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Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023
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Ευχές με παραγωγούς και με τον 
κόσμο, αντάλλαξε χθες στη Λαϊκή 

της Βέροιας ο Κ. Καλαϊτζίδης
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ταλέντο 

του ουρολόγου
 Μερκουρίου

 Κόλβατζη

Κ. Βοργιαζίδης για Μουσείο Αιγών: 
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με συνοδοιπόρο από την πρώτη 

στιγμή τον Δήμο Βέροιας 
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Είναι πανελλαδική ή όχι, 
η αύξηση του  τουρισμού;
Τι εννοούσε ο Μητσοτάκης 
όταν είπε στον Τζιτζικώστα 

για χαμηλό αριθμό 
επισκεπτών;

Για επιτυχία και για μεγάλη επιστροφή του ελληνικού 
τουρισμού, έκανε λόγο χθες ο Κυρ. Μητσοτάκης σε σχετική 
εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού και εκτίμησε πως οι 
αφίξεις θα φτάσουν μέχρι τέλος του χρόνου στο 88% 
του 2019 και οι εισπράξεις στα ίδια ή και υψηλότερα.

Με αφορμή την ομιλία του στην Αθήνα, να συσχετίσου-
με και μια αναφορά κατά την επίσκεψή του στη Βεργίνα και 
την ομιλία του στο νέο Μουσείο των Αιγών, απευθυνόμε-
νος στον παρόντα περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολο Τζιτζικώστα. Είπε ο πρωθυπουργός: «Να 
ανοίξω εδώ μία παρένθεση και να πω ότι οι αριθμοί των 
επισκεπτών που έρχονται σε σημαντικούς τόπους ελ-
ληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς παραμένουν κατά 
την άποψή μου χαμηλοί. Αυτό δημιουργεί, αγαπητέ 
Απόστολε, μία πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και καθώς ειδικά 
ο τόπος αυτός αποκτά τις υποδομές που του αρμόζουν, 
πιστεύω ότι πρέπει πράγματι να είναι εθνικός στόχος η 
αύξηση της επισκεψιμότητας. Όχι μόνο από Έλληνες συ-
μπολίτες μας -πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν και 
δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα τη Βεργίνα, τις Αιγές- αλλά και 
από πολίτες όλου του κόσμου οι οποίοι θα ταξιδέψουν επί 
τούτου -και το τονίζω, επί τούτου- για να επισκεφθούν την 
κοιτίδα ενός πολιτισμού ο οποίος στην κυριολεξία, όπως 
είπατε, άλλαξε τον κόσμο».

Τελικά, η μεγάλη επιστροφή του τουρισμού αφορά ή δεν 
αφορά όλη τη χώρα;
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Έλαμψε στη Ρώμη το επιστημονικό ταλέντο
του ουρολόγου Μερκουρίου Κόλβατζη

Μια σημαντική επιστημονική διάκριση σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες από τον νεαρό βεροιώτη χειρουργό-ανδρολό-
γο-ουρολόγο Μερκούριο Κόλβατζη. Στις 08-10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το Παγκόσμιο Συμπόσιο Τα-
λέντων Ενδοουρολογίας(TALENTS SYMPOSIUM) στο οποίο συμμετείχε ως ομιλητής ο κ. Κόλβατζης, αναμφισβήτητα 
μια τιμητική αναγνώριση της  επιστημονικότητας, αλλά και της δεξιότητας του νέου βεροιώτη ουρολόγου. 

Η ομιλία του απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από το επίλεκτο ακροατήριο των καθηγητών και αφορούσε σύγχρο-
νες χειρουργικές τεχνικές σε ασθενείς που πάσχουν από ουρολιθίαση, προστάτη, διάφορες νεοπλασματικές παθήσεις 
κ.α.

Ο Μερκούριος Κόλβατζης έχει εξειδικευθεί στην Ενδοουρολογία και την Ρομποτική Χειρουργική με την εφαρμογή 
laser. Συμμετέχει ενεργά στην ερευνητική ομάδα και είναι υπό την καθοδήγηση του καθηγητή της Σορβόννης Olivier 
Traxer, ο οποίος είναι η πηγή γνώσεων και εμπειρίας που αποκομίζει ο κ. Κόλβατζης.

Συγχαρητήρια στο νεαρό βεροιώτη γιατρό,  με επιστημονικές διακρίσεις και συνέχεια στο έργο του με τον ίδιο ζήλο 
και μεθοδικότητα.

Επίσκεψη του Δικηγορικού Συλλόγου στην Σχολή 
Αριστοτέλους και στο οινοποιείο Χρυσοχόου

Με εκδρομική αμφίεση, χω-
ρίς κοστούμια και μακριά από τις 
δικαστικές αίθουσες βρέθηκαν 
δεκάδες δικηγόροι του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Βέροιας το πρωί 
της Τρίτης(20/12) στην επίσκεψη 
που πραγματοποίησαν στην Σχο-
λή Αριστοτέλους. Πρόκειται για 
μια πρωτοβουλία του νέου προ-
έδρου Στέργιου Σουροβίκη, που 
συνοδεύτηκε με οινογνωσία στο 
γνωστό οινοποιείο Χρυσοχόου. Οι 
δικηγόροι ζήτησαν να επαναλη-
φθούν αντίστοιχες εξορμήσεις που 
συσφίγγουν τις μεταξύ τους σχέ-
σεις και έδωσαν ραντεβού στην 
επόμενη δράση. 

«Πάγκος Αγάπης» χθες στη Λαϊκή της Βέροιας
για τις ανάγκες κοινωνικών συλλόγων 

Ένας Πάγκος Αγάπης 
ενόψει των εορτών, στή-
θηκε χθες Τρίτη στη Λαϊ-
κή Αγορά της Βέροιας με 
πρωτοβουλία των τριών 
Σωματείων πωλητών 
λαϊκών αγορών Ν. Ημα-
θίας και την στήριξη της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας και του δήμου 
(για την λαϊκή της Βέ-
ροιας). Τα τρόφιμα που 
συγκεντρώθηκαν, διανε-
μήθηκαν σε κοινωνικές 
δομές της πόλης, ενώ 
παρόμοιες πρωτοβουλί-
ες θα οργανώσουν τα Σωματεία και στις λαϊκές των άλλων δυο δήμων του Νομού στις 27 Δεκεμβρίου και τα προϊόντα τους  θα δοθούν σε δομές της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας, μαζί με τις 
ευχές των πωλητών λαϊκών αγορών για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους.



Όλα τα δεδομένα από την πορεία του ελληνικού του-
ρισμού το 2022 μας επιτρέπουν να μιλάμε για μια μεγάλη 
επιτυχία καθώς οι αφίξεις αναμένεται να φτάσουν το 88% 
του αριθμού ρεκόρ που σημειώθηκε το 2019 υπογράμμισε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην 
εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «2022 – Η 
μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού». Ο κ. Μητσο-
τάκης είπε ότι ο τουρισμός είναι πυροδότης ανάπτυξης κα-
θώς από τα 15 δισ. που είχε προϋπολογίσει για το 2022 το 
υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προστεθούν άλλα 
3 δισ. έσοδα. Αυτοί οι πόροι κατευθύνονται στην κοινωνία 
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Αν υπάρχει ένας κλάδος όπου οι αριθμοί αντικατο-
πτρίζουν πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός. Όλα τα 
στοιχεία αποτελούν χειροπιαστά μεγέθη. Πράγματι τα δε-
δομένα φέτος μπορούν ανεπιφύλακτα να μας επιτρέψουν 
να μιλήσουμε για επιτυχία και για τη μεγάλη επιστροφή 
του ελληνικού τουρισμού. Οι αφίξεις εκτιμούμε ότι θα 
φτάσουμε μέχρι τέλος του χρόνου στο 88% του 2019 και 
οι εισπράξεις στα ίδια ή και υψηλότερα. Θα προστεθούν 3 
δις σε αυτά που είχαμε στο προϋπολογισμό. Ο τουρισμός 
δεν τροφοδοτεί μόνο τα δημόσια ταμεία, ενισχύει ένα πολύ 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο τουρισμός κινητοποιεί 
τις τοπικές αγορές σε όλα τα επίπεδα σημειώνοντας πως 
φέτος πρέπει να ήταν η καλύτερη χρονιά για την εστίαση 
εδώ και δεκαετίες. «Μετατρέπεται ο τουρισμός και σε ένα 
πεδίο ενεργοποίησης δημόσιων, ευρωπαϊκών και ιδιωτι-
κών κεφαλαίων, στα οποία, αν υπολογιστούν και τα τρα-
πεζικά δάνεια, θα ξεπεράσουν φέτος το 1 δις. Η σημερινή 
εικόνα ευεξίας δεν θα προϋπήρχε αν δεν προϋπήρχε πο-
λύ συστηματική προσπάθεια στήριξης του κλάδου κυρίως 
κατά την περίοδο έκρηξης της πανδημίας» συνέχισε ο κ. 
Μητσοτάκης. «Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Κατευθύναμε 
σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των επιχειρήσεων 
του τουρισμού, μετατρέψαμε τη μερική απασχόληση σε 
πλήρη, να δώσουμε κίνητρα στους εργοδότες να κρατή-
σουν το προσωπικό τους. Ταυτόχρονα, πήραμε ρίσκα, να 
ανοίξαμε την τουριστική αγορά το 2020 σε συνθήκες πρω-
τόγνωρες», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για την αξιοποίηση των τεστ 
και πως κατάφερε η Ελλάδα να ανοίξει την τουριστική αγο-
ρά το 2020. «Και μετά ήρθε το 2021 και είχαμε ζητήματα 
πως θα ταξιδεύουν οι τουρίστες και πως θα βεβαιώνουν 
ότι, είτε έχουν νοσήσει , είτε έχουν εμβολιαστεί», πρόσθε-
σε και θυμήθηκε όταν εκείνος μίλησε σε σύνοδο κορυφής 
για το κοινά αποδεκτό πιστοποιητικό. «Ήμαστε εμείς αυτοί 
που το σχεδιάσαμε, το προτείναμε, έγινε πράξη και κατα-
φέραμε το 2021 να έχουμε μία σχετικά αποδεκτή τουριστι-
κή περίοδο φτάνοντας τα έσοδα στο 50% του 2019. Ήρθε 
η φετινή χρονιά ολικής επαναφοράς για τον τουρισμό, 
παρά το γεγονός ότι και φέτος είχαμε μεγάλες δυσκολίες. 
Ρώσοι τουρίστες δεν ήρθαν. Ουκρανοί δεν ήρθαν. Έκρηξη 
πληθωρισμού, έκρηξη ενεργειακού κόστους. Παρά ταύτα 

ο ελληνικός τουρισμός έκανε αυτή τη επιστροφή», υπο-
γράμμισε.

«Πετύχαμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
Είναι πια μία κατάκτηση για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν 
έτυχε, πέτυχε», τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε 
και για την κρουαζιέρα που έχει επίσης διευρύνει την του-
ριστική περίοδο. «Οδεύουμε σταδιακά προς μία σεζόν 12 
μηνών και έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να το κάνουμε 
γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές της χώρας τουριστικά 
παρθένες. Και ο πολιτιστικός μας τουρισμός έχει ακόμα 
σημαντικότατες προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η σεζόν των 12 μηνών 
δεν πρέπει να αφορά μόνο τους επισκέπτες. αλλά και 
τους συμπολίτες μας και αναφέρθηκε στον εσωτερικό 
τουρισμό. «Το πρόγραμμα ‘τουρισμός για όλους’ θα τρέξει 
και το 2023, αναμένουμε ακόμα μία κλήρωση στα τέλη 
Ιανουαρίου, ίσως και νωρίτερα. Το 2023 αναμένεται να 
είναι και αυτό χρονιά ορόσημο παρά τη μεγάλη διεθνή 
αβεβαιότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις. Δυσκολίες που 
δεν θα κοπάσουν ούτε γρήγορα, ούτε εύκολα. Έχουμε 
μπροστά μας καλές προοπτικές τις οποίες καλούμαστε να 
κατακτήσουμε ενεργοποιώντας τις δικές μας δυνάμεις. Με 
πρώτο στοίχημα τις υποδομές, έργα τα οποία τα έχουμε 
εντοπίσει», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τις πράσινες 
επιλογές και σε επενδύσεις όπως η ηλεκτροκίνηση, η ανά-
πτυξη των ΑΠΕ.

«Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αυτονομία αποτε-
λούν προκλήσεις για τη χώρα και για τον ίδιο τον κλάδο 
του τουρισμού. Παράλληλα με αναβάθμιση τόπων της 
ηπειρωτικής χώρας με πρωτοβουλίες όπως τα απάτητα 
βουνά», συνέχισε.

Βασικό στοίχημα είναι η διεύρυνση της περιόδου, 
επισήμανε και μίλησε για τις εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού. «Θα επαναλά-
βω, όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν, 
έχουμε μοναδικά μνημεία, μοναδικό 
φυσικό περιβάλλον και αυτό σημαί-
νει παράλληλες δράσεις από πλευράς 

κεντρικού κράτους, σημαντικές δημόσιες επενδύσεις, και 
τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεργασία του ιδιω-
τικού τομέα. Εσείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα πά-
ρετε το ρίσκο να επενδύετε σε αυτό που ξέρετε να κάνετε 
καλύτερα», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ξεχωριστή πρόκλη-
ση αποτελεί η επένδυση του ελληνικού τουρισμού στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο. «Συγχαρητήρια για την υπογραφή 
της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πρόκειται για 
μεγάλη επιτυχία. Η πρώτη επαφή ενός επισκέπτη δεν είναι 
με τις εγκαταστάσεις ενός καταλύματος, αλλά με το χαμό-
γελο εκείνου που θα τον υποδεχτεί. Μετά την πανδημία 
μία στις 13 θέσεις στον κλάδο δεν μπόρεσε να αναδειχθεί. 
Υπήρξαν συμπολίτες μας που εργάζονταν διαβιώντας σε 
κακές συνθήκες. Σίγουρα αυτές οι πρακτικές αποτελούν 
εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει και αυτές οι εξαιρέσεις να 
εξαφανιστούν τελείως από το χάρτη. Ποιοτικές υπηρεσίες 
στον επισκέπτη ξεκινούν από ποιητικές συνθήκες στον ερ-
γαζόμενο. Οι εργοδότες να μη διστάζουν να ανταμείψουν 
τον κόπο και την προσπάθεια των υπαλλήλων τους χορη-
γώντας έξτρα μπόνους», τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε 
και για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής εκπαίδευσης 
«ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι μισθοί στη χώρα μας 
είναι ακόμα χαμηλοί».

«Θέλουμε όχι μόνο ανοιχτή αλλά και εύρυθμη αγορά 
και αυτό σημαίνει σεβασμό στους ανθρώπους που εργά-
ζονται στον τουρισμό», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε 
επίσης ότι οι προοπτικές είναι λαμπρές. «Μπορούμε να 
συνεχίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτή την εξαιρετική 
σχέση την οποία έχουμε αναπτύξει. Σε αυτή την πορεία 
θέλω να συνεχίσουμε. Παρά τις δυσκολίες να γνωρίζετε ότι 
θα έχετε στο πρόσωπό μου πάντα έναν σύμμαχο που έχει 
αποδείξει διαχρονικά ότι γνωρίζει καλά τα ζητήματα του 
τουρισμού και μπορεί να δει τις σημαντικές προοπτικές οι 
οποίες προδιαγράφονται για το μέλλον. Πιστεύω ότι όλες 
οι διεθνείς τάσεις μπορούν να δουλέψουν προς όφελός 
μας. Όλοι θα αναζητούν ολοένα και περισσότερο μοναδι-
κές εμπειρίες. Και αν κάποιος κληθεί να διαλέξει να δαπα-
νήσει χρήματα σε μια καταναλωτική ανάγκη ή σε ένα ταξίδι 
είναι πιο πιθανό πια ότι θα επιλέξει το δεύτερο και όχι το 
πρώτο. Έχουμε βάλει τα θεμέλια , ξέρουμε που θέλουμε 
να πάμε τον ελληνικό τουρισμό και είμαι σίγουρος ότι με 
το δικό σας κόπο και εργατικότητα θα μπορέσουμε και το 
2023 και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν να είναι χρόνια 
μεγάλης επιτυχίας για τον ελληνικό τουρισμό και ταυτόχρο-
να για την ελληνική οικονομία», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ευχές με παραγωγούς, με προέδρους 
των σωματείων τους και με τον κόσμο, αντάλλαξε 

χθες στη Λαϊκή της Βέροιας ο Κ. Καλαϊτζίδης

Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά της Βέροιας, που γίνεται κάθε Τρίτη, 
έκανε χθες  ο Αντιπεριφερειάρχης  Κώστας Καλαϊτζίδης, όπου συ-
ναντήθηκε με εμπόρους και παραγωγούς στους πάγκους τους και  
αντάλλαξε μαζί τους αλλά και με τον κόσμο, ευχές για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων.

Συναντήθηκε επίσης με τους προέδρους των Σωματείων Λαϊκών 
Αγορών και Παραγωγών, που φέτος με μεγάλη χαρά υλοποιούν 
με τον καλύτερο τρόπο την πρωτοβουλία «Πάγκος Αγάπης», συ-
γκεντρώνοντας   τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης που θα 
διατεθούν σε κοινωνικές δομές της Ημαθίας στο πλαίσιο αντίστοιχης 
πρωτοβουλίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 
το «Καλάθι Αγάπης». Για τη συνάντηση που είχε μαζί τους, ο Κώ-
στας Καλαϊτζίδης, δήλωσε: «Οι άνθρωποι των Λαϊκών Αγορών της 
Ημαθίας είναι αξιέπαινοι, μας δείχνουν τον δρόμο της αλληλεγγύης 
και της προσφοράς και δεν μπορούμε παρά να είμαστε στο πλευρό 
τους και να προσπαθούμε ΜΑΖΙ» .

Την προστάτιδά τους 
Αγία Αναστασία 

τη Φαρμακολύτρια, τιμούν αύριο 
οι Φαρμακοποιοί Ημαθίας 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας, την Πέμπτη 22 Δεκεμβρί-
ου,  τιμά την προστάτιδά του Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια και 
τελεί, στον ιερό ναό Αγίας Παρασκευής, όπου το παρεκκλήσι της Α-
γίας Αναστασίας (Πασά Κιόσκι), μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
κεκοιμημένων μελών αυτού.

Όσοι φαρμακοποιοί επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν με τα 
ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023
Παρατείνεται 
η προθεσμία

 καταβολής τελών 
κυκλοφορίας 

και για τη θέση των 
οχημάτων σε 

εκούσια ακινησία

Με απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υφυ-
πουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος, παρατείνεται η προθεσμία για την 
καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2023, κα-
θώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια 
ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βεσυρόπουλος ανέ-
φερε: «Σε συνέχεια σειράς παρεμβάσεων της 
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με γνώ-
μονα τη διευκόλυνση των Ελλήνων φορολο-
γούμενων, προχωράμε σε δίμηνη παράταση 
για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 
2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια 
ακινησία, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουν αυτή την υποχρέωση».

Μητσοτάκης: «Τα δεδομένα φέτος μας επιτρέπουν να μιλήσουμε
 για επιτυχία και για τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού»



Οι μαθητές και οι καθηγητές του Δη-
μοτικού Ωδείου της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροι-
ας συμμετέχουν στις Χριστουγεννιάτικες 
δράσεις της πόλης με αποκορύφωση τις 
δύο συναυλίες που οργάνωσαν για τις 
ακόλουθες μέρες στην Αντωνιάδεια Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών:  

Πέμπτη 22/12, 17:00 & 19.30
Μαθητική Συναυλία Χριστουγέννων  

του Δημοτικού Ωδείου της ΚΕΠΑ Δήμου 
Βέροιας  

Νότες Χριστουγέννων  
Οι τάξεις  προκαταρκτικής και κατω-

τέρας και  οι τάξεις μέσης και ανωτέρας  
των τμημάτων πιάνου, κιθάρας,  βιολιού, 
τσέλου, φλάουτου, μονωδίας, κλαρινέ-
του, βυζαντινής μουσικής, των καθηγη-
τών Θ.Ρεπάνη, Π.Φιρτινίδου, Ν.Τζήμα, 
Π.Φάκα ,Β.Φωκά , Π.Ρίστα, Χρ.Σαρκατζή, Β.Βαλαβάνη, Γ.Στ. 
Βλάχου, Δ Καϊλόγλου, Δ. Δομενικιώτη, Μ. Παναγιωτοπούλου, 

Θ. Γοβατζιδάκη, Μ.Χαϊδου, Μ. Κολοκο-
τρώνη σε χριστουγεννιάτικα έργα λόγιας 
μπαρόκ-κλασικής μουσικής  αλλά και πα-
ραδοσιακά -  μοντέρνα χριστουγεννιάτικα 
κομμάτια για σόλο όργανα ντουέτο και 
τρίο.

Είσοδος ελεύθερη
Παρασκευή 23/12, 20.00
Μουσικά Σύνολα – Ορχήστρες του 

Δημοτικού Ωδείου της Κ.Ε.Π.Α Δήμου 
Βέροιας

Happy Christmas 
Το ορχηστρικό σύνολο του Δ.Ω.Β 

με μαέστρο την Νάντια Μοχάμετ και  
το κιθαριστικό –ορχηστρικό σύνολο 
ARTGUITTARISTAS με μαέστρο τον 
Πέτρο Ρίστα παρουσιάζουν  χριστου-
γεννιάτικες συνθέσεις σε έργα των J. 

STRAUSS ,P.IL TCHAIKOVSKY  J.LENNON –WHAM 
Είσοδος ελεύθερη 
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Συνεχίζονται οι χριστουγεννιάτικες 
δράσεις στη Στέγη

Βραβείο του Ευρωπαϊκού 
Σήματος Γλωσσών 

στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας τιμήθηκε 
με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / 
Erasmus+, στην Αθήνα, για την υλοποίηση προγράμματος eTwinning, σχολικού 
έτους 2019-20. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού παιδείας, 
κ. Νίκης Κεραμέως. 

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Baba Yaga meets Froschkönig» (Η μάγισσα από τα 
ρωσικά παραμύθια συναντάει τον Πρίγκιπα Βάτραχο), υλοποιήθηκε από τους μα-
θητές της ΣΤ΄ τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου, στα πλαίσια του μαθήματος της 
γερμανικής γλώσσας, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Ελένη Βουλιουβάση και σε 
συνεργασία με μαθητές από τη Γερμανία και την Ουκρανία.  

Μέσα από την πλούσια παράδοση των παραμυθιών, οι μαθητές επιχειρούν μια 
πολιτιστική προσέγγιση της Ευρώπης και ανακαλύπτουν πολιτιστικά και πολιτισμι-
κά στοιχεία άλλων χωρών, δίνοντας έμφαση στις ομοιότητες. Παράλληλα, έγινε μια 
σύνδεση της παράδοσης με την τεχνολογία, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν ήρω-
ες κλασσικών παραμυθιών για να γράψουν συνεργατικά σύγχρονα παραμύθια που 
διαδραματίζονται στη σημερινή εποχή.

Επιπροσθέτως, το έργο τιμήθηκε με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότη-
τας και πήρε την πρώτη θέση στον 67o Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό με τίτλο «EUnited 
– Europa verbindet».  

Το βραβείο παρέλαβε η Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Ελένη Βουλιουβάση. Στην εκδή-
λωση απονομής παραβρέθηκαν ο Δ/ντής του 8ου Δ.Σ. Βέροιας κ. Κυριάκος Μήτκας 
καθώς και η Διευθύντρια Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας κ. Ευθυμία Γώτη.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Παρασκευή 

12 Δεκεμβρίου 2022 
, με αφορμή τις Εορ-
τές των Χριστουγέν-
νων , πραγματοποι-
ήθηκαν επισκέψεις 
από τοπικούς φορείς 
της Πολιτείας μας , 
στην Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙ-
ΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΒΕΡΟΙΑΣ.:

-Σωματείο ΔΕΥ 
Βέροιας με τους

κ.Τσακτάνη Ηλία 
Πρόεδρο Δ.Σ.Σωμα-
τείου Εργαζομένων, 
κ.Αχτσή Θωμά Γ.Δ/
ντή ΔΕΥΑΒ , κ.Τσια-
πάρα Αικατερίνη Α-
ντιπρόεδρο Δ.Σ.Σω-
ματείου Εργαζομέ-
νων και κ.Σιαφαρίκα 
Δημήτριο Ταμία Δ.Σ.
Σωματείου Εργαζο-
μένων και

-Τα Παιδιά της Ά-
νοιξης με τους κ.Νόρα Σαρκατζή Πρόεδρο Δ.Σ.Τα Παιδιά της Άνοιξης ,κ.Νίκο Εμμανουήλ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ,κ.Χρήστο Δάνογλου 
Ταμία Δ.Σ. και τους εκπαιδευόμενους Δημήτρη και Σωτήρη,

ενισχύοντας το κοινωνικό έργο του Γηροκομείου Βέροιας , με διανομή πάνες προστασίας , κουβέρτες ,υποστρώματα ,μαξιλα-
ροθήκες και κεράσματα για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

Τα Δ.Σ.της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και Αδελφάτου Γηροκομείου Βέροιας εύχεται ότι το καλύτερο για Τα 
Παιδιά της Άνοιξης και στο Σωματείο ΔΕΥ Βέροιας και τους ευχαριστεί εκ βάθους καρδιάς  για την έμπρακτη στήριξη , συνεργα-
σία και αλληλεγγύη τους με το  Γηροκομείο της Βέροιας.  

Εκ της Δ/νσεως 

Σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο  Βέροιας
«Ο Σαϊτσής – το Πνεύμα των 

Χριστουγέννων επιστρέφει στην πόλη»
Οι Φίλοι του Πολυκεντρικού 

Μουσείου των Αιγών και του Δι-
κτύου του και η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Ημαθίας συνδιοργανώνουν με 
την Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας 
την χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
«Ο Σαϊτσής – το Πνεύμα των Χρι-
στουγέννων επιστρέφει στην πό-
λη», σήμερα Τετάρτη 21/12 (ώρα 
8 μ.μ.) στο Βυζαντινό Μουσείο της 
Βέροιας.

Πρόκειται για μια σύνθετη γιορ-
τινή δράση, στην οποία οι κάτοι-
κοι της γειτονιάς και οι φίλοι της 
Κίνησης Πολιτών, τραγουδώντας 
τα κάλαντα και κουβαλώντας χριστουγεννιάτικα λάβαρα, διασχίζουν τα στενά της Κυ-
ριώτισσας, για να καταλήξουν στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας, όπου θα ακουστεί 
η απαγγελία χριστουγεννιάτικων κειμένων και θα προβληθεί η ταινία «Ο Σαϊτσής» (πα-
ραγωγή: Κίνηση Πολιτών Κυριώτισσας), το σενάριο της οποίας βασίζεται σε μια παλιά 
βεροιώτικη χριστουγεννιάτικη ιστορία που διέσωσε η αείμνηστη Βούλα Χατζίκου.

Για να νιώσουμε τα Χριστούγεννα αλλιώς… Βεροιώτικα!



Με τη συμμετοχή 
μαθητών της ΣΤ’ Τάξης 
από δεκαπέντε (15) 
σχολεία Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου 
Βέροιας και την ανάπτυ-
ξη αντίστοιχου αριθμού 
θεμάτων, ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία οι εργα-
σίες του «6ου Δημοτικού 
Συμβουλίου Παίδων 
Δήμου Βέροιας» στην 
αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Παίδες - Δημοτικοί 
Σύμβουλοι μπόρεσαν να 
συζητήσουν και να το-
ποθετηθούν αναφορικά 
με τις εισηγήσεις των 
μελών της συνεδρίασης 
και να δέχθηκαν απα-
ντήσεις από τους αρμό-
διους αντιδημάρχους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους και να συζητήσουν για τα 
παρακάτω θέματα: 

• Προβλήματα της πόλης
• Η πόλη μου, η χώρα μου και ο κόσμος
• Τουριστική αναβάθμιση της πόλης μας και η προβολή 

των μνημείων της
• Εγώ και εσύ μαζί – ΑΜΕΑ
• Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στον Δήμο Βέροιας
• Αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες
• Ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων
• Μιλώ για την πόλη μου και το περιβάλλον που 

ζω
• Μιλώ για την πόλη μου-Μακροχώρι και τον 

τόπο που ζω
• Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου
• Έλλειψη υποδομών δημιουργικής απασχόλη-

σης εκτός σχολικού περιβάλλοντος
• Λειτουργία παιδικής χαράς
• Ένας ήλιος να προβάλει στη στέγη του σχο-

λείου μας
• Προβλήματα και προτάσεις-Δημοτικό διαμέρι-

σμα Μακεδονίδος
• Οι Πρόσφυγες
Τη συνεδρίαση χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Βέροι-

ας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, η Αντιδήμαρχος 
Παιδείας, κα Συρμούλα Τζήμα, η Προϊσταμένη Α/
βάθμιας Εκπαίδευσης, κα Ευθυμία Γώτη και οι 
Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, κα Αικατερίνη 
Παπαγεωργίου και κ. Νίκος Αμανατίδης. Διαδικτυα-
κό χαιρετισμό έκαναν η Συνήγορος του Παιδιού κα 
Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Μπαχαράκης.

Στα ερωτήματα των μαθητών, πέραν του Δη-
μάρχου, απάντησαν οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής 

Πολιτικής, Καθαριότητας και Τουρισμού, κα Γεωργία Μπα-
τσαρά, κ. Βασίλης Παπαδόπουλος και κ. Λάζαρος Ασλανί-
δης.

Με ευθύνη του Δήμου κρατήθηκαν τα Πρακτικά της 
Ολομέλειας της Συνεδρίασης 2022 του 6ου Δημοτικού 
Συμβουλίου των Παίδων Βέροιας σε ηλεκτρονική μορφή. 
Η συνεδρίαση προβάλλεται στο κανάλι του Youtube του 
Δήμου Βέροιας.

www.youtube.com/@dimos-verias.
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Δημοσίως «Ευχαριστώ» 
το Νοσοκομείο της Βεροίας
Στις 16 του μηνός ημέρα Παρασκευή, ένα δυσάρεστο πε-

ριστατικό, με ανάγκασε να καλέσω εσπευσμένα  το «ΕΚΑΒ»,  
όπου σε πολύ λίγο χρόνο με μετέφερε στο Νοσοκομείο της 
Βέροιας. Η φροντίδα νοσηλείας εντός του οχήματος, ήταν υπο-
δειγματική. Ακολούθως στο Νοσοκομείο με υποδέχτηκαν δύο 
ειδικευόμενοι  γιατροί οι κ.κ. ΜΗΤΣΑΣ Άγγελος της Χειρουρ-
γικής και ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος της ΩΡΛ. 

Ο τρόπος προσέγγισης  του προβλήματος μου, από τους 
δυο «Ευέλπιδες» των δύο ειδικεύσεων της Ιατρικής Επιστήμης 
ήταν εξαιρετικός. Δεν γνώρισα στη ζωή μου τέτοια σημάδια 
ανωτερότητας και καλοσύνης τόσο «υψηλά»  από τους δύο 
γιατρούς, όσο και από  το νοσηλευτικό προσωπικό, που υπο-
στηρίζει επάξια τη νοσηλευτική διακονία. Συνοπτικά έμαθα στο 
νοσοκομείο της Βέροιας: τι σημαίνει ανιδιοτέλεια και αλτρουι-
σμός. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους για τη ζεστή υποδοχή και 
ιατρική περιποίηση. 

Εν όψει των εορτών «Χρόνια πολλά» σε όλους και «πάν 
ποθητόν»!

Στ. Καραγιάννης
Καθηγητής ΑΕΙ Αθηνών     

Κ. Βοργιαζίδης για το νέο Μουσείο των Αιγών: 
Παραδίδεται στην τοπική κοινωνία, ένα έργο, 
με συνοδοιπόρο από την πρώτη στιγμή τον 
Δήμο Βέροιας και το Δημοτικό Συμβούλιο

Για τη σημαντι-
κή συμβολή του 
Δήμου Βέρο ιας 
που το 2013 είχε 
παραχωρήσει δω-
ρεάν στο Υπουρ-
γείο Πολιτ ισμού 
δημοτικό οικόπεδο 
141 στρεμμάτων 
στην Βεργίνα με 
σκοπό την ανέγερ-
ση αρχαιολογικού 
μουσείου, αναφέ-
ρεται σε δήλωσή 
του, ο Δήμαρχος 
Βέροιας, κ. Κων-
σταντίνος Βοργια-
ζίδης. 

«Ένα έργο που 
μπήκε σε τροχιά 
υλοποίησης εδώ 
και μία δεκαετία 
παραδίδεται στην 
τοπική κοινωνία. 
Σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ς 
από την πρώτη 
στιγμή ο Δήμος 
Βέροιας και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, 
το οποίο το 2013, 
επί Δημαρχίας της 
κας Χαρούλας Ου-
σουλτζόγλου, είχε 
λάβε ι  απόφαση 
«Έγκρισης οριστικής δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα δημοτικής έκτασης της 
Τοπικής Κοινότητας Βεργίνας, έκτασης 141.002,45 τ.μ. στο Υπουργείο Πολιτισμού για την 
ανέγερση αρχαιολογικού μουσείου».

Ως ατμομηχανή και αναπτυξιακό πόρο για την Ημαθία χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Βέροιας 
το πολυαναμενόμενο Νέο Πολυκεντρικό Μουσείου των Αιγών. Με αφορμή τα εγκαίνια από 
τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την έναρξη λειτουργίας του, ο κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης δήλωσε:

«Χωρίς αμφιβολία το Νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών λειτουργεί ως ισχυρός πόλος 
έλξης επισκεπτών και επιστημόνων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας το νέο 
Πολυκεντρικό Μουσείο ενοποιεί και καθορίζει τη πολιτιστική διαδρομή στον αρχαιολογικό 
χώρο των Αιγών, της πρώτης πόλης των Μακεδόνων, του ανακτορικού κέντρου και τόπου 
ταφής της δυναστείας των Τημενιδών. Της δυναστείας όπου επί τρεισήμισι αιώνες κυριάρχη-
σε στην Μακεδονία, την Ελλάδα και σε ολόκληρη την οικουμένη, δια του Φιλίππου Β΄ και του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ένα όραμα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα. Η μετάδοση της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, προωθώντας τις αρχές της πολιτισμικής μας δημοκρατίας και της μάθησης, αποτελεί το 
θεμέλιο και το κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής προσπάθειας σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Δημοτικό 
Συμβούλιο Παίδων Δήμου Βέροιας
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ:
 «Καταδικάζουμε 

οποιοδήποτε επεισόδιο 
βιαιοπραγίας λαμβάνει 

χώρα εναντίον 
εκπαιδευτικών στον 

ευαίσθητο σχολικό χώρο»
 Από τον Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας ανα-

κοινώνονται τα εξής: 
« Το Δ.Σ του συλλόγου μας πληροφορήθηκε το νέο επεισό-

διο χειροδικίας εναντίον εκπαιδευτικού από γονέα, που έλαβε 
χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε σχολείο της περιοχής μας.

Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αύξη-
ση τέτοιων θλιβερών περιστατικών εναντίον των εκπαιδευτικών 
στο ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον. Χωρίς αντίρρηση το σχο-
λείο αντανακλά σαν καθρέφτης την κοινωνία και τα προβλή-
ματά της. Αποδέκτες αυτών των προβλημάτων, πολλές φορές 
σαν  «σάκος του μποξ» γίνονται οι εκπαιδευτικοί των σχολείων 
μας. Η  πραγματικότητα αυτή οφείλεται ασφαλώς σε πολλούς 
παράγοντες ανάμεσα σε άλλους στα σοβαρά κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες 
μαθητών-μαθητριών, στην απαξίωση του ρόλου  εκπαιδευτικών 
και εκπαίδευσης από πολλούς γονείς, ΜΜΕ αλλά και τις εκά-
στοτε ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Ακόμη, και η ελλιπής 
στελέχωση των σχολικών δομών από εξειδικευμένους εργαζό-
μενους - κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους- που μπορούν 
να διαχειριστούν  τα σοβαρά αυτά ζητήματα, διογκώνει τη δύ-
σκολη κατάσταση εντός του σχολικού πλαισίου. Το εργασιακό 
περιβάλλον των εκπαιδευτικών μεταμορφώνεται καθημερινά 
σε περιβάλλον αστάθειας, επαγγελματικής απαξίωσης, υπερ-
φόρτωσης και κινδύνου, χαρακτηριστικά που, όπως έχει δείξει 
η εμπειρία των τελευταίων ετών, απειλούν δυστυχώς σε πολλές 
περιπτώσεις τη σωματική ακεραιότητα του εκπαιδευτικού της 
τάξης!

   Ως Σύλλογος των Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας καταδικά-
ζουμε απερίφραστα οποιοδήποτε επεισόδιο βιαιοπραγίας λαμ-
βάνει χώρα  εναντίον εκπαιδευτικών στον ευαίσθητο σχολικό 
χώρο και κάθε τέτοιου είδους συμπεριφορά θα μας βρει απένα-
ντι τους.     Τα όποια προβλήματα εμφανίζονται εντός του σχο-
λείου είναι σίγουρο πως δεν επιλύονται με τέτοιες μεθόδους. Τα 
σχολεία είναι χώροι μάθησης, γνώσης και δημιουργίας, χώροι 
στους οποίους μαθητές και μαθήτριες με το συντονισμό και 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών διδάσκονται αρχές όπως 
η ισότητα, η ισοτιμία, η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη, η 
επίλυση προβλημάτων και διαφορών με δημοκρατικό τρόπο 
και συζήτηση. Στα σχολεία δεν υπάρχει χώρος για την επίλυση 
όποιας διαφοράς με τη βία.

  Έχουμε επίγνωση των αιτιών  που γεννούν αυτές τις α-
ντιδράσεις και βίαιες συμπεριφορές. Δε θα δεχτούμε ο νόμος 
της ζούγκλας- που δυστυχώς εξαπλώνεται σε πολλές πτυχές 
της κοινωνίας και της κοινωνικής ζωής-  να εισχωρήσει και να 
κυριαρχήσει στα σχολεία μας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το 
πρόσφατο περιστατικό τέτοιας συμπεριφοράς. Είναι απαραίτη-
το και αναγκαίο να τεθεί ως προτεραιότητα από του Υπουργείο 
παιδείας και όλους τους κοινωνικούς φορείς η αντιστροφή του 
αρνητικού κλίματος έναντι της εκπαίδευσης και των εκπαιδευ-
τικών. Είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία των 
σχολικών μονάδων απέναντι σε συμπεριφορές και πρακτικές 
που βάζουν σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ»

Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 
22 Δεκεμβρίου στη Νάουσα

Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση: 

«Ο Κήπος των ευχών 
από την  ομάδα «La 
Petite Marguerite» 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο πλαίσιο των φετινών Χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων, διοργανώνει δράσεις για παιδιά την Τετάρτη 21 και την 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 με αφετηρία την 
Πλατεία Καρατάσου η καλλιτεχνική ομάδα «La Petite Marguerite» παρουσι-
άζει ένα διαδραστικό Bubble Show «Ο Κήπος των ευχών – Christmas street 
bubble performance show» που βασίζεται στην ιδέα του παιχνιδιού με την 
σαπουνόφουσκα. Παράλληλα, ο Άγιος Βασίλης θα κινείται στο κέντρο της 
πόλης και θα μοιράζει συμβολικά δώρα στα παιδιά στην Πλατεία Καρατάσου. 
Συμμετέχει ο Ιππικός Σύλλογος Νάουσας «Ο Πήγασος».

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης»  η καλλιτεχνική ομάδα «La Petite Marguerite» θα παρουσιά-
σει το μοναδικό χριστουγεννιάτικο Διαδραστικό Show «La Petite Marguerite 
Christmas bubble performance show», στο οποίο γονείς και παιδιά βιώνουν 
μια κοινή εμπειρία μέσα από το παιχνίδι με τις σαπουνόφουσκες.

Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Η Stand Up Comedy 
παράσταση “μη άσματα” 

στη Βέροια 

Το εορταστικό πρόγραμμα του Ωδείου Φίλιππος Βέ-
ροιας ξεκίνησε και προσθέτει στο πρόγραμμα του μια α-
κόμη παράσταση-έκπληξη με ελεύθερη είσοδο στο μικρό 
θεατράκι του Ωδείου Φίλιππος Βέροιας. 

Μια ξεχωριστή βραδιά με τους Αλέξανδρο Χαριζάνη 
και Θανο Αυγερινό. Η παράσταση “μη άσματα” που έκανε 
φέτος το καλοκαίρι περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, έρχεται 
στο Ωδείο Φίλιππος Βέροιας την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 
στις 21:00. 

Το μουσικό και κωμικό αυτό ντουέτο έρχεται για μια 
μόνο εμφάνιση στο Ωδείο Φίλιππος Βέροιας κουβαλώ-
ντας στις αποσκευές του ολόφρεσκα αλλά και παλιότερα 
τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ (από τους ίδιους) 

Είσοδος ελεύθερη!  Δυνατότητα κράτησης θέσεων: 
23310 67060 (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 15:30-20:30) 

Τα Ρουγκάτσια, 
αναβιώνει το Λύκειο 

των Ελληνίδων Βέροιας 
Ένα από τα παλαιό-

τερα  έθιμα της Μακεδο-
νίας,  τα Ρουγκάτσια θα 
αναβιώσουμε ως Λύκειο 
των Ελληνίδων Βέροιας 
την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου  
σε κεντρικούς δρόμους 
της Βέροιας συνοδεία 
ζουρναδων. 

Πρόκειται για άνδρες 
φουστανελοφόρους που 
φέρουν σπαθιά και επί 
Τουρκοκρατίας προφύ-
λαγαν τους κατοίκους α-
πό επιθέσεις ληστών το 
διάστημα του 12 ήμερου. Εμείς θα επισκεφτούμε το Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρχη , το Δήμαρχο  
και αλλες αρχές του τόπου μας και κατά τη διάρκεια της 
πορείας μας θα σταυρώνουμε  τις εισόδους των σπιτιών 
και των καταστημάτων για υγεία και ευημερία.

Το ΔΣ



Την Τετάρτη  14 Δεκεμβρίου μέ-
σω του προγράμματος κοινωνικο-
ποίησης/ κοινωνικών σχέσεων, η 
Μ.Α.μ.Α για ακόμα μία φορά είχε 
μια εκπληκτική συνεργασία με τον 
καταξιωμένο chef κο. Ανδρέα Λαγό.
Σε συνεργασία με την κα. Κόγια Μα-
ρία οι έφηβοι του ΚΔΑΠ μαγείρεψαν 
γλυκές νοστιμιές αυτήν τη φορά! 
Μέσα σε ένα κλίμα γιορτής, χαράς 
και αγάπης τα παιδιά με την καθο-
δήγηση του κυρίου Λαγού και τη 
βοήθεια της κυρίας Κόγια, έφτιαξαν 
τις συνταγές που μοιράστηκε μαζί 
μας ο chef.Η χαρά των παιδιών δεν 
μπορεί να περιγράφει με λόγια! Το 
αποτέλεσμα δεν μπορούσε παρά να 
είναι εκπληκτικό, πεντανόστιμο και 
λαχταριστό, καθώς το κύριο συστα-
τικό ήταν η αγάπη! Από όλους τους 
συμμετέχοντες στην ομάδα μαγειρι-
κής ένα μεγάλο ευχαριστώ στον chef 
Ανδρέα Λαγό καθώς και στην κυρία 
Κόγια Μαρία για την άμεση ανταπό-
κριση στο κάλεσμά μας!

Επιχείρηση τζιντζερόσπιτα!!! 
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου μία 

ομάδα των μικρών μας παιδιών ε-
πισκέφτηκε το εργαστήρι της κυρίας 
Κόγια Μαρίας για να φτιάξουν τζι-
ντζερόσπιτα. 

Σε ένα ζεστό κλίμα φιλοξενίας, α-
γάπης, χαρούμενης διάθεσης μικροί 
και μεγάλοι μπήκαμε στους γλυκούς 
ρυθμούς των Χριστουγέννων! Ο πά-
γκος εργασίας ήταν γεμάτος λιχου-
διές και τα παιδιά με την καθοδήγη-
ση και τη βοήθεια της κυρίας Κόγια 
και της κυρίας Μαρίας κατασκεύα-
σαν το δικό τους γλυκό χριστουγεν-
νιάτικο σπιτάκι τοποθετώντας πάνω 
κάθε λογής ζαχαρωτό!!!  

Ευχαριστούμε θερμά την κα. Κόγια για τη 
ζεστή φιλοξενία, την ανιδιοτελή προσφορά της 
προς τα παιδιά μας και τα γλυκά κεράσματα!!!

Επίσκεψη στην Ευχούπολη 
Σε συνέχεια των Χριστουγεννιάτικων δράσε-

ων του ΚΔΑΠΑμεΑ Μ.Α.μ.Α, την Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου τα παιδιά μας με τη συνοδεία εκπαι-
δευτών βρέθηκαν στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο 
της Ευχούπολης. 

Ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι με Αη 
Βασίληδες, ξωτικά, φώτα και πολλά πολλά παι-
χνίδια καλωσόρισε μικρούς και μεγάλους για να 
διασκεδάσουν με την ψυχή τους! 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κο. Σιδέρη Κων-
σταντίνο για την δωρεάν ψυχαγωγία των παι-
διών με την προσφορά καρτών.

Βόλτα με το τρενάκι και παρακολούθηση 
θεατρικής παράστασης.

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου  το πρωί, η ομά-
δα των μικρών μας παιδιών βγήκε βόλτα στη 

στολισμένη πόλη μας, κάνανε βόλτα με το χρι-
στουγεννιάτικο τρενάκι και κατέληξαν για χυμό 
σε cafe της πόλης, συνοδεία εκπαιδευτών.

Το απόγευμα του Σαββάτου η ομάδα των 
εφήβων της Μ.Α.μ.Α πήγε στη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών όπου και παρακολούθησε την 
παράσταση «Ο μολυβένιος στρατιώτης», έργο 
εμπνευσμένο από την κλασική ιστορία του Χάνς 
Κρίστιαν Άντερσεν. Διαφόρων λογιών παιχνί-
δια, μπαλαρίνες, στρατιωτάκια, μουσικά κουτιά, 
αγγελάκια αλλά και καταχθόνιοι αρουραίοι πέ-
ρασαν μπροστά από τα μάτια των παιδιών! Τα 
λόγια συνδυάστηκαν με υπέροχες μουσικές και 
όλοι φύγαμε ενθουσιασμένοι!   

Ο στόχος του συλλόγου μας είναι και η κοι-
νωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη των ατό-
μων στο φάσμα του αυτισμού,μέσα από ποιοτι-
κές  δράσεις.

Με εκτίμηση 
Το ΔΣ του συλλόγου 

 

Επίσκεψη πραγματο-
ποίησε στο Νομό Ημαθίας, 
την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 
2022, ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, για τα εγκαίνια 
του Πολυκεντρικού Μουσεί-
ου Αιγών όπου παρευρέ-
θηκε και ο Δήμαρχος Αλε-
ξάνδρειας κoς Παναγιώτης 
Γκυρίνης.

Στο πρόγραμμα του 
Πρωθυπουργού ήταν και 
η επίσκεψη στη πόλη της 
Αλεξάνδρειας.

 Τον κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη υποδέχθηκε και 
καλωσόρισε στη πόλη ο 
δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. 
Παναγιώτης Γκυρίνης, ε-
πισημαίνοντας το γεγονός 
ότι είναι μεγάλη τιμή για την 
περιοχή μας να την επι-
σκέπτεται ένας εν ενεργεία 
πρωθυπουργός για δεύτε-
ρη φορά μέσα στη θητεία 
του, με τον Πρωθυπουργό 
στη συνέχεια να ευχαριστεί 
το Δήμαρχο για την εγκάρ-
δια υποδοχή, τόσο του ιδί-
ου όσο και των πολιτών.

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλοι του ποταμού 
Τριποτάμου Βέροιας, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 
17/12 περίπατος στο παρόχθιο μονοπάτι από τη γέφυρα 
της ΔΕΗ μέχρι τη γέφυρα της Χάβρας. 

Στον περίπατο συμμετείχαν μαθητές με 
τους υπεύθυνους καθηγητές τους από την 
περιβαλλοντική ομάδα του 5ου ΓΕΛ Βέροι-
ας, ο υπεύθυνος του Κέντρου περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης Νάουσας, οι καθηγήτριες 
του 6ου Γυμνασίου Βέροιας που εκπονούν 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
στο σχολείο τους, μέλη και φίλοι του Συλ-
λόγου.

Εκτός από το φυσικό περιβάλλον, ξενα-
γηθήκαμε και στην ιστορία της παρόχθιας 
περιοχής. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη, βατή 
και μοναδικής ομορφιάς!

Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν και μοιράστηκαν 
όμορφες στιγμές  μαζί μας.  Εις το επανιδείν!

Το ΔΣ
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Αναβολή 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνεται ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις με διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο 
(Α/Κ) Κλειδίου έως τον Α/Κ Νησελίου/Αλεξάνδρειας που είχαν ανακοινωθεί για την Τρίτη 
20 Δεκεμβρίου 2022 αναβάλλονται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στην πόλη της Αλεξάνδρειας

Εκπαιδευτικός περίπατος 
στο παρόχθιο μονοπάτι του Τριποτάμου Βέροιας

Προγράμματα ανάπτυξης κοινωνι-
κών σχέσεων για τη Μ.Α.μ.Α

-Γλυκές συνταγές με τον chef Ανδρέα Λαγό!
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Τον Ολυμπιακό 
αντιμετωπίζει

για το Κύπελλο
ο Ζαφειράκης

Τον ισχυρό Ολυμπιακό αντιμετωπίζει την Τετάρτη 
(21/12) στις 3μμ ο Ζαφειράκης Νάουσας στην Ηλιούπο-
λη, για την φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Ναουσαίοι είναι το αουτσάιντερ της αναμέτρησης, μιας και οι «ερυ-
θρόλευκοι» προέρχονται από 11 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και ειδικό-
τερα αυτή απέναντι στην ΑΕΚ τους έχει δώσει και άλλον αέρα. Απέναντι 
στον Δούκα δυσκολεύτηκαν, αλλά στο φινάλε επιστράτευσαν την ποι-
ότητα τους και νίκησαν. Η ομάδα της Νάουσας είναι πολύ μαχητική και 
μετά τη νίκη επί του Αερωπού Έδεσσας, θα κάνει σίγουρα χαρούμενες 
γιορτές, αφού έκανε ένα βήμα ακόμα στην υπόθεση της παραμονής. Δι-
αιτητές του αγώνα θα είναι οι Μερτινιάν- Μπράμου, Ανταλής.

Χριστουγεννιάτικο χορό 
διοργανώνει ο ΦΑΣ Νάουσα

Ο ΦΑΣ Νάουσας σας προσκαλεί στον Χριστουγεννιάτικο χορό 
του Συλλόγου που θα γίνει την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 
στις 21:00 στην ταβέρνα «Μπρούβαλης» στον Άγιο Νικόλαο. Τιμή 
πρόσκλησης 20 ευρώ με απεριόριστο ποτό και πλήρες μενού.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σ.Φ ΒΕΡΟΙΑΣ «Θύρα 4»

Νέο Δ.Σ. έχει από σήμερα ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΒΕΡΟΙΑΣ 
«Θύρα 4», μιας και πραγματοποιήθηκαν εκλογές σε κεντρικό καφέ 
της πόλης, παρουσία αρκετών φιλάθλων.

Έτσι λοιπόν παίρνει... σάρκα και οστά μια σημαντική προσπά-
θεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τους φίλους της «Βασί-
λισσας», ώστε να δυναμώσει το οπαδικό κίνημα και να αγαπήσουν 
περισσότεροι νεαροί φίλαθλοι της ιστορική ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ!

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από 
τους Αγιαννίτη Γιώργο, Αγιαννίτη Σταύρο, Δερβισίδη Γιώργο, Λά-
σκαρη Νίκο και Λιάκο Σωτήρη.

Πηγή: kerkidasport.gr

Πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα (19/12) η κλήρωση 
της προημιτελικής φάσης 

του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας.

Η κληρωτίδα έβγαλε ένα σούπερ ντέρμπι, 
μεταξύ Αγίας Μαρίνας - Τρικάλων, ενώ από 
εκεί και πέρα, ο Αγ. Γεώργιος θα αντιμετωπί-
σει τη Βέροια Β’, η Αλεξάνδρεια το Μακροχώ-
ρι και ο Κοπανός την Πατρίδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΠΡΩΤΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τετάρτη 18/01/23 (15:00)
Αγ. Γεώργιος - Βέροια Β’
Αγ. Μαρίνα - Τρίκαλα
Αλεξάνδρεια - Μακροχώρι
Κοπανός - Πατρίδα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 01/02/23 (14:30)
Βέροια Β’ - Αγ. Γεώργιος
Τρίκαλα - Αγ. Μαρίνα
Μακροχώρι - Αλεξάνδρεια

Πατρίδα - Κοπανός

Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ο κανονι-
σμός του εκτός έδρας τέρματος και σε περί-
πτωση συνολικού ισόπαλου αποτελέσματος 

μετά και την ολοκλήρωση των 90 λεπτών του 
επαναληπτικού αγώνα, ακολουθεί ημίωρη 
παράταση και διαδικασία των πέναλτι για την 
ανάδειξη του νικητή.

Πηγή: kerkidasport.gr

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της 8ης αγωνι-
στικής της Super League 2, τα ματς της οποίας 
θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη 22 Δεκεμβρί-
ου. Το εκτός έδρας παιχνίδι της ΒΕΡΟΙΑΣ με 
την Β’ ομάδα του Παναθηναϊκού θα διευθύνει ο 
Κρασαγάκης από το Ηράκλειο.

Αναλυτικά:
Super League 2 – 8η αγωνιστική
Πέμπτη 22/12 – 14:45
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αλμωπός Αριδαίας-Αναγέννηση Καρδίτσας
Διαιτητής: Σταφύλλας (Ξάνθης)
Βοηθοί: Σακαλόγλου, Καρασαββαϊδης (Κα-

βάλας)

Θεσπρωτός-Διαγόρας
Διαιτητής: Στυλιανός (Τρικάλων)
Βοηθοί: Μάνασης (Τρικάλων), Νάστος 

(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Απόλλων Λάρισας-Ηρακλής Λάρισας
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Παπαδοπούλου, Τοροσιάδης (Μα-

κεδονίας)

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παραφέστας (Λάρισας), Τσικλητα-

ρης (Πιερίας)

Παναθηναϊκός Β’ - ΒΕΡΟΙΑ
Διαιτητής: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Σγουράκης (Πειραιά), Ισακοβίδης 

(Λακωνίας)

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ
Διαιτητής: Πουλικανίδης (Δράμας)

Βοηθοί: Κουφός (Μακεδονίας), Κουβαλά-
κης (Δράμας)

Ηρακλής-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σέρρων), Κοτανί-

δου (Δράμας)

Σούπερ ντέρμπι έβγαλε η κληρωτίδα
στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΕΠΣΗ!

SL2: Ο Κρασαγάκης από το Ηράκλειο
«σφυρίζει» το ματς ΠΑΟ Β΄ - ΒΕΡΟΙΑ

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

Το συ νερ γεί ο ε πι-

φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ 

κα τά το διά στη μα α πό 

19-12-2022 μέχρι 

25-12-2022 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 21-12-2022

14:30-21:00 ΠΑ-

ΠΑΡΗ ΦΥΚΑΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ (Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ) 

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ 27 - Ε-

ΝΑΝΤΙ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 

23310-23360

14:30-21:00 ΚΑ-

ΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ ΗΡΑΣ 9 (κοντά στα 

ΚΤΕΛ) 23310-62989

19:00-21:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

21:00-08:00 ΒΕΧΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 19 

ΚΑΙ ΜΟΡΑΒΑ (έναντι ΙΚΑ) 23310-64102

Φαρμακεία



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Φωνές παιδιών και 
αγγέλων ενώθηκαν στη 

Βέροια Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση του Γραφείου 
Ποιμαντικής Διακονίας

 

 Το πρωί του Σαββάτου, 17ης Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε 
στην κατάμεστη αίθουσα «Ανδρόνικος» του Ξενοδοχείου ΑΙΓΕΣ 
στη Βέροια η πρώτη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά 
των κατηχητικών συνάξεων των ενοριών της Αποστολικής Ιεράς 
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. 

 Στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που διοργάνωσε το Γρα-
φείο Ποιμαντικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ολιγόλεπτο βί-
ντεο για την ιστορία των Καλάντων, να μετέχουν στο διαδραστικό 
παιχνίδι που ακολούθησε από τις δραστήριες κατηχήτριες κ. Ευ-
θυμία Χατζηκυριακίδου και κ. Σωτηρία Χαλδαιοπούλου και να λά-
βουν χριστουγεννιάτικα δώρα και κεράσματα από τον Σεπτό Ποι-
μενάρχη μας.   Στο τέλος της εκδήλωσης το πλήθος των παιδιών 
που προσήλθαν από διάφορες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας έψαλλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Ποιμενάρχης 
μας, μεταφέροντας σαν τους Αγγέλους το μήνυμα της Γέννησης 
του Θεανθρώπου. 

Την εκδήλωση επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γραμματέας της 
Ιεράς Μητροπόλεως και Αρχιερατικός Επίτροπος Ειρηνουπόλεως 
Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

 Ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ευχαρίστησε θερμά 
όσους κοπίασαν για την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, τους 
κατηχητές, τις κατηχήτριες και το πλήθος των παιδιών αναφέρο-
ντας μεταξύ άλλων: Λίγες ἡμέρες πρίν νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη 
καί χαρμόσυνη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μεταφερθή-καμε στή 
χριστουγεννιάτικη ἀτμό¬σφαιρα τῆς ὡραίας ἐκδηλώσεως πού μέ 
τόση ἀγάπη καί φροντίδα ἑτοίμασε τό Γραφεῖο Ποιμαντικῆς διακο-
νίας τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο¬πόλεως σέ συνεργασία μέ τούς κατη-
χητές καί τίς κατηχήτριες μας γιά ὅλα τά παιδιά τῶν κατηχη¬τικῶν 
συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητρο¬πόλεώς μας μέ θέμα «Τά κάλαντα 
τῶν Χριστουγέννων».

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
- ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

9.30-00.30
ΑΝΗΜΕΡΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΚΑΙ Β΄ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

ΣΤΟΝ ΝΑΟ 7.00-10.00

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου το πρωί 
θα ιερουργήσει στον 
Ιερό Ναό της Αγίας 
Παρασκευής Βεροί-
ας με την ευκαιρία 
της εορτής της Αγί-
ας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας. 

 Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου στις 6:30 
μ.μ. στο Μητροπολι-
τικό Κέντρο Πολιτι-
σμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
στη Νάουσα θα πα-
ραστεί στη Χριστου-
γεννιάτικη Εκδήλω-
ση του Ωδείου της 
Ιεράς Μητροπόλεως 
μας και θα ομιλήσει 
με θέμα: «Το Μυστή-
ριο των Χριστουγέν-
νων».  

Την Πέμπτη 22 
Δεκεμβρίου στις 8:00 
μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών 
«Επισκοπικός Λό-
γος» και θα αναπτύ-
ξει το θέμα: «Μακά-

ριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι…» μέσα από την ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου από τις 8:30 π.μ. έως τη 1 το μεσημέρι θα 
δεχθεί Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές στο Μητροπολιτικό Μέγαρο 
Βεροίας (Μητροπόλεως 30). 

 Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Μέγα 
Πανηγυρικό Εσπερινό των Χριστουγέννων στον Ιερό Ναό του Οσίου Α-
ντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου θα ομιλήσει ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύλος Σταματάς.  

Την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 5:00 π.μ. θα ιερουργήσει στον Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας 
επί τη δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Χριστού. 

 Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα 
πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις φοιτητών από το Ίδρυμα «Μητροπολι-
τικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ». 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας, συγκεντρώνει τρό-
φιμα για τα δέματα που θα δοθούν σε τουλάχιστον 130  ευάλωτες 
οικογένειες της πόλης μας. Καλούμε τους φίλους και τις φίλες 
μας, να μας συμπαρασταθούν, προσφέροντας ο καθένας κάτι 
από το περίσσευμα ή από το υστέρημά του. Πιστεύουμε ότι όλοι 
με οδηγό την αγάπη, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη προς 
τον πάσχοντα συνάνθρωπο, θα συμβάλλουν ,  ( αυτή τη δύσκολη  
για τους πιο αδύναμους χρονιά) ώστε η γέννηση του Χριστού 
μας, να γεμίσει χαρά,  ζεστασιά και ευτυχία τα σπιτικά όλων.

Σας περιμένουμε καθημερινά,  8.00΄  - 12.00΄ τα πρωί στα 
γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α . Τηλ. 23310 64731

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Φιλανθρωπική δράση του Συλλόγου

Λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και του 
Νέου έτους ο Σύλλογός μας, σύμφωνα και με τις καταστατικές 
του διατάξεις προέβη στη διανομή δεμάτων με τρόφιμα σε άπο-
ρες και αδύναμες οικονομικά οικογένειες της περιοχής μας. Στη 
φωτογραφία διακρίνονται τα δέματα, που ετοίμασε ο Σύλλογος. 

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΑΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 21 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας ο Θωμάς Αντ. Γκιλίνας σε 
ηλικία 82 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από 

τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Παλαιοχωρίου Ημαθίας η Κυπα-
ρισένια Γκέρτση σε ηλικία 87 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 22 Δεκεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Πατρίδας 40ΝΘΗΜΕ-
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυ-
ση της ψυχής της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ

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

Τα παιδιά, Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα,
Τα ανήψια,  Οι λοιποί συγγενείς

Ευχαριστήριο του 
Συλλόγου Κοινωνικής 

Παρέμβασης «Έρασμος»
Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνι-

κής Παρέμβασης «Έρασμος» ευ-
χαριστεί θερμά τις κ.κ. Μυρτώ Χα-
τζηγεωργιάδου, Ρένια Μουστάκα, 
Μαρία Κουμπουρέλου, Χαρά Πα-
παδοπούλου, Φωτεινή Μπακαρού 
και Μαρία Αντωνίου, για την προ-
σφορά βασικών ειδών,  προς κά-
λυψη των καθημερινών αναγκών 
του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας 
της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δω-
ρεά κοινωνικής αναφοράς των συμπολιτών μας συμβάλλει στην 
αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 
ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτή-
των 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 Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου
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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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
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
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331076.643
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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

Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου 
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομο-
λόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην α-

ντικειμενική αξία δια-

μέρισμα 1ου ορόφου 

επί της οδού Σταδί-

ου (μετά τη γέφυρα 

προς Εργοχώρι) εμ-

βαδού 78 τ.μ., έτους 

κατασκευής  1975 , 

χρήζει ανακαίνισης. 

Τηλ: 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 οικόπεδο 

240 τ.μ. στην περιοχή 

Πιερίων, δίπλα στην 

πρώην ALPHA BANK. 

Τηλ.: 6976 985722.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 

209 τ.μ., συντελεστής 

δόμησης 1,2, Διογένους 

με Πιερίδων Μουσών 

γωνία, Βέροια. Τηλ.: 

2331 300901, 6944 

555197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για α-

γορά στο κέντρο της 

Βέροιας γκαρσονιέ-

ρα μέχρι 50 τ.μ. με 

ασανσέρ. Τηλ.: 6945 

122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-

ΟΙΚΟΠΕΔΑ-

ΧΩΡΑΦΙΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ενοι-

κιάζεται στην περιο-

χή ONE SALONICA 

στούντιο μονόχωρο 

του 2008, 6ου ορ’ό-

φου, με ηλεκτρικές 

συσκευές και καναπέ 

κρεβάτι, αέριο, κλι-

ματιστικό, θέα. Προ-

τείνεται για φοιτητές 

ΑΤΕΙ  κα ι  κέντρου. 

Τιμή 270 ευρώ. Πλη-

ροφορίες: mapapad@

o t e n e t . g r  6 9 7 4 

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα 35 τ.μ. και 10 τ.μ. 

πατάρι με εσωτερικη σκά-

λα, Ήρας 10. Διαθέτει με-

ταλλικό ρολό ασφαλείας. 

Τηλ.: 6986 731153.

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΡΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 300τ.μ σε οικοπε-
δο μεγαλο 280000€
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 40000€
ΠΙΕΡΙΩΝ πανωΔιαμερισμα του 2005 2ΔΣΚ 1ος 92 τ.μ-γκαραζ 
αριστο 120000€
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 Κοντα στην Ανοιξεως 100τ.μ με αυλη 450€
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωμενο ΑΣΤΙΚΑ 2ΔΣ-Κ Α.Θ Κοπλαμ 300€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικ.450 τ.μ με αδεια για 50 τ.μ, Θεα Θαλασσα 
1650 μετ. 25000€
ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΣΕΣ 2,5 ΣΤΡ. κτημα με νερο κι ρευμα πλησιον 
12000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ επαγγελματικος χωρος 400τ.μ με 2500 τ.μ οιοπε-
δο 80000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 Τ.Μ αγρος Συκιες, κοντα στο αναχωμα 
16000€ 
ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ οικοπεδ/φο-βιομηχανικο σε ασφαλτο 
7500τ.μ 30000€

ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο και ροδακινα σε παραγωγη 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ πανω 10000τ.μ οικοπεδο ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!!
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ 
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΣΩΜΑΤΑ 950 Τ.Μ με θεα στην ακρη του χωριου αρτιο με σ.δ 
0,8 65000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 32 Στρεμ.66000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ με ροδακινιες σε ασφαλτο, ΜΕ ΒΑΝΕΣ   20000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

Πωλείται μονοκατοικία 85μ²  με μεγάλο οικόπεδο 
στην Καστανιά
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

ΒΕΡΓΙΝΑ πωλείται στο κέντρο πλήρως επιπλωμένη και με ηλεκτρι-
κές συσκευές εξοπλισμένη διπλοκατοικία σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
οικόπεδο 500 τ.μ. περίπου, ο 1ος όροφος είναι 80 τ.μ., σαλοτραπεζαρία, 
κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, μπάνιο, μπαλκόνια, ισόγειο χαμηλό 80 τ.μ. 2 
μεγάλους και 2 μικρότερους χώρους με αυτόνομη κεντρική θέρμανση πε-
τρελαίου το καθένα, ηλιακός θερμοσίφωνας. Βρίσκεται σε πολύ όμορφο 
πράσινο περιβάλλον, πολύ κοντά σε S/M, φαρμακείο, κρεοπωλείο, καφέ 

κ.λ.π. Τιμή 120.000 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948041285.

Από την εταιρία ΑΘΗΝΑ Μ. ΙΚΕ στον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: α) Λογιστής-Λογίστρια, β) Γεωπό-
νος ΑΕΙ-ΤΕΙ, γ) Εργάτριες-ες διαλογητηρίου. Αιτήσεις και βιογραφικά ση-
μειώματα στο email: athinasmpc@gmail.com, πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2331051093

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση εστίασης (ψητοπωλείο) πλήρως εξοπλι-
σμένο, σε τιμή σόκ λόγω μετεγκατάστασης, σε κεντρικό πεζόδρο-
μο στη Βέροιας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6971831009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ά -
τομο με γνώσεις 
Λογιστικής και Μι-
σθοδοσίας. Πληρ. 
τηλ.: 6932 245383.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτεργάτης για 

φούρνο στη Βέροια. Πληρ. τηλ.: 

23310 20275 και 6970 031464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ΤΑΞΙ με 

ειδική άδεια από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυ-

τοκινήτων από επιχείρηση στη 

Βέροια για πλήρη απασχόληση. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 23310 

71553 & 23310 62900, ώρες 

επικοινωνίας 9.30 με 18.30 & 

email: nkakaris@hotmail.gr

ZHTEITAI κοπέλα για καθαρι-

ότητα σε ψητοπωλείο στη Βέροια 

για τις ώρες 6.00 π.μ. – 10.00 

π.μ. Πληρ. Τηλ. 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ. – 2.30 

μ.μ., εκτός Δευτέρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να 

φροντίζεί άτομο με αστάθεια 
στα πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 
510164 ή 23310 66976 στη 
Βέροια κ. Γιώργος.

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

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 
ηλικιωμένων για 24 ώρες. 
Πληρ. τηλ.: 6993 678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά  γ ια 

γνωριμία κυρία έως 55 ετών. 
Πληρ. τηλ.: 6984 040769.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  Μερσεντές 
Ε200 1800 κυβικά, θερμαι-
νόμενα καθίσματα και τιμό-
νι, ηλιοροφή, αερανάρτηση, 
λάστιχα καινούργια 11/2022, 
σύστημα παρκαρίσματος, 
ABS, ESP, βοήθεια εκκί-
νησης ανηφόρας κ.ά. Τιμή 
5.900 ευρώ. Πληρ. τηλ.: 
6948 119922 κ. Γιώργος.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλούνται Διαμερίσματα  

•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.

Πωλούνται Μονοκατοικίες:
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.

Πωλούνται Καταστήματα:
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
Ενοικιάζονται Διαμερίσματα

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.

Ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες:
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)

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

Ενοικιάζονται Καταστήματα:
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 ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 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-mail soulis@soulis.gr   Τηλ. Επικοινωνίας 23810-82400

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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)

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
dimitrismargaritopoulos2@gmail.com

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

Πλήρης περιγραφή θέσης
Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα 

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

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

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23330 27800
Κωδ. Αγγελίας : ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211



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 Γραφεία Πωλήσεων 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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ: www.akinita-hmathias.gr



P Ζητούνται αλλά δύο άτομα που μικροδείχνουν 
να πάμε για τα κάλαντα τα Χριστούγεννα…

P Διότι τελείωσαν κιόλας τα pass.

P Μήπως έπρεπε να τα πούμε πού pass;

P Ρε σεις, αυτό το Κατάρ Γκέιτ είναι τελικά 
συγγενής με τον Μπιλ Γκέιτς;

P Τα λένε gate, γιατί είναι διπλανό δωμάτιο με τις 
πύλες της κολάσεως.

P Η Εύα τώρα παραδέχεται ότι πήρε τον 
μπαμπά της να κρύψει τα λεφτά. Και μετά μονο-
λόγησε: Ανάθεμα την ώρα, Qatar-α τη στιγμή.

P Αυτό το food pass πιάνει κι εμάς που είμαστε 
σε δίαιτα;

P Εάν πεθάνετε από την πείνα, δώρο 
από το κράτος τα έξοδα της εκκλησίας. 
Το γνωστό πα pass.

P Επί ΠαΣοΚ τα Χριστούγεννα το μόνο 
μας πρόβλημα ήταν αν η Βανδή φόρεσε το 
ίδιο κόκκινο φόρεμα με τη Βίσση στη γιορτή 
των Αγγέλων στη Θεσσαλονίκη.

P Τώρα τα βγάλανε όλες όλα και όλα 
καλά.

P Όλη η υφήλιος μιλάει για τον Μέσι και 
τον Εμπαπέ, κι εμείς για Καϊλή και Αβραμό-
πουλο.

P Ο δε Μαρινάκης τη Δευτέρα πήρε τη 
β΄ ομάδα του Ολυμπιακού και αποχώρη-
σε επειδή αδικήθηκε από τη διαιτησία. Α-

πό ένα πρωτάθλημα που για την 

ομάδα του δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία.

P Μία μέρα μετά τον μουντιαλικό τελικό της απο-
γείωσης του ποδοσφαίρου! Συμπέρασμα: κανένας 
τομέας στη χώρα δεν έχει μέλλον γιατί κάνουν κου-
μάντο κάτι ανίδεοι ηλίθιοι.

P Την επόμενη σεζόν θα σκοτωνόμαστε και 
στα φιλικά. Εκτός αν στο μεταξύ έχουμε συγκυ-
βέρνηση και συμφιλιωθούμε.

P Και:
Ο Στέλιος ο νταλικέρης ήταν της τελευταίες μέρες 

σκεπτικός. Ο παιδικός του φίλος ο Νίκος δεν άντεχε 
να τον βλέπει έτσι και αποφάσισε να τον ρωτήσει τι 
τον απασχολεί τόσο.

- Φίλε, τελευταία δεν είσαι καλά. Τι σε προβλη-
ματίζει;

- Έχω την εντύπωση ότι η γυναίκα μου με απα-
τάει με τον Γιώργο τον κουμπάρο! Έχω τις υποψίες 
μου, αλλά πρέπει να το σιγουρέψουμε. Θα της πω 
ψέματα ότι θα πάω με την νταλίκα ταξίδι στο εξωτε-
ρικό και το βράδυ θα επιστρέψω στο σπίτι χωρίς να 
το περιμένει. Και μάλιστα θα έρθεις και εσύ μαζί για 
μάρτυρας.

- Εννοείται φίλε, ό,τι θες από μένα!
Όντως, ο Στέλιος ενημερώνει τη γυναίκα του 

ότι θα φύγει το απόγευμα για Γερμανία και θα επι-
στρέψει μετά από 10 μέρες περίπου. Και πράγματι, 
το βράδυ ανοίγει κρυφά την πόρτα του σπιτιού και 
ακούει βογκητά. Μαζί με τον Νίκο μπαίνουν στην 
κρεβατοκάμαρα και βλέπουν τον Γιώργο με τη γυ-
ναίκα σκεπασμένους με το σεντόνι. Τρελαίνεται ο 
Στέλιος, τραβάει το σεντόνι και τους πιάνει 
στα πράσα.

- Δεν ντρέπεσαι εσύ μωρή; Αλλά και 
εσύ τι κουμπάρος είσαι;

- Α α α ,  ό λ α 
και όλα, εγώ δεν 
είμαι μόνο κου-
μ π ά ρ ο ς  σ ο υ ! 
απαντάει ο κου-
μπάρος.

-Και τι άλλο 
είσαι;

-Θυμάσαι το 
καλοκαίρι  που 
δεν είχατε λεφτά 
και τελικά βρήκε 
η γυναίκα σου 
και πήγατε δια-
κοπές; Εγώ είμαι 
αυτός που πλή-
ρωσε! Θυμάσαι 
επίσης τότε που 
δεν είχατε λεφτά 
να πάτε το παιδί 
στον γιατρό; Ε, 
εγώ ήμουν που 
πλήρωσα για το 
παιδί. Θυμάσαι 
που δεν μπορού-
σατε να πληρώ-
σετε τα ενοίκια 
και ξαφνικά η γυ-

ναίκα σου κέρδισε τάχα στο λαχείο; Ε, εγώ ήμουν 
αυτός που σου πλήρωσε τα ενοίκια.

Έχοντας σοκαριστεί ο Στέλιος γυρνάει στον Νίκο 
και του λέει:

-Τι κάνουμε τώρα Νίκο;
Κι ο Νίκος:
-Στέλιο, σκέπασε τον άνθρωπο να μην κρυώσει!

Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 16


	21_12_22f1
	211222g 1
	21_12_22f3
	21_12_22f4
	21_12_22f5
	21_12_22f6
	21_12_22f7
	211222g 2
	211222g 3
	211222g 4
	21_12_22f11
	211222g 5
	211222g 6
	211222g 7
	211222g 8
	21_12_22f16

