
Η εμπειρογνώμων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης Εύη Μπανιωτοπούλου 

επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βεροίας

Με τον υπουργό Απ. Βεσυρόπουλο 
συναντήθηκαν οι Επαγγελματοβιοτέχνες 

Ζαχαροπλάστες και Αρτοποιοί, 
για θέματα των κλάδων τους

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 
παράνομων ελληνοποιήσεων, 
με εμπλοκή 34 αστυνομικών, 

πολιτικών υπαλλήλων και πολιτών

Κύπελλο ΕΠΣ Ημαθίας
Προκρίθηκε στα ημιτελικά 
η Αγκαθιά, 3-1 τη Νάουσα
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Εμβολιασμός προσκόπων 
στην Καστανιά, το 1946

Φημολογία 
ή σοβαρό 

ενδεχόμενο
 η «κίνηση» 

Χαλκίδη 
για τον Δήμο 

Βέροιας;

Ο μολυβένιος 
στρατιώτης, 

η πόλη μας και τα 
Χριστούγεννα …

Του Γιάννη Καμπούρη
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Χλιαρή-Γκρι Friday
με μικρές εκπτώσεις

και πωλήσεις
  Στην γενικά υποτονική αγορά των τελευταίων 
δύο ετών και τις ειδικές συνθήκες λόγω Covid, οι 
καταστηματάρχες πόνταραν σε εκπτωτικές ημέρες 
τύπου BLACK FRIDAY για να τονωθεί ο τζίρος τους. 
Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος η κίνηση δεν ήταν 
η αναμενόμενη, αλλά αντίστοιχα και οι εκπτώσεις 
δεν ήταν κάτι παραπάνω από τις εκπτώσεις που 
βλέπουμε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Ακόμη 
και στις μεγάλες αλυσίδες, που άλλες χρονιές 
υπήρχαν προσφορές Μαύρης Παρασκευής που 
προκαλούσαν τον καταναλωτή να σπεύσει για να 
μην τις χάσει, φέτος το «σκόντο» ήταν μικρό και δεν 
σε ξεσήκωνε για αγορές. Λίγο οι μεγάλες αυξήσεις 
των τιμών, λίγο το διαρκές ηλεκτρονικό εμπόριο, 
έκαναν την φετινή Μπλακ Φράιντεϊ, μάλλον γκρι και 
ιδιαιτέρως χλιαρή και σε εκπτώσεις και σε πωλήσεις! 
Άντε και του χρόνου με την Μαύρη Παρασκευή και 
ας ελπίσουμε ότι θα κινηθούν λίγο καλύτερα τα 
πράγματα τις γιορτινές ημέρες. 

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Αββακούμ προφ., Μυρόπης μαρτ.,

Θεοφίου οσίου

Εμβολιασμός
προσκόπων

στηνΚαστανιά,
το1946

Μιαπαλαιάπλην επίκαιρη όσο
ποτέ φωτογραφία, από ανάρτηση
στοfbτουΔημήτρηΠυρινούστέλνει
ταδικάτηςμηνύματα:Πρόκειταιγια
εμβολιασμό κατασκηνωτών Προ-
σκόπωνστηνΚαστανιάΒερμίου το
1946,απότονγιατρόΘεμιστοκλήΙ-
ατρόπουλο,παθολόγομεκαταγωγή
από τηΝικομήδειαΜ.Ασίας. (Από
το φωτογραφικό λεύκωμα «Ένας
αιώναςΠροσκοπικήςΒέροιας»)

Να κοπούν οι μισθοί των ανεμβολίαστων ιερέων και
τα χρήματα να δοθούν ως επίδομα στους υγειονομικούς, 

προτείνει ο μητροπολίτης Δράμας Παύλος
Νακοπούνοιμισθοίτωνανεμβολίαστωνιερέων

και τα χρήματαπου θα εξασφαλιστούν να διατε-
θούνως επίδομαστους υγειονομικούς «οι οποίοι
νυχθημερόν εργάζονται και καταπονούνται για να
αποτρέψουν τους θανάτους από την βλακεία των
ιερέωναυτώνπουέχουνευθύνηπουστέλνουναν-
θρώπουςστανοσοκομεία»πρότεινεομητροπολίτης
ΔράμαςΠαύλος, σε συνέντευξη του στον τοπικό
σταθμόStartvfm τηςΔράμας.Ομητροπολίτηςπου
έχειήδηπροχωρήσεισεπνευματικάεπιτίμιασεκλη-
ρικούςπουδενσυμμορφώνονταιμετιςοδηγίεςτης
εκκλησιαστικήςδιοίκησης,προτείνειστιςκρατικέςυ-
πηρεσίεςναβρειμέσωτηςλίσταςμισθοδοσίαςτους
κληρικούςπουδενέχουνεμβολιαστείκιεφόσονδεν
συντρέχουν λόγοι υγείας για την άρνηση τους, να
τουςδιακόπτεταιομισθός.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, δέχεται επιστολές
απόυποστηρικτές των κληρικώνπου έχει τιμωρή-
σει,μετις οποίεςτοναπειλούνπως«δενθακάνει
ΧριστούγενναστηνΔράμα, αν δενπάρειπίσω τις
αποφάσειςτου».

 «Χριστιανισμός τέτοιου τύπου δεν υπάρχει κι
ανθέλουννατονβρουν,ναπάνεεκτόςτηςτοπικής

εκκλησίαςτηςΔράμας,είτεείναιπαπάδεςείτελαϊκοί»τονίζειοκ.Παύλοςδείχνονταςουσιαστικάτηνπόρτατηςεξόδου
σεόλουςεκείνουςπουπολεμούντηνΕκκλησίααπότοεσωτερικότης.

ΟμητροπολίτηςΔράμαςπουέχειολοκληρώσεικαιτιςτρειςδόσειςτουεμβολίουκάνειέκκλησηστουςπιστούςνα
ακολουθήσουντιςοδηγίεςτωνγιατρώντουςκαιναεμβολιαστούνξεκαθαρίζονταςπωςδενυπάρχεικαμίασχέσημετα-
ξύπίστεωςκαιεμβολιασμού.

ΚυκλοφοριακέςρυθμίσειςτοΣάββατο,
σετμήματηςοδούΚωτουνίουΒέροιας

Για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας,στηνπρόληψητωντροχαίων
ατυχημάτων,στηνεξυπηρέτησηκαιασφά-
λειατουκοινούκατάτηδιάρκειαεργασιών
μετακόμισης οικοσκευών ηΔιεύθυνσηΑ-
στυνομίαςΗμαθίαςαποφάσισεγιατοΣάβ-
βατο 04-12-2021 από 13:30΄ έως και τις
16:30΄ την απαγόρευση της κυκλοφορίας,
παντός είδους οχημάτων, σε τμήμα της
οδούΚωτουνίου από τηνσυμβολή της με
τηνοδόΑνοίξεωςέωςτηνσυμβολήτηςμε
τηνοδόΠαστέρ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις
ώρεςτηςαπαγόρευσηςθαδιεξάγεταιμέσω
παρακαμπτήριωνοδών.Από τις κυκλοφο-
ριακέςρυθμίσειςδενεπηρεάζονταιοιυπη-
ρεσίεςοδικήςμαζικήςμεταφοράς.

Φημολογία ή σοβαρό ενδεχόμενο η «κίνηση» Χαλκίδη
για τον Δήμο Βέροιας;

Μιαέντονηφημολογίακυκλοφορεί
σταπολιτικά-δημοσιογραφικάπηγα-
δάκιατιςτελευταίεςημέρεςπεριμιας
κίνησης για τις επερχόμενες δημοτι-
κές εκλογέςστηΒέροια, στην οποία
φέρεται  ως επικεφαλής οΜιχάλης
Χαλκίδης,πρώην βουλευτήςΗμαθί-
ας,μετηΝέαΔημοκρατία.

Εάν ισχύουν όσα ακούγονται, ο
Χαλκίδηςεπαναθερμαίνειτοενδιαφέ-
ρον του  για τονΔήμο τηςΒέροιας,
κάτιπουυπήρξεκαιστιςπροηγούμε-
νεςδημοτικέςεκλογέςκαιπολύπιθα-
νόναπροχωράεισεεπαφέςμεστε-
λέχη τηςΝέαςΔημοκρατίας,  προς
αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια είναι
νωρίς για ονοματολογίες, αλλά όχι
αργάγιαβολιδοσκοπήσεις.
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Για έκτη συνεχή χρονιά, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, διερεύνησε τη συμμετοχή 
των εμπορικών επιχειρήσεων στη ‘Black Friday’ και αξιολόγησε τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της, πραγματοποιώντας έρευνα σε τυχαίο 
δείγμα 250 μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, των κλάδων που 
πραγματοποιούν εκπτώσεις. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στις παρακάτω εκτιμή-
σεις:

Εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των από την πρακτική της “Black 
Friday 2021” 

•Στις φετινές εκπτώσεις της «Black Friday» εμφανίζονται ότι συμ-
μετείχαν οι περισσότερες των επιχειρήσεων (56%), με το ενδιαφέρον 
να ενισχύεται (Διάγραμμα 1) σε σχέση με την προ Covid-19 περίοδο 
(αντίστοιχη έρευνα 2019), οπότε και είχε συμμετάσχει το 46% των 
επιχειρήσεων. 

• Ωστόσο, από την έρευνα του 2019 είχε διαφανεί η πρόθεση των 
επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου να τονώσουν τη συμμετοχή τους 
στην πρακτική της «Black Friday», καθώς αυτή η ενέργεια καθίσταται 
σταδιακά θεσμός, ακολουθώντας, αναπόφευκτα, την πολιτική των με-
γάλων αλυσίδων. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (87%) 
έχει λάβει μέρος περισσότερες από δύο φορές (Διάγραμμα 2).

• Έξι στις 10 επιχειρήσεις (62%) φαίνεται να πραγματοποίησαν εκ-
πτώσεις σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μετατρέποντας ουσιαστικά 
την «Black Friday» σε «Black Week». Μόνο 2 στις 10 επιχειρήσεις 
προχώρησαν σε εκπτώσεις αποκλειστικά την ημέρα της “Black Friday” 
(Διάγραμμα 3).

• Περισσότερες από τις  μισές επιχειρήσεις (53,2%) του δείγματος 
υιοθέτησαν εκπτώσεις ύψους μεταξύ 20% και 40%. Σχεδόν 3 στις 10 
(28%) επιχειρήσεις υιοθέτησαν εκπτώσεις υψηλότερες του 40% (Διά-
γραμμα 4). Το ποσοστό των επιχειρήσεων που προέβη  σε ιδιαίτερα 
ελκυστικές μειώσεις τιμών φαίνεται να είναι μικρότερο σε σχέση με άλ-
λες εκπτωτικές περιόδους στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 
ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις που έχουν ασκηθεί στο λιανικό εμπόριο από 
τη διόγκωση των τιμών ενέργειας αλλά και του κόστους λειτουργίας και 
απόκτησης εμπορευμάτων. 

• Ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από το θεσμό της 
“Black Friday” είναι χαμηλός. Περισσότερες από 2 στις 3 επιχειρήσεις 
(68%) δήλωσαν πως οι πωλήσεις τους είναι στα ίδια ή και χαμηλότερα 
επίπεδα σε σχέση με μια τυπική περίοδο του μηνός Νοεμβρίου (Δι-
άγραμμα 5). Η τάση αυτή θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το ουσιαστικό 
αποτύπωμα της πρακτικής αυτής στο κύκλο εργασιών. 

• Οι απώλειες που έχουν καταγράψει οι μικρότερες επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου φαίνονται και από το γεγονός πως το 44% των 
επιχειρήσεων υιοθέτησε εκπτώσεις σε όλα τα προϊόντα, ενώ το 20% 
στο μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της τρέχουσας περιόδου 
(σεζόν) (Διάγραμμα 6).

• Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (87%) προχώρησε σε 
κάποιο είδος προωθητικής ενέργειας για τη συγκεκριμένη περίοδο ως 
αντιστάθμιση των ακριβότερων διαφημιστικών δράσεων που ανέλαβαν 
οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες. Η πλέον προσφιλής προ-
ωθητική ενέργεια για την προσέλκυση καταναλωτών στις μικρότερες 
επιχειρήσεις φαίνεται να είναι και φέτος τα διαφημιστικά μηνύματα στη 
βιτρίνα του καταστήματος (48%), ενώ ακολουθούν τα μηνύματα στα 
social media (23%) τα οποία ενισχύονται κάθε χρόνο (Διάγραμμα 7). 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως πλέον το 54% του δείγματος των επι-
χειρήσεων διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών (e-shop, 
social media, e-mail, site).

• Παρά τη διατήρηση της πρακτικής της “Black Friday” για έκτη συ-
νεχή χρονιά, οι περισσότερες από τις μικρότερες  επιχειρήσεις (44%) 
φαίνεται να αξιολογούν αρνητικά τη εν λόγω δράση, ενώ για το 28%  
δεν αφήνει κάποιο ιδιαίτερο αντίκτυπο (Διάγραμμα 8).

• Ο λόγος για το παραπάνω εύρημα θα πρέπει να αναζητηθεί στο 
γεγονός πως σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν πως η πρακτική 
της “Black Friday” αποσπά τζίρο από τη χριστουγεννιάτικη περίοδο  σε 
μεγάλο και μέτριο βαθμό (Διάγραμμα 9). 

• Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις (78%) δήλωσαν πως το μεγαλύτερο 
μέρος των πελατών τους εισέρχεται στο κατάστημα με την επίδειξη πι-

στοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ενώ μόλις το 7% με την επίδειξη 
κυρίως Rapid test (Διάγραμμα 10).

Γιώργος Καρανίκας: Το λιανεμπόριο δεν είδε «άσπρη μέρα» 
από τη φετινή Black Friday

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Έ-
ρευνας του ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ ο Πρόεδρος 
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε:

«Τα  αποτελέσματα της Black Friday 
που καταγράφει η Έρευνα του ΙΝΕΜΥ – 
ΕΣΕΕ αναδεικνύουν τις πιέσεις που υφί-
στανται νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην 
παρούσα συγκυρία εξαιτίας των πλη-
θωριστικών πιέσεων και του αυξημένου 
ενεργειακού κόστους. Παράλληλα όμως 
υπογραμμίζουν την αδυναμία του ίδιου 
του θεσμού της Black Friday, παρότι «ξε-
χείλωσε» και φέτος σε «Black Week», να 
λειτουργήσει ως βατήρας ανάκαμψης της 
ψυχολογίας των καταναλωτών και των πωλήσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Εν ολίγοις, με εξαίρεση λίγες μεγάλες αλυσίδες και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο δεν είδε «άσπρη μέρα» από τη φετινή 
Black Friday. Τα έσοδα για τους περισσότερους εμπόρους ήταν χαμη-
λότερα ακόμη και από μία οποιαδήποτε άλλη τυπική περίοδο του Νο-
εμβρίου. Το άλλο δυσάρεστο στοιχείο είναι πως πολλοί ανεμβολίαστοι 
καταναλωτές προτίμησαν την αποχή από την Black Friday στο φυσικό 
κατάστημα. Αυτό έπληξε όμως λιγότερο ή και καθόλου τους μεγάλους 
«παίκτες» που προσέλκυσαν στο e-commerce μεγάλη μερίδα του 
αγοραστικού κοινού, με τη δυνατότητά τους να δαπανούν «χοντρά» 
διαφημιστικά πακέτα σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές καμπάνιες.

Σίγουρα στο κοντινό μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει το 
πώς η Black Friday θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα προς όφελος 
όλων των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Άμεσα όμως ο εμπο-
ρικός κόσμος προβληματίζεται ιδιαίτερα, συμπεραίνοντας εύλογα 
ότι τα «μαύρα μαντάτα» της Black Friday προμηνύουν «χαμηλές 
πτήσεις» και για τον καθοριστικό τζίρο των εορτών. Θεωρούμε πως η 
κατάσταση αυτή πρέπει να κινητοποιήσει τα συναρμόδια Υπουργεία. 
Το Πρόγραμμα Στήριξης της Επανεκκίνησης, που στερήθηκε άδικα ο 
εμπορικός κόσμος όπως έχει παραδεχθεί η κυβέρνηση, δεν πρέπει να 
καθυστερήσει άλλο. Επιπλέον, η παράταση της εξόφλησης των χρεών 
της πανδημίας είναι μονόδρομος, μιας και οι επιπτώσεις της είναι ήδη 
σοβαρές στις επιδόσεις του λιανεμπορίου στο γ΄ τρίμηνο του 2021 και 
αναμένεται ότι θα το επηρεάζουν σημαντικά και στο α΄ τρίμηνο του 
2022».

“Black Friday 2021”: Υποτονική η Αγορά, που κινήθηκε στα ίδια 
ή και χαμηλότερα επίπεδα με μια τυπική περίοδο Νοεμβρίου 
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις 
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων 
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Αρχηγός Από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση 

(ΜΕΤΑΓΛ) ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑ-
ΝΟΥ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/11 

στις 18.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Ενκάντο: Ενας Κοσμος Μαγικός
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 3/12 - Σάββατο 4/12 - Κυριακή 5/12 

στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: Μπάιρον Χάουαρντ, Τζάρεντ Μπους
Σενάριο: Τζάρεντ Μπους, Σαρλίς Κάστρο Σμιθ

Ghostbusters: Legacy -AFTERLIFE  
Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης από 18 

ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΣΟΝ ΡΕΪΤΜΑΝ
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους, Πένυ Φυλακτά-

κη Πρωταγωνιστούν: ΣΙΓΚΟΥΡΝΙ ΓΟΥΙΒΕΡ, ΠΟΛ 
ΡΑΝΤ, ΦΙΝ ΓΟΥΛΦΧΑΡΝΤ, ΚΑΡΙ ΚΟΥΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ 
ΓΚΡΕΪΣ 

«O Οίκος Gucci»
Προβολές στην Αίθουσα 2:   Παρασκευή 3/12 – 

Σάββατο 4/12 – Δευτέρα 6/12 – Τετάρτη 8/12 στις 
20.30

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 
ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ω-
ρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε 
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία Ρίντλει Σκοτ
Σενάριο Μπέκυ Τζόνστον, Ρομπέρτο Μπεντιβένια 
Βασισμένη στο βιβλίο “Ο Οίκος Gucci” της Σάρα 

Γκέι Φόρντεν
Πρωταγωνιστούν Lady Gaga, Άνταμ Ντράιβερ, 

Τζάρεντ Λέτο, Τζέρεμι Άιρονς, Τζακ Χιούστον. Συμμε-
τέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο

The Hand of God – Το χέρι του Θεού (Πάολο Σο-
ρεντίνο)

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Πέμπτη 2/12 – Κυ-
ριακή 5/12 – Τρίτη 7/12 στις 20.30

«Το Χέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο: Νάπο-
λη, βέσπα, μπάλα, εφηβεία...

Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο
Σενάριο: Πάολο Σορεντίνο
Πρωταγωνιστούν: Φίλιπο Σκότι, Τόνι Σερβίλο, 

Τερέζα Σαπονάντζελο
Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 

επισκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     2/12/21 - 8/12/21

Καταστηματάρχες Εστίασης 
& Διασκέδασης Βέροιας: 

Κάλεσμα σε συγκέντρωση 
τροφίμων και ειδών πρώτης 

ανάγκης για άπορες οικογένειες
Το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών – Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βε-

ροίας αναλαμβάνει πρωτοβουλία αλληλεγγύης, προκειμένου να συνδράμει εμπράκτως 
στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη λόγω της πανδημίας και των 
δύσκολων συνθηκών που βιώνουμε όλοι σήμερα.

Καλεί   λοιπόν το κοινό της πόλης μας, εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς έτσι ώστε: να συγκεντρωθούν τρόφιμα και εφόδια πρώτης ανάγκης, 
για να διανεμηθούν σε άπορες οικογένειες της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής 
του Δήμου.

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στο καφέ «Βarok», επί της οδού Μ.Καρακωστή 20, από 
την Παρασκευή 3/12, έως την Τετάρτη 29/12/21.

Οι ανάγκες αυτές είναι οι εξής:
1.Τρόφιμα
• Τυρί φέτα, δημητριακά, μέλι, σάλτσα ντομάτας.
•  Ξύδι, χυμός λεμονιού, μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι, λάδι.
2.Αναλώσιμα είδη σπιτιού
•  Χαρτικά είδη- αλουμινόχαρτα-μεμβράνες-λαδόκολλες.
•  Απορρυπαντικά-καθαριστικά –χλωρίνες – μαλακτικά ρούχων.
•  Σφουγγάρια μπάνιου- κουζίνας, wettex,.
•  Σακούλες απορριμμάτων (και για καλαθάκια).
3.Φάρμακα και είδη προσωπικής υγιεινής
•  αντιπυρετικά, γάζες, οινόπνευμα, επίδεσμοι.
•  αντικουνουπικά, σαμπουάν και λοσιόν, αφρόλουτρα, αποσμητικά.
•  Mωρομάντηλα, αποφρακτικά μύτης, χάνζαπλαστ, μπενταντίν.
•  Σερβιέτες, αντηλιακά, μπενταντίν, βαμβάκι.
4. Διάφορα
•  Παιχνίδια, μπάλες , laptop, tamplets                           

Για το Σωματείο
Ο Πρόεδρος                                                               Η Γραμματέας

 Κώστας Σαμανίδης                                        Ιφιγένεια Βλαχογιάννη

Τις δομές της «Πρωτοβουλίας 
για το Παιδί» επισκέφθηκε  
η πρόεδρος του Ιδρύματος 

«ΜΑΤΙΛΝΤΑ»
 Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, αφίχθηκε στη 
Βέροια η Πρόεδρος του Ιδρύματος «ΜΑΤΙΛΝΤΑ» κυρία 
Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, συνοδευόμενη από το 
μέλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευή Χαραλαμπίδη, προκει-
μένου να επισκεφθούν τις Δομές τις Πρωτοβουλίας για 
το Παιδί.

   Η επίσκεψη ξεκίνησε από τα γραφεία Διοίκη-
σης-Εθελοντών, όπου τις επισκέπτριες υποδέχθηκαν 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αριστοτέλης Σιδηρόπουλος, 
ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Καρατόλιος, ο Γενικός 
Διευθυντής κ. Βαλάντης Καραγιάννης και ο Υπεύθυνος 
Εθελοντών-Επικοινωνίας κ. Κοσμάς Παπαχρήστου. 
Εκεί πραγματοποιήθηκε μία ευρεία ενημέρωση για την 
ιστορία, τους στόχους και τις δράσεις του Οργανισμού. 
Επόμενος σταθμός της επίσκεψης υπήρξε η Στέγη 
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, όπου η Διευθύντριά  της κ. 
Καλλιόπη Μπασιούρη ενημέρωσε για τους στόχους και τους ωφελούμενους νέους της 
Δομής. Εν συνεχεία οι επισκέπτριες έφθασαν στο Κέντρο Θεραπείας Τραύματος. Εκεί η 
Διευθύντριά του κ. Θεοδώρα Νιώπα προέβη σε έναν απολογισμό του υποστηριζόμενου 
από το Ίδρυμα «Ματίλντα» προγράμματος ολιστικής λειτουργίας της Δομής, παρουσιά-
ζοντας τις δράσεις, αλλά και αναφέροντας απτά παραδείγματα ανηλίκων και νέων που 
ενεπλάκησαν σε αυτό και ωφελήθηκαν. Στην ενημέρωση έλαβε μέρος και ο Επόπτης και 
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Οργανισμού, Ομότιμος Καθηγητής της Ψυχιατρικής Παι-
διού και Εφήβου του Α.Π.Θ. κ. Νίκος Ζηλίκης.

   Η κυρία Κούρκουλου-Λάτση μετέβη κατόπιν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
και Στήριξης Οικογένειας, όπου την ομάδα υποδέχθηκαν η Διευθύντρια κ. Ολυμπία 
Πητσιάβα, οι εργαζόμενοι και τα ωφελούμενα παιδιά της Δομής. Η ενημέρωση για το 
έργο του ΚΗΦ κορυφώθηκε με την παράδοση στην κ. Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση ενός 
τραγουδιού που τις προηγούμενες μέρες είχαν «σκαρώσει» έφηβοι του ΚΗΦ μαζί με τον 
δάσκαλο του εργαστηρίου μουσικής παιδείας και μουσικοθεραπείας του ΚΗΦ κ. Λάζαρο 
Μπίντση, με θέμα τη μητρότητα και αφιερωμένο στην ίδια, που πρόκειται να γίνει μητέρα, 
σε μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε στο Σπίτι της Βεργίνας, 
με ανάλογη ενημερωτική συζήτηση και ανταλλαγή δώρων μεταξύ της κ. Κούρκουλου-Λά-
τση και των φιλοξενούμενων παιδιών.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες του στις κυρίες Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση και Παρασκευή Χαραλαμπίδη για 
την επίσκεψη αυτή, που έδωσε την ευκαιρία της πλήρους ενημέρωσης για το έργο που 
πραγματοποιούν οι Δομές, για τις αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζει, αλλά και 
για τις μεγάλες προοπτικές του, ιδίως στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης και αντιμετώπι-
σης της κακομεταχείρισης, αλλά και της παραβατικότητας των ανηλίκων, τομέα ευθύνης 
του ΚΕΘΕΤ, τις δράσεις του οποίου στην παρούσα πρώτη φάση το Ίδρυμα «Ματίλντα» 
υποστηρίζει.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Υπεγράφη η σύμβαση για τον 
αρχιτεκτονικό φωτισμό σημαντικών 

τοπόσημων της Νάουσας
-Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

που υλοποιεί η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Στ η ν  υ πο γ ρ α φ ή 

της σύμβασης του έρ-
γου «Αρχιτεκτονικός 
φωτισμός σε σημεία 
ενδιαφέροντος  της 
πόλης της  Νάουσας»  
προχώρησε την Τρίτη 
(30.11.2021)  ο Δήμος 
Νάουσας με τον ανάδο-
χο του έργου (προϋπο-
λογισμός: 195.000 € με 
ΦΠΑ, ποσό σύμβασης: 
117.000 € με ΦΠΑ). 

Στόχος της υλοποίη-
σης του έργου, το οποίο 
εντάσσεται στο πρό-
γραμμα Βιώσιμης Α-
στικής Ανάπτυξης, που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ανάδειξη μέσω κατάλληλου αρχιτεκτονικού φωτισμού των παρακάτω 
τοπόσημων, τα οποία κρίθηκαν ότι αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης:

1. Το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα Λόγγου –Τουρπάλη.
2. Το καμπαναριό του  Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου. 3. Το κτίριο του Παλαιού Ρολογιού του Δημαρχείου.
4. Το καμπαναριό του  Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος. 5. Το μνημείο στο χώρο θυσίας στην περιοχή «Στουμπάνοι».
6. Το διατηρητέο κτίριο του 1ου -2ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.
7. Το διατηρητέο κτίριο επί της οδού Βενιζέλου- Καραμπατάκη.
8. Το Φουγάρο –Καπνοδόχος του κτιρίου του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς.
9. Ο  ζωγραφισμένος τοίχος, «Street art», στη Βόρεια Όψη του κτιρίου «Έρια».
10. Ο ζωγραφισμένος τοίχος, «Street art», στη Βόρεια Όψη του κτιρίου «Βέτλανς».
Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022, αρχής γενομένης από το κτίριο του  Παλαιού 

Ρολογιού του Δημαρχείου.



Το θέμα των ελλείψεων καθηγητών στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας, 
στο οποίο φοιτούν μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρο το Νομό της 
Ημαθίας, έφερε στη Βουλή ο Άγγελος Τόλκας, θέτοντας κρίσιμα ερωτή-
ματα για την ομαλή πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας κατέθεσε ερώτηση, στα πλαίσια του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, προς την Υπουργό Παιδείας για τα θέματα που 
απασχολούν το Μουσικό Σχολείο Βέροιας που δεν βρίσκουν λύση κι 
ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί το 1/3 του εκπαιδευτικού έτους. 

Προηγήθηκε Συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
του σχολείου, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την 
εκπαίδευση των παιδιών τους, τις σχολικές τους επιδόσεις σε πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και εν τέλει την οικονομική επιβάρυν-
ση που υφίστανται, καθώς καταφεύγουν στο να πληρώνουν ιδιαίτερα 
μαθήματα όσοι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα.

Κατόπιν τούτων ο Βουλευτής Ημαθίας απαιτεί ενέργειες από πλευ-
ράς του Υπουργείου Παιδείας ώστε να ολοκληρωθούν οι διορισμοί 
εκπαιδευτικών και να  αναπληρωθεί η χαμένη ύλη των μαθητών.
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Ευχαριστήριο του 
«Έρασμου»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμ-
βασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά την επι-
χείρηση supermarket «Smart Price» για την 

πρσφορά διατροφικών ειδών Α’ Ανάγκης, προς κάλυψη των καθημε-
ρινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» απο-
τελεί σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συν-
δράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό 
αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

Σύλληψη για 
λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθη στις 
30 Νοεμβρίου 2021 
το μεσημέρι σε πε-
ριοχή της Ημαθίας, 
από αστυνομικούς 
του Τμήματος Α-
σφάλειας Βέροιας, 
έ νας  ημεδαπός 
άνδρας, καθώς σε 
έρευνα αποθήκης 
του καταστήματός 
του, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 280 
πακέτα τσιγάρων 
και 8 συσκευασίες 
με καπνό συνολι-
κού βάρους 400 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία 
φόρου κατανάλωσης. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματι-
κό ποσό των 5.460 ευρώ.

Άγγελος Τόλκας προς Υπουργείο Παιδείας: 
«Ακούστε τις ανάγκες των μαθητών- 

Προχωρήστε άμεσα στο διορισμό 
εκπαιδευτικών στο Μουσικό σχολείο Βέροιας»

Στη Νάουσα και σε Κοινότητες, 
την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου,
Κινητή Μονάδα Εμβολιασμού 

Την δυνατότητα να εμβολιαστούν κατά του Covid-19, σε σημεία 
του Δήμου Νάουσας,  θα έχουν πολίτες που το επιθυμούν,  την 
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, καθώς στην περιοχή θα βρεθεί Κινητή 
Μονάδα Εμβολιασμών. 

Την συγκεκριμένη δράση εμβολιασμού προγραμματίζει ο Δήμος 
Νάουσας σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδο-
νίας, προκειμένου να διευκολυνθούν κάτοικοι  της Νάουσας και των 
Κοινοτήτων που επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας το πρόγραμ-
μα της Κινητής Μονάδας Εμβολιασμών έχει ως εξής (Παρασκευή 
10.12.2021): 

-Νάουσα -  Πλακόστρωτο Δημοτικού Πάρκου - 08:30 έως 10:00
-Τ.Κ. Κοπανού  (κεντρική πλατεία) - 10:30 έως 11:30
-Τ.Κ. Επισκοπής (κεντρική πλατεία)  - 12:00 έως 13:00
-Τ.Κ Αγγελοχωρίου (πρώην δημαρχείο) - 13:30 έως 15:00

Με τον υπουργό 
Απ. Βεσυρόπουλο 
συναντήθηκαν οι 

Επαγγελματοβιοτέχνες 
Ζαχαροπλάστες 

και  Αρτοποιοί, για 
θέματα των κλάδων τους

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχα-
ροπλαστών Ελλάδος – Ο.Ε.Ζ.Ε. – και των Αρτοποιών Ελλάδος 
με τον Υπουργό κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ήταν ο κ. Γλύκος Ιωάννης 
πρόεδρος ζαχαροπλαστών, ο κ. Μάριος Παπαδόπουλος αντι-
πρόεδρος, ο κ. Παγούρας Αναστάσιος μέλος, ο κ. Τσουκαλάς 
Προκόπης αντιπρόεδρος αρτοποιών και ο κ. Θεοφάνης Γεωργό-
πουλος τεχνικός τροφίμων.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους κλάδους  ζαχαρο-
πλαστικής και αρτοποιίας. Έμφαση δόθηκε εν όψει της εορτα-
στικής περιόδου στη χρήση της κανένας και του μαχλέπι στην 
παραδοσιακή ζαχαροπλαστική και αρτοποιία. Η συνάντηση ήταν 
πολύ εποικοδομητική  με τον υπουργό να είναι γνώστης και σε 
αυτά τα θέματα. Ο Σύλλογος Ζαχαροπλαστών και καταστημα-
ταρχών ζαχαροπλαστών της Βέροιας, με ανακοίνωσή τους τον 
ευχαριστούν θερμά.



Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρί-
ου το μεσημέρι στο Μητρο-
πολιτικό Μέγαρο Βεροίας ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεήμων 
δέχθηκε επίσκεψη από την 
εμπειρογνώμονα του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης κ. 
Εύη Μπανιωτοπούλου, η ο-
ποία επισκέφτηκε την πόλη 
της Βέροιας με σκοπό την 
αξιολόγηση της Πολιτιστι-
κής Διαδρομής «Απόστο-
λος Παύλος». 

Την εμπειρογνώμονα 
του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης κ. Εύη Μπανιωτοπού-
λου συνόδευαν ο αρμόδιος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πολιτιστικού Τουρισμού στο 
Βέλγιο κ. Μάνος Βουγιού-
κας και ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τουρισμού κ. 
Μιλτιάδης Νικολάου.

Στη συνάντηση πα-
ρευρέθηκαν ο Δήμαρχος 
Βεροίας κ. Κωνσταντίνος 
Βοργιαζίδης, η εκπρόσω-
πος του Αντιπεριφερειάρχη 
Ημαθίας και υπεύθυνη του 
Γραφείου Τουρισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Ημαθίας κ. Μαρία Ανδρε-
άδου καθώς και οι εκπρό-
σωποι του Πειραματικού 
Εργαστηρίου Βεργίνας κ. 

Παύλος Τροχόπουλος και κ. Αστέριος Νένος.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και ξενάγηση 

στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στον Παλαιό Ιερό Μη-
τροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων 
Παύλου και Πέτρου καθώς και στη Συναγωγή στην εβραϊκή 
συνοικία της Μπαρμπούτας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων αφού 
καλωσόρισε την εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης κ. Εύη Μπανιωτοπούλου και τους συνοδούς της, 
ευχήθηκε ο ιδρυτής της τοπικής μας Εκκλησίας, Απόστολος 
των Εθνών Παύλος, να ευλογεί τα έργα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και να μας απαλλάξει σύντομα από τον μεγάλο πει-
ρασμό της πανδημίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν φάρμα-

κα που δεν χρειάζονται  και θέλουν   να τα  
προσφέρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  , το 
τηλέφωνο του Γηροκομείου Βέροιας είναι 
2331024891.

Ιερό σαρανταλείτουργο
Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας 

θα τελείται κάθε ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νο-
εμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας 

Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι 
για τις δωρεές τους: 

1. Την επιχείρηση Gloryfoods και τον κύριο Νιώπα Κωνσταντίνο για την 
δωρεά κρουασάν.

2. Την κυρία Αικατερίνη Μπεσίνα για την προσφορά ενός γεύματος στα 
παιδιά του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως προσφιλών προσώπων. 

3. Την καλή μας φίλη Λίνα Τουπεκτσή για τα αξιόλογα χειροποίητα δωρά-
κια που προσέφερε για το bazaar μας.

4. Την κυρία Μαρία Ιωαννίδου για την προσφορά ενός γεύματος στα παι-
διά του Κέντρου υπέρ αναπαύσεως της μητέρας της Ελένης Ζεμπερίδου. Ο Θεός 
ας την αναπαύσει.

5. Την κυρία Στέλλα Δαμιανίδου για την δωρεά ενός γεύματος υπέρ ανα-
παύσεως της μητέρας της Κίτσας Λεοντιάδου. Ο Θεός ας την αναπαύσει. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βε-
ροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντε-
λεήμων:

 Την Πέμπτη 2 Δε-
κεμβρίου το πρωί θα 
ιερουργήσει στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου Αλεξανδρείας με 
την ευκαιρία της εορ-
τής του Οσίου Πορφυ-
ρίου του Καυσοκαλυ-
βίτου.

 Την Πέμπτη 2 Δε-
κεμβρίου στις 7:00 μ.μ. 
θα ομιλήσει στη σειρά 
των ομιλιών «Επισκο-
πικός Λόγος» και θα 
αναπτύξει το θέμα: «Η 
σχέση μας με την Εκ-
κλησία» στην ιστοσελί-
δα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook 
και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λό-
γος» στους 90.2 FM. 

Το Σάββατο 4 Δε-
κεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρ-
βάρας του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος Βεροίας. Κατά τη διάρκεια της 
Θείας Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η τιμία κάρα του Αγίου Ιγνατίου του 
Θεοφόρου.

 Το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, 
μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Αγίου Σάββα (Κυριωτίσσης) Βεροίας.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον πανηγυρίζοντα Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικολάου Μελίκης.

 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου στις 9:00 μ.μ. θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό 
Παρεκκλήσιο του Αγίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία στο άβατο της Ιεράς Μονής 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 30 ετών από της 
μακαρίας κοιμήσεως του οσιακής μνήμης Γέροντος Γερασίμου του Μικραγιαννα-
νίτου, Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η Ιερά Ακολουθία θα τε-
λεστεί μόνον από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, ενώ θα μεταδοθεί απευθείας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στην αδελφότητα «Πέλεκαν» στο Κο-
μνήνιο Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αμβροσίου θα τελέσει Τρισά-
γιο για τον μακαριστό π. Αμβρόσιο Κυρατζή. 

 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύεται σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 στις 

10.15 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας ο Κων/νος Ευστ. Μακρίδης σε ηλικία 
84 ετών .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Φυτειάς

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου η εκκλησία μας 

τιμά τη μνήμη του Αγίου πατρός ημών Νι-
κολάου. Με αφορμή την εορτή ο ομώνυμος 
ιερός ναός της Φυτειάς διοργανώνει τις 
εξής λατρευτικές ακολουθίες:

Κυριακή 5 Δεκεμ-
βρίου, Πανηγυρικός 
Εσπερινός και Αρτο-
κλασία ώρα 16.30

Δευτέρα 6 Δεκεμ-
βρίου ,Πανηγυρικός 
Όρθος και Θεία Λει-
τουργία, Λιτανεία της 
ιεράς εικόνας του Α-
γίου Νικολάου πέριξ 
του Ναού, ώρα 07.30

Η εμπειρογνώμων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης Εύη Μπανιωτοπούλου 

επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βεροίας



Του Γιάννη Καμπούρη

Προεόρτια Χριστουγέννων και η πό-
λη μας «ησυχάζει» και από ότι φαίνεται 
τίποτα δεν είναι ικανό να χαλάσει τη νιρ-
βάνα που βιώνουμε, εδώ και καιρό … 
θαρρείς και ο χρόνος σταμάτησε … και 
όμως η γη κινείται και τα Χριστούγεννα 
οσονούπω θα χτυπήσουν την πόρτα 
μας, όπως άλλωστε το συνηθίζουν χρό-
νια τώρα.

Έτσι κάπου ανάμεσα στη νιρβάνα 
της καθημερινότητας και της πραγματι-
κότητας που επιβάλλει το ημερολόγιο, 
η πόλη μας προετοιμάζεται να γιορτάσει 

νωχελικά και αυτά τα Χριστούγεννα … κάποια φωτάκια, ένα δένδρο, με-
ρικά τραγουδάκια και η ζωή θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα. 

Αλλοίμονο όμως. Τα Χριστούγεννα θα μπορούσαν να είναι τόσο 
διαφορετικά, τόσο μαγικά και ίσως, ίσως, να ήταν η αφορμή να μας βγά-
λουν από το συλλογικό μας λήθαργο.

Ήταν πριν μερικά χρόνια όταν ένα πειρατικό καράβι που εξώκειλε κά-
που εκεί στην Ελιά, προκαλώντας το ενδιαφέρον της πόλης και όχι μόνο 
και ήταν πολλοί εκείνοι που έσπευσαν να δουν από κοντά αυτό το αξι-
οπερίεργο γεγονός … βέβαια ήταν και μερικοί που κάκισαν το γεγονός, 
που αφήσαμε δηλαδή ένα πλοίο να εξωκείλει, οπότε τα επόμενα χρόνια 
δεν συνέβη κάποιο άλλο «παρατράγουδο» και όλα κύλησαν «ομαλά».

Με αφορμή αυτό το γεγονός, επιτρέψτε να σας διηγηθώ ένα διαφο-
ρετικό χριστουγεννιάτικο «παραμύθι» μέρες που είναι … λοιπόν μια 
φορά και ένα καιρό μου ζητήθηκε να προτείνω ένα «διαφορετικό» γιορ-
τασμό των Χριστουγέννων.

Και τι θα μπορούσε να δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινό-
τητά μας, να προκαλέσει το ενδιαφέρον, να δώσει στα Χριστούγεννα τη 
μαγεία που όλοι μας αναζητούμε και κυρίως τα παιδιά ;

Μα τι άλλο, παρά ένα παραμύθι, αλλά ποιο παραμύθι … μετά από 
ένα φρεσκάρισμα της μνήμης με το διάβασμα πολλών παραμυθιών, κα-
τέληξα στο «μολυβένιο στρατιώτη» … ένα παραμύθι που μπορεί να μην 
είναι χριστουγεννιάτικο, μπορεί όμως να προσαρμοστεί στα Χριστούγεν-
να … ένα παραμύθι που έχει τόση ευαισθησία, ένα παραμύθι που μιλά 
για τη διαφορετικότητα και την αγάπη.

Λοιπόν ο μολυβένιος στρατιώτης θα ήταν το παραμύθι που θα συ-
ντρόφευε την πόλη μας τα Χριστούγεννα. 

Έχοντας μάλιστα την εμπειρία από «καράβι», αυτό που θα έπρεπε 
να συμβεί, είναι ο μύθος του να σκεπάσει ολόκληρη την πόλη … γιατί 
δίκαια κάποιοι επεσήμαναν ότι όμορφο το καράβι, αλλά η ολόκληρη η 
πόλη δεν μπόρεσε να βιώσει τη μαγεία του, να αισθανθεί τη δυναμική 
του, που επικεντρώθηκε σε ένα «σημείο» … πολύ σωστά … και πώς 
θα μπορούσε να διαχυθεί αυτή η δυναμική στην πόλη τουλάχιστον στο 
κέντρο της ; 

Με την ανάπτυξη του παραμυθιού μέσα σε ολόκληρη την πόλη … 
έτσι θα δημιουργούσαμε πέντε ή και περισσότερα σημεία, τα οποία δια-
δοχικά θα «διηγούνταν» το παραμύθι … ξεκινώντας λχ από την πλατεία 
ωρολογίου, κάποιος που θα ήθελε να απολαύσει το μύθο, έπρεπε να 
περιδιαβεί όλο το κέντρο πηγαίνοντας διαδοχικά στα σημεία όπου το 
παραμύθι εξελισσόταν - οι σχετικές λεπτομέρειες βέβαια δεν αφορούν 
το κείμενο αυτό.

Παράλληλα η πόλη ζώντας το παραμύθι θα γέμιζε με μορφές του 
στρατιώτη και της χορεύτριας … και όσοι θα ήθελαν – κυρίως έμποροι 
και επιχειρηματίες - θα μπορούσαν να μετέχουν με τον τρόπο τους, 
στολίζοντας λχ τις βιτρίνες τους ανάλογα κλπ κλπ, θα κυκλοφορούσαν 
σχετικά αναμνηστικά, θα γινόταν μια επετειακή έκδοση του παραμυθιού 

και τόσα άλλα … στο ίδιο μο-
τίβο και οι συνοδευτικές εκδη-
λώσεις και η πόλη θα βίωνε 
ένα τόσο ευαίσθητο μύθο με 
επίκεντρο τη διαφορετικότητα 
και την αγάπη.

Βέβαια αυτός ο μύθος θα 
έπρεπε να τύχει μιας ανάλο-
γης προβολής, να γίνει η αιτία 
για να έρθουν στην πόλη μας 
επισκέπτες και από άλλες πε-
ριοχές … μη ξεχνάμε ότι στη 
γειτονιά μας αυτήν την εποχή 
η Δράμα με την «Ονειρούπο-
λη», τα Τρίκαλα με το «Μύ-
λο των ξωτικών» και φέτος ο 
Βόλος με τον «Πινόκιο» είναι 
τόποι προορισμού για – χωρίς 
υπερβολή – δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες, με ότι αυτό ση-
μαίνει για την πόλη τους … 
την αγορά, τα ξενοδοχεία, την 
εστίαση κλπ.

Λογικά στο σημείο αυτό θα 
ρωτήσει κάποιος … και το κό-
στος ;

Θα το ξαναπώ … «με 

πορ…ς δε βάφονται αυγά» … δε μπορώ να καταλάβω αυτούς που χω-
ρίς να «επενδύουν», προσδοκούν με κάποια μεταφυσική διαδικασία να 
προσποριστούν κέρδη … ωραίο ιδέα για παραμύθι, αλλά πέρα από τη 
μυθοπλασία δε μπορώ να καταλάβω που αλλού στην πραγματική ζωή 
μπορεί να φανεί χρήσιμη … λοιπόν ή θα επενδύσουμε με σχέδιο και 
προοπτική, ή θα βράζουμε στο ζουμί μας μέχρι να στεγνώσουμε και να 
καούμε, μένοντας στα φωτάκια και τα δενδράκια … και να θυμόμαστε, η 
«φύση» απεχθάνεται το κενό και την αδράνεια.

Εννοείται ότι αυτή η ιδέα ή όποια άλλη, πρέπει να συνοδεύεται και 
από μια μελέτη που θα προσδιορίζει κόστος, τρόπους χρηματοδότησης, 
προσδοκώμενα οφέλη κλπ … μια πλήρης μελέτη που θα δει εκτιμήσει 
τη σκοπιμότητα του έργου αλλά και την προοπτική του. 

Ας μη βαυκαλιζόμαστε με τις θεωρίες της αυτάρκειας και της αυτοτέ-
λειας … έχουμε ανάγκη τους γύρω μας και αυτοί εμάς … και αν μείνου-
με στο παλιό μοτίβο, του «ανοίξαμε και σας περιμένουμε», μάλλον θα 
κλείσουμε σύντομα.

Θα πείτε … μα τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε … πανδημία, φτώ-
χια, κοντολογίς με τις δέκα πληγές του Φαραώ γύρω μας … ακριβώς για 
αυτούς τους λόγους πρέπει να ασχοληθούμε … να επενδύσουμε, να αυ-
ξήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τη ζήτηση, την κίνηση στην αγορά, 
στην εστίαση, στα ξενοδοχεία και αλλού … η κρίση γεννά ευκαιρίες ή 
στην άλλη περίπτωση δημιουργεί θύματα … ας διαλέξουμε λοιπόν τι θα 
μας φέρει η κρίση και ας δεχτούμε τις συνέπειες των επιλογών μας … 
και όσοι επιμένουν στο «μεταξύ» μας, ας πάνε στο γήπεδο όπου καμα-
ρώνουμε τη προσφιλή μας ποδοσφαιρική ομάδα μας στη Super League 
2 να μετρήσουν, πόσοι από τους παίκτες της είναι γηγενείς. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδικός NUTS: EL521
Αρ. Πρωτ. 39860/1-12-2021     

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια και επισκευή ελαστι-
κών οχημάτων & μηχανημάτων έργου έτους 2022, εκτιμώμενης αξί-
ας 79.950,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. CPV προμήθειας: 34350000-5, 50116500-6. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο 
Δήμος Βέροιας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις 
με Κ.Α. : 20.6671.002, 30.6671.002, 20.6263.002 και 30.6263.004 
σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2022  του Δήμου Βέροιας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης  την 3/12/2021  και καταληκτική 
ημερομηνία την 3/1/2022 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική απο-
σφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10:00. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προσφορές υποβάλλονται για τη συνολική ποσότητα. Δεν επι-
τρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των  χιλίων 
πεντακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ (1.599,00€)

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επό-
μενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  έως 31-12-2022
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α.Μιζαντζίδου, τηλ.: 
2331350616) , e-mail:  mizantzidou@veria.gr.

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυ-
ξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελί-
δα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr, καθώς 
και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο 
τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Ο μολυβένιος στρατιώτης, 
η πόλη μας και τα Χριστούγεννα …

Το Δ.Σ. του Ομίλου προστα-
σίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 
θερμα:

1) Τον κύριο Στέλιο Μεϊμαρίδη 
για τη προσφορά γλύκών για τη 
δεξίωση

2) Τον κύριο Ε.Γ.  για τη προ-
σφορά γλυκών για τη δεξίωση

3) Τη κυρία Αθηνά Τζούρτζια 
για την επιμέλεια του μπουφέ

4) Την κυρία Εύη Νούλα για 
τη προσφορά των καφέδων με 
αφορμή τη συμπλήρωση έξι μη-
νών από το θάνατο της μητέρας 
της Ευαγγελίας και του συζύγου 
της Πασχάλη Διαμαντόπουλου.

5) Τη κυρία Κατερίνα Γαλίκα 
για τη προσφορά των καφέδων 
στη μνήμη του κουνιάδου της 

Παναγιώτη Γαλίκα.
6) Τους παρακάτω φίλους και 

συνδρομητές για τη προσφορά 
εδεσμάτων :

1) Μαίρη Παπαδημητρίου
2) Ελένη Βελίδου
3)  Δημήτρη Νιώπα
4) Τάσο Ντουμανάκη
5) Μαρίνα Ψωμιάδου
6) Σοφία Κασελούρη
7) Μαρίκα Κουκούδη
8) Σούλα Μπούρα
9) Χρύσα Καραμήτρου
10) Μαρία Διαμαντοπούλου
11) Αποστολία Διαμαντοπούλου
12) Τασούλα Κόγια
13) Ειρήνη Τσιάμη
14) Έυη Λαζοπούλου
15) Σούλα Καργατζή

Ευχαριστήριο
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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

Μετά τηνπαρέμβαση τηςΑΕΛ και τουΑλέξη
Κούγια ο αγώνας τηςΑΕΛ και τουΝΠΣΒέροια
μεταφέρθηκε για την Κυριακή λόγο του αγώνα
κυπέλλουτηςομάδαςτηςΛάρισαςανκαιοκανο-
νισμόςπροβλέπειτηνδιεξαγωγήαγώναμετάαπό
48ώρες.

Όμωςμε την αλλαγή της ημέρας ηΕΡΤ3 δεν
έχει συμπεριλάβει το ντέρμπι του α’ ομίλου στις
ζωντανέςμεταδόσεις

Έτσι ηΔιοίκηση τηςΒέροιας εξέδωσε τηνπα-
ρακα΄τωανακοίνωση.

Εύλογέςαπορίες...
Τηστιγμήπουτοπρωτάθλημααρχίζεινααπο-

κτάδυναμικήκαιεπιτέλουςοιομάδεςμαςβρήκαν

τηλεοπτικήστέγη…Τηστιγμήπουόλοιπροσπα-
θούμε να αναβαθμίσουμε τοπροϊόνπου ακούει
στοόνομαπρωτάθλημαBetssonSuperleague2…
Ξαφνικάμαθαίνουμεότι ηΕΡΤδενθαμεταδώσει
τοντέρμπιτουΑ’Ομίλου.

Είναι να απορεί κανείς!Με ποιο σκεπτικό η
ΕΡΤ αποφασίζει να μην καλύψει ζωντανά τον -
κατά τεκμήριο – πιο σημαντικό και εμπορικό α-
γώνα της 6ης αγωνιστικής;Με ποιο σχεδιασμό
πιστεύουνότιθαπροσελκύσουντοενδιαφέροντου
κοινού;

Καλούμε τηΔημόσια ΕΡΤ να αναθεωρήσει,
ώστετοφίλαθλοκοινόναμπορέσειναπαρακολου-
θήσειτοπαιχνίδιμεταξύδύοιστορικώνομάδων.

Ο πρώτος επαναληπτικός αγώ-
νας της προημιτελικής φάσης 
του Κυπέλλου ΕΠΣΗ διεξήχθη 

την Τετάρτη (1/12), με την Αγκαθιά 
να πανηγυρίζει την πρόκρισή της στα 
ημιτελικά.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν με σκορ 3-1 τον
ΦΑΣΝάουσαστοουδέτερογήπεδοτουΜακροχωρί-
ου (λόγωτιμωρίαςτηςΑγκαθιάς)καιπέρασανστην
επόμενηφάση,μιαςκαιτοπρώτοπαιχνίδιστοΔΑΚ
Νάουσαςείχελήξειισόπαλο1-1.

ΟΓιώργοςΚίτσαςπέτυχε δύο τέρματα για τους
Αγκαθιώτες,στο30’μεεύστοχηεκτέλεσηπέναλτικαι
στο56’μεκεφαλιά, ενώ τοάλλο τέρμα τηςομάδας
τουΣταύρουΚωστογλίδησημείωσεστο47’οΒαρό-
τσης.

ΓιατουςΝαουσαίους,μείωσεπροσωρινάτοσκορ
οΝτέλλας(2-1)στο55ολεπτό.

ΔιαιτητήςτουαγώναήτανοΜαλούτας.

Τετάρτη1Δεκεμβρίου2021(14:30)
ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ3-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ -Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(αναβλήθηκε)

Τετάρτη8Δεκεμβρίου2021(14:30)
ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΩΝΠΡΩΤΩΝΑΓΩΝΩΝ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ1-1

ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ–ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ2-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ

0-0
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ1-1

ΚύπελλοΕΠΣΗμαθίας
Προκρίθηκε στα ημιτελικά η Αγκαθιά,

3-1 τη Νάουσα

«ΜεποιοσκεπτικόηΕΡΤαποφασίζει
ναμηνκαλύψειτοντέρμπιτουΑ’ομίλου;»

Με τρεις αθλητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Para 
Badminton 2021ταξιδεύει το «Εν Σώματι Υγιεί»

ΣτηνΑλεξανδρούπολη, την Κυριακή  5
Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί τοφετινόΠανελ-
λήνιοΠρωτάθλημαΑντιπτέρισηςΑμεΑ(Para
Badminton), με τη συμμετοχή 18 αθλητών
καιαθλητριώναπό5σωματεία.

Το «Εν Σώματι Υγιεί» Α.Σ. ΑμεΑ Βέ-
ροιας, θα δώσει το παρών με όλους τους
διαθέσιμους αθλητές του Τμήματος Para
Badminton:

1.ΚαραγιάννηςΘωμάς-Αριστοτέλης-SL3
2.ΠετρόπουλοςΕυστράτιος-SL4
3.ΛούκαςΓιώργος-SU5
Προπονητής-ΑρχηγόςΑποστολής:
ΚαραϊωσήφΑλέξανδρος
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Εγιναν γνωστά τα παιχνίδια 
που θα καλυφθούν τηλεο-
πτικά από την ΕΡΤ και το 

ERTFLIX τον Δεκέμβριο για το 
πρωτάθλημα της Super League 
2. Για την Βέροια τηλεοπτικός 
θα είνια ο αγώνας με τον Απόλ-
λων Λάρισας το Σάββατο 11/12 
για την 7η αγωνιστική Επίσης 
για την εμβόλιμη 8η αγωνιστική 
Τετάρτη 15/12 εκτός έδρας με 
τον Ολυμπιακό Β’ και το Σάββατο 
18/12 εντός έδρας με τον  Παν-
σερραϊκό. 

Συγκεκριμένα, θαμεταδοθούνοιπαρακά-
τωαγώνεςτηςSL2:

6ηαγωνιστική
Σάββατο4.12
ΑπόλλωνΛάρισας-ΗρακλήςΕΡΤ314:45
Αιγάλεω-ΗρόδοτοςΕΡΤFLIX14:45
Εργοτέλης-ΠαναθηναϊκόςΕΡΤ317:00

Κυριακή5.12
Ολυμπιακός Β’-Πανσερραϊκός ΕΡΤ3

14:45
ΠΑΟΚ Β ’ -Αναγέννηση  Καρδ ί τσας

ΕΡΤFLIX14:45
Καλλιθέα-ΛεβαδειακόςΕΡΤ317:00

7ηαγωνιστική
Σάββατο11.12
Ρόδος–ΚαλλιθέαΕΡΤ314:45
Λεβαδειακός–ΑιγάλεωΕΡΤ317:00
Βέροια – Απόλλων Λάρισας 14:45

ERTFLIX

Κυριακή12.12
Ηρακλής – Ολυμπιακός ΣΦΠ Β΄ ΕΡΤ3

14:45
Παναθηναϊκός Β – Αστέρας Βλαχιώτη

ERTFLIX14:45
ΑΕΚΒ–ΧανιάERTFLIX17:00

8ηαγωνιστική
Τετάρτη15.12.21/14:45
ΟλυμπιακόςΒ΄-ΒέροιαΕΡΤ3
ΠΑΟΚΒ–ΞάνθηERTFLIX

9ηαγωνιστική

Σάββατο18.12
Παναθηναϊκός–ΧανιάΕΡΤ314:45
Βέροια–ΠανσερραϊκόςΕΡΤ317:00
Απόλλων  Πόντου  –  Ολυμπ ιακός

Β΄ERTFLIX14:45

Κυριακή19.12
Ξάνθη–ΤρίκαλαERTFLIX17:00
Κηφισιά–ΚαλλιθέαΕΡΤ314:45
ΑΕΚΒ–ΟΦΙεράπετραςERTFLIX14:45

10ηαγωνιστική
ΑΕΛ–ΞάνθηΕΡΤ314:45
Καλλιθέα–ΑΕΚΒERTFLIX14:45

Super League 2

ΤοτηλεοπτικόπρόγραμματουΔεκεμβρίου
Τρία παιχνίδια της Βέροιας θα δείξει η ΕΡΤ μέχρι 19/12/21

Νίκη του Ζαφειράκη Νάουσας
στο χαντ μπολ νεανίδων
ΕπέστρεψεοΡαντίσεβιτς

Σημαντική νίκη πέτυχε το ηλικιακό τμήμα 
των Νεανίδων, εκτός έδρας, επικρατώντας 
της ομάδας «Αμφικτύονες» Λαμίας με σκορ 

22-28. Στην αποστολή συμμετείχαν οι αθλήτριες: 
Αλαιτση Άννα, Καιμακαμη Δήμητρα, Κυριακιδου 
Ελένη , Ντερβιση Μορφω, Κώστα Εύα, Τζιατζιου 
Κατερίνα, Μαργιοκαι Λεονόρα και Αχμέτι Έλενα, 
συνοδευόμενες από τους, προπονητές του Ζαφειρά-
κη, Παπουτσή Φώτη και Ρότζιο Πέτρο.

ΕπέστρεψεοAleksaRadicevic
ΜειδιαίτερηχαράηομάδαχάντμπολτουΖαφειράκηΝάουσας

καλωσορίζειτονΑleksaRadicevicοοποίοςμετάτηναποχώρηση
τουΓάλλουτερματοφύλακάμας,ήρθεστηνομάδαγιανατηνενι-
σχύσειαγωνιστικά.

ΟAlex έχειαγωνιστείσεπολλέςομάδες τουΜαυροβουνίου ,
πέρυσιαγωνίστηκεγιαέναδιάστημαμετηφανέλατουΖαφειράκη
καιαποχώρησελόγωτηςπανδημίαςκαιφέτοςυπήρξεμέλοςτης
γνωστήςΠορτογαλικήςομάδαςBelenensesαπό τηνοποίααπο-
χώρησελόγωγραφειοκρατικώνκωλυμάτωνμετηβίζατου.

ΣήμεραστοναγώναμαςμετηνομάδατηςΠυλαίαςθαπραγ-
ματοποιήσειτοαγωνιστικότουντεμπούτο.

Alexκαλωσόρισεςπίσω!

To πρόγραμμα της 6ης 
αγωνιστικής στο πρω-
τάθλημα Volley League 

2021-22 με τον Φίλιππο Βέροιας 
να υποδέχεται στο ΔΑΚ Δ. Βικέ-
λας την ισχυρή ομάδα του ΑΟ 
Σύρου  ΟΝΕΧ 

6ηαγωνιστική(4/12/2021)
Σάββατο04Δεκεμβρίου2021
Βαρδινογιάννειο 16:45 (Live Streaming

ESAPTV):Ο.Φ.Η.-Π.Α.Ο.Κ.
ΑγίουΘωμά17:00(LiveStreamingsdna.

gr):ΠαναθηναϊκόςΑ.Ο.-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
ΔΑΚΔ.Βικέλας 18:00 (Live Streaming

ESAPTV):Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας -Α.Ο.
ΦοίνικαςΣύρουΟΝΕΧ

Ζηρίνειο19:00(ΕΡΤ-Flix):ΑΟΠΚηφισιάς
-ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.

VolleyLeague2021-22
To πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

ΣάββατοΦίλιππος-ΑΟΣύρου

ΤουΝ.Τσιαμούρα

Ένας εξουσιαστής, απείθαρχος βοριάς
μας εμποδίζει για να μην φθάσουμε στην
κορυφή.Δεν τα καταφέρνει όμως…!Σε λίγο
το τριγωνικό της κορυφής μας καλωσορίζει.
Όλη η οροσειρά του όρουςΒέρμιου από τα
3-5 πηγάδια, ταΠιέρια, χωράει στο οπτικό
μαςπεδίο, όλα τα βουνά τριγύρωμας, από
τονκάμποτηςΗμαθίαςμέχρικαιτονΌλυμπο.

Απόεδώθέααπεριόριστη,πουαπόαυτό
τοφυσικόμπαλκόνιείναιμοναδική!

ΣτηνκορυφήΑγκάθιμετουςΟρειβάτεςΒέροιας
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από29-11-2021 

μέχρι 05-12-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 2-12-2021
13:30-17:30ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥΕΛΕ-
ΝΗΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45
23310-26757

21:00-08:00ΠΑ-
ΝΤΑΖΗΣΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣΑΪΒΑΛΙΟΥ
2&ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
- ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑ 23310-
66812

Φαρμακεία

Με τα παιχνίδια  της 6ης 
αγωνιστικής συνεχίστη-
κε το πρωτάθλημα στην 

Α’ κατηγορία της ΕΚΑΣΚΕΜ. Ο 
Άθλος Αλεξάνδρειας κέρδισε στο 
Κιλκίς τον Αετό, και ο Ζαφειρά-
κης Νάουσας πήρε «διπλό» στην 
Γουμένισσα ενώ η Αλεξάνδρεια 
έκανε το ρεπό της.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(6ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Μ.ΑλέξανδροςΓιαν.–Σκυδραϊκός.. 45-64
Γουμένισσα–ΖαφειράκηςΝ........... 47-64
Πάνθηρες–Πιερίας......................... 70-44
ΑετόςΚιλκίς–ΆθλοςΑλεξ............... 59-88

ΗΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Πάνθηρες............................................11
2ΆθλοςΑλεξ..........................................10
3ΖαφειράκηςΝ.....................................10
4ΑετόςΚιλκίς..........................................9
5Αλεξάνδρεια..........................................8
6Σκυδραϊκός...........................................7
7Γουμένισσα...........................................6
8Μ.ΑλέξανδροςΓιαν...............................6
9Πιερία....................................................5

ΗΕΠΟΜΕΝΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(04.12.2021)

Σκυδραϊκός–Γουμένισσα
ΖαφειράκηςΝ.–Αλεξάνδρεια
ΆθλοςΑλεξ.–Πάνθηρες
Πιερία–Μ.ΑλέξανδροςΓιανν.

ΕΚΑΣΚΕΜ
Νίκες εκτός έδρας για Άθλο Αλεξάνδρειας

και Ζαφειράκη Νάουσας

Γ’ Εθνική μπάσκετ
ΝέαήττατουΑΟΚΒέροιας
49-62απότηνΔΕΚΑ

Μετάαπόένααμφίρροποπρώτοδεκάλεπτο,οιφιλοξενούμε-
νοιπήραντονέλεγχο,ξέφυγανστοσκορκαικέρδισανμε49-62.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:15-17,27-36,37-50,49-62
Διαιτητές:Τοπαλίδης-Γιατρόπουλος
ΑΟΚΒΕΡΟΙΑΣ (Γκαμούρας):Μέλλιος 7(1), Ντουλαβέρης,

Κοτζαμπάσης,Κολοβός7(1),Κασαμπαλής13,Τριχόπουλος6(1),
Κοχλιαρίδης,Χαραλαμπίδης16(1).

ΔΕΚΑ (Νικολαΐδης-Ντάγιος):Αποστολίδης 8(2),Τσαμπασλής,
Τσιμερίκας 8,Τσιροπούλης Γ.,ΤσιροπούληςΜ. 4,Σαμοντούροφ
19,Λιοτόπουλος 2, Καλατζής, Ζωίδης 11, Καλαποθαράκος 6,
Καρυώτης4.

ΣεμινάριοΖίου-Ζίτσου

ΈναακόμηεπιτυχημένοσεμινάριοΖίου-Ζίτσου(Jiu-Jitsu)διεξήχθητοΣάββατο27ΝοεμβρίουστοΕθνικόΓυμναστήριοΜικραςΘεσσαλονικης,
υπότηνκαθοδήγησητουυπευθύνουδασκάλουΠαντελήΠαναγίδη@pantelispanagidis,ενώυπεύθυνοςγιατηνεπιμέλειατουσεμιναρίουήτανο
δάσκαλοςΓκουβούσηςΚωνσταντίνος.

Στοκαθιερωμένοετήσιοσεμινάριοέλαβανμέρος60αθλητέςαπότιςπεριοχέςτηςΒέροιας-Θεσσαλονίκης-Περαίας-ΚαρδίτσαςκαιΚατε-
ρίνης.

Η Μιχαέλα Λάκη επικράτη-
σε στον τελικό του LyttosBeach
Tournament της ΙσραηλινήςΝικόλ
Κίρινμε2-1σετ(5-7,6-1,7-5)και
κατέκτησετονπρώτοτίτλοτηςκα-
ριέραςτηςσετουρνουάτηςITF.Η
16χρονηΛαρισαίατενίστριαέκανε
μία ακόμηανατροπήστη διοργά-
νωση τηςΚρήτης και “λύγισε” το
Νο4 του ταμπλό, μετά από έναν
αγώνα 2 ωρών και 14 λεπτών,

γιανασηκώσει τοτρόπαιοκαινα
ενισχύσει τον τραπεζικό της λο-
γαριασμό.Ως νικήτρια του τουρ-
νουά,ηΜιχαέλαΛάκηθαλάβειτο
ποσό των15.000 ευρώ, τοοποίο
και θα της επιτρέψει νασυνεχίσει
τις “μάχες” τηςσεαγώνεςσεολό-
κληρο τον κόσμο, καθώς έχει ήδη
αποδείξειότιέχειπολύμέλλονστο
άθλημα.

Η 16χρονη Λαρισαία 
τενίστρια, Μιχαέλα Λάκη
κατέκτησε τον πρώτο τίτλο 

της σε τουρνουά
15.000 δολαρίων



Το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου
Ολομέλεια και εκλογές στην Ένωση 

Παλαιών Προσκόπων Βέροιας
Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Βέροιας (ΕΠΠΒ) καλεί τα μέλη της, εκείνους-ες που έχουν 

βιώσει στο παρελθόν Προσκοπική – Οδηγική ζωή και όλους τους φίλους-ες της που είναι πάνω από 20 ετών και επιθυμούν να απογρα-
φούν ως μέλη, σε συνάντηση ολομέλειας το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου στο Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς  στις 12:30 το μεσημέρι.

Η συνάντηση έχει θέματα:
• Τον απολογισμό δράσεων της προηγούμενης Προσκοπικής χρονιάς • Τον οικονομικό απολογισμό 
• Την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας Ομάδας Συντονισμού (ΟΣ)
• Την απόλαυση της απαραίτητης φασολάδας, εδεσμάτων και του τσίπουρου από τον Βόλο, του Προσκοπικού παιχνιδιού και τραγουδιού.
Χρήσιμες πληροφορίες
•Το κέντρο θα είναι ανοιχτό από το πρωί •Δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη της ΟΣ έχουν όσοι είναι απογεγραμμένοι στην Ένωση. 

Η απογραφή μπορεί να γίνει και επί τόπου.  •Δικαίωμα υποψηφιότητας για την εκλογή στην ΟΣ έχουν όσοι είναι μέλη της ΕΠΠΒ πάνω 
από έξι μήνες. Τα μέλη της ΟΣ είναι ο αρχηγός, ο υπαρχηγός δραστηριοτήτων και ο υπαρχηγός οικονομικών.

• Υποψηφιότητες για εκλογή στην ΟΣ υποβάλλονται στα παρακάτω τηλέφωνα ή δια ζώσης μέχρι το Σάββατο 11/12 στις 12:00 το με-
σημέρι. • Η ολομέλεια θα ξεκινήσει στις 12:30 παρουσία του περιφερειακού εφόρου κεντρικής Μακεδονίας ή εκπροσώπου του.

• Η κάλπη θα είναι ανοιχτή μέχρι την επίσημη δύση του ήλιου στις 17:05 • Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι συνιδρυτικό μέλος 
της «Παγκόσμιας Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας» (International Scout and Guide Fellowship (ISGF). Η ΕΠΠΒ συμμετέχει σε  αυτήν.

• Το κόστος της συνάντησης, περιλαμβανομένης της απογραφής υπολογίστηκε στα 40€
• Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6944475189 Νίκος Ουσουλτζόγλου, 

6932603050 Κωνσταντίνος Οικονομίδης, 6987170785 Σωτήρης Τσέ-
λιος, το email της ΕΠΠΒ είναι: eppverias@gmail.com 

• Η στολή μας θα δώσει ακόμη περισσότερο πνεύμα και χρώμα 
στην συνάντηση.

Από την Ομάδα  Συντονισμού της ΕΠΠΒ
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις 
δικαιούχων για Κοινωνικό

Παντοπωλείο και Φαρμακείο 
του Δήμου Νάουσας

Ξ ε κ ί ν η σ ε  τ η ν 
Τετάρτη 1η Δεκεμ-
βρίου η διαδικασία 
υποβολής των αιτή-
σεων  των δικαιού-
χων που πληρούν 
τ ις  απαιτούμενες  
προϋποθέσεις προς 
ένταξη στην «Δομή 
Παροχής Βασικών 
Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρμακείο 
Δήμου Ηρωικής Πό-
λης Νάουσας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020».

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραί-
ας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης 
ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που πλήττονται ή απειλούνται από την 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας 
(όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ). 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωνα συμμετοχής θα πρέπει:
-να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου Νάουσας,
-να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου (ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώ-

χειας/απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης 
– ετήσιο εισόδημα, δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
-αίτηση συμμετοχής,
-φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή 

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή φωτοαντί-
γραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/Αιτούντες διεθνούς προστασίας) 
ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/
Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος 
άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας).

-βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, 
-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
-φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,
-βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας Νάουσας περί ένταξης ή μη στο 

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ (δίδεται από την υπηρεσία), 
-θα προσκομίζεται κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει),
-οι αριθμοί  ΑΜΚΑ όλων των μελών μιας οικογένειας. 
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνεται με αυτοπρόσωπη 

παρουσία του ωφελούμενου και όχι ηλεκτρονικά, με προγραμματισμένο 
ραντεβού. Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων θα γίνεται με την επίδειξη 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή rapid test και με την απαραίτητη χρήση 
μάσκας. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και 
δικαιολογητικά στην Δομή Στήριξης (Κτίριο Λόγγου Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 
Νάουσα), από την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 
και ώρες 10:00 -14:00. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησής τους, 
διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν στην διαδικασία υπο-
βολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  
απευθύνονται στα τηλέφωνα του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κοινωνικού 
Φαρμακείου του Δήμου Νάουσας,  2332029936  και 2332029915.

Στις 3 Δεκεμβρίου στο Χώρο Τεχνών Βέροιας
Μουσική παράσταση του Κέντρου 
Μέριμνας ΑμΕΑ, για τα 200 χρόνια

 από την Ελληνική Επανάσταση
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Δ. Βέροιας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΑμΕΑ στις 

3 Δεκέμβρη, οργανώνει μια μουσική παράσταση στον Χώρο Τεχνών Βέροιας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τίτλο: 
«Τραγούδια για τη Λεβεντιά». Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:30μ.μ.

Την επιμέλεια παράστασης έχει η Ελένη Αναγνώστου και τις χωρογραφίες των ΑμΕΑ του Κέντρου Μέριμνας και των εθελοντών επιμελήθηκε η Με-
λίνα Παπαδοπούλου με τη συνεργασία της Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας. 

Στο τραγούδι συμμετέχουν οι κάτωθι: Γιάννης Βαϊδης, Ανθή Καλαϊτζίδου, Ελίζα Κοτρίδου, π. Μακάριος Λιακόπουλος, Γιώργος Σαλαπασίδης, Δέ-
σποινα Χατζόγλου.

Χορεύει το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας.
Στα κείμενα: Αθανάσιος Μανιόπουλος Χαρά Κοντού, Λευτέρης Κορυφίδης.
Διδασκαλία κειμένων: Κώστας Αποστολίδης
Χορωδία: μέρος του Π.Σ. Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
Η παράσταση ισχύει μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες.
Τιμή εισιτηρίου: 7ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων στο Κέντρο Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας στο τηλέφωνο 23310 22223

Δήμος Βέροιας: 
Αναρτήθηκαν τα 

πορίσματα εκτίμησης 
ζημιών από παγετό 

στο Διαβατό
Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέ-

στειλε  τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από 
ΠΑΓΕΤΟ της κοινότητας ΔΙΑΒΑΤΟΥ ως εξής:

1. ΠΑΓΕΤΟΣ 18/2/2021 αφορά ΥΠΕΡ ΠΡΩΙΜΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
2. ΠΑΓΕΤΟΣ 12/3/2021 αφορά ΒΕΡΙΚΟΚΑ
3. ΠΑΓΕΤΟΣ 28/3/21 (Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ) αφορά ΒΕΡΙΚΟΚΑ – 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ  
Τα πορίσματα είναι στην διάθεση των παραγωγών στην 

Κοινότητα ΔΙΑΒΑΤΟΥ για 10 ημερολογιακές μέρες και το 
χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων καθώς και για την 
υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από ΠΑΓΕΤΟ είναι μέχρι την ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ 10/12/2021.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της 
διασπορά του covid 19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση την 
Παρασκευή 3/12 και 10/12 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησής 
στο τηλέφωνο 2331350528 και 2331351926. 

 Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την 
σελίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
κωδικοί taxis net/ Πορίσματα. 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Επίσκεψη 
και προσφορά εθελοντικού έργου 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας 

Την Τρίτη 30/11 
οι εκπαιδευόμενοι 
και οι εκπαιδευτές 
του Σχολείου Δεύ-
τερης  Ευκα ιρ ίας 
(Σ.Δ.Ε.) Νάουσας 
βρέθηκαν στο χώρο 
της Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Νάουσας.

Εκεί ενημερώ-
θηκαν για ζητήμα-
τα που σχετίζονται 
με τον χώρο όπου 
στεγάζεται η βιβλιο-
θήκη, για τις διαδι-
κασίες δανεισμού 
βιβλίων αλλά και για 
ζητήματα οργάνω-
σης και ταξινόμησης 
μιας βιβλιοθήκης α-
ντίστοιχου μεγέθους.

Στη συνέχεια, πέ-
ρασαν στη δράση και βοηθήσαν  την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης στη διαδικασία εισαγωγής βιβλίων που προέρχονται από πρόσφατη δω-
ρεά, στα ράφια της βιβλιοθήκης.

Το ΣΔΕ ευχαριστεί την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης κ. Κωνσταντίνου για την πολύ ζεστή φιλοξενία και για τη διάθεσή της να τους εξηγή-
σει με τον καλύτερο τρόπο ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  ι σ ό -
γειο διαμέρισμα κο-
ντά στον Αγ. Αντώ-
νιο,μεθέσηπάρκιγκ,
77 τ.μ.,  διαμπερές,
κ ε ν τ ρ ,  θ έ ρμανση ,
22 . 000  ευρώ ,  ευ -
κα ιρ ία .  Τηλ . :  6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 110 τ.μ., Στα-
δ ίου ,  2ος  όροφος,
ασανσέρ. Τηλ.: 6976

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 η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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535124.
ΠΩΛΕ Ι ΤΑ Ι  δ ι ό ρ ο -

φο διαμέρισμα, 1ος και

2ος όροφος με εσωτερι-
κη σκάλα, 170 τ.μ., 40
τ.μ. βεράντες, περιοχή

παλαιού Νοσοκομείου,
διαμπερές, θέα, ντουλά-
πες εντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη. Τηλ.:
6973227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέρ ι -
σμα 2ου ορόφου,  χω-
ρίς ασανέρ, 2ΔΣΚΑ.Θ.
Κόπλαμ, σε άριστη κα-
τάσταση,  περιοχή Κυ-
ρ ιώτ ισσας 38.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

8 στρέμματα πάνω στην
άσφαλτο στοΔιαβατό με
ροδάκ ινα  παραγωγής
20.000 ευρώ.Τηλ.: 6945
122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ο ικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά,μεθέατον
Αλιάκμονα,στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6945122583.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-
σιτικό γραφείοστηΒέροια.
Πληρ.τηλ.:2331063283,ώ-
ρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

νεόδμητηγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας38
τ.μ.καθ.1οςυπερυψωμένος.Αποτελείταιαπό
1υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο2008μεενεργειακήκλάσηΒ+καιδι-
αθέτειθέρμανσηατομικήμεκλιματιστικόinverter
18btu,απεριόριστηθέα,σεσημείομοναδικής
προβολής,κουφώματασυνθετικάμεδιπλάτζά-
μια,πατώματααπόπλακάκι,πόρταθωρακι-
σμένη,εντοιχιζόμενεςντουλάπες,ανελκυστήρα,
ανοιχτόπάρκινγκστηναυλήτηςοικοδομής,με
μηνιαίομίσθωμα:280€.Πληροφορίεςμόνοστη
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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.

Κωδ.23784ΚΕΝΤΡΟ,κοντάστηνΕληά
ενοικιάζεται διαμέρισμα113τ.μ.,3υ/δ,Ημιό-
ροφος,έχειαλουμινίουσυρόμενακουφώματα,
είναιεπιμελημένηςκατασκευήςκαισεμίαόμορ-
φηπολυκατοικία,μεκουζίναανεξάρτητηκαιμε
κεντρικήθέρμανσηπετρελαίουπουλειτουργεί,
μεθωρακισμένηπόρτα, ενοίκιομόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Κωδ:107009ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Ενοικιάζεται
μιακαταπληκτικήμεζονέτασυνολικήςεπιφάνει-
ας150τ.μ.κατασκευήςτου2000,επεκτείνεταισε
δύοεπίπεδασε1οκαι2οόροφο.Ο1οςόροφος
αποτελείταιαπόμίατεράστιασαλονοκουζίνα
μαζίμετραπεζαρίακαιέναπολυτελέστατομπά-
νιοκαιο2οςόροφοςοοποίοςεπικοινωνείμε
εσωτερικήσκάλα,αποτελείταιαπό3υ/δ,έναν
επιπλέονχώροσαναποθήκηκαιέναμπάνιο
ακόμη.Καιταδυομπάνιαδιαθέτουντζακούζι.
Είναισεάριστηκατάσταση,μεενδοδαπέδια
θέρμανση,μεύφοςαπέριττηςπολυτέλειαςπου
διαχέεταιστοχώρο,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεγάλεςβεράντες,ηλιόλουστο,μετζάκι,μηνιαίο
μίσθωμα500€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδι-
αφερόμενομισθωτή.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα .Αποτελείταιαπό2
υ/δ,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναι
κατασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τα
κουφώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια  ,

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40
τ.μ.,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ:106994ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιυ-
πόγειαΑποθήκησυνολικήςεπιφάνειας18τ.μ.
Αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρο,Είναικατα-
σκευασμένητο1999καιβρίσκεταισεκαλήγει-
τονιά,τιμήμόνο50€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταέναπολύμικρόγραφείοσυ-
νολικήςεπιφάνειας8τ.μ.1οςΥπερυψωμένος
κατάλληλοκαιγιαέδραεπιχείρησης.Μηνιαίο
μίσθωμα80€.

Κωδ:23705-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓρα-
φείοσυνολικήςεπιφάνειας25 τ.μ.στον2ο
όροφο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,.Είναικατα-
σκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚουφώματαΑ-
λουμινίουσυρόμενα,Ανελκυστήρα-Τιμή:100€.

Κωδ:23706-ΚέντροΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας90τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από3χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειανοιχτωσιά,έχειΚουφώματαΣυν-
θετικά,ΑνελκυστήρακαιA/C-Μίσθωμα300€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

ΒενιζέλουΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικό-
τητα ισόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
20τ.μ.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιέχειωραία
βιτρίνα.Μίσθωμαμόνο170€.

Κωδ:24070-ΚέντροσεπάροδοτηςΜη-
τροπόλεωςΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστι-
κότητακατάστημασυνολικής επιφάνειας30
τ.μ. ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο,καιμε
δικότουWC.ΔιαθέτειΚουφώματαΑλουμινίου.
Ενοίκιομόνο150€.Πληροφορίεςμόνοστην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.23954ΚΕΝΤΡ0,Κατάστημαμε100
τ.μ. ισόγειοκαι55τ.μ.υπόγειοσυνολικά155
τ.μ.,κατασκευήκαινούργια,σεπολύκαλήτιμή,
μόνο400€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

στημασυνολικήςεπιφάνειας70τ.μ.Ισόγειο.Α-
ποτελείταιαπό1Χώροενιαίο,μεA/C-Ενοίκιο:
250€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

αμέρισμαΙσόγειο91τ.μ.καθ.με2υ/δ,σαλόνι,
κουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,κατασκευήςτου
1988,σεπολύκαλήκατάσταση,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,ηλιόλουστουςχώρους,
μερικώςανακαινισμένο,σετιμήπροσφοράςμό-
νο:49.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106848ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΔιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας93τ.μ.μικτάκαι
84τ.μ.καθ,2οςόροφος,αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο,χωρίςανελκυστήρα,
έχεικαινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,ανακαινισμένοκομπλέ,διαμπερές,σε
καλήκατάσταση,ηθέρμανσητουείναιμεσό-
μπαpelletηοποίαμπορείναπαραμείνεικαι
μεκλιματισμό,είναισεπρονομιακήτοποθεσία,
ιδανικόγια ιδιοκατοίκηση,σετιμήπροσφοράς
μόνο56.000€.ΠληροφορίεςστηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:117191ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Διατίθεται ένα
διαμέρισματων100τ.μ.,κατασκευής1983,με3
υ/δ,1οςόροφος,θέαμεφόντοτονκάμπο,είναι
μερικώςανακαινισμένο,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίου,υπάρχεικαιδυνατότηταστάθμευ-
σηςτουαυτ/του,σετιμήπροσφοράς90.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδο των700 τ.μ.με
ανεξάρτητημεγάληαυλή,μευπόγειο40τ.μ.,κα-
τασκευή1980,4υ/δ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη,
μεπολύμεγάλεςβεράντες,άψογασυντηρη-

μένο,ξύλινακουφώματα,ανεξάρτητημεγάλη
κουζίνα,γεωμετρικάδομημένο ,ορθολογικά
καιλειτουργικάάριστο,χωρίςθέρμανση,με
δυνατότητατοποθέτησηςγιατζάκιήσόμπα(υ-
πάρχεικαμινάδα),επιπλωμένο ,μεαποθήκη
,μεδύοντουλάπες,μεηλεκτρικέςσυσκευές,
μεηλιακόθερμοσίφωνα,εντυπωσιακοίχώροι
υποδοχής,ηλιόλουστοιχώροι,μεδύομπάνια,
διαμπερές,σετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
130.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14674ΡΑΧΗ,σπάνιαΒίλατριώνε-
πιπέδων352τ.μ.,κατασκευή1981,αποτελείται
απόυπόγειο , ισόγειοκαι1οόροφο ,πολύ
καλά διατηρημένη ,σεπολύσπάνιοφυσικό
περιβάλλον,ποιοτικήκατασκευήτόσοοιεσω-
τερικοίτηςχώροιόσοκαιέξωείναισεάριστη
κατάστασηφροντισμένοιαπόνοικοκύρηδες ,
οιχώροιτηςμέσαπολύλειτουργικοί,μεπολλές
ντουλάπες,μεδύοπάρκινγκστεγασμέναέξω
,πωλείταισετιμήπραγματικήςευκαιρίαςμόνο
325.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεπραγματικόενδιαφέρον.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14390ΣταΚΑΒΑΚΙΑΒέροιας ,πω-
λείταισπάνιαΒίλασυνολικά377τ.μ., σετρία
επίπεδα,ηθέατηςμοναδική,σεκατάσταση
εξαιρετική,άνετοιχώροι,άριστηδιαρρύθμιση,
πολύαυστηρώντεχνικώνπροδιαγραφών,γεω-
μετρικάδομημένη,γιαπολύπολύαπαιτητικούς
αγοραστές.ΠρόκειταιγιαμίαΜεζονέταδύοεπι-
πέδωνσυνολικά207τ.μ.καιένανξενώναστο
υπόγειο /ισόγειο70τ.μ.μεαποθήκες ,λεβη-
τοστάσιο καιδιπλόπάρκινγκενσωματωμένο
άλλα100τ.μ..Μεαρμονικέςαναλογίεςπαντού,
διαθέτειηλιακόθερμοσίφωνα,ψησταριά,ενερ-
γειακότζάκικαιάλλαδύογκαράζέξωσκεπαστά
,έχειντουλάπεςσεόλαταυ/δ,διαθέτειδρύινα
δάπεδασταυπνοδωμάτιακαιεπιλεγμένολευ-
κόμάρμαροΒεροίαςστοσαλόνι ,συνθετικά
κουφώματα τριπλήςυάλωσηςμεενεργειακά

τζάμιακαιθερμοπρόσοψη10cmπρόσφατη .
Ηθέρμανσηείναιτριώνεπιλογών,πετρέλαιο
ατομικόμελέβηταBuderus,ΛέβηταPellet ,η
Λέβηταμεδεξαμενήυγραερίου. Τοοικόπεδο
μεγάλοστα5680τ.μ.περιφραγμένο,ζητούμενο
τίμημα370.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

συνολικήςεπιφάνειας420τ.μ.Ημιυπόγειο.Απο-
τελείταιαπό6Χώρους,καιWC.Είναικατασκευ-
ασμένητο1974-Τιμή:80.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,σεεξαιρετικάσυμφέρουσα
τιμή150.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας28τ.μ. Ισόγειοκαι
28τ.μ.Υπόγειο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,
Είναικατασκευασμένοτο1980καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίου,Γωνιακό-Προσόψεως,σε
τιμήπροσφοράς20.000€.

Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ
σπάνιο ισόγειοκατάστημα70τ.μ., τετραγω-
νισμένοκαιμεπολύμεγάληφάτσα ,ακίνητο
ευκαιρίας,τιμήέκπληξη,Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ,Μόνοσοβαρέςπροτάσεις,τιμήπώλησης
80.000€τώρα50.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημα Ισόγειοσυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότητα
δόμησηςκαιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτό
άλλα127τ.μ.μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείται
απόένανενιαίοχώροχωρίςκολώνεςμεδικό
τουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970-Τιμή
πώλησηςτα130.000€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινή-
τουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

απότοχωριό,άδειοαγροτεμάχιομεΠομόνα
καιμεεξαιρετικήανοιχτωσιάσυνολικήςεπιφά-
νειας8.500τ.μ.Τιμή:15.000€τελική.

Κωδ:.107102ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΑγρο-
τεμάχιοσυνολικήςεπιφάνειας12.770τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο,2οαπότονκεντρικόδρόμο
Βέροιας-Νάουσας,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σε τιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:
65.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

πριντουΜπονάνουαριστεράπωλείταιωραι-
ότατοαγροτεμάχιοσεσχήμαορθογώνιομε
σύνδεσηστοδίκτυουψηλήςπίεσης,συνολικής
επιφάνειας26.100τ.μ.άδειοηκαιμισθωμένο,
μεδικήτουβάνα,Τιμή:58.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

τ.μ.,άρτιοοικοδομήσιμο,ελαφρώςεπικλινές,
σεαπίστευταχαμηλήτιμή,Αποκλειστικήδιάθε-
σηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ευκαιρία
χωρίςαμφιβολία,μόνο15.000€.

Κωδ.12763ΣτοΠανόραμαΒέροιαςπω-
λείταιοικόπεδο464τ.μ.,εντόςσχεδίου,άρτιο
καιοικοδομήσιμο ,διαθέτειθέααπρόσκοπτη
προςτηΒέροια,γιααπαιτητικούςαγοραστές,
σεάριστοσημείοκαισετιμήπροσφοράς,μόνο
60.000€.¨Έχεικαι ισχύουσαάδειαανέγερσης
γιαδύοΜεζονέτεςέτοιμηηοποίακαιείναιεκτός
τιμής.

Κωδ:12764ΑΚΡΟΠΟΛΗπωλείταιέναω-
ραιότατοοικόπεδο505τ.μ.γωνιακόανατολικό
μεσ/δ0,8κατάλληλοκαιγιαοικοδομή , τιμή
πολύκαλήμόνο,50.000€.

Κωδ:12904-ΆγιοςΓεώργιοςΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας863τ.μ.εντός
σχεδίου ,μεσ/δ0,8σε τιμήευκαιρίαςμόνο
14.000€.

Κωδ:12917-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοσυνολικήςεπιφάνειας1336τ.μ.εντόςσχεδί-
ουπόλεωςτιμή:60.000€.

Κωδ:12745-ΚοντάστηνοδόΣαλαμίνος
ΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσυνολικής επιφάνειας
2.183τ.μ.Τιμή:33.000€.

Κωδ.12878ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κοντάστην
εκκλησίατουΑγίουΓεωργίου,πωλείταιμεγάλο
χωραφοοικόπεδο6.850τ.μ.,τοοποίοευρίσκε-
ταιστηνεπέκτασητουσχεδίουκαιμάλισταστο
2οστάδιο ,μετατρέπεταισεδύοοικοδομικά
τετράγωναεξαιρετικόγιαεπένδυση,ευρίσκεται
σεδύοδρόμουςκαιπάνωσεάσφαλτο,τιμή
όλοαπό85.000€,τώραμόνο18.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

ΡΑΜΑΒέροιαςΠΩΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότη-
ταΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.
σεδύοεπίπεδα,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειο
τοοποίοαπότηνκάτωμεριάείναι ισόγειομε
βεράνταεμπρόςκαιπίσωσεοικόπεδο384τ.μ.
Αποτελείταιαπό4Υπνοδωμάτια ,και2WC.
Είναικατασκευασμένητο1991καιδιαθέτειθέρ-
μανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.
Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλε-
κτρικό κουζινάκι,ψυγείο) με κεντρικήθέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
μεδιπλόυαλοπίνακα(από01/12/2021).Πληρο-
φορίεςστοτηλ.2331024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.

ΥπάλληλοςΓραφείου-Αποθήκης
ΑπαραίτηταΠροσόντα:
-Καλήγνώσηαγγλικής
-ΚαλήγνώσηOffice(word,excel,outlook)
Καθήκοντα:
-Επικοινωνίαμεπελάτες/προμηθευτές
-Διαχείρισηαποθήκης
Ταστοιχείαεπικοινωνίαςμαςγιατηναποστολήτωνβιο-

γραφικώνEmail:monte@montenoulikas.gr



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ .μ . ,  Καλλ ιθέα ,  Μιλτ ιάδου
20 ,  πόρτα  με  μηχαν ισμό ,

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοι-
κ ίου  50 ευρώ.  Τηλ. :  6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία

61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινι-
σμένα στο κέντρο της πόλε-
ως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως35,χώρος90τ.μ.περίπου,με
3χώρουςκαικουζινα,W.C.,για
επαγγελματικήχρήσηήγιαδιαμέ-
ρισμα,3οςόρ.Τηλ.:6932471705
&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στηΒέ-
ροια. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο:2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙυπάλληλοςγιαεργα-
σίασεβιοτεχνίασαλονιών.Πληρ.
τηλ.:6942465214κοςΚώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙγυναίκαγιαβαριά
εργασίασεσπίτιναβοηθάειΑ-
μΕΑ.Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άνδρας  ή
γυναίκα για εργασία σε πρα-
κτορείοΟΠΑΠστηΒέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οικιακή βοη-
θός για τηΒέροια.Πληρ. τηλ.:
2331125374.Ώρεςγιαπληροφο-
ρίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:1)Μηχανικόςαυ-
τοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυ-
τοκινήτων απο επιχείρησηστη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ση.2)Οδηγόςταξίγιαπλήρηα-
πασχόληση.Τηλ.επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με
18:30.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.+
αυλη21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2ος-4οςκαινουρια113κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα

μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€
ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστιντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΥπαπαντη65τ.μ+παταριμεμεγαληβιτρινα400€
ΕΔΕΣΣΗΣ45τ.μκοντασταΑστικα200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ600€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση(ταβέρνα),ενενεργεία,στοκέ-
ντρο τηςΒέροιας,μεπλήρη εξοπλισμό, λόγωσυνταξιο-
δότησης.Ηεπιχείρησηλειτουργείτατελευταία10χρόνια
μεσταθερήπελατεία.Πληρτηλ.:6973227071.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Ηεταιρίαεπεξεργασίαςκαισυσκευασίαςφρούτωνκαιλαχα-
νικώνΗΡΑΕΠΕμεέδρατηνΗμαθία (7,5χλμ.Βέροιας-Νάου-
σας)ζητάειγιαάμεσηπρόσληψη:

-Εργάτες–Εργάτριεςγιατοσυσκευαστήριο
-Επιστάτη–ΥπεύθυνοΠαραγωγής
-Μηχανικό–Μηχανοτεχνίτη
-ΧειριστήΜηχανημάτωνΣυσκευασίας
Οι θέσεις αφορούνπλήρη απασχόληση.Θα εκτιμηθεί η ε-

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙέπιπλα:σαλόνιμεδύοκαναπέ-
δες και τραπέζι, μεγάλοςμπουφέςμε καθρέφτη,
βιτρίνααντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
απόμασίφξύλο,σεκαλήκατάσταση.Πωλούνταιό-
λαμαζιήχωριστά.

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπει-
ρία για τοΛογιστήριο από την
ΕταιρίαΑΓΡΟΤΥΠ.Θαπροτι-
μηθούν οι έχοντες γνώσηαπό
βιβλία Γ΄ κατηγορίας.Τηλέφω-
νο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ρα-
ντεβούπροκειμένου ναπραγ-
ματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικώνστο e-mail
τηςεταιρίαςαπαραίτητη:info@agrotyp.gr.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή

εμπειρία σε μεγάλα φροντι-
στήρια, παραδίδει μαθήματα
ΝεοελληνικήςΓλώσσαςκαιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου καιΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

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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ΗΤΟΥΟΤΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑΟ.Ε. ζητάΜηχανικό
αυτοκινήτωνγιαπλήρηαπα-
σχόληση.Τηλ.: 2331062780
&6978770066.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο210€
ΡΟΛΟΙ40τ.μ.ανακαινισμένο270€
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΕΙΟ85 τ.μ. γωνιακόμεπυ-
λωτή250€
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350€
ΚΕΝΤΡΟ90 τ.μ.  ανακαινισμένο, αντλία θερμό-
τητας,350€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ100τ.μ.,15ετίας,480€
ΠΙΕΡΙΩΝ125τ.μ.πολύκαλό3δωματομικήθέρ-
μανση,450€
ΚΕΝΤΡΟ100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,  ατομ.
θέρμανση,ηλιακό400€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ90τ.μ.2δωμ.ατομικήθερμ.350€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένοπλήρες
ατομ.θέρμανση280€
ΑΚΡΟΠΟΛΗ70ΤΜ15ετών2δωμ.θέα,300€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ100 τμ 3δωμανακαινισμένοαντλία
θερμότητος,τζάκικλίμα450€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ  ανακαινισμένο, θέα
ατομ.θέρμ.θωρακισμένη400€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ35τ.μ.καινούργιο32000€
ΕΛΙΑ65τ.μ.10ετίας62.000€
ΠΑΠΑΚΙΑ65τ.μ.35.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ67τ.μ.15ετίαςτζακιθεα68.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ69τ.μ.τζάκι,αποθήκη,55.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.τζάκιατομθερμ43.000€
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000€
ΕΛΙΑ80τ.μ.πολύ15ετώνκαλό85.000€

ΠΙΕΡΙΩΝ84τ.μ.μεατομικόλέβητα,79.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,
85.000€
ΚΕΝΤΡΟ85τ.μ.ρετιρέ70.000€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ86τ.μ.15ετίας67.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.αντλίαθερμότητος,ανακαινι-
σμένο,85.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ93τ.μ.30.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ104τμανακαινισμένοθέααποθή-
κη68.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120 τ.μ. 15 ετώναποθήκη, γκα-
ράζ,127.000€
ΚΕΝΤΡΟ100τ.μ.υπερλούξ,135.000€
ΓΗΠΕΔΟ120τ.μ.πάρκιν120.000€
ΕΛΙΑ120τ.μ.130.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.15ετών4δωμάτια,μεαπο-
θήκη,γκαράζ,108.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.μεβεράντα,82.000€
ΣΤΑΥΡΟΣ170τ.μ.1οςόροφος35.000€


ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Ν.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-
τρων,15.000€
ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,
18.000
ΚΕΝΤΡΟ80τ.μ.30.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

105.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,
22.000€
ΣΕΛΙ40τ.μ.πολύκαλόμετζάκι65.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιοσε 2 επίπεδα
200.000€
ΚΕΝΤΡΟ140τ.μ.παραδοσιακήκατοικία55.000€
ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα
150.000
ΚΑΒΑΣΙΛΑμονοκατοικίασε2επίπεδα55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ220 τ.μ.σε οικόπεδο400μέτρων,
λουξ,220.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο
48.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ180τμβίλασε800τ.μ.οικόπεδο
210.000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙ200τ.μ.διαμέρισμαμε2γκαρσονιέ-
ρες15ετίας165.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€ 
ΒΑΡΒΑΡΕΣ600μέτρα,καλό,16.000€
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣΚΑΤΟΙΚΙΕΣ460μέτρα,38.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ475μέτρα,περιφραγμένο,16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000€
ΣΚΥΛΙΤΣΙ500μέτρα,καλό,6.000€
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ700τ.μ.επάνωστονδρόμο28.000€
ΛΟΖΙΤΖΙ5.000τ.μ.μεγάληευκαιρία32.000€
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ520τ.μ.δίπλαστοσχολείο35.000€
ΕΛΙΑ220τ.μ.ευκαιρίατιμή39.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ35–50–60τ.μ.προς1.000€τοτετρα-
γωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000€

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
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ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα«ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμαμοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημε-
ρίδας (για μόνιμηαπασχόληση).Πληροφορίες
εργάσιμέςημέρεςκαιώρες.Τηλ.:6974030005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξι-
ούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντρο-
φοέως68ετώνγιαμίασχέση
με αγάπη και σεβασμό.Τηλ.:
6995358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρως εξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στοκέντροτηςΒέροιας,με
μεγάλο ενεργόπελατολό-
γιο. Συζητείται διακανονι-
σμός. Τηλ. επικοινωνίας:
6948690414.



Τριάντα χιλιάδες ευρώ ήταν η «ταρίφα» για κάθε έγγραφο του κυ-
κλώματος παράνομων ελληνοποιήσεων, στο οποίο εμπλέκονται συνο-
λικά 34 αστυνομικοί και εξαρθρώθηκε χθες μετά από πολύμηνη έρευνα 
της Υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, σύμφωνα με όσα έγιναν γνω-
στά από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η δράση του κυκλώ-
ματος υπολογίζεται ότι ξεκίνησε από το 2013 και από τα μέχρι στιγμής 
στοιχεία φαίνεται ότι έχει αποκομίσει τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ, ενώ 
από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 600.000 ευρώ.

Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος μετέβη νωρίς το πρωί στην Υπη-
ρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και ενημερωνόταν επί 2,5 ώρες για τη 
μεγάλη υπόθεση, από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, υποστράτηγο 
Ηλία Κοσσυβάκη, σχετικά τα άτομα που εμπλέκονται και την πορεία 
της ογκωδέστατης δικογραφίας που σχηματίζεται σε βαθμό κακουργή-
ματος.

Ο υπουργός ζήτησε από τον διοικητή και τα στελέχη της Υπηρεσίας 
των Εσωτερικών Υποθέσεων τη συνέχιση των ερευνών και την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης με σκοπό οι ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον 
της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, συνελήφθησαν εντός των ορίων 
του αυτοφώρου 20 άτομα μεταξύ των οποίων: εννέα εν ενεργεία αστυ-
νομικοί (εκ των οποίων ένας αξιωματικός), ένας πολιτικός υπάλληλος 

του υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη, μια υπάλλη-
λος Ληξιαρχείου ΟΤΑ, ένας 
δικηγόρος και οκτώ πολί-
τες. Συνολικά, σύμφωνα με 
τις μέχρι στιγμής έρευνες, 
στην εγκληματική οργάνω-
ση υπάρχουν στοιχεία ότι 
εμπλέκονται 34 αστυνομι-
κοί.

Από τις μέχρι στιγμής 
έρευνες της Υπηρεσίας και 
τη συνδυαστική αξιολόγη-
ση των συλλεχθέντων α-
ποδεικτικών στοιχείων έχει 
προκύψει ότι, τουλάχιστον 
από 26-04-2013 έως και 
30-11-2021, είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη 
κυρίως από Έλληνες, παλιννοστούντες πρώην χωρών Ε.Σ.Σ.Δ., αστυ-
νομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Το κύκλωμα είχε αναπτύ-
ξει δίκτυο συνεργατών και δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων 
(τυπικά) ελληνικών δελτίων ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και 
διπλωμάτων οδήγησης σε αλλοδαπούς υπηκόους με βαρύ ποινικό μη-
τρώο επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. 
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, «πελάτες» του κυκλώματος ήταν στην 
πλειοψηφία τους Αλβανοί με «ανοιχτούς λογαριασμούς» με το νόμο, 
στους οποίους τα μέλη του κυκλώματος χορηγούσαν δικαιολογητικά 
με τα οποία φαίνονταν κυρίως ως ομογενείς από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, διευκολύνοντας έτσι την παράνομη παραμονή στη χώρα, με 
όλα τα δικαιώματα, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και άλλα και ταυτόχρονα την 
άνετη έξοδό τους από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, ιδιαιτέρως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν, όπου και ορισμένοι κάτοχοι 
των εγγράφων αυτών έχουν συλληφθεί.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, η εγκληματική οργάνωση ήταν 
αυστηρά ιεραρχικώς δομημένη, πολυμελής, πολύπλοκη και καθόλου 
τυχαία, με διακριτούς και αλληλένδετους ρόλους των μελών της, με το 
κάθε μέλος να υπακούει πιστά στους κανόνες της οργάνωσης και «να 
υποτάσσεται στη βούληση της ολότητας», δηλαδή στον «εγκέφαλο», 
και να ενημερώνει για κάθε ενέργεια, χωρίς να μπορεί να πάρει πρωτο-
βουλίες και να εφαρμόσει μόνο του το σχέδιό του.

Η επιδίωξη του καθενός ήταν ο κοινός σκοπός, σχετικά με την έκδο-
ση δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων Έλληνα πολίτη, κυρίως σε αλ-
λοδαπούς αλλά και σε ημεδαπούς είτε με τη χρήση ψευδών στοιχείων 
μη υπαρκτών ατόμων, είτε με τη χρήση στοιχείων ομογενών, οι οποίοι 
διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και είχαν πλήρη άγνοια των ενεργειών 
τής οργάνωσης. Επίσης έκαναν χρήση στοιχείων υπαρκτών Ελλήνων 
υπηκόων, αφού πρώτα γινόταν ψευδής δήλωση απώλειας δελτίου 
ταυτότητας, που είχε εκδοθεί νόμιμα νωρίτερα, ή εξέδιδαν δελτία ταυ-
τότητας με τη χρήση των πραγματικών στοιχείων των ενδιαφερομένων, 
αλλά αφού πριν είχε αποκτηθεί παράνομα η ελληνική ιθαγένεια.

Με τη χρήση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι επετύγχαναν κατά 
περίπτωση, την ελεύθερη παραμονή και κίνηση τους στη χώρα, την 
απόκρυψη τυχόν ποινικού τους παρελθόντος, την απρόσκοπτη έξοδό 
τους από τη χώρα και την ελεύθερη κίνηση και διαμονή σε χώρες εντός 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν, την έκδοση 
αδειών οδήγησης, την κατάρτιση νέων ή τη χρήση υπαρκτών φορολο-

γικών μητρώων και κατ’ επέκταση την σύσταση εταιρειών και επιχειρή-
σεων και τη σύναψη συμβάσεων και συμβολαίων οιασδήποτε μορφής.

Θεοδωρικάκος: Καμία επιείκεια 
σε όποιον παραβαίνει τον όρκο του

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιά-
ζοντας την εξιχνίαση της μεγάλης υπόθεσης παράνομων ελληνοποιήσε-
ων, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στην οποία εμπλέκο-
νται 34 αστυνομικοί, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«…Η Αστυνομία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας 
πρέπει πρώτα εκείνη να τηρεί τους νόμους. Οι πολίτες ζητούν ασφά-
λεια. Θέλουν κοντά τους τον αστυνομικό, να τους προστατεύει και όχι 
να παρανομεί. Δεν πρόκειται να υπάρξει επιείκεια απέναντι σε όποιον 
παραβαίνει τον όρκο του. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους 
αστυνομικούς του καθήκοντος, που εργάζονται σκληρά και συνειδητά 
για την ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας μας. Και αυτοί είναι η 
συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών.

Είμαστε απέναντι σε αστυνομικούς, που αποδεικνύονται επίορκοι. 
Ζήτησα από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η 
έρευνα να πάει μέχρι τέλους και όλοι οι εμπλεκόμενοι να λογοδοτήσουν 
στη δικαιοσύνη. Μόνο έτσι, θα νιώσουν οι πολίτες ότι η ΕΛ.ΑΣ. λειτουρ-
γεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα ενάντια στο έγκλημα όπου και 
αν βρίσκεται αυτό, για το καλό των πολιτών και της Δημοκρατίας μας»

P Μέρες πα-
ραλογισμού. Εδώ 
ήλθαμε, πάμε να 
φύγουμε…

 
P Στην Ελλά-

δα είναι όλον τον 
χρόνο η περίοδος 
εκπτώσεων στο έλ-
λειμμα. Γενικώς.

 
P Κυριακές α-

νοιχτά.
 
P Η κυβέρνη-

ση σκέφτεται τώρα 
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και στις ένοπλες δυνάμεις. Αχ το 
πουλάκι μου!

 
P Αν δεν γίνει τώρα η επανάσταση, δεν θα γίνει ποτέ ξανά.
 
P Έσφιξε και το κρύο συνάμα. Πούντα είναι, θα περάσει.
 

P Βασική σταθερά σ’ αυ-
τή τη ζωή είναι ότι ο βλάκας 
δεν μπορεί να καταλάβει ότι 
είναι βλάκας. Αλλιώς δεν θα 
ήταν. Πάμε παρακάτω.

 
P Η γνωστή αυτοπεποίθη-

ση των ανεπαρκών, που σας 
είχαμε πει από πολύ νωρίς.

 
P Τη βλακεία μπορεί να 

τη νικήσει μόνον ο ιός. Κι όχι 
πάντα.

 
P Όταν περιμένεις ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό των συμπο-
λιτών σου θα πειστεί να εμβολι-
αστεί για τα 100 ευρώ τον μήνα 
και όχι για τους 100 νεκρούς την 
ημέρα, τότε καταλαβαίνεις πόσο 
σάπια είναι η κοινωνία στην ο-
ποία ζεις.

 
P Στο σπίτι κόλλησαν όλοι εκτός από εμένα. Κάτι ξέρω 

που σπανίως επιστρέφω.
 
P Έτοιμο και το χάπι από την Πφάιζερ. Στείλτε παρακαλώ τις 

παρενέργειες, να ξέρουμε πού να πατήσουμε.
 
P Άρτσι μπούρτζι και Μπουρλά.

 
P Και:
 - Γιατρέ, ήμουνα χάλια και προσπάθησα να αυτοκτονήσω παίρ-

νοντας εκατό παυσίπονα…
- Σοβαρά; Και τι έγινε;
- Μετά τα δύο πρώτα ένιωσα πολύ καλύτερα!

K.Π.
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Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων, από το 2013, 
με εμπλοκή 34 αστυνομικών, πολιτικών υπαλλήλων και πολιτών

-Με «μαιμού» διαβατήρια, ταυτότητες και άλλα ψευδή έγγραφα
 διευκόλυναν την παράνομη παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, με όλα τα δικαιώματα
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