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Ο ανασχηματισμός χτύπησε 
τις «ηλεκτρικές» καρέκλες 

της κυβέρνησης
  Ο σαρωτικός ανασχηματισμός που αναμενόταν τελικά 
«χτύπησε» τα Υπουργεία που ήταν στην πρώτη γραμμή 
μάχης λόγω κορωνοϊού, εθνικών θεμάτων, δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας, αλλά και πυρκαγιών που φαίνεται 
ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε τοπικό 
επίπεδο ο Αποστόλης Βεσυρόπουλος εξακολουθεί να 
χαίρει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη και 
διατηρεί το «πορτοφόλι» της κυβέρνησης. Η δυσαρέσκεια 
για κάποια πρόσωπα ήταν έκδηλη, ωστόσο το καθολικό 
ξήλωμα στο υπουργείο Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και 
Εθνικής Άμυνας κάθε άλλο ως νέα αρχή δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Ο πρωθυπουργός για άλλους αδιαφορώντας 
για το πολιτικό κόστος και για άλλους λίγο άτσαλα έστειλε 
σπίτι τους κάποιους και άλλους τους άλλαξε θέση, ενώ 
μέχρι πρότινος μιλούσε για επιτυχή διαχείριση σε αυτά τα 
μέτωπα. Φυσικά δεν θα παραβλέψουμε και την κόπωση 
και ίσως επιθυμία κάποιων υπουργών να φύγουν από τις 
«ηλεκτρικές» καρέκλες(λέγεται για τον κ. Κικίλια), ωστόσο 
μην λησμονούμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή 
σε αυτά τα μέτωπα και χρειάζεται άμεση γνώση και 
ετοιμότητα και ίσως δεν χωρεί πειραματισμούς. Με την 
ελπίδα να πάνε τα πράγματα καλά γιατί δεν υπάρχουν 
περιθώρια για πισωγυρίσματα και το κυριότερο να υπάρξει 
η καλύτερη δυνατή διαχείριση για να βγούμε από την 
πολλαπλή δοκιμασία που περνά η χώρα μας.

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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+ Αρχή της Ινδίκτου,

Ασπασίας και ετέρων 39 παρθενομ.

Έσβησαν τα γράμματα της Κιβωτού του Χρόνου
στο Πάρκο της Εληάς

Πυκνά-συχνά τα ερωτήματα νέων ανθρώπων και επι-
σκεπτών της Βέροιας πουπαρατηρούν στην είσοδο του
ΠάρκουτηςΕληάς,κατεβαίνονταςτονομώνυμοδρόμομια
μαρμάρινηπλάκαπουέχουνσβηστείεντελώςταγράμματα
καιπροσπαθούνναμαντέψουνανείναικάποιοςθαμμένος
ήέχεισυμβείκάτικοσμοϊστορικόστοσυγκεκριμένοσημείο.

Ποιοςναφανταστείότι εκείβρίσκεταιθαμμένηηΚιβω-
τός τουΧρόνου(έναπολύ μεγάλο μπαούλο από ειδικό υ-
λικόαντοχήςγεμάτομεαντιπροσωπευτικάαντικείμενατης
Βέροιαςτου2000,πουθαανοιχτείμετάαπόέναναιώνατο
2.100),τοοποίο«κρύφτηκε»σεμιαειδικήτελετήπουείχε
πραγματοποιηθεί στοΜιλένιουμ(Πρωτοχρονιά 2000) επί
δημαρχίαςΧασιώτη.

Μιαπρωτότυπη και ευρηματική κίνηση με ιστορικό εν-
διαφέρον τοπεριεχόμενο για τις μελλοντικές γενιές, που
αδικείται αφού τα γράμματα στην μαρμάρινηπλάκαπου
τοποθετήθηκεαπόπάνωέχουνσβηστείεντελώς!

Ας φροντίσει ο δήμος στην αποκατάστασή του για να
είναιπραγματικά ένασημείοπου εκτός από τα γράμματα
δεν θασβήσει και η γεμάτησυμβολισμό ενέργειαπου θα
πρέπειναμεταφέρεταιαπόγενιάσεγενιάμέχριτηναλλα-
γήτουεπόμενουαιώνα.

Γενικήκαθαριότηταστιςαυλές72σχολείων
τουΔήμουΒέροιας,πριντοπρώτοκουδούνι

Μεγοργούςρυθμούςπροχωρούντοτελευταίοδιάστημα
οιεργασίεςαποψίλωσηςδέντρωνκαικαθαρισμούτωνσχο-
λικώναυλών τουΔήμουΒέροιας, μεσκοπό την υποδοχή
τωνμαθητών ενόψει της έναρξης της νέαςσχολικής χρο-
νιάς,στις13Σεπτεμβρίου2021.

Οιεργασίεςκαθαρισμούγιατηναπομάκρυνσηχόρτων,
τοκλάδεμαμεγάλωνδέντρωνπουπεριστοιχίζουντιςαυλές
καιτονπεριβάλλονταχώροτωνσχολικώνμονάδωνκαιτο
πλύσιμοτωναυλώνμενερό,γίνονταιβάσειπρογραμματι-
σμούτηςΔιεύθυνσηςΠεριβάλλοντος-Καθαριότητας–Πο-
λιτικήςΠροστασίαςτουΔήμουΒέροιας.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε συνολικά 72
σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης
(Νηπιαγωγεία,Δημοτικά, Γυμνάσια καιΛύκεια) εντός του
πολεοδομικούσυγκροτήματοςΒέροιαςκαισεόλες τιςΔη-
μοτικέςΕνότητες.

Κάθε χρόνο αυτή την χρονικήπερίοδο μέχρι και την
έναρξητουσχολικούέτουςσυνεργεία τουΔήμουΒέροιαςπροχωρούνσεανάλογεςεργασίες.Παράλληλαεπισημαίνεται
πωςκαθ’ όλη τηδιάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάςοΔήμοςΒέροιαςπροχωράσεπαρεμβάσειςστασχολεία, εφόσον
αυτέςαπαιτηθούν.

Σήμεραανακοινώνονται
ταονόματα

τωναντιδημάρχων
στοδήμοΒέροιας

Χθες είχαμε τονανασχηματισμό τηςκυβέρνησης,σήμερα
όμωςπεριμένουμε “ανασχηματισμό” καιστονΔήμοΒέροιας,
με9αντιδημαρχίες.Οιαλλαγέςθαείναιελάχιστεςόπωςφαί-
νεται και είναιπολύπιθανό τοσπάσιμο κάποιας αντιδημαρ-
χίας.Τα ονόματα των αντιδημάρχωνστο δήμοΒέροιας, θα
ανακοινωθούνσήμερατοπρωί…
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Δημοπρατήθηκαν τρία νέα έργα φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, 
Βέροια - Γιαννιτσά και Γρεβενά, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ

-Υπογράφηκε η σύμβαση, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, για την επίβλεψη του έργου στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η υλοποίηση του φιλό-

δοξου Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 της ΔΕΔΑ 
για την έλευση του φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της 
χώρας. 

Εντός του Αυγούστου, δημοπρατήθηκαν τρία νέα 
κατασκευαστικά έργα που αφορούν στην επέκταση του 
δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Λιβαδειά, τη Βέ-
ροια και τα Γιαννιτσά, καθώς και τα Γρεβενά. Τα ανωτέ-
ρω έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 
2014-2020 μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, έχοντας ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
τέλος 2023. 

Παράλληλα, στις 10/08/2021, υπογράφηκε η σύμ-
βαση, ύστερα από διαγωνισμό, για την παροχή υπη-
ρεσιών επίβλεψης και διοίκησης του έργου ανάπτυξης 
δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σύμβαση, ύψους 
3,5 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), υπογράφηκε από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα και τον 
εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας εταιρειών «ΣΑ-
ΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - HILL 
INTERNATIONAL N.V.»,  Εμμανουήλ Ι. Σιγάλα. 

Αναλυτικά, οι νέοι διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για έργα φυσικού αε-
ρίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Λιβαδειά: Το έργο είναι προϋπολογισμού 5,9 εκατ. ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Προβλέπει την κατασκευή 
57 νέων χιλιομέτρων δικτύου και περισσότερες από 1.200 συνδέ-

σεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, 
βιομηχανικών) έως το 2023.

2. Βέροια – Γιαννιτσά: Για την τροφοδότηση των δύο πόλεων 
με την τεχνολογία του Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) θα 
κατασκευαστούν 80 χιλιόμετρα δικτύου και υποδομές, ενώ θα 
γίνουν περισσότερες από 2.100 συνδέσεις καταναλωτών όλων 
των κατηγοριών έως το 2023.  Το έργο είναι προϋπολογισμού 7,9 
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

3. Γρεβενά: Το έργο, το οποίο είναι προϋπολογισμού 3,2 εκατ. 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», προβλέπει την 
κατασκευή 36 χιλιομέτρων δικτύου και υποδομών για την τρο-
φοδότηση της πόλης με CNG και τουλάχιστον 1.000 συνδέσεις 
καταναλωτών όλων των κατηγοριών έως το 2023.

Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αριθμός 
των συνδέσεων καταναλωτών είναι ο ελάχιστος που προβλέπεται 
να πραγματοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, αυτή 
θα καλυφθεί πλήρως. Επίσης, οι συνδέσεις καταναλωτών θα συ-
νεχίζονται όλα τα επόμενα χρόνια.

Εκτός των ανωτέρω διαγωνισμών που αφορούν σε κατα-
σκευαστικά έργα, έχει εγκριθεί από τις Διαχειριστικές Αρχές των 
Περιφερειών και από το ΔΣ της ΔΕΔΑ η δημοπράτηση των ακό-
λουθων διαγωνισμών των οποίων οι δημοσιεύσεις θα πραγματο-
ποιηθούν έως σήμερα  31/8/2021:

• «Διαχείριση Έργου (Project Manager) και Επίβλεψη εργα-
σιών κατασκευής Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης, 
Συνδέσεων Παροχετευτικών Αγωγών και εγκατάστασης εξοπλι-
σμού» στις πόλεις της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Άργους 
Ορεστικού και των Γρεβενών, προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ).

• «Προμήθεια Υλικών του έργου: Επέκταση χαλύβδινου δικτύ-
ου (19 bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και 
εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) σε έξι πό-
λεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Ομάδα 
Β (Μετρητές)», προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

• «Προμήθεια Υλικών για την κατασκευή του δικτύου, συνδέ-
σεις καταναλωτών και του απαραίτητου εξοπλισμού. Αποσυμπιε-
στές» στην πόλη των Γρεβενών, προϋπολογισμού 490.000 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ).

Με αφορμή τη δημοπράτηση των νέων έργων φυσικού αερί-
ου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας δήλωσε: 
<<Οι διαδικασίες για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου στην ελληνική περιφέρεια προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. 
Μέσα σε έναν χρόνο, η ΔΕΔΑ προχώρησε σε δημοπρατήσεις και 
συμβασιοποιήσεις έργων άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ 
σύντομα θα ολοκληρωθούν οι δημοπρατήσεις και των υπόλοι-
πων έργων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της 
εταιρείας, φθάνοντας συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 
έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας σε 
μια νέα, «πράσινη» εποχή, αποφέροντας σημαντικά οφέλη για 
χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το περιβάλλον, αλλά και την 
οικονομία>>.

Διακοπή νερού, 
λόγω βλάβης, σήμερα  

στο Μακροχώρι 

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροι-
ας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι: σήμερα Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 
2021 θα γίνει ολιγόωρη διακοπή νερού από την ώρα 09:00 έως 
15:00, στην δεξιά μεριά (με κατεύθυνση Βέροια προς Μακρο-
χώρι) της  Κοινότητας Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας, λόγω 
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης.  

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρω-
ση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού, προκειμένου να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό διάστημα 
των εργασιών. Παράλληλα με την ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάγια 
τακτική της ΔΕΥΑΒ είναι, οι συμπολίτες μας να ενημερώνονται 
έγκαιρα με σχετική μεγαφώνιση. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης θα καταβάλλουν προ-
σπάθειες ώστε οι εργασίες να αποκατασταθούν το γρηγορότερο 
δυνατόν.  Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πε-
λατών της για την ολιγόωρη αναστάτωση που θα υποστούν.  

Ρυθμίσεις 
λειτουργίας των 
Λαϊκών Αγορών

του Δήμου Βέροιας
Σύμφωνα με την  υπ ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 52666 (Φ.Ε.Κ. 

3958 Β/27-08-2021) Υπ. Απόφαση από την Δευτέρα 30-08-2021 
και ώρα 06.00 έως την Δευτέρα  6-9-2021 και ώρα 06:00 ισχύ-
ουν τα κάτωθι : 

α) Επιτρέπεται η συμμετοχή, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου 
Βεροίας (Κοινότητες  Βέροιας, Μακροχωρίου και Αγίου Γεωρ-
γίου), των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι) που δραστηριο-
ποιούνται σε αυτήν, με την τήρηση της απόσταση του ενός (1) 
μέτρου  εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης, με τον ενδιάμεσο 
χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα (απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι η  αντίστοι-
χη μείωση των μέτρων του  πάγκου τους σε κάθε  κατηγορία 
πωλητών), την τήρηση ενάμιση (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ 
των ατόμων κα την τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά 
πάγκο πώλησης. 

β) Είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους πω-
λητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέ-
πτες  

 γ) Διενέργεια και αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-/test) του-
λάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζό-
μενους στην αγορά, σύμφωνα με  την  υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  
32209/24-05-2021 (ΦΕΚ  2192 /Β΄) όπως τροποποιήθηκε 
με την Δ1α/ΓΠ.οικ.  35098/04-06-2021 (ΦΕΚ 2372/Β΄) , Δ1α/
ΓΠ.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891), Δ1α/ΓΠοικ.48485/30.07.2021 
(Β΄3493) κοινές Υπ.  Αποφάσεις.

 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρου-
σία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύ-
νης:  

•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς 
του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.

•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πά-
γκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρη-
ση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση 
προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών σε 
σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   



Το  « C i n e m a s  a s 
Innovation Hubs for Local 
Communities» του Creative 
Europe είναι ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα που δημιουρ-
γήθηκε με σκοπό τη στήριξη 
καινοτόμων πολιτιστικών κέ-
ντρων με επίκεντρο κινημα-
τογραφικές αίθουσες, ιδίως 
σε περιοχές όπου υπάρχει 
περιορισμένη κινηματογραφι-
κή και πολιτιστική υποδομή 
και συνεπώς περιορισμένη 
παροχή πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών. Η δράση υ-
ποστηρίζει τη δημιουργία και-
νοτόμων πολιτιστικών χώρων 
(hub) και δίνει τη δυνατότητα 
στους κινηματογράφους να 
καινοτομούν και να διαδρα-
ματίζουν σημαντικότερο ρόλο 
στις τοπικές τους κοινότητες.

Η ευχάριστη είδηση, είναι 
ότι στην πρώτη επιλογή από 
46 προτάσεις, επιλέχθηκαν 
μόλις 5 και μία από αυτές α-
φορά το ΚινηματοΘέατρο ΣΤΑΡ στη Βέροια, τον παλιότε-
ρο και μοναδικό κινηματογράφο της πόλης, όπου από το 
1953, με δύο χειμερινές και μια θερινή αίθουσα επιμένει 
να ορίζει την κινηματογραφική παιδεία και διασκέδαση 
στην πόλη.

Στα πλαίσια λοιπόν της δράσης, το Κινηματοθεάτρο 
ΣΤΑΡ , σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του Film Office της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν το 
connecting cinemas lounge Greece, με αφορμή την επί-
σκεψη των CC parners του προγράμματος στην Ελλάδα 
κατά το διάστημα 31/08-3/09/21.

Πιο συγκεκριμένα, το Lounge θα πραγματοποιηθεί 
σήμερα, 1 Σεπτέμβρη το πρωί, και θα περιλαμβάνει :

«Επιστροφή στο σινεμά | Back to cinema»
Ώρα έναρξης 10.30 AM, Αποθήκη Α, Μουσείο Κινη-

ματογράφου Θεσσαλονίκης
1ο μέρος : 10.30
«Φεστιβάλ / Festivals» (Μουσείο Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης | Thessaloniki 
Cinema Museum, ξενάγηση & 
προβολή της ταινίας του Βασίλη 
Κεκάτου «Η απόσταση ανάμεσα 
στον ουρανό και εμάς»

2ο μέρος : 11.30
«Αίθουσες / Cinemas» (Κινη-

ματοθέατρο ΣΤΑΡ | Cinema Star: 
Η πρωτοβουλία Connecting 
cinemas

(εισηγητές, Ιφιγένεια Βλαχο-
γιάννη, ιδιοκτήτρια του Κινημα-
τοθέατρου ΣΤΑΡ, Μέλος ΔΣ του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου)

3ο μέρος : 11.40
«Ταινίες & δημιουργοί» |Films 

and filmmakers (Film Office : 
“Υποστήριξη γυρισμάτων στην 
Κεντρική Μακεδονία σε καιρό 
πανδημίας».

(Εισηγητές, Λίνα Μυλωνάκη, 
αν.προισταμένη του Film Office, 
Διονυσία Αρβανίτου, σύμβουλος 
και συντονίστρια ο/α έργων)

4ο μέρος : 11.50
Από τον καναπέ στο σινεμά |“From sofa to cinema”, 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης |Thessaloniki 
Film Festival

(εισηγήτρια Elise Jalladeau, Γενική Διευθύντρια Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)

Q&A 12.00
*Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Τομεάρχης Τουρισμού 

της ΠΚΜ, κος Αλέξανδρος Θάνος
 Θα ακολουθήσει συζήτηση μέσω q&a.
Η παρουσία του κοινού θα είναι περιορισμένη ενώ ο 

αριθμός των θεατών θα είναι ο επιτρεπόμενος με βάση 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για την είσοδό σας, απαιτείται πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή πιστοποιητικό νόσησης.

Κρατήσεις – πληροφορίες
Βλαχογιάννη Ιφιγένεια : 6937005253
Βλαχογιάννης Θωμάς : 6945795868
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Θερινό Σινεμά = η πιο α-
σφαλής και άνετη διασκέ-
δαση.

--> απολύμανση πριν κά-
θε προβολή,

--> μεγάλες αποστάσεις 
--> περιορισμένη διαθε-

σιμότητα εισιτηρίων
--> αντισηπτικά σε κάθε 

είσοδο και έξοδο
Ο Άνθρωπος του Θεού - 

Man of God
Προβολές στην Θερινή 

αίθουσα:  (μόνο χρήση μά-
σκας)  

Προβολές:  Πέμπτη 2/9(εκτός)
Παρασκευή 3/9 - Κυριακή 5/9 - Τρίτη 7/9 - Τετάρτη 8/9  

στις 20.45
Σάββατο 4/9 - Δευτέρα 6/9 στις 21.45
Η ταινία γυρίστηκε σε συνεργασία με την: Ιερά Με-

γίστη Μονή Βατοπαιδίου, Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος o 
Γραικός, Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. 

Σκηνοθεσία: Γελένα Πόποβιτς
Σενάριο: Γελένα Πόποβιτς
Πρωταγωνιστούν: Άρης Σερβετάλης, Alexander 

Petrov, Mickey Rourke, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά 
Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, 

Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρ-
να, Ιερώνυμος Καλετσάνος, 
Γιάννης Αναστασάκης, Γερά-
σιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλης 
Κουκαλάνι

  
Σπίριτ: Ο Ατίθασος
Spirit Untamed  - Μεταγλ,Ελ-

ληνικά    
Προβολές στην Θερινή αί-

θουσα:      Σάββατο 4/9 και Δευ-
τέρα 6/9 στις 20.00

  
Το Κινηματοθέατρο ΣΤΑΡ διευκρινίζει ότι η πρόσβα-

ση στο θερινο κινηματογράφο είναι ελεύθερη σε όλους, 
χωρίς να απαιτείται καμιά επίδειξη αποτελέσματος τεστ 
ή βεβαίωσης εμβολιασμού (αυτά ισχύουν για τους κλει-
στούς-χειμερινούς κινηματογράφους). Απλά, έχετε τη 
μάσκα σας μαζί και έρχεστε !!

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 

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

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/9/21 - 8/9/21

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
«Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»

Τακτική Γενική 
Συνέλευση Μελών

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμαριάς «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ» καλεί 
όλα τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυ-
ριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00΄π..μ. στο κτίριο του 
συλλόγου με θέμα :

• Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συγκλη-

θεί την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Από το Δ.Σ.

Βέρμιο-Video- δράσεις προβολής της Νάουσας 
από το Πρόγραμμα Interreg Europe Cult-Create

Στο πλαίσιο των δράσεων προβολής της Νάουσας, μέσα και από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe Cult-Create, ο Δήμος Νάουσας 
έχει ετοιμάσει σύντομης διάρκειας video με στόχο την ανάδειξή της ως 
Πόλης του Οίνου  και της Γευσιγνωσίας

Μπορείτε να δείτε το link  στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/
watch?v=tSWuesWnW6U

Το βουνό Βέρμιο με το όμορφο φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, τις 
βάθρες, τις ορειβατικές και ποδηλατικές διαδρομές, τα όμορφα παρα-
δοσιακά χωριά προσφέρει στους επισκέπτες την εμπειρία τόσο της 
χαλάρωσης, της ηρεμίας όσο και της δράσης μέσα από όλων των ει-
δών τις αθλητικές δραστηριότητες και καθιστά την Νάουσα προορισμό 
τεσσάρων εποχών.

5 και 6 Σεπτεμβρίου 
 «Η Φωνή των Βακχών» 

στο Αρχαίο Θέατρο Μίεζας 
Στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «Όλη η Ελ-
λάδα ένας Πολιτισμός 
2021» του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλη-
τ ισμού, η Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«ERGON ENSEMBLE»  
σε συνεργασία με την Ε-
θνική Λυρική Σκηνή και 
με την αρωγή του Δήμου 
Η.Π. Νάουσας, παρουσι-
άζουν την παράσταση «Η 
Φωνή των Βακχών» στο 
Αρχαίο Θέατρο Μίεζας 
στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 
και ώρα 21:00.

Η Φωνή των Βακχών 
είναι μια παράσταση που συνδυάζει τη σύγχρονη πειραματική μουσική με το μουσικό θέατρο. Με 
τη διαρκή χρήση ακαθόριστων φωνημάτων οι μουσικοί της παράστασης αποκαλύπτουν την αν-
θρώπινη φωνή ως ένα πρωτόλειο μέσο μη γλωσσικής επικοινωνίας δημιουργώντας μια αίσθηση 
αρχέγονης τελετουργίας. Η ωμότητα των φωνών και των οργάνων είναι ηχητικά συμβάντα που 
οριοθετούν την βία, όπως αυτή ξεκλειδώνεται μέσα από το έργο του

Ευριπίδη: μεταξύ Πενθέα και Διονύσου, μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων της ανθρώπινης 
φύσης, μεταξύ της παράδοσης και της θηριώδους επιθυμίας για το καινούριο. Όπως οι Βάκχες 
αναδεικνύουν μια αέναη σύγκρουση στη βάση της ανθρώπινης ψυχής και της ιστορίας, έτσι και η 
παράσταση Η Φωνή των Βακχών επιδιώκει να διεισδύσει στη φύση της ανθρώπινης φωνής και να 
αναδείξει τις ανεξερεύνητες πτυχές της.

Συντελεστές παράστασης:
Ergon Ensemble: Κώστας Τζέκος-μπάσο/κλαρίνο, Σπύρος Λασκαρίδης-τρομπέτα,
Αντρέας Ρολάνδος Θεοδώρου-τρομπόνι
Τραγούδι: Χρήστος Κεχρής
Σύνθεση: Ιωάννης Αγγελάκης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής
Σκηνικά-Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Ηχοληψία: Θάνος Μπίκος
 Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Aπαιτεί-

ται προκράτηση θέσης στην ειδική πλατφόρμα του ΥΠΠΟΑ. Ώρα προσέλευσης: 20:30. 
Η προκράτηση είναι υποχρεωτική από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://digitalculture.gov.

gr/2021/08/i-foni-ton-vakchon-archeo-theatro-miezas/
Σημειώνεται ότι οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Ε-

μπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους αρχαιο-
λογικούς χώρους και τα μουσεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κ.Υ.Α. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας 
είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή 
καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση. Μετά την έναρξη, η είσοδος 
δεν θα επιτρέπεται.

Στο πρόγραμμα
 «connecting cinemas lounge 
Greece» το Κινηματοθεάτρο 

ΣΤΑΡ της Βέροιας
-Σήμερα οι δράσεις σε Βέροια και Θεσσαλονίκη



Συνεχίζονται οι επαφές του 
Βουλευτή Ημαθίας Άγγελου Τόλκα 
και στελεχών υγείας του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία στις υγειο-
νομικές μονάδες της Ημαθίας.

Όπως ενημερώνει το Πολιτικό 
του Γραφείο, σε συνάντηση στις 
31/8/2021 με το Διοικητικό Συμβού-
λιο Εργαζομένων του Νοσοκομείου 
Βέροιας ο Άγγελος Τόλκας ξεκαθά-
ρισε τη θέση ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτι-
κή Συμμαχία για τον εμβολιασμό, 
τις ευθύνες της κυβέρνησης για την 
πορεία αντιμετώπισης της πανδημί-
ας και το απαράδεκτο της αναστο-
λής εργασίας εργαζομένων που θα 
δημιουργήσει επιπλέον προβλήμα-
τα συνολικά στο ΕΣΥ.

Χαρακτήρισε λάθος την άρση 
των μέτρων προστασίας και για εμ-
βολιασμένους και ακόμη περισσό-
τερο την απουσία κάθε σχεδιασμού 
για το τί θα γίνει με τα σχολεία που 
ανοίγουν σε λίγες ημέρες. 

Κατηγόρησε ότι η κυβέρνηση 
διακινδυνεύει την προσπάθεια της 
ελληνικής κοινωνίας και βάζει σε 
κίνδυνο την δημόσια υγεία με την 
απαγόρευση στους ανεμβολίαστους να κάνουν δωρεάν τεστ.

Τόνισε ότι τη στιγμή που και οι ιεράρχες προβάλλουν την ανά-
γκη εμπιστοσύνης στην επιστήμη και την τήρηση των μέτρων, είναι 
επικίνδυνη η εξαίρεση των θρησκευτικών χώρων λατρείας από 
κάθε μέτρο προστασίας και κάθε περιοριστικό μέτρο, στο βαθμό 
μάλιστα που ως επί των πλείστων αφορά ηλικιακές ομάδες υψηλού 
κινδύνου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κος Τόλκας δήλωσε τα εξής : 
«Εάν υπάρξει αναστολή εργασίας στα Νοσοκομεία θα έχει ολέ-
θριες συνέπειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Καλούμε 

τους τοπικούς βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι των 
εργαζομένων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Εκτός και εάν ο 
νέος Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης αναλάβει όλη την ευθύνη εξα-
ναγκασμού που του είναι γνώριμη από πρακτικές της πολιτικής του 
καταγωγής.»

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΑΛΛΟΥΣΙΩΑΝΝΗΣτου Διονυσί-

ου και της Αποστολίας, το γένος Μπλα-
χάβα, που γεννήθηκε το Μέντεν Γερ-
μανίας και κατοικεί στο RODERMARK 
Γερμανίας και η NERMINSIN του Μπα-
κίρ Σιν και της Νεφισέ Σιν, το γένος 
Ντουνιαγκεζεν Χασάν, που γεννήθηκε 
στα Μάλγαρα Ανατολικής Θράκης και 

κατοικεί στο RODERMARK Γερμανίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο 
του RODERMARK Γερμανίας.

ΤΟΛΚΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ:
«Η κυβέρνηση δυναμιτίζει 

την υπερπροσπάθεια των πολιτών»

Συγχαρητήρια επιστολή 
στον Υφ. Οικονομικών 

Απ. Βεσυρόπουλο
 
Κύριε Υφυπουργέ Οικο-

νομικών
Εκφράζω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια για την παρα-
μονή σας, στη θέση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

Η παραμονή στη θέση 
σας αποτελεί τιμή για το Νο-
μό μας και ιδιαίτερα για το 
Δήμο μας, αποδεικνύοντας 
τις ικανότητες και την εργατι-
κότητα σας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία 
στη συνέχιση του έργου σας.

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συγχαρητήριες επιστολές προς 
Υπουργούς και Υφυπουργούς

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης επί τη ευκαιρία της ανά-
ληψης καθηκόντων των νέων μελών της κυβέρνησης, απέστειλε συγχαρητή-
ριες επιστολές στους παρακάτω Υπουργούς και Υφυπουργούς:

α) Στον κο Σπήλιο Λιβανό, για την παραμονή του στη θέση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Στον Υπουργό κο Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, για την παραμονή του 
στο Υπουργείο Εσωτερικών

γ) Στον κο Σταύρο Καλαφάτη, για την παραμονή του στο Υφυπουργείο 
Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας – Θράκης.

δ) Στον Αναπληρωτή Υπουργό κο Στέλιο Πέτσα, για την παραμονή του 
στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ε) Στον Υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανάληψη των καθηκόντων 
του ως Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε όλους εύχεται ολόψυχα Καλή Επιτυχία στο έργο τους, δύναμη και 
υγεία.

Ψεκασμός ακμαιοκτονίας κουνουπιών 
όγκου (ULV) σήμερα στο Κεφαλοχώρι 

 Στα πλαίσια δράσεων προστασίας κατά των κουνουπιών, θα πραγματοποιηθούν οι 
εξής εφαρμογές ψεκασμού ακμαιοκτονίας όγκου (ULV) εντός των παρακάτω οικισμών:

1. Τετάρτη 01/09/2021 και ώρα 23:00–01:00, στο Κεφαλοχώρι του Δήμου Αλεξάν-
δρειας

2. Πέμπτη 02/09/2021 και ώρα 23:00–01:00, στην Αγία Μαρίνα του Δήμου Βέροιας 
(επαναληπτικός ψεκασμός)

Για προληπτικούς λόγους,  κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να μην κυκλοφορούν άν-
θρωποι εντός του οικισμού και να απομακρυνθούν τυχόν υπάρχοντα μελίσσια.



Την Παρασκευή 27 Αυ-
γούστου το βράδυ στο θερινό 
κινηματοθέατρο «ΣΤΑΡ» στη 
Βέροια πραγματοποιήθηκε η 
επίσημη πρεμιέρα της ταινίας 
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕ-
ΟΥ», η οποία παρουσιάζει 
τη ζωή και το έργο του Αγίου 
Νεκταρίου Πενταπόλεως. 

Πριν την προβολή της 
ταινίας Βυζαντινός χορός της 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροί-
ας, Ναούσης και Καμπανί-
ας υπό την διεύθυνση του κ. 
Ιορδάνη Ζερδαλή, έψαλλε 
βυζαντινούς ύμνους για τον 
θαυματουργό Άγιο Νεκτάριο.

 Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος δεν παρέλει-
ψε να εκφράσει τις ευχαριστίες του, καθώς και η κ. 
Ιφιγένεια Βλαχογιάννη εκ μέρους του Κινηματοθέα-
τρου «ΣΤΑΡ».

 Ομιλία του Μητροπολίτη
 για τον Άγιο  Νεκτάριο

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν 
ὑμᾶς καί διώξωσιν καί εἴπωσιν πᾶν πονηρόν ρῆμα 
καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ».

Θά ἀρκοῦσε αὐτός ὁ μακαρισμός τοῦ Κυρίου 
μας γιά νά περιγράψει τήν προσωπικότητα τοῦ με-
γάλου ἁγίου, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ταινία 
πού προβάλλεται ἐπίσημα ἀπόψε στήν πόλη μας, 
στήν φωτεινή προσωπικότητα τοῦ ἁγίου τοῦ 20ου 
αἰῶνος, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἐπισκόπου Πενταπό-
λεως, τοῦ θαυματουργοῦ, μέ τίτλο «Ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ». 

Κάθε ἅγιος εἶναι ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, γιατί 
μέ τή ζωή καί μέ τό ἔργο του δείχνει ἔμπρακτα τόν 
Θεό στούς ἀνθρώπους, γιατί μέ τίς πράξεις του καί 
τήν ἀναστροφή του μιμεῖται τόν Θεό. Καί στή μίμη-
ση αὐτή συμπεριλαμβάνονται συχνά καί οἱ διωγμοί 
καί οἱ ὀνειδισμοί καί οἱ συκοφαντίες καί οἱ ἄδικες 
κατη¬γορίες, γιά τίς ὁποῖες ὁ Χριστός προειδοποί-
ησε τούς μαθητές του λέγοντας: «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί 
ὑμᾶς διώξουσι». Ἄν δίωξαν ἐμένα, θά διώξουν καί 
ἐσᾶς, θά διώξουν καί ὅποιον μέ ἀκολουθεῖ, ὅποιος 
θέλει νά εἶναι ἄνθρωπος δικός μου. 

Ἕνας τέτοιος ἦταν ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Ἡ ζωή καί 
ἡ δράση του ἔδειχναν τόν Θεό στούς ἀνθρώπους. 
Ἦταν μία διαρκής μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ  Χριστοῦ. 

Τόν περασμένο χρόνο συμπληρώθηκαν 100 
χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του καί ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος εἶχε ἀφιερώσει τό ἔτος 2020 στόν μεγάλο 

αὐτό καί σύγχρονο ἅγιο, στόν «ἅγιο τοῦ αἰώνα 
μας», ὅπως ὀνομάσθηκε ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Με-
ταξύ τῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν του θά ἦταν καί 
ἡ προβολή τῆς ταινίας τῆς Γιελένα Πόποβιτς, πού 
γυρίστηκε μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Δυστυχῶς ἡ πανδημία δέν ἐπέτρεψε τήν προβο-
λή τῆς ταινίας μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπετείου, 
ἡ προβολή της ὅμως φέτος συμπίπτει μέ μία ἄλλη 
ἐπέτειο, τήν ἐπέτειο τῶν 60 χρόνων ἀπό τήν ἐπί-
σημη ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου μέ Πατρι-
αρχική καί Συνοδική Πράξη καί 175 χρόνων ἀπό τή 
γέν¬νησή του.

Κανείς ἴσως δέν θά μποροῦσε νά εἶχε προβλέ-
ψει αὐτή τήν ἐξέλιξη γιά τό πέμπτο παιδί μιᾶς πτω-
χῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, πού γεννήθηκε τήν 1η 
Ὀκτωβρίου τοῦ 1846 στή Σηλύβρια τῆς Ἀνατολικῆς 
Θράκης. Ἕνα παιδί πού γρήγορα ἔδωσε δείγματα 
τῶν χαρισμάτων τά ὁποῖα τοῦ χάρισε ὁ Θεός, τήν 
εὐφυΐα καί τή θέληση γιά νά ἐργασθεῖ καί νά προ-
σφέρει. 

Μικρός ἀκόμη πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη 
γιά νά μορφωθεῖ καί νά ἐργασθεῖ, ἐνισχύοντας 

ἔτσι καί τήν οἰκογένειά του. Ἐργά-
ζεται σκληρά, κάτω ἀπό δύσκολες 
συνθῆκες, χωρίς πολλές φορές νά 
ἀμείβεται. Ὑπομένει ὅμως τήν ἀ-
δικία καί ὁ Θεός ἔρχεται ἀρωγός 
στό πρόσωπο ἑνός ἐμπόρου πού 
ἀναλαμβάνει νά τόν βοηθήσει.

Εἴκοσι ἐτῶν πηγαίνει στή Χίο 
γιά νά ἐργασθεῖ ὡς διδάσκαλος καί 
ἐκεῖ, δέκα χρόνια ἀργότερα, λαμβά-
νει τό μοναχικό σχῆμα καί γίνεται 
διάκονος. Πολλοί ἄνθρωποι πού 
γνωρίζουν τή μόρφωσή του καί 
διακρίνουν τό χάρισμα τοῦ λόγου 
τό ὁποῖο διέθετε, τόν πιέζουν νά 
συνεχίσει τίς σπουδές του καί νά 
διακονήσει τήν Ἐκκλησία, σέ μία 
ἐποχή πού εἶχε μεγάλη ἀνάγκη ἀπό 
μορφωμένους κληρικούς. Μεταξύ 
αὐτῶν καί ὁ εὐεργέτης του Ἰωάννης 
Χωρέμης, ὁ ὁποῖος τόν σύστησε 
στόν πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Σω-
φρόνιο.

Ἐντυπωσιασμένος ἐκεῖνος ἀπό 
τόν νεαρό διάκονο τόν ἔστειλε νά 
σπουδάσει στή Θεολογική Σχολή 
Ἀθηνῶν. Ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ πατρι-
άρχου στίς ἱκανότητες καί στό πρό-
σωπο τοῦ νέου κληρικοῦ, πού σέ  
μικρό χρονικό διάστημα ἐξελίχθηκε 
στήν ἱεραρχία, προκάλεσε τόν φθό-
νο μιᾶς μερίδος κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι 
δέν ἄργησαν νά τόν συκοφαντή-
σουν στόν πατριάρχη Σωφρόνιο, 
ἰσχυριζόμενοι ὅτι ὑποκινεῖ τήν ἐκ-
θρόνισή του καί κατηγορώντας τον 
γιά δῆθεν ἠθικά ζητήματα.

Δυστυχῶς οἱ κληρικοί αὐτοί κα-
τόρθωσαν νά πείσουν τόν γέροντα 
πατριάρχη καί νά ἀναγκάσουν τόν 
ἅγιο Νεκτάριο νά φύγει ἀπό τήν 
Ἀλεξάνδρεια. Συγχρόνως ὅμως ἐ-
πέτυχαν νά διαβάλλουν τόν ἅγιο 

Νεκτάριο τόσο στήν Ἀθήνα ὅσο καί στήν Κωνστα-
ντινούπολη, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά διακονήσει 
πουθενά καί νά μήν ἔχει χρήματα οὔτε νά ζήσει.

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος ὑπέμενε ἀδιαμαρτύρητα τίς 
συ¬κοφαντίες καί τούς διωγμούς μέ ἐμπιστοσύνη 
στόν Θεό. Καί ὅταν δύο χρόνια ἀργότερα ὁ Θε-
ός ἀποκάλυψε τίς ἄδικες κατηγορίες καί ὁ ἅγιος 
Νεκτάριος διορίσθηκε ἱεροκήρυκας στή Λακωνία 
καί τή Φθιώτιδα, γιά νά πάρει τελικά, καί παρά τίς 
ἀντιδράσεις ὁρισμένων, τή θέση τοῦ διευθυντοῦ τῆς 
Ριζαρείου Σχολῆς.

Δεκατέσσερα χρόνια στή θέση αὐτή, ἐπιτέλεσε 
ἕνα θαυμαστό ἔργο ὄχι μόνο γιά τούς μαθητές τῆς 
Σχολῆς ἀλλά γιά ὅλη τήν Ἀθήνα. Οἱ παιδαγωγικές 
μέθοδοι πού ἐφάρμοσε, τό κήρυγμά του, ἀλλά 
κυρίως τό παράδειγμα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του καί 
ἡ φιλανθρωπία του ἀναμόρφωσαν τόσο τή Σχολή 
ὅσο καί τήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του.

Τό 1908 ἀποσύρθηκε στή Αἴγινα γιά νά ἡσυχά-
σει, καθώς ποτέ δέν ἔσβυσε ὁ πόθος του γιά τή μο-
ναχική ζωή. Ἐκεῖ δημιούργησε μέ πολλές δυσκολί-
ες, ἀντιδράσεις καί ἄδικες κατηγορίες ἀπό κάποιους 
ἀνθρώπους, κληρικούς ἀλλά καί λαϊκούς, ἕνα γυναι-
κεῖο μοναστήρι, ἀφιερωμένο στήν Ἁγία Τριάδα, στό 
ὁποῖο ἐγκαταβίωσαν τέσσερα πνευματικά του τέκνα 
καί τρεῖς μοναχές πού μόναζαν ἤδη στήν Αἴγινα. 

Ἡ παρουσία του στό νησί, τό πνευματικό του ἔρ-
γο ἀλλά καί τά θαύματά του ἔκαναν τούς κατοίκους 
τῆς Αἴγινας νά τόν θεωροῦν ἤδη ἐν ζωῇ ἅγιο, αὔξα-
νε ὅμως τόν φθόνο τῶν ἀνθρώπων, πού ἐμπόδιζαν 
τήν ἀναγνώριση τῆς Μονῆς του.

Καταπονημένος σωματικά ἀπό τά προβλήματα 
καί τήν ἀσθένεια πού τόν ταλαιπωροῦσε συνέχισε 
νά ὑπομένει καί νά ἀγωνίζεται. Ὅταν τελικία πεί-
σθηκε νά εἰσαχθεῖ στό Ἀρεταίειο νοσοκομεῖο Ἀθη-
νῶν, ἦταν ἀργά γιά νά θεραπευθεῖ.

Ἐκοιμήθη στίς 9 Νοεμβρίου τοῦ 1920 σάν ἁ-
πλός μοναχός, γιατί κανείς στό νοσοκομεῖο δέν 
ἤξερε ὅτι ἦταν ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος. Ὅταν 
ὅμως ἀκούμπησαν στό διπλανό κρεβάτι πρόχειρα 
τά ροῦχα του, ἑτοιμάζοντάς τον γιά νά τόν μεταφέ-
ρουν στήν Αἴγινα, καί ὁ ἀσθενής, πού ὑπέφερε ἀπό 
παράλυση τῶν κάτω ἄκρων, θεραπεύθηκε ἀμέσως, 
τότε κατάλαβαν ὅτι ὁ ταπεινός μοναχός ἦταν ἅγιος, 
ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

Κι ὅταν κάποιο πνευματικό του τέκνο, λίγες ἡμέ-
ρες μετά τήν κοίμησή του, διερωτᾶτο πῶς ἁγίασε ὁ 
ἅγιος Νεκτάριος, ἐκεῖνος ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο 
του καί τοῦ εἶπε: «ἐσυκοφαντήθην, ὑπέμεινα καί 
ἐσώθην».

Σέ αὐτές τίς τρεῖς λέξεις, θά μποροῦσε νά πεῖ 
κανείς ὅτι συνοψίζεται ἡ ζωή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ 
θαυματουργοῦ καί συγχρόνου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, πού ἀναπαριστᾶ ἡ ταινία 
«Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ». Ἄς τήν παρακολουθή-
σουμε μέ σεβασμό πρός τόν τιμώμενο ἅγιο καί ἄς 
διδαχθοῦμε ἀπό τή ζωή του.

Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τήν κ. Ἰφιγένεια Βλα-
χογιάννη, ἰδιοκτήτρια τοῦ κινηματογράφου Στάρ, ἡ 
ὁποία μέ τήν προβολή αὐτῆς τῆς ταινίας, «Ὁ ἄν-
θρωπος τοῦ Θεοῦ», δίδει τήν εὐκαιρία σέ πολλούς 
ἀνθρώπους νά δοῦν τή ζωή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου σέ 
μία ἄλλη διάσταση. 

Γι᾽ αὐτό καί τήν εὐχαριστῶ πού μοῦ ἔδωσε τή 
δυνατότητα νά πῶ δύο ταπεινές λέξεις γιά τόν με-
γάλο αὐτό ἅγιο τοῦ 20ου αἰώνα, τόν ἅγιο Νεκτάριο.
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τρίτη 31 Αυ-

γούστου 2021 στις 6.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Στεργιανή Τζέλη σε ηλικία 80 
ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 4 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Βέροιας 40Ν-
ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα και παππού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΕΚΑ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Τα τέκνα,
Ο εγγονός, 

Οι λοιποί συγγενείς 
και φίλοι 

40NΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Σπυρίδω-
να Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του πο-
λυαγαπημένου μας συζύγο, 
πατέρα, παππού, αδελφού 
και θείου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΕΩΡ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, 

Η αδελφή, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς 

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 5 

Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι-
ερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παπ-
πού, αδελφού και θείου

ΠΑΡΑΣΧΟΥ (ΠΑΡΗ)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

και καλούμε όσους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προ-
σέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς 
το Θεό.

Η σύζυγος, Τα τέκνα,
Τα εγγόνια, Τα δισέγγονα 

Τα αδέλφια, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 

IEΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 
– ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Θα τελεσθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 21.00 

η ώρα επί τη ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως στον Ιε-
ρό Ναό Αναλήψεως-Αγ. Νεκταρίου Βεροίας.

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, οι πιστοί θα προ-
σκυνήσουν τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου που 
φυλάσσεται μόνιμα στον ναό.

Πραγματοποιήθηκε στη Βέροια η επίσημη 
πρεμιέρα της ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού»



Με την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων 
το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιερωμέ-
νη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του 
2021. Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της 
έρευνας, διαφαίνεται μια σχετική ομαλοποίηση της 
κατάστασης της αγοράς και τάσεις επιστροφής στην 
κανονικότητα. Ωστόσο, καταγράφονται κλαδικές και 
περιφερειακές διαφοροποιήσεις. Η επισκεψιμότητα 
ήταν χαμηλότερη ιδιαίτερα στα μεγάλα καταστήματα 
οικιακού εξοπλισμού των αστικών κέντρων κάτι που 
ενισχύθηκε το τελευταίο δεκαήμερο, στοιχείο που θα 
μπορούσε να αποδοθεί στο ότι για πολλούς συνεχί-
ζονται οι διακοπές. Αντίθετα περιοχές όπως το Νότιο 
Αιγαίο ή η Κρήτη -εκεί δηλαδή που η τουριστική 
κίνηση έδειξε μια ιδιαίτερη δυναμική- αλλά και στον 
κλάδο ένδυσης & υπόδησης, το λιανικό εμπόριο πα-
ρουσίασε μια πιο θετική δυναμική. 

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο 
θα εξαρτηθούν τόσο από τα υγειονομικά δεδομένα 
όσο και από τη χρονική συγκυρία απόσυρσης των 
μέτρων στήριξης.

Σύνοψη αποτελεσμάτων 
• Η αίσθηση των εμπόρων για την κίνηση των 

θερινών εκπτώσεων πάντα σε σύγκριση με τα τελευ-
ταία χρόνια και τηρουμένων των ιδιαιτεροτήτων της 
κάθε περιόδου, είναι σχετικά θετικότερη. 

• Βέβαια, το χρονικό διάστημα με το οποίο γίνε-
ται η σύγκριση (καλοκαίρι 2020) η συρρίκνωση των 
πωλήσεων λόγω της πανδημίας του Covid-19 ήταν 
εξαιρετικά ισχυρή. 

• Μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) πραγματοποί-
ησε υψηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της θερι-
νής εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 

• Περίπου τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις πα-
ρουσίασαν πτώση τουκύκλου εργασιών τους κατά τη 
διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων κάτι που 
υπογραμμίζει το μέγεθος των πιέσεων σε σημαντικό 
τμήμα επιχειρήσεων (Πίνακες 1 & 2 και Διαγράμματα 
1 & 2). 

• Επομένως είναι περισσότερες οι επιχειρήσεις 
που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εντός της παν-
δημίας, παρουσιάζουν μείωση έναντι αυτών που 
καταφέρνουν να ανακάμψουν. Επομένως η αγορά 
θα χρειαστεί περαιτέρω στήριξη μέχρι την επιστροφή 
στην κανονικότητα και την ομαλοποίηση της λειτουρ-
γίας της.

• Επιπλέον, οι μισές επιχειρήσεις είχαν υψηλό-
τερες αναμονές και περίμεναν καλύτερες επιδόσεις. 

• Σε μία στις τρεις επιχειρήσεις (34%) από όσες 
πραγματοποίησαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η 
τόνωση των πωλήσεων δεν ξεπέρασε το 10%. Στο 
ίδιο πλαίσιο σωρευτικά, για σχεδόν δύο στις τρεις ε-
πιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών κινήθηκε μεν ανοδικά 
στις εκπτώσεις, αλλά δεν ξεπέρασε το 20% (Πίνακας 
3 και Διάγραμμα3).

• Αντίστοιχα, για μία στις δύο επιχειρήσεις των 
οποίο ο κύκλος εργασιών κινήθηκε πτωτικά, η συρ-
ρίκνωση δεν υπερέβη το 20%. Η σχετικά βελτιωμένη 
εικόνα που εμφανίζεται συγκριτικά με τις θερινές 
εκπτώσεις του 2020 συνηγορούν υπέρ της επιβρά-
δυνσης της πτώσης του τζίρου, μετά τη συντριπτική 
μείωση πέρυσι (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4). 

• Για την πλειονότητα των επιχειρήσεων (60%) η 
αγοραστική κίνηση είναι καλύτερη κατά το εκπτωτικό 
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, συμπεριφορά που επα-
ναλαμβάνεται συστηματικά όλα τα προηγούμενα έτη 
(Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4).

• Για έξι στις δέκα επιχειρήσεις (59%) ο Ιούλιος 
ήταν η καλύτερη περίοδος από πλευράς πραγματο-
ποίησης πωλήσεων, εύρημα που παρατηρείται πα-

ραδοσιακά και αφορά κυρίως τις πρώτες εβδομάδες 
των εκπτώσεων (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 5).

• Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η επισκεψιμότητα 
στα φυσικά καταστήματα αφού περισσότερες από τις 
μισές επιχειρήσεις σημείωσαν χαμηλότερη επισκεψι-
μότητα ακόμη και σε σχέση με πέρυσι, εξέλιξη που 
μπορεί να συνδέεται τόσο με το φόβο μετάδοσης της 
πανδημίας όσο και με την ευρύτερη αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής.

• Οι επιχειρήσεις έχουν εξοικειωθεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό με το κόστος προσαρμογής της επιχείρησης 
εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, μία 
στις πέντε εκτιμά το κόστος προσαρμογής ως υψηλό 
ή πολύ υψηλό όταν πέρυσι οι επιχειρήσεις αυτές ή-
ταν μία στις τρεις (Πίνακας 8 και Διάγραμμα 8).

• Πλέον, δύο στις τρεις επιχειρήσεις εκτιμούν ότι 
η χρήση μάσκας είτε επηρέασε θετικά, ενισχύοντας 
την εμπιστοσύνη, είτε δεν επηρέασε καθόλου τη λει-
τουργία της επιχείρησης στο χώρο του καταστήματος 
(Πίνακας 9 και Διάγραμμα 9). Η εικόνα αυτή είναι σα-
φώς βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, και μάλιστα σε 
έναν κλάδο όπου η χρήση μάσκας τηρείται σχεδόν 
καθολικά.

• Σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρή-
σεων εν μέσω πανδημίας, μία στις τρεις επιχειρή-
σεις θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθεί η μείωση 
των μισθωμάτων (ενοικίων). Επίσης, μία στις επτά 
επιχειρήσεις δηλώνει την προτίμησή της για την 
επιστρεπτέα προκαταβολή και ακολουθούν οι υπό-
λοιπες κατηγορίες.

• Μεγάλη αποδοχή των εμβολίων παρατηρείται 
στον κλάδο αφού τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και το προ-
σωπικό έχει εμβολιαστεί σε συντριπτικό βαθμό.

• Σε επίπεδο κλάδων, η εικόνα είναι μεικτή. Ο 
κλάδος των οικιακών συσκευών παρουσιάζει χειρό-
τερη εικόνα χωρίς να παρατηρούνται έντονες διαφο-
ροποιήσεις (Διάγραμμα 12). 

• Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις καταγράφο-
νται ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Οι καλύτε-
ρες επιδόσεις στη νησιωτική 
χώρα αλλά και στη  βόρεια 
Ελλάδα σχετίζονται με τον 
τουρισμό, ενώ στην Αττική οι 
κλιματολογικές συνθήκες και 
ο συνωστισμός φαίνεται ότι 
δεν λειτούργησαν θετικά προς 
την ενίσχυση της αγοράς (Διά-
γραμμα 13).

Η ταυτότητα της έρευνας: 
Η έρευνα ήταν τηλεφωνική 

με χρήση δομημένου ερωτη-

ματολογίου σε δείγμα 250 επιχειρήσεων που συμ-
μετείχαν στις θερινές εκπτώσεις και δραστηριοποι-
ούνταν στον οικιακό  εξοπλισμό, στα ψυχαγωγικά/ 
επιμορφωτικά είδη και στην ένδυση/ υπόδηση. Το 
δείγμα καθορίστηκε βάσει στρωματοποιημένης δειγ-
ματοληψίας σύμφωνα με τη δραστηριότητα και τη 
γεωγραφική περιοχή της επιχείρησης. 

7www.laosnews.gr10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2021: 
«Μερική επιβεβαίωση των προσδοκιών»

-Οι πιέσεις συνεχίζονται, για τους περισσότερους αν και με μικρότερη ένταση
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Και όμως η 
σωστή διατρο-
φή σε έναν 

αθλούμενο είναι το Α 
και το Ω  για να βρί-
σκεται σε καλή φυσι-
κή κατάσταση , αλλά 
και να διατηρεί τις 
δυνάμεις του κατά την 
διάρκεια του πρωτα-
θλήματος . Αυτό έγινε 
κατά την διάρκεια της 
προετοιμασίας της 
ομάδας στον Βώλακα. 
με τις οδηγίες ειδικού 
διατροφολόγου. 

“Είμαστεό,τιτρώμε”λέειένα
γνωστόρητόκαιειδικάγιατους
αθλητέςορόλοςτηςδιατροφής
είναι εξαιρετικά σημαντικός, α-
ποφέρονταςοφέληόπως:

• Βέλτιστα αποτελέσματα
στιςπροπονήσεις

•Πλεονεκτήματααπό τη δι-
ατήρησηφυσιολογικούσωματι-
κούβάρους

• Μειωμένη πιθανότητα
τραυματισμών

• Βελτιστοποίηση της από-
δοσηςστουςαγώνες

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά
τηνπροετοιμασία τηςΒασίλισ-
σας του Βορρά στο Βώλακα
Δράμας, οι ποδοσφαιριστές
της ομάδας παρακολούθησαν
την πολύ χρήσιμη ομιλία του
διατροφολόγου Αναστάσιου
Βαμβάκη (κλινικός - αθλητικός
διαιτολόγος - διατροφολόγος
RD, PgD,MSc, πιστοποιημέ-
νος ανθρωπομετριστής ISAK
LEVELII).

Την ευχή και ευλο-
γία του Μητροπο-
λίτη Δράμας κ.κ 

.Παύλου είχαν την τιμή να 
λάβουν  οι ποδοσφαιρι-
στές της Βασίλισσας του 
Βορρά, στο ξενοδοχείο 
όπου έχει καταλύσει η 
αποστολή για το βασικό 

στάδιο προετοιμασίας 
στον Βώλακα Δράμας.

ΟΣεβασμιώτατος με καταγωγή
απότηΒέροια,κατάκόσμοΑλέξαν-
δροςΑποστολίδης, εξέφρασετημε-
γάλη του χαρά να συναντήσει την
ομάδα της ιδιαίτερηςπατρίδας του
καιευχήθηκεσεποδοσφαιριστέςκαι
τεχνικό επιτελείο υγεία, δύναμη και
πάνταεπιτυχίες!

Οδηγίεςγιασωστήδιατροφή
πήρανοιπαίκτεςτηςΒέροιας

Την ευχή του Βεροιώτη
Μητροπολίτη Δράμας

κ.κ. Παύλου πήραν οι παίκτες
της Βέροιας



Μετά από μια 
χρονιά που 
σημαδεύτηκε 

από την πρόωρη διακο-
πή του πρωταθλήματος 
λόγω της πανδημίας, 
οι Αετοί Βέροιας επι-
στρέφουν στο γήπεδο 
με την ελπίδα πως δεν 
θα επαναληφθεί κάτι 
παρόμοιο και φέτος.

Η διοίκηση, το τεχνικό team
αλλά και οι αθλητές της ομάδας
συγκεντρώθηκανστοΔΑΚ “Βικέ-
λας” για τηνπρώτηπροπόνηση
τηςνέαςσεζόν,πουθαβρειξανά
τουςΑετούςστηΓΕθνική.

Τουςπροπονητές καιπαίκτες
υποδέχτηκε οΠρόεδρος της ο-
μάδας, Σίμος Γαβριηλίδης ενώ
παρόντες από τη διοίκηση ήταν
οΑντιπρόεδρος,ΑντώνηςΦωτιά-
δης,οΓ.Γ.ΚώσταςΚασάπηςκαι
ο έφορος και ΥπεύθυνοςΑπο-
στολών,ΧάρηςΧρυσάφης.

Στο τεχνικό teamφέτος είναι
ο head coach,Μάριος Γεωργιά-
δης, ο άμεσος συνεργάτης του
ΝτάνηςΤυριακίδης, ο γυμναστής

ΚωστήςΓαβριηλίδηςπουαντικα-
θιστά τον ΓιάννηΤζιουμάκηπου
βρίσκεται σε επαγγελματική α-
ποστολή στο εξωτερικό, ενώ α-
πουσίαζε λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων ο συνεργάτης,
ΣωτήρηςΣτογιάννος.

Από τους παίκτες, άπαντες
ήταν παρόντες και απομένει η
προσθήκη ενός ακόμη παίκτη
πουαγωνίζεται στηθέση “4” για
ναολοκληρωθείτορόστερ.

Πριν την προπόνηση, που
περιελάβανε τρέξιμο, βάρη και
ασκήσεις με τη μπάλα, οΠρόε-
δρος Σίμος Γαβριηλίδης μίλησε
στουςπαίκτεςκαι τουςευχήθηκε
για τη νέα σεζόν, μιλώντας για
ένα έμψυχο δυναμικόπου συν-
δυάζειτηνεμπειρίαμετονενθου-
σιασμό,τονίζοντας ιδιαίτεραπως
τέσσεριςαθλητέςαπότηνΑκαδη-
μία συμμετέχουν στηνπροετοι-
μασίατουΑνδρικούτμήματος

Στη συνέχειαπήρε τον λόγο
οπροπονητής,ΜάριοςΓεωργιά-
δηςπουμίλησεγιατηδιαδικασία
πουθαακολουθηθείόσοναφορά
τηνπροετοιμασίααλλάκαιτηδι-
εξαγωγήφιλικώναναμετρήσεων,
μετησυμπλήρωσηδύοεβδομά-
δωναπότοπρώτοστάδιο.

Στους παίκτες μίλησε και ο
Ντάνης Τυριακίδης, ένα πρό-

σωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με
τουςΑετούς Βέροιας, ο οποίος
αναφέρθηκε στην ανάγκη υλο-
ποίησης του τεχνικού πλάνου.,
δίνονταςέμφασηστηνπειθαρχία
στο πρόγραμμα προετοιμασίας
καιπροπονήσεων.

ΣτουςΑετούςΒέροιας
οΆγγελοςΓάτσος,

παραμένειστορόστερ
οΚωνσταντίνοςΓκίτκος

ΗδιοίκησητωνΑετώνΒέροι-
αςείναιστηνευχάριστηθέσηνα
ανακοινώσει τηναπόκτησηενός
ταλαντούχουαθλητή.

Ο λόγος για τονΆγγελο Γά-
τσο,τοννεαρόguardπουεντάσ-
σεταιστορόστερμευποσχετική
από τον Εδεσσαϊκό, με τον ο-

ποίο αναδείχτηκε πρώτος σκό-
ρερ στη Β ΕΚΑΣΚΕΜ τη σεζόν
2019/2020,πετυχαίνονταςσυνο-
λικά344πόντους.

Είναι ο γιος του αείμνηστου,
Γιώργου Γάτσου ο οποίος διε-
τέλεσε επί χρόνιαπροπονητής,
στενόςφίλοςκαισυνεργάτηςτου
προπονητή τωνΑετώνΒέροιας,
Μάριου Γεωργιάδη ο οποίος και
εισηγήθηκε την απόκτηση του
Άγγελου.

Την ίδιαώρα,στους “ασπρό-
μαυρους”παραμένει οΚωνστα-
ντίνος Γκίτκος, ο 19χρονοςπου
αποκτήθηκε πέρσι από τον συ-
μπολίτηΑΟΚ και αποτελεί έναν
απότουςαθλητέςπουεμπιστεύ-
εται πολύ οπροπονητής και το
τεχνικόεπιτελείο.
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον διαγράφεται 

δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

στη θέση τους , δεν μένει μόνο οι μικροί αθλητές 
να γεμίσουν με χαμόγελο τους χώρους μας!

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Μπάσκετ γ’ εθνική

ΞεκίνησεηπροετοιμασίατωνΑετώνΒέροιας
Δήλωσε συμμετοχή

στο βαθμολογούμενο money prize 
«ΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPEN»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη και ξεκίνησαν οι δηλώσεις για το
βαθμολογούμενο τουρνουά τένιςΑνδρών-Γυναικων«ΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑ
OPEN»2021,πουθαδιοργανωθεί από την Γ’Ενωση και τον Γ.Α.Σ
ΚαράτεΕρμήςμετηνυποστήριξητηςεφημερίδαςΛΑΟΣ,στα5green
setγήπεδατουΔΑΚΜακροχωρίουΒέροιαςστις7με12Σεπτεμβρίου.

Στοσυγκεκριμένο τουρνουάμπορούν νασυμμετέχουν όσοι είναι
γεννημένοιτο2007καιπριν,ενώοισυμμετέχοντεςέχουντηνευκαιρία
νασυγκεντρώσουνβαθμούςγιατοεπόμενοπανελλήνιοπρωτάθλημα
ανδρών-γυναικών,αλλάκαιναδιεκδικήσουνταχρηματικάέπαθλασε
όλεςτιςκατηγορίες(μονά-διπλά).

Ημεγάληεπιτυχίατου1ουΛΑΟΣΒΕΡΟΙΑOPENτο2019με70
συμμετοχέςαπόόλητηνΕλλάδα,συνεχίζεταικαιφέτοςμεπροσθήκη
τηςκατηγορίαςδιπλάγυναικώνκαιμικρούςτελικούςσταμονάμεεπι-
πλέονχρηματικάέπαθλα.

Έλακι εσύσεμια γιορτή του τένιςστηνημαθιώτικηπρωτεύουσα
παίξεκαικέρδισεεμπειρία,εντυπώσεις,βαθμούςκαιmoneyprize!!!

Ξεκινούν οι προπονήσεις
στην ομάδα Βόλεϊ

του Ποσειδώνα Βέροιας
ΟΑΣ Ποσει-

δώνας Βέροιας
ανακοίνωσε την
έναρξη τωνακα-
δημιών του και
τωναγωνιστικών
του τμημάτων!
«Τηρώντας όλα
τα μέτρα ασφα-
λείας που βάζει
η ΓΓΑ με υπευ-
θυνότη τα  κα ι
σεβασμό,  προ-
έχει η υγεία και
η ασφάλεια των
αθλητριών μας»
αναφέρει η ανα-
κοίνωση. Οι εγ-
γραφές γίνονται
στο2γυμνάσιο(Προμηθέας)

Σάββατο-Κυριακή10-12π.μ.
ΣαςπεριμένουμεστομαγικόκόσμοτουΒόλεϊ!!
Πληροφορίες:(ΛουκάςΣτέργιος)6974191577.



Παλιές Δόξες» 
στον Φίλιππο: 
Τεχνικός Διευ-

θυντής ο Τέο Παυλίδης 
– Ανέστης Δομπρής και 
Μάριος Κατικαρίδης το 
προπονητικό team της 
ανδρικής ομάδας

Είμαστεστηνευχάριστηθέση
να ανακοινώσουμεπως οΘεό-
δωρος (Τέο) Παυλίδης πρόκει-
ται να αναλάβει χρέη Τεχνικού
Διευθυντή στονΦίλιππο για τη
νέα αγωνιστική χρονιά, τόσο
στα τμήματα υποδομών, όσο
καιστηνανδρικήομάδα, ενώ το
ρόλο τουπροπονητικού τιμ για
τηνHandball Premier, αναλαμ-
βάνουνοΑνέστηςΔομπρήςμαζί
μετονΜάριοΚατικαρίδη.

ΟΤέοθεωρείταιιστορικάαπό
τουςκαλύτερουςπαίκτεςτουΦι-

λίππου και της
Εθνικήςομάδας,
μετρώνταςπολ-
λές κατακτήσεις
τίτλων, τόσοως
παίκτης,όσοκαι
ωςπροπονητής,
όλες με την ο-
μάδα τουΦιλίπ-
που.

Ο παλαίμα-
χος άσσος της
Εθνικής ομάδας
και του Φιλίπ-
που,  Ανέστης
Δομπρής, ο ο-
ποίος βρίσκεται
ανελλιπώς στο
πλευρό του Συλλόγου, είτε ως
βοηθόςείτεωςΓενικόςΑρχηγός,
φέτος,μαζίμετονπρώηναθλητή
τουΦιλίππου, γυμναστή, προ-
πονητή και επιστημονικά καταρ-
τισμένομε εμπειρία κι εξειδίκευ-

σηστοχάντμπολ,ΜάριοΚατικα-
ρίδη,θαπιάσουντο«τιμόνι»της
ανδρικήςομάδας!

Τέο,Ανέστη καιΜάριε, ευχό-
μαστε κάθε επιτυχίαστοδύσκο-
λοέργοσας!
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από30-08-2021 

μέχρι 05-09-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα 
γυναικών αγω-

νίστηκε η αθλήτρια 
Κιάτση Αικατερίνη του 
Φιλίππου Βέροιας  που 
πραγματοποιήθηκε στη 
Μίκρα Θεσσαλονίκης.

ΗαθλήτριατουΦιλίππου,αν
καιαπείχεγιααρκετόκαιρόαπό
το αγωνιστικό ταπί λόγω παν-
δημίας, έδωσε τον καλύτερο της
εαυτόκαικατάφερεναξεχωρίσει.
Πέρασε σε 4 τελικούς οργάνων

(στεφάνι,μπάλα,κορίνες,κορδέ-
λα)καικατέκτησετοχάλκινομε-
τάλλιοστοπρόγραμμαμεμπάλα
πετυχαίνοντας 19. 000βαθμούς
καθώςκαι ταμόρια για τιςμετέ-
πειτασπουδέςτης.

Συνολ ικά ,  συγκέντρωσε
58.000 βαθμούς στις 2πρώτες
μέρεςτουαγώναστοσύνθετοα-
τομικό,κατακτώνταςτην8ηθέση
μαζί με τις επίλεκτες αθλήτριες
της ΕθνικήςΟμάδας. Παρά τις
δύσκολεςσυνθήκεςκαιτοντραυ-
ματισμό της στη μέση, μεπολύ
πείσμα και ζήλο κατάφερε να ε-
κτελέσει την 3η μέρα των αγώ-
νων ένα σπουδαίο πρόγραμμα
στο στεφάνι που συγκέντρωσε

17.200βαθμούς(8ηθέση),ενώ
στοπρόγραμμα με κορίνες συ-
γκέντρωσε 17.000 κατακτώντας
την 6η θέση.Αποφασισμένη να
διεκδικήσει μια θέσηστο βάθρο
έδωσε τον καλύτερο της εαυτό
στημπάλα, κατάφερε νασυγκε-
ντρώσει 19.000 βαθμούς και να
ανέβειτοπολυπόθητοσκαλί.

Οιπροπονητές τουΦιλίππου
ΜωυσιάδουΚατερίνακαιΜιχαήλ
Γκέρμαν δήλωσαν βαθιά συγκι-
νημένοιμετοαποτέλεσμα.Ένας
όμορφος κύκλος έκλεισε με τον
καλύτεροτρόποπαράτιςδυσκο-
λίες, καθώς η αθλήτρια με την
πανδημία έμεινε εκτός γυμνα-
στηρίου για ενάμιση χρόνο, δε

συμμετείχεσεπροπονήσειςούτε
αγώνες.Ήτανμιααπότιςκαλύ-
τερεςαθλήτριεςτηςγενιάςτης,η
επαναφοράόμωςήτανπολύδύ-
σκοληκαιεπικίνδυνηλόγωτραυ-
ματισμών. Όμως, αποδείχθηκε
ότι είναι παιδί αγώνων και άξια
αθλήτριαπουμπόρεσεδιακριθεί
παρόλα τα εμπόδια που υπήρ-
χαν.

ΗΡυθμική τουΦιλίππου και
οπρόεδροςτουτμήματοςΠαπα-
νώταςΝίκοςσυγχαίρειτηναθλή-
τριαΚιάτσηΑικατερίνηκαθώςκαι
τους προπονητές για τον άθλο
τους και την αξιόλογη δουλειά
τους.

ΧάλκινομετάλλιογιατηνΚιάτσηΑικατερίνη
τουΦιλίππουΒέροιαςστηνρυθμικήγυμναστική

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
30/08/2021 έως 03/09/2021

ΣτοΔημοτικό ΙατρείοτουΔήμουΒέροιας προσφέρονταιΥπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείαςσεανασφάλιστουςκαιάπορουςπο-
λίτεςτουΔήμουΒέροιας,απόεθελοντέςεπαγγελματίεςυγείας.Γιαπλη-
ροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
νατηλεφωνούνστοτηλεφωνικόνούμερο23313-53821και53809.Για
ναεπισκέπτονται τοΔημοτικό Ιατρείοοιενδιαφερόμενοι,πρέπει
πρώτανακλείνουνραντεβού,  λόγω τωνπεριοριστικώνμέτρων
κατάτουκορωνοϊού(Covid-19).

Πήραν πιστοποιητικό 
Πανσερραϊκός και Πιερικός

ΗΕπιτροπήΕπαγγελματικούΑθλητισμού χορήγησεπιστοποιητικό
συμμετοχήςSuperLeague2σεΠανσερραϊκόκαιΠιερικό.

Αναλυτικά:
«ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο77Ν.2725/99όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 -

213.131.6162
email:eea.temp.gga@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ
(α)ΗΕπιτροπήχορήγησεπιστοποιητικόστιςκάτωθιΠΑΕ:
ΠΑΕΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΠΑΕΠΙΕΡΙΚΟΣ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝικόλαοςΤζουλάκης»

Πανελλήνιοποδοσφαιρικότουρνουά
Κ14καιΚ16απότηνΑκαδημία
τουΑστέραΑλεξάνδρειας

ΗΑκαδημία τουΑστέραΑλεξάνδρειαςδιοργανώνειπανελλήνιοπο-
δοσφαιρικό τουρνουάστις αθλητικές εγκαταστάσεις τουΔ.Δ.Νησίου
στις11και12ΣεπτεμβρίουπρωίκαιαπόγευμαγιατατμήματαΚ14και
Κ16.Θατηρηθούνόλαταυγειονομικάπρωτόκολλαμεβάσητιςισχύου-
σεςυποδείξειςκαιαποφάσειςτουΥπουργείουΥγείαςκαιΕΟΔΥ.

Δηλώσειςσυμμετοχήςστο6937295972(ΧουρσουζίδηςΠόλυς)

Τετάρτη 01-09-2021

14.30-21.00 ΛΙΑ-

ΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ -

ΟΣ ,  Κ ί μωνος  1 ,

2331072677

14.30-21.00 ΜΑ-

ΖΑΡΑΚΗ, Παπάγου

(Δ.  Νοσοκομε ίο ) ,

2331023200

19.00-08.00ΜΠΑΛΙΟΥΜΑΡΙΑ, Μαλακούση 18,

2331029759

Φαρμακεία

Ανέλαβαν τον Φίλιππο Βέροιας
παλιές δόξες της ομάδας
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Ο σύλλογός Μέριμνα Ατό-
μων με Αυτισμό, μας είχε την 
ευκαιρία να συμμετέχει στο 
μοναδικό κατασκηνωτικό πρό-
γραμμα στην Ελλάδα ,όπου 
άτομα με ΕΕΑ(ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες ) και αναπη-
ρία εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 
τυπικής κατασκήνωσης! Ένα 
πρωτοποριακό πρόγραμμα 
που σχεδίασαν και υλοποίη-
σαν από κοινού το Εργαστή-
ριο Προσαρμοσμένης Φυσι-
κής Αγωγής του ΤΕΦΑΑ Σερ-
ρών(ΑΠΘ) και η κατασκήνωση 
YUPPI CAMP στην Κρυοπηγή 
Χαλκιδικής.

Τα παιδιά μας είχαν τη δυ-
νατότητα να συμμετέχουν σε 
ποικίλες δραστηριότητες όπως 
,μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαι-
ρο, κολύμβηση, θεατρικό παι-
χνίδι, εικαστικά, χορό. Συμμε-
τείχαν σε extreme sports ( flying fox και τοίχο αναρρίχησης), τοξοβολία, 
υπήρξε η δραστηριότητα επίδειξης και εκμάθησης Παραολυμπιακών 
Αθλημάτων. Διδάχθηκαν τα αθλήματα του Goalball και του Sitting_
Volleyball, παράλληλα με τις προσαρμογές των αθλημάτων της κολύμ-
βησης του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης καλλιεργώντας με 
αυτό τον τρόπο το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα. Συμμετείχαν 
σε καινοτόμα δημιουργικά εργαστήρια γεωλογίας ,χόρεψαν, γέλασαν…
έκλαψαν από χαρά…Ξεπέρασαν τις φοβίες τους δοκιμάζοντας νέα 
πράγματα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και τις προσδοκίες μας, καθώς 
κάθε λεπτό μας εξέπλητταν με τις δυνατότητές τους! Γνώρισαν νέα άτο-
μα, μικρούς και μεγάλους, κατασκηνωτές και στελέχη με τα οποία ανέ-
πτυξαν σχέσεις φιλικές και κοινωνικοποιήθηκαν. Κατάφεραν με θέληση 
και υπομονή να γίνουν ενεργά μέλη της κατασκηνωτικής κοινωνίας. Η 
ζωή, έστω και για λίγες μέρες, μακριά από το οικείο περιβάλλον έδωσε 
το έναυσμα στα παιδιά να αναπτύξουν διαδικασίες αυτόνομης διαβίω-
σης. Σε αυτό το δεκαήμερο κατασκηνωτικής ενσωμάτωσης τα παιδιά 
μας διδάχθηκαν αλλά και δίδαξαν, γίνανε κοινωνοί της διαφορετικότη-
τας και κέρδισαν την αποδοχή, το σεβασμό και την αλληλεγγύη. Από 
καρδιάς ευχαριστούμε την κυρία Χριστίνα Ευαγγελινού, καθηγήτρια 

προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, επιστημο-
νική υπεύθυνη του προγράμματος και όλους τους συνεργάτες της και 
τους συνοδούς μας, για την επιστημονικότητα ,εξειδίκευση και κυρίως 
για την αγάπη και την αφοσίωση που έδειξαν σε όλα τα παιδιά. Όλοι 
μαζί εργάστηκαν και συντονίστηκαν ώστε να επιτευχθούν οι θεμελιώ-
δεις στόχοι του προγράμματος όπως, η αλληλοαποδοχή, η απρόσκο-
πτη συνύπαρξη, η ικανοποίηση των κινητικών ,μορφωτικών ,κοινωνι-
κών και συναισθηματικών αναγκών όλων των παιδιών. Ευχαριστούμε 
την κατασκήνωση της YUPPI CAMP στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ,για τη 
ζεστή και ανθρώπινη φιλοξενία της.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας για τους συνοδούς-εκ-
παιδευτές του συλλόγου μας, οι οποίοι και έγραψαν τα παρακάτω λόγια 
για την εμπειρία τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα :

«Το πρωτοποριακό πρόγραμμα κατασκηνωτικής ενσωμάτωσης στη 
yuppi camp επιδίωξε και πέτυχε να καλλιεργήσει αισθήματα αλληλεγγύ-
ης, σεβασμού και αποδοχής στη διαφορετικότητα στους συμμετέχοντες 
κατασκηνωτές. Οι δραστηριότητες ενθάρρυναν διαδικασίες συνεργατι-
κής μάθησης, αυτόνομης διαβίωσης κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης 
φιλικών σχέσεων και αναμνήσεων αναλλοίωτων στο χρόνο. Για εμάς 
τους συνοδούς η συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μεί-

νει χαραγμένη στην ψυχή και στο μυαλό μας. Δεθήκαμε συναισθηματικά 
με τα παιδιά μας ακόμα περισσότερο, γνωρίσαμε καλύτερα την Τάνια, 
τη Γεωργία, τη Μορφούλα, το Θοδωρή, τον Νεόφυτο, τον Αποστόλη! 
Ήρθαμε σε επαφή με νέες εμπειρίες μέσω των παιδιών και βιώσαμε 
πλήρως την ενσωμάτωση! Η χαρά που καθρεφτιζόταν στα πρόσωπά 
τους ήταν η δική μας ικανοποίηση, η επίτευξη του δικού μας στόχου να 
βλέπουμε μόνο χαμόγελα! Ζήσαμε μια ξεχωριστή εμπειρία με συνταξι-
διώτες τα παιδιά μας και καπετάνιο την αγάπη!»

(Ολυμπία Λαγοπούλου ,φιλόλογος ειδικής αγωγής ,Υπεύθυνη Κδαπ 
ΑμεΑ ΜΑμΑ

Κωνσταντίνος Μουσένας ,β.εργοθεραπευτής στο κδαπ αμεα ΜΑμΑ 
Ελένη Τενεκετζίογλου ,Δασκάλα Ειδικής Αγωγής κδαπ αμεα ΜΑμΑ 
Αγγελική Παπαδοπούλου ,Γυμνάστρια Ειδικής Αγωγής, Κδαπ αμεΑ 

ΜΑμΑ
Αντωνία Τρίγκα,συνοδός ,αδερφή ωφελουμένης συλλόγου).
Τα παιδιά μας αναχώρησαν με τις βαλίτσες τους γεμάτες υπέροχες 

αναμνήσεις και ανυπομονούν να περάσει γρήγορα ο καιρός για να ξα-
ναπάνε κατασκήνωση!

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου πάλι!!!
Με εκτίμηση το ΔΣ 

Προσφορά σχολικών ειδών 
από την Ένωση Αστυνομικών 

Ημαθίας στα τέκνα των μελών της

Την Κυριακή  29 Αυγούστου 2021, στον 
πολυχώρο «Άρωμα Πόλης» στη Βέροια, 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημα-
θίας, πραγματοποίησε Ημερίδα για τους 
γονείς αστυνομικούς, τα τέκνα των οποί-
ων θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού, με 
θέμα την «Προετοιμασία για την ομαλή 
ένταξη στην πρώτη δημοτικού και στη νέα 
σχολική χρονιά» Οι πρώτες μαθησιακές 
δυσκολίες – προσαρμογή στο σχολείο», με 
ομιλήτρια την ειδική παιδαγωγό και Λογοθεραπευτή κα Λουκία Χατζηβασιλείου, υπεύθυνη των κέντρων Κλε-
ψύδρα, καθώς και « Τη σημασία της οριοθέτησης στη ζωή των παιδιών» από την ψυχολόγο των κέντρων 
Κλεψύδρα κα Ευθυμία Αγγελακοπούλου!

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, χορηγήθηκαν σχολικές τσάντες και γραφική ύλη σε όλα τα παιδιά της Α΄ 
Δημοτικού, με τις ευχές όλων μας για μία καλή σχολική σταδιοδρομία!

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 
«Η δύναμη της κατασκηνωτικής ενσωμάτωσης»

Συμμετοχή της Ευξείνου Λέσχης 
Νάουσας στην  έκθεση 

«ΚΑΛΛΟΣ - Η Υπέρτατη Ομορφιά»
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο 

πλαίσιο της σειράς των πρωτοποριακών, 
αρχαιολογικών εκθέσεών του με επίκεντρο 
τον Άνθρωπο και σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
παρουσιάζει την εμβληματική, αρχαιολογι-
κή έκθεση «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορ-
φιά». Στην έκθεση συμμετέχει με το πα-
λαίτυπο «Θεοφράστου Άπαντα», έκδοσης 
Άλδου του Μανουτίου, η Εθνική Βιβλιοθή-
κη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» της 
Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 29 Σε-
πτεμβρίου 2021 έως τις 16 Ιανουαρίου 
2022. Περιλαμβάνει 300 αρχαιότητες από 
Μουσεία και Συλλογές της Ελλάδας, της Ι-
ταλίας και του Βατικανού και διαρθρώνεται 
σε δύο μεγάλες ενότητες, τον Καλλωπισμό 
και το Κάλλος. 

Μέσα από μια σειρά 300 εμβληματι-
κών αρχαιοτήτων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, παρουσιάζονται οι διάφορες 
πτυχές της έννοιας του «Κάλλους» στην 
καθημερινή ζωή και τη φιλοσοφική σκέψη 
της αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για μια 
ιδιαίτερα σημαντική και μεγάλη σε έκταση 
έκθεση που θα καταλάβει όλους τους εκ-
θεσιακούς χώρους του Μουσείου. 

Η αρχαία ελληνική λέξη «Κάλλος» ση-
μαίνει «ομορφιά» και συσχετίζεται τόσο με το γυναικείο όσο και με το ανδρικό φύλο. Ωστόσο, η έννοια 
του «Κάλλους» στην υπέρτατη διάστασή της, δεν είναι απλώς μια λέξη που σημαίνει μόνο «ομορφιά». 
Είναι ένα ιδεώδες που αναπτύχθηκε στην αρχαία ελληνική σκέψη, εκφράστηκε μέσα από τα ποιήματα 
των επικών (8ος αι. π.Χ.) και λυρικών (7ος – 6ος αι. π.Χ.) ποιητών και αποκρυσταλλώθηκε σταδιακά 
στα κείμενα των φιλοσόφων του 5ου/4ου αι. π.Χ. και εξής, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό ως συνδυα-
σμό της φυσικής εμφάνισης και των αρετών της ψυχής. Σε αυτή τη διάσταση του «Κάλλους» επικεντρώ-
νεται και η έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της αρχαίας Ελλάδας 
στον καθορισμό της έννοιας της «ομορφιάς» μέχρι και σήμερα.

Επιμέλεια έκθεσης: Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης & Δρ. Ιωάννης Δ. Φάππας
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο
διαμερίσματα στο Μα-

κροχώριΒεροίαςαπό80

τ.μ. τοκαθένα,σεκαλή

κατάσταση και σε τιμή

ευκαιρίας 48.000 ευρώ

καιταδύοδιαμερίσματα.

Πληρ.τηλ.:6987234784

και6987239560.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 91 τ .μ.  στην

οδό Ηρακλέους (Α-

κρόπολη)στηΒέροια

στο ισόγειο σε άρι-

στη κατάσταση.Πλη-

ροφορίες τηλ.: 6944

910329.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα σταΑστικά 88

τ.μ. 50.000 ευρώ, δι-

αμπερές ,  κόπλαμ ,

χ ω ρ ί ς  α σ α ν σ έ ρ .

Τηλ.:  6945 122583

Euromesitiki.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  μονο-
κατοικία 200 τμ,στη

Φυτε ιά με πανορα-

μ ική  θέα ,  σε  ο ικό -

πεδο 1.500 τ.μ.  Τι-

μή ευκαιρ ίας.  Τηλ. :

2 3310  93389  κο ς

Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,

άρ ιστο,  85 τ .μ . ,  χ .

ασανσέρ, στην Μη-

τ ρόπολη ,  σ ε  τ ι μ ή

ε υ κα ι ρ ί α ς  3 8 . 0 0 0

ε υρώ .  Τηλ . :  6 945

122583.

ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι α -

μέρισμα κοντά στο

Μουσε ίο ,  90  τ . μ . ,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Τηλ.κέντρο 2331350100
ΓραφείοΑντιπεριφερειάρχη 2331350102
Πυροσβεστική 23310199,2331068400
Νοσοκομείοκέντρο 2331351100
Νοσοκομείοπληροφορίες 2331351210
Νοσοκομείοραντεβού 2331351400
ΕΚΑΒ 166
ΔΕΥΑΒ 2331078.824
ΔΕΥΑΒΒλάβες 2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ(βλάβες)απόσταθερό 11500&1
ΔΕΔΔΗΕ(λοιπέςυπηρ.) 2331074800
ΟΤΕΒλάβες 121κλήσηαπόσταθερό
ΟΤΕΒλάβες 13888κλήσηαπόκινητό
ΚΤΕΛ(Υπεραστικά) 2331022.342
ΚΤΕΛ 14505
ΚΤΕΛ(Αστικά) 2331022.282
ΟΣΕ 2331024.444
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062.555-2331062.666
ΤΑΞΙ(πιάτσαΚΤΕΛ) 23310-75151
ΔΟΥΒΕΡΟΙΑΣ(Γραμματεία) 2331353124
 2331353125
ΤΕΛΕΤΩΝΓ.ΚΟΥΡΕΑ 2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891,2331023322
Α’ΚΑΠΗ 2331028.664
Β’ΚΑΠΗ 2331021.286
ΔασαρχείοΒέροιας 231330-9636έως9640
και231330-9642έως9650
Δ/νσηΔασών 2331026385,26394
Δ/νσηΥγείας-Πρόνοιας 2331078296,78297
ΤμήμαΣυγκοινωνιών: 2331353416,7
Τελωνείο 2331072.256
ΙδιωτικόΚΤΕΟHELLAS
(ΠολυκλαδικάΛύκεια) 2331060.066
Ι δ ιωτ ι κό  ΚΤΕΟ  Β έρο ι α ς  (Μακροχώρ ι )

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 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
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

ΤΜΗΜΑΑΣΦΑΛΕΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.588,2331076.655
Υποδιοικητής: 2331076.658
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.653
Γραμματεία: 2331076.656
ΓραφείοΑλλοδαπών: 2331076.657

ΤΜΗΜΑΤΡΟΧΑΙΑΣΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331071.071,2331076.665
Υποδιοικητής: 2331076.667
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.669
Γραμματεία: 2331076.663
Γραμ.(Μοτοποδήλατα): 2331076.664
ΤμήμαΣυνοριακήςΦύλαξηςΓεωργιανών 2331098000

Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
ΓραφείοΔημάρχου: 2331350505
ΑντιδήμαρχοςΑνάπτυξηςκαιΟικονομικών: 2331350632
ΤμήμαΚαθαριότητας-Ανακυκλώσιμωνυλικών

2331350634,2331350595
ΤμήμαΠράσινου-Δασών 2331350606
ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας: 2331350618
ΑντιδήμαρχοςΠαιδείας: 2331353511
ΠρόεδροςΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350536
ΓραφείοΔημοτολογίων: 2331350550
ΓραφείοΛηξιαρχείου: 2331350546
ΓραφείοΔημοτικούΣυμβουλίου: 2331350529
ΓραφΑδειώνΚαταστημάτων: 2331350564
Κ.Ε.Π.: 2331350000
ΔημοτικήΑστυνομία 2331350610

Δήμος Νάουσας  Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 2332350300
Fax: 2332024260
ΚΕΠ: 2332350000,2332350011,
2332350015,2332350016

Δήμος Αλεξάνδρειας
ΔημαρχείοΑλεξάνδρειας: 2333350100
Δημοτολόγιο 2333350150
Ληξιιαρχείο 2333350130
Πρωτόκολλο 2333350151
ΔιεύθυνσηΔιοικ.Υπηρεσιών 2333350144
ΓραφείοΠροσωπικού 2333350122
ΓραφείοΔημ.Συμβουλίου 2333350142

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ  πω-
λείται οικόπεδο 1
στρέμμα με ημιτε-
λές κτίσμα 91,50
τ.μ., με αποθήκη
εκτός σοιτ ιού 25
τ.μ.,  με υπέροχη
θέα χωρίς εμπό-
δια, περιφραγμένο,
συρταρωτή πόρτα,
πλήρως τακτοποι-
ημένο.Τιμή 95.000
ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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34.000 ευρώ.Τηλ.: 6934

888738ΜεσιτιοκόΑκίνη-

ταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-

ρασεπλαγιά,μεθέατον

Αλιάκμονα, στην πλατεία

του χωριού. Πληρ. Τηλ.

6981058526.

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  α γ ρό ς
χέρσος11.000τ.μ.στον

Άγ ιο  Γεώργ ιο ,  θέση
«ΣΥΚΙΕΣ» τιμή 15.000
ε υ ρώ .  Τη λ . :  6 9 4 5
122583,Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο170€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Θαείναιελεύθεροαπό1/09/2021.

Κωδ: 23132 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γκαρσονιέραεπιπλωμένησυνολικήςεπιφά-
νειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμένος.Αποτελεί-
ταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνακαι
Μπάνιο .Είναικατασκευασμένητο1972και
διαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιματιστικό ,
έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλάτζάμια
καιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,Τιμή:200
€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαιδευτικός.

Κωδ:107053-ΒέροιαΚέντροΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
54τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1
υπνοδωμάτιο,σαλοκουζίνα,μπάνιο .Είναι
κατασκευασμένητο1978μεενεργειακήκλάση
Δκαιδιαθέτειθέασεπάρκο,κουφώματααλου-
μινίουσυρόμενα,πατώματααπόμάρμαροκαι
ξύλο,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
τέντες,διπλάτζάμια,ανοιχτωσιά,μπαλκόνια4
τ.μ.-Τιμή:220€.

Κωδ:115434-ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕΝΟΙΚΙΑ-
ΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας55
τ.μ.στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένητο1982καιθατοποθετηθούν
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεΗλ.Συσκευές,Τέντες,Μπαλκόνια10
τ.μ.-ηθέρμανσημεκλιματιστικόΤιμή:220€.

Κωδ:23449ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διαμέρισμα75
τ.μ.,κατασκευή1983,2υ/δ,2οςόροφος,με
απεριόριστηθέαστονκάμπο,καλοδιατηρη-
μένο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίουκαιμε
ανελκυστήρα,ενεργειακήςκλάσηςΕ,έχειμία
ντουλάπα, άνετουςχώρουςκαιμεparking
πιλοτής ,διαμπερές,σεπολύκαλήγειτονιά,
μόνο250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρι-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφά-
νειας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτεί-

νεταισεδύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.
Ο1οςόροφοςαποτελείταιαπόμίατεράστια
σαλονοκουζίναμαζίμετραπεζαρίακαιένα
πολυτελέστατομπάνιοκαιο2οςόροφοςο

οποίοςεπικοινωνείμεεσωτερικήσκάλα,απο-
τελείταιαπό3υ/δ,ένανεπιπλέονχώροσαν
αποθήκηκαιέναμπάνιοακόμη.Καιταδυο
μπάνιαδιαθέτουντζακούζι.Είναισεάριστη
κατάσταση,μεενδοδαπέδιαθέρμανση,με
ύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπουδιαχέεται
στοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,μεγάλες
βεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίομί-
σθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράεν-
διαφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-
ΤΑΙνεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλω-
μένηκαιμεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικής
επιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτε-
λείταιαπό2υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1Μπάνιο
καιWC.Είναικατασκευασμένητο1998και
διαθέτειθέρμανσηατομική-Πετρέλαιο.Έχεια-
περιόριστηθέα,τακουφώματατηςσυνθετικά,
μεδιπλάτζάμια,διαθέτειτζάκι,αποθήκηκαι
μεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  ,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-

πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικα-
τασκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλή
γειτονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ.

Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται
αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

ΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1ος
ορ..Αποτελείταιαπό2Χώρους,Είναικατα-
σκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚουφώματα
Αλουμινίουσυρόμεναμεδιπλάτζάμιακαιμία
αποθήκη-Τιμή:150€.

ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ., 1ος
όροφοςυπερυψωμένος,σεσημείομεγάλης

εμπορικότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,
μεWC,σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανση
τουμεκλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαι
πλήρωςεπιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίες
στα250€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτη-
τους,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστα-
σημε2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα
700€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνο
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106023ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Κατάστημασυνολικήςεπιφάνειας25τ.μ.Ισό-
γειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.Βρίσκε-
ταισεμεγάλοεμπορικόδρόμοκαισεσημείο
εξαιρετικήςπροβολής,σπάνιοκατάστημα,με
πολύλογικόμίσθωμαμόνο270€.Αποκλειστι-
κήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106001ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κοντάστονΑγ.Αντώνιο,κατάαποκλειστικό-
τηταΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
θέρμανσηΚλιματισμός,-Τιμή:200€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
Πεζόδρομο τηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγια
υγειονομικούενδιαφέροντος62τ.μ.καθ.Ισό-
γειοκαι30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο
400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:14267-στηνΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙ-

ΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνο-
λικήςεπιφάνειαςμε113τ.μ.μικτάκαι90τ.μ.
καθαρά, 1οςορ.Αποτελείταιαπό2Υπνο-

δωμάτιαμεγάλα Σαλονοκουζίνα,αποθήκη
καιμεγάλομπάνιο .Είναικατασκευασμένο
το1995καιδιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομημε
σόμπα,ΚουφώματαΑλουμινίουκαινούργια,
ΑνελκυστήρακαιθέσηστάθμευσηςστηνΠυ-
λωτή,έχειεπίσηςκαιΗλιακόθερμοσίφωνα.
προσφέρεταισετιμήευκαιρίαςμόνο55.000€.

Κωδ:14298 -ΠΑΝΟΡΑΜΑ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότητανεόδμητοοροφοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας119τ.μ.σεδυόρο-
φηοικοδομή1οςΥπερυψωμένος.Αποτελείται
από3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνακαιδύο
Μπάνια .Είναικατασκευασμένοτο2005και
διαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρελαίου,έχει
ΑπεριόριστηΘέα,ΚουφώματαΣυνθετικά,Κλει-
στόΠάρκινγκμεγάλομετηλεχειριστήριο,κήπο
κοινόχρηστοκαιΤζάκι.Διαθέτειηλιακόθερμο-
σίφωνα,BBQ,είναιγωνιακόκαιμεδύοπολύ
μεγάλεςβεράντες-Τιμήμόνο120.000€τελική.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση

12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπο-
λυτέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτει
παραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλά
τζάμια,κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικά
ανώτερηςποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοί
καιμεατομικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτει
τζάκι,3υ/δκαιδύουπερπολυτελήμπάνια,ανα-
φέρεταιμόνοσεπολύαπαιτητικούςαγοραστές
,ευρισκόμενησεήσυχοπεριβάλλονκαισε
οικόπεδο1680τ.μ.διαθέτονταςένανπολύω-
ραίοκήπομεδένδρα,γκαζόνκαιλαχανόκηπο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ, τιμή160.000€.
Στηνπαραπάνωτιμήσυμπεριλαμβάνεταιο-
λόκληροςοεξοπλισμόςκαιηεπίπλωσητης.

Μόνοσοβαρέςπροτάσειςδεκτές.
Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται

Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισό-
γειοκαι150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσε
οικόπεδο4000τ.μ.,σαλόνικουζίναανεξάρ-
τητηκαι4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευή
αυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυ-
τέλειακαιζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημε
υγραέριο,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαι
αναφέρεταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,
είναιμίαευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,ζητούμενο
τίμημα115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13971ΠΩΛΕΙΤΑΙσπάνιαμονοκα-
τοικίαστοΛοζίτσι συνολικάσεδύοεπίπεδα
220τ.μ.,σε3.850τ.μοικόπεδο,ηκατασκευή
τηςέγινετο2005,2υ/δστοισόγειοκαι3δσκλ
στονπρώτοόροφο,ανοιχτωσιά,εξαιρετικής
κατασκευής,γεωμετρικάδομημένο,ηλιόλου-
στοιχώροι,έχειτζάκι,μεδύομπάνια,σεπολύ
καλήτιμήαπό340.000€μόνο270.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.
Αποτελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:52.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559 -ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειο
και28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψε-
ως,σετιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατά-
στημασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειο
και15τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώρομεWC,σεκαλήκατάσταση,προσόψε-
ως,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμή
προσφοράς47.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:12773- ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο

Κυδωνοχώριαγροτεμάχιο πολύκαλόδίπλα
στοκανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800
τ.μ.στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑ-
ΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12740ΣτηνΕγνατίαδεξιάπροςτα
έπιπλατουΚόγιαπωλείταιαγροτεμάχιο7.677
τ.μ.εντόςζώνηςοικιστικούελέγχουστηνεξαι-
ρετικάχαμηλήτιμήτων25000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,

Κωδ: 13859 - ΣτονΤρίλοφο ευκαιρία
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτω-
σιάσυνολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο
20.000€.

Κωδ.13897ΟικόπεδοπωλείταιστουςΓε-
ωργιανούςΒέροιας892τ.μ.άρτιοκαιοικοδο-
μήσιμοσεμοναδικήσημείοτουχωριού,τιμή
28.000€.ΥπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13883ΟικόπεδοκάτωαπότοΜπά-
σκετμε2.000τ.μ.δίπλαστονΣκλαβενίτηστο
υπόένταξησχεδίουπόλεωςτμήμα,πωλείται
σεεξαιρετικάκαλήτιμή ,μόνο35.000€. Α-
ποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράς
μόνο:55.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για λογιστικό γραφείο
στη Βέροια. Θέση εργασίας πλήρης απασχόληση.
Προσόντα απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής-μισθοδο-
σίας. Γνώσηπρογραμμάτων λογιστικής μισθοδοσί-
ας (θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν προγράμματα
EPSILONET).Επιθυμητήκάρταανεργίας.Τηλ.επικοι-
νωνίας:2331063666ΚΑΙ6944771766.

ΖΗΤΕ ΙΤΑ Ι  ΦΑΡ -
ΜΑΚΟΠΟΙΟΣήυπάλ-
ληλος για φαρμακείο
στο Δήμο Νάουσας.
Θέση πλήρους απα-
σχόλησης. Θα εκτιμη-
θεί εμπειρία στις πω-
λήσειςήσχετικήμετο
χώρο προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφι-
κών: pharmajob7@
yahoo.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΦΥΛΑΚΑΣ
Η εταιρία ΑΛΕΞΑ-

ΝΤΕΡ Α.Ε. η οποία ε-
δρεύειστηΒέροια,ενδια-

φέρεταιναπροσλάβειυπάλληλοφύλαξης.
Προφίλυποψηφίου:
•Επιθυμητήηπροϋπηρεσίασεανάλογηθέση
•Ηλικίαέως50ετών
•Συνέπεια,ΥπευθυνότητακαιΕχεμύθεια
Η εταιρίαπροσφέρειπλήρηαπασχόληση, μισθό και

ασφάλιση.
Οιυποψήφιοιθαπρέπεινααποστείλουνμέχριτις23

Σεπτεμβρίου 2021 βιογραφικό, σε ηλεκτρονική μορφή
στο email hr@aqf.gr.Επιβάλλεται φωτογραφία υποψη-
φίου.

ΣτοβιογραφικόνααναγράφεταιοΚωδικόςτηςαγγε-
λίαςΥΠSE.

Πληροφορίες:ΤμήμαΑνθρωπίνουΔυναμικούτηλ:
2331023774

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρά-
φι 3 στρέμματα στην
είδοσο τουΛαζοχωρί-
ου,δεξιά,ποτιστικό.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ενοι-
κιάζεται γκαρσονιέ-
ρα-studio 35 τ.μ. πί-
σωαπότογήπεδο.

Τηλ.:6996436044.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπωλείο
επί της οδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα, 1ος όρο-
φος, σε πολύ καλή κατάστα-
ση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπό-

λεως 35, χώρος 90 τ.μ. πε-
ρίπου, με 3 χώρους και κου-
ζινα,W.C., για επαγγελματι-
κή χρήση ή για διαμέρισμα,
3οςόρ.Τηλ.:6932471705&
2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

BISTRO49 ζητείται μάγει-
ρας και βοηθός μάγειρα για
μόνιμη εργασία. Πληρ. τηλ.:
6983000623.

ΖΗΤΕΙΤΑΙσυνεργάτηςσυ-
νέταιρος για κεντρικό μεσιτι-
κό γραφείο με ικανοποιητικό
πελατολόγειο. Πληρ. τηλ.:
23310 63283 ώρες 20.00-
22.00&08.00-09.00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο κυρίες
για την κουζίνα από την τα-
βέρνα «Φίνα Κότα». Πληρ.
τηλ.:6944427812.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δ-
πιπλωμα Γ΄ κατηγορίας για
Οδική Βοήθεια στη Βέροια.
Τηλ.: 23310 41601 & 6980
136902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογιατύλιγ-
μαγύρου.Ημερομίσθιοπολύ
καλό.Τηλ.:6972012622κος
Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας και
ψητάς σε ταβέρνα για κα-
θημερινη εργασία. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλ.: 6972
012622κοςΧρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  προσωπικό
για τα ψητοπωλεία «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ» στη Βενιζέλου και στο
Τσερμένι. Τηλ. επικ.: 23310
25170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρια μαγειρι-
σα γιασπιτι στηΜυκονο, να
βοηθα και στις δουλειες του
σπιτιου. εργασια καθημερινη
και ΙΚΑ . Παρεχεται διαμο-
νη. Τηλ Επικοινωνιας 6977
352085κοςΧρηστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεος γενικων
καθηκοντων για χειρωνακτι-
κες εργασιες σε καταστημα
στηΜυκονο, με πιθανη συ-
νεργασια και στην Αθηνα.
Παρεχεται διαμονη. Τηλ. Ε-
πικοινωνιαςκ.Χρηστος6977
352085.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ερ-
γασία σε εργαστήριο κρεά-
των. Τηλ.:  23310 42680,
ώρες επικοινωνίας: 10μ. έ-
ως 1.00μ.μ. Βιογραφικά στο
e-mail: koktsidis14@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το

ψητοπωλείο «ΓΙΑΝΝΗΣ»στη
Βενιζέλου.Πληρ. τηλ.: 23310
25170.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣαναλαμβάνω

παιδιά τουΔημοτικούαπό10
ετώνγιατηνπροετοιμασίατων
μαθημάτων τους!Αναλαμβάνω
επιμέλειακειμένων,ολοκλήρω-
σηφοιτητικών /πτυχιακών/δι-
πλωματικώνκαιμεταπτυχιακών
εργασιών,μεγνώσηκαιεμπει-
ρία!Τηλ.6984534226.

ΦΙΛΟΛΟΓςΟΣμεπολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια,παραδίδει μαθήματα
Νεοελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄,
Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και
ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ ,  επιστή-

μων με μεγάλη κινητή και α-
κίνητη περιουσία, καθώς και
μεγάλαεισοδήματα,ζητείσύ-
ζυγο-σύντροφο. Τηλ.: 6949
215864.

ΑΝΔΡΑΣ 40 ετών, ζητά
γνωριμία με γυναίκα από 30
έως40ετών.Πληρ.τηλ.:6974
706470.

ΚΥΡΙΟΣζητείγιαγνωριμία
σοβαρή κυρία  έως 55 ετών.
Πληρ.τηλ.:6984040769.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη τηςCICU:καροτσάκι (χει-

μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-

λαθούνα με βάση, τραπεζάκι

φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδο-
μήκαικατάστημαμευπόγειοσεοι-
κόπεδο280τ.μ.περιοχήΠαπάγου
σταμπετά100τ.μ.οκάθεόροφος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στηνπαλιάπόλη (πίσωαπόΜη-
τρόπολη280τ.μ.οικόπεδοοικοδο-
μήσιμοσετιμήευκαιρίας

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερί-
σματαΠιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ,ΝΑ και θέ-
σηστάθμευσηςκαιμε3ΔΣ/ΝΑμε
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώκαι110.000ευρώ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙεπιπλωμέ-
ναδιαμερίσματακέντρομε2καιΣ,
Κ80τ.μ.και110τ.μ.280ευρώκαι
400ευρώκαι200ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙγκαρσονιέρα
κέντρο35τ.μ.,40τ.μ.από120ευ-
ρώ,160ευρώ,180ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ,WC και με 2Δ,
Σ, Κ,WCαπό 180 ευρώ και 220
ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μισογειαμονοκατοικιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ20000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση62000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ45000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ45000€
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΑΣΩΜΑΤΑ1ΔΣΚ70τ.μεπιπλωμενομεΔΕΗκτλπ350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣτουντιοεπιπλωμενομεαιρκοντισιον200€
ΕΔΕΣΣΗΣεπιπλωμενο1Δ-Σ-ΚισογειοΑ/C3σκαλιαανω230€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαιαγροικιαπαλια1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ
ΚΟΝΙΤΣΗΣεπιπλωμενομεολεςτιςσυσκευες1ΔΣΚΑ/C250€
ΕΛΗΑ2ΔΣΚΤζακι,Ωρ/σηπαρκιγκ.αποθηκηκοπλαμ400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες15000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμε
οικοπεδο2στρ.130000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€

ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο6στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο24000€
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογια
παρκιγκ28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθη-
σηκτλπ700€
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηκα-
τασκευής κορνιζών, πώλη-
σηςπινάκων, ειδών ζωγρα-
φικής, υλικών για κόσμημα
κ.ά. Παρέχεται το πελατο-
λόγειο και τεχνική υποστή-
ριξη. Πληρ. στο τηλ.: 6977
205016.

Η νηματουργείαΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣΑ.Ε με έδρα τηνΝά-
ουσαΗμαθίαςζητάειναπροσλάβειάμεσα:

·Χειριστήκλαρκ(μεάδεια)
Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες κα Όλγα Ρούσσου στο
email rolga@varvaressos.eu , ή στα τηλ.της εταιρίας
2332052650-60

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ θέα δάσους στηΦυτειά, 200 τ.μ., τριών
επιπέδων οκόπεδο 1500 τ.μ., 60 τ.μ. βοηθητικοί χώροι, κλει-
στό γκαράζ, 3w.c., εργαστήριο, κουφώματαμε θερμομόνωση,
θέρμανσηπετρελαίου-ξύλων, τροφοθήκι, εκκλησάκι.Δωρεάν
τρέϊλορμεγάλο,σκάλες,3μεταλλικέςντουλάπες,ηλεκτρικήκου-
ζίναNEF.Τιμήακινήτου160.000 ευρώ.ΠληροφορίεςΧρήστος
Καϊμάκης2331093389,6938903144.

ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

Ζητείται Υπάλληλος για την θέση Project 
& Warehouse Manager

για μόνιμη και πλήρη απασχόληση
Αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση και υλοποίηση αντικειμένου δημόσιων

συμβάσεων.
Έλεγχοςαπαιτήσεωνσύμβασης(αντικείμενοσύμβασης,χρόνος

υλοποίησηςκ.λπ.)
Παραγγελίεςειδώνκαιυλικώναπόπρομηθευτέςεφόσοναπαιτούνται
Οργάνωσησυνεργείου για την υλοποίηση των εργασιώνπου

απαιτούνται
Παράδοση/παραλαβήπροϊόντων
Παρακολούθηση και υλοποίηση της τυπικής διαδικασίας της

σύμβασηςσύμφωναμετιςπροβλεπόμενεςδιαδικασίεςτηςσχετικής
νομοθεσίας

Οικονομικήπαρακολούθηση της σύμβασηςσε συνεργασία με
τονυπεύθυνοτουαντίστοιχουτμήματος

Σύνταξηκαιέλεγχοςτεχνικώνπροδιαγραφώνπωλούμενωνειδών
ΔιαχείρισηΑποθεμάτωνκαιΑποθήκης
Έλεγχοςαποθεμάτωνανταλλακτικώνκαιλοιπώνειδώναποθήκης
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπρομηθευτές
Καταχώρησηειδώνστονκατάλληλοαποθηκευτικόχώρο
Διαχείρισηπαραγγελιώναπόπελάτες
Απογραφήειδώναποθήκης

Προσόντα:
ΕπιθυμητόΠτυχίοΤΕ (ΜηχανολόγουΜηχανικού,Μηχανολόγου

Οχημάτων,Ηλεκτρολόγου)
ΠολύκαλήγνώσηΑγγλικής
ΆριστηγνώσηMicrosoftOffice365
Θαεκτιμηθείπροηγούμενηεμπειρίασεπαρόμοιαθέση
ΘαεκτιμηθείηγνώσηχρήσηςτωνπρογραμμάτωνAsana&Softone

Απαραίτητες Δεξιότητες:
·Ενδιαφέρονκαιζήλοςγιαδουλειάκαιπρόοδο
·Οργανωτικότητακαιεργατικότητα
·Ευχέρειαστηνεπικοινωνία,στονγραπτόκαιπροφορικόλόγο
·Προσαρμοστικότητα,ευελιξίακαιθετικόπνεύμα
·Ομαδικότητα
·Διακριτικότητακαιεχεμύθεια
·Δυνατότηταεργασίαςυπόπίεσηλόγωαυστηρώνdeadline

Προσφέρεται:
·Ανταγωνιστικόπακέτοαποδοχών:μισθόςκαιπαροχές
·Ευχάριστοπεριβάλλονεργασίαςσεμιαδημιουργικήομάδαπου

απαρτίζεταικυρίωςαπόνέους

Ωράριο Εργασίας:
ΔευτέραέωςΠαρασκευήμεταξύ8:30-17:00
Αποστολή βιογραφικών: monte@montenoulikas.gr



του και 2 ποδήλατα παιδι-

κά σε πολύ κατάσταση, 400

ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310

62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ
WCΑΠδιαμπερές110.000€
2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ
θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€
3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ
48.000€Καλλιθέα
4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι
ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.
65.000€
5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.
κέντρο55.000€
6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2
σούπερλούξ80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο
30.000€
8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο
50.000€
9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2
40.000€
10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€
11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€
12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια
14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΠΑΚΙΑ30τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΚΕΝΤΡΟ22τ.μ.150€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένοπλήρες,
220€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ30τ.μ.καινούργιο180€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,240€
ΚΕΝΤΡΟ50τ.μ.ανακαινισμένο,ατομ.λέβητας,280€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένοατομ.λεβητας,280€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ65τ.μ.νεόδμητο,τζάκι,330€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.15ετίας,320€
ΕΛΙΑ110τ.μ.καλό420€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,400€
ΕΛΙΑ110τ.μ.κεντρικήθέρμανση260€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ200 τ.μ. επιπλωμέ-
νο,καλό,350€
ΠΑΝΟΡΑΜΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 τ.μ. τζάκι,ατομ.
λέβητας,κλίμα600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο34.000€
ΚΕΝΤΡΟ40τ.μ.ανακαινισμένο,18.000€
ΑΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ65+65τ.μ,σε2ορόφους35.000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.33.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίας65.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΚΕΝΤΡΟ70τ.μ.48.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.καλό,62.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.μεαποθήκη75.000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύκαλό85.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ85τ.μ.μεθέσηστάθμευσης,85.000€

ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ87τ.μ.διαμπερές55.000€
ΚΤΕΛ90τ.μ.καλόευκαιρία25.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.καινούργιο85.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ90τ.μ.μεβεράντα37.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ90τ.μ.55.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ100τ.μ.15ετίας68.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ100τ.μ.28.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.μεθέα50.000€
ΓΗΠΕΔΟ95τ.μ.7ετίας95.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ107τ.μ.καινούργιο130.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.αποθήκη,γκαράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,130.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ115τ.μ.57.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.140.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ130τ.μ.καινούργιο120.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.μεαποθήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ140τ.μ.5ετίας100.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 145 τ.μ. 10ετίας με 2wc γκαράζ,
185.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ150τ.μ.καινούργιο150.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ50τ.μ.σεοικόπεδο460μέτρων,
16.000€

ΜΕΛΙΚΗ35τ.μ.σεοικόπεδο500μέτρων,18.000€
ΦΑΝΚΥΠΡΟΥ 65 τ.μ. σε οικόπεδο 250 μέτρων,
30.000€
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ100τ.μ.40.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,
105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.45.000€
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ90 τ.μ. 2οροφησεοικόπεδο850μέ-
τρων60.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ107τ.μ.ανακαινισμενησε14στρεμ.
75.000€
ΚΟΡΥΦΗ 120τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 1.000 μέ-
τρων20.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. σε 2 επίπεδα, καινούργια
200.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων
20.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ210τ.μ.2μονοκατοικίες65.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ175τ.μ.μεζονέτασε3επίπεδα150.000€
ΦΥΤΕΙΑ 70+70 τ.μ. σε οικόπεδο 450 μέτρων
150.000€
ΑΣΩΜΑΤΑσεοικόπεδο350μέτρων70.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣημιτελήςοικοδομή125.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.σεοικόπεδο280μέτρων,εξαιρε-

τική,120.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,
λουξ,220.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ25τ.μ.καλό,250€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ35τ.μ.πάνωστηνΑριστοτέλους,150€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,800€
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ 400 τ.μ. Ξενοδοχείο εξαιρετικό,
16.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ156μέτρα,πολύκαλό,29.000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ400μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Η εταιρίαΑφοιΧατζησυμεώνογλουΟΕ,
εξουσιοδοτημένοςεπισκευαστήςοχημάτωνΜΑΝπροσφέρειθέσεις
εργασίαςπλήρουςαπασχόλησηςσε:

1. Μηχανικό φορτηγών λεωφορείων
ΚύριαΚαθήκοντα:
•Εκτέλεσημηχανικών,μηχανολογικώνδιαγνώσεωνκαι εργασι-

ώνσεφορτηγάκαιλεωφορεία
Απαραίτηταπροσόντα:
•Απόφοιτος (-η)ΤΕΙήΤεχνικήςΕπαγγελματικήςΣχολήςειδικό-

τηταςΜηχανικούΟχημάτων.
•Προϋπηρεσίατουλάχιστον3ετώνσεαντίστοιχηθέσηστοντο-

μέατωνΦορτηγών-Λεωφορείων.
Εκπληρωμένεςστρατιωτικέςυποχρεώσεις(γιατουςάνδρεςυπο-

ψηφίους).
•Προοπτικέςεξέλιξηςκαιανάπτυξηςμέσασεάριστοπεριβάλλον

εργασίας.

2. Βοηθό μηχανικού

3. Ηλεκτρολόγο οχημάτων

Υπεύθυνοιεπικοινωνίας
ΚοςΧρήστοςΧατζησυμεωνογλου2331041353
ΚοςΓιώργοςΧατζησυμεωνογλου2331041629
Ταβιογραφικάσημειώματαθαπρέπεινααποσταλούνστηνηλε-

κτρονικήδιεύθυνση:chatzibr@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙαπότηνεφημερίδα«ΛΑΟΣ»νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογηεμπειρία,γιατηδιανομήτηςεφημερί-
δας(γιαμόνιμηαπασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

ΕταιρικόπρατήριοΥγρώνΚαυσίμωνστηνΣταδίου
188Βέροιααναζητάγιαάμεσηπρόσληψη:

1)ΥπαλλήλουςΕξυπηρέτησηςΠελατώνΠλατφόρμας
καιαίθουσας

2)Έμπειρεςμπαρίστεςγιαπαραγωγήκαφέ!
Σταθερόςμηνιαίοςμισθόςσυνμηνιαίοbonusεπίτευξης

στόχωνπωλήσεων.
Γνώση υπολογιστών και ξένων γλωσσών θα εκτιμη-

θούν
Αποστολήβιογραφικώνστο:euapanag@yahoo.com

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠωλείταιΣΤΟΥΝΤΙΟ(pilates-yoga–aerialyoga–TRX)με
άδειαγυμναστηρίου,λόγωδιορισμούστηδημόσιαεκπαίδευση.

ΗΕπιχείρηση λειτουργεί επιτυχώς τα τελευταία 8 χρόνιαμε
σταθερήπελατείακαιπλήρηκαινούργιοεξοπλισμό.

Οχώροςστεγάζεταισε νεόκτιστηοικοδομήστο κέντρο της
Βέροια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973049700

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
οδηγός με δί-
πλωμα Γ΄ κα-
τηγορίας με
εμπε ιρ ία  σε
διαξονικό και
τριαξονικό ό-
χημα.  Τηλ.:
2331074443.



Ορκίστηκαν χθες το μεσημέρι ενώπιον της Προέδρου της Δημο-
κρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δέκα νέα μέλη της κυβέρνησης. Η 
τελετή ξεκίνησε με την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων, από 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πρωθυπουργό και τον εκπρόσω-
πο της Αρχιεπισκοπής Επίσκοπο Ωραιών κ. Φιλόθεο, ο οποίος τέλε-
σε και την ορκωμοσία.

Πολιτική «εμπλοκή» με Αποστολάκη
Εκτός κυβέρνησης έμεινε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ στο 

υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραμένουν οι αρμοδιότητες 
της Πολιτικής Προστασίας, μετά την άρνηση, παρά την αρχική του 
αποδοχή, του Ευάγγελου Αποστολάκη να αναλάβει την θέση του 
υπουργού στο νεοσύστατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι 

τον ορισμό νέου πολιτικού προϊσταμένου, ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη (Θεοδωρικάκος) θα διατηρήσει το σύνολο των σχετικών 
αρμοδιοτήτων, ενώ τον επιχειρησιακό συντονισμό θα έχει ο σημερι-
νός Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Με μια σκληρή ανακοίνωση το Μέγαρο Μαξίμου απαντάει στον 
Ευάγγελο Αποστολάκη ο οποίος δεν αποδέχθηκε την πρόταση υ-
πουργοποίησης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά 
και στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνει πως «ο κ. Αποστολάκης απεδεί-
χθη κατώτερος των περιστάσεων. Δείλιασε μπροστά στις απειλές του 
ΣΥΡΙΖΑ. Υποτάχθηκε στο κόμμα του και υπαναχώρησε στο κάλεσμα 
να υπηρετήσει την πατρίδα. Κρίμα για την υστεροφημία του».

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα 

που ανακοινώθηκαν χθες  είναι οι εξής:
1. Τη θέση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη αναλαμβάνει 

ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.
2. Τη θέση του Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος 

Πλεύρης.
3. Τη θέση της αναπληρωτού Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει η 

Ασημίνα Γκάγκα.
4. Τη θέση του Υπουργού Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλειος 

Κικίλιας.
5. Τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον από-

δημο ελληνισμό αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης.
6. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής ‘Αμυνας αναλαμβάνει ο 

Νικόλαος Χαρδαλιάς.
7. Τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων αρμόδιου για την αλιευτική πολιτική αναλαμβάνει ο Σίμος 
Κεδίκογλου.

8. Τη θέση του Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών αρμό-
διου για θέματα μεταφορών αναλαμβάνει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος.

9. Συνιστάται θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών 
και Υποδομών με αρμοδιότητα τις υποδομές. Τη θέση αναλαμβάνει 
ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Καραγιάννης.

10. Η θέση του Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα καταργείται.

Αντιδράσεις κομμάτων – Ο ΣΥΡΙΖΑ
Οι αλλαγές του κυβερνητικού σχήματος απασχόλησαν παρεμβάσεις 

των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, κατά τη συζήτηση, σήμερα, στην 
Ολομέλεια, των μέτρων στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

«Αλήθεια, κύριε υπουργέ; Ο Θανάσης Πλεύρης υπουργός Υγείας; 
Να σας διαβάσω τι έλεγε πριν από λίγα χρόνια; «Όταν είσαι εδώ δεν 
θα υπάρχουν κοινωνικές παροχές, δεν θα μπορείς να φας, να πιείς, 
δεν θα μπορείς να πας στο νοσοκομείο. Η κόλαση πρέπει να φαντά-

ζει παράδεισος σε αυτό που θα ζουν εδώ». Αυτός ο άνθρωπος μπο-
ρεί να είναι υπουργός Υγείας; Δεν υπάρχει όρκος του Ιπποκράτη, δεν 
υπάρχει ανθρωπισμός, δεν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες και βάλατε 
αυτόν τον άνθρωπο υπουργό Υγείας;», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το ΚΙΝΑΛ
Για πρώτη φορά, η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό που ούτε ανα-

σχηματισμό δεν μπορεί να κάνει, αφού είναι δέσμιος των εσωτερικών 
ισορροπιών του κόμματός του, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του Κινήματος Αλλαγής και παρατήρησε: «Στην πραγματικότητα, 
τα πρόσωπα δεν αποτελούν το πρόβλημα της κυβέρνησης και του 
πρωθυπουργού. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο 
για τη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει υιοθετήσει 
ένα υπερσυγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό «επιτελικό» μοντέλο 
διακυβέρνησης που καταγράφει πλέον μόνο αποτυχίες. Αποτυχίες 
στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στη διαχείριση της πανδημίας και 
των συνεπειών της στην οικονομία. Τα δύσκολα για τον κ. Μητσοτάκη 
μόλις άρχισαν».

Το ΚΚΕ
Κυβερνητικός τραγέλαφος, με την «υπουργοποίηση» Αποστο-

λάκη, παραπέμπει σε παρασκηνιακό παζάρι που, ανεξάρτητα απ’ 
την όποια εξέλιξή του, δεν αλλάζει την ουσία, δηλαδή τη δυνατότητα 
μετακίνησης υπουργών και προσώπων απ’ το ένα αστικό κόμμα στο 
άλλο, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής τους συναντίληψης, που συ-
νυπάρχει με μικροπολιτικές κόντρες και ίντριγκες των ανθρώπων του 
κατεστημένου», αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ.

Η «Ελληνική Λύση»
«Πού είναι ο δομικός ανασχηματισμός, που τα συντονισμένα ΜΜΕ 

μάς έλεγαν προχθές ότι θα αλλάξουν και ότι θα πάρει κεφάλια; Δύο 
κεφάλια πήρε, του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Πολιτικής 
Προστασίας. Αυτά έκανε. ‘Αρα, λοιπόν, είναι μια ξεκάθαρη ομολογία α-
ποτυχίας. Όπως κάηκε η Ελλάδα, κάηκε και το επιτελικό σας κράτος», 
είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.

Το ΜέΡΑ25
«Αυτός μόνο ριζικός και δομικός ανασχηματισμός δεν είναι, είναι 

ένα απλό ανακάτεμα της τράπουλας», σχολίασε η κοινοβουλευτική 
εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, Αγγελική Αδαμοπούλου και πρόσθεσε: 
«Δεν έχουμε δει ουσιώδεις αλλαγές. Και βεβαίως ο κ. Χρυσοχοΐδης 
έφυγε, ο κ. Πλεύρης ήρθε. Εδώ είμαστε, θα δούμε πόσο ακόμη πε-
ρισσότερο θα οξυνθεί η πόλωση, πόσο ακόμη περισσότερο θα αυξη-
θούν, θα ενισχυθούν τα διχαστικά μέτρα».

Η επιλογή του κ. Πλεύρη στον πολύ κομβικό τομέα της υγείας 
μόνο τυχαία δεν είναι. Και βεβαίως είναι επιλογές που ικανοποιούν 
όλα τα συστήματα και τις πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας, είπε η κ. 
Αδαμοπούλου.
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P Ο Μέσι άλλαξε ομάδα, 
ο Κριστιάνο το ίδιο, ο Εμπα-
πέ ακολουθεί. Μόνο εγώ με 
την αγάπη καμία μεταγρα-
φή…

 
P Να δείτε που εγώ χω-

ρίς να το θέλω παίζω για τη 
φανέλα.

 
P Και μια φανέλα που 

εγώ την πλένω, την απλώ-
νω, τη σιδερώνω. Ούτε έναν 
φροντιστή δεν προσέλαβε 
τόσα χρόνια ο πρόεδρος.

 
P Και να πω ότι ήταν καμιά 

καλή μαγείρισσα. Χρόνια τώρα, 
σπίτι είμαστε αγάπη και ξερό 
ψωμί.

 
P Ξέρεις τι είναι τόσα 

χρόνια να δένεις τα κορδόνια 
στα ίδια παπούτσια και στην ίδια σέντρα;

 
P Τους έχουμε για κουτούς τους ποδοσφαιρι-

κούς μάνατζερ, αλλά στα συμβόλαια δεν βάζουν 
κοσμικές υπερβολές τύπου «μέχρι να μας χωρίσει ο 
θάνατος».

 
P Το χαμόγελο σε πηγαίνει μπροστά στη 

ζωή, κυρίως όταν συνοδεύεται κι από ένα πι-
στόλι. Που έλεγε ο Αλ Καπόνε. Με επιτυχημένο 
γάμο.

 
P Υγειονομικοί διαδηλώνουν κατά του εμβολι-

ασμού. Τι ακολουθεί; Προφανώς, αστυνομικοί να 
διαδηλώνουν ζητώντας να μη φέρουν όπλο.

 
P Να δείτε που τα κάνουν όλα για να απο-

λύσουν αυτούς και να βάλουν με ελάχιστη βάση 

εισαγωγής στους επόμενους.
 
P Τι είναι λαϊκισμός; Τη μία χρονιά να διαμαρτύ-

ρεσαι που μπαίνουν στα πανεπιστήμια γράφοντας 
2 και 3, και την επόμενη επειδή λόγω της ελάχιστης 
βάσης δεν μπήκαν 13.000.

 
P Πάντως η Παιδεία της ψηφοθηρίας δεν ο-

δήγησε πουθενά. Ας περιμένουμε να δούμε πού 
θα μας οδηγήσει η επιστροφή στη σοβαρότητα.

 
P Η παιδεία μας έχει αποτύχει διότι όλοι μιλάνε 

στα παιδιά για επιτυχία και κανείς για ευτυχία. Ελένη 

Αρβελέρ. Αλλά τι ξέρει αυτή η εμβολιασμένη;
 
P Θα τη βγάλουμε κι αυτόν τον χειμώνα ρε 

παιδιά. Επέστρεψε η Μενεγάκη, ξεκίνησε το Big 
Brother, παραμένει η Πάνια.

 
P Και:
 Ο σύζυγος μπαίνει στο ζαχαροπλαστείο:
– Καλημέρα σας, θα ήθελα μια τούρτα γενεθλίων 

για τη γυναίκα μου! Με σαντιγί, ως συνήθως.
– Μάλιστα κύριε. Πόσα κεράκια να βάλω;
– Τριάντα πέντε, ως συνήθως!

Κ.Π.

Νέο κυβερνητικό σχήμα ορκίστηκε χθες…
Αλλαγές υπουργών και υφυπουργών κυρίως στα «μέτωπα» 

Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού
Εκτός, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - «Εμπλοκή» με Αποστολάκη για το νεοσύστατο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
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