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Οι ουρές και η «περιήγηση» 
στα ΑΤΜ της Τράπεζας 

Πειραιώς!!!
Αν και τις τελευταίες εβδομάδες έχω γράψει και γκρι-

νιάξει επανειλημμένα για την ταλαιπωρία που βιώνουν 
καθημερινά οι συναλλασσόμενοι με την τράπεζα Πειραι-
ώς στη Βέροια, επανέρχομαι γιατί η κατάσταση επιδεινώ-
νεται! Το λουκέτο στο κατάστημα της οδού Βενιζέλου έχει 
δημιουργήσει παρενέργειες που δεν φαίνεται να εξομα-
λύνονται, αφού η κατάσταση καθημερινά στο κατάστημα 
της Πιερίων είναι απελπιστική παρά την υπεράνθρωπη 
προσπάθεια του προσωπικού που προφανώς δεν μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο αριθμό πελατών. Στο 
δε κατάστημα της Παύλου Μελά(πρώην Αγροτική) οι 
μόνιμες επίσης ουρές στο μηχάνημα εντός και εκτός και 
η έλλειψη ταμείου υποδηλώνουν επίσης το αδιέξοδο 
που υπάρχει.  Χθες μάλιστα μου ανέφερε πολίτης ότι οι 
τεράστιες ουρές στα δύο καταστήματα, τον οδήγησαν 
στο κατάστημα Μελίκης για να κάνει μια απλή ανάληψη 
από το ΑΤΜ, το οποίο δυστυχώς είχε αδειάσει! Τελικά 
η περιήγηση στα ΑΤΜ της Πειραιώς τον οδήγησε στο 
ΑΤΜ του Μακροχωρίου, όπου κατάφερε να βγάλει λίγα 
μετρητά. Μια απίστευτη κατάσταση που δυστυχώς θα 
χειροτερέψει, αφού τα 2 ΑΤΜ στο πρώην κατάστημα της 
οδού Βενιζέλου σύντομα θα αφαιρεθούν και πιθανό να 
τοποθετηθεί μόνο ένα στην περιοχή, που σίγουρα δεν 
επαρκεί. Ως εδώ και μη παρέκει, ο κόσμος δεν αντέχει 
άλλη ταλαιπωρία!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Που απαγορεύεται σήμερα
η κυκλοφορία, λόγω 

εργασιών στο Τέμενος
Ορτά της Βέροιας

Eργασίες για την αποκατάσταση του Τεμένους Ορτά 
στη Βέροια, γίνονται αυτές τις ημέρες και για την ομαλή και 
ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας αποφάσι-
σε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημά-
των στις οδούς: Σολωμού, από την συμβολή της με την οδό 
Κεντρικής έως την συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους 
και στη  Θεμιστοκλέους, από την συμβολή της με την οδό 
Σολωμού έως την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως, 
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για σήμερα 
Τετάρτη 28-12-2022 από τις  7:30  το πρωί έως τις 3.30  το 
μεσημέρι. Οδηγοί και πεζοί ας έχουν το νου τους!
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Συνδρομές
Ε τή σια ι δι ω τών
ε σω τε ρι κού 120 ευ ρώ + ΦΠΑ
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ε σω τε ρι κού 60 ευ ρώ + ΦΠΑ
Ε τή σια Δήμων, Περιφερειών, Τρα-
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350 ευρώ + ΦΠΑ
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Των εν Νικομηδεία 20.000 μαρτύρων

Αιγοπρόβατα «αποψιλώνουν» τη νέα πλατεία
στο Εργοχώρι Βέροιας 

Πριν λίγες ημέρες γρά-
ψαμε για την καινούργια 
πλατεία που διαμορφώθη-
κε στο Εργοχώρι της Βέ-
ροιας και επανερχόμαστε 
γιατί συμπαθή κατά τ’ άλ-
λα αιγοπρόβατα βάλθηκαν 
να την αποψιλώσουν! Ό-
πως φαίνεται στις φωτο-
γραφίες που δημοσίευσε 
το InVeria.gr, αιγοπρόβατα 
μπήκαν στον χώρο πρασί-
νου και άρχισαν να τρώνε 
το φρέσκο χόρτο, προ-
φανώς γιατί τα άφησε ο 
βοσκός που τα επέβλεπε. 
Ωστόσο δεν είναι ο πιο εν-
δεδειγμένος τρόπος «φρο-
ντίδας» του πρασίνου, 
αφού τα κατσικοπροβατά-
κια εκτός από το χορτάρι 
μπορούν να φάνε και τα 
μικρά φυτά και δεντράκια 

που έχουν φυτευτεί. 
Την επόμενη φορά όμως καλό θα είναι οι περίοικοι να καλέσουν την αρμόδια υπηρεσία πρασίνου του Δ. Βέροιας 

ή την Δημοτική Αστυνομία, ώστε να εντοπιστεί ο βοσκός που τα άφησε να προκαλέσούν φθορά στο πράσινο και, αν 
χρειαστεί, να επωμιστεί και το οικονομικό βάρος για νέο γκαζόν ή και δενδροφυτεύσεις...

Επιστολές
Απαράδεκτες ουρές στην Πειραιώς (πρώην Αγροτική)

Από αναγνώστη μας λάβαμε την παρακάτω επιστολή που αφορά 
την κατάσταση με τις ουρές στα ΑΤΜ και συγκεκριμένα της Πειραιώς επι 
της οδού Π. Μελά της Βέροιας, μετά και το κλείσιμο του υποκαταστήμα-
τος της Βεζινέλου:

«Απαράδεκτη είναι η εικόνα στο κατάστημα της τράπεζας Πειραι-
ώς (πρώην Αγροτικη στην Βέροια). Παραμονη Χριστουγέννων και ο 
κόσμος έκανε ουρά για να πάρει χρήματα από το ΑΤΜ. Ένα ΑΤΜ! Και 
σαν να μην έφτανε αυτό, δεν υπάρχει ούτε μια ράμπα! Άτομα με κινη-
τικές δυσκολίες (που χρησιμοποιούν από ένα μπαστούνι ή και κάτι πιο 
βεβαρυμμένο πχ αμαξίδιο) δεν θα μπορέσουν να πάρουν χρήματα! Υ-
πάρχει ενα μικρό ανελκυστηράκι-καρεκλάκι το οποίο ΠΑΝΤΑ είναι εκτός 
λειτουργίας και καλυμμένο! Μήπως θα πρέπει η τράπεζα να μεριμνήσει 
ώστε να μπει μια ράμπα τουλάχιστον, για να εξυπηρετούνται όλοι οι 
συμπολίτες μας? Επίσης μήπως θα πρέπει να βάλουν ένα μηχάνημα 
που να σου δίνει την επιλογή να πάρεις τα χρήματά σου (ανεξαρτήτως 
ποσού) και σε μικρότερης αξίας χαρτονόμισμα πχ 20αρικα,σαν αυτό 
που έχει η Eurobank επί της μεγάλου Αλεξάνδρου? Είναι απαράδεκτο 
το να θέλει κανείς να πάρει τα χρήματα του σε εικοσάρικα και να πρέπει 
αναγκαστικά να πάει στην Πιερίων!!!

Δεν φτάνει που αναγκαστικά πάει ο κόσμος εκεί, αφού έκλεισε το κα-
τάστημα της Βενιζέλου... τουλάχιστον ας τον εξυπηρέτησουν...

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά σε όλους τους συμπολίτες 
μας!»

Π.Σ.

Χριστουγεννιάτικη 
φωτιά αντί για χιονάκι

έξω από το Ξηρολίβαδο!
Αντί για χιονάκι χριστουγεννιάτικα είχαμε πυρ-

καγιά! Φωτιά εκδηλώθηκε και έγινε αντιληπτή γύρω 
στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Δεκεμβρίου σε 
χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα σε Ξηρολίβαδο-Σελι 
που έκαψε σύμφωνα με πληροφορίες 350 στρέμμα-
τα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά έγινε 
αντιληπτή και από κατοίκους του Σελίου που έκαναν 
πεζοπορία στην περιοχή «Βουβό» και ενημέρωσαν 
την Πυροσβεστική. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση της 
Π.Υ. Βέροιας που κατέφθασε στο σημείο με 5 οχή-
ματα, ενώ βοήθησαν δυνάμεις από την Αλεξάνδρεια, 
Νάουσα, αλλά και από το νομό Πέλλας. Λόγω του 
κινδύνου επέκτασης σε παρακείμενες δασικές ε-
κτάσεις, συνέδραμε και η Ειδική Μονάδα Δασικών 
Επιχειρήσεων από την Θεσσαλονίκη. Τελικά η φωτιά 
κατασβέστηκε χωρίς να απειληθεί το δάσος, ενώ 
δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για το ενδεχό-
μενο αναζωπύρωσης. Δυστυχώς αυτές ίσως είναι οι 
συνέπειες της παρατεταμένης αφύσικης καλοκαιρίας 
με ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και στα 
ορεινά. 

Πρωθυπουργική ανάρτηση
με αναμνήσεις και βιβλία…

«Η Κυριακή είναι συνήθως η μέρα της εβδομαδιαίας ανασκόπησης, αλλά δεν θα γράψω λεπτομέρειες του κυβερνη-
τικού έργου. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα για τις γιορτές! Θα είναι λοιπόν μία ανάρτηση διαφορετική», έγραψε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ανήμερα των Χριστουγέννων αντι άλλων τυπικών ευχών. Και συνέχισε:  Σε όσους αγαπάτε το διάβασμα, 
αντί για τη συνηθισμένη κυβερνητική ανασκόπηση, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά βιβλία που θα σας πρότεινα χωρίς 
επιφύλαξη – για να διαβάσετε εσείς ή για να τα δωρίσετε στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και μας είπε τα βιβλία ενώ 
προηγήθηκαν και αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων… Ένα βιβλίο μας φέρνει πιο κοντά!
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ο Μανώ-
λης Βαλσαμίδης, δάσκαλος, ερευνητής και συγ-
γραφέας, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα με το 
έργο του στην τοπική ιστορία. Υπήρξε επι χρόνια 
συνεργάτης και φίλος του «ΛΑΟΥ». Η κηδεία του 
έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων (Κυριακή 25 
Δεκεμβρίου), στις 11.00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό 
του Αγίου Μηνά, στη Νάουσα.

Γεννήθηκε στην Έδεσσα το 1929. Από τριών 
ετών η οικογένεια Βαλσαμίδη μετοικεί στη Νάου-
σα. Αποφοίτησε από το Λάππειο Λύκειο Νάουσας, 
σπούδασε Θεολογία – Φιλολογία στο Α.Π.Θ., ερ-
γάστηκε ως θεολόγος στη Μητρόπολη Έδεσσας, 
στα εκπαιδευτήρια Μπαξεβάνου Κρύας Βρύσης και 
Ιντζεσίλογλου Γιαννιτσών.

Το 1959 ίδρυσε στη Νάουσα ιδιωτικά εκπαιδευ-
τήρια με το όνομά του, ινστιτούτο ξένων γλωσσών, 
οργάνωσε και διεύθυνε τις δημόσιες τεχνικές σχολές Ναούσης (κατωτέ-
ρα και μέση).

Χρημάτισε πρόεδρος της επιτροπής του Εθνικού Γυμναστηρίου, 
πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου και τοπικός έφορος Προσκόπων 
Ναούσης. Επί θητείας του έγιναν έργα στο Εθνικό Γυμναστήριο, στο 
χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και θεμελιώθηκε το χιονοδρομικό κέντρο 
3-5 Πηγάδια. Όταν υπηρετούσε στα Γιαννιτσά, ανακάλυψε την Πέλλα 
και προέβαλε την αναγκαιότητα ανασκαφών δια του τύπου και παρα-

στάσεων στις αρχές. Στη Νάουσα, με επιτυχείς 
ενέργειές του, διασώθηκε ο Τάφος της Κρίσεως 
στα Λευκάδια.

Ως ιδρυτής του πολιτιστικού συλλόγου «ΠΥΡ-
ΣΟΣ» Ναούσης και επί δεκαετίες γενικός γραμμα-
τέας του, ανέπτυξε πολυσχιδή πολιτιστική δράση 
εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος του Εθνικού Τμήματος CIOFF Ελλάδος, 
μετείχε σε διεθνή συνέδρια ανά τον κόσμο, του 
CIOFF και του CID της UNESCO, ως σύνεδρος ή 
και εισηγητής. Ήταν μέλος του συμβουλίου προ-
σωπικοτήτων της Ομοσπονδίας των Συλλόγων 
των Μακεδόνων.

Στο συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν τα βιβλία:
«ΜΙΕΖΑ», ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέ-

ροντος, που κυκλοφορεί σε πέντε γλώσσες.
«ΝΑΟΥΣΑ 1892-1922», 3 τόμοι

«Των Ελλήνων οι Κοινότητες – Νάουσα – Η Δημογεροντία»
«ΨΗΦΙΔΕΣ», 5 τόμοι
Για την έρευνα και ανάδειξη του πρωτογενούς – αρχειακού υλικού 

των Κωδίκων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Ναούσης τιμήθηκε 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με απονομή του οφικίου «άρχων ιερο-
μνήμων του Οικουμενικού Θρόνου».

Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Συλλυπητήριο του Δημάρχου Νάουσας 
για την απώλεια του Μανώλη Βαλσαμίδη

Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Μανώλη Βαλσαμίδη, του αγαπητού μας 
δασκάλου και άοκνου ιστορικού μελετητή, του ανθρώπου των γραμμάτων και του πολιτισμού, που 
αφήνει στον τόπο μας μεγάλο αποτύπωμα με τις ιστορικές του γνώσεις και την δράση του. Η αγάπη 
του για τον πολιτισμό και την παράδοση και η βαθιά γνώση της τοπικής ιστορίας,  τον καθιστούσαν 
πάντα πολύτιμο και πρόθυμο αρωγό σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής και  πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς.  Η μνήμη του έχει χαραχθεί όχι μόνο στον πολιτισμό αυτού του τόπου αλλά και στις 
καρδιές όλων όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί του. 

Προσωπικά ως Δήμαρχος και συνολικά ως Δήμος οφείλουμε να διαφυλάξουμε σαν παρακαταθήκη 
την αγάπη του αείμνηστου δασκάλου, ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα  για την ιστορία και τον πο-
λιτισμό του τόπου μας. Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια τόσο ο ίδιος προσωπικά 
όσο και εκ μέρους σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής.

Νικόλας Καρανικόλας
Δήμαρχος Ηρ. Πόλεως Νάουσας 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ 
ΜΗΝΥΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευ-
ξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας - Ε-
θνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως 
«Ο Κυριακίδης» εκφράζει τα ειλικρινή 
του συλληπητήρια για τον χαμό του 
Μανώλη Βαλσαμίδη, μέλους και με-
γάλου υποστηρικτή της προσπάθειας 
διάσωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
Αργυρουπόλεως και άοκνου μελετητή 
του πολιτισμού και της Ιστορίας της 
Ναουσας. 

Μέχρι αύριο Πέμπτη ανοικτή η πλατφόρμα 
για την «επιταγή ακρίβειας» 250 ευρώ

σε μακροχρόνια ανέργους
-Η καταβολή της ενίσχυσης θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
Ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα για την εφάπαξ έκτακτη οικο-

νομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ που καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδο-
τούμενους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 12-24 
μήνες συνεχόμενης ανεργίας, από χθες Τρίτη 27/12 και ώρα 17:00 έως 
αύριο  Πέμπτη 29/12 και ώρα 23:59. Η καταβολή της ενίσχυσης θα ολο-
κληρωθεί την Παρασκευή 30/12.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πλη-
ρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:

• Ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα πάνω από 
12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022

• Δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή 
ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των 
οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του 
Επιδόματος Παιδιού

• Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος Θέρμανσης 
2021, κατά το φορολογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγα-
μους, 20.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για 
κάθε τέκνο ή 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο 
κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης έχει ως εξής:
• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κω-

δικούς TaxisNet στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-
anergous

• Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN) για την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενειακή 
κατάσταση

• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων μέσω διασταύ-

ρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)
• Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς 

των δικαιούχων, οι οποίοι πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.
Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 

12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022, μπορούν να εισέλθουν στην 
πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. Δεν απαιτείται η υποβολή δικαι-
ολογητικών και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα 
Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Μανώλης Βαλσαμίδης: Έφυγε από τη ζωή 
στα 93 του, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα 

του έργου του στην τοπική ιστορία
-Κηδεύτηκε ανήμερα των Χριστουγέννων από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά, στη Νάουσα

Τάσος Μπαρτζώκας 
για το νέο έτος: 

Ο ορίζοντας 
του 2023 

είναι ελπιδοφόρος!
Σε ευχετήριο μήνυμα 

για τη νέα χρονιά ο βου-
λευτής Ημαθίας Τάσος 
Μπαρτζώκας σημειώνει:

«Στον αποχαιρετι-
σμό μιας χρονιάς, το 
φως που φέρνουν μαζί 
τους οι Χριστουγεννιά-
τικες γιορτές,, μας κά-
νουν αναπόδραστα να 
αισθανόμαστε πίστη και 
ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον. Η ίδια η γέννη-
ση του Χριστού, είναι μια 
ιστορία λουσμένη στο 
φως, ένα μάθημα ελπί-
δας και μια υπόσχεση ό-
τι το αύριο θα είναι καλύ-
τερο. Ένας νέος χρόνος 
ξεκινάει ξανά και όλοι 
μας έχουμε την αίσθηση, 
πως όλα ξεκινούν από 
την αρχή. Δημιουργούμε προσδοκίες, που γράφονται πάνω 
στα χνάρια μικρών και μεγάλων απολογισμών.

Αφήνουμε και πάλι μια χρονιά πίσω μας, γεμάτη δυσκο-
λίες. Εθνικές προκλήσεις, η ενεργειακή κρίση, ο παγκόσμιος 
πληθωρισμός, η πανταχού παρούσα κλιματική κρίση. Μείνα-
με όρθιοι όμως, γίναμε δυνατότεροι και αυτή η αισιοδοξία για 
ένα καλύτερο 2023 δεν βασίζεται σε «πήλινα πόδια», αλλά 
σε αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και δύναμη. 

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της νέας χρονιάς, εύχομαι 
σε όλους να γεμίσουν οι καρδιές μας γαλήνη. Το βλέμμα 
μας να απλωθεί στον ελπιδοφόρο ορίζοντα του 2023, με 
δύναμη για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και 
με αποφασιστικότητα για να τις υπερβούμε. Δέσμευσή μου, 
και για αυτή την χρονιά, είναι ότι θα βρίσκομαι πλάι σε κάθε 
Ημαθιώτη. Και τη δύναμη που παίρνω από την στήριξή σας, 
θα την μετατρέπω πάντα σε «μαγιά» και θα την επιστρέφω 
πολλαπλάσια.

Καλή Χρονιά! 
Υγεία, αγάπη και τόλμη!»



 Τα Ρουγκάτσια, ένα από τα παλαιότερα έθιμα της Μακεδονίας, 
αναβίωσε χθες το πρωί το Λύκειο των Ελληνίδων Βέροιας, σε κε-
ντρικούς δρόμους της πόλης με ζουρνάδες και νταούλια από έμπει-
ρους μουσικούς της τοπικής μας παράδοσης ( Παζαρέ-
ντζης – Ψαθάς), που συνόδευαν τους φουστανελοφόρους 
του Λυκείου με τα ξύλινα σπαθιά στα χέρια. Παράλληλα 
με το ξεσήκωμα της πόλης, οι χορευτές και τα μέλη του 
Λυκείου των Ελληνίδων, επισκέφθηκαν τοπικές Αρχές και 
κατέληξαν στην Πλατεία Δημαρχείου όπου χόρεψαν πα-
ρουσία του δημάρχου, που κατέβηκε να τους υποδεχθεί 
και να «ασημώσει», αφού η συγκέντρωση χρημάτων ήταν 
βασική προϋπόθεση από τα παλιά χρόνια για να χτιστούν 
εκκλησίες και σχολεία.Στην πλατεία ο δήμος κέρασε γλυκά 
και μελομακάρονα και το Λύκειο της Βέροιας, την παραδο-
σιακή  βεροιώτικη πίτα, με κρασί και τσίπουρο.

 Και του χρόνου!
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Τα Ρουγκάτσια του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας, 
ξεσήκωσαν χθες την πόλη

Με λαμπρότητα 
ο Εσπερινός 

των Χριστουγέννων 
στη Βέροια

 
 Το απόγευμα της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή της Δεσποτικής 

εορτής της Γεννήσεως του Χριστού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε 
στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής στον Ιερό Ναό του Ο-
σίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας.

 Στον Εσπερινό συμμετείχαν οι Ιερείς της πόλεως, ενώ τον θείο 
λόγο κήρυξε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αντιγονιδών Αρχιμ. Παύλος 
Σταματάς.

Πλήθος πιστών στην εορτή 
της Συνάξεως της Υπεραγίας 

Θεοτόκου στη Νάουσα
- Χειροθεσία Αναγνώστου και βραβεύσεις φοιτητών από το 

«Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ»

 Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο 
στον κατάμεστο Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου θησαυ-
ρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», με την 
ευκαιρία της εορτής της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

 Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. 
Παντελεήμων χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Αντώνιο Τάσιο, ο οποίος διακονεί 
στην ενορία.  

Προ της απολύσεως, το Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑ-
ΝΤΑΝΑΣΣΑ», του οποίου πρόεδρος τυγχάνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας κ. Παντελεήμων, απένειμε το χρυσό μετάλλιο της «Παντανάσσης» και 
υποτροφίες σε πρωτοετείς νεοεισαχθέντες φοιτητές της πόλεως.

 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχήθηκε πατρι-
κώς σε όλους τους φοιτητές που βραβεύτηκαν, συνεχάρη το συμβούλιο του 
Ιδρύματος και τον προϊστάμενο του ως άνω Ιερού Ναού, Γραμματέα της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας και Αρχιερατικό Επίτροπο Ειρηνουπόλεως Αρχιμ. Αρσένιο 
Χαλδαιόπουλο και τους συνεργάτες του για την σπουδαία δράση της τοπικής 
Εκκλησίας και το έργο που επιτελείται στην ενορία.



Η Βέροια, έζη-
σε τις καλύτερες 
στιγμές της όταν 
μία ομάδα νέων 
με επικεφαλής τον 
Τάκη Βλαχόπου-
λο οργάνωσε τις 
ανεπανάληπτες 
«γιορτές παραγω-
γής», μοναδικές 
στο είδος τους.

Συγκεκριμένα, 
η ομάδα των νέων που αποτέλεσε τον Του-
ριστικό Όμιλο Βεροίας, ήσαν ο Παντελής 
Καλαμάτας, ο Μανώλης Καλογήρου, ο Μι-
χάλης Μαρμαράς, ο Παναγιώτης Παστρα-
μάς η Αλκμήνη Μπεμπέτσου, ο Κώστας 
Καραμπέτσος Διευθυντής Πρόνοιας και η 
Ματθίλδη Μπακαλίδου, η Μάρθα Θεοδωρί-
δου και πολλοί άλλοι νέοι, όπως ο Αδάμος 
Καπρίνης, ο Τάκης Κασαμπαλής, ο Θανά-
σης Μπιζέτας.

Ο Τουριστικός Όμιλος Βεροίας, είχε πά-
νω από χίλια μέλη. Μεταξύ των άλλων 
εκδηλώσεων, τις εορτές στις παραμονές 
των Χριστουγέννων, είχε συγκροτήσει μια 
ομάδα που έψαλε τα Κάλαντα σε ολόκληρη 
την πόλη. Εδώ θα πρέπει να τονίσω πως η 
Βέροια, ο Τουριστικός Όμιλος Βεροίας και ο 
Προσκοπισμός, απέκτησε ένα αεροπλάνο 
το οποίο τοποθετήθηκε στον κατασκηνωτι-
κό χώρο της Καστανιάς και τον οποίον επι-
σκέπτονταν χιλιάδες συμπολίτες μας, η δε 
απόκτηση του αεροπλάνου, έχει μία μικρή 
ιστορία, σχετικά με τα Χριστούγεννα.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΒ Τάκης Βλαχόπου-
λος, υπηρετούσε τότε στο Στρατό ως Έφε-
δρος Ανθυπολοχαγός και Υπασπιστής του 
Στρατηγού Τσολάκα. Τις παραμονές των 
Χριστουγέννων του ζήτησε ο Στρατηγός να 
ψάλλουν τα Κάλαντα το βράδυ της Παρα-
μονής των Χριστουγέννων, στο σπίτι που 
διέμενε απέναντι από τον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων. Του ζήτησε ο Στρατη-
γός να του πει πόσα άτομα ήταν αυτά που 
θα αποτελούσαν τη χορωδία, για να έχει τα 
ανάλογα γλυκίσματα και κεράσματα. Πράγ-
ματι, η ομάδα της χορωδίας που αποτελεί-
το από σαράντα περίπου άτομα, τα μεσά-
νυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων, 

επισκέφθηκαν την κατοικία του Στρατηγού 
Τσολάκα και έψαλλε τα Κάλαντα. 

Παρά το γεγονός ότι έψαλλαν τα Κάλα-
ντα δύο και τρεις φορές, δεν άνοιξε η πόρ-
τα του Στρατηγού, οπότε ο Βλαχόπουλος, 
αφού είχε το πράσινο φως από τον Στρα-
τηγό, με το θυρωρό της κατοικίας, εισήλ-
θαν στο διαμέρισμα του Στρατηγού οπότε 
αντίκρισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση το 
ζεύγος Τσολάκα, γεγονός που οφείλετο σε 
αναθυμιάσεις που προέρχονταν από την 
σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούσαν. 
Τότε, οι γιατροί της ομάδος χορωδίας Σταύ-
ρος Τζίνας και Τάκης Κασαμπαλής, παρεί-
χαν τις πρώτες βοήθειες, διαπίστωσαν ότι 
η κατάσταση της υγείας του Στρατηγού και 
της συζύγου του ήταν σε επικίνδυνο βαθμό 
σοβαρή, ειδοποίησαν τους Ιατρούς του Νο-
σοκομείου και αμέσως με ελικόπτερο του 
Στρατού μετεφέρθησαν στο Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου και με τις 
κατάλληλες ιατρικές φροντίδες ανέκαμψαν.

Όταν μετά από λίγες ημέρες ο Στρα-
τηγός Τσολάκας προήχθη σε Αρχηγό του 
ΓΕΣ, κάλεσε τον Τάκη Βλαχόπουλο στην 
Αθήνα και τον ρώτησε τι χρειάζεται ο Στρα-
τός να προσφέρει στον Τουριστικό Όμιλο 

Βεροίας και τον Προσκοπισμό. Εκείνη την 
εποχή, είχε ιδρυθεί το Σώμα Αεροπροσκό-
πων Βεροίας, και ο Βλαχόπουλος βρήκε 
την ευκαιρία, καθώς ήταν Περιφερειακός 
Έφορος Προσκόπων, να ζητήσει ο Στρατός 
να δωρίσει στους Προσκόπους Βεροίας, 
ένα αεροπλάνο, πράγμα που ο Στρατη-
γός Τσολάκας έδωσε εντολή να παραδοθεί 
στον κατασκηνωτικό χώρο Καστανιάς, κα-
θώς επίσης και να δοθούν όσα τζιπ χρει-
αζόταν για τις ανεπανάληπτες παρελάσεις 
του ΤΟΒ στη Βέροια. 

Χαριτολογώντας, ο τότε Δήμαρχος Βε-
ροίας κ. Καρατζόγλου, είπε ότι «αν ζητού-
σες Βλαχόπουλε και υποβρύχιο, θα στο 
έδινε ο Στρατηγός». 

Αυτά, σαν μία μικρή Χριστουγεννιάτικη 
ιστορία, από τις πολλές που εκείνη την ε-
ποχή προσέφερε ο ΤΟΒ στην πόλη.

Ευχόμενος στην πόλη της Βέροιας τις 
καλύτερες Χριστουγεννιάτικες εορτές και 
ένα ευτυχισμένο νέο έτος, 

Δημήτριος Βλαχόπουλος
Συνταξιούχος Δικηγόρος
Πρ. Βουλευτής Ημαθίας 

και Ευρωβουλευτής
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Μια μικρή Χριστουγεννιάτικη ιστορία, 
στη Βέροια μιας άλλης εποχής

«ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ, ΕΦΕΡΑΝ ΚΟΛΛΥΝΤΑ ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ»

Αργύρης Φουκαλάς σε 
επιστολή του στο «ΛΑΟ»: 
«Δεν μπορεί να φέρομαι 
ως μέλος του Δ.Σ. μετά 

την άμεση παραίτησή μου»
Με επιστολή του στο ΛΑΟ, ο φαρμακοποιός 

Αργύρης Φουκαλάς δηλώνει ότι δεν είναι μέλος  
του νέου ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Η-
μαθίας, όπως αναφέρεται στη σύνθεση της διοί-
κησης, αιτιολογώντας την άμεση παραίτησή του 
μετά και την μη αποδοχή πρότασης-επιστολής 
του στο νέο ΔΣ. Διαψεύδοντας τη συμμετοχή του 
αναφέρει στην επιστολή του προς τον «ΛΑΟ»:

«Κύριε Διευθυντά, σε κείμενο της έγκριτης ε-
φημερίδας σας για την σύνθεση του νέου Δ.Σ. του 
ΦΣΗ, αναφέρεται λανθασμένα οτι είμαι μέλος του.

Πριν λοιπόν να συγκαλέσω ως παλαιότερος το 
νέο Δ.Σ. του Φ.Σ.Hμαθίας, έστειλα αυτή την πρόταση -επιστολή προς τα μέλη του.

Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή ούτε από την παράταξη της κας Κατή 
ούτε του Γ. Χατζηγεωργίου!

Αποτέλεσμα, στο πρώτο Δ.Σ. να είναι άκαρπη η εκλογή προεδρείου 
ενώ στο επαναληπτικό αφού απεσύρθει  ο Γ. Χατζηγεωργίου , η παράτα-
ξη του να ψηφήσει ΛΕΥΚΟ στην εκλογή προέδρου.

Αηδιασμένος και από τις κατευθυνόμενες πιέσεις που δέχθηκα μέχρι 
τότε, αλλά και από κατάφωρη αθέτηση «παντελωνάτων συμφωνιών», υ 
π ε β α λ α  α μ έ σ ω ς  την παραίτηση μου οπότε δεν μπορεί ‘να φέρο-
μαι πλέον ως μέλος του Δ.Σ.

Η δε εκλογή του προεδρείου κατά έγκριτους νομικούς να μην είναι 
νομότυπη, πριν γίνει η αντικατάσταση μου!

Ακολουθεί η επιστολή μου:
‘’Συνάδελφοι του νέου Δ.Σ.
Κατ’ αρχήν καλή επιτυχία για την εκλογή σας.
Η επιθυμία των φαρμακοποιών της Ημαθίας ήταν καμία παράταξη να 

μην πετύχει απόλυτη πλειοψηφία…σοφή κατά μια άποψη.
Η δική μου ερμηνεία σε αυτό είναι [όπως και σε άλλους συλλόγους 

στην Ελλάδα ,Λάρισας -Αττικής-ΠΦΣ πριν 6 χρόνια ] ότι πρέπει να συ-
νεργαστούμε όλοι μαζί γιατί τα προβλήματα πλέον γιγαντώνονται και 
συσσωρεύονται αντί να λύνονται από απόλυτες πλειοψηφίες.

Σε αυτό το κλίμα η θέση μου και επιθυμία μου είναι να ηγηθώ ενός 
προεδρείου το οποίο θα αποτελείται από ολες τις παρατάξεις που κατέ-
βηκαν στις εκλογές της 27ης Νοεμβρίου.

Επιθυμία και στόχος δικος μου είναι:
1.Κατ αρχήν να επαναφέρουμε την λειτουργία των φαρμακείων της 

Ημαθίας σε εναρμόνιση με την φαρμακευτική νομοθεσία και δεοντολογία, 
ώστε να μειωθούν και τα φαρμακεία που ζητάν απαλλαγή εφημεριών λόγω 
του αθέμιτου ,λόγω θέσης ανταγωνισμού απο τα διευρυμένα, και όχι με α-
παγορευτικά- ετσιθελικα ελεγκτικά τρικ.[σ.σ. και να πάψει το θλιβερο φαινό-
μενο να μην ανταποκρίνονται οι διανυκτερεύοντες σε κλήσεις μετα τις 1 πμ!]

Η Περιφέρεια θα είναι συμπαραστάτης σε αυτό και μοιράζεται τις ιδιες ανησυχίες!
Δυστυχώς αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση θα μείνουν πολύ λίγα 

προσφερόμενα προς θυσία!...Ήδη αν δεν κανω λάθος κατέχουμε ρεκόρ 
εξαιρουμένων αναλογικά στην επικράτεια!

2.Να αποκτήσει λογο και παρουσία ο σύλλογος μας στα μεγάλα θέ-
ματα του νομού μας.

3.Να λειτουργεί το Δ.Σ. με την μέγιστη δυνατή σύμπνοια -συνεργασία 
ώστε όποια απόφαση να είναι αποφασιστική και υλοποιήσιμη.

4. Θέληση υπάρχει, αποφασιστικότητα υπάρχει, γνωρίζετε ότι δεν μα-
σάω τα λογια μου και μπαίνω μπροστά χωρίς να νίπτω τα χείρας μου ….

Το μικρόβιο εξαπλώνεται και σε λίγο θα επικρατήσει.
Επίσης γνωρίζετε ότι 6 χρονια στην θητεία μου ως Γ.Γ. με πρόεδρο τον Κ. 

Παράσχου έγιναν πράγματα στον σύλλογο που δεν είχαν γίνει δεκαετίες!
Και γνωρίζετε την μέγιστη συμβολή μου σε αυτό και ποσο ακριβά το 

πλήρωσα! Ακόμα και όταν η Νάουσα μας κάλεσε για το γνωστο αναρχα 
διευρυμενο και εγκαταλειφθήκαμε πλην της Σ. Κατη.

5. Οι αντιπρόσωποι μας στον ΠΦΣ θα εφοδιάζονται με αποφάσεις 
του Δ.Σ. και σε σημαντικά θέματα σύγκληση των Γ. Συνελεύσεων.

Και τα μέλη του συλλόγου θα ενημερώνονται για τις ληφθεισες αποφάσεις.
Καλω λοιπόν κάθε παράταξη να ορίσει από ένα μέλος της για το προεδρείο 

και δηλώνω ότι και στις επιτροπές που θα γίνουν θα υπάρχει εκπροσώπηση τους.
Aς αφήσουμε πισω τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις, γιατι
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε καλύτερα!!!

Αργύρης Φουκαλάς
Συγκαλών και προεδρεύων του Δ.Σ. εκλογής θέσεων προεδρείου’’.
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P Ο άλλος μου έστειλε μήνυμα: ‘Feliz 
Navidad’! Του απάντησα: ‘Vallometha 
Pantahothen’ με υγεία φίλε…

P Και στην τελική, πόσο Last ήταν εκείνα τα 
Christmas του George Michael;

P Ζευγάρι λέει στη Σουηδία μισεί τόσο το 
‘Last Christmas’ που μαζεύει χρήματα ώστε 
να αγοράσει τα δικαιώματα και να μην ξανα-
κουστεί ποτέ. Αριθμό λογαριασμού, τώρα!

P Πάντως μίστερ Μπισμπίκη, ευχές ‘χρόνια 
πολλά’ με τσιγάρο δεν συμβιβάζονται.

P Στην παρούσα συνθήκη ισχύει το ‘λίγα 
και καλά΄.

P Λύσσα κακιά με τον ηθοποιό που κάπνιζε 
στης Βανδή. Αυτός δηλαδή φταίει που ο άγιος Βα-
σίλης τού έφερε δώρο ταμπακιέρα;

P Βλέπετε ήθελε να φιλήσει τη Δέσποινα 
και στο μαγαζί, όταν στο σπίτι είναι ακόμη στα 
μέλια*. Υπερκαταναλωτισμός παντού.

P *Κάτι τέτοιοι χαλάνε την πιάτσα και δεν περ-
νάμε απαρατήρητοι από τις αγάπες μας, όπως 
είναι το σωστό.

P Τώρα θα κινήσει διαδικασίες ο Πλεύρης, 
δεν θα πηγαίνει ο κόσμος στα μπουζούκια και 
μετά θα αναγκαστεί ο Άδωνις να βγάλει το κα-
λάθι του μπουζουκιού.

P Εγώ πάντως αν ήμουν Μπισμπίκης θα α-
παντούσα ότι το τσιγάρο μού το συνέστησε ο ψυ-

χολόγος μου, μόνο για 
το χέρι όμως, για αυτο-
πεποίθηση και βελτίωση 
του ίματζ. Σε τέτοιον τρε-
λόκοσμο, ποιος δεν θα 
τον στρέξει;

P Κι άντε μετά οι ε-
λεγκτικές αρχές να τα 
βάλουν με την επιστή-
μη.

P  Μεμονωμένο πε-
ριστατικό, λέει το νυχτε-
ρινό κέντρο. Ποιο; Το 
κάπνισμα; Ή το ότι δι-
άσημη ερωτεύτηκε τον 
Βόσκαρη;

P Οι γυναίκες εντέ-
λει έλκονται τα μάλα 
από τις ‘άγριες μέλισ-
σες’. Εκτός κι αν είναι 
τόσο αποτελεσματικά 
για τη λίμπιντο το μέλι, 
η γύρη και η πρόπολη.

P Και:
Πάει ο Μητσάρας στα 

μπουζούκια και βλέπει 
τον Βαρδινογιάννη. Τον 
πλησιάζει και του λέει:

– Κύριε Βαρδινογιάν-
νη, θέλω να μου κάνετε 
μια μεγάλη χάρη. Βλέ-
πετε… περιμένω την κο-
πέλα μου και θα ήθελα 

να την εντυπωσιάσω. 
Μπορείτε όταν έρθει να 
περάσετε μπροστά α-
πό το τραπέζι μας και 
να μου πείτε “Γεια σου 
ρε Μητσάρα φίλε μου”;

– Άσε μας ρε φίλε, 
του λέει ο Βαρδινογιάν-
νης. Και πού σε ξέρω 
εγώ;

– Έχετε δίκιο κύριε 
Βαρδινογιάννη. Δεν με 
ξέρετε, μια εξυπηρέτη-
ση θέλω ο φτωχός. Δεν 
θα σας κοστίσει τίποτα 
και για μένα σημαίνει 
πολλά. Η κοπέλα μου 
θα με πάρει με καλό 
μάτι για τις γνωριμίες 
που έχω…

– Ωραία, θα σου 
κάνω τη χάρη. Κάτσε 
στο τραπέζι σου κι όταν έρθει, μετά από λίγο θα 
περάσω.

– Χίλια ευχαριστώ κύριε Βαρδινογιάννη! Με 
σώζετε!

Κάθεται λοιπόν ο Μητσάρας και λίγο αργότερα 

έρχεται και η κοπέλα του. Τους πλησιάζει ο Βαρδι-
νογιάννης και λέει:

– Γεια σου ρε Μητσάρα φίλε μου! Τι κάνεις;
Και του απαντάει με ύφος ο Μητσάρας:
– Τι έγινε Γιαννάκη! Πάλι δανεικά θέλεις;

K.Π.

Πλημμύρισε από καλαντιστές το Μητροπολιτικό 
Μέγαρο Βεροίας

Όπως κάθε χρόνο παραμονές της Δεσποτικής εορτής 
της Γεννήσεως του Χριστού, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο 
Βεροίας προσήλθαν φορείς, σωματεία, σύλλογοι, νέοι 
και νέες, κληρικοί και λαϊκοί για να ψάλλουν τα Χριστου-
γεννιάτικα κάλαντα και να ευχηθούν στον Ποιμενάρχη 
μας, Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμονα.

 Ο Σεβασμιώτατος τους υποδέχθηκε όλους με αισθή-
ματα χαράς και ευγνωμοσύνης και ευχήθηκε ο γεννηθείς 
Κύριος, ο οποίος γίνεται άνθρωπος και έρχεται στη γη 
για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία να φέρει 
την ειρήνη και την καταλλαγή εκεί όπου επικρατούν οι συ-
γκρούσεις και οι αντιπαραθέσεις, να επέμβει εκεί όπου ο 
άνθρωπος αδυνατεί να προχωρήσει, να ανοίξει δρόμους 
εκεί όπου ο άνθρωπος βλέπει μόνο αδιέξοδα και να δώ-
σει λύσεις εκεί όπου η ανθρώπινη λογική παραλύει.

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί 

Ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις στην 
πόλη μας που χρωματίζουν πλατείες και αίθουσες με χριστουγεννιάτικους 
ήχους. Φέτος πολλοί θέλησαν να στηρίξουν το έργο μας, μοιράζοντας χαμο-
γέλα και δώρα στα παιδιά που φροντίζουμε. 

Με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί, το προσωπικό και τα παιδιά μας, θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε:

-Τον Δήμο Βέροιας που στις 16 Δεκεμβρίου μας παρέδωσε μεταχειρισμέ-
να παιχνίδια και βιβλία που συγκέντρωσε το προσωπικό του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος στα πλαίσια της δράσης «Επιχείρηση Replay» που συνδιοργά-
νωσε με τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συ-
μπολίτες μας για την μεγάλη συμμετοχή στη δράση και την προσφορά τους.

-Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας που στις 16 Δεκεμβρίου στην καθιερωμένη 
Χριστουγεννιάτικη του εκδήλωση με Κάλαντα και Τραγούδια από όλη την Ελ-
λάδα, φιλοξένησε τους κουμπαράδες της δράσης μας «Ένα απ΄τον καθένα». 
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή του Σχολείου, Γιάννη 
Γεωργουδάκη και τον Γιάννη Μπαλιάκα καθώς και όλους τους καθηγητές και 
μαθητές που συμμετείχαν στην ορχήστρα και την χορωδία. 

-Τον Αθλητικό Όμιλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που στις 22 Δεκεμβρίου φιλοξέ-
νησε τους κουμπαράδες της δράσης μας «Ένα απ΄τον καθένα» στην Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση του, στην οποία οι αθλήτριες του παρουσίασαν μια 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία εντυπωσιάζοντας με τις αθλητικές τους ικανότητες. 

ΤΟ Δ.Σ. 

Επισκέψεις και Προσφορές Αγάπης στο Γηροκομείο Βέροιας 
από Τοπικούς  Φορείς και Υπηρεσίες του Ν.Ημαθίας 

 Τα Δ.Σ. της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕ-
ΡΟΙΑΣ , του ΑΔΕΛΦΑΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ και οι 
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας ,ευχαριστούν θερμά 
,για τις επισκέψεις τους στο Γηροκομείο Βέροιας , εν ό-
ψει των εορτών των Χριστουγέννων και της έλευσης του 
νέου έτους 2023 ,τηρώντας όλα τα περιοριστικά μέτρα 
αποφυγής διασποράς του Covid19 εντός του χώρου του 
Γηροκομείου Βέροιας:

-Τον Διοικητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού ``ΣΜΥΡ-
ΝΗ``,Υποστράτηγο κ.Πάρη Καπραβέλο , για την ευγενική 
προσφορά ενός πλήρους γεύματος στους Ηλικιωμένους 
και το Προσωπικό του Γηροκομείου Βέροιας , για τις Ά-
γιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Τον Αστυνομικό Δ/ντή της Αστυνομικής Δ/νσης Ημα-
θίας ,Ταξίαρχο κ.Γιώργο Αδαμίδη ,για την δωρεά επιτα-
γής σημαντικού χρηματικού ποσού ,

 καθώς επίσης και την εκπρόσωπο της Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή κ.Σοφίας Γαϊτανίδου Διοικητή της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο-
μίας Β.Ελλάδος, για την δωρεά επιταγής χρηματικού 
ποσού.

Οι δωρεές των χρηματικών επιταγών ,παραδόθηκαν 
στην Πρόεδρο του Δ.Σ της Μ.Φ.Η.ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ .κ.Μαρία Κάτσιου ,για την κάλυψη σημα-
ντικών  αναγκών του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας , για την ευγενική 
προσφορά μεγάλης ποσότητας κρέατος , για τις Άγιες 
Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Τα Σωματεία Πωλητών Λαϊκών Αγορών Επαγγελ-
ματιών και Παραγωγών Ν.Ημαθίας , για την ευγενική 
προσφορά αξιόλογης  ποσότητας λαχανικών ,φρούτων , 
ζαρζαβατικών ,ξηρών καρπών ,οσπρίων, μελιού ,κρασιού 
και γλυκισμάτων , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς.

-Το Μουσικό Σχολείο Βέροιας και την Φιλαρμονική του 
Δήμου Βέροιας , για την  απόδοση χριστουγεννιάτικων 
καλάντων στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τους Γονείς και Μαθητές της ΣΤ2 Τάξης του 9ο Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και τον συνοδό Εκπαιδευτικό κ.Γεώργιο Μπατσαρά , 
για την προσφορά ειδών διατροφής , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Βέροιας και τον Πρόεδρο κ.Αναστάσιο Χερίδη , για την ευγενική προσφορά  τροφί-
μων στο Γηροκομείο Βέροιας , για τις ‘Αγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

                                             Εκ της Δ/νσεως 
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Κιθαριστικές μελωδίες 
και κάλαντα σήμερα 

στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Βέροιας

Σήμερα Τετάρ-
τη 28 Δεκεμβρίου 
2022, στις 12 το 
μεσημέρι, μαθη-
τές της ομάδας 
κιθαριστών του 
Χρήστου Σαρ -
κατζή (καθηγητή 
κιθάρας του Δη-
μοτικού Ωδείου 
Βέροιας) θα γε-
μίσουν το χώρο 
του ισογείου της 
Δημόσιας Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης 
της Βέροιας, με 
εορταστικές μελωδίες και κάλαντα.

Όσοι προσέλθουν στους χώρους της βιβλιοθήκης θα έχουν την χα-
ρά να παρακολουθήσουν σόλο και μικρά κιθαριστικά σύνολα και -γιατί 
όχι;- να σιγοτραγουδήσουν μαζί μας!

Συμμετέχουν οι: Περικλής Αγγελίδης
Αναστάσης Κελέσμητος  Τριανταφυλλιά Κελέσμητου
Χριστίνα Μπαμπανέλου    Πασχάλης Πασχαλίδης
Αντώνης Σάνας  

Συνάντηση 
Δημάρχου Νάουσας, 

με τον Δήμαρχο 
Κατερίνης 

Τον Δήμαρχο Κατερίνης Κώστα Κουκοδήμο υποδέχτηκε χθες Τρίτη 
(27.12.2022) στο δημαρχείο ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικό-
λας, με τον οποίο αντάλλαξαν ευχές και συζήτησαν θέματα χωροταξίας 
και υποδομών, καθώς ο κ. Κουκοδήμος είναι και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για θέματα χωρο-
ταξίας, υποδομών και δικτύων. 

Διανομή τροφίμων σε ωφελούμενες 
οικογένειες, από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού, θα πραγματοποιήσει τη μηνιαία διανομή τροφί-
μων, στις ωφελούμενες οικογένειες – μέλη του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου, για τον μήνα Δεκέμβριο, την Τετάρτη 28/12/2022, 
την Πέμπτη 29/12/2022 από 09:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., και την 
Παρασκευή 30/12/22 από 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο κτίριο 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τηρώντας με υπευθυνότητα το 
υγειονομικό πρωτόκολλο.

Οι ωφελούμενοι της Δομής θα ενημερωθούν και με προσω-
πικό μήνυμα (sms) για την ημερομηνία διεξαγωγής της διανο-
μής, με εξαίρεση δικαιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν sms, οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας στεγά-
ζεται στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 2333053071 
& 2.

Εορταστικό Πάρτι 
αύριο στη Νάουσα

Το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Γονέων & Κηδεμόνων της Εστίας Μουσών και τη Φιλαρμονι-
κής Εταιρείας Νάουσας, διοργανώνουν εορταστικό πάρτι την 
Πέμπτη 29  Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20.00μ.μ. στο Πλακό-
στρωτο του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας. 

Συμμετέχουν:  Χορωδία Δ.Ω.Ν. - υπεύθυνη καθ. Ελένη 
Κολιάδη,  Φιλαρμονική Εταιρεία Νάουσας, διεύθυνση Κων. 
Φραγκοτσινός

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα γίνει προβολή της Χρι-
στουγεννιάτικης συναυλίας του Δ.Ω.Ν. με πολλές γλυκές 
εκπλήξεις από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του της 
Εστίας.

27 έως και 30 Δεκεμβρίου
Δήμος Αλεξάνδρειας: 

Πρόγραμμα εορταστικών 
εκδηλώσεων της ΚΕΔΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας, ανακοι-
νώνει το πρόγραμμα Εορταστικών εκδηλώσεων για το διάστη-
μα από την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, 30 
Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο της πόλης 
της Αλεξάνδρειας.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Κάλαντα – Συναυλία από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλε-

ξάνδρειας
Στο Πνευματικό -Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξάνδρειας κατά τις 

απογευματινές ώρες
• ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Αφήγηση διαδραστικού παραμυθιού “ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ: η μά-

γισσα που μισούσε τα κάλαντα”
Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, από τα Κ.Δ.Α.Π. Αλεξάνδρειας 

& Κορυφής
Στο Φουαγιέ του Πνευματικού –Πολιτιστικού Κέντρου Αλε-

ξάνδρειας, ώρα 17.00-20.00
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Συνάντηση στις 17.00 μπροστά στο Πνευματικό -Πολιτιστικό 

Κέντρο Αλεξάνδρειας
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο δρόμο, στην Οδό Δ.Βετσο-

πούλου και επιστροφή στο Πνευματικό Κέντρο για να γράψου-
με γράμμα στον Άι Βασίλη”

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, από τα Κ.Δ.Α.Π. Αλεξάνδρειας 
& Κορυφής

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Είδη πρώτης ανάγκης 
από τους αστυνομικούς 

σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα της Ημαθίας

Στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και του 
Νέου Έτους, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
διοργανώθηκε και φέτος εθελοντική συγκέντρωση ειδών 
πρώτης ανάγκης, με σκοπό την ενίσχυση φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα.

Στην Ημαθία η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποι-
ήθηκε από το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, όπου συγκεντρώθηκαν 
τρόφιμα, ρούχα και άλλα αναλώσιμα είδη, τα οποία διατέ-
θηκαν στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Σωσσίδειο 
Γηροκομείο Βέροιας», στο Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού 
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αλεξάνδρειας Ημαθίας 
και στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων Νάου-
σας.
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Στις 2 Ιανουαρίου ανοίγει το 
παράθυρο των χειμερινών μετα-
γραφών για τις ερασιτεχνικές κα-
τηγορίες από την ΕΠΟ.

Οι ημερομηνίες για πρώτες 
εγγραφές, μετεγγραφές, επανεγ-
γραφές, μετεγγραφές ορισμένου 
χρόνου (πρώην υποσχετικές) και 
αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών πο-
δοσφαιριστών, ισχύουν τη χειμε-
ρινή περίοδο για πρώτες εγγρα-
φές, μετεγγραφές, επανεγγραφές, 
μετεγγραφές ορισμένου χρόνου 
(πρώην υποσχετικές), ατομικές 
και ομαδικές αποδεσμεύσεις ε-
ρασιτεχνών ποδοσφαιριστών και 
διεθνείς μετεγγραφές.

Συγκεκριμένα:
Πρώτες εγγραφές Ανηλίκων: 

Έως 30.6.2023
Πρώτες εγγραφές Ενηλίκων: 

2.1.2023 έως 31.1.2023

Μετεγγραφές: 2.1.2023 έως 
31.1.2023

Επανεγγραφές: 2.1.2023 έως 

31.1.2023
Μετεγγραφές  ορ ισμένου 

χρόνου (πρώην Υποσχετικές): 
2.1.2023 έως 31.1.2023

Αποδεσμεύσεις (ατομικές): Έ-
ως 30.6.2023

Αποδεσμεύσεις (ομαδικές): Έ-
ως 30.6.2023 (αφορά ποδοσφαι-
ριστές που ανήκαν στο σωματείο 
έως στις 1.7.2022)

Δ ι ε θ ν ε ί ς  μ ε τ ε γ γ ρ α φ έ ς : 
2.1.2023 έως 31.1.2023

Επανεκδόσεις δελτίων παλαι-
ού τύπου: Έως 30.6.2023

Προσωρινές αποδεσμεύσεις 
χωρίς όριο χιλιομετρικής απόστα-
σης (μετοίκιση λόγω εργασίας ή 
σπουδών), κατόπιν προσφυγής /
αίτησης στην ΕΙΠ / ΕΠΟ: Όλο τον 
χρόνο

ΒΕΡΟΙΑ: Στροφή 180 μοιρών 
για προπονητή!!

Στροφή 180 μοιρών φέρεται να έκαναν οι 
άνθρωποι της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στο θέμα προ-
πονητή! Ενώ όλα έδειχναν ότι το μεγάλο 

φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κώστα Ανυφα-
ντάκη στον «κυανέρυθρο» πάγκο ήταν ο Απόστο-
λος Χαραλαμπίδης, με αουτσάιντερ τον Κωνστα-
ντίνο Παναγόπουλο, η διοίκηση της «Βασίλισσας» 
άλλαξε... πλεύση!

Αυτό έγινε προφανώς γιατί υπήρχαν δύο διαφορετικές... προτι-
μήσεις μέσα στην ομάδα, η μία ήταν υπέρ της πρόσληψης Χαραλα-
μπίδη και η άλλη υπέρ του Παναγόπουλου!

Έτσι, όπως φαίνεται απορρίφθηκαν και οι δύο αυτές περιπτώ-
σεις και πλέον δείχνουν να πηγαίνουν προς μια άλλη κατεύθυνση, 
αυτή του μέχρι πρότινος τεχνικού της ΑΕΛ Παναγιώτη Γκουτσίδη, 
τον οποίο θεωρούν πιο κοντά στην δική τους φιλοσοφία.

Ο 57χρονος προπονητής κάθισε στον πάγκο των Λαρισαίων σε 
33 επίσημα ματς, έχοντας απολογισμό 21 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 
ήττες.

πηγή: kerkidasport.gr
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Τα νεαρά κορίτσια 
της coach Κων-
σταντίνας Παπα-

εμμανουήλ ξεκίνησαν 
με το δεξί στο πρωτά-
θλημα καθώς επικράτη-
σαν άνετα έναντι των 
αντιπάλων τους.  Στην 
ανακοίνωση τους ανα-
φέρουν πως η  σκληρή 
δουλειά που γίνεται από 
την αρχή της σεζόν, απ’ 
όλο το τεχνικό επιτε-
λείο, φαίνεται ότι απο-
δίδει καρπούς.

Συγχαρητήρια σε όλα τα κορί-
τσια και στους προπονητές τους. 
Ελπίζουμε σε ανάλογη συνέχεια...

ΓΑΣ Αλεξάνδρεια: (coach Πα-
παεμμανουήλ Κων.) Παπαζήση 
Μαρία, Μπενισκου Στεφανία, 
Τσαβιδου Ευαλιανα, Μπεναμερ 
Μαρία, Γιοβαννοπουλου Ζωή, Πα-
πακώστα Εύη, Μαλαμογλου Ηλέ-
κτρα, Λουγγαροπουλου Βασιλική, 

Πετικοπουλου Μαρία, Λαφαζανι-
δου Νικολέτα, Δαλκιρανη Έλενα, 
Ουζουνη Μαριάνθη

Την επόμενη αγωνιστική (Κυ-
ριακή 8/1/2023) στις 17:00 στο 
Κλειστό ΔΑΚ Αλεξάνδρειας θα 

αντιμετωπίσουν τον Ποσειδώνα 
Βέροιας

Δείτε παρακάτω ποιες είναι οι ομάδες με 
τους περισσότερους διαφορετικούς σκόρερ 
μέχρι τώρα στην φετινή SL2 και ποια θέση 
κατέχει η ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ.

Αναλυτικά:
1) Παναθηναϊκός Β’ 8
2) Διαγόρας Ρόδου 7
2) ΑΕ Κηφισιάς 7
2) ΠΑΟΚ Β’  7
5) Ηρακλής 6
5)ΒΕΡΟΙΑ6
5) Πανσερραικός 6
5) Αναγέννηση Καρδίτσας 6
5) ΑΕΛ 6
5) Θεσπρωτός 6 
5) Χανιά  6
5) ΑΕΚ Β’  6
13) Απόλλων Πόντου 5
13) Ηλιούπολη 5
13) Μακεδονικός 5
13) ΟΦ Ιεράπετρας 5
17) Παναχαική 4

17) Athens Καλλιθέα 4
17) Νίκη Βόλου  4
17)  Απόλλων Λάρισας  4
17) Ολυμπιακός Β’  4
22) Καλαμάτα 3
22) Απόλλων Σμύρνης  3
22) ΠΑΟ Ρουφ 3

22) Ηρόδοτος 3
22) Αλμωπός Αριδαίας 3
27) Προοδευτική  2
27) Αιγάλεω  2
27) Ηρακλής Λάρισας 2
27) Επισκοπή  2

Πρωτάθλημα Κ16 Βόλεϊ
Πρεμιέρα με νίκη για τις παγκορασίδες του ΓΑΣ Αλεξάνδρεια

SL2
Οι ομάδες με τους περισσότερους διαφορετικούς σκόρερ

Σε ποια θέση βρίσκεται η 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 

26-12-2022 μέχρι 

01-01-2023 θα εί ναι 

το ε ξής: Αυ τό μα τος 

τη λε φω νη τής βλα βών: 

τηλ. 2331021814.

Τετάρτη 28-12-2022

14:30-21:00 ΓΚΡΕ-
ΖΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΝ-

ΔΟΥ 11 (κάτω από τα 

αστικά) 23310-23023

14:30-21:00 ΠΟΤΑ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣΠΙΕΡΙΩΝ 44 23310-

26914

19:00-21:00 ΖΑΜΑ-
ΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 23310-24123

21:00-08:00 ΖΑΜΑΝΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26 

23310-24123

Φαρμακεία

Πότε ανοίγει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο



11www.laosnews.gr16-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης 
και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Πέμπτη 29 
Δεκεμβρίου στις 
6:00 μ.μ. στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Α-
ναργύρων Βεροίας 
θα τελέσει Εσπερι-
νή Θεία Λειτουργία 
προς τιμήν της Α-
γίας ενδόξου μάρ-
τυρος Ανυσίας. Στη 
Θεία Λειτουργία θα 
συμμετάσχουν οι 
χειροθετημένοι Α-
ναγνώστες της Ιε-
ράς Μητροπόλεως 
μας. 

 Την Πέμπτη 29 
Δεκεμβρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομιλή-

σει στη σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα ανα-
πτύξει το θέμα: «Η Γέννηση του Χριστού και η αναγέννηση του 
ανθρώπου» μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στο Ξενο-
δοχείο «ΑΙΓΕΣ» στη Βέροια θα παραστεί και θα χαιρετίσει τη 
Σύναξη Κατηχητών και Κυκλαρχών της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας με θέμα: «Ευαίσθητες περιπτώσεις στην κατήχηση και η 
αντιμετώπιση τους».

 Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:30 
μ.μ. θα δεχθεί Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές στο Μητρο-
πολιτικό Μέγαρο Βεροίας (Μητροπόλεως 30). 

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 11:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό 
του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας θα χοροστατήσει στον 
Πανηγυρικό Εσπερινό με την ευκαιρία της εισόδου του νέου 
έτους και θα ευλογήσει την καθιερωμένη βασιλόπιτα.  

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Ιε-
ρό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας και θα τελέσει 
Δοξολογία για το νέο έτος.  

 Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά ομιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής 
του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ, μέσα από την ιστοσελίδα της 
Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebookκαι 
τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 27 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Γεώργιος Κονκέζος 
σε ηλικία 74 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρί-

ου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξάνδρειας ο Κωνσταντίνος Κρομύ-
δας σε ηλικία 62 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε τα Χριστούγεννα 

2022 στις 10.30 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Αναστασία 
Στεφ. Χαραλαμπίδου σε ηλικία 
85 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 26 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Κλειδί Ημαθίας ο Κυριάκος Δού-
ντος σε ηλικία 84 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 27 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοι-
μητήρια) Βέροιας η Σταυρούλα Κα-
ρυπίδου σε ηλικία 91 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 24 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης 
στο Π. Σκυλίτσι Ημαθίας ο Απόστο-
λος Μπαζούκης σε ηλικία 80 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 28 Δε-

κεμβρίου 2022 στις 2.30 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητή-
ρια) Βέροιας ο Ιωάννης Λ. Αποστό-
λου σε ηλικία 86 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 25 Δεκεμ-

βρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. από τον Ι-
ερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πατρίδας 
η Ασπασία Σιδηροπούλου σε ηλικία 
64 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ    

                                          
  Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκο-

μείο Βέροιας``,  ευχαριστούν θερμά:
-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 300 Ε, 

εις μνήμη των γονέων του Παύλου και Αναστασίας..
-Τον κ.Κωνσταντίνο Ακριβόπουλο , για την δωρεά του 

ποσού των 150 Ε, εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Την κ.Σιδηροπούλου Ειρήνη , για την ευγενική προσφο-

ρά τροφίμων στο Γηροκομείο Βέροιας , εις μνήμη του συζύ-
γου της Νικολάου Σιδηρόπουλου , με την συμπλήρωση 40 
ημερών από τον θάνατό του.

-Την κ.Αικατερίνη Φύκατα, για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε , για οικονομική ενίσχυση του Γηροκομείου Βέροιας.

-Την κ.Μαγδαληνή Χατζηευστρατιάδου , για την ευγενική 
προσφορά μεγάλης ποσότητας σαπουνιών , εις μνήμη των 
γονέων της  Νικολάου και Μαίρης Χατζηευστρατιάδου.

-Τους κ.Αποστολίδη Στέφανο,κ.Νικολόπουλο Βασίλειο 
και την Tasty Fruit O.E.,για την ευγενική προσφορά ποσό-
τητας μανταρινιών για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Το S/M MAZI MARKET , για την ευγενική προσφορά 
τροφίμων και  ειδών προσωπικής υγιεινής στους Ηλικιω-
μένους του Γηροκομείου Βέροιας, για τις Άγιες Ημέρες των 
Χριστουγέννων.

-Τον κ.Αντώνιο Μαρκούλη, για την ευγενική προσφορά 
τροφίμων , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Τον κ.Κωνσταντίνο Φλώρο και το Ζαχαροπλαστείο 
ΕΛΥΖΕ , για την ευγενική προσφορά 50 τεμ.τσουρεκάκια 
στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας , για τις Άγιες 
Ημέρες του Δωδεκαημέρου.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά στους Η-
λικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας, λουκουμάδες για τις 
Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Ανώνυμη Οικογένεια, για την δωρεά του ποσού των 70 
Ε αντί στεφάνου, εις μνήμη Γεωργίου Καμπουρόπουλου.

-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά  πρω-
ινού 2 σουφλέ , για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου 
Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία, για την ευγενική προσφορά κατεψυγ-
μένων λαχανικών , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέν-
νων.

-Την κ.Καζαντζίδου Βέτα , για την ευγενική προσφορά 
πίτες στους Ηλικιωμένους του Γηροκομείου Βέροιας ,εις 
μνήμη του συζύγου της.

-Την κ.Κυζιρίδου Ειρήνη , για την ευγενική προσφορά 1 
βασιλόπιτας και ζυμαρικών , για τις Άγιες Ημέρες των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενι-
κή προσφορά 10 Kgr νωπών ψαριών , για τις ανάγκες του 
Γηροκομείου Βέροιας.  

                                         Εκ της Δ/νσεως 

«Έφυγε» ο Απόστολος 
Μπισιρίτσας 

σε ηλικία 62 ετών
Έφυγε από την ζωή, 

σε ηλικία 62 ετών, ο Α-
πόστολος Μπισιρίτσας, 
επί πολλά χρόνια ιδιο-
κτήτης του καταστήμα-
τος της Roma Pizza στη 
Βέροια. 

Η κηδεία του εκλιπό-
ντα, ο οποίος έδωσε για 
μεγάλο χρονικό διάστη-
μα άνισο αγώνα, έγινε 
την  Δευτέρα 26 Δεκεμ-
βρίου 2022, στις 11 το 
πρωί, από τον Ναό Αγ. 

Σάββα (Κυριώτισσα) Βέροιας.
Ο ΛΑΟΣ εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά του.
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2331440800
Διευθυντής:  2331072.222, 76.615

Α’ Υποδ/ντής:  2331020.240, 76.612
Β’ Υποδ/ντής:  2331076.611
Υπασπιστής:  2331440810
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης:     100  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής:  2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440840
Γραμματεία:  2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:  2331440820
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής:  2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440860
Γραμματεία:  2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών:  2331440879
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2331440870

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:  2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής:  2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας:  2331440880
Γραμματεία:  2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα): 2331440890
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  αγρό-

κτημα 5 στρεμμάτων 

στον Τριπόταμο Βέ-

ροιας,  πολύ κοντά 

στο χωριό, με ηλε-

κτρικό ρεύμα, είναι 

ποτιστικό και χέρσο. 

Πληρ.  τηλ. :  23310 

27740.

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  ο ικό -

πεδο στα Παλατίτσια 

εντός του οικισμού 

480 τ.μ., άρτιο και οι-

κοδομήσιμο, με απο-

θήκη και αχυρώνα 

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  ενο ι -

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 και κέντρου. Τι-

μή 270 ευρώ. Πληρο-

φορίες: mapapad@

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

792410, ώρες 10.00 

π.μ. - 2.00 μ.μ.

ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι 

γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ρ ο φ ο ς ,  Αν ο ί ξ ε ω ς 

52. Πληρ. τηλ.: 6945 

852826.

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.

ΑπότηνεταιρίαΑΘΗΝΑΜ.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.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με 

εσωτερικη σκάλα, Ήρας 10. Δι-

αθέτει μεταλλικό ρολό ασφαλεί-

ας. Τηλ.: 6986 731153.

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

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύ-
λαξη και περιποίηση ηλικιωμέ-
νων. Τηλ.: 6945 738276 κα Βέ-
τα.

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.

14 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022www.laosnews.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800
Κωδ.Αγγελίας:ΠΩΛΗΣΕΙΣ_202211

Η βιομηχανία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (Μαυροβούνι Ν. Πέλλης) ενδια-
φέρεται να προσλάβει άτομο με σπουδές που σχετίζονται με την 
χημεία ή την επεξεργασία τροφίμων, με σκοπό την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής στο χώρο της αγροδιατροφής, σε συνεργασία με 
το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: efthimiospapado@hotmail.com. Για τυχόν περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 6973982033.



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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