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Ζεστό νερό ακόμη στην 
Ελλάδα με ηλεκτρικό ρεύμα 

και πετρέλαιο;;;
Έχω την εντύπωση ότι μετά από λίγα χρόνια όταν α-

ναφέρουμε ότι στην Ελλάδα της ηλιοφάνειας, εμείς χρη-
σιμοποιούσαμε ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες ή μπόιλερ 
πετρελαίου για να έχουμε ζεστό νερό, θα γελάμε και θα 
απορούμε. Πώς είναι δυνατό να σχεδιάζουν στρατηγι-
κές εξοικονόμησης ρεύματος, με ειδικές οδηγίες και δεν 
προχωρούν εδώ και χρόνια στην προφανή λύση της 
χορήγησης κινήτρων για τοποθέτηση ηλιακών θερμο-
σιφώνων; Και μιλάμε για πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για 
την τσέπη του κάθε νοικοκυριού, αλλά σημαντική τόνω-
ση της οικονομίας και ειδικότερα της ελληνικής βιομηχα-
νίας, αφού οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στην πλειοψηφία 
τους κατασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι προϊόντα 
υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό η κυβέρνηση μην ακολουθή-
σει την πεπατημένη του προγράμματος αντικατάστασης 
κλιματιστικών και ψυγείων που περιορίστηκε σε ολίγους 
και αφορούσε συσκευές που εισάγονται από το εξωτε-
ρικό. Στην περίπτωση των ηλιακών, απαιτείται από την 
κυβέρνηση γενναία επιδότηση για μαζική τοποθέτηση 
ηλιακών αφού θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για όλους. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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φωτιστού Αρμενίας

Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας ενημερώθηκαν
από την Τροχαία, για τα ατυχήματα

Για τους παράγοντες που ευθύνονται για τα τροχαία ατυχήματα που δυστυχώς καθιστούν την Ελλάδα στις πρώτες 
θέσεις, ενημέρωσε ο υποδιοικητής Τροχαίας Βέροιας κ. Χαράλαμπος Καϊλόγλου,  μαθητές και μαθήτριες του 1ου Ε-
ΠΑΛ Βέροιας, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Μετά την ενημέρωση μέσα στην σχολική αίθουσα, ακολούθησε επίδειξη με προσομοιωτές μέθης, ουσιών και ύ-
πνου, με ειδικά γυαλιά που φόρεσαν οι μαθητές. Μια διαδραστική και βιωματική εμπειρία,  με την οποία ολοκληρώθη-
κε επιτυχώς η δράση της Τροχαίας.

Ανατιμήσεις φωτιά και τι να πεις στο 
σούπερ-μάρκετ… Γράφτα κυρ Στέφανε;
ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση
Οι τιμές τραβούν την ανηφόρα και η ζωή την κατηφόρα… Οι εργαζόμενοι στα 

σούπερ μάρκετ δεν προλαβαίνουν να χτυπάνε, να τσεκάρουν και να αλλάζουν τιμές, 
με τα μηχανάκια - πιστολάκια που πυροβολούν καθημερινά τα προϊόντα στα ράφια. 
Ανατιμήσεις έρχονται και τον Οκτώβριο και αναρωτιόμαστε κατά που και πότε θα 
πιάσει ταβάνι όλο αυτό… Πηγαίνεις για ψώνια το Σάββατο και βλέπεις σε προϊόν, τιμή 
1,10 ευρώ, ξαναπηγαίνεις την Τετάρτη και το αυτοκόλλητο γράφει 1,20 και μέχρι το 
επόμενο Σάββατο  χτυπάει το 1,40 κ.ο.κ. Μου έλεγε φίλη τις προάλλες, ότι ανακάλυψε 
τις επιδόσεις της στην έρευνα και ως άλλος Πουαρό ψάχνει με το πρεσβυωπικό γυαλί 
και συγκρίνει τιμές ίδιων προϊόντων, από κατάστημα σε κατάστημα. Και δεν είναι η μό-
νη… Πολλοί καταναλωτές επισκέπτονται 2-3 σούπερ μάρκετ παράλληλα, σημειώνουν 
τιμές, ελέγχουν προσφορές και αναλόγως ψωνίζουν! Εκεί μας έφτασαν τους Έλληνες, 
που βλέπαμε Γερμανό να αγοράζει δυο φέτες καρπούζι και γελούσαμε! Το τι θα γίνει 
τους επόμενους μήνες, άσε δεν θέλεις να ξέρεις… Το μόνο που υπολογίζεις, είναι τι 
μπορείς να περικόψεις, με τους ίδιους ή μειωμένους μισθούς, σε συνάρτηση με τις αυ-
ξήσεις φωτιά, παντού και στα πάντα! Μάλιστα, πολύς λόγος γίνεται αυτές τις μέρες, για 
επιπλέον ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά, που θα πούμε το γάλα γαλατάκι και το τυρί 
τυράκι, όπως και το κρέας, κρεατάκι! Οι άνθρωποι της Αγοράς μιλούν για αυξήσεις, γε-
νικά, από 4 μέχρι 12% κάθε μήνα και κάπου εκεί υπολογίζονται και οι ανατιμήσεις του 
Οκτώβρη που οδηγούν τις νοικοκυρές, σε όλο και μικρότερο καλάθι. Και τι να πεις στις 
απρόσωπες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ… Γράφτα κυρ Στέφανε;

Διορθώθηκεηκαλαίσθητηκάλυψητωνκάδων
στηνπλατείαΚόρακακαιέγινεκαιλειτουργική!

Στο φύλλο της Τρίτης(27/9) και στην παρούσα στήλη στο λαϊκό μας με τίτλο: «Καλαίσθητηκάλυψητωνκάδωνστην
πλατείαΚόρακα…ως«πιλότος»γιατουριστικάσημείατηςΒέροιας», αναφερθήκαμε στην κίνηση του δήμου Βέροιας 
να βελτιώσει την αισθητική εικόνα της πόλης, καλύπτοντας τους κάδους απορριμμάτων. Στο δημοσίευμα αναφερόταν δή-
λωση του αρμόδιου αντιδημάρχου Καθαριότητας Βασίλη Παπαδόπουλου,  ο οποίος υπογράμμιζε ότι πρόκειται για «πεί-
ραμα»-πιλότο που θα διορθώσουν, αφού ήδη είχαν επισημάνει κάποια λάθη. 

Μετά το δημοσίευμα υπήρξαν δεκάδες σχόλια αναγνωστών για την κατασκευή-κάλυμμα των κάδων σκουπιδιών, ε-
πισημαίνοντας κυρίως το γεγονός ότι ήταν τοποθετημένοι κάθετα, κάτι που δεν εξυπηρετεί την λειτουργική χρήση τους, 
αφού οι πολίτες δεν μπορούσαν να πατήσουν με το πόδι το μεταλλικό εξάρτημα που ανοίγει τον κάδο. Χθες λάβαμε φω-
τογραφίες από αναγνώστη, που δείχνουν ότι η κατασκευή διορθώθηκε, οι κάδοι είναι σωστά τοποθετημένοι και μπορούν 
με ευκολία να χρησιμοποιηθούν. 

Από την πλευρά μας να επιμείνουμε ότι οι όποιες ατέλειες μπορούν να διορθωθούν, αλλά η κάλυψη των κάδων ειδικά 
σε κάποια σημεία της πόλης είναι επιβεβλημένη και δεν πρέπει να «σκαλώσει»…

ΑναισθησιολόγοιστοΝοσοκομείοΒέροιας,
μετάαπό12(!)ολόκληραχρόνια

Έφτασε να είναι 
είδηση οι προσλή-
ψεις γιατρών στα 
Νοσοκομε ία  κα ι 
κυρίως αναισθησι-
ολόγων, για την έλ-
λειψη των οποίων 
υπήρξαν πολλές 
διαμαρτυρίες και 
αιτήματα για άμεση 
πρόσληψη και στο 
Νοσοκομε ίο  της 
πόλης μας.

Χθες, με ανάρ-
τησή του ο διοικη-
τής Ημαθίας γνω-
στοποίησε ότι μετά 
από 12 (!) ολόκλη-
ρα χρόνια το Νο-
σοκομείο Βέροιας 
υποδέχεται και πάλι 
ειδικευόμενους για-
τρούς Αναισθησιο-
λογίας! Και με μια 
φωτογραφία, κα-
λωσόρισε  τις για-
τρούς Άννα-Μαρία 
Κηριμκηρίδου και 
Ισμήνη Πίτσιλλου, 
που ανέλαβαν ήδη 
καθήκοντα. Με το 
καλό!



Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση 
ζωικών υποπροϊόντων στους κάδους οικιακών 

απορριμμάτων και στο περιβάλλον
    Ο Δήμος Βέροιας υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας 

ζωικών προϊόντων, αλλά και στους δημότες, πως σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς 
και με τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Βέροιας, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωικών υπο-
προϊόντων (υπολείμματα κρέατος, οστών, κλπ), που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
μέσα στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων και στο περιβάλλον γενικότερα.

    Στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-/animalproduction/
Zoikaypoproionta υπάρχει αναρτημένη η σχετική νομοθεσία.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – 
Πολ. Προστασίας, του Δήμου Βέροιας στο τηλέφωνο 2331350634 & 
6930074801.

Υπογραφή σύμβασης για την 
«Κτηματογράφηση– Πολεοδόμηση– Μελέτη 

γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη 
εφαρμογής στις πολεοδομικές 

ενότητες ΠΕ1Β του οικισμού Βεργίνας 
και ΠΕ 2Β του οικισμού Παλατιτσίων»

Στην υπογραφή 
της σύμβασης για την 
«Κτηματογράφηση– 
Πολεοδόμηση– Μελέ-
τη γεωλογικής καταλ-
ληλότητας και πράξη 
εφαρμογής στις πο-
λεοδομικές ενότητες 
ΠΕ1Β του οικισμού 
Βεργίνας και ΠΕ 2Β 
του οικισμού Παλατι-
τσίων» προχώρησαν 
ο Αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών, κ. Αλέξανδρος 
Τσαχουρίδης, με τον 
κ. Αθανάσιο Καλτσί-
δη, κοινό εκπρόσωπο 
δύο μελετητικών γρα-
φείων και συντονιστή 
της ένωσης Οικονομι-
κών Φορέων, με έδρα 
τη  Θεσσαλονίκη.

Η μελέτη που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει αντικείμενο τη σύνταξη κτηματογραφικών δια-
γραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, την Πολεοδομική μελέτη τη  μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
και την Πράξη Εφαρμογής στην  Π.Ε. 1β του οικισμού Βεργίνας και στην  Π.Ε. 2β του οικισμού Παλατιτσίων  
του Δήμου Βέροιας.

Ειδικότερα θα εκπονηθούν οι κάτωθι μελέτες:
1. Τοπογραφική μελέτη. 
2. Πολεοδομική μελέτη. 
3.Γεωλογική μελέτη.
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Δήμος Βέροιας: Ένταξη 
χρηματοδότησης του έργου 

αγροτικής οδοποιίας 
στα αγροκτήματα Μακροχωρίου, 

Ταγαροχωρίου, Λαζοχωρίου, 
Πατρίδας και Αγ. Μαρίνας  

Στην έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1.000.000€ για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟ-
ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ» που εντάσσεται στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020 - Δράση 
4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Δημήτριος Οδ. Παπα-
γιαννίδης.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των 
γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. 
Το συνολικό μήκος ασφαλτόστρωσης των αγροτικών οδών είναι 4.356,48 μέτρα ενώ θα κατασκευαστεί 
και στηθαίο ασφαλείας, μήκους 4,1 χιλιομέτρων. Το έργο αφορά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ικα-
νότητας της αγροτικής οδού των αγροκτημάτων ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑ-
ΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και ειδικότερα ολοκληρώνει την ασφαλτόστρωση της 
αγροτικής οδού μεταξύ των οικισμών Αγ. Μαρίνας και Μακροχωρίου.

«Ο Δήμος Βέροιας με χαρά υποδέχεται ακόμα μία ένταξη ενός μεγάλου έργου, ύψους 1.000.000€, 
επιτυγχάνοντας μία νέα υψηλή χρηματοδότηση. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε σημαντικά 
έργα υποδομής για όλους τους δημότες και τον αγροτικό πληθυσμό του Δήμου μας. Η αναγκαιότητα κα-
τασκευής των συγκεκριμένων οδών κρίνεται ως ιδιαίτερη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των πα-
ρόδιων γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσο και τη μετακίνηση μεγάλων οχημάτων από και προς γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», υπογραμμίζει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης.

Ημαθία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για 
τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, 

με λεία πάνω από 20.000 ευρώ
-Μαζί με συνεργούς του αποσπούσαν χρήματα για δήθεν 

χειρουργική επέμβαση του παιδιού τους μετά από τροχαίο 
Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλει-

ας Αλεξάνδρειας, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος 
Αλεξάνδρειας, είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω στις 
28 Σεπτεμβρίου 2022, το μεσημέρ,ι σε περιοχή της Ημαθίας, ένας 
αλλοδαπός άνδρας, για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. 

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος μαζί με συνεργούς του, είχαν 
συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών 
απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, με πρόσχημα ότι το 
παιδί τους τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζονται επειγό-
ντως χρήματα για να χειρουργηθεί. 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία προσπάθησαν χθες να 
εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη γυναίκα και να της αποσπάσουν το 
χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Από την περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι με τον ίδιο τρόπο εξα-
πάτησαν το τελευταίο δίμηνο 3 ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές 
της Ημαθίας και τους απέσπασαν συνολικά 20.750 ευρώ, 5 χρυσές 
λίρες και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. 

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.  
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους 

και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας. 



 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ  ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
«ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ»  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ… 
Δεν ξέρω αν είναι τετράγωνο, τρίγωνο,κύκλος, ή, παράξενο πα-

ραλληλόγραμμο.
Ερωτηματικό των μαθηματικών πάντως είναι, που ερωτεύθηκε τις 

γειτονιές της ΤΕΧΝΗΣ.
Μια ποικιλία ζωγραφικών έργων σπουδαγμένη στην αμεριμνησία 

της ΑΘΟΩΤΗΤΑΣ.
Εδώδιμα ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ «Η Ειλικρίνεια»  οι εικόνες της ζωγραφικής 

του Χρήστου Μακριδάκη.
Καθηγητής μαθηματικών για 8 χρόνια στην Γαλλική ΑΠΟΙΚΙΑ Μα-

γιότ στα νησιά Κομόρες στο κανάλι της Μοζαμβίκης βορειοδυτικά της 
Μαδαγασκάρης, «διαβάζει» τον Κόσμο ζωγραφίζοντας και λύνοντας 
εξισώσεις πολιτισμών.

Τα χρώματα όμως είναι απολύτως ειλικρινή,και υπακούουν στο 
3,14 της φαντασίας του.

Η Ιστορία της μοντέρνας τέχνης όπως γνωρίζετε είναι ερωτευμέ-
νη με το «βαδίζω και παραμιλώ» που τραγουδά ο Γιάννης Παπαϊω-
άννου γιατί η εικονογραφική εξομολόγηση της πραγματικότητας του 
Μακριδάκη είναι η φιλοσοφική σταθερά της έκπληξης της ωραιότη-
τας και της ΛΟΓΟΤΕΧΝ(Η)ΙΑΣ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Τριγώνου ΑΒΓ η διχοτόμος διέφυγε στο εξωτερικό είναι ο Μακρι-
δάκης

 Ο Χρήστος, ιδιοφυής της σεμνότητας, πολύτιμος και διαμαντέ-
νιος, ζει στους στίχους των τραγουδιών των Beatles… Because the 
sky is blue…  Monday morning at five o`clock as the day begins…

 Από τις 3 έως τις 30 Οκτωβρίου 2022 στο Εκκοκκιστήριο Ιδεών
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ώρες λειτουργίας: ΠΡΩΪ 10 με 13.00 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ      18.30 με 21.30 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΙΔΕΩΝ
Θεσσαλονίκης 67 / 59131 Βέροια

τηλ. 6972440721
mail:ekkokkistirioideon@gmail.com
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο

MINIONS 2: Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥ (Μετα-
γλ στα Ελληνικά) 

Προβολές στην αίθουσα 2 :  Σάββατο 1/10 
– Κυριακή 2/10 στις 18.00

Σκηνοθεσία: Kyle Balda
Σενάριο: Brian Lynch & Matthew Fogel
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Steve Carell, 

Pierre Coffin, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, 
Dolph Lundgren, Lucy Lawless, Danny Trejo, Julie Andrews, 
Russell Brand, Alan Arkin, Michelle Yeoh

Ο ΝΤΟΓΚΤΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΜΕ-
ΤΑΓΛ)

Προβολές στην αίθουσα 1 : Παρασκευή 30/9 - Σάββατο 
1/10 – Κυριακή 2/10 στις 18.00

Σκηνοθεσία: Toni Garcia Σενάριο: Doug Langdale
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, Στέλιος Ψα-

ρουδάκης, Γιώργος Σκουφής, Δημήτρης Παπαδάτος, Άννα 
Σταματίου, Δημήτρης Σαρλός, Χίλντα Ηλιοπούλου, Βασίλης 
Μήλιος, Ειρήνη Τσίγκα, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Πέτρος Σπυ-
ρόπουλος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
DON’T WORRY DARLING

Προβολές στην αίθουσα 1: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία: Olivia Wilde
Σενάριο: Katie Silberman, Carey Van Dyke & Shane 

Van Dyke Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Florence Pugh, Harry 
Styles, Chris Pine, Timothy Simons, Gemma Chan, Sydney 
Chandler, Douglas Smith, Kate Berlant, Dita Von Teese, Asif 
Ali, KiKi Layne

ΧΑΜΟΓΕΛΑ - SMILE
Προβολές στην αίθουσα 2: 
Κάθε μέρα στις 20.30
Σκηνοθεσία:Parker Finn Σενάριο:Parker Finn
Ηθοποιοί:Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kal Penn, Kyle 

Gallner, Caitlin Stasey, Judy Reyes, Dora Kiss, Rob Morgan

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-
γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     29/9/22 - 5/10/22

Στο πλαίσιο εορτασμού των Ελευθέριων του Δήμου Βέροιας, η ΚΕ-
ΠΑ Δήμου Βέροιας και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ παρουσιάζουν στο 
Χώρο Τεχνών για μια μοναδική συναυλία την Εθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της  ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή, 
το  Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, ώρα 8μ.μ.

 Η Ορχήστρα θα παρουσιάσει δύο σπουδαία έργα της ρομαντικής 
και νεορομαντικής περιόδου, από δύο διαφορετικά πρόσωπα του 
σλαβικού ταμπεραμέντου. Πρόκειται για το Κοντσέρτο για πιάνο και 
ορχήστρα αρ.4 του Σεργκέι Ραχμάνινοφ με τη σύμπραξη του Βεροιώ-
τη, διακεκριμένου πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλου, ενός από τους 
σημαντικότερους διεθνώς βιρτουόζους πιανίστες της νέας γενιάς, και τη 
Συμφωνία αρ.4 του Αντονίν Ντβόρζακ.

Πρόγραμμα 
Αιμιλίου Ριάδη: Μακεδονικές σκιές (Ενορχήστρωση: Βλαδίμηρου 

Συμεωνίδη)

Sergei Rachmaninoff : Κοντσέρτο για πιάνο αρ.4, έργο 40
Σολίστ – Παναγιώτης Τροχόπουλος
Antonin Dvořák : Συμφωνία αρ.4, έργο 13,Β.41      (38’)
Πληροφορίες – διάθεση καρτών ελεύθερης εισόδου: 3ος όροφος 

Χώρου Τεχνών, τηλ. 2331078100, 78101, 78113

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

Το  Σάββατο 15 Οκτωβρίου για τα Ελευθέρια της Βέροιας
Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ 
στο Χώρο Τεχνών, με σολίστ στο πιάνο 

τον Παναγιώτη Τροχόπουλο



Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 
που διοργάνωσε ο Δήμος Βέροιας. Σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας πραγμα-
τοποιήθηκαν εργαστήρια κυκλοφοριακής αγωγής σε δημοτικά σχολεία του δήμου και στο 
ΕΠΑΛ Βέροιας. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν με βιωματικό τρόπο για την ασφαλή 
κίνηση τούς στην πόλη και να δοκιμάσουν τα γυαλιά προσομοίωσης κόπωσης, μέθης κτλ. 
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας υλοποιήθηκε το 
πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου Περπατώντας». 

Πολίτες της Βέροιας αλλά και μαθητές σχολείων της πόλης και των κοινοτήτων Μακρο-
χωρίου και Βεργίνας, είχαν την ευκαιρία να μετακινηθούν και να γνωρίσουν τις ιστορικές 
γωνιές της Βέροιας, ανταποκρινόμενοι στο φετινό κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
με τίτλο: «Συνδυάζω και Μετακινούμαι». Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας η χρήση των 
κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Βέροιας ήταν δωρεάν, ενώ σε όλους τους συμμετέ-
χοντες των δράσεων δόθηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια. 

Συνολικά 140 μαθητές από έξι (6) τμήματα σχολείων συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια που διοργάνωσε η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας λαμβάνοντας μέρος στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας διοργάνωσε  
εκπαιδευτικά εργαστήρια για νηπιαγωγεία και Α’ και Β’ τάξεις δημοτικών σχολείων την Τρίτη 
20, την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022. Τα εργαστήρια είχαν στόχο να 
ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών και φιλικών προς το περι-
βάλλον τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους, όπως η ανάγνωση βιβλίου και οι διαδραστι-

κές δραστηριότητες για μαθητές 6-8 ετών.
Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί θερμά τα στελέχη του Τμήματος Τροχαί-

ας Βέροιας, τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων που συμ-
μετείχαν, τον ιστορικό και λαογράφο κ. Μάκη Δημητράκη, τη Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και όλους τους δημότες που συμμετείχαν 
με ενθουσιασμό στις δράσεις για την ορθή επιλογή του τρόπου μετα-
κίνησης και το έμπρακτο ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την υγεία 
όλων μας.
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Φρόσω 
Καρασαρλίδου: 

Κατάφωρη 
αδικία 

σε βάρος 
των αγροτών 
της Ημαθίας

Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης αποστέλλει η Φρόσω Καρασαρλίδου, αναφο-
ρικά με την κατάφωρη αδικία της εξαίρεσης της 
Ημαθίας από την καταβολή προκαταβολών για 
τις ζημιές στις καλλιέργειες από τα έκτακτα καιρι-
κά φαινόμενα του Ιουνίου.

Στην επιστολή η κ. Καρασαρλίδου αναφέρει 
τα εξής:

«Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών σε 
αγρότες που η παραγωγή τους επλήγη τον Ι-
ούνιο του 2022 από έντονες και εκτεταμένες 
χαλαζοπτώσεις δίνει η τροπολογία 1427/218 του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία κατα-
τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Με τη ρύθμιση αυτή το Υπουργείο δίνει τη δυ-
νατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλει προκαταβολές 
εντός τριμήνου, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας 
διαδικασίας.

Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στην 
τροπολογία δεν προβλέπονται προκαταβολές 
στις πληγείσες περιοχές του Νομού Ημαθίας, 
που τον περασμένο Ιούνιο χτυπήθηκαν από το 
χαλάζι. Σε Αρχάγγελο, Λευκάδια, Μαρίνα, Χαρί-
εσσα, Επισκοπή, Κοπανό, Αγγελοχώρι, Ροδο-
χώρι και Τριπόταμο οι ζημιές έφτασαν μέχρι και 
το 100%.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για κατάφωρη α-
δικία σε βάρος των παραγωγών της Ημαθίας, το 
εισόδημα των οποίων έχει φέτος πληγεί ανεπα-
νόρθωτα. Πρέπει να διορθωθεί το γρηγορότερο 
δυνατό».

Μεγάλη συμμετοχή 
και ανταπόκριση δημοτών και μαθητών 

στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ –ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ
O ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΙΑΛΚΑΓΚΑΡΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
Επιμέλεια: Δημήτρης  Π. Τόλιος
  
Μέσα από τις αναφορές στον ΛΑΟ για την προ-

σκοπική Βέροια, προέκυψε μια αναπάντεχα ευχάρι-
στη και γνωσιολογική επικοινωνία με τον βεροιώτη 
ιατρό Γρηγόρη Τσιαλκάγκαρα ο οποίος ζει μόνιμα 
στην Ελβετία, κοντά στην Ζυρίχη. Μου έστειλε λοι-
πόν την κατωτέρω επιστολή, την οποία απευθύνει 
προς την εφημερίδα ΛΑΟΣ με την παράκληση να 
επιμεληθώ την δημοσίευση της

« Κύριε Διευθυντά,
Προ καιρού γράψατε στην εφημερίδα σας για ένα 

κτύπημα που έγινε στην Κατοχή στο Έκτο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας. Επειδή είχα την ευκαιρία και την 
τιμή να ακούσω από το στόμα του ανθρώπου που 
οργάνωσε και εκτέλεσε αυτή την επιχείρηση της 
Αντίστασης θεωρώ για την Ακρίβεια της Ιστορίας 
ότι πρέπει να σας ενημερώσω για τις λεπτομέρειες 
αυτής της επιχείρησης, την αιτία της και τον σκοπό 
της όπως επίσης και τον άνθρωπο που οργάνωσε 
και εκτέλεσε αυτήν την πολύπλοκη επιχείρηση. Ας 
πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σε εκείνον τον 
καιρό είχε έρθει στο Αρχηγείο της Αντίστασης στο 
βουνό η πληροφορία ότι οι Ναζί κάνανε ομαδικές 
εκτελέσεις πατριωτών στις φυλακές έξω από την 
Θεσσαλονίκη και ότι ετοιμάζετο μια δύναμη ΝΑΖΙ να 
έλθη στην Βέροια για τον ίδιο σκοπό και θα διέμενε 
στο Εκτο Δημοτικό Σχολείο όπου ήδη ήταν στρατώνα. 
Στο συμβούλιο που έγινε αποφασίσθηκε να απελευ-
θερωθούν πατριώτες κρατούμενοι στην Βέροια και ο 
σχεδιασμός και η εκτέλεση της επιχείρησης ανετέθη 
στον ικανότητα αξιωματικό Καπετάν Τρεμπεσίνα που 
ήταν γέννημα θρέμμα (1919) της Βέροιας. Λέγονταν 

Γιώργος Βιτάλης και ήταν γιός του επί δεκαετίες 
Σταθμάρχη των ΣΕΚ στην Βέροια. Ο Βιτάλης πήγε 
στο 6ο δημοτικό σχολείο και μετά έβγαλε το Γυμνάσιο 
Βέροιας.

Η αρχή του ελληνοιταλικού πολέμου τον βρήκε 
φοιτητή της Νομικής στην Αθήνα , μετά από μικρή εκ-
παίδευση κατετάγη ως ανθυπολοχαγός  στην Μεραρ-
χία Κρητών και έφυγε για το Μέτωπο. Ελαβε μέρος 
σε όλες τις μάχες της Μεραρχίας πάντοτε στην πρώ-
τη γραμμή . Διεκρίθει δε ιδιαίτερα στις μάχες γύρω α-
πό τα υψώματα της Τρεμπεσίνας . Μετά την επίθεση 
των Ναζί από τον βορρά και την πτώση του μετώπου 
δεν γύρισε στο σπίτι του στον Σταθμό Βεροίας αλλά 
έμεινε με λίγα παλληκάρια του  στο βουνό, στο Βέρ-
μιο όπου άρχισε την αντίσταση κατά των κατακτητών 
και του εδόθηκε το όνομα Καπετάν Τρεμπεσίνας . Το 
παρατολμο σχέδιο που έκανε για την απελευθέρωση 
των κρατουμένων ήταν να κτυπηθούν ταυτόχρονα 
μέρα μεσημέρι οι Ναζί, σε 3 σημεία: α) στο 6ο δημο-
τικό σχολείο 2) οι λίγοι στην Στρατώνα Βέροιας και 3) 
οι φυλακές της Βέροιας. Σκοπός ήταν να δημιουργη-
θεί μεγάλος πανικός και φόβος στους Ναζί  ώστε να 
μην καταλάβουν ποιος ήταν ο σκοπός της επίθεσης 
και βγουν στους δρόμους γι αυτό το κτύπημα έγινε το 
μεσημέρι την ώρα που τρώγαν το συσσίτιο τους στο 
6ο δημοτικό και όπως μου είπε επικράτησε μεγάλος 
πανικός. Αυτούς στον στρατώνα τους καθήλωσαν 2 
παλληκάρια από έναν κοντινό λόφο με έναν όλμο και 
κάθε πέντε λεπτά μια βολή. Στις φυλακές δεν φέρανε 
καμία αντίσταση και έτσι πήραν τους κρατούμενους 
και φύγαν για το βουνό.  Έτσι έγινε η επίθεση στο 6ο 
δημοτικό σχολείο . Μετά την Απελευθέρωση ο καπε-
τάνιος κατέβηκε στο σπίτι του, στον Σταθμό Βεροίας 
και βρήκε δουλειά στην ΥΠΕΜ που έκανε τα κανάλια 

στον βάλτο. Γνώρισε και παντρεύτηκε την ξαδέλφη 
μου Μαίρη Πάντου, που ήταν από την μητέρα της το 
γένος Σκούφια, αποκτήσαν μια κόρη και μετοίκησαν 
στην Θεσσαλονίκη. Εκεί τον βρήκε κατά την διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου η επιστράτευση και υπηρέτη-

σε την πατρίδα για τρίτη φορά ως Λοχαγός σε ένα 
φυλάκιο στο Μπέλες απέναντι από τα βουλγαρικά 
σύνορα. Μετά τον πόλεμο αποστρατεύθηκε , παρά 
τις προτροπές του στρατηγού του να κάνει καριέρα 
στον στρατό και εργάσθηκε στο ΙΚΑ στην Θεσσα-
λονίκη. Το 1974 όταν έγινε η κρίση της Κύπρου με 
μερική επιστράτευση ήμουν με παρέα ελβετό στην 
Πελοπόννησο και όταν γύρισα στην Βέροια είχε λήξει 
η κρίση και επισκέφθηκα την οικογένεια Βιτάλη όπου 
μου είπε η ξαδέλφη μου ότι ο Γιώργος, ο καπετάν 
Τρεμπεσίνας μόλις γύρισε στο σπίτι και όταν τον 
ρώτησα που ήταν και γύρισε μου απάντησε ότι «με 
θυμήθηκαν πάλι». Ένα βράδυ μεσάνυκτα κτύπησε 
η πόρτα του διαμερίσματος και 2 ΕΣΑΤΖΗΔΕΣ μου 
παρέδωσαν ένα φάκελο του ΓΕΣ . Διορίζετο για 4η 
φορά στην περίπτωση που η πατρίδα μας έπεφτε 
στα χέρια των τούρκων ως αρχηγός της αντίστασης  
με όλες τις εξουσίας  στους νομούς Ημαθίας, Πέλλης 
και Κοζάνης και εντός ολίγων λεπτών έφυγε με το 
τζιπ της ΕΣΑ για το Βέρμιο όπως μου είπε εκεί τον υ-
ποδέχθηκαν περίπου 40-50 παλληκάρια, ήταν πρώ-
ην λοκατζήδες που τον φέρθηκαν τις μέρες εκείνες 
σαν να ήταν πατέρας τους, ευτυχώς έληξε η κρίση 
χωρίς να χρειασθεί. Γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο 
που 4 φορές κάλεσε η πατρίδα μας να την υπηρετή-
σει ως ενας εφυέστατος χαμηλών τόνων άνθρωπος 
και με απέραντη ανθρωπιά. Το 1985 έφυγε ο καπε-
τάν Τρεμπεσίνας από την ζωή. Με λύπη μου διηγή-
θηκε ότι δεν μπόρεσε να σώσει τους εβραίους της 
Βέροιας, πολλούς γνώριζε από τα σχολικά χρόνια. 
Τους έστειλα (όπως μου είπε) 2 φορές ένα γράμμα 
να ανέβουν στο βουνό διότι κινδυνεύουν, δυστυχώς 
μόνο 2 οικογένειες ανέβηκαν.

Γρηγόρης Τσιαλκάγκαρας ιατρός»

Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου 
Βέροιας: Εφαρμογή κινητού 

για την καταγραφή 
εμποδίων στα ποτάμια μας

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου AMBER έχει δη-
μιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που ονο-
μάζεται barrier tracker, για την καταγραφή των εμποδίων 
(π.χ. φράγματα, αναβαθμοί, ιρλανδικές διαβάσεις κ.α.) 
από τους πολίτες (πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών). 
Τα εμπόδια διακόπτουν τη φυσική ροή του νερού στα 
ποτάμια και τα ρυάκια εμποδίζοντας την ελεύθερη μετα-
κίνηση των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, 
με αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς τους. Το 
αποτέλεσμα κάθε καταγραφής από τον πολίτη, αφού 
πρώτα ελεγχθεί, σημειώνεται στον Ευρωπαϊκό Άτλαντα 
Φραγμάτων και Συναφών Κατασκευών (https://amber.
international/european-barrier-atlas/), ώστε να βοηθήσει 
στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της φυσικής 
ροής του νερού στα ευρωπαϊκά ρυάκια και ποτάμια. Από 
φέτος η εφαρμογή έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά 
από την κ. Χειμωνοπούλου Μαρία Βιολόγο-Ιχθυολόγο 
MSc(Res) πρόεδρο του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού 
Τριπόταμου Βέροιας». 

Η εφαρμογή barrier tracker βρίσκεται στο Google 
play. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στην ιστο-
σελίδα https://amber.international. 

 Οι καθηγητές Αγγλικής και Γαλλικής, 
τίμησαν τον Εορτασμό 

της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 
Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η 

Επιστημονική Ένωση Καθηγητών 
Αγγλικής Ημαθίας - Ε.Ε.Κ.Α.Η., σε 
συνεργασία με την Ένωση Καθη-
γητών Γαλλικής Ημαθίας γιόρτασε 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 
στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
της Βέροιας. Την εκδήλωση τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο Διευ-
θυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ημαθίας κ. Α. Αλατζόγλου και 
η συντονίστρια Αγγλικής Ημαθίας, 
Πέλλας και Πιερίας κα Α. Αναστα-
σιάδου.

Στον χαιρετισμό της, η προέ-
δρος της Ε.Ε.Κ.Α.Η. Ζαριφή Βάσο-
γλου, ανάφερε:

«Τα όρια ενός ανθρώπου καθο-
ρίζονται από τα όρια της γλώσσας 
του», είπε ο μεγάλος φιλόσοφος 
Wittgenstein.

Έτσι λοιπόν, κι εμείς που δι-
δάσκουμε γλώσσες στα παιδιά 
προσπαθούμε να διευρύνουμε 
τον κόσμο τους, ανοίγοντάς τους 
μια πόρτα σε άλλους πολιτισμούς, 
προσφέροντας τους μια δυνατότη-
τα, και γιατί όχι μια ευκαιρία, προ-
σέγγισης, κατανόησης, σεβασμού 
και αποδοχής των άλλων.

Το έργο μας δύσκολο, a real 
challenge, μια γνωστή πια λέξη, 
καθώς η γλώσσα δεν είναι μια στατική έννοια αλλά μια δυναμική, διαρκώς εξελισσόμενη πραγματικότητα 
που εμπλουτίζεται κι επαναπροσδιορίζεται. Αυτό όμως κάνει τη δουλειά μας ενδιαφέρουσα και γοητευ-
τική. Γι’ αυτό και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες-οι που έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε μαζί 
σας αυτό που υπηρετούμε. Σε ακολουθία, δε, με τις αρχές της συμπερίληψης και εναλλακτικότητας, ξε-
φεύγουμε από τα στεγανά και παρουσιάζουμε εναλλακτικές μορφές έκφρασης, ιδιαίτερες γλώσσες, καλ-
λιτεχνικές δημιουργίες, χορό, γαστριμαργία αλλά και μια πρώτη επαφή με την ελληνική νοηματική γλώσ-
σα από την κα Χρηστάκη, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και την ευχαριστούμε γι’ αυτό.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη Δ/νση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας που αγκάλιασε την πρωτοβουλία 
μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να βρεθούμε όλοι μαζί, από κοντά και πάλι, και να γιορτάσουμε όλοι. 
Τέλος, last but not least, ευχαριστούμε από καρδιάς τη Συντονίστρια Αγγλικής Ημαθίας, Πέλλας και Πιε-
ρίας κα Α. Αναστασιάδου, που πάντα μας υποστηρίζει και είναι για άλλη μια φορά σήμερα στο πλευρό 
μας».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ



Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ στο Μακροχώρι
Ο Σύλλογος Ποντίων Μακροχωρίου, με αφορμή την πρόληψη κατά του Καρκίνου 

και σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Βέροιας, διοργανώνει στις 6 Οκτωβρίου 
2022, ΔΩΡΕΑΝ λήψη Τεστ ΠΑΠ για γυναίκες.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στον ιατρικό χώρο του ιδρύματος ΚΕΚΥΚΑ-
ΜΕΑ στο Μακροχώρι. Υπάρχει και η δυνατότητα χορήγησης παραπεμπτικού για 

- Μαστογραφία - Υπέρηχο Μαστού  - Μέτρησης οστικής πυκνότητας 
Οι εγγραφές γίνονται:
- Ηλεκτρονικά στη φόρμα: https://forms.gle/Fje3je2SieNjSuAe8
- Αποστολή στο email: info@silponmak.gr
- Στα τηλέφωνα :  • Ανατολή Παπαδοπούλου: 6944312436
• Παύλος Παυλίδης: 6942700937
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Ο Δήμος Βέροιας στο Φεστιβάλ «Ημέρες 
Γαστρονομίας 2022» στο Ηράκλειο

Απόλυτα ικανοποιημένος από τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο Φεστιβάλ 
«Ημέρες Γαστρονομίας 2022» στο Ηράκλειο που έλαβε χώρα από τις 23 έως τις 
27 Σεπτεμβρίου δηλώνει ο Δήμος Βέροιας μέσω του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. 
Λάζαρου Ασλανίδη.

Συμμετέχοντας στο ομαδικό εγχείρημα «Ημαθία Quality» με πρωτοβουλία της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, των Δήμων Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Ηρωικής 
πόλης της Νάουσας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας, τόσο ο Δήμος όσο και η Πε-
ριφερειακή Ενότητα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους Ηρακλειώτες τον 
πολιτισμό, τη γαστρονομία και το τουριστικό προϊόν της Βέροιας και της Ημαθίας, 
μέσα από μια σειρά εξαιρετικών εκδηλώσεων και δράσεων. 

Πρόκειται για μια ομαδική προσπάθεια που έφερε κοντά τους Δήμους και την 
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, το Επιμελητήριο Ημαθίας, την Ένωση Ξενοδόχων 
Ημαθίας, τον Σύλλογο Ζαχαροπλαστών και Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών 
Βέροιας, επαγγελματίες της Ημαθίας από τον χώρο της εστίασης και του τουρι-
σμού, παραγωγούς τοπικών προϊόντων και πολιτιστικούς συλλόγους.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βέροιας κ. Λάζαρος Ασλανίδης θα ήθελε να ευχα-
ριστήσει για την πρωτοβουλία και την άριστη διοργάνωση και συνεργασία τον Α-
ντιπεριφερειάρχη, κ. Κώστα Καλαϊτζίδη, τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, κ. Παναγιώτη 
Γκυρίνη και τον Δήμαρχο Ηρωικής πόλης Νάουσας, κ. Νικόλα Καρανικόλα. Επίσης 
απευθύνει ευχαριστίες σε όλους τους εκπροσώπους των επαγγελματικών και πο-
λιτιστικών φορέων που συμμετείχαν στην εξαιρετική αυτή κοινή προσπάθεια για 
την προώθηση του προορισμού Ημαθία. 

«Μια τέτοια ενέργεια προσθέτει ακόμη ένα λιθαράκι για την μελλοντική από 
κοινού συντονισμένη προσπάθεια των φορέων της Ημαθίας μέσα από ένα όργανο 
όπως ο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης για την άριστη φιλοξενία 
και για την τιμή που μας έκαναν, η Ημαθία να είναι η τιμώμενη περιοχή του Φεστι-
βάλ» καταλήγει ο κ. Ασλανίδης.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας 
για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνει 
το Φεστιβάλ Τρύγου Νάουσας. Πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, εικαστικές δράσεις στην 
πόλη και στα επισκέψιμα οινοποιεία, 
ξεναγήσεις, γευσιγνωσία οίνων συνθέ-
τουν και φέτος το μωσαϊκό του Φεστιβάλ 
που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7 
Οκτωβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2022.

Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργα-
σία με τον Σύνδεσμο Οινοπαραγωγών 
Νάουσας και πολιτιστικούς συλλόγους 
της πόλης, με ελεύθερη είσοδο για το 
κοινό. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Δημοτικό Πάρκο Νάουσας (λί-

μνη), ώρα 19:00
Μουσική  βραδιά με το τµήµα Παρα-

δοσιακής Μουσικής του Ωδείου Ιεράς 
Μητρόπολης. Το σχήμα αποτελούν οι: 
Σταύρος Παζαρέντσης: Κλαρίνο – Τρα-
γούδι, Βασίλειος Γουδώνης: Κανονάκι, Δημήτριος Δούτσης: 
Ούτι - Τραγούδι, Αποστόλης Παζαρέντσης: Βιολί, Θωμάς 
Νούσης: Κρουστά, Κώστας Λιβέρης: Ακουστική Κιθάρα, Μα-
ριάμ Σεπιτάνου: Τραγούδι, Νέστορας Σαράντης: Τραγούδι. 
Συμμετέχει χορευτικό τμήμα του Ομίλου Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού Νάουσας «Η Αράπιτσα». Σε περίπτωση κακοκαι-
ρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό χώρο.

• Ξεναγήσεις σε Οινοποιεία:
10:00-14:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο «VAENI»
11:00-16:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο «ΔΑΛΑΜΑΡΑ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο «ΑΡΓΑΤΙΑ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα «ΦΟΥΝΤΗ»
08:30-14:00, 18:00-21:00: Ξενάγηση στο Κελάρι «ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
• Πόλη Νάουσας, ώρα 12:00
Η Χορωδία του Μουσικού Σωµατείου «Ωδείο Ναούσης» 

τραγουδά καντάδες για το κρασί στις γειτονιές της πόλης (Πο-
ρεία: Διοικητήριο, πεζόδρομος Σολωμού, Πλατεία Καρατάσου, 
Μ. Αλεξάνδρου)

• Πλακόστρωτο Δημοτικού Πάρκου, ώρα 17:00
«Πατάμε σταφύλια και ζωγραφίζουμε τον τρύγο». Δράση 

για παιδιά με πάτημα σταφυλιών ξινόμαυρου προσφορά του 
Συνδέσμου Αμπελουργών και Οινοποιών Νάουσας και πα-
ράλληλη εικαστική δράση από το τμήμα παιδικής ζωγραφικής 
των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

• Δημοτικό Πάρκο Νάουσας (λίμνη), ώρα 19:30
«Μέθεξις… οινο-φθόγγων», μουσική  βραδιά με την Ορ-

χήστρα του Ωδείου «Αριστοτέλης». Το σχήμα αποτελούν οι: 
Παναγιώτης Παπαδόπουλος: ακορντεόν, Πέτρος Ρίστας: 
κιθάρα-φωνή, Νίκος Πέιος: μπουζούκι, Κώστας Διαμαντής: 
κρουστά, Ζωή Μάντζου: φωνή, Μαριάμ Σεπιτάνου: φωνή. Την 
εκδήλωση πλαισιώνει το τμήμα σύγχρονου χορού ενηλίκων 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων της Εστίας Μουσών. Σε περί-
πτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί σε κλειστό χώρο. 

• Ξεναγήσεις σε Οινοποιεία:
11:00-14:00: Ξενάγηση στο Οινο-

ποιείο «ΔΑΛΑΜΑΡΑ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Οινο-

ποιείο «ΑΡΓΑΤΙΑ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα 

«ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» και γεύσεις τρύγου 
από την σεφ Κυριακή Φωτοπούλου 
(απαραίτητη η κράτηση)

11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα 
«ΦΟΥΝΤΗ»

08:30-16:00: Ξενάγηση στο Κελά-
ρι «ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ»
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• Κτήμα Κυρ Γιάννη, Γιαννακο-

χώρι Νάουσας, ώρα 12:00
Αναπαράσταση του παραδοσια-

κού τρύγου από το Λύκειο Ελληνίδων 
Νάουσας με τη συμμετοχή της χορωδίας του Συλλόγου.

• Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μελίνα Μερκούρη», 
ώρα 20:00

Προβολής της ταινίας «Αρκαδία 1900, Καμπανία της Ανα-
τολής» (Arcadia 1900, Champagne D’ Orient) σε σκηνοθεσία 
Κώστα Σπυρόπουλου. Παίζουν: Ισίδωρος Σταμούλης, Γιώρ-
γος Μιχαλακόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, Οδυσσέας Σταμούλης 
κ.ά. Η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, σε ερμηνεία 
Μάριου Φραγκούλη και τη συμμετοχή της ορχήστρας «Κα-
μεράτα». Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» 
(χειμερινό).

• Ξεναγήσεις σε Οινοποιεία:
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Οινοποιείο «ΑΡΓΑΤΙΑ»
11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ» και 

γεύσεις τρύγου από την σεφ Κυριακή Φωτοπούλου (απαραί-
τητη η κράτηση)

11:00-17:00: Ξενάγηση στο Κτήµα «ΦΟΥΝΤΗ»
11:00-16:00: Ξενάγηση στο Κελάρι «ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οινοποιείο «VAENI»: Επισκοπή Νάουσας, τηλ.: 

2332044274, www.vaeni-naoussa.com
Οινοποιείο «ΑΡΓΑΤΙΑ»: Ροδοχώρι Νάουσας, τηλ.: 

2332051080, www.argatia.gr
Οινοποιείο «ΔΑΛΑΜΑΡΑ»: Γρ. Κύρτση 31, Νάουσα, τηλ.: 

2332028321, www.dalamara.gr
Κτήµα «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ»: Γιαννακοχώρι Νάουσας, τηλ.: 

2332051100, www.kiryianni.gr
Κτήµα «ΦΟΥΝΤΗ»: Στράντζα Νάουσας, τηλ.: 2332048255, 

www.ktimafoundi.gr
Κελάρι «ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ»: Δημ. Βλάχου 25 Νάουσα, τηλ.: 

6945831472, www.ktimamelitzani.gr

Από 7 έως 9 Οκτωβρίου
Δήμος Νάουσας: Ξεκινά 
το 2ο Φεστιβάλ Τρύγου



Τους διαιτητές  για την 6η αγωνι-
στική της Super League, ανακοί-
νωσε την Πέμπτη (29/09) η ΚΕΔ. Ο 
Ημαθιώτης  Δημήτρης Μαλούτας θα 
«σφυρίξει» το ματς ΠΑΣ Γιάννενα - 
Παναιτωλικός,(  ενώ το πρώτο παι-
χνίδι που σφύριξε πέρσι στην SL1  
ήταν μεταξύ του Ιωνικού - Παναι-
τωλικού) έχοντας πρώτο βοηθό τον 
επίσης Ημαθιώτη και πολύ έμπειρο  
Γιάννη Καραγκιζόπουλο και δεύτε-
ρο τον Μηνούδη από την Πιερία.

Αναλυτικά:
Σάββατο1Οκτωβρίου
19:30 Λαμία-Λεβαδειακός: Γκορτσίλας (Σι-

νιοράκης, Χριστάκογλου, 4ος Πολυχρόνης, 
VAR: Διαμαντόπουλος, Στεφανής)

Κυριακή2Οκτωβρίου
15:00 Αστέρας-ΟΦΗ: Παπαπέτρου (Σακ-

κάς, Διαμαντής, 4ος Στάμος, VAR: Ζαμπάλας, 
Κόλλιας)

16:00 Ολυμπιακός-Ατρόμητος: Τζοβάρας 
(Ψαρρής, Φωτόπουλος, 4ος Παπαδόπουλος, 

VAR: Τσακαλίδης, Πάτρας)
19:30 Βόλος-Άρης: Βεργέτης (Νικολακά-

κης, Μαυρουδής, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: 
Κουμπαράκης, Παπαδάκης)

Δευτέρα3Οκτωβρίου
18:00 ΠΑΣ-Παναιτωλικός: Μαλούτας (Κα-

ραγκιζόπουλος, Μηνούδης, 4ος Τακίδης, 
VAR: Γκάμαρης, Τριανταφύλλου)

20:00 ΑΕΚ-Ιωνικός: Φωτιάς (Κουρομπύ-
λια, Μπουξμπάουμ, 4ος Αγγελάκης, VAR: 
Τζήλος, Καλαμπόκης)

Ταζευγάρια
της4ηςφάσης(5/10)
Θεσπρωτός-ΠΑΕ Βέροια

Στην Ηγουμενίτσα με τον Θεσπρωτό θα παί-
ξει η Βέροια για την 4η φάση του Κυπέλ-
λου την προσεχή Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 

2022.

Ταζευγάριατης4ηςφάσης(5/10)
ΟΦ Ιεράπετρας-Απόλλων Σμύρνης/Κηφισιά
Θεσπρωτός-Βέροια 
Μακεδονικός/Αναγέννηση Καρδίτσας-Διαγόρας/Απόλλων Πόντου
Απόλλων Λάρισας-Καλλιθέα
Νίκη Βόλου-Άγιος Νικόλαος
Αλμυρός-ΠΟ Ελλασόνας

Άνευαγώναθαπεράσουνστην5ηφάσηοινικητέςστα
παρακάτωζευγάρια:

Βύρων Καβάλας-Παναχαϊκή
Άρης Βούλας/Νέα Αρτάκη-ΑΕΛ
Αιγάλεω-Πανσερραϊκός
Ιωνικός Ιωνίας/Διαγόρας Βραχνέικων
Πανελευσινιακός
Καλαμάτα
Απόλλων Παραλιμνίου
Αστήρ Σταυρού/Αλμωπός Αριδαίας
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Ικανοποιημένος όχι 
μόνο από την νίκη 
πρόκριση της Βέροι-

ας ήταν στο τέλος του 
αγώνα ο προπονητής 
της Βέροιας Κώστας 
Ανυφαντάκης αλλά και 
την πολύ καλή απόδοση 
των παικτών. 

Στις δηλώσεις του ανέφερε τα 
εξής.

« Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι 
της σεζόν και για μας αλλά και για 
τα Χανιά ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνί-
δι, . Ο βασικός μας στόχος ήταν 
να προκριθούμε και το πετύχαμε  
Έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια 
όλοι οι παίκτες, εγώ είμαι ικανο-
ποιημένος και από το αποτέλεσμα 
και την εικόνα του παιχνιδιού . Ε-
μείς αντιμετωπίσαμε προβλήματα 
της τελευταίας στιγμής  χάσαμε 
δύο αμυντικούς αναγκαστήκαμε 
να παίξουμε στην άμυνα με χαφ, 
και παρόλα αυτά κάναμε ένα πά-
ρα πολύ καλό παιχνίδι  κάναμε 
πάνω από 15 τελικές ενώ έπρεπε 

να «κλειδώσουμε» το παιχνίδι με 
2-0 η και 3-1 αλλά στην πορεία 
έγινε λίγο αγχωτικό, αλλά θέλω να 
δώσω συγχαρητήρια στους παί-
κτες μου που πέτυχαν την νίκη και 
πήραν την πρόκριση. 

Σε ερώτηση για πιθανή ενίσχυ-
ση της ομάδας ο κ. Ανυφαντάκης 
δήλωσε.

« Ζήτησα από τους ανθρώ-
πους της διοίκησης έναν επθετικό 

που θα είναι έτοιμος να μας βο-
ηθήσει, από την στιγμή που δεν 
υπάρχει είπα να δουλέψουμε με 
αυτά τα παιδιά που έχουμε στο 
ρόστερ και μέρα με την μέρα να 
γινόμαστε καλύτεροι.»

Κώστας Ανυφαντάκης:
“Δίκαιη η πρόκριση φτωχό το τελικό σκορ”

SL1:ΟΗμαθιώτηςδιαιτητήςΔημήτρηςΜαλούτας
στοναγώναΠΑΣΓιάννινα-Παναιτωλικός



Σκάκι
Τρίτη στον κόσμο 
η 10χρονη Εύα!

Η Ευαγγελία Σίσκου από τη Θεσσαλονίκη 
έχει καταφέρει να αναδειχθεί ήδη δύο φορές 
Πρωταθλήτρια Σκακιού στην Ελλάδα, στην κα-
τηγορία κάτω των 10 ετών

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του Παγκό-
σμιου Πρωτάθλημα Σκακιού στο Μπατούμι της 
Γεωργίας ανέβηκε η 10χρονη Ευαγγελία Σί-
σκου από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στην πλάτη 
της την ελληνική σημαία.

Η 10χρονη Ευαγγελία συμμετείχε στην κα-
τηγορία για τα κορίτσια κάτω των 10 ετών και, 
μετά από 11 μέρες αγώνων, κατέκτησε το χάλ-
κινο μετάλλιο, γεμίζοντας με συγκίνηση τόσο 
τους γονείς της που βρίσκονταν στο πλευρό 
της όσο και τον Σύλλογο «ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ», 
στον οποίον ανήκει και εξασκείται. Αξίζει να 
σημειωθεί πως στην κατηγορία της Ευαγγελίας 
συμμετείχαν συνολικά 101 σκακίστριες από πε-
ρίπου 50 χώρες.

Όπως εξηγούν οι γονείς της 10χρονης στη 
Voria.gr, η Ευαγγελία ξεκίνησε να ασχολείται με 
το σκάκι όταν ακόμη ήταν στον παιδικό σταθμό, 
σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, και στην ηλικία 
των έξι ετών άρχισε να εξασκείται με τον σύλ-
λογο. Ο πατέρας της 10χρονης αναφέρει ότι 
η κόρη του εξαρχής είχε μία μικρή έφεση στο 
σκάκι ενώ οι ικανότητές της έχουν βελτιωθεί 
αισθητά με τη συνεχή εξάσκηση. Οι γονείς της 
Ευαγγελίας προσπαθούν να κάνουν τις εμπει-
ρίες των τουρνουά όσο πιο διασκεδαστικές 
γίνεται και η 10χρονη πρωταθλήτρια έχει κάνει 
πολλούς φίλους από όλη την Ελλάδα, ακόμα 
και από το εξωτερικό. Όσον αφορά την κατά-
κτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο κ. Σίσκος ανα-
φέρει ότι ήταν κάτι τελείως αναπάντεχο, καθώς 
δεν είχαν πάει με συγκεκριμένες προσδοκίες 
στο πρωτάθλημα. «Νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση 
και περηφάνεια. Η μικρή, φυσικά, χάρηκε πολύ. 
Ήταν μαζί με τους φίλους της και άλλα παιδιά 
της ηλικίας της και το χάρηκε μαζί τους», σημεί-
ωσε ο κ. Σίσκου.

Ο πρόεδρος του Αθλητικού-Μορφωτικού 
Συλλόγου «Γαλαξίας» Θεσσσαλονίκης και γε-
νικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας, Θεόδωρος Τσορμπατζόγλου, 
μιλώντας στη Voria.gr, αναφέρει ότι η επιτυχία 
της Ευαγγελίας «είναι κάτι ιδιαίτερο και ξεχω-
ριστό, γιατί η διάκριση στο σκάκι συνεπάγεται 
και ένα ιδιαίτερο ταλέντο σε εκπαιδευτικό και 
μαθησιακό επίπεδο». Ο κ. Τσορμπατζόγλου 
προσθέτει ότι η 10χρονη δούλεψε αρκετά και 
έχει αναδειχθεί ήδη δύο φορές πρωταθλήτρια 
Ελλάδας, στην κατηγορία των 8 και 10 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και υπάρχει με-
γάλο ενδιαφέρον από μικρούς μαθητές για την 
ενασχόληση με το σκάκι, πρόκειται για ένα α-
κριβό σπορ, όπως εξηγεί ο κ. Σίσκου, το οποίο 
περιορίζει την εξέλιξη των αθλητών. «Υπάρ-
χουν πάρα πολλά παιδιά σαν την Εύα με τις 
ίδιες δυνατότητες, μπορεί και παραπάνω, που 
θα μπορούσαν να φέρουν διακρίσεις, ενδεχο-
μένως να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να πηγαίνουν σε αγώνες... Καλό είναι, λοιπόν, 
να υπάρξει μεγαλή βοήθεια από την Πολιτεία», 
συμπλήρωσε ο κ. Σίσκου.

Στην πανέμορφη και 
φιλόξενη Θεσσαλονίκη, το 
τριήμερο από 23 έως 25 Σε-
πτεμβρίου , διεξήχθη το 31ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στί-
βου Βετεράνων Αθλητών . 
Περισσότεροι από 800 αθλη-
τές και αθλήτριες από χώρες 
των Βαλκανίων  συμμετείχαν 
και έδωσαν τον καλύτερό 
τους εαυτό.

Ο αριθμός συμμετοχής 
αποτελεί ρεκόρ  ήταν ένα 
αθλητικό γεγονός που προ-
σέλκυσε αθλητές  από 13 
χώρες, πολλοί εκ των οποί-
ων έχουν γράψει ιστορία στο 

χώρο. Οι Βαλκάνιοι αθλητές 
και αθλήτριες που έδωσαν 
το παρόν σε αυτή την αθλη-
τική διοργάνωση, γιορτή της 
ειρήνης και της φιλίας των 
Βαλκάνιων λαών  

Οι Έλληνες αθλητές κα-
τέλαβαν την 1η  θέση στην 
γενική κατάταξη με 292 με-
τάλλια με 2η την Βουλγα-
ρία  122 μετάλλια και 3η την 
Ρουμανία 118 μετάλλια 

Οι  Αθλητές  του ΣΕΒΑΣ  
Νάουσας αποκόμισαν  τα 
παρακάτω  μετάλλια στις κα-
τηγορίες τους. 

Ο  Κελεπούρης Δημή-

τρης  αργυρό  μετάλλιο στα 
5000 μέτρα βαδην και χάλ-
κινο μετάλλιο  στον ημιμα-
ραθωνιο , ο Μηνάς  Πέτρος  
χάλκινο μετάλλιο  στον ημι-
μαραθωνιο   η Παπαταρκα 
Ευθυμία  χάλκινο  μετάλλιο   
στα 5000 μέτρα και  τα 1500 
μέτρα , Χρυσό  μετάλλιο 
στην σκυταλοδρομία 4χ400, 
ο   Σακελλάρης  Κώστας  9η 
θέση στα στα 5000 μέτρα 
και ο Χατζηιωαννίδης Γεώρ-
γιος  8η θέση στα στα 100 
μέτρα.
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ΔιακρίσειςτωναθλητώντουΣΕΒΑΣ
Νάουσαςστο31οΒαλκανικόΠρωτάθλημα

ΣτίβουΒετεράνωνΑθλητών

ΈχωΑναπηρία...
Γιατίνααθληθώ...;Άρθροτου
ΑλέξανδρουΚαραιωσήφ

Περίπου το 15% το γενικού πληθυσμού παγκοσμίως έχει κάποια 
αναπηρία, σωματική, πνευματική ή αισθητηριακή κάτι που οι περισ-
σότεροι άνθρωποι, αγνοούν είτε γιατί η αναπηρία κρύβεται πίσω 
από κλειστές πόρτες και ταμπού της κοινωνίας, είτε γιατί απλά δεν 
είναι ορατή με γυμνό μάτι. Τα Άτομα με Αναπηρία αποτελούν «την 
μεγαλύτερη μειονότητα» αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, η οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζει εμπόδια και φραγμούς σε 
πολλές πτυχές της κοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα ΑμεΑ, 
να μην έχουν ίσες ευκαιρίες σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, 
όπως στην εκπαίδευση, την εργασία, την ιατρική φροντίδα, τις δη-
μόσιες συγκοινωνίες, την δικαιοσύνη και τη συμμετοχή στα πολιτι-
κά, πολιτιστικά  και αθλητικά δρώμενα της περιοχής που ζουν.

Ο Προσαρμοσμένος Αθλητισμός (ΠΑ), αναφέρεται στην κίνηση, 
την σωματική δραστηριότητα και τα αγωνίσματα, στα οποία ειδική 
έμφαση δίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ειδικών 
πληθυσμών, όπως Άτομα με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και 
Άτομα Τρίτης Ηλικίας. Στόχος του ΠΑ είναι να ενθαρρύνονται όλα 
τα άτομα αυτά να συμμετέχουν σε φυσική δραστηριότητα σε τακτά 
διαστήματα κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Πρόκειται για Φυσική Δραστηριότητα ως μέσο αναψυχής, ά-
θλησης, θεραπείας, καλής φυσικής κατάστασης ή έκφρασης. Ο ΠΑ 
αναπτύσσεται και εκτελείται με τις απαιτούμενες κατά περίσταση 
προσαρμογές των ασκήσεων, του κινητικού και κοινωνικού περι-
βάλλοντος, του εξοπλισμού και των κανόνων και των κανονισμών 
του κάθε αθλήματος. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι ο 
Προσαρμοσμένος Αθλητισμός είναι η τέχνη και η εξειδίκευση του να 
διαχειρίζεσαι προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες προ-
ωθώντας τη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία στη φυσική αγωγή. 
Σχετικές με τον ΠΑ επιστήμες είναι η Βιοκινητική, η Αθλητική Ψυχο-
λογία και Αθλητική Κοινωνιολογία η Εργοφυσιολογία  και η Κινητική 
Συμπεριφορά. Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος που βρίσκεται έξω 
από τoν χώρο της αναπηρίας, γιατί ένα Άτομο με Αναπηρία, εκτός 
από την δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει, να ασχοληθεί και με 
τον αθλητισμό, ο οποίος αν μιλάμε για αγωνιστικό αθλητισμό, έχει 
σχεδόν τις ίδιες απαιτήσεις και δυσκολίες με τον πρωταθλητισμό 
των αρτιμελών αθλητών;  Μέσω του Αθλητισμού/Φυσικής Δραστη-
ριότητας επιτυγχάνονται: οφέλη στη σωματική υγεία, οφέλη στην 
ψυχική υγεία, βελτίωση της φυσικής κατάστασης, βελτίωση της 
ποιότητας ζωής ευκαιρία για ένταξη ή επανένταξη στην κοινωνία 
και τις κοινωνικές δομές του τόπου που ζουν, βγαίνοντας από το 
σπίτι όπου περνούν τις περισσότερες ώρες, όχι από επιλογή τους, 
αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης υποδομής και προσβασιμότητας 
αποκτούν ίσες ευκαιρίες άσκησης, άθλησης και επαγγελματικής 
αποκατάστασης.  Πεποίθησή μου είναι ότι μέσω του οργανωμένου 
αθλητισμού, όλα αυτά μπορούν να συμβούν, με το σκεπτικό ότι 
τα ΑμεΑ βρίσκουν διέξοδο στην δύσκολη καθημερινότητά τους και 
μπορούν να κάνουν πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα τους 
φαινόταν αδιανόητο. Και για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει οι γονείς 
να φέρουν τα παιδιά τους με αναπηρία, όσο νωρίτερα γίνεται, στον 
Προσαρμοσμένο Αθλητισμό. Το παρόν άρθρο, δεν έχει μόνο ως 
στόχο την προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και 
την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, αλλά επιδιώκει, μέσω 
της ευαισθητοποίησης, η κοινωνία να αποκομίσει το μέγιστο δυνατό 
κέρδος που θα προκύψει από την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία 
σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

ΚαραϊωσήφΑλέξανδροςΜ.Res.
ΕκπαιδευτικόςΠροσαρμ.Φ.Α.–ΠροπονητήςΑμεΑ

Ιδρυτής“ΕνΣώματιΥγιεί”Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας
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Επενδυτικά σχέδια, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες α-
ναμένεται να δημιουργήσουν περί τις 20.000 καλοπληρωμένες θέσεις 
εργασίας έως το 2030 παρουσίασε η Google μέσω της δημιουργίας της 
πρώτης Google Cloud Region στην Ελλάδα και την ευρύτερη νοτιοανα-
τολική Ευρώπη σε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Οι επενδύσεις, ειδικά σε τομείς αιχμής, αποτελούν πάντα αδια-
πραγμάτευτη και σταθερή μας προτεραιότητα. Όχι μόνο γιατί δημιουρ-
γούν εθνικό πλούτο και νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, ανα-
στέλλοντας το brain drain, δημιουργώντας μία νέα τάση επιστροφής 
νέων στην πατρίδα μας, αλλά γιατί ταυτόχρονα αυτές οι επενδύσεις 
κινητοποιούν και εκσυγχρονίζουν συνολικά την επιχειρηματική δράση. 
Ενώ, ταυτόχρονα, αναβαθμίζουν και την πατρίδα μας στον παγκόσμιο 
χάρτη αξιοποίησης διεθνών κεφαλαίων», τόνισε κατά την ομιλία του ο 
Πρωθυπουργός.

Η ταυτότητα της επένδυσης της Google Cloud Region
Με την απόφαση της Google να επενδύσει στη χώρα μας για 

τη δημιουργία της πρώτης Google Cloud Region στη χώρα μας και 
στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε 
περιφερειακό κόμβο για την παροχή υπηρεσιών Cloud, αφενός διότι 
δεν θα απαιτείται η χρήση υποδομών και δικτύων που βρίσκονται στη 
δυτική, βόρεια ή νότια Ευρώπη, και αφετέρου διότι οι δυνατότητες που 

αναπτύσσονται στη χώρα μας θα μπορούν εξυπηρετούν επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και άλλους χρήστες στην ευρύτερη περιοχη.

Σε μία εποχή που ολοένα και μεγαλύτερος όγκος εργασιών μετα-
φέρεται στο Cloud, στο πλαίσιο της εν εξελίξει «4ης βιομηχανικής επα-
νάστασης», η επένδυση της Google στην Ελλάδα συμβάλλει στον πε-
ραιτέρω εκσυγχρονισμό, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την 
αύξηση της καινοτομίας της ελληνικής οικονομίας. Θα επιτρέψει, πα-
ράλληλα, την καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού υψηλής 
κατάρτισης που διαθέτει η χώρα και την αντιστροφή του brain drain.

Μία Cloud Region, η οποία βασίζεται σε φυσικές υποδομές υψηλής 
τεχνολογίας όπως data centers και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ουσιαστι-
κά αποτελεί μία περιοχή παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
(Cloud) προς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους αλλά και τον δημόσιο τομέα.

Κάθε Region έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει με εξαιρετικά μικρό 
χρόνο απόκρισης πληθώρα παροχών, όπως η αποθήκευση, οργά-
νωση, ανάλυση και ταχεία ανάκτηση δεδομένων, υπηρεσίες τεχνητής 
νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο βελτιώνει 
δραστικά τη διεκπεραίωση σύνθετων εργασιών, όπως η ταχεία εκκα-
θάριση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η παραγωγή πολυμέσων 
υψηλής ευκρίνειας, το gaming υψηλών απαιτήσεων και η ψηφιακή 
μηχανοργάνωση.

Σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν μετά από παραγγελία της 
Google, η επένδυση για τη δημιουργία του Google Cloud Region θα 

αποφέρει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία έως το 
2030 και θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 19.400 θέ-
σεων εργασίας κατά το ίδιο διάστημα.

 
Τρίπτυχο συνεργασίας Ελλάδας - Google

Πέραν της δημιουργίας Cloud Region, και σε συνέχεια της πολύ-
πλευρης παρουσίας της στην Ελλάδα, η Google θα προχωρήσει στην 
ίδρυση δύο Κέντρων Αριστείας (Centres of Excellence) στη Θεσσαλο-
νίκη και την Πάτρα, σε συνεργασία με την Deloitte, τα οποία θα είναι 
αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και την αειφορία.

Κύριος στόχος θα είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την 
ταχύτερη επίτευξη στόχων που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη 
και την ανθεκτικότητα στις προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση.

Η Google ανακοίνωσε επιπλέον τη συνέχιση και εμβάθυνση της 
συνεργασίας της με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να γίνουν ψηφια-
κά επισκέψιμα για όλους, έργα σύγχρονης τέχνης μέσω της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας Google Arts & Culture.

Ταυτόχρονα, η Google απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση σε Μη Κυ-
βερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικό και χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1 
εκατομμυρίου ευρώ, που αποβλέπει στην υποστήριξη όσων αναπτύσ-
σουν περιβαλλοντικά βιώσιμες δράσεις, όπως ο οικολογικός τουρι-
σμός.

5ο Σύστημα Βέροιας: 
Ακόμα μια Ανιχνεύτρια, 

η Χαρά Μπούτση, 
Πρόσκοπος του Κόσμου  

Το πρόγραμ -
μα «Πρόσκοπος 
του Κόσμου» έχει 
θεσμοθετηθεί α-
πό τον Παγκόσμια 
Προσκοπική Οργά-
νωση – W.O.S.M. 
και από τον Οργα-
νισμό Ηνωμένων 
Εθνών.  Σκοπός 
του προγράμμα-
τος είναι να δώσει 
την ευκαιρία στους 
νέους και νέες, η-
λικίας 15 – 26 ε-
τών, μέλη ή και όχι 
της Προσκοπικής 
Κίνησης, να έρ-
θουν σε επαφή 
με θέματα που έ-
χουν παγκόσμιο 
ενδιαφέρον, όπως 
το περιβάλλον, η 
κοινοτική ανάπτυ-
ξη και η ειρήνη, και 
να αποκτήσουν τις 
γνώσεις, εμπειρίες, 
δεξιότητες και συ-
μπεριφορές που 
αρμόζουν στον πο-
λίτη του κόσμου.

Όλο γ ια  π ιο 
ψηλά ανεβάσματα 
στο 5ο Σύστημα 
Προσκοπων Βέ-
ροιας και με μεγά-
λη μας χαρά , σας ανακοινώνουμε την ονομασία ακόμα μιας Ανιχνεύτριάς μας , Χαράς 
Μπούτση , σε Πρόσκοπο του Κόσμου-Scout of the World . Η ονομασία της αυτή επιτεύχθη-
κε έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο σταδίων που απαιτούνται , πρώτα της Ανακάλυψης 
Προσκόπου του Κόσμου και έπειτα της Εθελοντικής Υπηρεσίας Προσκόπου του Κόσμου , 
που για την Χαρά αυτή πραγματοποιήθηκε στον Σύλλογο “Πρωτοβουλία για το Παιδί” .

Οι Πρόσκοποι , μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών 
τους , για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. , συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου . 16 ΕΙΡΗ-
ΝΗ , ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Η απονομή της διάκρισης θα γίνει σε ειδική τελετή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων .
Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στην Χαρά μας και ευχόμαστε ο επόμενος στοχος της να 

είναι Πρόσκοπος Έθνους
Παντελίδης Ανέστης

Αρχηγός 5ου Συστήματος Προσκόπων Βέροιας

Επένδυση 2 δισ. ευρώ από την Google 
για το πρώτο Cloud Region στην Ελλάδα

Με επιτυχία και γόνιμη συζήτηση 
ολοκληρώθηκε η Α΄ Διεπιστημονική 
Συνάντηση με θέμα: ΒΙΑ, ΜΜΕ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, στην Αστυπάλαια
-Η ερευνήτρια και υπ. διδάκτωρ Επικοινωνίας/Δημοσιογραφίας 

Λίνα Βαλσαμίδου, μεταξύ των εισηγητών
Το επίκαιρο θέμα της 

ΒΙΑΣ αποτέλεσε αντικεί-
μενο συζήτησης στην  Α 
Διεπιστημονική Συνάντη-
ση του δεύτερου κύκλου  
που διοργάνωσε  η ΕΠΕ-
ΤΑΔ , Εταιρεία Επιστη-
μόνων  Επικοινωνίας και 
Δημοσιογράφων .Τ.Α.Δ. 
στο πανέμορφο νησί της 
Αστυπάλαιας με την συν-
διοργάνωση του Δήμου 
Αστυπάλαιας.

Οι εισηγήσεις  επικε-
ντρώθηκαν στο θέμα ΒΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ  με τις ειση-
γήσεις της καθηγήτριας 
του Παντείου Παν/μιου κ. 
Βασιλικής Αρτινοπούλου, 
της ερευνήτριας κ. Ε. Αγαθοπούλου, και τις παρεμβάσεις  δημοσιογράφων  .Αναλύθηκε ο παιδαγωγικός ρόλος της οι-
κογένειας και ειδικά του Σχολείου αλλά και των ΜΜΕ  όπως και της πολιτείας με τους ειδικούς θεσμοθετημένους φορείς.

Στη συνέχεια οι εισηγήσεις από την καθηγήτρια του Παντείου Παν/μιου Κ. Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου και τις ερευ-
νήτριες κ. Λίνα Βαλσαμίδου και Λωρανς Λαροσέλ  ανέπτυξαν  το θέμα της προβολής  της ΒΙΑΣ μέσω των δημοφιλών 
τηλεοπτικών σειρών αλλά  και γενικά της Τηλεόρασης. Την επόμενη  μέρα οι εισηγήσεις ανέπτυξαν τον συσχετισμό της 
Βίας και του Τουρισμού, τον σκοτεινό τουρισμό και την εγκληματική συμπεριφορά στους τουριστικούς προορισμούς 
που δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας.

Τέλος προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της  καθηγήτριας κ. Τέσσας Δουλκέρη, με θέμα η ΩΡΑ Η ΚΑΚΙΑ, παραγωγή του 
Α.Π.Θ. που συμμετείχε  στο  Φεστιβάλ  Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα.

Οι εισηγήσεις ήταν ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες  και  τεκμηριωμένες που οδήγησαν σ ένα εποικοδομητικό διάλογο 
με το κοινό .Η φράση ΑΡΓΗΣΑΜΕ  μιας ακροάτριας ήταν καθοριστική  και τονίσθηκε  ότι η έξαρση της ΒΙΑΣ  που παρα-
τηρείται τα τελευταία χρόνια   στην Ελληνική Κοινωνία δεν  δικαιολογείται και θα πρέπει να εξαλειφθεί..Η ευαισθητοποί-
ηση, η αφύπνιση  όλων, είναι απαραίτητη αλλά  και ο ρόλος  των ΜΜΕ  είναι  σημαντικός και απαραίτητος.

Ο Δήμαρχος κ. Ν. Κομηνέας, αναφέρθηκε στις πολιτιστικές  δράσεις  που γίνονται τα τελευταία χρόνια και  είναι ση-
μαντικές αλλά ευρέως είναι γνωστές οι δράσεις του νησιού για το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, όπως και η ανάπτυξη-παρα-
γωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων  δράσεις  που προβάλλονται όχι μόνο από τα Ελληνικά  ΜΜΕ αλλά και τα 
Διεθνή ΜΜΕ με πλήθος συνεντεύξεων.

Μεταξύ των εισηγητών ήταν και η Ναουσαία ερευνήτρια στο Advanced Media Institute και  υπ. διδάκτωρ Επικοινω-
νίας/Δημοσιογραφίας, Λίνα Βαλσαμίδου, με θέμα:  Σχέσεις εξουσίας, Φύλο  και Βιασμός  στην Τηλεόραση: Μια μελέτη 
περίπτωσης σε δραματική ελληνική τηλεοπτική σειρά”. H εισήγησή της-μέρος μιας ευρύτερης μελέτης- εστίασε στην α-
ναπαράσταση των σχέσεων κυριαρχίας - υποταγής του φύλου και στην αναπαράσταση του βιασμού σε μια τηλεοπτική 
σειρά σε ώρες υψηλής τηλεθέασης. Παράλληλα έθεσε προβληματισμούς και πρότεινε λύσεις που αφορούν στις τηλεο-
πτικές αναπαραστάσεις των βιασμών των γυναικών.  

«Η Αστυπάλαια είναι ένα νησί  που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας με τις  πετυχημένες πρωτοβουλίες  
που αναλαμβάνει. Ο Δήμαρχος, το  Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι κάτοικοι αγαπούν 
το νησί και  ως ενεργοί πολίτες συμμετέχουν  σε όλες τις δράσεις. Συνεπώς η συνεργασία  μας  επιβάλλεται  να συνε-
χισθεί», σχολίασε για την Συνάντηση η κα Βαλσαμίδου, που είναι Ναουσαία ενώ και ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας κ. 
Νίκος Κομηνέας γεννήθηκε στη Νάουσα.
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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 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.

To διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου κατόπιν αδελφικής προσκλή-
σεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου 
και Πύλης κ. Χρυσοστόμου θα μεταβεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, 
όπου θα προεξάρχει της τοπικής εορτής πάντων των εν Τρίκκη 
Αγίων.

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 Σεπτεμβρί-
ου 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.

Ευχαριστήριο της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί ευχαρι-

στεί θερμά:
1. Την οικογένεια της Τριανταφυλλιάς Χουβαρδά για την δωρεά 

ποσού 500€ στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Ευάγγελου Χου-
βαρδά.

2. Προσφιλή πρόσωπα της Κωνσταντίας Καλογιαννίδου για τη 
δωρεά πόσου 300€ στη μνήμη της.

3. Ανώνυμο/η για τη δωρεά ποσού 100€.
4. Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά ποσού 100€ στη μνήμη του πα-

τέρα της.
5. Τις μαθήτριες Νάνσυ, Αμαλία, Ανδριάννα και Φαίη για τη δω-

ρεά ποσού 77€.
6. Την κυρία Ευμορφία Ντόβα  για τη δωρεά ποσού 40€.
7. Την οικογένεια του Κωνσταντίνου Μπεσίνα για την προσφορά 

γεύματος στα παιδιά του ΚΗΦ στη μνήμη του.
8. Την εταιρεία Στογιάννος ΟΕ για την προσφορά τροφίμων και 

αναλώσιμων ειδών σπιτιού.
9. Το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Βέροιας για την προσφορά 

αναλώσιμων σπιτιού και ειδών υγιεινής.
10. Το κατάστημα οπτικών «Εν Orasis» για την προσφορά γυα-

λιών σε ωφελούμενη του Σπιτιού της Βεργίνας.
11. Ανώνυμη οικογένεια για την προσφορά σε εσώρουχα και 

κάλτσες για τους ωφελούμενους των δομών της κλειστής φιλοξενίας.
12. Ανώνυμο/η για την οικονομική ενίσχυση ποσού 10€.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ.Σ.

Τελευταία παράταση 
για αιτήσεις  μοριοδότησης 

επαγγελματιών και 
παραγωγών πωλητών

 στις Λαϊκές 
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Παρατείνεται εκ νέου έως και την Παρασκευή 30-09-2022 η προ-
θεσμία των αιτήσεων σε υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, που 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες – παραγωγοί πωλητές που 
δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας ημέρα Σάβ-
βατο, στην λαϊκή αγορά της Μελίκης ημέρα Πέμπτη και στην λαϊκή 
αγορά του Πλατέος ημέρα Παρασκευή, έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 
θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με τα 
εξής δικαιολογητικά:

• φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Φωτοαντίγραφο της άδειας του πωλητή
• Φορολογική ενημερότητα
Σας επισημαίνουμε ότι είναι η τελευταία παράταση που δίδεται, 

επιπλέον όποιος πωλητής δεν λάβει μέρος στην πρόσκληση μορι-
οδότησης, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην διαδικασία χορή-
γησης θέσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται, σύμφωνα με το 
Ν.4849/2021 και τις τροποποιήσεις του.

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις μετά των συνημμένων δικαι-
ολογητικών θα υποβάλλονται έως 30/09/2022, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  giannousis@alexandria.
gr.

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
Κηδεύτηκε χθες Πέμπτη 29 Σεπτεμ-

βρίου 2022 στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγ. Βαρβάρας στην Αγ. Βαρβάρα  
Βέροιας η Ελένη Μήτσα σε ηλικία 85 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 

Σεπτεμβρίου 2022 στις 11.00 π.μ. α-
πό τον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στον 
Τρίλοφο Ημαθίας ο Γεώργιος Αθαν. 
Τζήτζας σε ηλικία 83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
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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:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στα 
Παλατίτσια εντός του οι -
κισμού 480 τ.μ., άρτιο και 
οικοδομήσιμο, με αποθήκη 

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 α-
πό 120 τ.μ. και πάνω (3 ή 
4 δωμάτια) για ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, 
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 Πα-
νεπιστήμια. Πληρ. κιν.: 6978 
008441.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσο-
νιέρα, 1ος όροφος, Ανοίξεως 
52. Πληρ. τηλ.: 6945 852826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  δ ιαμέ -
ρισμα στη Σκύδρα 90 τ.μ., 
1ος όροφος, ανακαινισμένο, 
χωρίς θέρμανση, χωρίς κοι-
νόχρηστα, 250 ευρώ. Τηλ.: 
6951 831687.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη-

μα 120 τ.μ. ισόγειο, 30 τ.μ. 
πατάρι, εξαιρετικής προβολής 
σε άριστη κατάσταση κοντά 
στη Γέφυρα Κούσιου. Πληρ. 
τηλ.: 6972 269839 κος Γιώρ-
γος.

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/ΝΙΚΗΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙ δυάρι στη Μπότσαρη 
μόλις ανακαινισμένο, 68 
τ.μ., ανατολικο όλα πρό-
σοψη, θερμομονωμένο, 
με αντλία θερμότητας, 3ος 
όροφος, κοντά σε αγορά, 
στάσεις, Μετρό.ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
νεαρά υπάλληλος φαρμα-
κείου. 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  κατάστημα 
35 τ.μ. και 10 τ.μ. πατάρι με εσω-
τερικη σκάλα, Ήρας 10. Διαθέτει 
μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Τηλ.: 
6986 731153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ συνεργείο αυ-

τοκινήτων πλήρως εξοπλισμένο. 
Τηλ.: 6944 860080.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ξενώνας με 
καφέ-εστιατόριο, στο Σέλι (Κάτω 
Βέρμιο), στην πλατεία του χωριού. 
Δεκτές, μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Τηλ. 6945931427.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟ-
ΦΙΜΑ ΙΚΕ – GREENMARKETS 
αναζητά υπάλληλο λογιστηρίου-βο-
ηθό λογιστή για τη στελέχωση του 
λογιστηρίου της στη Βέροια. Πα-
λαιότερη εμπειρία σε αντίστοιχη ε-

μπορική εταιρία θα ληφθεί υπόψη. 
Αποστολή βιογραφικών: career@
greenmarkets.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για ερ-
γασία σε εταιρία με σκαλωσιές. 
Τηλ.: 6942 462643 & 6982 021124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα σε ψητοπω-
λείο για πρωινες ώρες στη Βέροια. 
Τηλ.: 23310 27727, ώρες επικοι-
νωνίας 9.00 π.μ - 3.00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα η-
λικιωμένης στο Ταγαροχώρι. Πληρ. 
τηλ.: 23310 71653 & 6984 427753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για να φροντί-
ζει άτομο με αστάθεια στα πόδια. 
Πληρ. τηλ.: 6970 510164 ή 23310 
66976 στη Βέροια κ. Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός ταξί με ειδική 
άδεια από επιχείρηση στη Βέροια 
γία πλήρη απασχόληση. ΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος 
αυτοκινήτων από επιχείρηση στη 
Βέροια για πλήρη απασχόληση. 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συνεργείου από 
επιχείρηση στη Βέροια για πλήρη 
απασχόληση. Τηλέφωνα επικοινω-
νίας: 2331071553 & 2331062900 
Ώρες επικοινωνίας: 9:30 με 18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για 

πρωϊνή απασχόληση. Τηλ.: 6934 
322387.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα 
και περιποίηση ηλικιωμένων, με πεί-
ρα 25 χρόνων. Τηλ.: 6986 839715.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
και περιποίηση ηλικιωμένων. Τηλ.: 
6945 738276 κα Βέτα.

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντί-
δα 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 γνωριμία 

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 γνώ-
σεις Λογιστικής και Μισθο-
δοσίας. Πληρ. τηλ.: 6932 
245383.

Τα γραφείαπωλήσεων του κ. Τ.Αναστασίου στη 
Βέροια με έδρα τη Θεσ/νίκη, αναζητούν στο Νομό μας 
συνεργάτες άνω των 30 ετών, απόφοιτους Λυκείου (του-
λάχιστον) στον κλάδο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών. 
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 29933. Αποστολή βιογραφικών: 
papnasin@yahoo.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φανταστική ι-
σόγεια μονοκατοικία 70 τ.μ., 
στη Βεργίνα, στο κέντρο του 
χωριού,  κατασκευής 2003, 
σε οικόπεδο 500 τ.μ., πλή-
ρως επιπλωμένη, ξύλινα 
σύγχρονα κουφώματα, μέ-
σα 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.

Η HygieneService, η μεγα-
λύτερη ελληνική εταιρία στο χώρο 
των Υπηρεσιών και πολυμαντι-
κών αναζητά πωλητή

Περιγραφή Θέσης
Πωλήσεις Ανάπτυξη πελατο-

λογίου 
Προφίλ Υποψηφίου
•Προσανατολισμός στην επί-

τευξη στόχων με προσήλωση στο αποτέλεσμα
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και μεθοδικότητα
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
•Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο αντικείμενο
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημεί-

ωμα μέσω e-mail στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : info.
katerini@hygiene-service.gr 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972023871
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.



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 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

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



Πρόγραμμα επιδότησης ηλιακών θερμοσιφώνων έρχεται το επόμε-
νο διάστημα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί έως το τέλος του έτους, 
όπως προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώ-
στας Σκρέκας.

Το μέσο κόστος αγοράς θα είναι μεταξύ 800 και 1.000 ευρώ και 
αφορά σε περίπου 3,5 εκατ. κατοικίες που έχουν θερμοσίφωνες ρεύ-

ματος, τους οποίες δυνητικά μπο-
ρούν να τους αντικαταστήσουν  
με ηλιακό. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις των αρμόδιων υπουργείων, 
όσοι αντικαταστήσουν τον θερ-
μοσίφωνα ρεύματος με ηλιακό 
θα εξοικονομήσουν το 20% της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα αναμένεται 
να βασιστεί στη λογική του προ-
γράμματος «Ανακυκλώνω – Αλ-
λάζω Συσκευή», όπου ο  δικαιού-
χος του προγράμματος αναμένε-
ται να λάβει το 50% της αξίας του 
ηλιακού θερμοσίφωνα εάν έχει 
ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.000 
ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι οι  δικαιούχοι του προγράμματος «Ανακυκλώ-
νω – Αλλάζω Συσκευή» ήταν τα φυσικά πρόσωπα που είχαν γεννηθεί 
στην Ελλάδα μετά το 2005 και  είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση 
για το 2020. Κάθε ενδιαφερόμενος  μπορούσε να υποβάλει αίτηση για 
μόνο μία κατοικία, η οποία ήταν η κύρια είτε δευτερεύουσα (ιδιόκτητη, 
ενοικιασμένη ή παραχωρημένη) και με ενεργή παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. Στις περιπτώσεις οικογενειών με κύρια και δευτερεύουσα 
κατοικία μπορούσαν να υποβληθούν και για τις δύο, εφόσον οι αιτή-

σεις υποβάλλονταν από διαφορετικά φυσικά 
πρόσωπα.

Για όσους δεν έχουν ηλιακό 
Όσοι δεν έχουν ηλιακό θερμοσίφωνα στο 

σπίτι τους μπορούν να κάνουν τα εξής για να 
εξοικονομήσουν ενέργεια:

• Να αφήνουν αναμμένο τον θερμοσίφωνα 
για όσο χρειάζεται για ζεστό νερό.

• Να ρυθμίσουν τον  θερμοστάτη στους 40-
50 βαθμούς Κελσίου.

• Να τον ανάβουν κατά τις ώρες του νυχτερι-
νού τιμολογίου.

Ο κ. Σκρέκας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη 
στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για 
την τοποθέτηση 250.000 φωτοβολταϊκών έως 
το τέλος του χρόνου το οποίο απευθύνεται σε 
νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες.

Από τα 250.000 πάνελ, τα 150.000 θα τοπο-
θετηθούν στις στέγες νοικοκυριών, τα 75.000 θα 
αφορούν αγρότες και τα 75.000 επαγγελματίες.

P Μην μας που-
λάτε παραμύθια πια! 
Τα έχουμε διαβάσει 
όλα…

P  Στην Ιταλία λίγο 
ακόμη και θα βγουν να 
μας πουν ότι η Κοκκι-
νοσκουφίτσα φιλούσε 
υπέροχα.

P Γατάκι, πρόσφυ-
γας και άνεργος ο κα-
κός ο λύκος σ’ αυτήν 
την Ευρώπη.

P Τελικά είχε δίκιο το 
60% στο δημοψήφισμα 
του 2015. Κι άδικο ο 
Ρουβάς.

P Αλλά μην τους το πείτε, γιατί θα πάρουν 
θάρρος και θα ξαναβγούν πλατεία.

P Όπου έκτοτε κάνουν κατάληψη πρώτης 
γενιάς Αλβανοί πρόσφυγες.

P Ανατολικά, ο Πούτιν συνεχίζει τον πόλε-
μο. Εκτός κι αν στη Ρωσία η δικαιοσύνη λει-

τουργεί με ελληνικούς χρόνους παραγραφής.

P Η ρώσικη εκκλησία τάζει παράδεισο σε 
όσους επιστρατεύονται για Ουκρανία. Πιο Μεσαί-
ωνας πεθαίνεις.

P Πέρασαν αιώνες, αλλά οι θρησκείες 
εξακολουθούν να θεμελιώνονται στον φόβο 
των πολλών και στην εξυπνάδα των λίγων.

P Τίποτε δεν δίνει στον φο-
βισμένο άνθρωπο περισσό-
τερο κουράγιο από τον φόβο 
ενός άλλου. Ουμπέρτο Έκο. 
Έργο από το άμεσο μέλλον 
μας.

P Όπου, ακροαριστεροί 
και ακροδεξιοί θα πνίγονται 
στις ανεκπλήρωτες υποσχέ-
σεις χωρίς καν να γίνουν κυ-
βέρνηση.

P Π.χ., ο Βαρουφάκης για 
τη δραχμή και ο Βελόπουλος 
για το φάρμακο κατά της φα-
λάκρας.

P Ειδικά ο δεύτερος, αν 
είχε πειστεί ο λαός για τις 
χειρόγραφες επιστολές του 
Ιησού, θα είχε ήδη προτείνει 
για νόμισμα την επιστροφή 
στα τριάκοντα αργύρια.

P Φορέστε ζιβάγκο και κλείστε τη θέρμανση, 
προτείνει ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών. Τώ-
ρα ανακάλυψαν τον Αντρέα οι καθυστερημένοι 
Γάλλοι.

P By the way, επί ΠαΣοΚ είχαμε καλή ζέστη 
ακόμη και στο ψυγείο.

P Και:
Ένας παντρεμένος πλησιάζει μια όμορφη γυ-

ναίκα σε ένα μεγάλο super market και της λέει:
-Έχω χάσει τη γυναίκα μου στους διαδρόμους. 

Σας πειράζει να μιλήσουμε για λίγο;
Τότε εκείνη του λέει:
-Από το να μιλάς μαζί μου, δεν πας να την 

βρεις;
Και της απαντά ο παντρεμένος:
-Δεν θα χρειαστεί… Όποτε μιλάω με μια όμορ-

φη γυναίκα, η γυναίκα μου... τσουπ! εμφανίζεται 
από το πουθενά!

Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 16

Με πρόγραμμα επιδότησης… 

Ηλιακοί θερμοσίφωνες για χιλιάδες νοικοκυριά που 
θα αντικαταστήσουν τους θερμοσίφωνες ρεύματος


	30_09_22f1
	300922g 1
	30_09_22f3
	30_09_22f4
	30_09_22f5
	30_09_22f6
	30_09_22f7
	300922g 2
	300922g 3
	30_09_22f10
	30_09_22f11
	300922g 4
	300922g 5
	300922g 6
	300922g 7
	30_09_22f16

