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Ποιος θα είναι ο πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ και αν πετύχει θα το 

δείξει η κάλπη και η ιστορία..
   Και ενώ το όνομα του Λοβέρδου θεωρούνταν στανταράκι 
και οι δημοσκοπήσεις τον είχαν περάσει στην 2η 
Κυριακή, το αποτέλεσμα της κάλπης ανέτρεψε κάθε 
προγνωστικό! Τι σκέφτηκαν άραγε οι ψηφοφόροι του 
ΚΙΝΑΛ και θέλησαν να τον «τιμωρήσουν»; Η δεδομένη 
παράσταση νίκης; Η στήριξή του από τις δημοσκοπήσεις; 
Ακόμη κάποιοι ψηφοφόροι βρέθηκαν να πουν ότι τους 
ενόχλησε ότι τον προβάλλει συνεχώς ο ΣΚΑΙ που έχει 
συγκεκριμένη «απόχρωση». Και μήπως αυτό υποδηλώνει 
την βούλησή του για συνεργασία με τη Ν.Δ.; Από 
την άλλη μήπως όλα αυτά είναι η επικάλυψη και η 
ουσία είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ θέλησαν να 
δοκιμάσουν νέα «υλικά» για να οικοδομήσουν μια νέα 
προσπάθεια ανόδου του κόμματος; Δεν ξέρω αν αυτό 
εκφράζεται απόλυτα μέσα από τον Ανδρουλάκη, πάντως 
την επόμενη Κυριακή θα υπάρξει η μονομαχία με 
τον Γιώργο Παπανδρέου που σίγουρα δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως φρέσκο πρόσωπο.  Ωστόσο σε αυτό 
το ραντεβού με την ιστορία του, το Κίνημα είτε ΚΙΝΑΛ, 
είτε ΠΑΣΟΚ αναζητά το πρόσωπο που θα το βγάλει από 
την κρίση «ταυτότητας και προσανατολισμού» και ο κάθε 
υποψήφιος έχει την δική του συνταγή. Ποιος θα είναι 
αυτός και αν θα πετύχει θα το δείξει η κάλπη και η 
ιστορία…

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Αμβροσίου Μεδιολάνων,

Γερασίμου Ευβοίας

Ψήφισεκαιοπαλαιότερος
δικηγόροςτηςΗμαθίας!
Το εκλογικό αποτέλεσμα της 2ης Κυριακής για την

ανάδειξηπροέδρου στονΔικηγορικό ΣύλλογοΒέροιας
κρίθηκεγιαμόλιςμίαψήφο!Έναςαπότουςδικηγόρους
πουψήφισελίγαμόλιςλεπτάπρινκλείσειηκάλπη,ήταν
οΔημοσθένης(Δήμος)Δαβόρας,οπαλαιότεροςενενερ-
γείαδικηγόροςστηνΗμαθία,οοποίοςευγενικάεπέτρεψε
στονφακότουΛΑΟΥνααπαθανατίσειτηνστιγμή.

ΔεδομένουότιείναιπατέραςτουΠαναγιώτηΔαβόρα,
πλειοψηφούντασυμβούλουμετονσυνδυασμότουΦώτη
Καραβασίλη,ηψήφοςτουπιθανόναδιαμόρφωσεκαιτο
τελικόαποτέλεσμα!Εμείςνατουευχηθούμεναείναιυγι-
ήςκαιεφόσοντοεπιθυμείναψηφίσεικαιστιςεπόμενες
εκλογές!

ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση

Σαββατοκύριακο εκλογώναυτόπουμαςπέρασε και
καλύτερο δώρο ανήμερα της γιορτής του δεν θα μπο-
ρούσενακάνειστονΝίκοΑνδρουλάκη,οsantaclaus,ο
ΆγιοςΝικόλαοςεκτηςΔύσηςκαθότικαιεκΒρυξελλώνο
πρώτος(καιμεδιαφορά)στιςεκλογέςτηςΚυριακής,για
νέοπρόεδροτουΠΑΣΟΚΙΝΑΛ.Καιπώςνατοπωχωρίς
ναπαρεξηγηθώ, αφού οι μισοί υποψήφιοι τοφώναζαν
ΚΙΝΑΛκαιοιάλλοιμισοί,ΠΑΣΟΚ.

ΝίκοςΑνδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου, με
10 μονάδεςπερίπου διαφορά, θα αναμετρηθούν στον
δεύτερογύροκαιητρέχουσαεβδομάδαείναιμάλλονπιο
κρίσιμηαπότηνπροηγούμενη,καθώςηαπόφασηθαεί-
ναικαθοριστικήγιατομέλλον:Ποιοςαπότουςχαμένους
θαστηρίξειποιον,γιατηνενότητα;!

Οιψηφοφόροισαυτή τηναναμέτρησηάκουσαν  τη
φωνή της καρδιάς τους…Οι υποψήφιοι που δεν πέ-
ρασαν στον τελικό, καλούνται αυτές τις ημέρες να α-
κούσουν τηδική τουςφωνή,για το τιθαπράξουνστον
δεύτερογύροκαιναζυγίσουνσεποιονθακατευθυνθούν

ήθακατευθύνουντουςυποστηρικτέςτους,γιατηνεπό-
μενημέρακαιπορείατουκόμματος.

ΚρίσιμηεβδομάδακαιγιατηΝέαΔημοκρατίακαιτον
ΣΥΡΙΖΑ, επίσης για την ενότητα, καθότι όλοι με όλους
κατά κάποιον τρόποσυσχετίζονται στηνπολιτική και α-
ναλόγωςτωνσυμμαχιώνκαιτωνσυνεργασιώνθααπλω-
θούνκαιταδίχτυατωνεθνικώνεκλογών.

Ηέκπληξητηςμεγάληςσυμμετοχής,πουουσιαστικά
είναι ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών τουΠΑ-
ΣΟΚ, έδωσε ίσως την τελευταία ευκαιρία στο ιστορικό
κόμμα να παίξει καθοριστικό πολιτικό ρόλο στη δια-
μόρφωση της νέας δυστοπικής, μετά covid, εποχής
στηχώραμαςαλλάκαισεόλη τηνΕυρώπη.Σαυτή τη
συμμετοχή εξακολουθούν ναποντάρουν οι μονομάχοι
της 12ηςΔεκεμβρίου, που με την απόχη στο χέρι θα
προσπαθήσουν να φρενάρουν την όποια αποχή στην
τελικήαναμέτρηση.

Ραντεβού για  2ηδόση«εμβολίου»συμμετοχής λοι-
πόνγιατουςψηφοφόρους,πουθαεπιχειρηθείναπαρα-
μείνουν«ζεστοί» μέχρι τηνμάχη της ερχόμενηςΚυρια-
κής,κοντήςγιορτής…

Δενβγήκε«λευκόςκαπνός»γιατονΣυμπαραστάτη
τουΔημότηΒέροιαςστοχθεσινόδημοτικόσυμβούλιο
ΜετοθέμαεκλογήςτουΣυμπαραστάτητουΔημότηναπροτάσσεται,διεξήχθηηυβριδικήσυνεδρίασητουΔημοτικού

ΣυμβουλίουΒέροιαςτηνΔευτέρα(06/12)διαζώσηςστηναίθουσατουΔημαρχείου,αλλάκαιγια3δημοτικούςσυμβού-
λουςεξαποστάσεωςμέσωZOOM.Ταπροβλήματαδυστυχώςστηνεπικοινωνίακαιτηνδιεξαγωγήεπανήλθανκαιέκαναν
δύσκολητηνσυμμετοχήτωνεξαποστάσεωςσυμβούλων,πουσήκωνανχέρια-πόδιακαιφώναζανμήπωςκαιακουστούν.
ΑναφορικάμετοθέματηςεκλογήςτουΣυμπαραστάτητουΔημότη,υπήρξανδιαφωνίεςκαιαντιδράσειςγιατηνδιαδικα-
σία,κυρίωςαπότονΑντώνηΜαρκούληκαιτονΚυριάκοΘεοδωρίδη,πουμίλησανγιαυποβάθμισητουθεσμούκαιγιατην
πρόσληψηενόςακόμηυπαλλήλουπουθαείναισυμπαραστάτηςτουδημάρχουκαιόχιτουδημότη.

Τελικάέστωκαιμετ’εμποδίωνηψηφοφορίαέγινε(μάλισταχρειάστηκεναδοθείμισήώραδιορίαστουςεξαποστάσε-
ωςσυμμετέχοντεςδημοτικούςσυμβούλουςγιαναπροσέλθουνκαιναψηφίσουν,ενώχρειάστηκεναεκκενωθείηαίθουσα
συνεδριάσεωνγιανατηρηθείτουγειονομικόπρωτόκολλοπροκειμένουναψηφίσειοΓιώργοςΜιχαηλίδης),ηόληδιαδι-
κασίαξεπέρασετις2ώρες,αλλάτελικάδενπροέκυψεεκλογή,αφούαπαιτούνταντο60%των35παρόντωνσυμβούλων,
δηλαδή21ψήφοι,πουδενκατάφερεκανέναςυποψήφιοςνασυγκεντρώσει.Οιυποψήφιοιέλαβαν:ΦραντζέσκαΜουρ-
τζίλα6,ΘοδωροςΚουροπαλάτης5,ΓιώργοςΓεωργίου16,ΙωάνναΚολτσίδα1,ΠρόδρομοςΑβραμίδης2,Βασι-
λείαΠουρλίδα5.

Ηψηφοφορίαθαεπαναληφθείσεεπόμενησυνεδρίαση.
Εκτενές ρεπορτάζ για τα υπόλοιπα θέματα και σχόλια για την συνεδρίαση στο αυριανό φύλλο

Σημάδιαεγκατάλειψηςσταξύλιναυπόστεγα
καιδιαδρόμουςτηςπλατείαςΩρολογίου(;)

Φυσικήφθοράήμανίακαταστροφήςέχουνωςαποτέλεσματησημερινήκατάστασηπουυπάρχειστα«διακο-
σμητικά»υπόστεγακαιστουςξύλινουςδιαδρόμουςτηςπλατείαςΩρολογίου(;)!

Σημάδιαεγκατάλειψηςήελλιπούςσυντήρησης;
Για το ίδιοθέμαείχεαναφερθείη εφημερίδασαςπριναπόμερικέςεβδομάδες,αλλάδυστυχώςδενυπήρξεη

παραμικρήπαρέμβαση.Πέρασανμόνοτοτελευταίοδιάστηματελετέςμεκαταθέσειςστεφάνωντην16η&28ηΟκτω-
βρίου,17Νοέμβρη,ΓιορτέςΕνόπλωνΔυνάμεωνκαιΕθνικήςΑντίστασηςκαιδυστυχώςσεαυτήτηνάσχημηκατά-
σταση,τηνοποίαπεριττόναπεριγράψω.

ΕλπίζωμετάτοπαρόνδημοσίευμαναφροντίσειηαρμόδιαυπηρεσίατουδήμουΒέροιαςγιατηναποκατάσταση
τηςφθοράςγιαναμηνμεγαλώσει…το«κακό»!

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
Και τώρα ποιος

θα πάει με ποιόν…
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Ο Φώτης Καραβασίλης 
επανεκλέχθηκε πρόεδρος 

του Δικηγορικού Συλλόγου, 
με μια ψήφο διαφορά

 
Σε θρίλερ εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία της δεύτερης Κυριακής (5/12),  για την ανά-

δειξη προέδρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας αφού με μόλις μία ψήφο ο νυν πρόεδρος 
Φώτης Καραβασίλης κατάφερε να επανεκλεγεί στην αναμέτρηση του με τον Γιώργο Χατζό-
γλου. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, έχουν ως εξής:

261 ΨHΦIΣANTEΣ
10 ΛEYKA
126 KAPABAΣIΛHΣ
125 XATZOΓΛOY

 Δήλωση Φ. Καραβασίλη
Για το εκλογικό αποτέλεσμα ο πρόεδρος του Δ.Σ.Β. Φώτης 

Καραβασίλης έκανε την παρακάτω δήλωση:
 «Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους Δικηγόρους 

που συμμετείχαν  μαζικά στην εκλογική διαδικασία τόσο της 
πρώτης Κυριακής 28 Νοεμβρίου όσο και αυτή της δεύτερης Κυ-
ριακής 5 Δεκεμβρίου 2021. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου 
με γεμίζει ευθύνες γιατί γνωρίζω ότι είναι η ψήφος του κάθε Δι-
κηγόρου που θέλει έναν Δικηγορικό Σύλλογο μεγάλο,  καθαρό, 
δίπλα στον συνάδελφο και πρωταγωνιστή σε κάθε κοινωνικό 
ζήτημα. Είμαι έτοιμος,  σε συνεργασία με όλους τους συναδέλ-
φους που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ., να αντεπεξέλθω ακόμα και στην 
μεγαλύτερη δυσκολία προχωρώντας σε ρηξικέλευθες τομές που 

θα μας οδηγήσουν στη δικηγορία του αύριο.
Ευχαριστώ  και τα μέσα ενημέρωσης που στέκονται πάντοτε στο πλευρό του Δικηγορικού 

Συλλόγου».
 Δήλωση Γ. Χατζόγλου

Δήλωση για το αποτέλεσμα έκανε στο Λαό και ο Γιώργος Χα-
τζόγλου τονίζοντας τα εξής:

 «Θα ήθελα με την παρούσα, να ευχαριστήσω όλες και όλους 
που έδειξαν εμπιστοσύνη με την ψήφο τους στο πρόσωπό 
μου, να ευχαριστήσω όλες και όλους που με στηρίξανε και με 
βοηθήσανε σ’ αυτό το προεκλογικό ταξίδι. Δεσμεύομαι ότι θα 
καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να φανώ αντάξιος 
των προσδοκιών τους.

Η κάλπη έβγαλε νικητή, τον οποίο και συγχαίρω.
Εύχομαι όλοι εμείς, που εκλεγήκαμε να πράξουμε τα δέοντα 

για το Σύλλογο».

Νίκος Ανδρουλάκης και  
Γιώργος Παπανδρέου συ-
νεχίζουν στον β΄ γύρο των 
εσωκομματικών εκλογών για 
την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, 
ενώ τρίτος σε ψήφος ήρθε ο 
Ανδρέας Λοβέρδος.

Αναλυτικότερα, ο Νίκος 
Ανδρουλάκης είναι πρώ-
τος με 37,11%, ο Γιώργος 
Παπανδρέου δεύτερος με 
27,6% και τρίτος ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος με 26,6%. Οι 
κ.κ. Χρηστίδης, Καστανίδης, 
Γερουλάνος συγκέ-
ντρωσαν περί το 
3%.

Ο Νίκος  Αν -
δρουλάκης κυρι-
άρχησε στη νότια 
Ελλάδα -συμπερι-
λαμβανομένης της 
Κρήτης-, πρώτευ-
σε στη βόρεια και 
στην κεντρική Ελ-
λάδα.

Ο Γιώργος Πα-
πανδρέου πρώτευ-
σε στη δυτική Ελ-
λάδα. Στην Αττική 
πλειοψήφησε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ ενώ, 
με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, η ψηφοφορία παρατάθηκε 
σε ορισμένα εκλογικά τμήματα στην Αθήνα, τη Θεσσα-
λονίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις καθώς ήταν μεγάλες οι 
ουρές όσων ήθελαν να ψηφίσουν και δεν ήταν δυνα-
τόν να αποκλειστούν από τη ψηφοφορία.

Σύμφωνα με τίς τελικές εκτιμήσεις η συμμετοχή 
έφτασε περίπου σε 276.000 άτομα, υπερβαίνοντας 
κατά πολύ τα 212.000 άτομα που συμμετείχαν στην 
προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 2017.

Στο Κίνημα Αλλαγής επικρατεί ικανοποίηση για την 
ανταπόκριση του κόσμου ο οποίος συμμετείχε ενεργά 
στην διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου, σπεύδο-
ντας να ψηφίσει.

Η αθρόα προσέλευση 
των πολιτών για να ψη-
φίσουν μάλιστα οδήγησε 
στην, απόφαση για «σι-
ωπηρή παράταση» σε ο-
ρισμένα εκλογικά κέντρα 
όπου επικράτησε κοσμο-
συρροή.

Μεγάλη συμμετοχή
 και επικράτηση

 Ανδρουλάκη 
και στην Ημαθία

Αθρόα η συμμετοχή 
στις κάλπες και στην Ημαθία με μεγάλη συμμετοχή και 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην διαδικασία ανάδει-
ξης Προέδρου. 

Στη ψηφοφορία προσήλθαν 3.312 πολίτες οι οποίοι 
ψήφισαν ως εξής (με αλφαβητική σειρά): 

Ανδρουλάκης Νίκος   1.148 ψήφοι 
Γερουλάνος Παύλος   98   ψήφοι 
Καστανίδης Χάρης    205 ψήφοι 
Λοβέρδος Ανδρέας   1.031 ψήφοι 
Παπανδρέου Γιώργος  756 ψήφοι 
Χρηστίδης Παύλος   74 ψήφοι    
Η Ν.Ε. Ημαθίας του ΚΙΝΑΛ με ανακοίνωσή της 

ευχαρίστησε  τα μέλη και τους φίλους του κόμματος 
που συνέδραμαν με κάθε τρόπο για να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία αυτή η κορυφαία δημοκρατική διαδικασία.  

Εξιχνίαση διαδικτυακής απάτης, 
με δήθεν αγορά κινητού

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναί-
κας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Φεβρουάριο του 2021, με το πρόσχημα αγοράς 
κινητού τηλεφώνου που διέθετε προς πώληση ημεδαπή γυναίκα μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο, 
της απέστειλε πλαστή απόδειξη μεταφοράς χρηματικού ποσού 820 ευρώ δήθεν για την αγορά 
του κινητού τηλεφώνου, πείθοντας την ημεδαπή να της παραδώσει το κινητό τηλέφωνο, χωρίς 
ωστόσο να έχει μεταφέρει τα χρήματα στο λογαριασμό της.

Ο πρ. υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 
Νίκος Παππάς αύριο στην Ημαθία

Σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στη Βέροια θα μιλήσει αύριο Τετάρτη 8 Δεκεμ-
βρίου 2021 ο πρ. Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, ενώ από το μεσημέ-
ρι της ιδιας μέρας θα έχει σειρά επαφών με φορείς της Ημαθίας. 

Ο Νίκος Παππάς θα επισκεφθεί την Κουλούρα για το Τελωνείο, τον υπό κα-
τασκευή κάθετο άξονα στην Πατρίδα, θα μεταβεί στη Νάουσα, ενώ στη Βέροια 
θα δει το παλιό Δικαστικό Μέγαρο, θα συμμετέχει σε συνάντηση με φορείς του 
κλάδου μεταφορών στο Επιμελητήριο και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα 
τοπικά ΜΜΕ στο Δημαρχείο. Η επίσκεψη του πρώην υπουργού θα κλείσει με ομι-
λία του στις 8.30 μ.μ.  στην «Ελιά». 

Συλλήψεις από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών 
Βέροιας για διακίνηση ναρκωτικών

-Σε έρευνα οικίας και καταστήματος εντοπίσθηκαν 
ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και πάνω από 25.000 ευρώ
Συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου 2021 το 

απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης 
Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέ-
ροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακί-
νηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες 
ενέργειες των αστυνομικών, πραγμα-
τοποιήθηκαν έρευνες σε κατάστημα και 
στην οικία του ημεδαπού, όπου και με την 
συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανί-
χνευσης ναρκωτικών «ICE» της Υποδιεύ-
θυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων 
Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν: • ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1 κιλού και 117 γραμμαρίων,

• ποσότητα κοκαΐνης βάρους 32,3 γραμμαρίων,
• κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 65,2 γραμμαρίων,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
• χρηματικό ποσό 25.975 ευρώ.
Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες στην 

ίδια περιοχή, καθώς κατελήφθησαν να έχουν προμηθευτεί από τον παραπάνω ημεδαπό, μικρο-
ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ξεκινάει σήμερα η προπληρωμή 
επιδομάτων και Δώρου 

Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ
Σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότη-

σης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η καταβολή του Δώρου 
Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022. Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χρι-
στουγέννων θα γίνουν αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν 
υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. 

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή 
τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό 
διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία 
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Ανδρουλάκης και Παπανδρέου 
στον τελικό της δεύτερης Κυριακής 

για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ
- Αθρόα η συμμετοχή και στην Ημαθία
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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

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλαν-
θρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, 
σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύο-
ντος καταστατικού  σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέ-
λη, σε ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση 
που θα γίνει, 08 Δεκεμβρίου 2021, στο 
ΚΔΗΦ ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και 
ώρα 16.00 μ.μ. 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης εί-
ναι τα παρακάτω:

1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 
2022, συζήτηση επ’  αυτού και έγκρισή 
του.

2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης 
για το έτος 2022 , συζήτηση επ΄ αυτής και 
έγκρισή της.

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερ-
σης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των 
προεγκριθέντων θεμάτων).  

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε 
απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά 
τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού. 

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θε-
ωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συν-
δρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς 

σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας 
(σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος 
καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα ε-
παναληφθεί   στις 15 Δεκεμβρίου 2021  , 
στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια 
διάταξη και ώρα έναρξης 16.00 μ.μ. 

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτε-
ρη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη 
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου 
να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση 
αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται 
απαραίτητη.

‘Οσοι προσέλθουν θα πρέπει βάσει του 
ΦΕΚ Β’5138/05.11.2021

α) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, 

β) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
νόσησης, 

γ) είτε να έχουν αρνητικό για κορωνοϊό 
COVID-19  PCR (72 ωρών) ή rapid test 
(48 ωρών).

Για το ΔΣ 
Ο/Η Πρόεδρος                                                                                        

Ο/Η  Γεν. Γραμματέας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροι-

ας, ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τις αδελφές Ιωάννη Χοχλιούρου και τον κ. Προκοπίου Χρήστο, για τη δωρεά των 

120 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του Νικολάου Χοχλιούρου, αντί στεφάνου.
2) Την κ. Τσιγκογιάννη – Καπουτσέλη Έφη, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη 

της μητέρας της.
3) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
4) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε ψωμιά.
5) Ανώνυμο κύριο για τα έξι κιλά κιμά, τρία κιλά κριθαράκι, και τέσσερα κιλά μακαρό-

νια,
6) Ανώνυμο κύριο για τα δέκα κουτιά γάλα.
7) Ανώνυμη κυρία για καρότα κρεμμύδια, σάλτσες, φακές, και λάδι.
8) Την Παπαγιάννη Βασιλική για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.

Στην Ακαδημία «Σχολεία για Όλους» η ομάδα δράσης 
του 5ου ΓΕΛ Βεροίας για τη συμπερίληψη των παιδιών-προσφύγων

Το  τρ ιήμερο  26 -
28/11/2021 η ομάδα 
δράσης του 5ου ΓΕΛ 
Βεροίας που συντονίζει 
τη συμπερίληψη των 
παιδ ιών-προσφύγων 
και αποτελείται από τον 
διευθυντή της σχολικής 
μονάδας, κ. Σταμάτιο 
Χρυσή, την εκπαιδευ-
τικό, την κ. Χάρη Αξού-
ριστου ως εκπρόσωπο 
του Συλλόγου Διδασκό-
ντων, και την κ. Καλλιό-
πη Σιούτη ως εκπρόσω-
πο του Συλλόγου Γονέ-
ων και Κηδεμόνων του 
σχολείου, συμμετείχαν 
στην Ακαδημία επιμόρ-
φωσης που οργάνωσε 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Wergeland  (EWC) και 
τελούσε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με την υπο-
στήριξη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

Στην Ακαδημία «Σχολεία για Όλους» δόθηκε έμφαση στο σχεδια-
σμό δράσεων του σχολείου που αφορούν στην πληρέστερη και όσο 
το δυνατό πιο συμπεριληπτική υποδοχή παιδιών-προσφύγων στο 
σχολείο, με την πολύτιμη καθοδήγηση της εμψυχώτριας εκπαιδευ-
τικού, κ. Γιώτας Γάτση, η οποία θα συνδράμει και μακροπρόθεσμα 
τη σχολική μονάδα, ώστε να επιμορφωθεί και να ευαισθητοποιηθεί 
πάνω σε θέματα συμπερίληψης μαθητών/-τριών με κάθε είδους 
ιδιαιτερότητα, εστιάζοντας κυρίως σε μαθητές/τριες προσφυγικής 

καταγωγής. Περαιτέρω, στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθη-
τοποίηση αυτή να «ανοίξει» διόδους επικοινωνίας και με τον Σύλλο-
γο Γονέων του σχολείου, τα όμορα σχολεία, το Γυμνάσιο Βεργίνας, 
το οποίο υποδέχεται μαθητές-πρόσφυγες, αλλά και με τον Δήμο 
Βεροίας και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

To έργο «Σχολεία για όλους – Συμπερίληψη Παιδιών Προσφύ-
γων στα Ελληνικά Σχολεία» είναι ένα καινοτόμο, εθνικό τριετές πρό-
γραμμα με στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτι-
σμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη 
σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς 

για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη 
συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Wergeland (EWC). Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα μας 18 Γυμνάσια της Βόρειας και 
Νότιας Ελλάδας, στα οποία λειτουργούν ‘Τάξεις Υποδοχής’. Στόχος 
του προγράμματος αποτελεί να συμμετέχουν έως 150 σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ‘Τάξεις Υποδοχής’ έως το τέλος 
του σχολικού έτους 2021-2022.



Είναι γνωστό σε όλους ότι προέρχομαι 
από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είναι γνωστό οι 
μακροχρόνιες σχέσεις της οικογένειας μου 
με την οικογένειά Παπανδρέου. Δεν είμαι 
ούτε πολιτικά αχάριστος, ούτε πολιτικά 
αγνώμων. Με τίμησαν και με τιμούν με 
την φιλία τους πολλά στελέχη του ΠΑ-
ΣΟΚ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και 
για αυτή τη φιλία συνεχίζω να αγωνίζομαι 
καθημερινά. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτος 
όρος για την προσωπική μου πορεία. Δεν 
πουλάω και δεν ξεχνάω τους φίλους μου.

Στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εντάχτηκα διότι πο-
λιτικά πιστεύω ότι μπορεί να εκφράσει τον 
προοδευτικό χώρο, μετά την δεξιόστροφη 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ και την συγκυβέρνη-
ση των σαμαροβενιζέλων. Επιθυμία μου 
ήταν να συμβάλλω στην πολιτική και κοι-
νωνική του διεύρυνση. Δεν αναζήτησα πο-
λιτικό μεροκάματο και έμμισθες θέσεις ό-
πως έπραξαν πολλοί άλλοι. Δόξα τω Θεώ 
και την Παναγία η επαγγελματική μου πορεία μου αποφέρει έσοδα για 
να πορεύεται με άνεση η οικογένειά μου.

Επιθυμώ έναν ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα κόμμα 
που να μην είναι φοβικό. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συγκρου-
στώ με αντιλήψεις που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να λειτουργεί ως ιδι-
ωτική τους επιχείρηση, ως «μαγαζάκι» ή «κλειστό κλαμπ», ως χώρος 
μικρός, αλλά απόλυτα ελεγχόμενος. Θα συγκρουστώ με την νοοτρο-
πία του πολιτικού χαφιεδισμού και με τους εκφραστές της. 

Άλλωστε, δεν δέχομαι να με εγκαλεί για την διατήρηση της προ-
σωπικής μου φιλίας με τον κ. Παπανδρέου μια μικρή πολιτική παρέα 
του κ. Τόλκα, ο οποίος προσήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ με αντάλλαγμα την υ-
πουργική θέση και κάνει τα πάντα για να έχει μισθό και οφίκια, ακόμη 
και αν χρειαστεί να χτυπήσει πισώπλατα παραδοσιακά στελέχη της 

παράταξης για να πετύχει τους αργόμι-
σθους στόχους του.

Από την ημέρα που συμπορεύθηκα 
με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ακολουθώ πιστά τις 
πολιτικές του επιλογές. Όχι όπως μερι-
κοί που δήθεν ανήκουν στο κόμμα και 
στις τοπικές εκλογές δεν στηρίζουν τις 
επιλογές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αλλά τους απέ-
ναντι. Αυτά εύκολα τα ξεχνούν κάποιοι, 
αλλά δεν τα ξεχνούν όσοι πραγματικά 
πίστεψαν και πιστεύουν στο όραμα της 
Προοδευτικής Συμμαχίας.

Με αυτές τις προσωπικές μου επιλο-
γές μπορώ να συνεχίσω να συνυπάρχω 
στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, να συνεχίσω ως 
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανα-
συγκρότησης του κόμματος την προ-
σπάθεια να τελειώνουμε με  όποια βάρη 
κρατούν χαμηλά το κόμμα και τον χώρο, 
ενώ η ΝΔ «αλωνίζει» σε βάρος του Ελ-
ληνικού λαού. Αυτό ευαγγελίζεται ο Αλέ-

ξης Τσίπρας, σε αυτό το κάλεσμα ανταποκριθήκαμε εγώ και χιλιάδες 
πολιτών και σε αυτό παραμένουμε, χωρίς να στρουθοκαμηλίζουμε 
για το παρελθόν μας και, φυσικά, χωρίς να ασχημονούμε σε βάρος 
ανθρώπων που συμπορευτήκαμε.  

Κοιτώντας τις μικροπολιτικές και προσωπικές διεκδικήσεις μας, χά-
νουμε τον στόχο. Και όσοι χάνουν τον στόχο καλά θα κάνουν να πάνε 
σπίτι τους, να κλειστούν στο καβούκι τους και να μιλούν θεωρητικά 
για το τι πρέπει να γίνει, ενώ οι υπόλοιποι θα κάνουμε αυτό πρέπει 
να γίνει…

Ας μην ξεχνάμε: Συναίσθημα, Λογική και Ηθική χρειάζεται για να 
χτίσουμε την μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα φέρει ξανά το 
χαμόγελο και την αισιοδοξία στην χώρα μας και όχι τα αντίθετα.

Θανάσης Γικόνογλου

www.laosnews.gr 510-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021  

ΜέλλωνΓάμος
Γνω στο ποι εί ται σύμ φω να με το 

άρ θρο 1369 του Α στι κού Κώδικα ό τι:
Ο ΡΟΦΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεο-

δώρου και της Μαγδαληνής, το γένος 
Γκουζή, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας και η Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ του Αβραάμ και 
της Μαρίας, το γένος Παρασκευαϊδη, 

που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στη Δημοτική 
Κοινότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κινητή Μονάδα Εμβολιασμού 
του ΕΟΔΥ σε κοινότητες 

του Δήμου Βέροιας
Στο πλαίσιο της εξέλιξης και ολοκλήρωσης του εμβολιασμού 

των πολιτών κατά της Covid-19 και με στόχο τη διευκόλυνσή τους, 
Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει εμβολιασμούς με 
την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη δόση την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 σε 
δημότες τεσσάρων (4) κοινοτήτων και οικισμών της Δ.Ε. Μακεδο-
νίδος του Δήμου Βέροιας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμού στην ύπαιθρο, το οποίο είναι ήδη σε 
εξέλιξη.Η Κινητή Μονάδα θα εξυπηρετήσει σήμερα Τρίτη 07.12.21 
από τις 8:30 π.μ μέχρι την ολοκλήρωση των εμβολιασμών τους κα-
τοίκους των: Ριζωμάτων, Σφηκιάς, Δάσκιου και Πολυδενδρίου.

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ και στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ ενώ οι κάτοικοι 
θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους προέδρους των κοινο-
τήτων ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός. 

Οι πολίτες που θα εμβολιαστούν θα πρέπει να γνωρίζουν τον 
ΑΜΚΑ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Δήμου 
Βέροιας, της 3ης ΥΠΕ και του Κέντρου Υγείας Βέροιας προκειμένου 
η Κινητή Μονάδα να φτάσει σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές 
και να εξυπηρετήσει τους δημότες που επιθυμούν να εμβολιαστούν 
και αδυνατούν να προσέλθουν στα υφιστάμενα εμβολιαστικά κέ-
ντρα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Ριζώματα  Αθανάσιος Καραβασίλης 6980319690
Σφηκιά   Ιωάννης Χειμώνας  6945398205

Ομιλία του 
πρ. υπουργού 

Παιδείας Νίκου Φίλη, 
σήμερα στη Βέροια

Η Νομαρ-
χιακή Επιτρο-
πή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Προοδευ-
τική Συμμαχία 
Ημαθίας και 
η Θεματ ική 
Παιδείας Η-
μ α θ ί α ς  δ ι -
ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
σήμερα Τρίτη 
7/12/2021 και 
ώρα  18 .00 
διαδικτυακό 
διάλογο για 
την Παιδεία 
με  θέμα:  “ 
Η  ε π ί θ ε σ η 
στο Δημόσιο 
Σχολείο και 
η  πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτι-
κή Συμμαχία” 
με  ομ ιλητή 
τον Νίκο Φί-
λη, βουλευτή 
Α ΄ Α θ η ν ώ ν 
του ΣΥΡΙΖΑ 
- Π.Σ., πρώ-
ην υπουργού 
Παιδείας.  

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Άγγελος Τόλκας, βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ – Π.Σ. Ημαθίας. 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση:  https://www.facebook.com/syriza.imathia 

Συλλυπητήριο
Ο σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας σε κλίμα οδύνης εκφράζει τα 

ειλικρινά συλλυπητήρια για το χαμό ενός ενεργού και βασικού μέλους 
του συλλόγου, του Νίκου Λέφα.

Γιάννη και Φώτη να είστε γέροι, να θυμάστε τον πατέρα σας και 
να συνεχίσετε με το ήθος που τον αντιπροσώπευε στην κοινωνία.

Εκ του ΔΣ
Ο Πρόεδρος 

Αλιγιζάκης Στυλιανός

«Από την ημέρα που συμπορεύθηκα με τον 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ακολουθώ πιστά τις πολιτικές του επιλογές»
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 

3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Δοβρά 
Ημαθίας ο Γεώργιος Ιωαν. Ορφανίδης σε ηλικία 
83 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 

στις 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευθυμία Δημουλα σε ηλι-
κία 73 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 

10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και 
Αγίου Ιακώβου Άμμου Βέροιας ο Αθανάσιος Τσιρ-
λίδης σε ηλικία 93 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7  Δεκεμβρίου 2021 

στις 4.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 
(Κοιμητήρια) Βέροιας ο Αθανάσιος Στριμπίνος σε 
ηλικία 70 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 

3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου και Ελένης 
Βέροιας ο Παναγιώτης Κυρ. Ευθυμιάδης σε ηλικία 
72 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 

3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμη-
τήρια) Βέροιας η Μαρία Σεβαστιάδου σε ηλικία 90 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην 
Αγ. Μαρίνα Δοβρά η Σταυρού-
λα Χρ. Τσιτινίδου σε ηλικία 85 
ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 5  Δε-

κεμβρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. από 
τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην 
Αγ. Μαρίνα Δοβρά ο Γεώργιος 
Αθαν. Παπαδημητρίου σε ηλικία 
65 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7  

Δεκεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργί-
ου Γεωργιανών ο Κωνσταντίνος 
Μαυρομιχάλης σε ηλικία 42 ε-
τών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

«Έφυγε» στα 42 του 
ο Παναγιώτης 
Ελευθερίου

Σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη 
ζωή ο Παναγιώτης Ελευθερίου, ο 
οποίος εργαζόταν ως ελεγκτής στα 
ΚΤΕΛ Ημαθίας. Η κηδεία του έγινε 
χθες Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Αθανασίου (κοιμητήρια), στην 
Βέροια.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7  Δε-

κεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασί-
ου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χαρά-
λαμπος Χρ. Λουκίδης σε ηλικία 
75 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευ-
ανθία Νικ. Μπαλατζή σε ηλικία 
92 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 5 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανα-
σίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μα-
ρία Αλεξ. Καργατζή σε ηλικία 
95 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 5 Δε-

κεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αρχαγ-
γέλων στα Ασώματα Βέροιας η 
Χρυσάνθη Κελεσίδου σε ηλικία 
79 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 2.30 μ.μ. 

από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η 
Σωτηρία Δημ. Βαφείδου σε ηλικία 94 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Κων/νου και Ελέ-
νης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά-
παυση της ψυχής του αγα-
πημένου μας συζύγου, γιου, 
πατέρα, πεθερού, παππού, 
αδελφού και θείου

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ.
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

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

Η σύζυγος, Ο Πατέρας
Η κόρη και ο γαμπρός

Τα εγγόνια 
Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Πέμπτη 9 

Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Παρσκευής Βέροι-
ας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
της αγαπημένης μας συζύ-
γου, μητέρας, αδελφής και 
θείας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(σύζυγος Λάζαρου 

Παυλίδη)

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

Ο σύζυγος, Τα παιδιά 
Η αδελφή, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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

ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου 
2021.

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 

κ. Παντελεήμων:
 Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 5:00 μ.μ. στην αδελφότητα «Πέλεκαν» στο 

Κομνήνιο Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αμβροσίου θα τελέ-
σει Τρισάγιο 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 απευ-
θείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».



Της Φρόσως 
Καρασαρλίδου
Πρ. βουλευτής Ημαθίας

Παρά τους πανηγυρισμούς του 
Πρωθυπουργού περί εξόδου α-
πό την πανδημία και επιστροφής 
στην «κανονικότητα» , η χώρα έ-
φτασε πλέον να ζει διπλή «παν-
δημία», την υγειονομική και την 
οικονομική. Η αντιλαϊκή, βαθιά 
νεοφιλελεύθερη και ανάλγητη Κυ-
βέρνηση, ανίκανη να αντιμετωπί-

σει τις προκλήσεις και ταυτόχρονα ικανή να εφαρμόσει όλα 
εκείνα που επιτάσσει το δόγμα και οι αφέντες που υπηρετεί, 
δεν έχει χάσει μόνο τον μπούσουλα, αλλά και κάθε έννοια 
εμπιστοσύνης προς αυτήν από τον ελληνικό λαό. 

Η αβεβαιότητα που γεννάται λόγω αυτής της διπλής 
«πανδημίας» δεν μπορεί να εξαλειφθεί με εκβιαστικά άνι-
σα μέτρα, όπως το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους μη 
εμβολιασμένους, το οποίο για τους μεν ευκατάστατους θα 
είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία να εξαγοράσουν το δικαίωμα 
άρνησης στο εμβόλιο, ενώ για τους οικονομικά αδύναμους 
θα είναι ένα δυσβάσταχτο χαράτσι και ένας πρωτοφανής 
εκβιασμός. 

Φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι υπέρ των εμβολιασμών 
και το έχει αποδείξει. Τα μεγάλα ποσοστά όμως εμβολια-
σμών μπορούν να επιτευχθούν με πειθώ και χωρίς εκβια-
σμό, αν υπάρχει σοβαρότητα και αξιοπιστία. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα της Πορτογαλίας, που έχει φτάσει στο 
87%-88% τον εμβολιασμό, χωρίς να τον κάνει υποχρεωτικό. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σταθήκαμε αρωγοί στην Κυβέρ-
νηση στην πρώτη φάση της πανδημίας, προκειμένου 
να θωρακίσει το ΕΣΥ. Όμως αυτή αντί να το ενισχύσει , 

προτίμησε να το αποδυναμώσει θέτοντας σε αναστολή 9000 
χιλιάδες εργαζόμενους στην υγεία, ενώ δεν φρόντισε να 
δημιουργήσει επαρκή αριθμό ΜΕΘ, αφήνοντας εκατοντάδες 
συμπολίτες μας να πεθαίνουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. 
Το πιο τραγικό βέβαια είναι ότι στην κορύφωση της Παν-
δημίας η Κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγει συνειδητά να μειώσει 
κατά 850 εκατ. ευρώ τις δαπάνες στον προϋπολογισμό για 
την δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα αφήνει αλώβητα τα μεγάλα 
ιδιωτικά Νοσοκομεία, τα οποία εξαρχής θα έπρεπε να έχουν 
επιταχθεί.

Καταρρέει η Υγεία, στενάζει η οικονομία, οι πολίτες ήδη 
δυσκολεύονται να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης, οι λο-
γαριασμοί του ρεύματος έρχονται φουσκωμένοι.

Ενώ οι πολίτες στην Ημαθία, στην Βόρεια Ελλάδα και σε 
όλη την χώρα βιώνουν τα αποτελέσματα της προχειρότητας 
στην διαχείριση απέναντι στην πανδημία και την οικονομία, 
η Κυβέρνηση και οι τοπικοί βουλευτές συνεχίζουν να υπε-
ρηφανεύονται για την άριστη κατά τη γνώμη τους διαχείριση 
της κρίσης , ενώ δίπλα τους υπάρχουν οικογένειες που 
καλούνται να διαλέξουν μεταξύ φαγητού, πετρελαίου θέρ-
μανσης ή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά που προαναγγέλλουν 
ως μέτρα στήριξης όχι μόνο δεν φτάνουν «ούτε για ζήτω», 
όπως είπε ο Α. Τσίπρας στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα μοιά-
ζουν και με κοροϊδία μπροστά στα δυσβάσταχτα προβλήμα-
τα που έρχονται. 

Τα προβλήματα που όμως δεν θα δουν στα κανάλια τους, 
δεν θα διαβάσουν, δεν θα ακούσουν, διότι ως… τηλεθεατές  
της πραγματικότητας και της εικονικής πραγματικότητας που 
δημιουργούν αντέχουν μόνο lifestyle και χαλαρές… διαθέ-
σεις.

Δήμος Νάουσας: 
Προσλήψεις 9 ατόμων 

στην Υπηρεσία
Καθαριότητας 
με οκτάμηνες 

συμβάσεις εργασίας
Σε προσλήψεις  9  ατόμων, με οκτάμηνες συμβάσεις ερ-

γασίας,  για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος Νάουσας. 

Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένας οδηγός απορριμμα-
τοφόρου ΔΕ -  Γ’ και Ε’ κατηγορίας, ένας οδηγός απορριμ-
ματοφόρου ΔΕ και 7 εργάτες – εργάτριες καθαριότητας ΥΕ 
(συνοδοί απορριμματοφόρων).

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Αναλυτικές πληροφορίες δημο-
σιεύονται στην ανακοίνωση που έχει δημοσιευτεί στην ιστο-

σελίδα του Δήμου Νάουσας στον 
ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
naoussa.gr/news/calls/perilipsi-
anakoinosis-4864

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και 
να την αποστείλουν, μαζί με τα 
απαιτούμενα από την ανακοίνω-
ση δικαιολογητικά,  ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στην αρ-
μόδια υπηρεσία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δημητρίου Βλάχου 30, 
59200, Νάουσα, απευθύνοντάς 
την στο Γραφείο Διαχείρισης Αν-
θρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοι-
νωνίας 2332350335-6). 

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
λήγεις στις 15 Δεκεμβρίου 2021. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.
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Τρόφιμα για ευάλωτες 
οικογένειες συγκεντρώνει 

η φιλόπτωχος Βέροιας
 Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, ζά-

χαρη, γάλα, ξεκίνησε να συγκεντρώνει η Φιλόπτωχος Αδελφότης 
Κυριών Βέροιας, προκειμένου να ετοιμάσει, όπως κάθε χρόνο,  
τα 130  δέματα για τους ωφελούμενους του σωματείου. Γι’ αυτό 
παρακαλούνται οι συμπολίτες μας, να συνδράμουν σε αυτή την 
προσπάθεια, με τις προσφορές τους, που μπορούν να φέρνουν 
στα γραφεία μας, Κωτουνίου 10Α , καθημερινά, εκτός Κυριακής, 
από τις  8.00΄- 12.00΄ π.μ. Τηλ: 2331064731

Όσοι αδυνατούν να βοηθήσουν με τρόφιμα, μπορούν να μας 
ενισχύσουν με ένα χρηματικό ποσό στους εξής λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 6101103250000032529606215
Eurobank: 0026.0683.02.0102708563

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 

θερμά τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΑΣ ΜΕ-
ΣΗΣ» για τη δωρεά ποσού 200€, προς κάλυψη των καθημερινών αναγκών 
του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής μας.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί ση-
μαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδί-
δοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προ-
άσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρι-
κής 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

Στην Παναγία Δοβρά σήμερα, 
φιαλίδιο με αίμα 

του Οσίου Πορφυρίου 
του Καυσοκαλυβίτου 

Σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά 
του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας θα τελεστεί, όπως κά-
θε Τρίτη, ο Αρχιερατικός Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Λουκά του 
Ιατρού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελε-
ήμονος.

Με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Οσίου Πορφυρίου του Καυ-
σοκαλυβίτου, θα τεθεί σε προσκύνηση φιαλίδιο με αίμα του Οσίου καθώς και 
το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που αποθησαυρίζονται στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά.

Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από την ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Η διπλή «πανδημία» 
και ο τηλεθεατής του Μαξίμου
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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

Μοναδική ευκαιρία ναφύγει με το δι-
πλό έχασε ηΒέροια από την έδρα μιάς
ομάδαςπου είναι από ταφαβορί της α-
νόδου., αφού μέσα στοΑλκαζάρπροη-
γήθηκεμετονΦοφανάστο90’λεπτόκαι
ναδεχθείτηνισοφάρισειστο92’λεπτόΤο
τελικό1-1 δεν είναι άσχημοαποτέλεσμα
αλλάόπωςεξελίχθηκετοπαιχνίδιμεμία
νίκη απέναντι στηνΑΕΛ θα ήταν ότι το
καλύτερο και φυσικά θα ανέβαζε ακόμη
πιό ψηλά το ηθικό της ομάδας. Εκτός
πουπαραμένειστην κορυφή τηςβαθμο-
λογίαςπαραμένεικαιαήττητη

ΣτηνΛάρισαηΒέροια έπαιξε με έξυ-
πνητακτικήκαιδικαίωσεμετηναπόδοση
της οτι είναι ένα από ταφαβορί στον α’
όμιλογιατηνάνοδοστηνSL1.

Φάσειςκαιγκολτουαγώνα
Ηπρώτηκαλήστιγμήήτανστο4’για

τη«Βασίλισσα»όταντοσουττουΓιακου-
μάκηκατέληξεστηναγκαλιάτουΘεοδω-
ρόπουλου.

22’Εξαιρετική αντεπίθεση τηςΒέροι-
ας, η μπάλα καταλήγει στονΠασάπου
σουτάρει αλλάημπάλα κοντράρει σε α-
μυντικόκαιπερνάεικόρνερ.

32’Μεγάλη ευκαιρία για τηΒέροια!!!
Σέντρα του Πόζογλου από αριστερά η
μπάλαπερνάειπαράλληλαμπροστάαπό
τηναντίπαληεστίααλλάδενπρολαβαίνει
νακάνεικαλήεπαφήοΓιακουμάκης!

Στο 35’ οΘεοδωρόπουλοςμπλόκαρε
τοσουττουΠασά,ενώτρίαλεπτάαργό-
τερα η κεφαλιά του Σκόνδρα απόπολύ
καλήθέσηδενβρήκεστόχο!

43’ΟΜούργοςκάνει εξαιρετικήδιείσ-
δυσηστηναντίπαληπεριοχήαπόδεξιά,
κάνειτοσουταλλάπέφτεικαιαποκρούει
οτερματοφύλακας.

Στην επανάληψηηΒΕΡΟΙΑσυνέχισε
να ελέγχει τοπαιχνίδι  και να είναι πιο
επικίνδυνη.

52’Μεγάλη ευκαιρία για τη Βέροια!
Φάουλ του Πόζογλου από αριστερά η
μπάλαπερνάει μπροστά από την εστία
χωρίς να προλάβουν οι επιθετικοί της
Βασίλισσαςνατησπρώξουνσταδίχτυα!

Στο55’οΠόζογλουέβγαλετησέντρα

απόαριστερά,οΣκόνδραςπροσπάθησε
μεκεφαλιάψαράκιστοδεύτεροδοκάρινα
βρειτημπάλα,αλλάαντίγιααυτήνμπήκε
οίδιοςσταδίχτυατηςΑΕΛ!

Στο 68’ διπλή αλλαγή για τηνΒέροια
οιΡάμοςκαιΦοφανάπαίρνουντηνθέση
τουΟικονόμουκαιΠόζογλου.

Στο 73’ οΠεταυράκης έκανε επέλασε
απόαριστερά,έβγαλεκαιτηνσέντρααλ-
λάπρινημπάλαφτάσειστονΜούργοτην
έδιωξανοιαμυντικοίτωνγηπεδούχων.

Στο 86’ νέες αλλαγές οΔημόπουλος
παίρνει την θέση του Γιακουμάκη και ο
ΟρφανίδηςτηνθέσητουΜούργου.

Στα τελευταία λεπτά οιΛαρισαίοιπή-
ραν μέτρα στο γήπεδο και έγιναν πιο
απειλητικοί.Στο83’οΒελλίδηςμπλόκαρε
τομακρινόσουττουΜαυριά,ενώδύολε-
πτάαργότερα την ίδια κατάληξη είχε και
τοσουττουΓιάκου.

Στο 90’ η «Βασίλισσα»πήρε τοπρο-
βάδισμα στο σκορ, όταν οΦοφανά δέ-
χθηκετηνμπαλιάτουΟρφανίδη,σύγκλι-
νεπροςτηνπεριοχήτηςΑΕΛκαιμεένα
συρτόσουτέστειλε τημπάλασταδίχτυα
τουΘεοδωρόπουλουγράφονταςτο0-1!

Ωστόσο,ηχαράτωνΒεροιωτώνκρά-
τησεπολύλίγο,αφούδύολεπτάαργότε-
ραοι γηπεδούχοι κατάφεραν και έφεραν
τοματςστα ίσια, ότανμετάαπόπαράλ-

ληλη σέντρα του Γλυνού, οΑκούνια σε
γυριστόσουτνίκησε τονΒελλίδηγράφο-
νταςτοτελικό1-1!

Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Μηνούδης–Βρούζος(Πιερίας)
ΑΕΛ (Φυντάνης): Θεοδωρόπουλος,

Μπέρτος,Μαϊδανός(64’λ.τρΘ.Παπαγε-
ωργίου),Ηλιάδης, Γκοτζαμανίδης,Ταχάρ
(55’Νικολιάς), Κολομπίνο, Γαρουφαλιάς
(71’ Κ. Παπαγεωργίου), Συμελίδης (55’
Γλυνός), Μπαντιμπανγκά (71’ Γιάκος),
Ακούνια.

ΒΕΡΟΙΑ (Δερμιτζάκης): Βελλίδης,
Μπουκουβάλας,Πεταυράκης,Σκόνδρας,
Μαραγκός, Οικονόμου (68’ Ράμος),
Μούργος (81’Ορφανίδης), Γαβριηλίδης,
Πόζογλου (68’Φοφανά),Πασάς, Γιακου-
μάκης(86’Δημόπουλος).

ΕυχαριστήριοτουΝΠΣΒέροια
Αναλυτικά:
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ ευχαριστεί θερ-

μάτηνΠΑΕΑΕΛγιατηνάριστηφιλοξενία
πουπροσέφερεστηναποστολήτηςομά-
δαςμας για το μεταξύμαςπαιχνίδιπου
έγινε στο ΣτάδιοΑλκαζάρ, στο πλαίσιο
της6ηςαγωνιστικήςτουπρωταθλήματος
BetssonSuperleague 2.Η διοίκηση της
ΠΑΕΝΠΣ Βέροια δεσμεύεται να αντα-
ποδώσει τηφιλοξενίαστονβ’ γύρο,στο

ΔημοτικόΣτάδιοΒέροιας.

Αποτελέσματα
ΑλμωπόςΑριδ-Θεσπρωτός....... 1-0
ΝίκηΒόλου-Ξάνθη..................... 0-1
ΠΑΟΚΒ’-ΑναγέννησηΚαρδ...... 2-1
Τρίκαλα-ΑπόλλωνΠόντ............. 2-0
ΑΕΛ-Βέροια............................... 1-1
ΟλυμπιακόςΒ’-Πανσερραϊκός... 2-1
ΟλυμπιακόςΒόλου-Πιερικός..... 0-1
ΑπόλλωνΛάρισας-Τρίγλια......... 0-1
Ρεπό:Καβάλα

Ηεπόμενη(7η)αγωνιστική
Σάββατο,11Δεκεμβρίου2021(14:45)
Βέροια-ΑπόλλωνΛάρισας
ΑπόλλωνΠόντου-ΑΕΛ
Πιερικός-ΠΑΟΚΒ’
Ξάνθη-ΟλυμπιακόςΒόλου
Θεσπρωτός-ΝίκηΒόλου
Καβάλα-ΑλμωπόςΑριδαίας
Κυριακή,12Δεκεμβρίου2021(14:45)
Τρίγλια-ΟλυμπιακόςΒ’
ΑναγέννησηΚαρδίτσας-Τρίγλια
Ρεπό:Πανσερραϊκός

Βαθμολογία
1)  ΒΕΡΟΙΑ  ........................14
2)Ξάνθη.................................... 13
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ΕυχαριστήριοΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
ΗΠΑΕΝΠΣΒΕΡΟΙΑ ευχαριστεί θερ-

μάτηνΠΑΕΑΕΛγιατηνάριστηφιλοξενία
πουπροσέφερεστηναποστολήτηςομά-
δαςμας για το μεταξύμαςπαιχνίδιπου
έγινε στο ΣτάδιοΑλκαζάρ, στο πλαίσιο
της6ηςαγωνιστικήςτουπρωταθλήματος
BetssonSuperleague2.

Ηδιοίκηση τηςΠΑΕΝΠΣΒέροια δε-
σμεύεται να ανταποδώσει τη φιλοξενία
στονεπόμενογύρο,στοΔημοτικόΣτάδιο
Βέροιας.

Μεεκτίμηση,
ΓραφείοΤύπουΠΑΕΝΠΣΒέροια

press@verianfc.gr

Σπουδαία ισοπαλία η ΒΕΡΟΙΑ στη Λάρισα, έφυγε με τον βαθμό (1-1)
Προηγήθηκε στο 90’ και ισοφαρίστηκε στο 92’!!
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CMYK

Την ήττα με 1-3 
(25-22, 26-28, 
14-25, 22-25) 

από το Φοίνικα Σύρου 
ΟΝΕΧ γνώρισε απόψε 
στο Δ. Βικέλας στο 
Μακροχώρι ο Φίλιππος 
Βέροιας, ο οποίος παρά 
τα προβλήματα τραυ-
ματισμών και τις απου-
σίες βασικών παικτών 
του, άξιζε τουλάχιστον 
έναν βαθμό, αν όχι τη 
νίκη επί του πανίσχυ-
ρου αντιπάλου του.

Ένας βαθμόςπου για την ο-
μάδα μας θα ισοδυναμούσε με
«μισή χρονιά» όπως τόνισε και
στις δηλώσεις του μετά το ματς
ο αρχηγόςΚώσταςΠρούσαλης,
αφούταπαιδιάτουΣωκράτηΤζι-
ουμάκαπροηγήθηκανπανάξιαμε
1-0σετκαι23-19στο2οσετ.

Ο πολύπειρος όμως και με
περισσότερες λύσεις αντίπαλος,
δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το
λάθος και την αναποτελεσματι-
κότηταστο τελείωμα τουσετ και
με το δικαίωμαπου του έδωσαν
οι «ερυθρόλευκοι της Βέροιας»,
ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια
ο εκνευρισμός τουΦιλίππουΒέ-
ροιαςαποδείχθηκε«βούτυροστο
ψωμί»των«Πειρατών»,πουπέ-
ρασαν μπροστά με 1-2 σετ και
τελικά,παρά την μαχητικήπρο-
σπάθεια των αθλητών μας να
στείλουντοματςσε5οσετ,μετις
χρυσές αλλαγές» έφτασαν στην
ανατροπήκαιτηνίκηβάλσαμο.

Στοστρατόπεδοτων«ερυθρό-
λευκων της Βέροιας», το τελικό
αποτέλεσμα και η εξέλιξη τουα-
γώνα, αφήνει ασφαλώς μία πι-
κρία στους γηπεδούχους, που
χωρίςναξεχνάμετομέγεθοςτου
αντιπάλου, για ένα ακόμη ματς
αδίκησαντουςεαυτούςτους.

Διακύμανση:
1οσετ:8-7,16-14,21-20,25-22
2οσετ:8-5,16-10,21-18,26-28
3οσετ:5-8,9-16,13-21,14-25

4οσετ:6-8,12-16,17-21,22-25
*Οι πόντοι τουΑ.Π.Σ.Φίλιπ-

πουΒέροιαςπροήλθαν:5άσσοι,
52 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 23 λάθη
αντιπάλων και τουΑ.Ο.Φοίνικας
ΟΝΕΧοπόντοιπροήλθαν:3άσ-
σος, 60 επιθέσεις, 10μπλοκ, 27
λάθηαντιπάλων.

Τασετ:1-3(25-22,26-28,14-
25,22-25)σε108λεπτά.

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΣωκράτηςΤζιουμάκας): Γιάγκος
9π.(5/10επ.,4μπλοκ),Προύσα-
λης 2 (2 άσσοι), Ρουμελιωτάκης
15 (14/27επ., 1 άσσος, 67%υπ.,
38%αρ.),  Βαρβετσιώτης 12
(10/21επ., 2 μπλοκ), Σονάρι 10
(9/12επ., 1 μπλοκ), Στουντζίσκι
15 (13/31επ., 2 άσσοι, 50%υπ.,
34%αρ.) / Μπουράκης (λ. -
71%υπ.,33%αρ.),Μιχελάκης(λ),
Στεφανίδης1(1/5επ.),Σιούτης.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣΟΝΕΧ(Φούλ-
βιο Μπερτίν ι ) :  Μιτσάλοβιτς
16π. (14/23επ., 2 μπλοκ), Πα-
παλεξίου 1 (1/4επ.), Ιερεζουέλο
6 (4/5επ., 2 μπλοκ), Κόστα 13
(11/14επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος),
Φράγκος 3 (3/7επ., 62%υπ.,
13%αρ.), Στερν 7 (7/13επ.,
29%υπ., 14%αρ.) /Κωνσταντινί-
δης (λ. - 62%υπ., 38%αρ.), Κα-

ρασαβίδης (λ), Παπαδόπουλος
Π.9 (8/14επ.,1μπλοκ,82%υπ.,
73%αρ.), Παπαγγελόπουλος 7
(4/8επ., 3 μπλοκ), Καπετανίδης
11 (8/15επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι,
60%υπ.,30%αρ.)

Δηλώσεις
ΣωκράτηςΤζιουμάκας (Προ-

πονητής Φίλιππου Βέροιας):
«Κάναμε τολάθοςστο τέλος του
2ουσετκαιστησυνέχειαεκνευρι-
στήκαμε.Λάθοςπουδενέπρεπε
ναγίνειαπόέμπειρουςπαίκτες…
Κιόμωςμέχριταδύοπρώτασετ
ήμασταν ανταγωνιστικοί, κερδί-
σαμε το 1ο σετ, το 2ο φτάσαμε
μία ανάσα να το πάρουμε, εκεί
εκνευριστήκαμε χάθηκε ησυγκέ-
ντρωση και πλέον δεν υπήρχε
δυνατότητανα επιστρέψουμε ξα-
νά.Αν και στο 4ο σετ μπήκαμε
ξανάστοματς,στο14-12μίακα-
θαράμέσαεπίθεση,δόθηκεάουτ
απότουςδιαιτητέςκαιπάνωπου
πήγαμε να ηρεμήσουμε, ήρθε
πάλιοεκνευρισμόςκαιαυτόήταν
τοτελειωτικό.»

ΚώσταςΠρούσαλης(Πασαδό-
ροςΦίλιππουΒέροιας): «Δυστυ-

χώς “κλειδί” για τοπαιχνίδι ήταν
το 2οσετ.HΣύρος αν και είναι
μιαπάραπολύ καλή ομάδα, ξέ-
ραμεπως θα ήταν κουρασμένη,
ξέραμεπως δεν είναι στα καλύ-
τεράτηςαυτήτηνπερίοδοκαιγια
αυτό τηνπιέζαμε και τη φέραμε
σεπολύδύσκοληθέση.Εμείςαν
ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι,
πιομαχητικοίνατοπω,μπορού-
σαμενααποφύγουμε2-3εύκολα
λαθάκια και πιο αποτελεσματι-
κοί στο τέλος για να κερδίσουμε
και το 2ο σετ. Για μας, αυτός ο
πόντος αν τον παίρναμε θα ή-
ταν «χρυσάφι».Δεν ξέρω μετά
τι θα γινόταν, αλλά για εμάς το
β’ σετ ήταν η… μισή χρονιά! Η
ψυχολογία μας μετά την έλευση
τουχορηγούΝίκουΤάκηστηνο-
μάδα μας, έχει ανέβει και αυτό
φαίνεται καιστις εμφανίσειςμας.
Καλή επιτυχία στοΦοίνικα Σύ-
ρουστησυνέχεια, εμείς είμαστε
υποχρεωμένοινα«μαζέψουμετα
κομμάτια»μαςκαινασυνεχίσου-
μετηνπροσπάθεια.Περιμένουμε
ενίσχυση για να εμφανιστούμε
καλύτεροιστησυνέχεια».

VolleyLeague
Ήττα με 1-3 του Φιλίππου από τον Φοίνικα Σύρου

Λύσησυνεργασίας
μεΣωκράτη

&ΓιώργοΤζιουμάκα
οΦίλιπποςΒέροιας

Μία απόφαση που σίγουρα θα στοιχίσει για 
την συνέχεια του πρωταθλήματος βόλεϊ 
με τον Φίλιππο να μην έχει πετύχει μέχρι 

τώρα κάποια νίκη στο πρωτάθλημα και το κύπελλο. 
Δεν ξέρουμε που αποβλέπει η επιτροπή αλλά ίσως 
δούμε σύντομα και άλλες αποχωρήσεις και δεν 
είναι τυχαία η ανακοίνωση που ξέδωσε ο Φίλιππος 
...»μην ενοχλείτε τους αθλητές μας.... 

Αναλυτικάηανακοίνωση
ΗδιοίκησητουΤΑΑΑ.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας,ανακοινώνειτηνκοι-

νήσυναινέσειλύσητηςσυνεργασίας,μετονπροπονητήτηςομάδας
μας,ΣωκράτηΤζιουμάκακαιτονδιαγώνιο,ΓιώργοΤζιουμάκα.

ΠατέραςκαιογιόςΤζιουμάκαςπρόσφερανπολλά,κατάτηθητεία
τουςστους«ερυθρόλευκουςτηςΒέροιας»,συνδέονταςαμφότεροι τα
ονόματά τουςμε τις ιστορικές επιτυχίες της ομάδαςμαςστην κορυ-
φαίακατηγορίατουελληνικούβόλεϊκαιόχιμόνο.

ΗοικογένειατουτμήματοςβόλεϊτουΑ.Π.Σ.ΦίλιππουΒέροιαςτους
ευχαριστεί και τουςδύοθερμάγια τηνπολύτιμηπροσφορά τουςκαι
τουςεύχεταιυγείακαικάθεεπιτυχίαστησυνέχειατηςκαριέραςτους.

Χρέηπροπονητή της ομάδαςαναλαμβάνει ο μέχριπρότινοςσυ-
νεργάτης του κ.Τζιουμάκα και υπεύθυνος τμημάτων υποδομής του
συλλόγου,ΤάκηςΧριστοφορίδης.

Σεμονόλογομετέτρεψαν τα κορίτσια του
Φιλίππου την αναμέτρηση με τον Ορφέα
Κατερίνης, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα με
43-20 στοΦιλίππειο κλειστό γυμναστήριο
στηΒέροια,γιατην3ηαγωνιστικήτουπρω-
ταθλήματοςτηςΑ2κατηγορίαςχάντμπολτων
γυναικών.Με διάθεση να τρέξουν μπήκαν
στοπαρκέοιπαίκτριεςτουΧαραλαμπίδηκαι
πήρανγρήγοροπροβάδισμα5-2στο5’.Στη
συνέχεια μάλιστα και με άμυνα για σεμινά-
ριο κράτησανστομηδέν τιςφιλοξενούμενες
και με 10-0σερί, εκτόξευσαν το δείκτη του
σκορστο15-2στο 15’.Χωρίς νααντιμετω-
πίσουντηνπαραμικρήαντίστασηπήγανστα
αποδυτήριαγιατοημίχρονοστο+16(25-9),
δείχνονταςπαράλληλαπωςθαέχουνεύκολο
απόγευμα.

Στην επανάληψηη εικόνα τηςαναμέτρη-
σηςδενάλλαξεμετιςΒεροιώτισεςνασυνεχί-
ζουνστονίδιορυθμόκαιναμεγαλώνουνσυ-
νεχώς τηνψαλίδαστοσκορ,37-15στο45’.
Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά τουαγώνα
μετιςγηπεδούχεςναφτάνουνεύκολακαιδί-
καιαστο τελικό43-20, κάνονταςπαράλληλα
το3στα3στοπρωτάθλημα.

Καμίακοπέλαδενυστέρησεαπό τονΦί-
λιππο, δείχνονταςπως διαθέτουν ένα εξαι-
ρετικό και αξιόμαχοσύνολο, με την δουλειά

στιςπροπονήσειςνααποτυπώνεταιμεεμφα-
νήαποτελέσματαστοπαρκέ.

Πρώτησκόρερ για τις νικήτριες ηΠαπα-
δοπούλουμε 8 τέρματα, ενώΓιαννοπούλου
και Νικολοπούλουπρόσθεσαν από 6. Στη
γειτονικήΝάουσαθα ταξιδέψουν το ερχόμε-
νοΣάββατο οι ‘’ερυθρόλευκες’’ για να αντι-
μετωπίσουν τονΖαφειράκηστο ντέρμπι του
νομού.

Πεντάλεπτα: 5-2, 11-2, 15-2, 18-5, 22-8,
25-9, 30-10, 33-11, 37-15, 39-16, 41-18,
43-20

Διαιτητές:Μαυρίδης-Τομίδης

Δίλεπτες:3-3,Πέναλτι:5/6-1/2
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ(ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ):

Ιωακειμίδου4,Τζουβάρα2,Παπαδοπούλου
8,Βαλκαφώτη2,Δημητρίου1,Θεοδωρίδου
4, Γιαννοπούλου 6, Σιαράφη 2,Παναγιωτί-
δου, Σαρρηγιαννίδου 5, Νικολοπούλου 6,
Καραμήτσου 2, Παπά 1, Σιώπη, Πασχαλί-
δου,Ορφανίδου.

ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:Ασαρίδου, Χρι-
στοφορίδου, Χατζηκοσμά 1,Νταρλαγιάννη,
Λούλα, Latollari 5,Ανανιάδου 1, Ζάχου 4,
Σκουφά, Κακάνη 7,Αναστασίου 2,Λύρα,
Παπαδοπούλου.

Α2 γυναικών
ΆνετηνίκηοΦίλιπποςΒέροιας43-20επίτουΟρφέαΚατερίνης
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Δεκέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από06-12-2021 

μέχρι 12-12-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 7-12-2021

13:30-17:30 Α-
ΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ5323310-26789

21:00-08:00 Α-
ΝΑΣΤΑΣΙΟΥΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙ-
ΩΝ7 (απέναντι από

βενζινάδικο Γαλάνη)

23310-73324

Φαρμακεία

Σε ένα εξαιρετικόπαιχνίδι, ο ΓΑΣΚαματε-
ρούαπέδειξε ότι δεν είναι τυχαίαστηνπρώτη
εξάδα τουπρωταθλήματος τηςΑ1 Γυναικών,
καθώςυποχρέωσετηνΒέροια2017στηνπρώ-
τηήττατηςστηφετινήσεζόν,μεσκορ32-28.

Το ματς είχε ρυθμό και ένταση με το Κα-
ματερό να βρίσκει λύσεις, με την αλλαγή της
άμυναςτουαπέναντιστηνΚύπριαΚωνσταντι-
νίδου,πουσταμάτησεστα11γκολκαιμετιςΑ.
Βασιλείου-Καζάκη-Καραμάνου νασημειώνουν
τα21απότα32τέρματατηςομάδαςτους.

Αυτή η ήττα,  δενπρέπει ναπανικοβάλει
τηνομάδατηςΒέροιας2017αφούέχειπολλές
ακόμη   αγωνιστικές , χρειάζεται ηρεμίαστην
ομάδα και όλα θαπάνε καλάστην συνέχεια.
Πολλάπαράπονα τηςΒέροιας 2017 και από
την κακή διαιτησία του αγώναπου μοίρασαν
κόκκινεςκάρτες.

Ταπεντάλεπτα :2-3,5-5,8-7,11-9,14-12,
16-15(ημίχρονο),19-18,20-20,23-20,25-24,
27-26,32-28.

Διαιτητές:Βήτας-Σκλαβενίτης.
Στο 56.47’’ αποβλήθηκε  με κόκκινη κάρτα

οπροπονητήςτηςΒέροιας2017,ΚώσταςΤού-
τσης.

Στο57.40’’αποβλήθηκεμεαπευθείαςκόκ-
κινη και στησυνέχεια με μπλέ κάρτα η αθλή-
τριατηςΒέροιας2017Νταβίντοβιτςγιαεξύβρι-

ση.Τοδελτίοτηςκρατήθηκε.
ΓΑΣΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Καντζούρα,

ΒασιλείουΜ.,Δαμάσκου3,Καζάκη5,Καραμά-
νου5, Κούρτη3,Χριστοπούλου,Χατζηαργυ-
ρού,Αλιφέρη2,Α.Βασιλείου11,Σπυροπούλου

,Ρούσσου3,Ψαριώτη,Φακίνου,Καραχάλιου.
ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Τούτσης):Νάτσο 1, Καρα-

μπατζάκη1,Μαρτινόφσκα2,Λύτρα1,Ανδρο-
νικίδου 4,Πιτούλια,Νταβίντοβιτς 7, Γεωργιά-
δου,Κωνσταντινίδου12,Παπαδοπούλου.

Πλεί οφς γυναικών
ΝίκησετηΒέροια2017τοΚαματερόμε32-28

σεπαιχνίδιμεδύοκόκκινεςκάρτες

Νίκη για τον Ζαφειράκη 
Νάουσας κόντρα στον αξιόμαχο 

Φαίακα Κέρκυρας με 30-27

ΜεπρωταγωνιστέςτουςΘεοδωρόπουλοκαιΡότζιοπουείχαν
9 και 8 γκολ αντίστοιχα, ο Ζαφειράκηςπήρε σημαντική εντός
έδραςνίκηκόντραστονΦαίακαμε30-27γιατην10ηαγωνιστική
τηςHandballPremier.

ΗομάδατηςΚέρκυραςμπήκεδυναμικάστοματς,έκανετο0-
3,έφτασεστο6-11στο20λεπτο,ενώπήγεστααποδυτήριαμετο
υπέρτης12-14.ΗομάδατηςΝάουσας,όμως,στηνεπανάληψη
ανέβασερυθμό,ισοφάρισεσε15-15καιαπόεκείκιέπειταάρχισε
ναπαίρνεικεφάλιστοσκορ,γιατοτελικό30-27καιτοδίποντο.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ30-27
Ταπεντάλεπτα:0-3,2-6,6-9,6-11,9-11,12-14(Ημχ),15-15,

18-17,21-18,24-19,28-21,30-27
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝΑΟΥΣΑΣ:Κανιζάι 6,Πίτος 1,Θεοδωρόπου-

λος9, Γαλίτης,Δασκαλόπουλος,Πινακούδης,Τσάτσας1,Τζου-
βάρας,Μπουμπουλέντρας,Κρέξης,Δάιος,Μπόλας,Ραντίσεβιτς
2,Διδασκάλου1,Ρότζιος8,Τσαγκέρας2

ΦΑΙΑΚΑΣΚΕΡΚΥΡΑΣ:ΕλΧαραγκαουί ,Τσίλης10 ,Τζούλο-
βιτς4,Κούλούρης1,Δημητρέλος,Κόντης3,Κοσκινάς,Δελλής3,
Τσιλιμπάρης,Καράνοβιτς2,Γεωργαλής,Μάνιτς3,Νάστος1

Διαιτητές:Λινάρδος-ΝικολαϊδηςΔίλεπτα:8/8Πέναλτι:3/3,3/3

Συνεχίστηκε τοΣάββατο (4/12), με τις α-
ναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής, τοπρω-
τάθλημα τηςΑ’ κατηγορίας τηςΕΠΣΗμαθίας
.Δεν είχαμε καμία μεταβολή στην κορυφή
τηςβαθμολογίαςαφούτόσοηΝίκηΑγκαθιάς
όσοκαιοΑστέραςΤριποτάμουκέρδισανστην
έδραςτους2-1τοΜακροχώρικαι4-3τονΦί-
λιπποΜελίκηςαντίστοιχα

ΟΦΑΣΝάουσα είχε εύκολοαπόγευμαα-
φούσυνέτριψεμε7-2τονΆχθοΑρούρη

ΣταάλλαπαιχνίδιαηΑγίαΜαρίνακέρδισε
χωρίςναδυσκολευτεί εντός έδρας τον ΠΑΟ
Κουλούρας  με 3-0, ενώοΚοπανός κέρδισε
εκτόςέδραςτονΓΑΣΡοδοχωρίουμε0-1

Α’ΕΠΣΗ-11ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑστέραςΤριπ-ΦίλιπποςΜελ......... 4-3
ΑγίαΜαρίνα-ΠΑΟΚουλούρα........... 3-0
ΓΑΣΡοδοχωρίου-ΓΑΣΚοπανός...... 0-1
ΝίκηΑγκαθιάς-Μακροχώρι............. 2-1
ΦΑΣΝάουσα-ΆχθοςΑρούρης......... 7-2

Ηβαθμολογία
1ΝίκηΑγκαθιάς.................................. 27
2ΑστέραςΤριποτάμου...................... 27
3ΦΑΣΝάουσα................................... 25

4Αγ.Μαρίνα....................................... 20
5ΦίλιπποςΜελίκης........................... 15
6ΓΑΣΚοπανός................................... 14
7Μακροχώρι...................................... 12

8ΠΑΟΚουλούρα.................................. 6
9ΓΑΣΡοδοχώρι.................................... 4
10ΆχθοςΑρούρης................................ 3

Α’ΕΠΣΗμαθίας
Δεν έγινε η εκ πλήξη νίκησαν έστω και δύσκολα

οι πρωτοπόροι στην 11η αγωνιστική

Εκτός έδρας νίκη με σκορ 
53-70 πέτυχε ο ΑΟΚ Βέροι-
ας επί των Γαλάζιων, για 

την 6η αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος της Γ’ Εθνικής μπάσκετ. 
Σημειώνεται ότι το παιχνίδι των 
Αετών Βέροιας με τον Αριστοτέλη 
Φλώρινας, αναβλήθηκε.

Αναλυτικάτααποτελέσματα
της6ηςαγωνιστικής:

ΔΕΚΑ–Ανατόλια................ (αναβλήθηκε)
Γαλάζιοι–ΑΟΚΒέροιας..................53-70
ΝαύαρχοςΒότσ–ΊκαροιΓιαν..........84-73
Καστοριά–Αριδαία..........................79-68
ΑετοίΒέρ–ΑριστοτέληςΦλ.(αναβλήθηκε)

Βαθμολογία
1.ΝαύαρχοςΒότσης.................... 11(5-1)
2.ΑΣΚαστοριάς.......................... 10(4-2)
3.ΔΕΚΑ......................................... 9(4-1)
4.ΑετοίΒέροιας............................. 8(3-2)
5.ΦΟΑριδαίας.............................. 8(2-4)
6.Ανατόλια.................................... 8(3-2)

7.ΑριστοτέληςΦλώρινας.............. 8(3-2)
8.ΑΟΚΒέροιας............................. 8(2-4)
9.ΙκαροιΓιαννιτσών...................... 7(1-5)
10.Γαλάζιοι................................... 7(1-5)
*ΔΕΚΑ,Ανατόλια,ΑετοίΒέροιαςκαιΑριστο-

τέληςΦλώριναςέχουνέναπαιχνίδιλιγότερο.

Ηεπόμενηαγωνιστική(12/12,7ηαγ.)
Ανατόλια–Γαλάζιοι
ΑΟΚΒέροιας–ΝαύαρχοςΒότσης
ΊκαροιΓιαννιτσών–ΑετοίΒέροιας
Αριδαία–ΔΕΚΑ
ΑριστοτέληςΦλ.–Καστοριά

Γ’ Εθνική μπάσκετ

ΕκτόςέδραςνίκηγιατονΑΟΚΒέροιας
επίτωνΓαλάζιωνμε53-70



Ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος 
Γκιρτζαλιώτης, 

ο αυριανός ομιλητής στη 
«ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ»

Τὴν Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικὸ Ναό Ἁγίων Ἀπο-
στόλων Πέτρου καὶ Παύλου Βεροίας ὁμιλητὴς στή Σχολή Γονέων θά εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος 
Ἀρχιμανδρίτης Πρόδρομος Γκιρτζαλιώτης, Ὑπεύθυνος Γραφείου Γάμων καὶ Βαπτίσεων τῆς Ἱερᾶς 

μας Μητροπόλεως, ὁ 
ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ 
τὸ θέμα: «Τὰ παιδιά 
μας καὶ οἱ σύγχρονες 
προκλήσεις». 

 
Εἴσοδος ἐλεύθερη 
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Ο σύλλογος 
‘Ευστάθιος Χωραφάς’ 
ο πρώτος ήρωας της 

καμπάνιας 
‘We believe in heroes’ 

We believe in heroes... και ο πρώτος ήρωάς μας είναι ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Πατρίδας ‘Ευστάθιος Χωραφάς’. Ο κ.Αντώνης 
Καγκελίδης, εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευστάθιο 
Χωραφά, προσέφερε το ποσό των 2.000 ευρώ υποστηρίζοντας την 
νέα μας καμπάνια με τίτλο ‘We believe in heroes’ και σε μια ανταπο-
δοτική κίνηση του Κέντρου μας παρέλαβε τον bili μας.

Επόμενοι ήρωές μας είναι οι Αφοί Γκίκα που προσφέρθηκαν να 
μας παρέχουν όλα τα υλικά για την κατασκευή της σκεπής του υπό 
ανέγερση Κ.Δ.Η.Φ. στην Πατρίδα Βέροιας. Ο κ.Νίκος Γκίκας μας 
υποδέχτηκε και παρέλαβε από Τα Παιδιά της Άνοιξης τον bili μας.

Το Δ.Σ. και Τα Παιδιά της Άνοιξης τους ευχαριστούν θερμά που 
στέκονται αρωγοί στον αγώνα μας για την ανέγερση του νέου 
Κ.Δ.Η.Φ. στην Πατρίδα Βέροιας.

Βάλτε τον bili στη ζωή σας, πάρτε τον στα χέρια σας, σαν να 
κρατάτε εμάς και το μέλλον μας. Εμείς πιστεύουμε στους Ήρωες και 
τους δίνουμε ζωή - γίνε και εσύ ένας από αυτούς!

Σημ. Το όνομα του bili προέρχεται από την λέξη disa-bili-ty που 
αποτελεί τον επίσημο όρο στα αγγλικά για τα άτομα με αναπηρία.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροιας 
ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν γ8ια να γίνει πραγματικό-
τητα η παράστασή μας στον Χώρο Τεχνών Βέροιας την Παρασκευή 
3 Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο «Τραγούδια για τη Λεβεντιά». 

Την Κ.Ε.Π.Α. Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της αίθουσας, 
και τον Πρόεδρό της κύριο Ρίζο προσωπικά για την άψογη συνεργα-
σία. Την ΕΡΤ3 για την προβολή ως χορηγός επικοινωνίας. Την κυρία 
Ελένη Αναγνώστου που είχε την επιμέλεια όλης της παράστασης. 
Την κυρία Μελίνα Παπαδοπούλου για τις χορογραφίες της Παρά-
στασης αλλά και τις εθελόντριες της σχολής της που χόρεψαν μαζί 
με τα παιδιά μας. Το Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας που μας τίμησε με 
την παρουσία του. Τη χορωδία του Π.Σ. Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ». Τους 
συμμετέχοντες τραγουδιστικά: Γιάννης Βαϊδης, Ανθή Καλαϊτζίδου, Ε-
λίζα Κοτρίδου, Πάτερ Μακάριος Λιακόπουλος, Δέσποινα Χατζόγλου, 
Γιώργος Σαλαπασίδης. Τους ανθρώπους που έκαναν την ανάγνωση 
κειμένων με την καθοδήγηση του Κώστα Αποστολίδη, Κοντού Χαρά, 
Κορυφίδης Λευτέρης, Μανιόπουλος Αθανάσιος. 

Ευχαριστούμε επίσης για την παρουσία τους: τον Μητροπολίτη 
Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα με τα φωτι-
σμένα λόγια του, τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Απόστολο Βεσυ-
ρόπουλο που μας ενημέρωσε για όλα τα θετικά βήματα που ανακοί-
νωσε ο Πρωθυπουργός για τα ΑμΕΑ, τους Βουλευτές ΝΔ Ημαθίας 
Λάζαρο Τσαβδαρίδη και Τάσο Μπαρτζώκα που είναι πάντα δίπλα 
μας, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κύριο Χρήστο Μήττα και τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους, Τον Δήμαρχο Βέροιας κύριο Κώστα 
Βοργιαζίδη και τον Αντιδημάρχο κύριο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, τον 
εκπρόσωπο του Στρατηγού Β Σώματος, τον Πρόεδρο της Ευξείνου 
Λέσχης κύριο Τομπουλίδη, την Πρόεδρο των Καρκινοπαθών κυρία 
Ψωμιάδου, την Πρόεδρο του Ομίλου Προστασίας Άπορου Παιδιού 
κυρία Γαλλίκα, την εκπρόσωπο του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας 
κυρία Ελισάβετ Γεωργάκαρου, το μέλος του Δικηγορικού Συλλπόγου 
Βέροιας κύριο Γιώργο Χατζόγλου, την καλή μας φίλη και σύζυγο του 
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κυρία Καλαϊτζίδου Όλγα, την μοναδική 
Λίνα Τουπεκτσή, τις εθελόντριες του Κέντρου Μαρίνα Ρωσσάκη και 
Θωμαή Στιόκα, και όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τέλος ευχόμαστε η νέα χρονιά να μας βρει όλους υγιείς, δοτικούς 
και δημιουργικούς. 

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ευχαριστήριο
  Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας ευχαριστεί 

θερμα :
1) Τη κυρία Αθήνα Χατζή για τη δωρεά των 100 € στη μνήμη του 

συζύγου της Στέργιου και των αδελφών της Γεωργίου και Ελβίρας.
2) Τη κυρία  Δ.Γ. για τη δωρεά 5 ζευγαριών φορμών  στη μνήμη 

προσφιλών της νεκρών.
3) Τις ξαδέρφες και τις ανηψιές της Καίτης Σαραπτσή για τη δω-

ρεά των 60 € στη μνήμη της.
4) Την κυρία Τ.Ν. για τη δωρεά των 50 € για τις γιορτές των Χρι-

στουγέννων.
5) Τη κυρία  Αντωνία Μπαντή για τη δωρεά των 30 € στη μνήμη 

της αδερφής της  αντί στεφάνου.
6) Τον κύριο Αντώνη Νούσιο  για τη μηνιαία προσφορά  ντόνατ
7) Τη κυρία Τ.Α. για τη δωρεά 2 ζευγάρια φορμών στη μνήμη των 

γονέων της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέ-
ροιας``, ευχαριστούν θερμά Ανώνυμο Κύριο , για την σημαντική 
προσφορά 500 Ltr Πετρελαίου , για τις ενεργειακές ανάγκες του Γη-
ροκομείου Βέροια , επίσης ευχαριστούν θερμά:

-Τον κ.Σταμάτη Κωνσταντούδη , για την δωρεά του ποσού των 
100 Ε , εις μνήμη των γονέων του.

-Την Οικ.Θεόδωρου Ουζουνίδη , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη Θεόδωρου Ουζουνίδη.

-Ανώνυμο Ζευγάρι , για την ευγενική προσφορά κατεψυγμένων 
λαχανικών , εις μνήμη προσφιλών προσώπων.

-Την TASTY FRUITS ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ -ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ-
ΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΕ , για την ευγενική προσφορά μανταρινιών , για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 34 ltr Ελαιόλαδου , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.  

-Ανώνυμες Κυρίες , για την ευγενική προσφορά 20 Kgr Πατάτες , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.    

-Το Καφεκοπτείο Κων/νου Μπαρμπαρούση , για την ευγενική 
προσφορά καφέ ,για τους Ηλικιωμένους του Γηροκομειου Βεροιας.

-Mr Tony Donuts Βέροιας , για την ευγενική προσφορά Μελομα-
κάρονων , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προ-
σφορά 10 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

Εκ της Δ/νσεως  

Με λαμπρότητα η εορτή 
του Αγίου Νικολάου στη Μελίκη

 
 Τη Δευτέρα 6 Δεκεμ-

βρίου το πρωί ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας κ. Παντελεήμων 
λειτούργησε και κήρυξε 
τον θείο λόγο στον πανη-
γυρίζοντα Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου Μελίκης.

 Στο τέλος της Θείας 
Λειτουργίας ο Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας 
κ. Παντελεήμων παρουσί-
ασε τον νέο εφημέριο της 
ενορίας π. Αργύριο Τερζή 
καθώς και το νέο εκκλη-
σιαστικό συμβούλιο και 
ευχήθηκε πατρικώς πο-
λύκαρπη, καλλίκαρπη και 
ευλογημένη διακονία στο 
δύσκολο έργο τους. 
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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: 107114ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται

Γκαρσονιέρα60τ.μ.στον2οόροφο,αποτελείται
από1υ/δ,σαλόνι,κουζίνακαιμπάνιο,βλέπει
σεανοιχτωσιά,αρκετάφωτεινόκαικαλοδιατη-
ρημένο,χωρίςθέρμανσηκαιχωρίςταέπιπλα,
σετιμήπροσφοράςμόνο:200€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θαείναιδιαθέσιμοαπό1/1/2022.

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:12870ΚΕΝΤΡΟΕνοικιάζεται Δια-
μέρισμασυνολικήςεπιφάνειας95τ.μ.στον1ο
όροφο,αποτελείταιαπό2υ/δ,σαλόνι,ανεξάρ-
τητηκουζίνακαιμπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1995,οιχώροιτουλειτουργικοί,κουφώματα
αλουμινίουμεδιπλάτζάμια,ανελκυστήρα,μια
ντουλάπαεντοιχιζόμενη,αυτόνομηθέρμανση
πετρελαίουμεωρομετρητές,εξαιρετικήδιαρ-
ρύθμιση,χωρίςσκάλεςστηνείσοδο,μετέντες,
σεμοναδικήτοποθεσία,ζητούμενομηνιαίομί-
σθωμα330€.ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙ-
ΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ. ,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπε-
δασεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ.
,μεανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο
40τ.μ. ,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2
σαλόνια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,
καιδύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατό-
τητατοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχει
καμινάδα),επιπλωμένη ,μεαποθήκηκαιμε
δύοντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλά
καιηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπότην
είσοδοτηςοικοδομής ,σεημιυπόγειο , τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:105942ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταιγρα-

φείοσυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ.,1οςόροφος
υπερυψωμένος,σεσημείομεγάληςεμπορι-
κότηταςκαιπροβολής,ενιαίοςχώρος,μεWC,
σεπολύκαλήκατάσταση,ηθέρμανσητουμε
κλιματιστικόinverter,ηλιόλουστοιχώροι,σετιμή
προσφοράςμόνο:200€,διατίθεταικαιπλήρως
επιπλωμένοόπωςτιςφωτογραφίεςστα250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.24647ΚΕΝΤΡΟκοντάστηΜητρόπο-
ληγραφείο47τ.μ.στον3οόροφο,κατάλληλο
γιακάθεχρήση,2χώροιμεκοινόwcενοίκιο
140€.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτειΚου-
φώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑνελκυ-
στήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο

κατάστημα72τ.μ.,μεπατάρι20τ.μ.περ.α-
νακαινισμένοόλοεκβάθρων,σευπεράριστη

κατάσταση,καινούργιααλουμινίουκουφώμα-
τακαιμερολάασφαλείαςμετηλεχειριστήριο
,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ενοίκιο350€.

Κωδ.24367ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,επί της
οδούΚεντρικήςενοικιάζεταικατάστημα75τ.μ.,
ισόγειοκαιμε35τ.μ.πατάρι , σεεξαιρετικά
καλήκατάσταση,έτοιμοκαιμερολάασφαλείας
,ενιαίοςχώρος,μεγάληβιτρίνα,ενοίκιοπολύ
λογικό ,μόνο280€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24448 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ι-
σόγειοκατάστημασυνολικήςεπιφάνειας78
τ.μ.ΔιαθέτειμεγάληπολύβιτρίνακαιWC.Tο
μίσθωματουείναιπολύπροσιτόμόνο250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24669-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά
αποκλειστικότηταανακαινισμένοΚατάστημα
συνολικήςεπιφάνειας97τ.μ. ισόγειολίγουπε-
ρυψωμένοαπότοέδαφος.Αποτελείταιαπό2
ΧώρουςκαιέναWCμεγάλο.Τιμή:350€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ;12970ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!ΚΑΤΩΜΟΥΣΕΙΟ

πωλείταιδιαμέρισμα63τ.μ.καθαράστοΙσόγειο,
με2υ/δ,σαλονοκουζίνα,μπάνιοκαιαποθήκη,
σεπολύκαλήκατάσταση,ανακαινισμένοκο-
μπλέ,μελίγακοινόχρησταχωρίςθέρμανση,μα-
ζίμεκλειστόγκαράζ21,50τ.μ.σετιμήευκαιρίας
όλαμαζίμόνο36.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:12743-ΚΑΛΛΙΘΕΑΠΩΛΕΙΤΑΙΔι-
αμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας113τ.μ.μικτά
και90τ.μ.καθαράστον2οόροφο.Αποτελείται
από2Υπνοδωμάτιαμεγάλα,Σαλοκουζίνακαι
Μπάνιο.Είναικατασκευασμένοτο1995,έχει
καινούργιακουφώματααλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιανελκυστήρα,χωρίςθέρμανση,α-
ποθήκημέσα,σετιμήευκαιρίαςμόνο:56.000€
τελική.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

!!!πωλείταιμεγάλο ισόγειοοροφοδιαμέρισμα
135τ.μ.,καθαρόμεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστη
θέα,διαθέτει3υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
,αποθήκηκαιδύομπάνια,είναιοιχώροιτου
ηλιόλουστοι ,χρήζεισυνολικήςανακαίνισης .
Διαθέτειατομικήθέρμανσημεσόμπα,έχεισω-
ληνώσειςκαλοριφέρκαιμπορείναγίνειατομική
μονάδαμεπετρέλαιο,σετιμήμοναδικήςπρο-
σφοράςμόνο48.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:105242ΠΑΤΡΙΔΑ,ΠωλείταιΜονο-

κατοικία170τ.μ.σεοικόπεδο6,000τ.μ.,ηοποία
επεκτείνεταισεδύοεπίπεδα,στοΙσόγειουπάρ-
χεισαλόνι,κουζίνα,2υ/δκαιέναμπάνιο,στον
1οόροφουπάρχεισαλόνι,2υ/δκαιέναμπάνιο
μεγάλο,βρίσκεταισεγαλήνιοπεριβάλλον,για
κάποιονπουεπιθυμείπραγματικήησυχία,χρή-
ζειμερικήςανακαίνισης,μεπολύμεγάληαυλή,
σετιμήπροσφοράςόλομαζίμόνο:95.000€.
ΑποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότηΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!
ΚΩΔ.23569ΠΑΝΟΡΑΜΑΗμιτελήςοικοδο-
μήαποτελούμενηαπόοικόπεδο388τ.μ.και
αναδρομή355τ.μ.ηοποίακατανέμεταισεα)
έναδιαμ/μαισόγειο59τ.μ.β)δεύτεροδιαμ/μα
ισόγειο124τ.μ.γ)τρίτοδιαμ/μαισόγειο56τ.μ.
καιδ)τέταρτοδιαμ/μα1οςορ.με116τ.μ.τιμή
ευκαιρίαςόλαμαζίμόνο110.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ.24116ΣΤΟΠΑΝΟΡΑΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείταιπολυτελέστατημονοκατοικίαηοποία
εκτείνεταισε4επίπεδα,συνολικά407τ.μ.στε-
γασμένοςχώροςσεοικόπεδο350τ.μ.μεέτος
κατασκευήςτο2000τ.μ., διαθέτειουσιαστικά
δύοδιαμερίσματα,σεειδυλλιακότοπίοκαιμε
θέαόλοντονκάμποκαιτηνπόλητηςΒέροιας,

τιμή470.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σευ-
πόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρομε
εύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ,πωλούνται

Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτάκαι
212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοινοικια-
σμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€μεωραία
διαρρύθμισηκαιπροσφέρονταισετιμήεκπλη-
κτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.Αποκλειστι-
κήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:106842ΚΕΝΤΡΟ,ΠωλείταιΚατάστη-

μασυνολικήςεπιφάνειας40τ.μ. Ισόγειοκαι15
τ.μ.πατάρι,αποτελείταιαπόένανενιαίοχώρομε
WC,σεκαλήκατάσταση,προσόψεως,κατάλλη-
λογιαπολλαπλέςχρήσεις,σετιμήπροσφοράς
47.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:116929-ΕπίτηςκεντρικήςΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικήςεπιφάνειας57τ.μ.Ισόγειοκατάστημα
τοοποίοαποτελείταιαπόένανενιαίοχώροκαι
WC.Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίου,Διπλάτζάμια.σετιμή
προσφοράς:30.000€. Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.105264ΚΟΝΤΑΣΤΗΝΕΦΟΡΙΑ,πω-
λείταιμεγάληςπροβολής ισόγειοκατάστημα
300τ.μ.,με1500τ.μ.οικόπεδογιαυπαίθριο
πάρκινγκ,πάνωστοδρόμοπροςΜακροχώρι
.Προσφέρεταισετιμήεξαιρετικάσυμφέρουσα
,μόνο200000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαρά
ενδιαφέροναγοραστή.Αποκλειστικήανάθεση
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115769-ΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιοπο-

λύκοντάστοχωριόστονΚοπανόΝάουσας
συνολικήςεπιφάνειας1830τ.μ.στηνάκρητου
σχεδίουπόλεως.ΗΤιμήτουεξαιρετικάχαμηλή
στις9.000€μόνο.

Κωδ:12773 - ΠΩΛΕΙΤΑΙπίσωαπότο
Κυδωνοχώριαγροτεμάχιοπολύκαλόδίπλαστο
κανάλιάδειοσυνολικήςεπιφάνειας5800τ.μ.
στηντιμήτων19.000.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13295-ΞηρολίβαδοΠΩΛΕΙΤΑΙπολύ

πολύσπάνιοοικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας
237τ.μ.καισεμοναδικόσημείοτουχωριού.
Τιμήμόνο18.000€.

Κωδ.12951ΑΚΡΟΠΟΛΗ,μεανατολικό
προσανατολισμόοικόπεδοκαιμεθέατονκά-
μποτηςΒέροιας ,εντόςσχεδίουπόλεωςμε
Σ.Δ.0,8μεγέθους400τ.μ.,πωλείταιστηντιμή
των38.000€.

Κωδ.13514ΣτουςΓεωργιανούςΒέροιας
πάνωστονκεντρικόδρόμο,πωλείταιένασπά-
νιοωραιότατοοικόπεδογωνιακό617τ.μ.,κα-
ταπληκτικόαπόκάθεάποψη ,εντόςσχεδίου
πόλεωςμεσ/δ0,8καιτιμήστα20.000€μόνο.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.12952ΑΚΡΟΠΟΛΗ,σεμοναδικόση-
μείοκαιμεθέατονκάμποτηςΒέροιαςπωλείται
οικόπεδο1.090τ.μ.,μεΣ.Δ.0,8,τιμή90.000€.
Μπορείναπουληθείκαιτομισό.

Κωδ13147ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,στοκάτωμέρος
τουπροςτηΒέροιαπωλείταιέναοικόπεδο1600
τ.μ.,εξαιρετικό,άρτιοκαιοικοδομήσιμο2οαπό
τηνάσφαλτο,κατάλληλογιαανέγερσηπολυτε-
λούςβίλας,τιμή21.000€.

Κωδ.13010ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙπωλείταιοικόπε-
δοστηνείσοδοτουχωριούαπότηνπλευράτης
Βέροιαςμε1965τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
σετιμήεξαιρετικάχαμηλήμόνο25.000€.

Κωδ.13377ΦΥΤΕΙΑ,Οικόπεδο3.000τ.μ.,
εντόςζώνης,μεεκπληκτικήθέαστονκάμπο,
αξίζεινατοδεικανείς,γιαπολύαπαιτητικούς
αγοραστέςφυσιολάτρες,σετιμήπροσφοράς,
μόνο35.000€.

Κωδ.13637ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Πωλείταιμεγά-
λοοικόπεδο3.007τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,
εντόςζώνης,προσφέρεταισετιμήπραγματικής
ευκαιρίας,μόνο25.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ.13515ΣΠΑΝΙΟΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕ-

ΔΟκατάλληλογιαΞενοδοχείο,ΚέντροΑποκα-
τάστασης,ΚλινικήηΟίκοΕυγηρίαςκαιόχιμόνο
στηθέσηΚαβάκιαδίπλαστολόφοΜαγούλα
πάνωστοδρόμογιατηΡάχη12.000τ.μ.αμ-
φιθεατρικόμεθέαόλοντονκάμποτηςΗμαθίας
καιορατότηταμέχριτηνΘεσ/νίκη.Πρόκειταιγια
οικόπεδοφιλέτο,προνομιούχοαπόκάθεάπο-
ψη,αναφέρεταιμόνοσεπολύσοβαρόεπενδυ-
τή,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,Υπόδειξημόνο
σεσοβαράενδιαφερόμενο,τιμή450.000€.

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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

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.



Ένα βήμα πριν 
την υλοποίηση των 
πρώτων πιλοτικών 
έργων διανομής 
βιομεθανίου στην 
Ελλάδα βρίσκεται η 
ΔΕΔΑ, η οποία σή-
μερα κατέθεσε αί-
τηση στη Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) προκειμένου 
να της χορηγηθεί 
άδεια για την υπο-
δοχή και διανομή 
βιομεθανίου σε δί-
κτυα χαμηλής και 
μέσης πίεσης που 
διαχειρίζεται. 

Η αίτηση αφο-
ρά την προσωρινή 
αδειοδότηση της 
ΔΕΔΑ, μέχρι να θεσμοθετηθεί το συνολικό θεσμικό / ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου ως διανεμόμενου ανανεώσι-
μου αερίου καυσίμου στη χώρα μας. Το βιομεθάνιο θα παράγεται από 
υπολείμματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και το 
οργανικό κλάσμα των στερεών αστικών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, η 
παραγωγή του θα έχει παράλληλη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη 
και εδραίωση της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας.

Τα πρώτα πιλοτικά έργα διανομής βιομεθανίου της ΔΕΔΑ προγραμ-
ματίζεται να υλοποιηθούν στους νομούς Σερρών και Ημαθίας εντός 

του 2022 και αφορούν την ολιστική 
προσέγγιση της εταιρείας προς την 
ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου 
στην Ελλάδα: από την παραγωγή, 
την έγχυση, τη διανομή, την πώλη-
ση και τη χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΑ έχει 
ήδη έρθει σε συμφωνία με δύο υφι-
στάμενες μονάδες παραγωγής βιο-
αερίου, οι οποίες θα συμμετάσχουν 
στα πιλοτικά έργα, για την αναβάθ-
μισή τους σε μονάδες παραγωγής 
βιομεθανίου το οποίο, στη συνέχεια, 
θα εγχέεται στα γειτνιάζοντα δίκτυα 
της ΔΕΔΑ χαμηλής και μέσης πίε-
σης και θα διανέμεται ως μείγμα με 
το φυσικό αέριο προς οικιακούς, 
εμπορικούς και βιομηχανικούς κα-
ταναλωτές.

Σημειώνε-
ται ότι η ΔΕ-

ΔΑ, πριν προχωρήσει στην κατάθεση του αιτή-
ματος λήψης άδειας διανομής βιομεθανίου, είχε 
ήδη εκπονήσει μελέτες προκειμένου να χαρτο-
γραφήσει το δυναμικό των διαθέσιμων πρώτων 
υλών για την παραγωγή βιομεθανίου σε όλες τις 
περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Επίσης, 
έχει ετοιμάσει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποί-
ες θα καταθέσει στους αρμόδιους φορείς εντός 
των επόμενων ημερών, για τις απαραίτητες νο-

μοθετικές και ρυθμιστικές 
προσθήκες στο υφιστάμε-
νο πλαίσιο διανομής προ-
κειμένου να αναπτυχθεί η 
αγορά του βιομεθανίου.

Επισημαίνεται ότι η έγ-
χυση του βιομεθανίου στα 
δίκτυα διανομής φυσικού 
αερίου προορίζεται για τις 
ίδιες χρήσεις με το φυσι-
κό αέριο, αφορά δηλαδή 
τα νοικοκυριά, τις επιχει-
ρήσεις και τη βιομηχανία, 
στηρίζοντας ταυτόχρονα 
τους υπόχρεους στη φο-
ρολογία άνθρακα.

Ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΕΔΑ, Μάριος 
Τσάκας δήλωσε σχετικά: 

«Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι που ξεκινάμε την 
υλοποίηση ενός ιδιαίτερα 
σημαντικού έργου για τα 

ενεργειακά δρώμενα της χώρας μας. Η ΔΕΔΑ είναι ο πρώτος Διαχειρι-
στής Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα που προχωρά στη δια-
νομή, μέσα από τα δίκτυά της, ανανεώσιμων αερίων καυσίμων με ελά-
χιστο έως μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, όπως είναι το βιομεθάνιο. 
Από τα πιλοτικά μας έργα, που θα ξεκινήσουν από τις Σέρρες και την 
Ημαθία και θα επεκταθούν και σε άλλες πρόσθετες περιοχές της Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για 
το σύνολο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς 
του βιομεθανίου στη χώρα μας, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές 
που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Με τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, 
η ΔΕΔΑ διασφαλίζει τη συμβατότητα των υποδομών που διαχειρίζεται 
με τους νέους κατευθυντήριους ενεργειακούς άξονες, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και μεγιστοποιεί το όφελος των κα-
ταναλωτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, καθώς και τη Γενική Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου για την 
αμέριστη συμπαράστασή τους στην υλοποίηση αυτού του καινοτόμου 
εγχειρήματος της ΔΕΔΑ».

P Μια μέρα κινητοποιήθη-
κε το ΠαΣοΚ και την Κυριακή δεν 
ακούσαμε ούτε μια φορά τη λέξη 
covid-19, κρούσματα κ.λπ. Σκεφτεί-
τε να γίνει και κυβέρνηση…

 
P Με διαφορά 10 μονάδων, πά-

ντως, στα δημοκρατικά κόμματα ό-
πως το ΠαΣοΚ ο δεύτερος αποδέ-
χεται τη νίκη του πρώτου και γίνεται 
μάγκας.

 
P Εκτός αν είναι γόνος παρα-

δοσιακής πολιτικής οικογένειας. 
Τότε δικαιούται μια δεύτερη ευκαι-
ρία στην κατάπτωση.

 
P Ο Γιώργος λέει ότι δεν τον αφήνουν να κάνει πίσω οι δικοί του. 

Δεν διευκρινίζει ωστόσο αν είναι οι ίδιοι που τον έπεισαν να κάνει πίσω 
ως πρωθυπουργό.

 
P Τι φοβάται; Μην τον αδικήσουν στα κληρονομικά;
 
P Κι εμένα δεν έκαναν πίσω οι δικοί μου όταν ήθελαν να με πα-

ντρέψουν με το ζόρι με μια Συμέλα, διεγράφην διαμαρτυρόμενος και 
σώχρεψα.

 
P Στις εκλογές του ΠαΣοΚ κέρδισε ένας και έχασαν έξι. Διότι 

μην ξεχνάτε τον Αλέ-
ξη.

 
P Επίκαιρος διάλο-

γος σε εκλογικό τμήμα 
γειτνιάζον με εμβολια-
στικό κέντρο:

-Εδώ είναι για Πφά-
ιζερ;

-Όχι, εδώ είναι εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ…

-Ας είναι! Κάντε μου 
ένα ΚΙΝΑΛ να τελειώ-
νουμε!

 
P Θετικοί στον 

κορωνοϊό βρέθηκαν 
δύο ιπποπόταμοι το 
Βέλγιο. Τι; Εκεί κάνει 
και το ζωικό βασίλειο 
υποχρεωτικά rapid 
test;

 
P Εκτός από βλέννα στη μύτη, λέει το ρεπορτάζ, τα δύο ζωντανά 

δεν είναι άλλα συμπτώματα. Τα ρώτησαν;
 
P Επιστημονική προσέγγιση. Μικροσκοπικά ρομπότ που 

μπορούν να αυτοθεραπευθούν… και να αναπαραχθούν, τα 
xenobots, κατασκεύασαν οι επιστήμονες στο Ινστιτούτο Βιολογι-
κής Μηχανικής του Χάρβαρντ, από βλαστοκύτταρα βατράχου. Κι 
αυτό χάρις στην τεχνητή νοημοσύνη, συνθήκη που βοήθησε και 
στην ταχύτατη κατασκευή του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Αυτό είναι μια απάντηση σ’ αυτούς που με δισεκατομμύρια 
εμβολιασμούς παγκοσμίως, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το 
εμβόλιο ‘πειραματικό’.

Η τεχνολογία τρέχει μια χίλια. Αλλά εμάς, στα χίλια μας!

 
P Και:
 Μια φορά υπήρχε ένας επιστήμονας ο οποίος είχε ανακαλύψει κάτι 

συγκλονιστικό! Έκανε μια διάλεξη για να παρουσιάσει την ανακάλυψη 
του στον κόσμο. Μαζεύονται όλοι για τη διάλεξη, και πάνω στο έδρανο 
υπήρχε ένας βάτραχος.

– Πήδα, λέει ο επιστήμονας στον βάτραχο.
Ο βάτραχος πηδάει. Τότε, κόβει το ένα πίσω πόδι ο επιστήμονας…
– Πήδα, λέει ξανά.
Τίποτε ο βάτραχος.
– Πήδα! λέει ο επιστήμονας πιο δυνατά…
Τίποτε ο βάτραχος.
– Εδώ ήθελα να καταλήξω, λέει τότε ο επιστήμονας. Άμα κόψουμε 

και πίσω πόδια από έναν βάτραχο, ο βάτραχος κουφαίνεται!
Κ.Π.
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ΔΕΔΑ: Ξεκινά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παραγωγή, 
διανομή και χρήση του «πράσινου» βιομεθανίου

-Κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση Άδειας Διανομής για τα πρώτα πιλοτικά έργα στις Σέρρες και την Ημαθία
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