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Η Ελλάδα «δείχνει δόντια» 
για να διαφυλάξει

την ειρήνη
Χωρίς τηλεοπτική διάθεση να «φουσκώσω» την κα-

τάσταση που επικρατεί στο Αιγαίο, αλλά και χωρίς φα-
ντεζί γραφικά, σκέφτομαι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαι-
ρετικά κρίσιμη καμπή στα ελληνοτουρκικά. Δεν θυμάμαι 
άλλοτε το σύνολο του ελληνικού στόλου σε σύμπραξη 
με πλοία συμμαχικών δυνάμεων να παρατάσσονται 
στην πραγματική ελληνική γαλάζια πατρίδα για την διε-
ξαγωγή μεν ασκήσεων, αλλά στην πραγματικότητα την 
ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης προς τον Ερντογάν και την 
παρέα του που κυριολεκτικά παίζουν με την φωτιά. 

Είναι κάτι τέτοιο αναγκαίο αναρωτιούνται κάποιοι; Α-
περίφραστα θα πω ναι για να μην φτάσουμε στο σημείο 
γκρίζων υποχωρήσεων και ευχαριστιών στους Αμερι-
κανούς. Με αποφασιστικότητα και όχι προκλητικότητα 
οφείλει η Ελλάδα να «δείξει δόντια» για να μαζευτεί ο 
«Σουλτάνος» και να μην του ανοίγει η όρεξη για κάτι 
περισσότερο… Έτσι διαφυλάττεις την ειρήνη και όχι με 
υποχωρητικότητα.

Και με τα προβλήματα που έχει ο άσπονδος γείτο-
νας και αντικρύζοντας την ισχύ και αποφασιστικότητα 
των Ελλήνων δε νομίζω ότι θα τολμήσει κάτι…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά 
η επιδότηση στο πετρέλαιο 

θέρμανσης

Με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμαν-
σης στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και η επιδότηση του 
προϊόντος με 0,25 ευρώ ανά λίτρο απευθείας στην αντλία. 
Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης εντάχθηκε σε 
τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που ψήφισαν η 
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση ενώ 
παρόν δήλωσαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.
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Κυριάκου αναχ., Πετρωνίας μαρτ.

Ραντεβού του χρόνου, με το Κινητό Μουσικό Περίπτερο 
της ΚΕΠΑ

Με την μουσική βραδιά της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου μπροστά στο πρώην δημαρχείο Mακροχωρίου, ολοκληρώθηκε 
και το φετινό κινητό μουσικό περίπτερο της ΚΕΠΑ δήμου Βέροιας, που μοιράστηκε και φέτος την χαρά της μουσικής 
και των μουσικών με τον κόσμο, σε όλες του  τις στάσεις.

Δέκα μελωδικές βραδιές, 10 μουσικά περίπτερα, με κάποιες ημερολογιακές αλλαγές λόγω των καιρικών φαινομέ-
νων και της βροχής, ολοκλήρωσαν το καλοκαιρινό project, με τον κόσμο να συμμετέχει, να χαίρεται, να τραγουδάει και 
να χορεύει, με τα μουσικά σχήματα που πρότεινε φέτος το μουσικό περίπτερο. Το φθινόπωρο όμως μπήκε για τα καλά 
και το «Περίπτερο» θα ξανανεβάσει τα ρολά του, στο ραντεβού του επόμενου καλοκαιριού!

Ο Γιάννης Σαρακιώτης, Τομεάρχης Ανάπτυξης
του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στα ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕΤΙΚΑ

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
για να αντιμετωπιστεί η έκρηξη 
του ενεργειακού κόστους και ο 
έλεγχος της τιμής του πετρελαί-
ου θέρμανσης, μετέφερε από την 
συχνότητα του ΑΚΟΥ 99.6, ο βου-
λευτής Φθιώτιδας και αν. Τομεάρ-
χης Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Σαρακιώτης στην ραδιο-
φωνική εκπομπή ΛΑΪΚΑ&ΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
με αφορμή την παρουσία του 
ως κεντρικού ομιλητή στη χθεσι-
νή(28/9) απογευματινή εκδήλω-
ση στην ΕΛΗΑ, είχε το μεσημέρι 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους 
Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βου-
δούρη και    αναφέρθηκε στην 
κίνηση της κυβέρνησης να ιδιωτι-
κοποιήσει τμήμα της ΔΕΗ για να 
εξυπηρετήσει το ενεργειακό ολι-
γοπώλειο που έχει δημιουργήσει 
με τις πολιτικές της. 

Παρακολουθήστε το βίντεο 
της συνέντευξης στο laosnews.
gr και στο fb

Άντε το περίπτερο… Ούτε η φθαρμένη τέντα
δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το πεζοδρόμιο

πίσω από τον ΧριστοΣωτήρα;

Πραγματικά αναρωτιόμαστε σε ποιόν μπορεί να αρέσει αυτή η εικόνα με τις φθαρμένες τέντες του περιπτέρου που δεν 
λειτουργεί εδώ και χρόνια, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να καταλαμβάνει ακόμα, όλη τη γωνία του μεγάλου πεζοδρο-
μίου στη Μ. Αλεξάνδρου και Κωττουνίου στη Βέροια, δίνοντας την εντύπωση…προέκτασης του παλαιού Ναού Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος. (Μία υπέροχη εκκλησία, τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική που οι τοιχογραφίες της κυρίως στον χώρο 
του ιερού, χρονολογούνται στις αρχές του 17ου αι, ενώ η ύπαρξη του ναού βεβαιώνεται από σημείωμα του έτους 1602 σε 
παλαίτυπο του 1588).

Πολλές φορές, τόσο τα μέλη της επιτροπής που φροντίζουν την εκκλησία, όσο και η γειτονιά, έχουν ενοχλήσει για την 
χρόνια αυτή κατάσταση που «προσβάλλει» την αξία του παρεκκλησίου, αλλά και την άνετη πρόσβαση και κίνηση των 
πολιτών στο πεζοδρόμιο. Με το δίκιο τους διαμαρτύρονται, πλην όμως τα κλειστά επι χρόνια περίπτερα παραμένουν μια 
ανοιχτή πληγή ακόμα στα πεζοδρόμια της πόλης. Κι άντε το περίπτερο, λένε, αυτό μπορεί να έχει τις διαδικασίες του. 
Πόσο δύσκολο έως… ακατόρθωτο όμως, είναι να φύγει η τέντα που είναι μάλιστα ολόκληρη εγκατάσταση και στερεώνεται 
στα τοιχία της εκκλησίας;

Δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να πούμε πολλά, οι φωτογραφίες μιλούν και οι μαρτυρίες περισσεύουν.
Μπορεί να το δει κάποιος αρμόδιος με την ευαισθησία που του πρέπει;; Συμφωνεί με την εικόνα αυτή;



Τις δυο πρώτες δράσεις του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 για μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) 
που θα τρέξουν το επόμενο 
δίμηνο συνολικού προϋπολογι-
σμού 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος 
για το ΕΣΠΑ και τις Δημόσιες 
επενδύσεις, κατά την διάρκεια 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας. Συνολικά, μέσω του 
νέου ΕΣΠΑ, αναμένεται να δια-
τεθούν περί τα 4 δισ. ευρώ σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 3 
δισ. ευρώ μέσω δράσεων και 1 
δισ. ευρώ μέσω χρηματοδοτι-
κών εργαλείων. 

Από την πλευρά του, ο 
Πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος 
Ραβάνης,  επισήμανε ότι το 
νέο ΕΣΠΑ είναι ένα πολύτιμο 
εργαλείο, που μπορεί να δώ-
σει ανάσα στις επιχειρήσεις και 
να κινητοποιήσει τη στροφή σε 
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

«Το Επιμελητήριο έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη να 
δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της ρευστότητας. Χωρίς συνθήκες επαρ-
κούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, δεν μπορούν να υπάρξουν 
νέες πρωτοβουλίες και επενδύσεις. Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να στηριχθεί 
σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα κατευθύνει πόρους στην επιχει-
ρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την 
πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για σπατάλη πόρων σε αποσπα-
σματικές και άστοχες δράσεις. Τώρα, χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και 
αποτελεσματικότητα», επισήμανε ο κ. Ραβάνης.

Σύμφωνα με το ΒΕΑ, οι δυο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα» θα τρέξουν ως εξής:

-Η πρώτη δράση αφορά στην «Ψηφιακή Μετάβαση των ΜμΕ» με 

τον πρώτο κύκλο προκηρύξεων να περιλαμβάνει πόρους 300 εκατ. ευ-
ρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου και θα αφορά 
χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων με χαμηλή 
ψηφιακή ετοιμότητα.

-Η δεύτερη δράση αφορά στην «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» 
που περιλαμβάνει πόρους 700 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων θα 
ξεκινήσει τέλος Νοεμβρίου και αφορά στην αναβάθμιση της παραγω-
γικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση λύσεων φιλικών προς το 
περιβάλλον και οι οποίες θα καταστήσουν τις επιχειρήσεις περισσότερο 
ανταγωνιστικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτός της 
επιχορήγησης των παραγωγικών παγίων θα επιχορηγείται και η εγκατά-
σταση ηλιακών panels σε ΜμΕ, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
ίδια κατανάλωση, όχι όμως για «net metering». Στόχος της δράσης είναι 
η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜμΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις, 
λαμβάνουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και οι υποβολές 
των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγη-
σή τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι, δεν 
αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος 
του έτους. Μάλιστα, ο κ. Τσακίρης επισήμανε, ότι η ένταξη μιας ώριμης 
επένδυσης μπορεί να λάβει έγκριση, ακόμη και σε διάστημα μόλις ενός 
μηνός, από την υποβολή της αίτησης.
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Συναντήσεις Καρανικόλα με 
Βεσυρόπουλο, Αμυρά και 
Γεωργαντά για θέματα του 

Δήμου Νάουσας

Σημαντικά ζητήματα του Δήμου Νάουσας που άπτονται του χαρ-
τοφυλακίου του Υπουργείου Οικονομικών βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνάντησης που είχε στην Αθήνα, χθες Τετάρτη (28.09.2022), 
με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημό-
σιας Περιουσίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο Δήμαρχος Νάουσας  
Νικόλας Καρανικόλας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Έργων και Πολεοδομίας Παύλο Αδαμίδη.

Συνάντηση και με Αμυρά για 3 – 5 Πηγάδια
Θέματα αξιοποίησης της ορεινής ζώνης του Δήμου Νάουσας 

με επίκεντρο την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού (Χιονοδρομικό 
Κέντρο 3-5 Πηγάδια, ανάδειξη  μονοπατιών κλπ) βρέθηκαν στην  α-
τζέντα της συνάντησης του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα 
και με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά στην Αθήνα. 

Με  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιο Γεωργαντά, 

παρουσία του Βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρο Τσαβδαρίδη, 
συναντήθηκαν επίσης χθες  Τετάρτη (28.09.2022) στην Αθήνα, ο 
Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας και ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Έργων και Πολεοδομίας, Παύλος Αδαμίδης. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του χαρτοφυ-
λακίου του ΥΠΑΑΤ, με έμφαση στην αξιοποίηση προγραμμάτων για 
την βελτίωση των εγγειοβελτιωτικών - αρδευτικών έργων. 

Επίσκεψη Αλβανικής  
αντιπροσωπείας 

αύριο στην Ημαθία, με 
πρόσκληση Γιαννακάκη
 Στα πλαίσια της συ-

νεργασίας με την γειτο-
νική χώρα και εν όψει 
της έναρξης διαπραγμα-
τεύσεων για την ένταξή 
της στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, την Παρασκευή 
30/9/22  θα επισκεφθεί 
την Ημαθία για ενημέ-
ρωση, αντιπροσωπεία 
Αλβανών εκπροσώπων, 
προσκεκλημένη από τον 
Αντιπρόεδρο της Εθνι-
κής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.Χρήστο Γιαννακάκη. Η 
αντιπροσωπεία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη :

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

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

ντή Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. 
6. Ermal Elezi–Σύμβουλο στο Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής, 

Διαχειριστής της «Tirana-Agriculture”.
7. Florian Zerja – Δημοσιογράφο 
Κατά την διάρκεια  παραμονής της αντιπροσωπείας στην Ημα-

θία, θα επισκεφθούν εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Παράλλη-
λα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την απασχόληση Αλβανών 
πολιτών στην Ελλάδα καθώς και την βελτίωση των διαδικασιών 
έκδοσης βίζας, έλευσης και παραμονής τους στην χώρα μας. 

Από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

1 δισ. ευρώ σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις το επόμενο δίμηνο

-Τι προβλέπουν οι δυο δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

Δήμος Βέροιας: Συνεχίζεται και σήμερα 
η συλλογή κενών συσκευασιών

 φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Συνεχίζεται στον Δήμο Βέροιας  και σήμερα Πέμπτη  29  Σεπτεμ-

βρίου 2022, η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Όλοι οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων μπορούν να πα-
ραδώσουν τις κενές συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που έχουν στην κατοχή τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραδώσουν τις κενές συσκευ-
ασίες φυτοπροστατευτικών   προϊόντων που έχουν στην κατοχή 
τους, στα σημεία και στις ώρες που αυτοί εξυπηρετούνται σύμφωνα 
με το πρόγραμμα 

Πέμπτη  29 Σεπτεμβρίου 2022 
1 8:00 – 8:30 ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
2 8:45 – 9:15 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
3 9:30 – 10:00 Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εκτός εγκατα-

στάσεων
4 10:15 - 10:45 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
5 11:00 – 11:30 ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία 
6 11:45 – 12:15 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
7 12:30 - 13:00 Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού συνεταιρισμού
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέ-

ροιας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασί-
ας.  Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2331350634 & 2331350615
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Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας δια του 
προέδρου της κ. Δημητρίου Μάντσιου συμμε-
τείχε στο Ενετικό Λιμάνι του Ηρακλείου, στις  
“Ημέρες Γαστρονομίας 2022” με την  αποστο-
λή της Π.Ε. Ημαθίας ως τιμώμενη περιοχή. 
Σε ενημερωτικό δελτίο της Ένωσης, γνωστο-
ποιούνται από τον πρόεδρο της Ένωσης κ. 
Δημήτρη Μάντζιο, τα εξής για την συμμετοχή:

 «Την Παρασκευή 23/09/2022 πραγματο-
ποιήθηκε εισήγηση μας στην Ημερίδα “Οργα-
νισμοί Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμού 
(DMMO)” με θέμα  “ Mια ευκαιρία βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης για τους φορείς και τις 
επιχειρήσεις της Ημαθίας”  Παρουσία της κ. Ελί-
νας Προύντζου της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστι-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού όπου 
αναπτύχτηκε ένας γόνιμος διάλογος για το νομο-
θετικό πλαίσιο και τις ευκαιρίες ανάδειξης ενός 
σύγχρονου αειφόρου τουριστικού προορισμού.

 Το πρωί του Σάββατου στο Μέγαρο “Ντο-
ρέ” έγινε παρουσίαση των δράσεων της Ημα-
θίας και Β2Β συναντήσεις των εκπρόσωπων 

της ένωσης ξενοδόχων, του επιμελητηρίου, 
της Π.Ε. και των τριών Δήμων της Ημαθίας με 
καλεσμένους τουριστικούς πράκτορες, στελέ-
χη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του 
επιμελητηρίου Ηράκλειου. Εκεί η Ένωση των 
Ξενοδόχων παρουσίασε το μεταπρωινό γεύμα  
Ημαθία Branch βασισμένο σε εκλεκτές πρώ-
τες ύλες του τόπου. 

Το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποι-
ήθηκε master class  με την αυθεντική συνταγή 
του Ρεβανί Βεροίας, την Σαλάτα Αλεξανδρείας, 
το BIG BBQ  με μοσχάρι Βέροιας, και γευστική 
δοκιμή του Ξινόμαυρου από τον Αμπελώνα 
της Νάουσας. Στην ίδια εκδήλωση εμφανιστή-
καν ο Όμιλος Γενίτσαροι και Μπούλες καθώς 
και αναβίωση του εθίμου των Μωμόγερων 
από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας 
“Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης” μαζί με τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Νέας Νικομήδειας ο Αρι-
στοτέλης  όπου την όλη παρουσίαση έκανε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας κ. 
Δημήτρης Μάντσιος.

 Την Κυριακή το πρωί πα-
ρασκευάστηκε για τους επισκέ-
πτες του Ηρακλείου το Brunch 
του Imathia Quality  ως είναι 
μια νέα τάση μεταπρωϊνού 
γεύματος και στοχεύει άμεσα 
στην ανάδειξη των τοπικών 
προϊόντων και συνταγών, σε 
συνδυασμό με τη δημιουργική 
φαντασία των επαγγελματιών 
εστίασης των ξενοδοχειακών 
μονάδων της Ημαθίας  με προ-
ζύμένιο σαντουιτσάκι μούστου 
και γέμιση από αλλαντικά α-
πό μοσχάρι Βερμίου  μανούρι 
Π.Ο.Π. φυλλώματα Αλεξανδρεί-

ας και πιπεροσαλάτα, πλατσίντα Ναούσης με 
λιαστή ντομάτα και κατσικίσο τυρί, τάρτα μπά-
τζιου με ντομάτα Ριζομάτων και τσιπς τοπικού 
παστουρμά, γκρακλιάνο με γέμιση τυριών 
Βερμίου και μάντζα Ναούσης,

 Το βράδυ στο Εστιατόριο TOUCAN του Με-
γάρου ΝΤΟΡΕ παρατέθηκε το Gala Diner του 
Αντιπεριφεριάρχη Ημαθίας κ. Κωνσταντίνου 
Καλαϊτζίδη προς τιμή του Υφυπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη,  
των ερετών πρώτου και δευτέρου βαθμού αυ-
τοδιοίκησης της Π.Κ.Μ. και του Ηρακλείου, των 
δημοσιογράφων των εκπρόσωπων φορέων και 
των μελών της αποστολής μας.  

Οι 15 γευστικές μπουκιές ήταν σχεδιασμέ-
νες και παρασκευασμένες με υλικά της Ημα-
θίας με τους σεφ που ακούραστα πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους σε όλο το τριήμερο την κ. 
Πελαγία Μαργαρείτου από τον Εκείμερο, τον 
κ. Τάσο Ιακωβίδη από το Απ Αλλού, τον κ. Βα-
σίλη Λαφάρα από τις 4 Εποχές και τη βοήθεια 
της Ημαθιώτισας  σεφ κ.Χριστίνα Μάλιου από 
Χαρούπι κ Ελιά, στο Μελιδόνι του Ρεθύμνου, 
με την αρωγή από το Σύλλογο Ζαχαροπλα-
στών και των Καταστηματαρχών Ζαχαροπλα-
στών Βέροιας τον κ. Τάσο Παγούρα από το 
Ζαχαροπλαστείο Παγούρας και τον κ. Πέτρο 
Κουτόβα, από το LIDO, με τη συνεργασία του 
Γαστρονόμου και Καθηγητού κ. Γιώργου Παλι-
σίδη σε όλα τα στάδια των παρασκευαστικών 
διαδικασιών.  

 Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας ευχαριστεί 
τον Αντιπεριφεριάρχη Ημαθίας κ. Κωνσταντίνο 
Καλαϊτζίδη και όλη την Οργανωτική Ομάδα 
της εξωστρεφής δράσης  “Imathia Quality”  και 
την άριστη συνεργασία για την προβολή και 
προώθηση του πολιτισμού, των τοπικών προϊ-
όντων και υπηρεσιών μας».

Πάρε και εσύ μέρος 
στον διαγωνισμό της Ε.Σ.Ε 
«Τοπολατρεία- Μια ιστορία 
αγάπης για τον τόπο μου»

  Αγαπάτε τον τόπο σας και ταυτόχρονα σας αρέσει η τέχνη της 
φωτογραφίας και της γραφής; Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος 
σας δίνει την ευκαιρία να αναδείξετε τον τόπο και τα ταλέντα σας, 
μέσα από το διαγωνισμό της «Τοπολατρεία. Μια ιστορία αγάπης για 
τον τόπο μου».

   Με τρεις όμορφες και ξεχωριστές φωτογραφίες του τόπου σας 
(ή της προσωπικότητας ή της ιστορίας που θα επιλέξετε ), οι οποίες 
μπορεί να έχουν τραβηχτεί ακόμη και από το κινητό σας τηλέφωνο 
και μια ιστορία για ό,τι προβάλλεται από αυτές (1 σελίδα το πολύ), 
μπορεί να είσθε εκείνος ή εκείνη που θα κληθεί να γράψει το πλήρες 
σενάριο (επ’αμοιβή) και να σκηνοθετήσει ένα promo (διαφημιστικό 
3΄λεπτης διάρκειας) σε παραγωγή της Ένωσης Σεναριογράφων Ελ-
λάδος, με τίτλο ΤΟΠΟΛΑΤΡΕΙΑ ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα 
του τόπου και η μεγάλη αγάπη σας για αυτόν. Σε περίπτωση που οι 
φωτογραφίες δεν είναι σύγχρονες θα πρέπει να αναφέρετε την χρο-
νολογία λήψης των φωτογραφιών

Οι 12 προτάσεις που φτάσουν στον τελικό θα διαγωνισθούν για 
τα εξής βραβεία:

1ο βραβείο: Με παραγωγό την Ε.Σ.Ε. θα παραχθεί το promo των 
3΄(ή περισσοτέρων λεπτών) και θα λάβει 250 ευρώ και μετάλλιο

 2ο και 3ο βραβείο:  Θα λάβουν από 250 ευρώ και μετάλλιο, 
έκαστο

Θα δοθούν ακόμη τρεις έπαινοι. Οι έπαινοι δικαιούνται να μετά-
σχουν σε έναν, οιονδήποτε, επόμενο διαγωνισμό της Ε.Σ.Ε. άνευ 
καταβολής  του αντίστοιχου αντιτίμου κατοχύρωσης. Επιπλέον θα 
δοθεί ένα βραβείο για κάθε ιδιαίτερη κατηγορία (τρείς τρόποι) θα 
λάβει 250 ευρώ και μετάλλιο.

Για να δείτε αναλυτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, 
αλλά και τον τρόπο συμμετοχής επισκεφτείτε τη σελίδα της Ένωσης 
Σεναριογράφων Ελλάδος www.senariografoi.gr ή ακολουθήστε τον 
παρακάτω σύνδεσμο https://senariografoi.gr/gr/news/stories/i1506/

ANAΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες
Τηλ. 23310 96201
Αριθ. Πρωτ. 83

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΟΞΥΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δασικού Συνεταιρισμού Ριζωμάτων Η-
μαθίας διακηρύττει ότι:

Την Τετάρτη 5 του μηνός Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11-
12 π.μ. στο Γραφείο του Συν/σμού διενεργεί φανερή Πλει-
οδοτική Τελειωτική Δημοπρασία για την πώληση ξυλείας 
καυσόξυλα Οξυάς του ΔΤ 14 α.

Τα προς πώληση δασικά προϊόντα είναι 400 χωρικά ξυ-
λεία καυσόξυλα οξιάς περίπου.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ 
μετρητά.

Ο Πρόεδρος
Βαϊνάς Θεοφάνης

Πρόσκληση
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. των «Φίλων Καρναβαλιού Νάουσας» 

σας προσκαλούν στην τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 10.30 π.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρή-
στος Λαναράς», αίθουσα ΕΡΙΑ. Η πρώτη διοργάνωση του «Παιχνιδιού Πό-
λης» είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ευεργέτη της Νάουσας Χρήστο Λαναρά 
και έχει τίτλο «Απόδραση στη Δράση». Η παρουσία σας είναι τιμή για εμάς.

Για το Δ.Σ.
Βαγγελιώ Καράμπελα

Πρόεδρος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου 

Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, ευχαριστούν για την ευγενική 
τους προσφορά:

1) Την κ. Χουβαρδά Τριανταφυλλιά και τα παιδιά της για 
τη δωρεά των 500 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του συζύγου και πα-
τέρα τους Ευάγγελου Χουβαρδά, με τη συμπλήρωση τριών 
μηνών από το θάνατό του.

2) Ανώνυμη οικογένεια για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, για 
ένα γεύμα, στη μνήμη των γονέων τους Κλείτου – Δημητρί-
ου και Χρυσούλας, Τρύφωνος και Ευθαλίας.

3) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη των  γονέων και αδελφών.

4) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά των 20 ΕΥΡΩ, στη μνή-
μη του αδελφού της.

5) Ανώνυμη οικογένεια, για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος, στη μνήμη του συζύγου και πατέρα 
τους, με τη συμπλήρωση δύο ετών από το θάνατό του.

6) Ανώνυμη κυρία για την προσφορά μεγάλης ποσότη-
τας τροφίμων, για τις ανάγκες του συσσιτίου.

7) Τους κ.κ Παπαγιάννη Βασιλική και Νικόλαο, για τα 
δέκα λίτρα λάδι.

8) Τον κ. Αντώνη για τα 150 αυγά. 
9) Τον κ. Παναγιώτη για τα 120 ψωμιά στη μνήμη της 

μητέρας του.
10) Ανώνυμο κύριο για ένα τσουβάλι πατάτες, ένα τσου-

βάλι κρεμμύδια, λεμόνια, λαχανικά.

Η Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας, για τη συμμετοχή 
στις  “Ημέρες Γαστρονομίας 2022” στο Ηράκλειο



Μια ύπουλη ασθένεια 
είναι η νεφρική ανεπάρκεια 
καθώς στα τέσσερα πρώ-
τα της στάδια, ο ασθενής 
μπορεί να μην παρουσιά-
ζει κανένα σύμπτωμα. Όταν 
όμως στο 5ο στάδιο πα-
ρουσιαστούν τα συμπτώμα-
τα, ο ασθενής δεν μπορεί 
πλέον να κάνει κάτι και θα 
πρέπει να ενταχθεί στην αι-
μοκάθαρση. Και κάπου εκεί 
αρχίζει μια νέα περιπέτεια 
ζωής, για την οποία μίλησε 
η ειδική νεφρολόγος Έλε-
να Ιντζεβίδου, συνεργάτης 
της Μονάδας Χρόνιας Αιμο-
κάθαρσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
στη Βέροια, στην εκπομπή 
«πρωινές σημειώσεις» 
του ΑΚΟΥ 99,6 με τη Σοφία 
Γκαγκούση.

Κι ακριβώς επειδή δεν δίνει ηχηρά προειδοποιητικά σημάδια, θα 
πρέπει κάθε ασθενής που πάσχει από νοσήματα όπως η υπέρταση ή ο 
διαβήτης και έχει μια ηλικία, να κάνει κάποιες εξετάσεις (αιματολογικές 
και ούρων) και εκεί θα διαπιστωθεί εάν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα 
ώστε να παραπεμφθεί στον νεφρολόγο, επεσήμανε η γιατρός.

« Η διάγνωση της νεφρικής ανεπάρκειας γίνεται στο τελικό στάδιο 
κι εκεί είμαστε στη δυσάρεστη θέση να πούμε στους ασθενείς ότι δεν 
μπορεί να γίνει κάτι, παρά μόνο να ενταχθεί στην αιμοκάθαρση. Και 
δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών οδηγούνται στη λύση αυτή. 
Στην Μονάδα μας εξυπηρετούμε περισσότερους από 70 ασθενείς που 
υποβάλλονται σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα. 
Η Μονάδα διαθέτει πολύ σύγχρονα μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογί-
ας και σίγουρα αυτό συμβάλλει καθοριστικά ως προς την ποιότητα ζωής 
του ασθενή στην αιμοκάθαρση και ως προς το προσδόκιμο επιβίωσής 
του», τονίζει.

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις που ένας νεφροπαθής βελ-
τιώνεται και βγαίνει από τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης.

«Πραγματικά, το τελευταίο έτος, στην μονάδα Ευαγγελισμός, οι 
γιατροί είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απένταξη 
τεσσάρων ασθενών από την αιμοκάθαρση.  Πρόκειται για ασθενείς με 
χρόνια νεφρική νόσο οι οποίοι παρουσίασαν κάποια αιφνίδια επιδείνω-
ση στην νεφρική λειτουργία και χρειάστηκε να ξεκινήσουν αιμοκάθαρση. 
Σταδιακά όμως, με τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει η μονάδα, 
αλλά και με τη στενή ιατρική παρακολούθηση από την άρτια επιστημο-
νική ομάδα, διαπιστώθηκε βελτίωση στη λειτουργία αυτών των ασθε-
νών κι έτσι μειώθηκε η συχνότητα των συνεδριών αιμοκάθαρσης 
αλλά και η διάρκειά τους, ώστε να δοθεί πραγματικά η ευκαιρία στους 
ασθενείς αυτούς να απενταχθούν. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να τους 
παρακολουθούμε και κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως να χρειαστούν 
στο μέλλον αιμοκάθαρση, όμως μέχρι τότε θα συνεχίσουν να έχουν μία 

φυσιολογική ζωή, λαμβάνοντας τη φαρμακευτική τους αγωγή και ακο-
λουθώντας τις οδηγίες του νεφρολόγου τους».

Εννοείται ότι σε όλα αυτά συμβάλλει θετικά ο τρόπος ζωής, η κα-
τάλληλη διατροφή του ασθενούς, η τήρηση των ιατρικών οδηγιών και 
η συνεπής λήψη των φαρμάκων του, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
όταν υπάρχουν νοσήματα, όπως η υπέρταση και ο διαβήτης, δύο μά-
στιγες της εποχής μας.Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την γιατρό, 
επιβάλλεται η αυστηρή ρύθμισή τους.

Κλείνοντας η κα Ιντζεβίδου, αναφέρθηκε στην παράλληλη σημαντι-
κή υποστήριξη του χειρουργικού τμήματος της Κλινικής «Ευαγγε-
λισμός» που μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ στην προετοιμασία 
ένταξης των χρόνιων ασθενών στην αιμοκάθαρση, με την διενέργεια 
αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων, στην  τοποθέτηση κεντρικών φλεβι-
κών καθετήρων, χωρίς να χρειαστεί πλέον οι ασθενείς να μετακινούνται 
εκτός νόμου και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε κάθε έκτακτο 
περιστατικό, στη διάρκεια μιας αιμοκάθαρσης.

«Οι ασθενείς μας πλέον, πιστεύω ότι δεν ταλαιπωρούνται καθόλου 
και διενεργούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο», σημείωσε η κα Ιντζεβί-
δου.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο laosnews.gr και στο fb
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ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

Στυλιανού και της Στυλιανής το γένος 
Γιαννακάκη, που γεννήθηκε στη Βέροια 
Ημαθίας και κατοικεί στο Ααραου Ελβε-
τίας και η ΤΑΛΑΡ ΓΙΑΖΙΤΖΙΑΝ του Χαικ 
και της Αζαντουχή το γένος Δανιελιάν, 
που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και 

κατοικεί στο Ααραου Ελβετίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγί-
ας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση 
του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας 
καλεί σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση τα μέλη και τους φίλους του 
συλλόγου την Κυριακή 2/10/2022 και ώρα 11.00 στα γραφεία του 
συλλόγου Σοφοκλεόυς 7 - Προμηθέας.

Θέματα Γενικής εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης:
1)Εκλογή  Εφορευτικής Επιτροπής
2) Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2018-2022
3) Οικονομικός απολογισμός 
4) Αρχαιρεσίες
 Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας έχουν τα οικονομικά τακτο-

ποιημένα μέλη και φίλοι και όσοι τακτοποιηθούν εκείνη τη μέρα
Υποψηφιότητες και πληροφορίες: 6944450764
Η παρουσία και οι προτάσεις όλων θεωρούνται πολύτιμες για το 

Σύλλογό μας.
Εκ του ΔΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Με τα σύγχρονα μηχανήματα και την άρτια 

επιστημονική ομάδα, επιτυγχάνεται βελτίωση μέχρι 
και απένταξη ασθενών από την αιμοκάθαρση

-Τι λέει στον ΑΚΟΥ 99.6 η ειδική νεφρολόγος Έλενα Ιντζεβίδου



6 www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

«Κόρη της Βέροιας»: Μια ιστορία 113 ετών 
για ένα άγαλμα ίσως και 2.500 χρόνων

Του Χρήστου Μπλατσιώτη 

Με αφορμή το δημοσίευμα του «Λαού»  
της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου, στη στήλη «τα 
λαϊκά μας» και το σχόλιο για την «Κόρη της 
Βέροιας» με τον ευφάνταστο τίτλο «Δεσποινίς 
ετών 39…», το οποίο αναφέρεται στα χρόνια 
που το αντίγραφο του αγάλματος είναι τοποθε-
τημένο στο πάρκο της Ελιάς, προχώρησα σε 
ένα ρεπορτάζ με στοιχεία για την ιστορία του 
πρωτότυπου αγάλματος και στη διαδρομή του, 
από τη Βέροια όπου βρέθηκε το 1909 μέχρι το 
Μόναχο όπου βρίσκεται σήμερα. 

Το πρωτότυπο άγαλμα της «Κόρης της Βέ-
ροιας» είναι ορειχάλκινο (μπρούντζινο) μικρό άγαλμα ύψους μόλις 25 εκα-
τοστών που απεικονίζει μια γυμνή νεαρή γυναίκα. Στην αρχική μορφή του, 
το άγαλμα πρέπει να ήταν γυαλισμένο σε χρυσή απόχρωση ενώ βρέθηκε 
χωρίς τα χέρια που σύμφωνα με ειδικούς είχαν κατασκευαστεί ξεχωριστά, 
με το αριστερό να στηρίζεται σε κολώνα και το δεξί να κρατά καθρέπτη, ενώ 
έχει και υποδοχή για να στηρίζεται σε μεγάλη βάση. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν 
επίσης ότι είχε ασημένια μάτια και ασημένιες λεπτομέρειες στο κάλυμμά που 
έχεις το κεφάλι. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ούτε για τον γλύπτη, ούτε για τον 
τόπο της προέλευσής του, ούτε για τον σκοπό της κατασκευής του.  

Το άγαλμα «εμφανίστηκε» για πρώτη φορά το έτος  1909 ως έκθεμα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου του Μονάχου, γνωστού ως «Γλυπτοθήκη 
Μονάχου» (Glyptothek - München), του παλαιότερου μουσείου της πόλης 
όπου φυλάσσονται συλλογές με ελληνικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες. Πα-
ρουσιάστηκε από το μουσείο με τον τίτλο «Mädchen von Beröa» («Κόρη της 
Βέροιας») κι έκτοτε καθιερώθηκε με αυτή την ονομασία. Σήμερα αποτελεί 
ένα από τα προβεβλημένα εκθέματα του Μουσείου, είναι κύριο θέμα μου-
σειακών καταλόγων και συναφών εκδόσεων καθώς και βασικό θέμα «σπου-
δής» σεμιναρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων ενώ αντίγραφό του (σε 
πραγματική διάσταση) πωλείται από το τμήμα αναμνηστικών του Μουσείου, 
έναντι 220 ευρώ.

ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΜΕΣΩ… ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑΣ
Η γερμανική αρχαιολογική αποστολή στην Ελλάδα, που επισήμως εί-

ναι παρούσα στη χώρα από το έτος 1874, δεν είχε ανασκαφικό έργο στην 
περιοχή της Ημαθίας και θεωρείται ότι η «Κόρη της Βέροιας» έφθασε στο 
μουσείο του Μονάχου μέσω μιας οδού αρχαιοκαπηλίας. Δεν αποκλείεται 
το άγαλμα να βρέθηκε στη Βέροια ίσως και χρόνια πριν «μετακινηθεί» στο 
Μόναχο ή ακόμη να βρέθηκε σε άλλη περιοχή πριν καταλήξει στη Βέροια. 
Σε κάθε περίπτωση, λόγω της επωνυμίας που έλαβε από τους Γερμανούς 
ως «Mädchen von Beröa» καθιερώθηκε να θεωρείται ότι έχει προέλευση τη 
Βέροια κι έτσι παραμένει. 

Αναφερόμαστε σε μια εποχή που η Βέροια όπως και όλη 
η ευρύτερη περιοχή εξακολουθούν να ανήκουν στα εδάφη 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είναι μια εποχή (μεταξύ 
του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα) όπου η «μετακίνηση» 
αρχαιοτήτων εκτός Ελλάδος βρίσκονταν στο αποκορύφωμά 
της, είτε με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοκρατορίας είτε μέ-
σω της λεηλασίας των αρχαιοκαπήλων. Εκείνη την περίοδο 
«μετακινήθηκαν» στο Παρίσι, η Νίκη της Σαμοθράκης και η 
Αφροδίτη της Μήλου, τότε «μετακινήθηκε» στο Βερολίνο και 
ο Βωμός της Περγάμου, τότε «μετακινήθηκαν» στο Μόναχο ο 
Κούρος της Τενέας, η Αφροδίτη της Κνίδου και άλλες αρχαιό-
τητες, τότε «μετακινήθηκε» στο Βερολίνο από τον Σλήμαν, ο 
«θησαυρός της Τροίας» και άλλα πολλά. Κάπως έτσι φαίνεται 
ότι «μετακινήθηκε» στο Μόναχο και το άγαλμα από τη Βέροια.

ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ 5ου π.Χ. ΑΙΩΝΑ, 
ΙΣΩΣ ΚΑΙ Η «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Η «Κόρη της Βέροιας» χρονολογείται, κατά μία άποψη, 
στον 5ο αιώνα π.Χ. δηλαδή στην εποχή που στο Μακεδονικό 
θρόνο βρίσκονταν ο Αρχέλαος Α’, γνωστός για το ενδιαφέρον 
του προς την τέχνη και οικοδεσπότης διάσημων καλλιτεχνών 
της εποχής στο παλάτι της Πέλλας, με αντίστοιχη επιρροή και 
στην καλλιτεχνική δημιουργία γειτονικών πόλεων όπως η Βέ-
ροια. Άλλη άποψη ειδικών χρονολογεί το άγαλμα, σε κάπως 
νεότερη εποχή, στους Ελληνιστικούς χρόνους και στην εποχή 
της Δυναστείας των Αντιγονιδών, τότε που η Βέροια, ο τόπος 
της καταγωγής τους, είχε επίσης μια εξέχουσα καλλιτεχνική 
παρουσία. 

Η άποψη ότι το άγαλμα μπορεί να είναι δημιούργημα του 
Πολύκλειτου, κορυφαίου γλύπτη του 5ου π.Χ. αιώνα ή μετα-
γενέστερων εκπροσώπων της ίδιας σχολής, δεν βρίσκει πολλούς υποστη-
ρικτές, όμως οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν με την άποψη ότι η «Κόρη 
της Βέροιας» με τον τρόπο που στέκεται γυμνή αμέσως μετά την έξοδο από 
το λουτρό της, με σκυμμένο το κεφάλι αλλά εμφανώς φιλάρεσκα, θυμίζει τη 
θεά Αφροδίτη. Είναι μάλιστα σπουδαία η περιγραφή της «Κόρης της Βέροι-
ας» από ειδικούς της αρχαιοελληνικής τέχνης που αναλύοντας τον τρόπο 
που στέκεται υποστηρίζουν ότι μιμείται ακριβώς, γνωστά μοτίβα της θεάς 
του έρωτα και παρουσιάζεται με όλη της τη νεανική ομορφιά της, βγαίνοντας 
από το μπάνιο με τρόπο που αφηγηματικά νομιμοποιεί το γυμνό της. Κι 
αυτός είναι ο λόγος που ορισμένοι περιέγραψαν το άγαλμα και ως «Beroia 
Aphrodite Figur Statue» (Αφροδίτη της Βέροιας). 

Στη γερμανική ιστοσελίδα «Bavarikon» όπου περιλαμβάνονται κατα-
γραφές του πολιτισμικού πλούτου και των μνημείων που προέρχονται ή 
φιλοξενούνται από τη Βαυαρία βρίσκεται και η παρακάτω χαρακτηριστική 
περιγραφή για την «Κόρη της Βέροιας»:

«Η Κόρη της Βέροιας: Το αγαλματίδιο είναι ένα μπρούτζινο αριστούρ-
γημα της ελληνιστικής τέχνης που χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. και 
βρέθηκε στην πόλη Βέροια, στην βόρεια ελληνική περιφέρεια της Μακεδο-
νίας. Το λιγότερο διαβρωμένο πίσω μέρος του αγάλματος αποκαλύπτει την 
εξαιρετική του ποιότητα. Τα μάτια και οι λεπτομέρειες του καλύμματος που 
καλύπτει τα μαλλιά της κόρης ήταν ένθετα από ασήμι και έτσι έρχονταν σε 
αντίθεση με την γυαλιστερή χρυσο-μπρούτζινη επιφάνεια του αγάλματος. 

Παρουσιάζεται ως μια νεαρή γυναίκα που μόλις βγήκε από το μπάνιο. Δεν 
έχει ντυθεί ακόμα. Τα μαλλιά της είναι κρυμμένα κάτω από ένα κάλυμμά. Πι-
στεύεται (από τους αρχαιολόγους) πως αρχικά στήριζε το χαμένο αριστερό 
της χέρι σε μια κολόνα και κοίταζε τον εαυτό της σε έναν καθρέφτη που κρα-
τούσε στο δεξί της χέρι.  Ο δε κορμός του αγαλματιδίου μοιάζει με σύγχρονη 
σπουδή γλυπτικής στο «γυμνό» ενώ ως έργο της αρχαιότητας μοιάζει να 
απεικονίζει την ίδια την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς. Σε ένα γλυπτό προς 
το οποίο, ο θεατής της εποχής δεν θα έριχνε το βλέμμα του με πόθο ή ηδο-
νή αλλά με τη λατρεία της παντοδύναμης δύναμης της αγάπης»

Ο Τ.Ο.Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΚΑΙ Ο ΘΩΜΑΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΝΟΗ

Υπάρχει ένα πλήθος ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών αναφορών 
γύρω από την «Κόρη της Βέροιας», ως παρουσιάσεις για τα εκθέματα της 
Γλυπτοθήκης του Μονάχου, ως περιγραφές του γλυπτού και ως απόψεις 
περί της προέλευσής και του δημιουργού του. Είναι εκδόσεις που χρονο-
λογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα (ενδεικτικά,  W. H. Schuchhard, 
‘Das badente Màdchen’, Die Antike 12, Berlin 1936 και Ch. Picard, Manuel 
d’ archéologie grecque II, Paris 1939) ενώ ανάμεσα στην ελληνική βιβλι-
ογραφία ξεχωρίζει και η λεπτομερής περιγραφή της «Κόρης» που κάνει ο 
Βεροιώτης ιστορικός Γιώργος Χιονίδης, στο μνημειώδες έργο του «Ιστορία 
της Βέροιας, 1ος τόμος» (Βέροια, 1960). Χρονολογικά είχε προηγηθεί η 
παρουσίαση του αγάλματος από τον σπουδαίο αρχαιολόγο Γιώργο Μπακα-
λάκη, με τίτλο «Η Κόρη της Βέροιας» που δημοσιεύθηκε στο «Μακεδονικό 

Ημερολόγιο» του 1953 ενώ πιο σύγχρονες αρχαιολογικές αναφορές για το 
ίδιο άγαλμα περιλαμβάνονται και σε μελέτες που έχει δημοσιεύσει η αρ-
χαιολόγος- ιστορικός Αργυρώ Τατάκη για τη Βέροια και τις αρχαιότητές της, 
καθώς και άλλοι ερευνητές.

Πέρα όμως από τις επιστημονικές, αρχαιολογικές και ιστορικές ανα-
φορές στην «Κόρη της Βέροιας», το Καλοκαίρι του 1981, ο Τουριστικός 
Όμιλος Βέροιας αποφάσισε να δώσει μια διαφορετική διάσταση σε σχέση 
με την ύπαρξη του αγάλματος. Η τότε διοίκηση του Ομίλου, που είχε ανα-
λάβει καθήκοντα από τις αρχές του ίδιου έτους, με πρόεδρο τον συνθέτη 
και δημοσιογράφο Γιώργο Καλογήρου, είχε την ιδέα να χρηματοδοτήσει την 
κατασκευή ενός αντιγράφου του αγάλματος (κι αυτό μπρούτζινο), με σκοπό 
να τοποθετηθεί στο κέντρο του σιντριβανιού που υπήρχε στην πλατεία Ελιάς 
ώστε να έχει την προβολή που του αξίζει και στην πόλη της καταγωγής του. 
Η πρόταση αυτή, αφού τεκμηριώθηκε πλήρως, τέθηκε προς έγκριση από το 
δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, το οποίο αμέσως «άναψε» το πράσινο φως κι 
έτσι ξεκίνησε η υλοποίησή της. 

Το έργο ανατέθηκε στον σπουδαίο Βεροιώτη καλλιτέχνη, Θωμά Βαφείδη 
και αφού πρώτα αποτυπώθηκε φωτογραφικά η «Κόρη της Βέροιας» μέσω 
μιας επίσκεψης στο Μόναχο ειδικά για τον σκοπό αυτό, ξεκίνησε η κατα-
σκευή του αντιγράφου της, σε μεγαλύτερο μέγεθος από το πρωτότυπο και 
με βάθρο που θα μπορούσε να το στηρίξει και να το αναδείξει. 

Ο Θωμάς Βαφείδης, διαχρονικός συνεργάτης του Τουριστικού Ομίλου 
Βέροιας από την εποχή των «Φεστιβάλ Παραγωγής» ως δημιουργός των 
εκπληκτικών αρμάτων των παρελάσεών τους, έδωσε την ψυχή του ως καλ-
λιτέχνης και με περίσσευμα ταλέντου σμίλεψε ένα αντίγραφο της «Κόρης της 
Βέροιας» που μόνο η πνοή του έλλειπε. Με αποτέλεσμα, δύο χρόνια μετά, 
τον Σεπτέμβριο του 1983, το αντίγραφο της «Κόρης της Βέροιας» να βρίσκει 
τη θέση του, στο κέντρο του σιντριβανιού της πλατείας Ελιάς και να αποτελεί 
το νέο κόσμημα της πόλης. 

Δεσποινίς ετών 39 γίνεται λοιπόν από φέτος η «Κόρη της Βέροιας», 
τουλάχιστον σε σχέση με τον βίο της, μια στο παλιό σιντριβάνι και μια στα 
διάφορα γρασίδια του πάρκου της Ελιάς. Διότι εκεί στο Μόναχο, η ξενιτεμένη 
αδελφή της ξεπέρασε τα 100 χρόνια της, ζωή να΄χει.

Η απόφαση του ΤΟΒ να δημιουργηθεί 
αντίγραφο της «Κόρης της Βέροιας» σε δημοσίευμα της 

εποχής (εφημ. ΒΕΡΟΙΑ 07.08.1981)

Η «Κόρη της Βέροιας» (πρωτότυπο)
 στο Μουσείο του Μονάχου

Κατάλογοι και «σπουδές» για την «Κόρη της Βέροιας» στον χώρο όπου 
βρίσκεται στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου



Επειγόντως προοδευτικές απαντήσεις 
για Ελλάδα και Ευρώπη
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Η εκλογική νίκη της Ακροδεξιάς στην Ιταλία σηματοδοτεί τον κίνδυνο 
πολιτικής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης για ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η αμηχανία των ευρωπαϊκών θεσμών είναι εμφανής. Ομού και η αφωνία 
από την ελληνική και ευρωπαϊκή Δεξιά.

Την ίδια στιγμή, το «πλυντήριο» Μητσοτάκη καλά κρατεί. Το πενταμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων απάλλαξε λόγω παραγραφής όλους τους 
κατηγορούμενους για τη Siemens, το μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής 
διαφθοράς στην Ελλάδα μετά τη Novartis. Από τη Siemens στη Novartis, 
μια μίζα δρόμος. Ο Χριστοφοράκος μπορεί πλέον να επιστρέψει στην Ελ-
λάδα και να πάει στο πολυτελές εξοχικό του. Τι ντροπή!

Η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής 
και η ανασφάλεια των λαϊκών στρωμάτων 
χρειάζονται προοδευτικές απαντήσεις. Η ε-
πικείμενη δεύτερη φορά της Αριστεράς και 

του Αλέξη Τσίπρα οφείλουν να εμπνεύσουν πειστικές πολιτικές επιστροφής στη 
Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στην Κοινωνία των Πολιτών και της Νεολαίας. Για 
την Ελλάδα και για την Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Και θα το πράξουν. Ελάτε 
μαζί μας για την τελική νίκη.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης
 του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία
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Άγγελος Τόλκας: Ο Χαλασμός της 
Νάουσας στη Βουλή των Ελλήνων

Από τον βουλευτή Ημαθί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ Άγγελο Τόλκα 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Το χώρο του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, στο Περιστύλιο, 
κοσμεί από χθες η έκθεση «Η η-
ρωική πόλη της Νάουσας 1822: 
Από την επανάσταση στον Χα-
λασμό». 

Η πρωτοβουλία του Άγγε-
λου Τόλκα να προτείνει από το 
καλοκαίρι την πραγματοποίηση 
της εν λόγω έκθεσης στον Πρό-
εδρο της Βουλής κ.Τασούλα, με 
αφορμή τα 200 χρόνια από τον 
χαλασμό της πόλης και η συ-
νεργασία με το Δήμο Νάουσας 
και το Δήμαρχο κ. Καρανικόλα, 
την Βιβλιοθήκη της Βουλής των 
Ελλήνων και τον κο Τάκη Μπάι-
τση για την παραχώρηση των 
εκθεμάτων του, οδήγησε στο να 
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια 
της έκθεσης, παρουσία πολλών 
Βουλευτών, πρώην Υπουργών, 
των εν Αθήναις Ναουσαίους και 
Ναουσαίων πολιτών. 

Σε μια σεμνή και συγκινητική 
τελετή η Νάουσα δέχτηκε την 
οφειλόμενη τιμή να βρεθεί στο 
κέντρο των πολιτικών και πολι-
τειακών θεσμών. 

Ο Άγγελος Τόλκας στο χαι-
ρετισμό του ανέφερε τα εξής: 
«Ο χαλασμός της Νάουσας κα-
θόρισε τον πυρήνα της συλλογικής συνείδησης της πόλης μας και των Ναουσαίων ανδρών και γυναικών. 
Καθόρισε την πορεία μας, την ιστορία μας, τις αποφάσεις μας. Η συνειδητή απόφαση των Ναουσαίων αγω-
νιστών, των καθημερινών ανθρώπων, του λαού της Νάουσας να αντιταχθούν στον κατακτητή σε έναν άνισο 
αγώνα και χωρίς τη βοήθεια που περίμεναν αλλά ποτέ δεν ήρθε, φανερώνει τη δύναμη της συλλογικότητας 
και της αποφασιστικότητας του απλού λαού, προκειμένου να αλλάξουν και να ανατρέψουν τα δεδομένα».

Τάσος Μπαρτζώκας: Έχουμε 
προτεραιότητα την κοινωνική 

συνοχή και τον πολίτη!

Από το πολιτικό Γραφείο του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Τάσου Μπαρτζώκα γνωστοποιού-
νται τα εξής:

«Συνέντευξη παραχώρησε ο Τάσος Μπαρτζώκας στην εκπομπή «ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ», με τον Χρήστο 
Τσαλικίδη και τον Σταύρο Οραΐλογλου, στο ATLAS TV. Η θεματολογία εστίασε στην επικαιρότητα και 
στα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, τα οποία έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η Κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας.

Παρατίθενται τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του Βουλευτή:
- Στην Ελλάδα έχουμε μια φιλελεύθερη, κεντροδεξιά Κυβέρνηση, η οποία έχει ως προτεραιότητα 

την κοινωνική συνοχή. Εφαρμόζουμε πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, θέτοντας πάντα τον κάθε πο-
λίτη, στο επίκεντρο. Ποτέ, τα τελευταία τρία χρόνια και παρά τα μεγάλα προβλήματα, δεν αφήσαμε 
κανένα μόνο. 

- Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να λέμε ότι έχουμε κάνει, όλα όσα είχαμε 
εξαγγείλει. Και με την ίδια αυτοπεποίθηση, θα αντιμετωπίσουμε και τη διεθνή, ενεργειακή κρίση. Ήδη ο 
Πρωθυπουργός εξήγγειλε τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπι-
σης  της από το βήμα της 86ης ΔΕΘ, μέτρα ρεαλιστικά, με κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό πρόσημο.

- Έχουμε καταφέρει να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μας και με σύνεση και πείσμα, αλλά και 
πολλή δουλειά, δημιουργήσαμε αυτά τα χρόνια δημοσιονομικό χώρο. Αυτό το πλεόνασμα το αποδί-
δουμε πίσω στην κοινωνία, προστατεύοντας ιδιαίτερα τους ευάλωτους, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις 
και δίνοντας προοπτική για τους νέους μας.

- Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει διαχρονικά ένα πολύπλοκο μείγμα προβλημάτων, με κυριό-
τερα την έλλειψη εργατικών χεριών, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Επιδιώκουμε να τους στηρίζουμε συνεχώς, να στεκόμαστε δίπλα τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχου-
με λάβει έκτακτα μέτρα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων για τις πρώτες ύλες τους, έχουμε επισπεύσει 
σημαντικά τον χρόνο καταβολής αποζημιώσεων και συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε για να διορθώ-
σουμε όλες τις χρόνιες παθογένειες.

- Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν το προβάδισμα της ΝΔ, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των 
πολιτών, τόσο στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ως καταλληλότερου Πρωθυπουργού όσο και 
στη ΝΔ γενικότερα. Αυτή η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη οφείλεται στην αξιοπιστία μας, στη συνέπεια λό-
γων και πράξεων μας. Εμείς, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, «δεν χτίζουμε Ανώγεια 
με τα λόγια μας». Αφήνουμε τα έργα μας να μιλάνε».



Στο πρώτο επίση-
μο αγώνα της νέας 
περιόδου και για την 
3η φάση του κυπέλ-
λου Ελλάδας η Βέ-
ροια πολύ καλύτερη 
από τα Χανιά δυσκο-
λεύτηκε να πα΄ρει την 
πρόκριση και αυτό για 
δύο κυρίως λόγους.

Τον ήρωα του α-
γώνα τερματοφύλακα 
των Χανίων Δημήτρη 
Κατσιμήτρο και μία 
κακή διαιτησία με έ-
να διαιτητή που στέρησε από 
την Βέροια ένα πέναλτι μάρς 
και ίσως την κόκκινη καρτα του 
τερματοφύλακα των Χανίων και 
έγινε αιτία  να δυσκολευτεί η 
Βέροια να πα΄ρει την πρόκριση 
που δικαιούταν. Μπορεί να μας 
χωρίζουν  περίπου 15 μέρες 
για την έναρξη του πρωταθλή-
ματος αλλά οι παίκτες της Βέ-
ροιας χρειάζονται και άλλα παι-
χνίδια για να παρουσιαστούν 
ακόμη ποιό έτοιμοι για το πρω-
τάθλημα. Στον αγώνα υπήρχε 
ένα ξαφνικό μεγάλο πρόβλημα 
για τον προπονητή της ομάδας 
κ. Ανυφαντάκη αφού παρότι  
δηλώθηκε στο φύλλο αγώνα 
και ήταν στην βασική ενδεκά-
δα ο Στέλιος Μαραγκός τραυ-
ματίστηκε στην προθέρμανση 
όπως και ο Στίκας και αποκλεί-
στηκαν από την αποστολή, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν αλ-
λαγές στην άμυνα, που επηρέ-
ασαν πολλές φορές το παιχνίδι. 

Στο α’ ημίχρονο  η Βέροια 
ήταν καλύτερη και προηγήθηκε 
μάλιστα γρήγορα στο σκορ ενώ 
στην συνέχεια ε΄χασε πολλές 
και καλ΄ες ευκαιρίες που δεν 
έγιναν γκολ εξ αιτίας του πολύ 
καλού τερματοφύλακα των Χα-
νίων αλλά και οι λάθος τελικές 

των επιθετικών της Βέροιας
Η ομάδα είχε πολύ καλή 

δημιουργικότητα με σωστή α-
νάπτυξη και οι ευκαιρίες που 
έγιναν ήταν πάρα πολλές και 
καλές. Όπως  στο 29’ ο Φασί-
δης προσπάθησε με ανάποδο 
ψαλίδι από κοντά να σκοράρει 
αλλά ο Γκάνσιερ έδιωξε επάνω 
στην γραμμή εκεί ζητήθηκε και 
πέναλτι για χέρι του αμυντικού, 
ενώ στο 35’ ο Ορφανίδης μπή-
κε στην περιοχή, έκανε το πλα-
σέ αλλά ο Μπάτζος έδιωξε κόρ-
νερ. Στο 39’ ο Μπουόλι έκλεψε, 
μπήκε στην περιοχή, έκανε δυο 
σουτ αλλά και τις δυο φορές ο 
Κατσιμήτρος απόκρουσε.

Στο 43’ η Βέροια άνοιξε στο 
σκορ. Ο Μπουκουβάλας , έκα-
νε το δυνατό  σουτ, ο τερματο-
φύλακας των Χανίων απόκρου-
σε και ο Παπαχρήστος από κο-
ντά με πλασέ σημείωσε το 1-0.

Στο β’ ημίχρονο , τα Χανιά 
ισοφάρισαν από αδράνεια της 
άμυνας  Στο 51’ ο Μαρτσάκης 
έδωσε ασίστ στον Λεμονή και 
ο τελευταίος με κοντινό πλασέ 
πέτυχε το 1-1.

Στο 59’ ο Κατσιμήτος ανέ-
τρεψε καθαρά τον Βασίλη Φα-
σίδη αλλά δεν δόθηκε το κλασ-
σικό πέναλτι και η κόκκινη κάρ-
τα στον τερματοφύλακα. 

Η συνέχεια ανή-
κει στην Βέροια που 
έχανε την μία ευα-
κιρία πίσω από την 
άλλη. Αλλά όπως εί-
παμε λίγο το άγχος 
για το γκολ της νίκης 
και πολύ περισσότε-
ρο οι αποκρούσεις 
του τερματοφύλακα 
των Χανίων οδήγη-
σαν το παιχνίδι στην 
παράταση. 

Εκεί η Βέροια έ-
δειξε οτι και δυνάμεις 

είχε και καλές ευκαιρίες έχασε.
Πήρε δίκαια την νίκη πρό-

κριση στο 114’ λεπτό από εκ-
πληκτικό κτύπημα φάουλ του 
Βασίλη Φασίδη 2-1 ενώ πριν 
την λήξη ο νεαρός Ιωάννου έ-
χασε μοναδική ευκαιρία για το 
3-1 αφού δεν πάσαρε την μπά-
λα σε δύο συμπαίκτες του που 
ήταν μόνοι στην περιοχή. 

Δίκαιη η νίκη και μπράβο 
σε όλους τους παίκτες χρειά-
ζεται δουλειά και υπομονή για 
να δούμε μία όμάδα που να 
συνδυάζει το ταλέντο και την 
παραγωγικότητα 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φίτσας με πολ-
λά λάθη όπως και οι βοηθοί 
του. (Λιόντος, Νάστος)

ΒΕΡΟΙΑ: Παπαδόπουλος, 
Ντουμάνης (63’ Ιωάννου), Πα-
παχρήστος, Περδίκης, Ισαα-
κίδης (63’ Μπελεβώνης) Μα-
σούρας (85’ Μουχάλης), Μπλέ-
τσας, Ορφανίδης (97’ Κατσού-
κης), Φασίδης, Μπουκουβάλας, 
Μπουόλι (97’ Δερμητζόγλου).

ΧΑΝΙΑ: Κατσιμήτρος, Γκαν-
σιέρ (81’ Νικολής), Ζιουλης, 
Μπάτζιος, Χιντζίδης, Λούκας 
(56’ Ξεπαπαδάκης), Ναζίμ (79’ 
Ιμεραλιλάι), Λεμονής, Κόλα, 
Μάναλης (79’ Σκέντζος), Μαρ-
τσάκης (99’ Ελευθεριάδης).
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Στα τοπικά ΜΜΕ 
μίλησε μετά τον 
αγιασμό ο πρόε-

δρος της ΠΑΕ Βέροιας 
Στέργιος Διαμάντης ο 
οποίος χαρακτήρισε 
ιστορική στιγμή την 
ανάλειψει της προεδρίας 
από τον ΄ίδιο και είναι 
έτοιμος να βοηθήσει 
αυτή την ιστορική ομάδα 
μέσα στην οποία «μεγά-
λωσε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του.
«Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω 

τα τοπικά ΜΜΕ για την παρουσία 
τους στην εκδήλωση και να πω οτι 
σήμερα είναι μία ιστορική στιγμή 
γιατί προέρχομε από τα σπλάχνα 
αυτής της ομάδας , επίσης γνω-
ρίζω οτι αυτό που έχω αναλάβει 
είναι πα΄ρα πολύ βαρύ, . Θα πω  
οτι είμαι πολύ λίγος  όταν από αυ-
τή την ομάδα περάσανε ιστορικοί 
πρόεδροι , αλλά κάποιες συγκυρίες 
με έφεραν σήμερα στην θέση του 
προέδρου και με την προσπάθεια 
των συνεργατών μου να οδηγή-
σουμε αυτή την ομάδα την αγαπη-
μένη μας βασίλισσα του βορρά σε 
σωστά μονοπάτια. 

Εύχομαι με την βοήθεια του Θε-
ού να πάνε όλα καλά να βρούμε 
τον δρόμο μας και η Βέροια να επι-
στρέψει εκεί που ανήκει. Δεν θέλω 
να λέω λόγια παχιά αλλά θέλω να 
πω σε κάποιους να μην υποτιμάν 
ποτέ την καρδιά του πρωταθλητή. 
γιατί όλα τα χρόνια η Βέροια πρω-
ταγωνιστούσε και ήταν πάντοτε 
στις κορυφαίες ομάδες. 

Εύχομαι να έχουμε μία καλή 
χρονιά με υγεία και όλα τα άλλα και 
με την βοη΄θεια του κόσμου που 
πιστεύω θα επιστρέψει θα πάνε 
όλα καλά για την αγαπημένη μας 
βασίλισσα του βορρά. «

ΣτέφανοςΑποστολίδης:
«Ευχαριστούμετους

εκατοντάδεςχορηγούς«
Από την πλευρά του ο αντιπρό-

εδρος της ΠΑΕ Βέροια Στέφανος 
Αποστολίδης στις δηλώσεις του τό-
νισε ιδιαίτερα για την βοήθεια των 
εκατοντάδων χορηγών που βοη-
θάνε αυτή την μεγάλη προσπάθεια 
που γίνεται στην ομάδα.

«Εύχομαι κατ αρχή υγεία στους 
παίκτες την τεχνική ηγεσία , την 
διοίκηση της ομάδας, όλους τους 
φίλαθλους και μία καλή χρονιά ξε-
κινάει. 

Αύριο  (χθες Τετάρτη 28/9)  έ-
χουμε το πρώτο παιχνίδι με τα Χα-
νιά για το κύπελλο Ελλάδας  και 
καλούμε όλους τους φιλάθλους να 
παραβρεθου΄ν γιατί θα είναι τιμή 
για μας στο καινούργιο ξεκίνημα 
της ομάδας  

Θέλω να ευχαριστήσω τους ε-
κατοντάδες χορηγούς  που στηρί-
ζουν αυτή την προσπάθεια και το 
σύνθημα «όλη η πόλη όλοι μαζί» 
πρέπει να κυριαρχήσει . Πρέπει να 
καταλάβουν όλοι οτι αυτή η ομάδα 
αξίζει καλύτερης πορείας, αδικήθηκε 
πέρσι αλλά όλοι μαζί θα την οδηγή-

σουμε εκεί που πρέπει να είναι. 
Επίσης να ευχαριστήσω και 

τα τοπικά ΜΜΕ που προσφέρεται 
πα΄ρα πολλά για την προβολή της 
ομάδας μέσα στην πόλη αλλά και 

σε όλη την Ελλάδα 
Να σημειώσω επίσης οτι η ομά-

δα είναι καινούργια έχει αλλάξει το 
70% του ρόστερ  

Θέλω τέλος να ευχηθώ μία καλή 
ποδοσφαιρική χρονιά και υγεία σε 
όλους».

Στέργιος Διαμάντης: «Ξέρω οτι έχω αναλάβει
ένα μεγάλο βάρος της ιστορικής ομάδας μας»

Δύσκολη πρόκριση της Βέροιας 2-1
στην παράταση

Πλασματικό το σκορ με ήρωα τον τερματοφύλακα των Χανίων



Ο κύβος ερρί-
φθη!!!!! Ο Σύλ-
λογος δρομέων 

Βέροιας σε συνεργασία 
με το αθλητικό τμήμα 
Κ.Α.Π.Α του Δήμου 
Βέροιας ανακοινώνουν 
την ημερομηνία του 
2ημερου αθλητικού 
event 9ος Φιλίππειος 
δρόμος Σάββατο 10 & 
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
2022

Το πρόγραμμα των αγώνων:
Σάββατο10/12
18:00. 1000μ μαθητών Δ’ - Ε’ - 

ΣΤ’ δημοτικού
18:15. 2000μ μαθητών Γυμνα-

σίου
18;35. 5000μ ανω 15 ετών

Κυριακή11/12
10:30πμ 14000μ Βεργίνα - 

Φραγμα Αλιακμονα - Βέροια
10:45πμ 500μ μαθητών Α’ - Β’ 

- Γ’ δημοτικού
Προκήρυξη του αγώνα και ο-

δηγίες για δηλώσεις συμμετοχών 
θα ακολουθήσουν στις επόμενες 
ημέρες

Προκήρυξη και link εγγραφών 
θ ανοίξει στην επόμενη εβδομαδα
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Ξαναδιοργανώνεται ο Φιλίππειος δρόμος
στην Βέροια στις 10-11 Δεκεμβρίου 2022

Ευχές του Λάζαρου 
Τσαβδαρίδη στην ΠΑΕ Βέροια

Με την ευκαιρία του αγιασμού και της έναρξης της αγωνιστικής 
περιόδου λόγο κυπέλλου ο Βουλευτής της ΝΔ του Ν. Ημαθίας 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης στέλνει τις δικές του ευχές στην βασίλισσα 
του βορρά. «Παρότι λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων δεν θα 
μπορέσω να παρευρεθώ στον σημερινό αγιασμό της ομάδας για τη 
νέα αγωνιστική περίοδο, η ψυχή και η καρδιά μου θα βρίσκεται μαζί 
με τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό και το επιστημονι-
κό επιτελείο της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ / VERIA NFC

Εύχομαι ολόψυχα η αδάμαστη βασίλισσα του Βορρά να έχει μία 
υγιή, παραγωγική και θριαμβευτική χρονιά, όπως αξίζει στην Ιστο-
ρία της. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα της ως αγνοί φίλαθλοι και 
πιστοί συμπαραστάτες».

Ευχαριστήριο
της ΠΑΕ 

ΒΕΡΟΙΑ στον 
επιχειρηματία 

Δημήτρη 
Μακαρονά

Άλλος ένας επιχειρηματίας στο πλευρό 
της Διοίκησης που στήριξε με υλική βοήθεια 
στα έργα του Δημοτικού Σταδίου και τον 
οποίο ευχαριστεί  το Δ.Σ 

«Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ευχαριστεί και δημό-
σια τον Βεροιώτη επιχειρηματία κ. Δημή-
τρη Μακαρονά, για την υλική βοήθεια που 
πρόσφερε, προκειμένου να ανακαινιστούν 
οι τουαλέτες στην θύρα 4 και στο πέταλο, 
όπου φιλοξενούνται οι φίλαθλοι των αντίπα-
λων ομάδων.»

SL2: Παραίτηση
από Εργοτέλη
Μετά το Κύπελλο Ελλάδας, ο Εργοτέλης 

παραιτήθηκε και από την Super League 2.
Όλα όσα ακούγονταν όλο αυτό το διά-

στημα έγιναν πραγματικότητα και η Κρητική 
ομάδα έστειλε εγγράφως δήλωση παραίτη-
σης από την SL2, την Τρίτη (27/9).

Οι «κιτρινόμαυροι» ακολούθησαν την 
Ξάνθη και παραιτήθηκαν από την SL2, κάτι 
που σημαίνει ότι θα αγωνίζονται την νέα 
αγωνιστική σεζόν, είτε στην Γ’ Εθνική, είτε 
στο τοπικό πρωτάθλημα του Ηρακλείου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Εργοτέλης παραιτή-
θηκε επίσης απο το κύπελλο Ελλάδας αφού 
ματαιώθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας 
με τον Απόλλων Λάρισας.

2ος ο Εκμεκτσογλου Κωστής
στο open τουρνουά

της Βέροιας

Συνέχεια στις επιτυχίες έδωσε ο αθλητής μας Εκμεκτσογλου 
Κωστής στο τουρνουά Open E3 που διεξήχθη στα γήπεδα του 
Δακ Μακροχωριου. Ο νεαρός αθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία 
Α12  όπου μετά από πολύ καλές εμφανίσεις επικράτησε σε ένα 
συγκλονιστικό ημιτελικό στο σούπερ ται μπρεικ και έπαιξε στον τε-
λικό όπου με  λίγο μεγαλύτερη προσοχή θα μπορούσε να τον ειχε 
κερδισει. Στην ίδια κατηγορία πήραν μέρος φθάνοντας στους 8 ο 
Σίμος Γιάννης και ο Τσαμης Αθανάσιος καθώς και οι Κουμπουλιδης 
Μιχάλης και Δαμτσιος Μανώλης.  Στην κατηγορία Κ12 αγωνιστικαν 
οι Αυγενικου Ιωάννα Γιαννόπουλου Ελισάβετ και Γιαγτζογλου Χρυ-
σούλα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά καθώς και στο προ-
πονητικό τιμ Κουκουλοματη Σταύρο και Παπαδοπουλου Κορινα.
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Στις 17.942 ανέρχονται οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο το 
2023 που ενέκρινε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, το υπουργικό συμβού-
λιο και εν συνεχεία παρουσίασε στα ΜΜΕ ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης και η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβή 
Χαραλαμπογιάννη.

Από αυτές, οι 15.641 προσλήψεις εμπίπτουν στον κανόνα 1:1 (μία 
πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), εκ των οποίων οι 3.155 για το 
υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας (περιλαμβάνονται 1.700 ΕΠΟΠ), 2.265 
στους δήμους (οι 1.000 στη δημοτική αστυνομία), 1.357 στο υπουρ-
γείο Υγείας και 1.230 στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Για το 2022 είχαν 
εγκριθεί 23.818 θέσεις, το 2021 12.600 και το 2020 6.075.

Από τις θέσεις που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω κανόνα (συνο-
λικά 2.301), οι 1.367 είναι για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Εγκρίθηκαν επίσης 22.344 θέσεις ΙΔΟΧ (ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου), αριθμός που είναι μειωμένος κατά 12% σε σχέση 
με πέρυσι, (με βάση σχετική νομοθετική δέσμευση), καθώς και 2.658 
θέσεις εποχικού προσωπικού. Από το προσωπικό ΙΔΟΧ η μερίδα του 
λέοντος (7.259 θέσεις) προορίζονται για το υπουργείο Εσωτερικών για 
καθαρίστριες.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εκκρεμών προσλήψεων προηγού-
μενων ετών φτάνει τις 33.602, γεγονός που αποδίδεται στις χρονοβό-
ρες διαδικασίες των σχετικών διαδικασιών.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη θα εξαλειφθεί χάρη 
στον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος, σύμφωνα με 

τον ίδιο, θα υλοποιηθεί τελικά τον Μάρτιο του 2023 αντί για φέτος, 
προκειμένου σε αυτόν να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι μη υλοποιηθεί-
σες προσλήψεις των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του 2022, 
αλλά και του 2023.

Όπως εξήγησε, από τον διαγωνισμό θα δημιουργηθεί μια «δεξαμε-
νή» επιτυχόντων, από την οποία οι φορείς θα αντλούν το προσωπικό 
που αιτούνται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής προκήρυξης, 
χωρίς να απαιτείται η σημερινή διαδικασία.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν σε ένα δίμηνο και οι 
επιτυχόντες θα πιάσουν δουλειά περί τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο 
του ιδίου έτους. «Για πρώτη φορά στα χρονικά της λειτουργίας του Δη-
μοσίου οι επιτυχόντες θα βρίσκονται στις θέσεις τους την ίδια χρονιά 
που εγκρίθηκαν οι προσλήψεις από το υπουργικό συμβούλιο», τόνισε 
ο υπουργός.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βορίδης, στον φετινό προγραμματισμό 
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την κάλυψη επιτε-
λικών θέσεων, καθώς προτεραιοποιήθηκε η πρόσληψη εργαζομένων 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι κατέλαβαν ποσοστό 
47% (8383 θέσεις) επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων. (31% 
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 16% Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Σχεδόν η μία στις δύο θέσεις των εγκεκριμένων μόνιμων προσλή-
ψεων του επόμενου έτους απαιτούν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, οι 
5.495 θέσεις (31% του συνόλου) είναι κατηγορίας ΠΕ (πανεπιστημι-
ακή εκπαίδευση), οι 2.888 (16%) κατηγορίας ΤΕ (τεχνολογική εκπαί-
δευση), οι 4.881 (27%) κατηγορίας ΔΕ (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 
735 (4%) κατηγορίας ΥΕ (υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ οι υπόλοιπες 
θέσεις είναι για ειδικές κατηγορίες. Οι περισσότερες θέσεις ΔΕ προορί-
ζονται για τις παραγωγικές σχολές (στρατιωτικές, αστυνομικές, πυρο-
σβεστικής, λιμενικού), οι σπουδαστές των οποίων με την αποφοίτησή 
τους θα ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ.

Του Γιάννη Καμπούρη

Συγχωρήστε με, αλλά ειλικρινά δε μπο-
ρώ να καταλάβω τον ενθουσιασμό με τον 
οποίο υποδέχθηκαν ορισμένοι την ιδέα για 
την ανάδειξη της Βέροιας σε πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και τρομάζω 
αναλογιζόμενος τις αμέτρητες ιδέες στις 
οποίες γινόμουν κοινωνός από τη θέση του 
διευθυντού της ΚΕΠΑ, όσο υπηρετούσα 
εκεί. 

Ιδέες που αν και σε πρώτη ανάγνωση 
έδειχναν όμορφες, περνώντας τες στη συνέχεια από «κόσκινο», διαπί-
στωνες πόσο ανεδαφικές τελικά ήταν. Θέλετε το οικονομικό, θέλετε το 
οργανωτικό, θέλετε το νομικό, τέλος πάντων ότι θέλετε, η δεύτερη α-
νάγνωση μας προσγείωνε στην σκληρή πραγματικότητα. Είναι κυρίως 
που κάθε ιδέα συνοδευόταν από μια «λυπητερή» της τάξης κάποιων 
δεκάδων έως εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 

Έτσι δε μπορεί παρά να είμαι επιφυλακτικός στην όλη ιστορία αν 
δεν δω μια, έστω αρχική, αλλά συνολική προσέγγιση του όλου σχεδί-
ου. Και να έχουμε στο νου μας, ότι μια τέτοια πρωτοβουλία έρχεται ως 
απόρροια ανάπτυξης σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων και όχι ως 
μια τουριστική ατραξιόν. Έτσι συνεκτιμώντας όλα αυτά με την κατάστα-
ση των πολιτιστικών μας δρώμενων στην πόλη μας και σε συνδυασμό 
με την κρατούσα αντίληψη των πολιτικών μας ιθυνόντων περί της 
πολιτιστικής της αυτάρκειας, εκτιμώ ότι η ιστορία αυτή βρίσκεται σε μια 
υποθετική σφαίρα, «να ‘χαμε να λέγαμε» δηλαδή.

Θέλουμε να πάμε Ευρώπη ενώ η μοναδική διεθνής και με ιστορία 
διοργάνωση της πόλης – της ΚΕΠΑ - με σοβαρή μάλιστα απήχηση 
στο εξωτερικό χειμάζει προς το παρόν και αναφέρομαι στο διεθνές 
φεστιβάλ κιθάρας. Και αυτό γιατί θα μπορούσε ένα μέρος του, παρόλα 
τα προβλήματα να είναι ζωντανό, λχ αυτό του διαγωνισμού σύνθεσης.

Αναρωτιέμαι λοιπόν, με τι προσόντα θα πάμε να μετρήσουμε το 
μπόι μας στο εξωτερικό, να δείξουμε ότι είμαστε ανοικτοί, εξωστρεφείς. 
Θα πάμε προβάλλοντας την «περιλάλητη» πολιτιστική μας αυτάρκεια ;

Και όλα αυτά έχουν εξήγηση. Είναι που οι νυν ιθύνοντες δε φρόντι-
σαν να μάθουν για το πως η Βέροιας εντάχθηκε στο Εθνικό Πολιτιστι-
κό Δίκτυο Πόλεων, ένταξη που συνοδεύτηκε από τη χρηματοδότηση 
ανέγερσης του Χώρου Τεχνών. Αν το είχαν κάνει, θα έπαιρναν ένα 
σοβαρό και χρήσιμο μάθημα, του πως σε βλέπουν και σε κρίνουν οι 
άλλοι και όχι πως εσύ βλέπεις τον εαυτό σου. Αν το είχαν κάνει θα εί-
χαν αποφύγει τον ναρκισσισμό που τους χαρακτηρίζει και θα πάλευαν 
για τη διαμόρφωση και εμπέδωση μιας δυναμικής παρουσίας στο πα-
νελλαδικό αλλά και διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

Ε δε μπορεί να ονειρευόμαστε μεγαλεία και δόξα, όντας περιχαρα-
κωμένοι στα τείχη της πόλης μας, αυτοϊκανοποιούμενοι με τα δικά μας 
έργα. Είμαστε– άντε να το πω ευγενικά – ο ορισμός του εγωκεντρι-
σμού ! 

Και κάτι ακόμα. Όλοι όσοι εκστασιάζονται με τα διεθνή μεγαλεία, 
γιατί δε βρήκαν να πουν μια κουβέντα για τη δραματική κατάσταση 
που βιώνουν τα πολιτιστικά δρώμενα στην πόλη μας σήμερα. Εκτός 
και αν τους βρίσκει σύμφωνους η σημερινή πραγματικότητα και είναι 
ικανοποιημένοι. Ας μας το πουν να το ξέρουμε τουλάχιστον εμείς οι 
«ανικανοποίητοι».  

  Με όλα αυτά, δε μπορώ να μην οδηγήσω τη συζήτηση κάπου 
αλλού. Ας υποθέσουμε ότι χρήματα υπάρχουν για αυτό τον μεγαλε-

πήβολο στόχο, από τη στιγμή που όχι μόνο ξεκίνησε αυτή 
η συζήτηση, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε πλειοδοσίες. 
Λοιπόν έστω ότι υπάρχουν, έστω και λίγα, τότε γιατί δε λύ-
νονται μια σειρά «δευτερευόντων» θεμάτων που χρονίζουν 
και δημιουργούν μια κακή εικόνα για την πόλη μας και μας 
εκθέτουν με τη συμπεριφορά μας σε τρίτους που μας εμπι-
στεύτηκαν.

 Έτσι λχ θα ήθελα λοιπόν να μάθω και εγώ. Τι γίνεται με 
το μουσείο εκπαίδευσης, τι γίνεται με το αρχείο Μουτσόπου-
λου, τι γίνεται με τη συλλογή λαογραφικού υλικού, τι γίνεται 
με το ιστορικό πανόραμα και γενικά τι γίνεται με όλα αυτά τα 
αρχεία και τις συλλογές που ευτύχησε να έχει στην κατοχή 
της η ΚΕΠΑ. Και γιατί η ΚΕΠΑ σε ανάλογες προσφορές 
άλλων αξιόλογων συλλογών, που αν και εκδήλωσαν προθυ-
μία οι κάτοχοί τους να τις εκχωρήσουν, εμείς ουσιαστικά τις 
αποποιηθήκαμε.

Εντάξει ο αυτοθαυμασμός μας, αλλά ας δούμε και αυτά 
τα ταπεινά θέματα, εκτός βέβαια και αν δεν μας ενδιαφέρουν 
όλα αυτά και μας είναι στην τελική «βάρος». Ένα βάρος που 
με χαρά από ότι αντιλαμβάνομαι επιχειρούμε να σπρώξουμε 
επιμελώς προς τρίτους, που αποδεδειγμένα όμως δε μπο-
ρούν να διαχειριστούν, αλλά ποιος νοιάζεται για την τύχη 
τους. Σιγά που θα ασχοληθούμε με αυτά, έχουμε σοβαρό-
τερες ασχολίες, αλλά με το συμπάθιο και μεταξύ μας, ακόμα 
δεν κατάλαβα ποιες είναι αυτές.

Στις κούτες λοιπόν το μουσείο εκπαίδευσης περιμένοντας 
κάποιον να τις ανοίξει επιτέλους να πάρουν λίγο φως - με 
την ελπίδα τουλάχιστον να είναι προφυλαγμένες από την 
υγρασία, το ίδιο και το αρχείο Μουστόπουλου – αυτό ελπίζω 
να μην το τρώει ο ήλιος, το ίδιο και το λαογραφικό υλικό, 
αραχνιάζει το ιστορικό πανόραμα, κατά τα άλλα εμείς πάμε 
Ευρώπη !

 Και θα ρωτήσετε και τι να κάνουμε. Ε, όποιος δε θέλει 
να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει. Τι δέκα μέρες, εμείς 
κοσκινίζουμε χρόνια και ακόμα να ζυμώσουμε. Λοιπόν για 
την ιστορία. Προ χρόνων ζητήσαμε το αυτόνομο κτίριο του 
σχολικού συγκροτήματος στο Μπάσκετ που είναι κενό – με 
εξαίρεση κάποιες ελάχιστες αίθουσες - και χωρίς ιδιαίτερο 
κόστος θα μπορούσε να στεγάσει αξιοπρεπώς αυτές τις 
συλλογές και δεν έγινε τίποτα. Το κτίριο δόθηκε αρχικά για χρήση ενός 
έτους και μετά τίποτα. Ως σήμερα χάσκει άδειο και αναξιοποίητο. Είναι 
που διασφαλίσαμε ένα πρώτο εξοπλισμό μέσω Ε.Ε. που και αυτός 
αποθηκεύτηκε εκεί περιμένοντας και εγώ δεν ξέρω τι. 

Και επειδή η ζωή τρέχει και δε μας περιμένει, από όσο γνωρίζω η 
αδιαφορία και η ανικανότητά μας να αξιοποιήσουμε όλα αυτά, όπως 
λχ το αρχείο Μουτσόπουλου ήταν η αιτία, το υπόλοιπο αρχείο του και 
συγκεκριμένα η συλλογή με τις μακέτες παραδοσιακών σπιτιών να 
καταλήξει στο λαογραφικό μουσείο Κοζάνης - αν έχω σωστή πληρο-
φόρηση. Και ανάμεσα στις μακέτες αυτές, βρίσκονταν και πολλές που 
αφορούσαν παραδοσιακά σπίτια της Βέροιας, όπως του σιορ Μανω-
λάκη, από τη στιγμή που ο καθηγητής είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για την 
πόλη μας.

Αντίστοιχα τα συμβαίνοντα με το μουσείο εκπαίδευσης Χ. Τσολάκη. 
«Μουσεία» εκπαίδευσης ξεφύτρωσαν και αλλού – καλύπτοντας το 
κενό που εμείς δημιουργήσαμε - διεκδικώντας μια θέση στο χώρο της 
εκπαίδευσης και την επισκεψιμότητά τους από εκπαιδευτικούς φορείς. 
Και εδώ ας γίνω κακός και να ρωτήσω όσους «πυροβολούσαν» αδια-

κρίτως για την ιστορία του μουσείου εκπαίδευσης, ότι δεν του δίναμε 
την αρμόζουσα σημασία κλπ, κλπ. Τώρα που είναι στις κούτες δεν 
ενοχλούνται ; Τώρα γιατί δεν «εξεγείρονται», προς τι η ανακωχή ; Που 
είναι όσοι υπόσχονταν στο δάσκαλο όσο ζούσε ένα μουσείο αντάξιο 
του έργου του ; 

Θλιβερές καταστάσεις, πρωτοβουλίες χωρίς συνέχεια και συνέπεια. 
Ναι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά αν ο δρόμος ήταν «ασφαλτοστρωμέ-
νος» όλοι μας θα είχαμε στην ήλιο μοίρα. Τελικά θα ξεχωρίσουν όσοι 
έχουν όραμα, το σθένος και τη δύναμη να το παλέψουν και όχι όσοι 
κρέμονται ολημερίς στις οθόνες, στα πληκτρολόγια και τους καθρέ-
πτες, με τον αυτοθαυμασμό τους να ξεχειλίζει. 

Από το όραμα στην «ονείρωξη» λοιπόν, κρίμα …

(Οι φωτογραφίες των μακετών αφορούν παραδοσιακά σπίτια 
από τη Βέροια και έχουν ληφθεί σε παλιότερη έκθεση για την 
«λαϊκή» αρχιτεκτονική που οργανώθηκε στο λαογραφικό μουσείο 
Κοζάνης και με τη δική μας συνδρομή, με σχέδια από το αρχείο 
του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου).

17.942 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2023
-Τον Μάρτιο μέσω ΑΣΕΠ ο μεγάλος διαγωνισμός

Από το όραμα στην «ονείρωξη» …
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  
Γηροκομείο Βέροι-
ας  , το τηλέφωνο 
του Γηροκομείου 
Βέροιας είναι 2331024891.

Την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
Τον Διονύσιο 

Αρεοπαγίτη και την  
έναρξη του νέου 

δικαστικού έτους,
 τιμά ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κα-
τά την ημέρα της εορτής του προστάτη της Δικαιοσύνης Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτου  και με την ευκαιρία έναρξης του νέου δικαστικού 
έτους, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση προς τιμήν των αποχωρού-
ντων από την ενεργό υπηρεσία και των νεοδιορισθέντων δικηγό-
ρων του Συλλόγου, στην οποία καλείσθε να παρευρεθείτε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
2022,  στην αίθουσα  του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας «ΦΙΛΟ-
ΚΤΗΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ( Πλατεία Ρακτιβάν 1, 3ος όροφος).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
07.30-10.30 π.μ. Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό Βέροι-

ας και  μνημόσυνο των αποβιωσάντων δικηγόρων, συμβολαιογρά-
φων,  δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών. 

11.00 π.μ. Αγιασμός στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας. «ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ»

11.15 π.μ. Αποχαιρετισμός αποχωρούντων και υποδοχή νεοδι-
ορισθέντων  δικηγόρων στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Βέροιας.

11.45 π.μ. Χαιρετισμός από το  δικηγόρο κ. Παντελή Μαρκούλη, 
ως εκπροσώπου των νεοδιορισθέντων δικηγόρων

12.00 μ. Ομιλία από το δικηγόρο  κ. Θεόφιλο Παπαδόπουλο, με 
θέμα: « Το ηλεκτρονικό έγκλημα – Το νέο περιβάλλον της εγκλημα-
τικής δράσης ».  

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Η κίνηση του 
Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων: 

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη 
σειρά των ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το 
θέμα: «Μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν» 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοι-
χη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλει-
ος Λόγος 90,2 FM».

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστα-
τήσει στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού 
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της 
ενάρξεως της νέας κατηχητικής χρονιάς. Στο τέλος θα επιδώσει 
τα διοριστήρια στους Κατηχητές και τους Κυκλάρχες της Ιεράς 
Μητροπόλεως μας.

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Ο Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΑΠΘ 
Αγγειοχειρουργό Dr Γεώργιο Πιτούλια 
για την προσφορά σχολικών ειδών, 
προς κάλυψη αναγκών των παιδιών 
ωφελουμένης του Ξενώνα Βραχείας 
Διαμονής της δομής μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά 
συμπολιτών μας συμβάλλει καθορι-

στικά στην ενίσχυση του έργου μας, με την αναβάθμιση του μέ-
σου όρου της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων μας 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 Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

Ευχαριστήριο 
του «Έρασμου»

Στη μνήμη του Κωνσταντίνου και της Ερμιόνης Φωτιάδου, ο 
Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
την οικογένεια, για τη δωρεά του ποσού των 200€.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά συμπολιτών μας συμβάλλει 
καθοριστικά στην ενίσχυση του έργου μας, με την αναβάθμιση 
του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων μας 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 Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Γεωργία Φωστηροπούλου Μαργαρίτα Δαμιανίδου

ΙΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΙΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την ευκαιρία της συνάξεως της εορτής της Παναγίας της Γορ-

γοϋπηκόου θα τελεστεί αγρυπνία την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
2022 απο τις 9 το βράδυ μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Αγρυπνία για την εορτή 
του Αγ. Ιωάννου του Κουκουζέλη 

στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Πατρίδας 
Με μοναδικό φως αυτό των τρεμάμενων κανδηλιών και με την ευ-

ωδία των Ιερών λειψάνων, καθώς και του αγιορείτικου θυμιάματος, 
θα τελεσθεί ευλαβικά και κατανυκτικά η αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγ. Πα-
ρασκευής και Ταξιάρχη Μιχαήλ, στην Πατρίδα Ημαθίας στην μνήμη 
του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
2022 (21.00 – 00.15). Ο Πρωτοψάλτης Αλέξανδρος Τρομπούκης 
(Υποστράτηγος ε.α.) με τον πολυμελή βυζαντινό χορό του, θα μας 
ταξιδέψει πνευματικά στα μονοπάτια του Αγίου Ιωάννου του Κουκου-
ζέλη, στην μνήμη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η Ιερά αγρυπνία.

Κατά την διάρκεια της αγρυπνίας θα τεθούν σε προσκύνηση των 
πιστών προσκυνητών, όλα τα Ιερά Λείψανα που φυλάσσονται στο 
σκευοφυλάκιο του Ναού μας.

Στο πέρας θα τελεσθούν σύντομα και περιεκτικά τα Ιερά μνημό-
συνα στους προσφιλείς μας ανθρώπους και θα προσφερθεί ευλογία 
στους πιστούς, η πατροπαράδοτη κοτόσουπα, καθώς και παραδοσι-
ακά εδέσματα προσφερόμενα με πολύ αγάπη.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Οι τρόφιμοι και οι συνεργάτες της Τράπεζας Αγάπης-Συσσιτίου 

της Ιεράς μας Μητροπόλεως ευχαριστούν τους κάτωθι για την προ-
σφορά της αγάπης τους: 

Ανώνυμο κύριο για προσφορά 50 € αντί στεφάνου.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά 50 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά πλήρους γεύματος υπέρ 

προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 200 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 150 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € υπέρ υγείας.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € εις μνήμην της μητέρας 

της Άννης.
Α. Χ. για προσφορά 200 € υπέρ υγείας.
Την κ. Α. Δ. για προσφορά 250 € εις μνήμην συζύγου Ιωάννου.
Ανώνυμη κυρία για προσφορά 50 € υπέρ προσφιλών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά 100 € εις μνήμην Δημητρίου 

και Ευγενίας.
Ανώνυμη κυρία για προσφορά 60 € εις μνήμην του συζύγου της 

Μιχαήλ.
Τους κ. Ιωάννη και Εμμανουήλ Βλαχογιάννη για προσφορά 200 € 

εις μνήμην Αθανασίου και Μαρίας Πεκνοπούλου.
Ανώνυμο κύριο για προσφορά πλήρους γεύματος υπέρ προσφι-

λών ψυχών.
Ανώνυμη οικογένεια για προσφορά τροφίμων.
Η. Κ. για προσφορά τροφίμων υπέρ προσφιλών ψυχών.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
Τιμητική Εκδήλωση για 
τα 200 χρόνια από το 

Ολοκαύτωμα της Ναούσης
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και το 

Ίδρυμα «Μητροπολιτικόν Κέντρον Πολιτισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» 
διοργανώνουν, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 7:00 μ.μ., στο 
Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα 
τιμητική εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της ηρωι-
κής και αγιοτόκου πόλεως.

 Στην εκδήλωση θα τιμηθούν προσωπικότητες που συνέβαλαν 
στην ανάδειξη της Θυσίας των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, 
ενώ μουσικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουν ο Βυζαντινός Χορός του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης υπό τη διεύθυνση 
του Άρχοντος Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Ορδουλίδη και η Σχολική Χορω-
δία Βεροίας και η Χορωδία Π.Σ. Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» υπό τη διεύθυν-
ση της κ. Ελένης Αναγνώστου. 

 Είσοδος Ελεύθερη.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.00 

μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Σφηκιάς Ημαθίας ο Νικό-
λαος Κωστόπουλος σε ηλικία 61 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Σε-

πτεμβρίου 2022 στις 5.15 μ.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας η Ε-
λένη Βαρβεσιώτου σε ηλικία 94 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 5.00 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Λιανο-
βέργι Ημαθίας ο Δημήτριος Σανδρόπουλος σε ηλικία 89 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ι κόπεδο 
στα Παλατίτσια εντός του 
οικισμού 480 τ.μ., άρτιο 
και οικοδομήσιμο, 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 
στρέμ. στους Γεωργιανούς, 
άρτιο και οικοδομήσιμο, πε-
ριφραγμένο, ρεύμα. Μεγάλη 
ευκαιρία. Τιμή 22.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6983 277527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά στο 
κέντρο της Βέροιας γκαρσο-
νιέρα μέχρι 50 τ.μ. με ασαν-
σέρ. Τηλ.: 6945 122583.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-

ΓΚΑΡΑΖ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-
ΧΩΡΑΦΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 
από 120 τ.μ. και πάνω (3 
ή 4 δωμάτια) για ΕΝΟΙΚΙΑ-
ΣΗ, περιοχή Βέροιας. Τηλ.: 
6947 606674.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-
σμα πλήρως ανακαινισμένο, 
στην Τριανδρία Θεσ/νίκης, 2 
δωμάτια, σαλόνι, χωλ, κου-
ζίνα, W.C., φυσικό αέριο, air 
condition, πολύ κοντά στα 
Πανεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 
6978 008441.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπε-
δο 800 τ.μ. στο Σταυρό 
Ημαθίας επάνω στον 
κεντρικό δρόμο. Πληρ. 
τηλ.: 6973 616847.

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

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με έδρα την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας και παρουσία 26 ετών στον τομέα της 
μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ει-
δών διατροφής, ZHΤΟΥΝΤΑΙχειριστέςανυψωτικών
μηχανημάτων (κλαρκ).

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

Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο 
email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 
7800

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη 
Μπότσαρη μόλις α-
νακαινισμένο, 68 τ.μ., 
ανατολικο όλα πρόσο-
ψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 
3ος όροφος, κοντά σε 
αγορά, στάσεις, Μετρό.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρά υπάλ-
ληλος φαρμακείου.

Τηλ.:6956483486.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜ/ΤΩΝ
Κωδ: 12868 Κάτω Ελιά  ενοικιάζεται και-

νούργιο  διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 
60 τ.μ. καθ. στο ισόγειο , είναι σαν μονοκα-
τοικία ανεξάρτητο , χωρίς κοινόχρηστα , έτος 
ανακαίνισης 2012 με 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα 
ξεχωριστή , χαμηλοτάβανη  , 1 Μπάνιο και 1 
WC.  Διαθέτει θέρμανση Ατομική με Πετρέλαιο, 
καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά 
τζάμια, μηνιαίο μίσθωμα 260€. Κατοικίδια όχι .

Κωδ: 105394 ΠΑΠΑΚΙΑ, Ενοικιάζεται νεό-
δμητο Διαμέρισμα 75τ.μ., κατασκευής του 2005, 
από την είσοδο την οικοδομής είναι Ισόγειο, από 
κάτω 1ος όροφος, αποτελείται από 2υ/δ, σαλο-
νοκουζίνα και ένα πολύ ωραίο μπάνιο, κομπλέ 
επιπλωμένο, με ηλεκτρικές συσκευές και πλυντή-
ριο ρούχων, δύο ντουλάπες, συνθετικά κουφώ-
ματα με διπλά τζάμια, γωνιακό-προσόψεως με 
πολύ ωραία θέα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι 
χώροι, χωρίς θέρμανση, τα έπιπλα δεν μπορούν 
να αφαιρεθούν, σε τιμή προσφοράς μόνο 270€. 
Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 
Θα είναι ελεύθερο 20/09/2022.

Κωδ 14377 ΚΕΝΤΡ0, Ενοικιάζεται δια-
μπερές διαμέρισμα 98 τ.μ., 2 υ/δ, 3ος όροφος, 
καινούργια κουφώματα με διπλά τζάμια, με  
ατομική  θέρμανση πετρελαίου , θωρακισμένη 
πόρτα , μερικώς ανακαινισμένο , με ανελκυ-
στήρα, με δρύινα δάπεδα και  άνετη πρόσβα-
ση, ενοίκιο  330€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.115569 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βέροιας  
, Ενοικιάζεται κομπλέ ανακαινισμένο  διαμέρι-
σμα 106 τ.μ., μικτά και 95 τ.μ. καθ. αποτελείται 
από 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, είναι σε 
άριστη κατάσταση, από το οικόπεδο ισόγειο , 
από την είσοδο της οικοδομής υπόγειο  , έχει 
καινούργια συνθετικά κουφώματα , καινούρ-
γιες εσωτερικές πόρτες , καινούργια κουζίνα , 
είναι επιμελημένης κατασκευής , με σαλονο-
κουζίνα άνετη ,  ατομική θέρμανση πετρελαίου 
, τιμή 250€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ. 3ος 
ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή και η  
κατάσταση του επίσης  , διαθέτει  ξύλινα πα-
τώματα, και θέρμανση με σόμπα πετρελαίου 
και θερμοπομπούς και με 2 κλιματιστικά, για  
σοβαρούς μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση 
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μί-
σθωμα 270€.

Κωδ.23019 ΑΝΟΙΞΕΩΣ επί της  Ανοίξεως ε-
νοικιάζεται επιπλωμένο διαμ/μα 2 ορ με 2-3δσκλ 
, διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μια 
μοναδική θέα στον κάμπο της Βέροιας τιμή 420€.

Κωδ: 24687 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Οροφοδιαμέρι-
σμα 119 τ.μ., καθαρό, πρόκειται για κατασκευή 
του 2005, 1ος όροφος, έχει 3 υ/δ με εκπληκτική 
θέα και είναι σε υπεράριστη κατάσταση , συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, μεγάλες 

βεράντες , αυστηρών τεχνικών προδιαγρα-
φών και σίγουρα  επιμελημένης κατασκευής , 
με ατομική θέρμανση με λέβητα pellet,  ηλιακό 
θερμοσίφωνα με ένα πολύ ωραίο μπάνιο , 
έχει τζάκι και δρύινα δάπεδα στα δωμάτια , 
ενεργειακής κατηγορίας Γ , διαθέτει ένα μεγάλο 
κλειστό γκαράζ και αναφέρεται μόνο σε απαι-
τητικούς ενοικιαστές ,  το μίσθωμα του στα 400 
€ τελική. Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 105854 - ΡΑΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Διαμέρισμα σαν σε Μονοκατοικία συνολικής 
επιφάνειας 130 τ.μ. σε 1ο όροφο, άψογα 
συντηρημένο, με πολυτέλεια και ζεστασιά. 
Αποτελείται από 3 μεγάλα Υπνοδωμάτια με ε-
ντοιχιζόμενες ντουλάπες, μια ωραιότατη σαλο-
κουζίνα με τζάκι και ένα μπάνιο . Είναι κομπλέ 
επιπλωμένο μαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Διαθέτει ατομική θέρμανση πετρελαίου, συν-
θετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, με ανοιχτό 
πάρκινγκ, κοινόχρηστη αυλή.  Τιμή: 350 €. 
Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/09/2022.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλω-
μένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής 
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτε-
λείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο 
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και 
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει α-
περιόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά, 
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και 
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται 

αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από 
την είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή 
πολύ χαμηλή μόνο 100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟ-

ΓΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπάνιας προβολής γρα-
φείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος Υπερυ-
ψωμένος. Αποτελείται από 2 χώρους και έχει 
δικό του WC.  Έχει κουφώματα Αλουμινίου συ-
ρόμενα , με ανελκυστήρα καινούργιο , διαθέτει 
επίσης και A/C - Ενοίκιο  200 €.Το γραφείο μας 
διαθέτει την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ακινήτου αυτού.

Κωδ: 22769 - Στο Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 38 τ.μ. 1ος 
ορ. . Αποτελείται από 2 Χώρους,  Είναι κατα-
σκευασμένο το 1980 και διαθέτει Κουφώματα 
Αλουμινίου συρόμενα  με διπλά τζάμια και μία 
αποθήκη - Τιμή: 150 € .

Κωδ. 14025 Ενοικιάζεται στον πεζόδρομο 
της Βέροιας μεγάλη Επαγγελματική Στέγη 213 

τ.μ. αποτελούμενη από 7 χώρους ανεξάρτη-
τους , φωτεινούς σε εξαιρετικά καλή κατάστα-
ση με 2 WC και ασανσέρ, με μηνιαίο μίσθωμα 
700€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο 
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο 

κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. α-
νακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη 
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  
και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο , 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.

Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της 
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,  σε εξαιρετικά κα-
λή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας , 
ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ 
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και 
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ. 23954 ΚΕΝΤΡ0, Κατάστημα  με 
100 τ.μ. ισόγειο και 55 τ.μ. υπόγειο συνολικά 
155 τ.μ., κατασκευή καινούργια , σε πολύ καλή 
τιμή, μόνο 400€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 107452 ΕΛΗΑ, Πωλείται Διαμέρι-

σμα 5ου ορόφου 83τ.μ. καθ., με 2υ/δ. σαλόνι, 
κουζίνα, μπάνιο, σε πολυκατοικία αξιώσεων, 
άριστη διαρρύθμιση, με κεντρική θέρμανση 
πετρελαίου που λειτουργεί κανονικά, με ανελ-
κυστήρα, μεγάλη βεράντα, ηλιόλουστοι χώροι, 
ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, σε τιμή προσφοράς: 
90.000€. Πληροφορίες μόνο στη ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ: 107416 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πωλείται Ο-
ροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 97τ.μ. μικτά και 
70τ.μ. καθ., με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, νε-
όδμητη κατασκευή του 2002, μοναδικό στον όρο-
φο, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, σε άριστη 

κατάσταση, γωνιακό-προσόψεως, ιδανικό για 
ιδιοκατοίκηση, με κλειστό πάρκινγκ στο Ισόγειο 
20τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 10τ.μ., σε πολύ καλή 
γειτονιά, μοναδική ευκαιρία σε τιμή προσφοράς 
μόνο 95.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδει-
ξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116087 ΓΗΠΕΔΟ , κοντά πωλείται  
ημιτελές διαμέρισμα , στα τούβλα 100 τ.μ., 
2ος ορ. με 2-3 υ/δ, διαθέτει  θέση στάθμευσης 
στην αυλή, ατομική θέρμανση πετρελαίου και 
προσφέρεται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή μόνο 
35.000€. Αποκλειστική διάθεση από την ΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 23750 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ Πωλείται Μο-

νοκατοικία συνολικής επιφάνειας 107 τ.μ.. 
Επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, το Ισόγειο α-
ποτελείται από ενιαίο χώρο σαλονοκουζίνα , 
1υ/δ και μπάνιο και ο 1ος όροφος αποτελείται 
από ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο-καθιστικό και 
ένα WC, με ατομική θέρμανση πετρελαίου, 
υπάρχει και αναμονή για τζάκι, βρίσκονται σε 
γαλήνιο περιβάλλον, με απόλυτη ησυχία, με 
πολύ ωραίο κήπο, γκαράζ 25τ.μ. για 2 αυτοκί-
νητα, αποθήκη στο υπόγειο 7τ.μ. περίπου, το 
κτίσμα υφίσταται σε οικόπεδο 453τ.μ. και έχει 
επίσης άλλα 518τ.μ. οικόπεδο ελεύθερο, σε 
τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο 115.000€Απο-
κλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 23756 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ πωλείται 
καινούργια Μονοκατοικία -Μεζονέτα ημιτελής 
στο κέντρο της πόλης η οποία εκτίνετε σε 5 
επίπεδα σε εξαιρετικά καλό σημείο της πόλης , 
σίγουρα άκλειστη , βλέπει πάνω σε πάρκο 280 
τ.μ. Κατασκευή το 2017 , πρόκειται για σπάνιο 
ακίνητο , με άριστα ποιοτικά κατασκευαστικά 
κριτήρια με αντλία θερμότητας και δυνατότητα 
στάθμευσης 2-4 αυτοκινήτων ,τιμή πώλησης 
ως έχει 350.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά 
ενδιαφερόμενο πελάτη .  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕ-

ΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία 
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στε-
γασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος 
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά 
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με 
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας 
, τιμή  425.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από 
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε 
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο 
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται 

Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και 
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικια-
σμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία 
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπλη-
κτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστι-
κή ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ , πωλείται μεγάλης 
προβολής ισόγειο κατάστημα 300 τ.μ., με 1500 
τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο πάρκινγκ , πάνω στο 
δρόμο προς Μακροχώρι . Προσφέρεται σε τιμή 
εξαιρετικά συμφέρουσα , μόνο 200000€. Υπόδει-
ξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφέρον αγοραστή. Απο-
κλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ: 12773 -  ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το 

Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα 
στο κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 
τ.μ. στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑ-
ΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα 
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677 
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαι-
ρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική 
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ. 12925 Χωραφοοικόπεδο πάνω α-
πό το Πανόραμα στην Καλογριά 8.100 τ.μ. 
άρτιο και οικοδομήσιμο με δένδρα μέσα και με 
πολύ ωραία θέα πωλείται στις 50.000€. Τιμή 
ευκαιρίας . Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πο-

λύ πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνει-
ας 237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού 
. Τιμή μόνο 18.000 €.

Κωδ: 13736 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Οικόπεδο 
494 τ.μ., εντός σχεδίου πόλης , διαθέτει θέα 

απρόσκοπτη, ελαφρώς επικλινές , ευκαιρία 
χωρίς αμφιβολία και σε πολύ καλή τιμή , μόνο 
40.000€.

Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας 
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπά-
νιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., κα-
ταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου 
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο. 
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ 13174 ΒΕΡΓΙΝΑ , σε εξαιρετική τιμή 
πωλείται οικόπεδο 1135 τ.μ., στο πάνω μέρος 
της Βεργίνας , με σπάνια  θέα ,  ελαφρώς 
επικλινές , εξαιρετικό για επένδυση αλλά και 
για δόμηση μονοκατοικίας μόνο 33.000€. Α-
ποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13787   ΤΡΙΛΟΦΟΣ, Οικόπεδο 
1.820 τ.μ., εντός ζώνης , άρτιο και οικοδομή-
σιμο , εξαιρετικό για επένδυση και για ανέ-
γερση μονοκατοικίας , η τιμή του εξαιρετικά 
συμφέρουσα , μόνο 25.000€, Αποκλειστική 
διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.  

Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 
τ.μ., εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον 
κάμπο, αξίζει να το δει κανείς, για πολύ α-
παιτητικούς αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή 
προσφοράς, μόνο 35.000€.

Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγά-
λο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο 
, εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματι-
κής ευκαιρίας , μόνο 25.000€.

κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκα-
τάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα 
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμ-
φιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας 
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για 
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άπο-
ψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυ-
τή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο 
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 250.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ. 13780 ΠΩΛΕΙΤΑΙ  στην Πυλαία Θεσ/

νίκης περιοχή Ελαιώνας κοντά στο Πρότυ-
πο σχολείο,  Χωραφοοικόπεδο εκτός σχεδίου  
1227 τ.μ., γωνιακό , διαθέτει θέα εκπληκτική , 
απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη , με πολύ καλό  
προσανατολισμό ,  σε προνομιακή τοποθεσία 
, πάνω στον κεντρικό δρόμο , σίγουρα για 
απαιτητικούς αγοραστές ,  τιμή έκπληξη , μόνο 
95.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, 

1ος όροφος, Ανοίξεως 52. Πληρ. 

τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 

στη Σκύδρα 90 τ.μ., 1ος όροφος, 

ανακαινισμένο, χωρίς θέρμανση, 

χωρίς κοινόχρηστα, 250 ευρώ. 

Τηλ.: 6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 

120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. πατά-

ρι, εξαιρετικής προβολής σε ά-

ριστη κατάσταση κοντά στη Γέ-

φυρα Κούσιου. Πληρ. τηλ.: 6972 

269839 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 35 

τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-

τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 

μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 

6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  συνεργείο 

αυτοκινήτων πλήρως εξοπλισμέ-

νο. Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξενώνας με 

καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 

Βέρμιο), στην πλατεία του χω-

ριού. Δεκτές, μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΕΤΑΙΡΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΙΚΕ–GREENMARKETS 

αναζητά υπάλληλο λογιστηρί-

ου-βοηθό λογιστή για τη στελέ-

χωση του λογιστηρίου της στη 

Βέροια. Παλαιότερη εμπειρία σε 

αντίστοιχη εμπορική εταιρία θα 

ληφθεί υπόψη. Αποστολή βιογρα-

φικών: career@greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ερ-

γασία σε εταιρία με σκαλωσιές. 

Τηλ.: 6942 462643 & 6982 

021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητο-

πωλείο για πρωινες ώρες στη 

Βέροια. Τηλ.: 23310 27727, ώ-

ρες επικοινωνίας 9.00 π.μ - 3.00 

μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντί-

δα ηλικιωμένης στο Ταγαροχώρι. 

Πληρ. τηλ.: 23310 71653 & 6984 

427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φρο-

ντίζει άτομο με αστάθεια στα 

πόδια. Πληρ. τηλ.: 6970 510164 

ή 23310 66976 στη Βέροια κ. 

Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ει-

δική άδεια από επιχείρηση στη 

Βέροια γία πλήρη απασχόλη-

ση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός & Η-

λεκτρολόγος αυτοκινήτων από 

επιχείρηση στη Βέροια για πλή-

ρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοη-

θός συνεργείου από επιχείρηση 

στη Βέροια για πλήρη απασχό-

ληση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2331071553 & 2331062900 Ώ-

ρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 

322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-

δα και περιποίηση ηλικιωμένων, 

με πείρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 

839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 

και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 

6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα και περιποίηση ηλικιωμένων 

για 24 ώρες. Πληρ. τηλ.: 6993 

678697.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
NEΑΡΟΣ ζητά γνωριμία με 

κοπέλα έως 40 ετών, Ελληνίδα, 

χωρίς παιδιά, με αρχές, για σο-

βαρό σκοπό. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 004915120919348.

ΚΥΡΙΟΣ αναζητά για γνωρι-

μία κυρία έως 55 ετών. Πληρ. 

τηλ.: 6984 040769.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠωλούνταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕνοικιάζονταιΔιαμερίσματα

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

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

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

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

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

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

Ζητούνται ακίνητα προς πώληση - ενοικίαση 

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστι-
κή ισόγεια μονοκατοικία 
70 τ.μ., στη Βεργίνα, στο 
κέντρο του χωριού,  κα-
τασκευής 2003, σε οικό-
πεδο 500 τ.μ., πλήρως 
επιπλωμένη, ξύλινα σύγ-
χρονα κουφώματα, μέσα 
στο πράσινο. Τηλ.: 6948 
041985.

Περιγραφή θέσης
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριό-

τητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε άμεσα:
CustomerServiceAgent

Ο Customer Service Agent θα στελεχώσει το τηλεφωνικό μας 
κέντρο και θα είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών, 
την ενημέρωσή τους για νέους τίτλους βιβλίων και τη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών.  

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες:
•Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
•Πολύ καλή γνώση H/Y και χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 

(Word, Excel)
•Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
•Ομαδικότητα
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Επιθυμητά Προσόντα:
•Πτυχίο ξενόγλωσσης ή ελληνικής φιλολογίας 
•Διδακτική εμπειρία
•Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο

 Η Εταιρεία προσφέρει:
•Δίμηνη εκπαίδευση με αποδοχές 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να συμπληρώσουν τη φόρμα 
ενδιαφέροντος που θα βρουν στην ιστοσελίδα www.supercourse.
gr/careers είτε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail cv@supercourse.gr, αναφέροντας τον κωδικό θέσης 
CSA_22, έως τις 16/10/22.



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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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180  €
ΚΤΕΛ 25 τ.μ. επιπλωμένο 180 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 30 τ.μ.  θέα  270 €
ΕΛΙΑ  40 τ.μ. 2 χώρους  επιπλωμένο 230 €
ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. καινούργιο 2 χώρους  230 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 60 τ.μ. καλό θέα , 240 €
ΕΛΙΑ 50 τ.μ. καινούργιο , 240 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ  55 τ.μ. 2 χώρους, ατομική θέρμαν-
ση, θέα ,τέντες  260 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 50 τ.μ. super lux, κλίμα, ανακαι-
νισμένο, 300 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60 τ.μ. super lux, ανακαινισμέ-
νο, επιπλωμένο, ατομική θέρμανση, 380 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 τ.μ. 2ΔΣΚΛ ατομική θέρμανση, 
400 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. ατομική θέρμανση πολύ καλό 
420 €
ΚΤΕΛ 100 τ.μ. τζάκι, θέα, ανακαινισμένο, 420 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 90 τ.μ. καινούργιο, 3 ΔΣΚΛ, ατο-
μική θέρμανση, 370 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 240 τ.μ. 5 ΔΣΚΛ σε 2 επίπεδα, 
ατομική θέρμανση, 600 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. 1ΔΣΚΛ ευκαιρεία 15.000 €
ΡΟΛΟΙ 34 τ.μ. 1ος  ανακαινισμένο 50.000  €
ΡΟΛΟΙ 38τ.μ. 2ος  ανακαινισμένο 37.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 42τ.μ. 1ΔΣΚΛ νεόδμητο 31.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 45 τ.μ. 1ος καινούργιο 37.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 60  τ.μ. 1ος  καλό 81.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 61 τ.μ. νεόδμητο, 1ΔΣΚΛ, 41.500 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 65 τ.μ. 2ΔΣΚΛ, καινούργιο 41.500 € 
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 70  τ.μ. 2ΔΣΚΛ,καινούργιο, 56.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70τ.μ. τζάκι, 2ΔΣΚΛ, 45.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 65 τ.μ. 20ετιας 1ΔΣΚΛ, καλό, 62.000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. ανακαινισμένο, 85.000 €    
ΠΙΕΡΙΩΝ 84 τ.μ. 20ετιας, 2ος, 2ΔΣΚΛ, 84.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. ισόγειο, 2ΔΣΚΛ, καλό, 
47.000 €
ΚΤΕΛ 85 τ.μ. 2ος όροφος, 2ΔΣΚΛ, 54000 €
ΡΟΛΟΙ 90 τ.μ. 2ος όροφος ατομική θέρμανση, 
48.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τ.μ. πολύ καλό, 2ος , 68.000€
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ.3ΔΣΚΛ  πάρκιν 120.000 €
ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. 3ΔΣΚΛ, 2ος όροφος, 68.500 €
ΚΕΝΤΡΟ 135 τ.μ. 2ος όροφος, 3ΔΣΚΛ και WC, 
πάρκιν, αποθήκη 108.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων, 14.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 τ.μ. 1ΔΣΚΛ, 48.000
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε 250 οικόπεδο 43.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων, 
105.000 €
ΔΟΒΡΑ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 11 στρεμμάτων, 2Δ-
ΣΚΛ 63.000 €
ΣΕΛΙ 70 τ.μ. 2ΔΣΚΛ πέτρινο  65.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα 
200.000 €
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. LUX σε 2 επίπεδα 165 .000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων, 
λουξ, 220.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο 
210.000 €

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 200 τ.μ. κεντρικό κτίριο, 700 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 600 τ.μ. κεντρικό , 2.800 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 60 τ.μ. κεντρικό, 1200 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-
ας, καλό, 480 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού, 
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 € 

ΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος 
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με 
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες 
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.:6974030005.

Πωλούνται στην Λεπτοκαρυά – 
Σκοτίνα – Λιτόχωρο

-Οικόπεδα με ρεύμα και νερό κοντά στη θάλασα 
και πάνω από την εθνική οδό σε τιμή ευκαιρίας

- Οικόπεδα ενός στρέμματος με οικοδομική άδεια
- Ανέγερση οικοδομών - Ανακαινίσεις
Τ.6989888769&6937207760&6947812304



«Η ηρωική πόλη της Νάουσας 1822: Από την Επανάσταση στον 
‘Χαλασμό’» τιτλοφορείται η νέα έκθεση που διοργανώθηκε από τη 
Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλεως 
Νάουσας, με την επιμέλεια της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων. 
Η έκθεση, που μόλις εγκαινιάστηκε, φιλοξενείται στις προθήκες στον 
νότιο διάδρομο του ισογείου του Μεγάρου της Βουλής και είναι αφιε-
ρωμένη στα 200 χρόνια από τους αγώνες, τις θυσίες και το Ολοκαύτω-
μα της Νάουσας. Περιλαμβάνει τεκμήρια υψηλής ιστορικής αξίας από 
τη συλλογή του Nαουσαίου κ. Τάκη Μπάιτση και της Βιβλιοθήκης της 
Βουλής των Ελλήνων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής, βου-
λευτής Πιερίας, κ. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, εγκαινιάζοντας την 
έκθεση ανέφερε: «Αποτίουμε φόρο τιμής σε αυτούς που με την αυτο-
θυσία τους επέτρεψαν στην Ελλάδα να γίνει ανεξάρτητο κράτος και 
σε όλες και όλους εμάς να απολαμβάνουμε δημοκρατικά αγαθά όπως 
η ελευθερία, η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και όλο το πλέγμα αξιών και 
διαδικασιών που απορρέουν από τον κοινοβουλευτισμό».

Ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, βουλευτής Ημαθίας, σημείωσε ότι 
«η Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με τον Δήμο της Νάουσας, 
φιλοξενεί μία εξαιρετική έκθεση για την ηρωική Μακεδονική πόλη, η 
Επανάσταση της οποίας απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό αλλά και ο 
μετέπειτα χαλασμός της αποτελούν διαχρονικό σημείο αναφοράς στην 

Ιστορία του Έθνους μας».
Ο κ. Άγγελος Τόλκας, βουλευτής Ημαθίας, τόνισε ότι «ήταν συ-

νειδητή και συλλογική η απόφαση του απλού λαού της Νάουσας να 
τα βάλουνε με τον κατακτητή πολλές φορές, γνωρίζοντας κι οι ίδιοι ότι 
ούτε κάποια βοήθεια θα έρθει ούτε ο αγώνας αυτός μπορούσε να ήταν 
ίσος προς ίσο. Τα μηνύματα προς το έθνος μας είναι να γνωρίζουμε 
και να αναλαμβάνουμε ευθύνες, δημοκρατικά, συλλογικά και με απο-
φασιστικότητα. Να αλλάζουμε και να ανατρέπουμε δεδομένα».

Ο κ. Νικόλας Καρανικόλας, Δήμαρχος Νάουσας, ανέφερε ότι 
«στον όμορφο, ευλογημένο και φιλόξενο τόπο μας, με την μακραίωνη 
ιστορία και την πλούσια πολιτιστική παράδοση, εργαζόμαστε σθεναρά 
με στόχο να αφήσουμε ουσιαστικό έργο στις επερχόμενες γενιές, με 
σεβασμό πάντοτε στους προγόνους μας και τις θυσίες τους».

Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρο-
νικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σημείωσε ότι «η  
παρουσία των ιστορικών αυτών κειμηλίων μας επαναφέρει στη μνήμη 
τους αγώνες των Ελλήνων για την Ελευθερία, και δη το δραματικό 
Ολοκαύτωμα της Νάουσας, μια στιγμή υπέρτατης αυτοθυσίας, τέτοιας 
που η ελληνική Πολιτεία με το βασιλικό διάταγμα της 17ης Αυγούστου 
1955 ανακήρυξε τη Νάουσα ‘ηρωική’ πόλη της Ελλάδος».

Η κ. Μαρία Καμηλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθή-
κης της Βουλής, παρουσίασε το εκθεσιακό αφήγημα της επετειακής 

έκθεσης μνήμης, η οποία αρθρώνεται σε 4 ενότητες: η πρώτη παρου-
σιάζει την προεπαναστατική Νάουσα, με το παιδομάζωμα του 1705 
και τις συνεχείς πολιορκίες του Αλή Πασά. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη 
στα όπλα του Αγώνα, τη χρηστική και τη συμβολική τους αξία. Η τρίτη 
τιμά τους επώνυμους Ναουσαίους αγωνιστές εντός του ευρύτερου 
πλαισίου της Επανάστασης στη Μακεδονία. Τέλος, η τέταρτη ενότητα 
εξιστορεί τον Χαλασμό και τη μετέπειτα πρόσληψη και θεσμική καθιέ-
ρωσή του στη συλλογική μας μνήμη.

Τέλος, ο κ.  Τάκης Μπάιτσης, συλλέκτης, μετέφερε εικόνες από 
το Ολοκαύτωμα της Νάουσας σημειώνοντας πως «η ιστορία της Νάου-
σας γράφτηκε από τα παιδιά της πάνω στις πλαγιές του αγονάτιστου 
ανταριασμένου Βέρμιου. Πίστευαν ότι θα φτάσουν ψηλά, θα λευτερω-
θούν. Αγωνίστηκαν και έπεσαν  όλοι τους, άνδρες γυναίκες και παιδιά. 
Δεν δείλιασαν, διάλεξαν έναν τιμημένο θάνατο αντί μιας σκλαβωμένης 
ζωής. Ήταν λεύτεροι!».

Η έκθεση «Η ηρωική πόλη της Νάουσας 1822: Από την Επανάστα-
ση στον ‘Χαλασμό’» θα διαρκέσει έναν μήνα, με ελεύθερη είσοδο στο 
κοινό καθημερινά (με επίδειξη ταυτότητας), Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-17:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210-3707227 
(ώρες 10:00-12:00).

P Το ευρωπαϊκό 
μας σπίτι στάζει λαϊ-
κισμό…

P  Όταν στάζει το 
σπίτι, όμως, δεν το ε-
γκαταλείπουμε, το επι-
σκευάζουμε.

P  Όπως αντιλαμ-
βάνεστε, στη γηραιά 
ήπε ιρο  οδεύουμε 
προς το αύριο με αιχ-
μή τα μερεμέτια.

P Μόνο να μην την 
πατήσει η γηραιά όπως 
ο ‘γηραιός’, εκεί-εκεί 
στη β΄ εθνική.

P Ηρακλής μεν, αλλά χωρίς δύναμη. Ό-
πως ακριβώς η Ευρώπη στα διπλωματικά.

P Το θέμα με τη Μελόνι είναι να δείξει κάτι πε-
ρισσότερο από την Τσιτσιολίνα.

P Ως προς τον άρτο, όλοι κάνουν πίσω. 
Είναι πάντα πιο εύκολη επιλογή τα θεάματα.

P Ως προς τις γυναίκες στο Ιράν, η χώρα πα-
ρακολουθεί ατάραχη. Κάτι σαν εκπομπή της ΕΤ3 
ένα πράμα.

P Στην Ελλάδα προς ώρας μάς έχει διχάσει 
το θέμα με τη Χατζηπαντελή στο Greece Next 
Top Model.

P Αν και γενικώς δεν έχουμε μαντίλα να κλά-
ψουμε.

P Με δύο, τρία και οκτώ ευρώ power pass, 
κι εμάς κατά Μελόνι μεριά μάς βλέπω.

P Αν κάνουν ότι μπαίνουν οι Τούρκοι, να αντι-
τάξουμε στο Αιγαίο Γιώργο Αυτιά. Πόσο νομίζετε 

ότι θα τον αντέξουν;

P Κατά τα άλλα, αναρω-
τιέμαι αν βγαίνει ολόκληρος 
χειμώνας χωρίς άγριες μέ-
λισσες.

P Ευτυχώς, όμως, επι-
στρέφει στη χώρα δικαιωμένος 
ο Χριστοφοράκος. Ακραία μυ-
θοπλασία.

P Ο παραλογισμός στη 
δικαιοσύνη δεν παραγράφε-
ται ποτέ.

P Και:
 Μια μέρα ο Κώστας μπαί-

νει μέσα στο σαλόνι του σπι-
τιού του και αναγγέλλει στους 
γονείς του ενθουσιασμένος τον 
γάμο του με το πιο όμορφο κο-
ρίτσι της πόλης, τη Μαρία. Ο 
πατέρας του τον παίρνει πιο 
πέρα και του λέει:

-Αγόρι μου πρέπει να σου εξομολογηθώ κά-
τι. Ξέρεις η μητέρα σου κι εγώ είμαστε χρόνια 
παντρεμένοι, είναι εξαιρετική, την αγαπώ και τη 
σέβομαι, αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα εκδηλωτική 
ερωτικά οπότε κατά καιρούς έκανα σχέσεις με 
άλλες. Σπαράζει η καρδιά μου που στο λέω, αλλά 
η Μαιρούλα είναι ετεροθαλής αδελφή σου και δε 
γίνεται να την παντρευτείς.!

Ο Κώστας πληγώνεται, αλλά σκέφτεται ότι η 
ζωή συνεχίζεται. Μετά από μήνες αρχίζει να βγαί-
νει με άλλα κορίτσια και τα πράγματα πηγαίνουν 
ομαλά μέχρι που ένα βράδυ… εισβάλει πάλι στο 
σαλόνι και γεμάτος χαρά λέει:

-Μαμά, μπαμπά, η Αννούλα κι εγώ παντρευό-

μαστε!
Πάλι ο πατέρας του τον παίρνει παράμερα και 

του λέει ότι η Αννούλα είναι κι αυτή ετεροθαλής 
αδελφή του κ.λπ.! Ο νεαρός απελπισμένος περνά 
άλλη μια κρίση. Μετά από μέρες όμως ξεσπά και 
λέει στη μαμά του:

-Τον μισώ τον πατέρα, μου έχει κάνει τόσο 
κακό! Ποτέ δε θα παντρευτώ! Κάθε φορά που 
ερωτεύομαι, εκείνος μου λέει ότι το κορίτσι είναι 
ετεροθαλής αδελφή μου!

Η μητέρα τότε απαντά:
-Α ναι; Μην στεναχωριέσαι παιδί μου. Δεν είναι 

ο πραγματικός σου πατέρας!
Κ.Π.
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