον e-ΕΦΚΑ για να χρησιμοποιήσετε 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, άδικος κόπος. Συγκεκριμένα 
από την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 22:00 
έως και το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00, 
δε ήταν εφικτή η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ.

Η μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφειλόταν σε τακτικές 
εργασίες αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολο-
γιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@
Customer), η οποία επηρεάζει τις διαλειτουργικότητες.

ΚΕΜΑΕΔ: Χριστουγεννιάτικο bazaar
και προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ

Πέρα από την ετήσια εκ-
δήλωσή τους που θα γίνει 
στις 30 Νοεμβρίου στο χώ-
ρο τεχνών με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα αναπη-
ρίας, το Κέντρο Μέριμνας 
ατόμων με ειδικές δεξιότη-
τες του δήμου Βέροιας, δι-
οργανώνει και το Χριστου-
γεννιάτικο bazaar του στις 
αρχές Δεκεμβρίου, όπως 
ενημέρωσε η διευθύντρια 
Μελίνα Δαμιανίδου στη χθε-
σινή συνέντευξη Τύπου με 
αφορμή την παράσταση.Το 
φετινό bazaar του ΚΕΜΑΕΔ 
θα ξεκινήσει την Παρασκευή 
2 Δεκεμβρίου και θα διαρ-
κέσει μέχρι την Κυριακή 4 
του μήνα, στο ισόγειο του 

Δημαρχείου με χριστουγεννιάτικα είδη και δώρα που ήδη έχουν κατασκευάσει και συνεχίζουν να φιλοτεχνούν, εθελό-
ντριες, εθελοντές και τα παιδιά του κέντρου.

Όμως ετοιμάζουν και μία ενδιαφέρουσα ημερίδα για τις 12 Δεκεμβρίου στο Χώρο Τεχνών σε συνεργασία με την 
Τροχαία, με ένα θέμα που μόνιμα στη χώρα μας και στην Βέροια, απασχολεί όσους αντιμετωπίζουν κινητικά προβλή-
ματα και  αφορά την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

Ας σκεφτεί ο καθένας πόσο φιλική είναι μια πόλη και οι πολίτες, στους ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να κι-
νούνται με αναπηρικά αμαξίδια. Πόσο εύκολα μπορεί να διανύσει μια απόσταση ακόμα και ολίγων μέτρων για να πάει 
από ένα σημείο της πόλης ή της γειτονιά του, σε ένα άλλο.

Καθόλου εύκολα, δυστυχώς. Αυτές τις συνθήκες θα εξετάσει η ημερίδα με την ελπίδα κάτι να αλλάξει, για όλους!

Α ΔΕ ΣΜΕΥ ΤΗ ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ
Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ ΝΟ ΜΟΥ Η ΜΑ ΘΙ ΑΣ

(τα κτι κό μέ λος Σ.Η.Π.Ε.)
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε ξα μη νιαί α ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
πεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
350 ευρώ + ΦΠΑ
Ηλεκτρονική συνδρομή:
10 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα

Δημοσιεύσειςανά
εκατοστόστήλης
Πλει στη ρι α σμών και 
Δι α κη ρύ ξε ων             5,00 ευ ρώ.
Ι σο λο γι σμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευ ρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συ-
νεννόησης
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Αβδιού προφ., Βαρλαάμ μαρτ., Ευφημίας

του Σαββατοκύριακου

Η Βεροιώτισσα φιλόλογος που ζει στην 
Κωνσταντινούπολη μιλά στον ΑΚΟΥ 99,6 για τις ώρες 

μετά την έκρηξη στην Ιστικλάλ 
Για το κλίμα που δια-

μορφώθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη την Κυριακή 13 
Νοεμβρίου 2022, μετά την 
βομβιστική επίθεση στην 
κεντρική εμπορική οδό της 
Πόλης (πλατεία Ταξίμ - Ίστι-
κλαλ) μίλησε στην εκπομπή 
του ΑΚΟΥ 996 «Λαϊκά και 
Αιρετικά» η Βεροιώτισσα φι-
λόλογος ΟλυμπίαΜπέτσα, 
η οποία είναι μετακλητή 
εκπαιδευτικός στην Πατρι-
αρχική Μεγάλη του Γένους 
Σχολή, στο Φανάρι. 

Η κα Μπέτσα επέστρεψε 
στη Βέροια μία μέρα μετά το 
περιστατικό και την Τετάρτη 
(16/11/2022) μίλησε στους 
Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη για το κλίμα τις επόμενες ώρες της έκρηξης, ενώ με την ευκαιρία αναφέρθηκε στην 
ζωή στην Πόλη, την Ρωμιοσύνη και της ομορφιές της «Βασιλεύουσας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι λεπτομέρειες για την εμπειρία της να διδάσκει στο ιστορικό και εμβληματικό για τον ελ-
ληνισμό της Πόλης σχολείο, που συνεχίζει το σημαντικό έργο διδαχής της ελληνικής γλώσσας στα ορθόδοξα παιδιά της 
Κωνσταντινούπολης.   

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης στο laosnews.gr

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2023 στο myCar
Πώς θα τα εκτυπώσετε - Πώς τα πληρώνετε 

Αναρτήθηκαν στην σελίδα της ΑΑΔΕ myCar 
τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023.

Οι κάτοχοι των οχημάτων έχουν περιθώριο 
έως το τέλος του έτους για την πληρωμή τους 
εκτός και εάν δοθεί κάποια παράταση.

Ταβήματαπουπρέπει να ακολουθήσετε
είναι:

-Μπαίνετε στην εφαρμογή MyCar της ΑΑΔΕ.
-Πατάτε την επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΗ».
-Εισάγετε τους κωδικούς του Taxisnet και πα-

τάτε ΣΥΝΔΕΣΗ.
-Πατάτε «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων».
-Επιλέγετε το «Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλο-

φορίας Οχημάτων».
-Επιβεβαιώνετε ότι ο ΑΦΜ και το έτος (2023) 

που εμφανίζονται είναι τα σωστά και στη συνέ-
χεια εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχή-
ματος.

-πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» και εμφανίζεται το ειδοποιητήριο σε νέο παράθυρο προκειμένου να το σώσετε στο 
κινητό ή σε κάποιον υπολογιστή όπου στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Το πρόστιμο για όσους «ξεχάσουν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι ίσο με το 100% των τελών που ανα-
λογούν στο όχημα τους. Αντίθετα όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν τέλη και να μην κινδυνεύουν από πρόστιμα, μπορούν 
να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Οιιδιοκτήτεςτωνοχημάτωνμπορούνναπληρώσουνμετουςεξήςτρόπους:
— μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί 

το QR Code, το εικονίδιο δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιητήριο.
— μέσω Web banking εφόσον έχετε πρόσβαση στην διαθέσιμη εφαρμογή από την τράπεζά τους. Σε αυτή την περί-

πτωση θα ζητηθεί ο κωδικός RF. Είναι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα 
γράμματα «RF».

— στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, έχοντας εκτυπώσει εκ των προτέρων το ειδοποι-
ητήριο.



«Όλα στο φως», λέγεται η φετινή παράσταση του Κέντρου Μέρι-
μνας ατόμων με ειδικές δεξιότητες του δήμου Βέροιας, που θα δοθεί 
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο Χώρο Τεχνών με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα αναπηρίας.  Για την παράσταση δόθηκε χθες συνέντευξη 
Τύπου από την διευθύντρια του ΚΕΜΑΕΔ, Μελίνα Δαμιανίδου και 
τους συντελεστές της φετινής εκδήλωσης, στο πρώτο μέρος της οποί-
ας παρουσιάζεται δραματοποιημένο το βιβλίο της Μαριάννας Μακα-
ριάν, «Ο κόσμος κάτω από το κρεβάτι». Μάλιστα η συγγραφέας 
θα είναι παρούσα στην εκδήλωση. Όπως τόνισε η κα Δαμιανίδου, 
«πραγματεύεται τις φοβίες των μικρών παιδιών που καλό είναι να τις 
θεραπεύουμε όσο είναι ακόμη νωρίς πριν μείνουν κλεισμένες μέσα 
τους». Την σκηνοθεσία επιμελείται ο Κωνσταντίνος  Ντομουχτσής, 
συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, το οποίο ΔΗΠΕΘΕ άμεσα αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΚΕΜΑΕΔ για συμμετοχή στην εκδήλωση 
και τους ευχαρίστησε ιδιαίτερα η κα Δαμιανίδου. Τις χορογραφίες και 
την κινησιολογία ανέλαβε η Μελίνα Παπαδόπουλου και τη μουσική 
επιμέλεια η Ελένη Αναγνώστου σταθερή συνεργάτης και υποστηρι-
χτής του ΚΕΜΑΕΔ. «Στο δεύτερο μέρος της παράστασης φιλοξενείται 
ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος με σεμνότητα που έχει δει 
πολλά στη ζωή του και έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Για μας εί-
ναι πάντα μια γιορτή της διαφορετικότητας και εκείνη τη βραδιά θα 
δείτε ένα άλλο πρόσωπο του καλλιτέχνη, αυτό που αρμόζει στα παιδιά 
μας. Πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά μας, ανθρώπους να τα πλαισιώ-
νουν και να βοηθήσουν χρειαζόμαστε. Δεν καλούμε πρωταγωνιστές, 
δεν κάνουμε συναυλία Γονίδη, ο Γονίδης είναι ένα μέρος της πα-
ράστασής μας, αυτό που αρμόζει στα παιδιά του κέντρου μας», 
τόνισε η κα Δαμιανίδου και αναφέρθηκε στην μουσικό Ελένη Αναγνώ-
στου που κάθε χρόνο δουλεύει με τα παιδιά και τους καλεσμένους 
καλλιτέχνες για την παράσταση και στην Μελίνα Παπαδόπουλου για 
την συνεργασία της στις χορογραφίες. Ευχαρίστησε επίσης την ΚΕΠΑ 
του δήμου Βέροιας για την παραχώρηση του Χώρου Τεχνών.

Παίρνοντας τον λόγο ο πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ Δημήτρης Πυρι-
νός, επεσήμανε μεταξύ άλλων οτι «στην παρούσα συνδιοργάνωση, 
στο πνεύμα τις εποχής, οι λέξεις συνέργεια, σύμπραξη συμπερίληψη, 
συμμετοχή  βρίσκουν το νόημά τους . Είναι οι πλέον σημαντικές έννοι-
ες  για την κοινωνία μας, την κοινότητά μας… Και αυτό που θέλουμε 

να πετύχουμε είναι η πλήρης και από όλους αποδοχή, κατανόηση, 
ένταξη της κάθε διαφορετικότητας. Γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί, 
και να είστε σίγουροι πως όλοι μαζί προχωράμε  τον Άνθρωπο 
μπροστά. Καμιά περίκλειστη κοινωνία ή  ομάδα ατόμων δεν 
πήγε μπροστά χωρίς συνέργειες, χωρίς τη συμμετοχή όλων ανεξαι-
ρέτως, βιολογικών, θρησκευτικών, πολιτικών κλπ, διαφορών. Στις 30 
Νοεμβρίου το απόγευμα ο Χώρος Τεχνών της πόλης μας θα γεμίσει 
φως, η πόλη μας θα γεμίσει φως. είναι μια ξεχωριστή παράσταση και 
ευχαριστούμε πολύ την ΚΕΠΑ του Δήμου Βέροιας για την παραχώρη-
ση της αίθουσας».

Η Ελένη Αναγνώστου, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τα δύο 
χρόνια του κορονοιού θα βρεθούν φέτος 100 άτομα επί σκηνής και 
θα έχουν τη δυνατότητα, χορευτές, τραγουδιστές και ηθοποιοί, να δώ-
σουν το χέρι τους στα παιδιά της Μέριμνας, προκειμένου να εκφρά-
σουν τα συναισθήματά τους. «Ο καθένας δουλεύει με την ομάδα του 
κι έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με τη Μελίνα Παπαδόπου-
λου, μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ καλά ενώ  εξαιρετική ήταν 
και η συγκυρία να μας προτείνει το ΔΗΠΕΘΕ τον Κώστα Ντομου-
χτσή, που είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είμαι χαρούμενη γιατί αυτός 
ο άνθρωπος έχει αγάπη και ευγένεια μέσα του και με αυτούς τους 
ανθρώπους θέλει να εργάζεται η Μέριμνα, αυτοί είναι που έρχονται 
κοντά στα παιδιά μας, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά τους και θετική η 
αύρα τους ώστε να προσφέρουν και να συνδράμουν». Συνεχίζοντας 
εξομολογήθηκε ότι μετά απο πολλά πράγματα που έφτασαν στα 
αυτιά της, όπως είπε,  χρειάστηκε να κάνει μία πολύ πιο βαθιά ανα-
δρομή στην ιστορία αυτής της προσπάθειες στο ΚΕΜΑΕΔ και  ανα-
φέρθηκε στην πρώτη παράσταση με την Λάκη Λαζόπουλο και στην 
γενναιόδωρη προσφορά του να τους παραχωρήσει το θέατρό του 
στην Αθήνα για  μία εκδήλωση. Κάποιοι δεν το πίστεψαν, πρόσθεσε, 
όμως ο χρόνος δικαίωσε τελικά την απόφαση του Κέντρου.

Αναφέρθηκε επίσης και στο αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται 
χρόνια με τα παιδιά του ΚΕΜΑΕΔ, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά, 
που τους έχει  προχωρήσει και έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με 

τη σκηνή, με την κίνηση, με την ανθρώπινη επαφή και προσαρμοστι-
κότητα με οποιονδήποτε  είναι δίπλα τους. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
για όλο αυτό το αποτέλεσμα και παρακαλώ να αγκαλιάζουμε με 
αγάπη, συμπαράσταση και θετική ενέργεια τις  προσπάθειες που 
γίνονται στο Κέντρο Μέριμνας, ο μοναδικός φορέας που τόσα χρό-
νια παρουσιάζει ένα ετήσιο πρόγραμμα και μια νέα παραγωγή κάθε 
φορά για την πόλη, ενώ τις περισσότερες φορές έχει μία μετάκληση 
πού βοηθά στο να πραγματοποιηθεί αυτή η ιστορία. Πάντα το Κέντρο 
είναι αυτό που πρωτοστατεί στη δημιουργία μεγάλων παραγωγών και 
είναι σημαντικό κάθε φορά επί σκηνής να είναι διαφορετικές ομά-
δες ανθρώπων, αυτό είναι το μήνυμα» πρόσθεσε η κα Αναγνώστου 
.

Ευχαρίστησε όσους στέκονται δίπλα τους και αγκαλιάζουν με θε-
τική ενέργεια τα παιδιά. «Είμαι αισιόδοξη, γνωρίζοντας πολύ καλά τα 
καλλιτεχνικά δρώμενα της περιοχής μας, ότι υπάρχουν δυνάμεις που 
θέλουν και πρέπει να βγουν στο φως για να βλέπουμε όλο και μεγαλύ-
τερες συνεργασίες και πολυσυλλεκτικότητα στην πόλη. Όσο για τον 
Σταμάτη Γονίδη, στη μέχρι τώρα επικοινωνία μαζί μου ήταν εξαιρε-
τικός και τυπικότατος. Νομίζω ότι δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα, να 
μην ξέρω να αξιολογώ τις καταστάσεις, οπότε με πολύ σεμνότητα και 
ταπεινότητα και με μία πνευματικότητα που κάνεις δεν την περιμένει 
από έναν καλλιτέχνη της νυχτερινής μουσικής σκηνής, θα είναι κοντά 
μας με αυτά που εμείς του ζητήσαμε να κάνει, με πολύ σεβασμό και 
αγάπη», κατέληξε η κα Αναγνώστου.

 Η Μελίνα Παπαδόπουλου, από την πλευρά της, επεσήμανε ότι 
όλοι στηριζόμαστε στη διαφορετικότητα όλων και αυτή η διαφορετικό-
τητα κουμπώνει σε όλες τις τέχνες. «Τα παιδιά έχουν τεράστια βελτί-
ωση, η εξέλιξή τους κάθε χρόνο είναι εμφανής, ειδικά σε καινούργια 
πράγματα. Ανεβαίνουμε στη σκηνή με έμφαση σε ότι μπορούμε να κά-
νουμε και όχι σε ότι δεν μπορούμε. Και τα παιδιά μπορούν να κάνουν 
πολλά  όταν υπάρχει καλή πρόθεση».

Σοφία Γκαγκούση
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Απάντηση 
της «Δράσης με Γνώση»  

στην ανακοίνωση 
του επικεφαλής

 των «Συνδημοτών»
 Π. Παυλίδη

Ο κ. Παυλίδης συνε-
χίζει απεγνωσμένα να 
επιδίδεται σε ένα κυνή-
γι μαγισσών και αόρα-
των εχθρών. Όσο κι αν 
προσπαθεί να στρέψει 
αλλού τα βλέμματα 
των πολιτών, εμείς θα 
είμαστε εδώ για να θυ-
μίζουμε τη σπουδή του 
κ. Παυλίδη, ο οποίος ε-
πιχείρησε την παραχώ-
ρηση του φιλέτου των 
26 στρεμμάτων στην 
είσοδο της πόλης (ό-
που θα γίνει το Κλειστό 
Γυμναστήριο) για τη 
λειτουργία της επιχεί-
ρησης της οποίας είναι 
πρόεδρος!

Είναι εύκολο να κριτικάρουμε τα πάντα και να δημιουργούμε εντυ-
πώσεις. Απέναντι λοιπόν στις έωλες τοποθετήσεις σας κ. Παυλίδη, 
περί κατάρρευσης της Δημοτικής αρχής, εμείς δηλώνουμε πως γνω-
ρίζουμε ποιος τελικά καταρρέει… Κι αυτό, μέσα από γεγονότα που 
θέλουν πρώην στενό συνεργάτη σας να χρησιμοποιεί δημοσίως τη 
φράση «Ο Παύλος δεν έχει την αποδοχή και δεν μπορεί να τα κατα-
φέρει».

Εμείς κ. Παυλίδη, έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Άλλωστε, έχουμε καταφέρει μέσα σε δύσκολες συγκυρίες να τρέξουμε 
σημαντικά έργα για την Βέροια μέσα από χρηματοδοτήσεις. Οι πολί-
τες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στις προηγούμενες εκλογές. Και θα το 
επαναλάβουν και πάλι. 

«Όλα στο φως», την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου
Με θεατρικό δρώμενο και τον Στ. Γονίδη δίπλα στα παιδιά, 

η φετινή παράσταση του ΚΕΜΑΕΔ στο Χώρο Τεχνών
-Μ. Δαμιανίδου και συντελεστές: Μια γιορτή που αναδεικνύει την διαφορετικότητα και τις συνέργειες
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Τσάι Λουίζας
Ο Νοέμβρης είναι κάπως στην μέση του και εγώ δεν θέλω να ξεκολλήσω από τον Παράδεισο 

μου. Του έκλεψα τις καλές του μέρες για να δουλέψω στον κήπο μου. Νυχτώνει γρήγορα αλλά 
αυτή την ησυχία δεν την αλλάζω με τίποτα. Μου τα χάλασε βέβαια το Σαββατοκύριακο ο καιρός, 
όμως ήθελα να το ζήσω και αυτό το χειμωνιάτικο τοπίο. 

Ήσυχη βροχούλα χωρίς θυμωμένο ουρανό, κάτασπρα απλωμένα σύννεφα τύλιξαν τα πάντα 
και τέλος ήρθε η Κυρά ομίχλη σαν μια βελούδινη κουρτίνα και έκρυψε τα πάντα από την σκηνή. 
Κυριακή πρωί...Η τηλεόραση δείχνει τον τριακοστό ένατο Μαραθώνιο. Πολύς κόσμος πολλοί 
αθλητές και αθλήτριες από παντού.

 Δύο αγαπημένα μου παιδιά πήραν και αυτά μέρος. Για τον έναν ήταν η πρώτη φορά και είχε 
άγχος και αγωνία. Η προετοιμασία όλης της ομάδας ήταν άψογη. Τρεις μήνες προπόνηση και 
σωστή διατροφή. Κοιτώντας την τηλεόραση ένιωθα να βιώνω μαζί τους την πάλη τους με τον 
δρόμο και τον χρόνο. 

Συγκινήθηκα όταν ο πρώτος αθλητής και αθλήτρια μπήκαν στο στάδιο, τους θαύμασα, τους 
χειροκρότησα, χάρηκα για αυτούς και για όλους. Θυμήθηκα κάποια χρονιά στο σχολείο που πή-

ρα μέρος στους σχολικούς αγώνες. Η γυμνάστρια μου  είπε ότι ήμουν καλή. Βγήκα τέταρτη σε όλο το σχολείο! 
Η αλήθεια είναι ότι τότε ο κόσμος δεν ήταν ευαισθητοποιημένος σε τέτοιου είδους δράσεις. Δεν έκανε καμία εντύπωση στους 

γονείς μου η απόδοση μου στο τρέξιμο. Από τότε έχασα την αυτοπεποίθηση μου και δεν έλαβα μέρος ξανά σε αγώνες. Χρόνια 
αργότερα όταν έγινα γονιός ένιωσα πολλά, δικαιολόγησα άλλα τόσα, έκανα τα λάθη μου και έμαθα πως αν κάτι δεν το γνωρί-
ζεις, μην το απορρίπτεις πριν το μάθεις.

Ευτυχώς που ο Νους απέδρασε γιατί ήμουν ικανή να σκεφτώ δυσάρεστα σενάρια. Δεν τα κατάφερα όμως όσο και να προ-
σπάθησα μία ανησυχία την είχα…Σαρανταδύο χιλιόμετρα ήταν αυτά, έκανε και ζέστη άραγε θα τα κατάφερναν τα παιδιά; Ένας 
ένας οι μαραθωνοδρόμοι έμπαιναν στο στάδιο, πόσο περήφανοι ένιωσαν που κατέκτησαν έναν ακόμη στόχο τους. Κάθε κατά-
κτηση ένα λιθαράκι προς την ελευθερία..

Κάθε ελευθερία περισσότερη ισορροπία. Όσο ισορροπείς τόσο θέλεις να μαθαίνεις...Κλείνοντας την τηλεόραση και κρατώ-
ντας την ζεστή κούπα μου με το τσάι λουίζας βγήκα στην αυλή για να νιώσω και εγώ την δική μου ελευθερία και να ανακαλύψω 
την χαρά της ησυχίας....

Όλγα Κουτμηρίδου Μεταξά

Παρουσίαση βιβλίου
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, οι εκδόσεις ΑΝΑΤΥΠΟ και η Ντίνα Παλιομπέη σας 

προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της «Το κρυμμένο χαρτί της τύχης» την Δευτέρα 
21 Νοεμβρίου 2022 στις 6.30 μ.μ. στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (Ελλης 8). 
Ομιλητές: Μερκούριος Γιάντσης Φιλόλογος, ποιητής, Μαρία Κολτσάκη Ασφαλιστικός πράκτο-
ρας, ποιήτρια. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η Σοφία Καμπάκη έμπορος, Χαιρετισμό 
θα απευθύνει ο Μιχάλης Στυλιανόπουλος υπεύθυνος εκδόσεων Ανάτυπου. Την εκδήλωση θα 
πλαισιώσουν μουσικά η Μαρία Σύρπη και ο Τηλέμαχος Χατζάκης. Η συγγραφέας θα απαντή-
σει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα. Συντονισμός Μαρία Κολτσάκη. Με τη 
στήριξη της Λογοτεχνικής Συντροφιάς Νάουσας.

ΚΑΡΟ ΝΙΝΤΖΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 1 :  Σάββατο 19/11 – Κυριακή 

20/11 στις 17.30

Σκηνοθεσία: Anders Matthesen
Σενάριο: Anders Matthesen
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Γιάννης 

Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Εύρος 
Βασιλείου, Λουίζα Μιχαηλίδου, Γιώργος Ευαγώρου, Μαρία 
Μαχλαμούζη, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρία Κάνθερ, Άρης 
Κυπριανού, Νάτια Χαραλάμπους, Χρήστος Γρηγοριάδης

 
ΣΑΜΣΑΜ (Μεταγλ στα Ελληνικά) 
Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 19/11 – Κυριακή 

20/11 στις 17.30

Σκηνοθεσία: Tanguy de Kermel
Σενάριο: Serge Bloch
Ηθοποιοί: 
Διάρκεια: 79 λεπτά
Πρεμιέρα: Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Προβολές στην αίθουσα 1: 
Πέμπτη 17/11- Παρασκευή 18/11 - Τρίτη 22/11 – Τετάρτη 

23/11  στις 20.15 
Σάββατο 19/11 – Κυριακή 20/11 στις 20.30 

Σκηνοθεσία: Ryan Coogler

Σενάριο: Ryan Coogler & Joe Robert Cole
Ηθοποιοί: Martin Freeman, Letitia Wright, Lupita 

Nyong’o, Danai Gurira, Richard Schiff, Tenoch Huerta, 
Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, 
Michaela Coel, Alex Livinalli, Angela Bassett

ΤΟ ΜΕΝΟΥ
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Πέμπτη 17/11 - Παρασκευή 18/11 - Σάββατο 19/11 – Κυρια-

κή 20/11 - Τρίτη 22/11 - Τετάρτη 23/11 στις 20.30 

Σκηνοθεσία: Mark Mylod
Σενάριο: Seth Reiss & Will Tracy
Ηθοποιοί: Ralph Fiennes, John Leguizamo, Nicholas 

Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Aimee Carrero, Judith 
Light, Rob Yang, Paul Adelstein, Reed Birney, Arturo Castro, 
Christina Brucato, Mark St. Cyr, Mel Fair, Michael A. Dean, 
Peter Grosz, Anya Taylor-Joy

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

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»   
  17/11/22 - 23/11/22

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο 

Δήμος Νάουσας 
και Π.Ε. Ημαθίας:  
Εκδήλωση για τα

 «Δικαιώματα του παιδιού: 
Πως διαχειριζόμαστε 

την βία στην ζωή 
των παιδιών μας σήμερα»

Ο  Δ ή μ ο ς 
Νάουσας  σε 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α 
με  την  Π.Ε. 
Ημαθίας διορ-
γανώνουν, το 
Σάββατο  19 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ , 
στις 18:30, στo 
κλειστό Δημοτι-
κό Θέατρο Νά-
ουσας «Μίκης 
Θεοδωράκης», 
ε ν η μ ε ρ ωτ ι κ ή 
εκδήλωση με 
διακεκριμένους 
ομ ιλητές  κα ι 
με θέμα «Δι-
καιώματα του 
παιδιού: Πως 
διαχειριζόμαστε 
την βία στην 
ζωή των παι-
διών μας σήμε-
ρα». 

Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά 
της Κακοποίησης των Παιδιών και της Παγκόσμιας Ημέρας για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Επίσης, θα προβληθούν video με κοινωνικά μηνύματα και θα 
πραγματοποιηθεί δράση με χορογραφίες από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «Βody  Control». 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:
• 18:00-18:30  Προσέλευση κοινού
• 18:30-18:45 Χαιρετισμοί
• 18:45-18:55  Έναρξη εκδήλωσης με την χορογραφία του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Body Control Νάουσας
• 19:00-19.30 Θεώνη Κουφονικολάκου  (Συνήγορος του 

Παιδιού ,Π. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του 
Παιδιού)

(ΘΕΜΑ : Σύγχρονοι προβληματισμοί και προτάσεις για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης: Η οπτική του 
Συνηγόρου)

• 19:30 -19:50  Ειρήνη Αναγνώστου (Ψυχολόγος) 
(ΘΕΜΑ: Δικαιώματα του παιδιού για την ασφάλεια και την 

προστασία)
• 19:50-20:10 Δώρα Νιώπα (Κοινωνική λειτουργός στον Σύλ-

λογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»)
(ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τον Σύλλογο Πρωτοβουλία 

για το Παιδί, πρακτικές διαχείρισης κακοποίησης των παιδιών, 
δομές & παροχές , δείκτες προστασίας)

• 20:10-20:30 Δήμητρα Τσίτσα (Ψυχολόγος, Προϊσταμένη 
Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Π.Ε 
ΗΜΑΘΙΑΣ)

(ΘΕΜΑ: Προστασία παιδιών με εμπειρία κακοποίησης , πρα-
κτικές αντιμετώπισης στο δημόσιο τομέα)

• 20:30-20:35 Χορογραφία (μέρος 2ο)  του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Body Control»

• 20:35 -20:55 Γεώργιος Παπαπροδρόμου (Υποστράτηγος 
Ε.Α , Πρ. Δ/ντης Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
(Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων ως σοβαρή μορφή Κυβερ-
νοεγκλήματος)

•  20:55 -21:15 Χρήστος Σωζόπουλος (Ψυχολόγος, Χαμόγε-
λο του Παιδιού)

(ΘΕΜΑ: Ενδείξεις, Φάσμα,  Κακοποίηση-Προέλευση, μηνύ-
ματα που αφορούν γονείς και εκπαιδευτικούς)

• 21:15-21:35 Στέλλα Αραμπατζή,  Πρόεδρος του Νομικού 
Προσώπου Η.Π. Νάουσας

(ΘΕΜΑ: Παρουσίαση του έργου της ομάδας ανηλίκων του 
Δήμου Η.Π. Νάουσας)

• 21:35 -21:40 Ολοκλήρωση της εκδήλωσης με την προβολή 
ταινίας μικρού μήκους για την σεξουαλική κακοποίηση των παι-
διών



Στα πλαίσια των στόχων 
της Διοίκησης της Ομοσπονδί-
ας I.W. Ελλάδας (247 District) 
που σχετίζονται με:

α) Την εξωστρέφεια – Να 
προβάλλουμε και να επικοι-
νωνούμε την παρουσία μας 
στο ευρύτερο κοινό και ειδικά 
στις Νέες Γυναίκες μέσα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και την ιστοσελίδα μας, ώστε 
να δώσουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τον Οργανισμό μας 
και το έργο μας και γιατί όχι 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
μαζί μας.

β) Την συμμετοχή στα προ-
γράμματα Διασύνδεσης & φι-
λίας του International Inner 
Wheel σε όλο τον κόσμο.

γ) Αποφασίστηκε η συμμε-
τοχή και αρωγή στο Εθνικό Πρόγραμμα Εύρεσης 
Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με το «Ο-
ΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Με τη σκέψη πάντα στον αναξιοπαθούντα συνάν-
θρωπο, το Εθνικό έργο για τη χρονιά 2022 – 2023 
είναι η προσπάθεια εύρεσης Δοτών Μυελού των 
Οστών, στο οποίο ανταποκρίνεται ο Όμιλος I.W. Βέ-
ροιας με τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο της Βέροι-
ας και το μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων.

Τα μέλη του Ομίλου I.W. Βέροιας βασιζόμενα 
στην βαθιά ευαισθησία της ανθρωπιστικής συνείδη-
σης που χαρακτηρίζει τους συντοπίτες μας, πιστεύ-

ουν ότι θα ανταποκριθούν 
στην πρόσκληση του Συλ-
λόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
Ογκολογική Μονάδα Παί-
δων «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡ-
ΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ» 
Λεβαδείας 8, 11527, Αθήνα. 

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες απευθύνεστε 
στην Πρόεδρο του Ομίλου 
I.W. Βέροιας Ελένη Φείδα – 
Τρίγκα (Τηλ.: 6978897332) 
ή στην Προδιοικητή της 247 
Περιφέρειας I.W. Ελλάδας 
Βιβή Ιατροπούλου (Τηλ: 
6932142888).

Αγαπητοί Βεροιώτες στα 
25 χρόνια ύπαρξης του Ο-
μίλου Inner Wheel Βέροιας, 
πιστεύουμε ότι μας έχετε 
γνωρίσει μέσα από το φι-

λανθρωπικό μας έργο με τα πιστεύω μας ΦΙΛΙΑ – 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και τις δημοσιευμένες 
ομιλίες μας στον τοπικό τύπο με το σύνθημα μας 
ΨΑΞΕ – ΒΡΕΣ – ΚΕΡΔΙΣΕ.

Με το παρόν δημοσίευμα επειδή ο κάθε ένας από 
εμάς έχει μέσα του τη δύναμη να σώσει τον άνθρω-
πο, σας παροτρύνουμε εφόσον είστε μεταξύ 18 – 45 
ετών υγιείς:

«Γίνε εθελοντής δότη μυελού των οστών»
«Δώσε ελπίδα δώσε ζωή!»

Εκ του Ομίλου
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Πρόσκληση 4ης  Τακτικής 
Γενικής  Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλαν-
θρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 
σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος 
καταστατικού σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέλη, σε 
ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
γίνει, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 , στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ  ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και 
ώρα 16.30 μ.μ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι 
τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 
2023, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή του.

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

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης 
του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των 
προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά 
τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με το άρ-
θρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού. 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θε-
ωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συν-
δρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς 
σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας 
(σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος 
καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα ε-
παναληφθεί   την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 
2022  , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημε-
ρήσια διάταξη και ώρα έναρξης 16.30 μ.μ. 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη 
Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη α-
παρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύ-
οντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου 
να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση 
αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται α-
παραίτητη.

Για το ΔΣ 
 Η Πρόεδρος  Σαρκατζή Ελεονώρα  

Ο  Γεν. Γραμματέας  
 Παγούνης Αργύριος

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

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

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

Η Διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας
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Μετοχή   Μέσης  Φωνής   (μέσης  &  παθητικής  διάθεσης) 
 

 Πορευθέντες1  μαθητεύσατε  πάντα  τά  ἔθνη  βαπτίζοντες  
αὐτούς  εἰς  τὸ  ὄνομα  τοῦ  Πατρός  καὶ τοῦ  Υἱοῦ  καὶ  τοῦ  
Ἁγίου  Πνεύματος. 

 Ἀποκριθείς1  δέ  ὁ  ἐπί τοῦ  μνημείου  ἄγγελος  εἶπεν  ταῖς  
γυναξί  ὅτι  ὁ  Χριστός   ἀνέστη. 

 Καὶ  εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ  ἅγιον,  τὸ  Κύριον,  τὸ  ζωοποιόν,  τὸ  
ἐκ  τοῦ  Πατρός   ἐκπορευόμενον2,  τὸ σύν  Πατρί  καὶ  Υἱῷ  
συμπροσκυνούμενον2 καὶ  συνδοξαζόμενον2,  τὸ λαλῆσαν  διά  τῶν  προφητῶν. 

 Ὁ  μονογενής  Υἱός καὶ Λόγος  τοῦ  Θεοῦ  ἀθάνατος  ὑπάρχων  καὶ καταδεξάμενος3  

διά  τὴν  ἡμετέραν  σωτηρίαν  σαρκωθῆναι  ἐκ  τῆς ἁγίας  Θεοτόκου ….. 
 Φῶς  ἐκ  φωτός,  Θεόν  ἀληθινόν  ἐκ  Θεοῦ  ἀληθινοῦ  γεννηθέντα1  οὐ  

ποιηθέντα1, ὁμοούσιον  τῷ  Πατρί  δι’ οὗ  τά  πάντα  ἐγένετο. 
 Σταυρωθέντα1 τε  ὑπέρ ἡμῶν ἐπί  Ποντίου  Πιλάτου  καὶ  παθόντα1  καὶ ταφέντα1. 

 Τῇ  ὑπερμάχῳ  στρατηγῷ  τὰ  
νικητήρια, ὡς  λυτρωθεῖσα1  τῶν  δεινῶν  
εὐχαριστήρια, ἀναγράφω  σοι ἡ πόλις 
σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς  ἔχουσα  τὸ κράτος 
ἀπροσμάχητον,  ἐκ  παντοίων  με 
κινδύνων  ἐλευθέρωσον, ἵνα  κράζω σοί· 
Χαῖρε  Νύμφη ἀνύμφευτε  (σε σένα, 
Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό εγώ η 

Πόλη Σου αποδίδω την ένδοξη νίκη, επειδή σώθηκα από τις  φοβερές συμφορές. 
Αλλά Συ, επειδή έχεις ακατανίκητη δύναμη, ελευθέρωσέ με από κάθε είδος 
κινδύνου, για να Σου φωνάζω δυνατά: Χαίρε, Νύφη ανύμφευτε). 

 Τοῦ λίθου σφραγισθέντος1  ὑπὸ  τῶν  Ἰουδαίων  καὶ  στρατιωτῶν  φυλασσόντων4  

τὸ  ἄχραντόν σου Σῶμα,  ἀνέστης  τριήμερος, Σωτήρ,  δωρούμενος2  τῷ  κόσμῳ  
τὴν  ζωήν· (παρόλο  που  ο  τάφος  σου  είχε  σφραγιστεί  με  λίθο και  οι  
στρατιώτες  φύλαγαν  το  άχραντο  σώμα  σου, αναστήθηκες  μετά  από  τρεις  
μέρες  και  δώρισες  στον  κόσμο τη  ζωή). 
 

           Σημείωση: 
      Οι  σημειωμένες  μετοχές  με  το  1  είναι  στον  Αόριστο  Μέσης Φ. με  
παθητική  διάθεση,  με  το  2  στον  Ενεστώτα  Μέσης  Φ. με  παθητική  διάθεση,  
με  το  3  στον  Αόριστο  Μέσης  Φ. με  μέση  διάθεση  και  με  το  4  στο  Μέλλοντα  
Ενεργητικής  Φωνής. 

 
           Επεξηγήσεις: 

 πορευθέντες=  αφού  πάτε. 
 μαθητεύσατε = διδάξτε 
 ἀποκριθείς = αφού  απάντησε 
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Άσκηση2: Γράψε  στον  παρακάτω  πίνακα                                                                      
τις  μετοχές  που  παραλείπονται: 

 
ρήμα αρσενικό θηλυκό ουδέτερο 

ἐκπορεύομαι ἐκπορευόμενος ἐκπορευομένη ἐκπορευόμενον 
συνδοξάζομαι    
συμπροσκυνοῦμαι    
δωροῦμαι    

 
Άσκηση 3: Κλίνε  τη  μετοχή                                                                                                  

«ὁ   σταυρωθείς, ἡ   σταυρωθεῖσα,  το  σταυρωθέν» 
 

Ἑνικός   ἀριθμός 
πτώσεις ἀρσενικό θηλυκό οὐδέτερο 

Ὀνομαστική ὁ            ἡ       τό 
Γενική τοῦ                έντος τῆς             θείσης τοῦ 
Δοτική τῷ τῇ τῷ             θέντι 
Αἰτιατική τόν τήν τό 
Κλητική ὦ ὦ ὦ 

Πληθυντικός   ἀριθμός 
Ὀνομαστική οἱ                     έντες αἱ                       σαι τά 
Γενική τῶν τῶν τῶν 
Δοτική τοῖς                  θέσι ταῖς τοῖς 
Αἰτιατική τούς    τάς τά 
Κλητική ὦ ὦ ὦ 

 
Άσκηση 4: Γράψε  την  πτώση,  το  γένος  και  το  χρόνο                                             

στις  μετοχές  του  παρακάτω  πίνακα: 
 

 
Άσκηση 5: Συμπλήρωσε  τον  παρακάτω  πίνακα                                                             

με  τη  μετοχή, την  πτώση,  το  γένος  και  το  χρόνο: 

μετοχή πτώση γένος χρόνος 
λυτρωσαμένης Γενική   Ἑνικού θηλυκό Αόριστος  Μ. Φ. 
φυλαττωμένῳ    
λυθησόμενα    
γεννηθείσῃ    
παθόντων    
ποιησομένοις    
λυτρωθείσαις    

μετοχή πτώση γένος χρόνος ρῆμα 
 Γενική  Ἑν. θηλυκό Ἀόριστος  παθ. διάθ. διαλύομαι 
 Δοτική  Πλ. ἀρσενικό Ἀόριστος  Μ.Φ. λυτρώνομαι 
 Γενική   Πλ. οὐδέτερο Μέλλων   παθ. διάθ. ῥαπίζομαι 
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 Δοτική  Πλ. θηλυκό Ἐνεστώτας  Μ.Φ. θεραπεύομαι 
 Γενική  Ἑν. ἀρσενικό Μέλλων  Μ.Φ. πορεύομαι 
 Αιτιατ.  Πλ. οὐδέτερο Ἐνεστώτας   Μ.Φ. ἀγωνίζομαι 

ΟΜΙΛΟΣ INNER WHEEL ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ, ΔΩΣΕ ΖΩΗ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα 
ό τι:

Ο ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΕΤΣΗ ΜΠΑΡΔΥΛ 
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σελίμ το γένος Ιντα-
έτ που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλ-
βανίας και κατοικεί στη Βέροια και η 
ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΕΤΣΗ ΟΛΓΑ του Παύ-

λου και της Μαγδαληνής. το γένος Σαμαρά που γεννήθη-
κε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωρ-
γίου Γεωργιανών Βέροιας.

Συνέχεια 



Γράφει ο 
Θωμάς Γαβριηλίδης

«ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ 
ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ!»

Η «αρχαιότερη συνοπτική ιστορία 
της Βέροιας, απ’ όσες έχω διαβάσει 
ως τώρα, είναι αυτή που συνέγραψε 
ο μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης 

Πολύκαρπος Σακελλαρόπουλος (1927-
1943) στο λήμμα Βέροια (με δύο ρ) στον έβδομο τόμο της 
Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας «ΠΥΡΣΟΣ» το 1929. Στο 
κείμενο αυτό περιέχονται οι σημαντικότεροι σταθμοί του ιστορι-
κού βίου της Βέροιας, από την πρώτη μνεία της ύπαρξής της 
(ιστορικό έργο του Θουκυδίδη 5ος αι. π.Χ.) ως την «αναιμωτί» 
απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό στις 16 Οκτωβρίου 
1912 (Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος).

Την «Ιστορία της Βέροιας», που προανέφερα, την είχα δια-
βάσει πριν από πολλά χρόνια, τόσο πολλά, που, όταν το 1997 
εξέδωσα το βιβλίο μου «Βασίλισσα Βεργίνα», είχα παραλείψει 
να σημειώσω στη σχετική βιβλιογραφία το όνομα του μητρο-
πολίτη Πολύκαρπου Σακελλαρόπουλου αρκεσθείς μόνο στην 
αναφορά της Μ.Ε.Ε. «ΠΥΡΣΟΣ». Όταν όμως ξαναδιάβασα 
πρόσφατα το ίδιο κείμενο και είδα ότι η άποψή μου για την ετυ-
μολογία του ονόματος της θρυλικής ηρωίδας της Βέργιας, της 
βασίλισσας Βεργίνας, ήταν ολοφάνερα επηρεασμένη από το 
σχετικό κείμενο του μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης Πολύ-
καρπου Σακελλαρόπουλου, θεώρησα χρέος μου να αποδώσω 
«τα του καίσαρος το καίσαρι» με το σημερινό σημείωμα «Κάλ-
λιο αργά παρά ποτέ».

 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΓΙΑ
Στα σχετικά με την προέλευση του ονόματος «Βέροια», 

το οποίο ο μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης Πολύκαρπος 
Σακελλαρόπουλος γράφοντάς το με δύο –ρ-, παρόλο που 
φαίνεται ότι ασπάζεται την άποψη εκείνων ότι προέρχεται από 
τη φράση «φέρει ροιάς» (=παράγει ρόδια) δεν παραλείπει να 
αναφέρει και τις άλλες απόψεις, οι οποίες το συνδέουν με την 
αρχαία νύμφη Βέροια, ή την ομώνυμη τροφό της Σεμέλης, ή 
την τροφό του Τρωαδίτη Αινεία, ή με τον Μακεδόνα στρατηγό 

Φέρωνα (Βέρωνα) ή με την κόρη του επίσης Μακεδόνα Βέρητα 
(Φέρητα), εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του ωστόσο για την 
άποψη εκείνων οι οποίο το θεωρούν σύνθετο από το ξενικό 
επιτατικό μόριο –βε- (ve) και το ελληνικό ρήμα ρέω (βε-ρέειν 
= φέρειν ροάς = έχει, φέρει τρεχούμενα νερά), για να κλείσει 
τα ετυμολογικά του ονόματος Βέροια με την άποψη που διατύ-
πωνε και στα χρόνια της αρχιερατείας του ο λαός της Βέροιας, 
γράφοντας ότι «Ο λαός σχετίζει το όνομα (της Βέροιας) με το 
όνομα της θρυλικής ηγεμονίδος Βεργίνης, αλλ’ εκείνη (η Βεργί-
να) ήκμασε πολύ αργότερον».

Από την τελευταία πληροφορία, την σχετική με το ότι ο λαός 
της Βέροιας πίστευε πως το όνομα Βέργια (Βέροια) γεννήθηκε 
από το όνομα Βεργίνα, συμπεραίνουμε ότι ο μητροπολίτης Πο-
λύκαρπος δεν αρκέστηκε μόνο στις γραπτές πηγές που του ή-
ταν προσιτές, αλλά ρώτησε να μάθει και ποια ήταν η γνώμη του 
λαού της Βέροιας (Βέργιας) σχετικά με το όνομα της πόλης του.

Χάρη λοιπόν στο ερευνητικό δαιμόνιο του Πολύκαρπου Σα-
κελλαρόπουλου μαθαίνουμε ότι οι Βεργιώτες (Βεροιώτες) και 
στις αρχές του εικοστού αιώνα (δεκαετία 1920-1930) πίστευαν 
ότι το όνομά της η πόλη τους το όφειλε στην βασίλισσάς της τη 
Βεργίνα, γνώμη την οποία βέβαια ο μητροπολίτης Πολύκαρπος 
ευγενικά την απορρίπτει σημειώνοντας ότι η Βεργίνα έζησε πο-
λύ υστερότερα από την ίδρυση και ονοματοδοσία της Βέροιας, 
«αλλ’ εκείνη (η Βεργίνα) ήκμασε πολύ αργότερον» γράφει.

 
ΒΕΡΓΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ

Πράγματι δεν ήταν δυνατό η Βέροια, η οποία ιδρύθηκε στα 
χρόνια των μύθων και των θρύλων (στους προϊστορικούς χρό-
νους) να πήρε το όνομά της από μια «βασίλισσα» που έζησε 
στα τέλη του 14ου αιώνα και τις αρχές του 15ου μ.Χ. αιώνα.

Συμφωνώντας απόλυτα με τη γνώμη του μητροπολίτη Πο-
λύκαρπου Σακελλαρόπουλου, ότι δεν είναι δυνατό να οφείλει 
η Βέροια (Βέργια) το όνομά της στην ηρωίδα της τη Βεργίνα, 
αναρωτήθηκα ταυτόχρονα, αν μπορούσε να συμβαίνει το αντί-
θετο, να όφειλε δηλαδή η Βεργιώτισσα Βασίλισσα Βεργίνα στο 
όνομα της πανάρχαιας πατρίδας της Βέροιας (Βέργιας) το δικό 
της όνομα.

Από τον προβληματισμό μου αυτό προέκυψε οπωσδήποτε 
η άποψή μου για την προέλευση του ονόματος Βεργίνα από το 
όνομα Βέργια, την οποία διατύπωσα στο βιβλίο μου «Βασίλισ-
σα Βεργίνα, Βέροια 1997, σελ. 26, σημ. 9», ως εξής:

«Έχω τη γνώμη ότι το όνομα Βεργίνα δεν είναι το αληθινό 
βαφτιστικό όνομα της βυζαντινής ηρωίδας της Βέργιας και ότι 
δεν έχει σχέση με το λατινικής προέλευσης όνομα Βιργινία 
(virgo-inis=παρθένος) αλλά ότι είναι πλαστό (όπως το όνομα 
Χατζηκατβίας) και παράγωγο:

1. Είτε της περίφρασης Ferye-ana (Φεριά-ανα) με την οποία 
οι Τούρκοι κάτοικοι της Βέργιας δήλωναν την ιδρύτρια της πό-
λης, τη Ρωμιοπούλα βασιλοπούλα Βέροια, οπότε Βεργίνα (από 
το Φεριάνα-Βεργιάνα) σημαίνει Βέργια μάνα.

2. Είτε (είναι παράγωγο) του ονόματος Βέργια με προσθήκη 
της κατάληξης –ινα (κατά τα Παλαιολογίνα, Σουλτανίνα κ.λπ.) 
οπότε Βεργίνα σημαίνει Βεργιώτισσα…».

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του σημερινού μου 
σημειώματος μπορεί κάποιος να αντλήσει από το βιβλίο μου 
«Βασίλισσα Βεργίνα» που υπάρχει στις βιβλιοθήκες της πόλης 
μας.

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βέργια: Λαϊκή προφορά του ονόματος Βέροια, το οποίο 

από τους Ελληνιστικούς χρόνους κατά τους οποίους οι φθόγ-
γοι οι, ει, η, υ άρχισαν να προφέρονται όλοι όπως ο φθόγγος ι 
(γιώτα), προφερόταν πλέον Βέρια=Βέργια, ως δισύλλαβο, λό-
γω συμπροφοράς (συνίζησης) των δύο τελευταίων συλλαβών, 
όπως συμβαίνει και στα πολύ γνωστά ουσιαστικά, χέρια (προ-
φέρεται χέργια, πόδια, προφέρεται πόδγια) κ.ά.

2. Το όνομα Βεργίνα δεν ήταν το βαφτιστικό όνομα της «βα-
σίλισσα» Βεργίνας, η οποία ως γνωστόν δεν ήταν βασίλισσα 
αλλά μια βυζαντινή αρχόντισσα (πιθανώς δούκισσα), μια Σουλ-
τανίνα Παλαιολογίνα, μέλος τα μεγάλης βυζαντινής οικογένειας 
των Σουλτάνων Παλαιολόγων, αλλά ψευδώνυμο με το οποίο 
κυκλοφορούσε στη Βέροια και κατά τα διαστήματα που αυτή 
κατεχόταν από τους Τούρκους, οργανώνοντας την αντίσταση 
κατά της ξενικής κατοχής.

3. Για τη βιβλιογραφία παραπέμπω στο βιβλίο μου «Βασί-
λισσα Βεργίνα» Βέροια 1997.
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ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» ΟΤΑΝ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ…
Σε ατμοσφαιρικό καφέ είμαι…
Λείπει ο Αζναβούρ. 
Λείπει!
Λείπουν και τα νιάτα.

Στη τζαμαρία αναρτημένες διαμαρτυρίες.
Γιατί χάνονται τα όνειρα;
Γιατί ο χειμώνας Μικραίνει μόνο τις μέρες 
κι όχι κι ΕΜΑΣ;

Πού είναι η Άνοιξη των διηγημάτων του 
Παπαδιαμάντη;
Έζησα σε μπαλκόνια διαβάζοντας  
τοιχογραφίες πόθων.

Σαν τα μικρά γιατί, που συνεχώς 
μεγαλώνουν.
Γιατί;

Θα τιμωρήσει άραγε ποτέ τον κόσμο 
η αθωότητα;

Να ακολουθήσω την τάξη των πουλιών, 
το ένστικτο των λουλουδιών άραγες;

Ποιος θα μιλήσει για τον Αύγουστο που 
κρεμάστηκε;

Μάθε να προφέρεις σωστά την
πραγματικότητα, 
μούπανε…
Έκτοτε ρωτώ τους συγγενείς μου…
τι τάχα χρειάζεται ο ΘΕΟΣ την ΕΚΛΕΙΨΗ;
Σε τι αποσκοπεί με τα ηλιοβασιλέματα;

Ξεχασμένο ένα χάδι στα μαλλιά μου είναι 
η Ποίηση.

“Σκοπός της τέχνης 
είναι το ξέπλυμα της σκόνης της 
καθημερινότητας από τις ψυχές μας” 
είπε ο Πικάσο.

Γιάννης Ναζλίδης
19 Νοεμβρίου 2022
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Του ιερέως 
Παναγιώτου Σ.
Χαλκιά

Οι δύο αυτοί αντιφατικοί όροι, φίλοι αναγνώστες, αποτέλεσαν 
(προ καιρού) τον υπότιτλο ενός τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, 
που αναφερόταν στα τρέχοντα γεγονότα πολεμικής προετοιμασί-
ας μιας μεγάλης χώρας εναντίον μιας άλλης πετρελαιοπαραγω-
γού χώρας.

Ο υπότιτλος αναφερόταν στις συντονισμένες προσπάθειες 
των άλλων κρατών στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., με στόχους όχι μόνο 

την αποφυγή της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά και τη διασφάλιση της παγκόσμιας 
ειρήνης. Ο υπότιτλος αυτός δημιουργεί έντονο προβληματισμό σε κάθε χριστιανική 
συνείδηση, η οποία τη λέξη «μάχη» την αντικαθιστά με τη φράση «εν Χριστώ». Αυτό 
σημαίνει ότι η ειρήνη, στην προσωπική και κοινωνική της διάσταση, είναι θείο δώρο σε 
όσους πιστεύουν στον αρχηγό της ειρήνης, τον Χριστό: «Ερήνη αφίημι υμίν, ειρήνην 
την εμήν δίδωμι υμίν. Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιωάν. 14, 27).

Αυτή η θεόσδοτη ειρήνη εκδηλώνεται σε ομόκεντρους διαδοχικούς κύκλους, με επί-
κεντρο το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ο πρώτος μικρός κύκλος αντιστοιχεί 
στην προσωπική ειρήνη του πιστού χριστιανού. Αυτή εκδηλώνεται ως εσωτερική γαλή-
νη και ψυχοσωματική ισορροπία Ο χριστιανός έχει διαγράψει από το λεξιλόγιό του τις 
λέξεις αντιπάθεια, αντίθεση, σύγκρουση με το συνάνθρωπό του. Κι αυτό γιατί τις σχέ-
σεις του με τους άλλους καθορίζει η εντολή του Χριστού «Αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάν. 
13, 34). Ο χριστιανός είναι ειρηνόφιλος, ειρηνοφόρος και ειρηνοποιός.

Ο δεύτερος κύκλος αντιστοιχεί στην κοινωνική ειρήνη, η οποία έχει ως προϋπόθεση 
την προσωπική ειρήνη. Σε μια πραγματική χριστιανική κοινωνία οι διαπροσωπικές 
σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία αγάπη, εκτίμηση και αλληλεγγύη. Είναι ευνόητο ότι 
η κοινωνική ειρήνη αρχικά εκδηλώνεται μέσα στην οικογένεια, η οποία αποτελεί το 
κύτταρο της κοινωνίας. Επιτακτικό αίτημα της εποχής μας είναι η αναθέρμανση των 
σχέσεων ειλικρινούς αγάπης μεταξύ των μελών της κοινωνίας.

Αν επεκτείνουμε αυτή την έννοια της ειρήνης στον επόμενο κύκλο, θα διαπιστώσου-
με την άμεση αναγκαιότητα προστασίας της παγκόσμιας ειρήνης. Η Εκκλησία εύχεται 
«υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου» και «…ερήνη τω κόσμω, παρά του Κυρίου 
αιτησώμεθα».

Η πραγματοποίηση, όμως του αιτήματος αυτού προσκρούει σε εθνικιστικές φιλο-
δοξίες, σε ισχυρά οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα και σε ιδεολογικά σχήματα. Οι 
παραπάνω λόγοι αποτέλεσαν τα αίτια της ίδρυσης διεθνών οργανισμών για την προ-
στασία και την εξασφάλιση  της ειρήνης σε παγκόσμια κλίμακα ή για την ειρηνική επί-
λυση των διαφορών μεταξύ των κρατών. Είναι, όμως, διαπιστωμένο ότι και αυτών των 
οργανισμών οι προσπάθειες σπανίως έχουν θετικά αποτελέσματα. Δικαιολογημένα, 
λοιπόν, φιλειρηνικοί άνθρωποι και λαοί δίνουν τη «μάχη για την ειρήνη».

Το μεγάλο και αναντικατάστατο αγαθό της ειρήνης, σε όλες τις διαστάσεις της, 
αποτελεί μόνιμο και καθολικό αίτημα των λαών. Μέσα στο πλαίσιο μιας γνήσιας και 
χριστιανικής ζωής το αίτημα αυτό μετατρέπεται σε αίτηση προς τον χορηγό παντός 
αγαθού: «Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης…». Η παρουσία των χριστιανών σε 
κάθε αγωνιστική προσπάθεια  για την εξασφάλιση της ειρήνης σε όλες τις μορφές της 
πρέπει να είναι δυναμική και έμπρακτη. Η αφετηρία της, φίλοι αναγνώστες, βρίσκεται 
μέσα στον καθένα μας, με αλυσιδωτές προεκτάσεις στο περι-
βάλλον μας.

Μάχη για την ειρήνη Η πιο βάναυση επίθεση στη Δημοκρατία
Όταν ακόμη κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά αμήχανος με μισό-

λογα για το θέμα των υποκλοπών, την ώρα που οι εμπλεκόμενοι αλληλο-
καρφώνονται υπό τον φόβο ποινικών διώξεων, τότε είναι βέβαιο ότι ζούμε 
την πιο βάναυση επίθεση που δέχτηκε η Δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την 
πτώση της Χούντας.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το σύστημα των υποκλοπών στήθηκε στην 
καρδιά του Μαξίμου, με εμπνευστή και θύτη έναν ανασφαλή και αντιδημο-
κράτη πρωθυπουργό, που παρακολουθούσε ακόμη και τον στενότατο συ-
νεργάτη του υπουργό των Εξωτερικών Νίκο Δένδια!

Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί για τρίτη φορά τον κρυπτόμενο Κυριάκο Μητσο-
τάκη στη Βουλή και εκείνος κάνει ότι δεν ακούει, παρότι τα στοιχεία δείχνουν 
ότι ακούει κι αυτά που δεν πρέπει! 

Μόνον οι ένοχοι κρύβονται. Ο τρομοκρατημένος Μητσοτάκης, ενορχη-
στρωτής της συγκάλυψης, επιλέγει ως ύστατο καταφύγιο τη διαστρέβλωση 

της πραγματικότητας, το ασφαλές εσωκομματικό περιβάλλον και τελικά την αυτογελοιοποίηση.
Για ακόμη μια φορά επί Μητσοτάκη η Δημοκρατία απειλείται ωμά. Η παραίτησή του είναι ο μόνος έ-

ντιμος δρόμος, αλλά ως έντιμος είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να ακολουθηθεί. Η Δημοκρατία θα μιλήσει 
και θα νικήσει στην ώρα της. Που όλο και πλησιάζει.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί διοργανώνει την ετήσια τακτική εκδήλωση προς τιμή των Εθελοντών της,  

που θα γίνει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:30 στο Κέντρο «Ακρόπολη»
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί, μετά από  δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, διοργανώνει την 

ετήσια εκδήλωση των εθελοντών της, προκειμένου να τους τιμήσει αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφο-
ρά τους και επιβραβεύοντάς τους ηθικά.

Καλούμε όλους τους φίλους μας να συμμετάσχουν στην Γιορτή μας, διασκεδάζοντας και τιμώντας τους 
Εθελοντές μας για τη δράση τους.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ξεκινήσει με την τελετή απονομής ηθικών αμοιβών και θα ακολουθή-
σει ψυχαγωγικό μέρος της εκδήλωσης με ζωντανή μουσική.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 12€ και περιλαμβάνει πλήρες μενού, ποτό, γλυκό και φρούτα.
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούμε να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας από 

τα γραφεία Διοίκησης, Ανοίξεως 19 τηλ. 2331029571.
ΤΟ ΔΣ

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο TΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

του Φωτίου και της Παρθένας το γέ-
νος Ξανθοπούλου που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια και η ΚΑΜΠΑΪΛΗ 
- ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του 
Πολυχρόνη και της Καλλιόπης το γένος 

Μπασιούρη που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό 

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι 
ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

- Τον κύριο Ρεσινιώτη Απόστολο για το πλήρες γεύμα που παρέθεσε σε οφελούμενους και προσωπικό του 
Κέντρου εις μνήμη του Βογιατζέρη Δημητρίου & της Βογιατζέρη - Ρεσινιώτη Ανθούλας.

- Την εταιρεία Α.Βεζύργογλου &ΣΙΑ Ε.Ε για την προσφορά 125 κιλών λαχανικών για τις ανάγκες των ωφελού-
μενων του Κέντρου. - Τον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης  ‘’ΕΡΑΣΜΟΣ’’  για την προσφορά ρουχισμού σε ω-
φελούμενους του Κέντρου. - Το πτηνοπωλείο ΚΟΤΗΜΑ στην Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά σε κοτόπου-
λα για τη σίτιση των ωφελούμενων του Κέντρου. - Τον κύριο Μουτζακλή Βασίλειο για την προσφορά φρούτων 
στους ωφελούμενους του Κέντρου.

 Με εκτίμηση
 Το Δ.Σ.
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CMYK

Ευχαριστίες του  Όμιλου Προστασίας Παιδιού 
Βέροιας για την εκδρομή σε Αθήνα και Λουτράκι

Ο Όμιλος Προστα-
σίας Παιδιού Βέροιας, 
πραγματοποίησε τρι-
ήμερη εκδρομή στις 
11-12-13 Νοεμβρίου 
, στην Αθήνα και στο 
μαγευτικό Λουτράκι Κο-
ρινθίας. Οι εκδρομείς 
είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν το μονα-
στήρι του Οσίου Πα-
ταπίου. Ευχαριστούμε 
πολύ όλες τις φίλες και 
τους φίλους που μας 
στήριξαν, τα μέλη του 
συλλόγου μας που μας 
εμπιστεύτηκαν για άλ-
λη μία φορά και ήρθαν 
στην συντροφιά μας. 
Ευχαριστούμε το προ-
σωπικό του VERGINA TRAVEL του κυρίου Απόστολου Εμμανουηλίδη και ιδιαιτέρως τον οδηγό του Γιάννη Αυ-
τζίδη. θέλουμε να πιστεύουμε ότι από την πλευρά του συλλόγου μας πράξαμε τα μέγιστα. 

Φίλοι μου, καλή 
σας ημέρα, 

οι ημέρες φεύγουν και οι πληροφορίες των υ-
ποκλοπών μας βομβαρδίζουν καθημερινά, αλλά 
χωρίς ουσία.

Τα πραγματικά γεγονότα κανείς δεν τα παρου-
σιάζει, αλλά μόνο ο ευσωμούλης, ο οποίος ως 
δαιμόνιος καλοφαγάς-ρεπόρτερ, τα γνωρίζει από 
πρώτο χέρι.

Που λέτε φίλοι μου, ο μπάρμπας στο χωριό 
μου, προσπαθώντας να καλέσει τη Βάνα των 
ονείρων του σε δείπνο, κρυφά από τη θειά μου, 
μπλέχτηκε με τους κοριούς των υποκλοπών και 
ξαφνικά βρέθηκε να ομιλεί, με τον υπάλληλο-τεχνι-
κό σύμβουλο του μεγάρου Μαξίμου!

Εντάξει με τη βάνα, το θέμα τακτοποιήθηκε, τό-
νισε ο υπάλληλος.

Τι, δέχεται να βγει μαζί μου, απάντησε ο θείος.
Βεβαίως, δέχεται και να τη χρησιμοποιήσετε, 

συνέχισε ο τεχνικός.
Να τη χρησιμοποιήσω, δεν το πιστεύω. 
Που να ήξερες πόσο χαρούμενο με κάνεις. 
Ξέρεις πόσες γενιές και γενεές μεγαλώσανε μα-

ζί της, τσίριξε από χαρά, ο μπάρμπας!
Ναι, το γνωρίζω, είναι πολύ στιβαρής κατασκευ-

ής, βάνα. 
Κάπου, κάπου παρουσίαζε μερικά προβλημα-

τάκια, αλλά το μερεμετάκι της, το δεχότανε πολύ 
εύκολα!

Εύκολα, τι μου λες, δεν αντιδρά καθόλου, χαμο-
γέλασε πονηρά ο θείος.

Όχι και εύκολα, ζόρικο κομμάτι, αλλά χαλάλι, τα 
λεφτά της. Τα αξίζει και με το παραπάνω!

Και δε μου λες, τι ρούχα πιστεύεις, θα ήθελε η 
βάνα μας, να φορέσω.

Ο τεχνικός, ενώ τόση ώρα δεν προβληματιζότα-
νε, είχε αρχίσει, να παραξενεύεται.

Να σας πει τι ρούχα να φορέσετε, η βάνα μας, 
είπε ο υπάλληλος. 

Ξέρω γω, πάρτε μποτάκια, μονωτικά, συμπλή-
ρωσε.

Έχει φετίχ, με τις μπότες, αναρωτήθηκε ο 
μπάρμπας. 

Δεν το γνώριζα. Δεν κατάλαβα όμως, γιατί πρέ-
πει να είναι μονωτικά.

Αφού πρόκειται για  ηλεκτροβάνα, ψιθύρισε ο 
τεχνικός.

Ο θείος αν και άρχισε να μην καταλαβαίνει, ή-
ταν τόσο μεγάλη η καψούρα του, τόσο μεγάλος ο 
πόθος του, για αυτό συνέχισε ακάθεκτος. 

Καλά με τα υποδήματα, εγώ, όμως σε ρώτησα 
για ρούχα.

Φορέστε ότι θέλετε, αλλά να είναι αδιάβροχα.
Γιατί, απόρησε, ο τετραπέρατος μπάρμπας.
Διότι θα τρέχουν τα νερά, είναι και κάποιων ε-

τών, κατασκευής, είπε ο τεχνικός.
Ναι φίλε μου. Συμφωνώ, τα έχει τα χρονάκια 

της. Μικρό παιδάκι ήμουν και την έβλεπα, να κερ-
δίζει στο διαγωνισμό ομορφιάς.

Ναι, απάντησε ο υπάλληλος του μεγάρου, πολύ 
όμορφη κατασκευή και ειδικά το τιμόνι της.

Ναι συμφωνώ, σκέτη πόρσε, είπε ο πονηρού-
λης μπάρμπας!

Ωραία φίλε μου, πες μου όμως τώρα, εσύ που 
γνωρίζεις τα γκλάμουρους στέκια, σε ποιο εστιατό-
ριο να την πάω.

Για εστιατόριο δεν γνωρίζω, για αντλιοστάσιο 
ναι!

Δεν με ενδιαφέρει, φέρε μου τη βάνα και ας 
είναι και σε αντλιοστάσιο και με πίνακες και με η-
λεκτροβάνες και με νερά και χωρίς νερά και με μό-
νωση και χωρίς μόνωση, μόνο να μου τη φέρεις.

Φίλοι μου, αυτοί που μπερδεύουν τη βάνα του 
νερού, με την Βάνα Μπάρμπα του παλιού καιρού, 
συναντηθήκανε και βρήκανε λύση στα προβλήμα-
τα της πατρίδας, για να μας αποδείξουν για μία 
ακόμη φορά, πόσο ηλίθιους μας περνάνε! 

ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΠΑΤΡΙΔΑ!

ΥΓ. Μήπως να στέλναμε τη Βάνα μας να τερμα-
τίσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία!

Του Ιωάννη Ιασ. Βελέντζα Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μετά από 16 χρόνια συνδικαλιστικής περιήγησης, 26 χρόνια γάμου και 
28 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας κατέληξα: να ντύνομαι στη «μπου-
τίκ μπαμπάς & μαμά», να τρώω από το «μάρκετ πεθερός & πεθερά» και να 
σας «πολεμώ» με το πληκτρολόγιο μου».

ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ ή ΒΑΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ!

Η νομοθετική 
κινητικότητα 
και η ευθύνη 

των ιατρικών φορέων
Γράφει ο Αναστάσιος Βασιάδης

Η επίκαιρη νομοθετική κινητικότητα που αφορά την 
δημόσια υγεία, την περίθαλψη των πολιτών και την 
επαγγελματική υπόσταση των ιατρών, αποτελεί αντι-
κείμενο γενικότερου προβληματισμού, που πέραν της 
Ιατρικής Κοινότητας απασχολεί έντονα και συνολικά 
τους πολίτες. 

Η πολιτική ηγεσία που καθορίζει τις πολιτικές Υ-
γείας, παραβλέποντας την γενικότερη απαίτηση για 
ουσιαστική αναβάθμιση των νοσοκομείων, αντί να 
ενισχύσει ποιοτικά και αριθμητικά το στελεχειακό δυ-
ναμικό των Μονάδων Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, 
δείχνει στους εναπομένοντες νοσοκομειακούς ιατρούς 
την εισοδηματική τους ενίσχυση μέσω της παράλλη-

λης άσκησης ελευθεροεπαγγελματικής δραστηριότητας, καταργώντας τον θεσμό της 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, πολιτική μεθόδευση που στο παρελθόν 
απέτυχε παταγωδώς. 

Πρόκειται για μια άλλη ανάστροφη έκφανση της ίδιας πολιτικής πρακτικής που 
μεσούσης της επιδημικής κρίσης επιστράτευε αυτοαπασχολούμενους εξωνοσοκομει-
ακούς ιατρούς, χωρίς να προσδιορίζει τους όρους, την κάλυψη της αστικής ευθύνης, 
τις προοπτικές και τις αρμοδιότητες όσων πρόσκαιρα κλήθηκαν να ενταχθούν στις 
κρατικές δομές και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κενά που δημιουργήθηκαν στην 
εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση της επιδημίας και στην τρέχουσα ιατρική κάλυψη 
των πολιτών. Και ενώ η νομοθετική κινητικότητα για την Υγεία διαμορφώνεται με αυτά 
τα χαρακτηριστικά, προαναγγέλθηκε διαδικασία διαλόγου με τους Φορείς, εν όψει του 
σχεδιαζόμενου νέου θεσμικού πλαισίου. 

Αποτελεί ουτοπία να πιστεύει κάποιος ότι διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνητικοί πα-
ράγοντες αναμένουν τις απόψεις της Ιατρικής Κοινότητας προκειμένου να διαμορφώ-
σουν το περιεχόμενο των αποφάσεων και των νομοθετημάτων τους. Η μέχρι τώρα 
ακολουθούμενη πρακτική το εντελώς αντίθετο έχει δείξει γενικώς. Σε κάθε περίπτωση 
οι αποφάσεις αποδεικνύεται οτι είναι προειλημμένες, πράγμα το οποίο καθιστά τον 
διάλογο εντελώς προσχηματικό και μέσο εξυπηρέτησης κυρίως επικοινωνιακών ανα-
γκών. 

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη της οργανωμένης Ιατρικής 
Κοινότητας, σε σχέση με την στρατηγική και τις μεθόδους που πρέπει να μετέλθει, 
προκειμένου να προβάλλει τις τεκμηριωμένες θέσεις της, να διαφυλάξει το δημόσιο 
αγαθό της Υγείας και της περίθαλψης των πολιτών και να προσπίσει την υπόσταση 
των Ιατρών ως λειτουργών της Υγείας. Βασικοί άξονες της επιβαλλόμενης στρατηγι-
κής πρέπει να είναι:

 1. Η επικαιροποίηση, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, του εισηγητικού και διεκδι-
κητικού πλαισίου της Ιατρικής Κοινότητας, για την Υγεία των πολιτών και την προά-
σπιση της υπόστασης του Ιατρικού Δυναμικού. 

2. Η διαμόρφωση και τήρηση κανόνων για ενιαία επικοινωνιακή τακτική. 
3. Η διαρκής εγρήγορση και παρέμβαση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων 

Ιατρικών Οργανώσεων της Ιατρικής Κοινότητας, για τα πάγια και τα τρέχοντα ζητή-
ματα της Υγείας. Μόνο εφόσον συνδυαστούν τα ως άνω στοιχεία, ο διάλογος με τους 
κυβερνητικούς παράγοντες, μπορεί να λάβει ουσιαστικό περιεχόμενο μέσω της ισχυ-
ροποίησης της ιατρικής εκπροσώπησης. 

Εν εναντία περιπτώσει ο διάλογος είτε με την συμμετοχή είτε όχι των εκπροσώ-
πων της Ιατρικής Κοινότητας, θα εξακολουθήσει να έχει προσχηματικό χαρακτήρα 
εξυπηρετώντας απλώς και μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες. 

Σε ένα δημόσιο διάλογο, υπό οποιαδήποτε μορφή, έκαστος των συνομιλητών, 
αναπτύσσει την ισχύ που διαθέτει προκειμένου να αναδείξει τις θέσεις του. Στο διά-
λογο που προαναγγέλει η πολιτική ηγεσία για τα τρέχοντα και τα γενικότερα θέματα 
Υγείας, ενεργοποιεί το σύνολο των εξουσιών που άμεσα η έμμεσα ελέγχει, ήτοι την 
κυβερνητική, την νομοθετική, την διοικητική, την δικαστική και ανάλογα με τις περι-
στάσεις, την εξουσία των ΜΜΕ.

 Η ισχύς που μπορεί να αναπτύξει η Ιατρική Κοινότητα είναι η ενεργοποίηση των 
Φορέων, η συσπείρωση τους και η αγωνιστική εγρήγορση όλων των Ιατρών. Αυτό 
σημαίνει ότι όλες οι Ιατρικές Οργανώσεις, πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή κινητικό-
τητα με διαρκή επικοινωνία, αμφίδρομη ενημέρωση, εκδόσεις αποφάσεων εναρμο-
νισμένων στο πάγιο διεκδικητικό πλαίσιο και διαμόρφωση αγωνιστικού πνεύματος εν 
όψει των εξελίξεων.

 Οι πρόσφατες αρχαιρεσίες των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ανέδειξαν νέα 
Διοικητικά Συμβούλια που οφείλουν να ενεργοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά, 
ενεργοποιώντας την δυναμική τους, στα πλαίσια των πάγιων διεκδικήσεων της Ιατρι-
κής Κοινότητας. Μόνο εφ όσον συνειδητοποιήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι 
η Ιατρική Κοινότητα βρίσκεται σε αγωνιστική εγρήγορση, μπορεί να παραμερίσουν 
την συνήθη αδιαλαξία που επιδεικνύουν, ώστε να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός και 
παραγωγικός διάλογος. 

Οι ώρες αυτές της νομοθετικής κινητικότητας, μπορούν να αποβούν κρίσιμες όχι 
μόνο για την περίθαλψη των πολιτών και την επαγγελματική προοπτική του ιατρικού 
λειτουργήματος, αλλά και για την ίδια την υπόσταση των Ιατρικών Συλλόγων και των 
κλαδικών Ιατρικών Οργανώσεων. Και εδώ έγκειται η ιστορική ευθύνη των Ιατρικών 
Φορέων να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην εντολή των μελών τους και στην 
γενικότερη κοινωνική απαίτηση.
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CMYK

21 σταθμοί ζωής και 
δρομολόγια τρένων 

από τον Νίκο Μανούδη

 Η πρώτη του απόπειρα στη μυθοπλασία είναι η συλλογή διηγημάτων με τίτλο 
«Στον σταθμό... και άλλες ιστορίες» (εκδόσεις Γράφημα), για τον βεροιώτη χημικό 
και συγγραφέα, Νίκο Μανούδη, μετά από τα  θεατρικά του έργα, ενός παιδικού 
και μιας έκδοσης για το τσίπουρο  Στο νέο του βιβλίο είναι συγκεντρωμένα διηγή-
ματα τα οποία κατά καιρούς είχε γράψει, ιστορίες και αναμνήσεις που πάντα ήθε-
λε να μοιραστεί με κάποιους ανθρώπους και δεν τολμούσε ποτέ να τα δώσει την 
μορφή των διηγημάτων, συνηθισμένος περισσότερο στη θεατρική γραφή.

«Η πρώτη απόπειρα έγινε μέσα στην πανδημία αλλά φταίνε και τα χρόνια 
που περνάνε και έτσι προχώρησα στη μυθοπλασία, γράφοντας από αναμνήσεις 
και διηγήσεις των παππούδων από τη μικρά Ασία μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη 
ως μια απόπειρα προβληματισμού για το μέλλον που περιμένουμε…» είπε στις 
«πρωινές σημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση στον ΑΚΟΥ 99.6, μιλώντας για τα 
διαφορετικά συγγραφικά ταξίδια, σε 21 σταθμούς ζωής και δρομολόγια τρένων, 
ελπίζοντας ότι κάθε αναγνώστης θα βρει κάποιο για να ταυτιστεί, να επικοινωνή-
σει και να μοιραστεί μαζί του μία νοσταλγία η μία συγκίνηση…

Το βιβλίο παρουσιάστηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στη γεμάτη φίλους και 
βιβλιόφιλους αίθουσα της Ελιάς, από τον εκδοτικό οίκο, το «Ηλιοτρόπιο» και τον 
Όμιλο Φίλων Θεάτρου Βέροιας. Μίλησαν για αυτό ο εκπαιδευτικός – συγγραφέας 
Φώτης Σιμόπουλος, η φιλόλογος Δέσποινα Καρυπίδου ενώ η φαρμακοποιός – η-
θοποιός Δέσποινα Γιάγκογλου, διάβασε αποσπάσματα. Στο κλείσιμο δέχθηκε τις 
ευχές όλων για καλά ταξίδια στην έκδοση!

Σ. Γκ.

Μικρές ιστορίες του Μουντιάλ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ «AKOU 99,6» ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»

Αρκεί να είσαι λάτρης …

Το 22ο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της ιστορίας 
βρίσκεται προ των πυ-
λών και όλα είναι έτοι-
μα να ξεκινήσουν στα 
γήπεδα του Κατάρ. Το 
ραντεβού με τη «στρογ-
γυλή θεά» έφθασε κι από την Κυριακή για ένα μήνα περίπου, ο πλανήτης θα κινείται στον ρυθμό της.

Καταρχήν, όσο κι αν ένα παγκόσμιο κύπελο πάντα μας ενθουσιάζει ως ποδοσφαιρόφιλους, δεν μπορούμε 
να παραλείψουμε το γεγονός ότι η επιλογή του Κατάρ για τη φετινή διοργάνωση ξεσήκωσε θύελλα διαμαρ-
τυριών για «καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», για «εκμετάλλευση ανθρώπινης εργασίας» και άλλες 
αντίστοιχες παραβάσεις.

Επιπλέον, η ανάθεση της διοργάνωσης στο Κατάρ και όλο το «χρήμα» που συνοδεύει κάθε συζήτηση για 
αυτή τη μικρή πλην όμως ζάπλουτη αραβική χώρα του Περσικού κόλπου, έγινε αιτία για έρευνες διαφθοράς, 
σκανδάλων και χρηματισμού. Τελικά τίποτα δεν αποδείχθηκε και τίποτα δεν στάθηκε ικανό για να κάμψει την 
αντίσταση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που επέμενε στην απόφασή της και όλα είναι έτοιμα (;) για να ξεκινή-
σουν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022

Οι αρχές του Κατάρ υποστηρίζουν ότι το 95% των εισιτηρίων έχει ήδη πωληθεί, τα στάδια είναι έτοιμα, τα 
ξενοδοχεία γεμάτα κι εμείς περιμένουμε με αγωνία τη σέντρα για μια παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση 
από την οποία θα απουσιάζει και πάλι η Ελλάδα, δυστυχώς.

Πάμε όμως και στα δικά μας:
Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ και υπάρχουν τουλάχιστον 5.469.235 λόγοι για να το αναλύσου-

με. Μας αρκεί που την ίδια άποψη έχουν άνθρωποι που ξεκινούν από τον Μπάρακ Ομπάμα και την Άνγκελα 
Μέρκελ μέχρι τον φίλο μου τον Λευτεράκη και τον Βίκο τον λεβέντη τον αρχιληστή.

Συνεπώς, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου δεν χρειάζεται να είσαι μόνο αθλητικογράφος ή πα-
ράγοντας ομάδας, προπονητής ή παίκτης για να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς, να παρακολουθήσεις, 
να γράψεις και να περιγράψεις, αρκεί να είσαι λάτρης.

Κάπως έτσι, στη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδόσφαιρου θα πάρουμε μέρος κι εμείς, μέσα από 
τις στήλες του «Λαού», την ιστοσελίδα του laosnews.gr και τη συχνότητα του «Άκου 99,6» με καθημερινά 
podcasts. Με μικρές ιστορίες για στιγμές του «τρίτου» ημίχρονου αλλά και πρόσωπα -πρωταγωνιστές που ξε-
χώρισαν για κάποιους ιδιαίτερους λόγους.

Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 11 το πρωί θα μεταδίδεται στον «AKOU 99,6» μια ιστο-
ρία μέσω ενός podcast, η οποία θα δημοσιεύεται και σε όλες τις εκδόσεις του «Λαού» για όσο διαρκεί το πα-
γκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Και όλα μαζί θα είναι διαθέσιμα μετά, μέσω του laosnews.gr

Η αντίστροφή μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεκίνησε. Μαζί ξεκίνησε και για την ομάδα 
μας που από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, θα σας παρουσιάσει τις δικές της, μικρές ποδοσφαιρικές ιστορίες. Η 
1η ιστορία έχει τίτλο Μπάλα: Μια δεσποινίς ετών 4.500! Συντονιστείτε!

Χρήστος Μπλατσιώτης

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 

ευχαριστεί θερμά τον Συνεταιρισμό Ταξί Βέροιας, ενόψει της εορταστικής πε-
ριόδου των Χριστουγέννων,  για την προσφορά ειδών στολισμού του Ξενώνα 
Βραχείας Διαμονής της δομής μας, όπου διαμένουν ωφελούμενες μητέρες με τα 
ανήλικα παιδιά τους.  

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς των συμπολιτών μας 
συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 
ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει 
σημαντικά  τον τοπικό μας πολιτισμό.

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Σύλληψη 
στην Ημαθία για 
4 κιλά κάνναβη

Συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 2022 το βράδυ σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Γραφεί-
ου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, 
ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα της οικίας του, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης 
συνολικού βάρους 4 κιλών και 190 γραμμαρίων, ένα 
αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης και μία ζυγαριά 
ακριβείας. 

Επίσης, κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης 10 
γραμμαρίων, που κατείχε σε άλλη οικία του, καθώς 
και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή 
του.



Στη γειτονική Κατερίνη  για 
το τρίτο εκτός έδρας παι-
χνίδι μεταβαίνουν το Σάβ-

βατο (19/11) οι Αετοί Βέροιας. 
Κόντρα στη νεανική ομάδα των 
Πανθήρων, η ομάδα του Ανδρέα 
Οκλαλιώτη στοχεύει προφανώς 
στη συνέχιση του σερί αλλά και 
να απολαύσει το μπάσκετ, όπως 
πράττει από την αρχή της σεζόν.

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για 
τους «ασπρόμαυρους», που θα αντιμετωπί-
σουν με σοβαρότητα το παιχνίδι στην Κατε-
ρίνη, με αντίπαλο μια ομάδα που συνάντησε 
δύο φορές στο παρελθόν και συγκεκριμένα τη 
σεζόν 2017/2018 στη Β ΕΚΑΣΚΕΜ.

Οι Αετοί είχαν επικρατήσει και στα δύο παι-
χνίδια τότε, 62-50 στην Πιερία και 65-42 στο 
ΔΑΚ «Βικέλας».

Τοπρόγραμματης7ηςαγωνιστικής

Βατανιακός – Αιγινιακός (16.00)
ΓΑΣ Αλεξάνδρεια – ΑΚΕ Πιερίας (18.00)
ΑΟΚ Βέροιας – ΑΓΕ Πιερίας (19.00)

ΓΑΣΠ Πάνθηρες – Αετοί Βέροιας (20.30)
Ζαφειράκης Νάουσας – ΓΑΣ Βαφύρας 

(21.00)

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Σαββα-
τοκύριακου 19-20 Νοεμβρίου, στα πρωταθλή-
ματα χάντμπολ ανδρών και γυναικών.

Για την Handball Premier ο Ζαφειράκης 
υποδέχεται τον φορμαρισμένο Δούκα . Ενώ 
για την Α2 ανδρών ο Φίλιππος Βέροιας υπο-
δέδεται στο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ τον Αρη Θεσ/νίκης 

Αναλυτικά:
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
HandballPremier(9ηαγωνιστική)
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- 

Bianco Monte Δράμα
(Τζαφερόπουλος- Μπέτμαν, Κατσίκης)

Έδεσσας 18:00, Αερωπός Έδεσσας 
ManDynamic- ΠΑΟΚ

(Μερτινιάν- Τόλιος, Μεϊμαρίδης)
Νάουσας 18:00, Ζαφειράκης Νάου-

σας- ΑΣΕ Δούκα
(Λινάρδος- Νικολαίδης, Αγγελίδης)
Νέα Κίος 18:00, Διομήδης Άργους- ΕΣΝ 

Βριλησσίων
(Σκλαβενίτης- Χαραλαμπίδης, Τσάκωνας)

Α2Ανδρών
Κιλκίς 19:00, ΓΑΣ Κιλκίς- ΑΕΠ Πανόραμα
(Βαγγελτζίκης- Γκόγκας)
Πανελληνίου 18:00, Πανελλήνιος- Πήγα-

σος Κυψέλης
(Ψύλλος- Δρακόπουλος)
Βύρωνα 18:00, Αθηναϊκός- HC Σαλαμίνα
(Αβράμης- Χρόνης, Ανταλής)
Πάτρας 18:00, Ακαδημία Πάτρας- Ολυμπι-

ακός Κερατσινίου
(Λεφάκης- Σπυρόπουλος, Αντωνόπουλος)
Φιλίππειο 18:00, Φίλιππος Βέροι-

ας- Άρης Θεσσαλονίκης
(Γράψας- Κυριακού)
Λουτρακίου 20:30, Ποσειδών Λουτρακίου- 

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων
(Γερουλάνος- Γερουλάνος, Τσάκωνας)

Σε απολογία κλήθηκε η ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ την Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου, μετά την ένσταση που 
κατέθεσε η Νίκη Βόλου, για αντι-
κανονική συμμετοχή του επιθετι-
κού της «Βασίλισσας» Φλορεντίν 
Μπουόλι ισόπαλο (1-1) ματς μετα-
ξύ των δύο ομάδων.

Αναλυτικά:
«Την Παρασκευή 02.12.2022 

και ώρα 13:00 τις ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
ΝΠΣ 2019, ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 
προκειμένου να συζητηθεί η από 
15.11.2022 ένσταση που υπέβαλε 
η 2η από εσάς για αντικανονική 
συμμετοχή ποδοσφαιριστή της 
1ης από εσάς».
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2022

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

21-11-2022 μέχρι 

27-11-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Στις 2 Δεκεμβρίου εκδικάζεται η ένσταση
της Νίκης Βόλου κατά της ΒΕΡΟΙΑΣΣάββατο 19-11-2022

08:00-14:30 ΝΙ-

ΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑ-

ΔΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 19 

(κοντά στο 6ο Δημο-

τικό σχολείο) 23310-

66755

08:00-14:30 ΠΑ-

ΝΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙ -

ΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7 

23310-28594

08:00-14:30 ΣΙ-

ΜΟΥ ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΠΠΟΥ 4 (πεζόδρομος αγοράς) 23310-

73124

14:30-21:00 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

117 ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 23310-60340

19:00-21:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

21:00-08:00 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 

23310-26757

Κυριακή 20-11-2022

08:00-14:30 ΜΑΤΑΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 18 

(μπροστά από πιάτσα ταξί) 23310-63102

14:30-21:00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΟΥ 2 

& ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 23310-66812

19:00-21:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

21:00-08:00 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 

20 - ΚΤΕΛ 23310-27355

Δευτέρα 21-11-2022

14:30-21:00 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

32 23310-22968

14:30-21:00 ΠΙΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

20 23310-23416

19:00-21:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-

ΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

21:00-08:00 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛ.ΠΛΑΤΑ-

ΝΩΝ 1 (πρώην Κεντρικής 69) 23310-24534

Φαρμακεία

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου των ομάδων 
της Ημαθίας στα πρωταθλήματα χάντμπολ ανδρών

ΕΚΑΣΚΕΜ Α’
Στην Κατερίνη με τους Πάνθηρες για το 7 στα 7 οι Αετοί Βέροιας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμακα που δεν χρειά-

ζονται  και θέλουν   να τα  προσφέρουν στο  Γηροκομείο 
Βέροιας  , το τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
 ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Το Συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας διοργανώνει προ-
σκυνηματική εκδρομή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, στον 
τάφο του Αγίου Παισίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Πολιούχου Θεσσαλονίκης.

Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία Ειρήνης στις 10:00 
π.μ.

Για μετάβαση στο  ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου Σουρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του 
Αγίου Παισίου μέσα στο μοναστήρι και στη συνέχεια επιστρο-
φή στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου με ενδιά-
μεση στάση για φαγητό ή καφέ ή αντίστροφα.

Η συμμετοχή κατ’ άτομο είναι 15 €.
Εγγραφές και πληροφορίες στο Συσσίτιο: 2332502871 

και στα τηλέφωνα 6970354592 (κ. Χριστίνα), 6944676885 (κ. 
Γιώργος) και 6971891895 (π. Νικόλαος Παπαθεοδώρου).

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. Παντελε-
ήμων: 

Την Κυριακή 20 Νοεμβρί-
ου το πρωί θα ιερουργήσει 
στην Ιερά Μονή της Αγίας 
Κυριακής Λουτρού και θα 
τελέσει Χειροτονία Πρεσβυ-
τέρου.  

Τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
το πρωί θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό του Οσίου Αντω-
νίου του Νέου, Πολιούχου 
Βεροίας, με την ευκαιρία της 
εορτής των Εισοδίων της Θε-
οτόκου. Στο τέλος θα τελέσει 
Δοξολογία με την ευκαιρία 
του εορτασμού της ημέρας 

των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άμμο με την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία. 

 Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει 
στον Εσπερινό και στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά 
Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 
FM». 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Φέρεται εις γνώσιν των 

ευσεβών χριστιανών ότι την 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου εορτά-
ζεται η μνήμη του Οσίου Ι-
ακώβου και πανηγυρίζει ο 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
και Οσίου Ιακώβου του νέου 
στο Δ.Δ. Άμμου Βέροιας

Αι ιεραί ακολουθίαι θα τε-
λεσθούν κατά το ακόλουθον 
πρόγραμμα:

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
2022

17.00 Μέγας Πανηγυρι-
κός Εσπερινός μεθ’ αρτο-
κλασίας

19.30 Απόδειπνο και χαι-
ρετισμοί στον Οσιο Ιάκωβο

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
2022

07.00 Ορθρος και Πα-
νηγυρική Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργεία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
κ.κ. Παντελεήμονος.

17.00 Μεθεόρτιος εσπερινός και παράκληση στον Οσιο Ιάκωβο.

«ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ». 
Ο Αρχιερατικός 

Επίτροπος Αλεξανδρείας 
Αρχιμ. Διονύσιος 

Ανθόπουλος, ομιλητής 
την Κυριακή 20 

Νοεμβρίου
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου στίς 

7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέ-
ντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως 
(Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής 
στούς «Ἀκαδημαϊκούς - Πνευματι-
κούς Διαλόγους» θά εἶναι ὁ Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Ἀλεξανδρείας, 
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης 

Διονύσιος Ἀνθόπουλος, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «ὁ Ἅγιος 
τῆς προσφυγιᾶς». 

Εἴσοδος ἐλεύθερη 

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Με την ευκαιρία της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της Υπεραγί-
ας Θεοτόκου, την προσεχή Κυριακή 20 Νοεμβρίου θα τελεστεί Αγρυπνία 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Περιβλέπτου, παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύ-
ρων Βεροίας (οδός Μπιζανίου, κοντά στον Χώρο Τεχνών).

Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής και θα ολο-
κληρωθεί στις 12:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας. 

Ιερός Μητροπολιτικός 
Ναός  Αγίων Αποστόλων Βεροίας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ιερά αγρυπνία επί τη εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου 

θα τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων Βέροιας την 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 21.00-00.30 π.μ. Θα τεθεί σε προ-
σκύνηση λείψανο της Αγίας Αικατερίνης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί καλεί 
τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

-την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
-την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 

2022 
-την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2023
-θέματα που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν 

στην Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύοντος 
Καταστατικού, την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 17:30 
στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας, που 
βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν 1, στη Βέροια. 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (είναι 
επαναληπτική).

Τα θέματα της Ημερήσιας  Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημο-

νικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα στο 2022.
2.Έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού του 2022. 
3.Έγκριση του Προϋπολογισμού του 2023.
4.Προτάσεις προγραμματισμού δράσης  για την επόμενη 

περίοδο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να προ-

σέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, για 
να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του Οργανισμού της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δομών του, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 Νικόλαος Καρατόλιος  Ανδρέας Καπράρας

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ 
Εις τον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα - Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε μέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 
έως 25 Δεκεμβρίου 2022.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 19 

Νοεμβρίου 2022 στις 11.30 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμων στο 
Μετόχι Ημαθίας ο Κων/νος Πετρ.  
Καλογερίδης σε ηλικία 72 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 19 

Νοεμβρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας ο Νικόλαος Ιωαν. 
Σιδηρόπουλος σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 19 

Νοεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέ-
ροιας ο Ηλίας Ελισσ. Οικονομίδης 
σε ηλικία 92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 στις 12.30 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαθιάς Ημαθίας η Αι-
κατερίνη Παπαμανώλη σε ηλικία 71 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 

10 στρέμματα περίπου, 
περιοχή Μακροχωρίου, 

πίσω από το Lidl, με 
ροδακινιές. Τηλ.: 6973 
339030 & 6957 387555.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-
μέρισμα 1ου ορόφου 
επί της οδού Σταδίου 
(μετά τη γέφυρα προς 
Εργοχώρι) εμβαδού 
78 τ.μ., έτους κατα-
σκευής 1975, χρήζει 
α ν α κα ί ν ι σ η ς .  Τη λ : 
2331021523.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 240 τ.μ. στην περιο-
χή Πιερίων, δίπλα στην 
πρώην ALPHA BANK. 
Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 
209 τ.μ., συντελεστής δό-
μησης 1,2, Διογένους με 
Πιερίδων Μουσών γω-
νία, Βέροια. Τηλ.: 2331 
300901, 6944 555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγο-
ρά στο κέντρο της Βέ-

ροιας γκαρσονιέρα μέ-
χρι 50 τ.μ. με ασανσέρ. 
Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενο ι -
κιάζεται στην περιο-
χή ONE SALONICA 
στούντιο μονόχωρο 
του 2008, 6ου ορ’ό-
φου, με ηλεκτρικές 
συσκευές και καναπέ 
κρεβάτι, αέριο, κλιμα-
τιστικό, θέα. Προτείνε-
ται για φοιτητές ΑΤΕΙ 
και κέντρου. Τιμή 270 
ευρώ. Πληροφορίες: 
mapapad@otenet.gr 
6974 792410, ώρες 
10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

του Σαββατοκύριακου

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

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

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο6973735020

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟ-
ΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΩΡΟΛΟΙ Μεζονετα εξαιρετικη ανεξαρτητη με γκαραζ,αποθηκη 
82000€ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ  92 τ.μ Σαν καινουριο ́ 1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ 
ΑΣΦ Ωρ/ση  95000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ 
Οικ.200 τ.μ 50000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πλησιον οικ.170 τ.μ+παλαια Μον/κια  50 τ.μ ΕΥΚΑΙ-
ΡΙΑ 29000€Τωρα 27000
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στρ.6 χιλ.απο κεντρο  με αγροικια παλια τα-
κτοποημ. 75 τ.μ 4000€
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ με οικοπ.500 τ.μ 55000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 25000€  
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4ος καινουριο 113 τ.μ ημιτελες 95000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.340 τ.μ 95000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Μον/κια με αυλη 1Δ-ΣΚ  Α.Θ ερμ.κοπλαμ 280€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς πατριδα 100τ.μ κοπλαμ Α.Θ με αυλη 300€
ΚΥΠΡΟΥ Μονοκ/και ημιυπογ.ανακαινισμενη 2ΔΣΚ 230€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Γκαρς.44 τ.μ 1Δ-Κουζινα wc με Κ.Θερμαμανση 200€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ. Γεώργιο ,Λαζοχώρι, Λυκογιαννη ,Φυτειά, Κουμαρια-
Ν. Νικομήδεια, Αγ. Μαρινα, Μονοσπιτα, Μαρινα, Μελικη
ΝΑΟΥΣΣΑ θεση Μουσταφα οικ.660τ.μ με σ.δ 1,2 ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
35000€
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ όχι μεσιτικα

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 
12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,   3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   
20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

Ενοικιάζεται Πλήρως Επιπλωμένο Διαμέρισμα 

1Δ,Σ-Κ, WC στο Κέντρο

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

Καλλιθέα

Ενοικιάζεται κατάστημα 150μ2 στο κέντρο

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

Βικέλα

Πωλείται Κατάστημα 38μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 500μ2 στο κέντρο της Βεργίνας

Πωλείται Διαμέρισμα 55μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Οικόπεδο 4.000μ2 στο Λοζίτσι

Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 45μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Οικόπεδο 320μ2 στο Εργοχώρι

Πωλείται Μονοκατοικία 135μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Μονοκατοικία 250μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Διαμέρισμα 45μ2 πλήρως Ανακαινισμένο 

και Επιπλωμένο στο Κέντρο της

Θεσσαλονίκης

Πωλείται Αγρός 4.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Πωλείται Αγρός 20.000μ2 στην Αγία Μαρίνα

Ενοικιάζεται Γραφείο 45μ2 στο Κέντρο

Ενοικιάζεται Γραφείο 25μ2 στο Κέντρο

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

ντρο της Νάουσας

Πωλείται Διαμέρισμα 60μ2 στην Αγία Παρασκευή

Πωλείται Διαμέρισμα 115μ2 στην περιοχή Παπάγου

Πωλείται Διαμέρισμα – Γραφείο 78μ2 στο Κέντρο

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Μονοκατοικιών 

50μ2 έκαστη στο Σέλι.

Πωλείται κατάστημα 95μ2 στο Κέντρο

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

Πωλείται Αυτόνομο Κτίριο Δύο Διαμερισμάτων με 

Αποθήκες, Πιλωτή κλπ, στη Βίλα Βικέλα.

Ενοικιάζεται Αυτόνομο Κτίριο – Κατάστημα 60μ2 

ισόγειο, 60μ2υπόγειο και 60μ2 όροφος στο

Κέντρο.

Πωλείται Αγρός 30.000μ2 στη Βεργίνα.

Πωλείται ΑγροΟικόπεδο 4.000μ2 στο Κομνήνιο

Πωλείται Αγροοικόπεδο Παραπλεύρως της Εγνα-

τίας Οδού

Ενοικιάζεται Επιπλωμένο Διαμέρισμα 2Δ,Σ,Κ,WC 

στον Προμηθέα.

Για περισσότερα ακίνητα

και πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο

www.prwtogeros.gr

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Κωδ. Αγγ. ΥΠΕΞ1)

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

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

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

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

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τρύφω-
νος 3, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 
1ΔΣΚWC, πλήρως ανακαι-
νισμένη, επιπλωμένη, με 
ηλεκτρικές συσκευές, 3ος 
όρ., ασανσέρ. Τηλ.: 6937 
458186.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  γκαρ -
σονιέρα, 1ος όροφος, Ανοί-
ξεως 52. Πληρ. τηλ.: 6945 
852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 
εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. 
Διαθέτει μεταλλικό ρολό α-
σφαλείας. Τηλ.: 6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο 
αυτοκινήτων πλήρως εξοπλι-
σμένο. Τηλ.: 6944 860080.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία Ελληνίδα 
για πλύσιμο πιάτων σε σπίτι. 
Τηλ.: 23310 24890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας ε-

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας 
για επιχείρηση εστίασης στο 
κέντρο της Βέροιας. Επιθυ-
μητή η εμπειρία σε ανάλογη 
θέση εργασίας.Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας, 6977588855.

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

nkakaris@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ  αναλαμβάνει  τη 

φύλαξη μικρών παιδιών και 
νηπίων για πρωϊνή ή απογευ-
ματινή απασχόληση με μεγά-
λη εμπειρία. Πληρ. τηλ.: 6972 
318050.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιω-
μένων. Τηλ.: 6945 738276 κα 
Βέτα.

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

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνω-

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
Μ.Α.μ.Α(Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό)

Αναζητούμε Ειδικό Παιδαγωγό ή Ειδική Νηπιαγωγό για απο-
γευματινή ημιαπασχόληση  Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Απαραίτητα προσόντα: 
Εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση ατόμων στο φάσμα 

του αυτισμού, όρεξη και επαγγελματισμό.
Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού

Αποστολήβιογραφικώνστοmamasylog@yahoo.gr

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙ
χειριστέςανυψωτικώνμηχανημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@
almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 
της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων - παραγωγής ειδών δια-
τροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και 
διεθνή αγορά, ZHTOYNTAI γιααπασχόληση στη μονάδα παρα-
γωγής της που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

•ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν 
αιτήσεις στην έδρα της εταιρείας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται φωτοτυπία ταυτότητας ή 
φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).

Αιτήσεις- βιογραφικά σημειώματα μπορούν  να αποστέλλονται 
επίσης στο email hr@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800
ΚΩΔ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ:ΕΡΓΑΤ_202210

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριο Λυκείου
Άνεση στην επικοινωνία & στη 

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

νικών πωλήσεων επιθυμητή όχι απαραίτητη

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

σε νέες τεχνολογίες
Προοπτικές εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους

Πρωινό τμήμα (όχι κυλιόμενο ωράριο)

Αποστολήβιογραφικώνμεφωτογραφίαστοe-mail:
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

ΟΑγροτικόςΣυνεταιρισμόςστονΚρεβατάΗμαθίας,
ζητάει οδηγό Ε΄ κατηγορίας για άμεση πρόσληση.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:www.akinita-hmathias.gr
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Το δικό της τοπικό 
«καλάθι» μέσα από 
την My Veria Card, α-
ποκτά η Βέροια μετά 
το σύμφωνο συνερ-
γασίας που υπέγρα-
ψαν προ ημερών, ο 
εμπορικός σύλλογος, 
η ομοσπονδία επαγ-
γελματιών βιοτεχνών 
Βέροιας, το σωματείο 
ιδιοκτητών καταστη-
μάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ο σύλ-
λογος ζαχαροπλαστών 
και  καταστηματαρ-
χών ζαχαροπλαστών 
και η ΠΑΕ Βέροια, με 
συμπαραστάτη το Ε-
πιμελητήριο Ημαθίας. 
Πρόκειται για την έκδοση μιας κάρτας που δίνει προνόμια στην πόλη, τόσο στους επαγγελματίες και 
τους φορείς, όσο και στους καταναλωτές.

Για την δράση αυτή, δόθηκε χθες το απόγευμα στο δημαρχείο, συνέντευξη Τύπου από την πρόε-
δρο του εμπορικού συλλόγου Αθηνά Τσιπουρίδου, τον πρόεδρο των καταστημάτων καφέ – εστίασης 
Κώστα Σαμανίδη, τον πρόεδρο των Ζαχαροπλαστών Τάσο Παγούρα και τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ 
Βέροια Στέφανο Αποστολίδη, παρουσία του Γιώργου Τσαμήτρου.

 Η δράση ξεκινάει από βδομάδα, «πρωτίστως για να αναπτερώσει το ενδιαφέρον των πολιτών για 
την τοπική αγορά αφού με την επίδειξη της κάρτας αυτόματα οι καταναλωτές θα γίνονται αποδέκτες 
σημαντικών προσφορών και εκπτώσεων σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και  παράλληλα, 
δημιουργείται ένα εργαλείο μάρκετινγκ για τους επαγγελματίες καταστηματάρχες που με τη σειρά τους 
θα προσφέρουν πιο ελκυστικά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους», τόνισε η κα Τσιπουρίδου, προσθέ-
τοντας ότι τα καταστήματα μέλη (θα ονομάζονται my Veria spot) και οι ιδιώτες επαγγελματίες, θα έχουν 
την δυνατότητα να διαφημίσουν δωρεάν για ένα χρόνο την επιχείρησή τους, στο επίσημο site του 
myVeria.gr, στα social media, στο facebook και στο instagram και να συμμετέχουν σε κληρώσεις και 
διαγωνισμούς που θα τρέχουν ανά διαστήματα.

Επιπλέον, προωθείται η συμμετοχή των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες, με ελεύθερη είσοδο 
καταρχάς στους εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της Βέροιας, στη θύρα 4 και στο πέταλο, με την 
επίδειξη της κάρτας. Η δράση περιλαμβάνει και συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
με προνομιακές τιμές για κατόχους της κάρτας σε θέατρα, συναυλίες, κ.λ.π.

«Πολλά καταστήματα περιμένουν να εγγραφούν δωρεάν για τον πρώτο χρόνο», είπε η πρόεδρος δι-
ευκρινίζοντας ότι δεν αφορά ιντερνετικές αγορές, προϋποθέτει την φυσική παρουσία του καταναλωτή 
στο κατάστημα, είναι αυστηρώς προσωπική, κοστίζει 20 ευρώ και πωλείται στα γραφεία των φορέων 
που συμμετέχουν.

Ο Κ. Σαμανίδης, εκτίμησε ότι η Βέροια αξίζει να αγκαλιάσει αυτή τη μεγάλη πρωτοποριακή προ-
σπάθεια που αφορά όλη την πόλη και όλους τους επαγγελματίες και κάλεσε τους συναδέλφους του 
στην εστίαση να την στηρίξουν, ενώ εξήρε την επιμονή του Στέφανου Αποστολίδη για το εγχείρημα. «Η 
προσπάθεια ήταν ομαδική, εγώ έριξα το σπίρτο αλλά η φλόγα μεγάλωσε με τη στήριξη όλων των φορέ-
ων. Δεν το πίστευα ότι θα έχουμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση», είπε και ο κ. Αποστολίδης. Ενημέρωσε 
επίσης ότι  εκτός από την ελεύθερη είσοδο για την ομάδα της Βέροιας, ισχύει η κάρτα και  για την ομά-
δα του Αποστόλου Παύλου που δήλωσε συμμετοχή, ενώ ενδιαφέρον προσφορών δείχνουν  σούπερ 
μάρκετ και βενζινάδικα, που αναμένεται σιγά-σιγά να μπουν κι αυτά στο πρόγραμμα.

«Την κάρτα την αγκαλιάσαμε όλοι οι φορείς και υλοποιήθηκε γρήγορα, εμείς και τα 43 μέλη του συλ-
λόγου μας, θα τη στηρίξουμε και όλα θα πάνε καλά. Μπροστά μας είναι η Βέροια και θα την γλυκάνου-
με», τόνισε ο κ. Παγούρας δίνοντας συγχαρητήρια για την ιδέα και την προώθησή της.

Κλείνοντας ο υπεύθυνος για το στήσιμο του site: MyVeria.gr, Γιώργος Τσαμήτρος, έδειξε την ηλε-
κτρονική σελίδα που είναι ήδη σε λειτουργία.

Σοφία Γκαγκούση

Τα «Βραβεία Τουριστικής Αριστείας» παρουσιάζονται 
την Κυριακή στη “Philoxenia” από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
Εκδήλωση απονομής των πρώτων βραβείων «Τουριστικής Αριστείας» διοργανώνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 στο πλαίσιο της φετινής «Philoxenia» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ-HELEXPO στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση του Σήματος Υπευθυνότητας – Τοπικής Ποιότητας, για το 

οποίο διαγωνίστηκαν για πρώτη φορά σε όλη την τουριστική 
σεζόν του 2022 εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις από 
τις επτά περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα επακολουθήσει η βράβευση 
των επιχειρήσεων που έχουν διακριθεί στο θεσμό της «Του-
ριστικής Αριστείας» για το 2022.

Σκοπός της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι να αποτελέσει έναν δυναμικό νέο θεσμό 
για την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
του τόπου. Με τελικό στόχο την ανάδειξη, την προβολή και 
τη βράβευση των τουριστικών επιχειρήσεων, που ξεχώρι-
σαν και σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις.

Με την απόκτηση του Σήματος οι συμμετέχουσες ε-
πιχειρήσεις θα αποκτήσουν οφέλη, ενώ παράλληλα θα 
δημιουργηθεί ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ τους. 
Ζητούμενο της πρωτοβουλίας είναι και η διαμόρφωση ενός 
αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου-συμφωνίας αρχών και θέσε-
ων, πάνω στο οποίο θα αποτυπωθούν εκείνα τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών σε όλους 
τους κλάδους που εμπλέκονται στο τουριστικό σύστημα της 
Περιφέρειας.

Με την εκδήλωση ολοκληρώνεται μία σειρά πολυεπίπε-
δων δράσεων που έγιναν στο πλαίσιο του έργου «Προώ-
θηση περιφερειακού προτύπου ποιότητας», της Πράξης 
«Τουριστική προβολή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την τόνωση της Αγοράς και της πόλης

Έρχεται από βδομάδα η My Veria Card, με κίνητρα 
για καταναλωτές, επαγγελματίες και φορείς

-Κοστίζει 20 ευρώ, είναι αυστηρά προσωπική και δίνει πολλαπλές ευκαιρίες χρήσης 
–Παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη Τύπου


	19_20_11_22big1
	19-201122g 1
	19_20_11_22big3
	19_20_11_22big4
	19_20_11_22big5
	19_20_11_22big6
	19_20_11_22big7
	19_20_11_22big8
	19_20_11_22big9
	19-201122g 2
	19_20_11_22big11
	19-201122g 3
	19-201122g 4
	19-201122g 5
	19-201122g 6
	19_20_11_22big16

