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Ο Φώτης
Καραβασίλης
επανεκλέχθηκε
πρόεδρος
του Δικηγορικού
Συλλόγου, με μια
ψήφο διαφορά

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» για τον
Συμπαραστάτη του Δημότη Βέροιας
στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο
Σελ. 2

Σελ. 3

«Από την
ημέρα που
συμπορεύθηκα
με τον
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
ακολουθώ πιστά
τις πολιτικές του
επιλογές»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Θανάσης Γικόνογλου

Σελ. 5

Η διπλή
«πανδημία»
και ο τηλεθεατής
του Μαξίμου
Της Φρόσως
Καρασαρλίδου
Πρ. βουλευτής Ημαθίας

Σελ. 7

Ο πρ.
υπουργός του
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Νίκος Παππάς
αύριο
στην Ημαθία
Σελ. 3

Ο σύλλογος
‘Ευστάθιος
Χωραφάς’
ο πρώτος ήρωας
της καμπάνιας
‘We believe
in heroes’

Σημάδια εγκατάλειψης στα ξύλινα υπόστεγα και
διαδρόμους της πλατείας Ωρολογίου (;)

Σελ. 11

Σελ. 2
SPORT

SPORT

SPORT

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

Σελ. 8
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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

Ψήφισε και ο παλαιότερος
δικηγόρος της Ημαθίας!

Το εκλογικό αποτέλεσμα της 2ης Κυριακής για την
ανάδειξη προέδρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας
κρίθηκε για μόλις μία ψήφο! Ένας από τους δικηγόρους
που ψήφισε λίγα μόλις λεπτά πριν κλείσει η κάλπη, ήταν
ο Δημοσθένης(Δήμος) Δαβόρας, ο παλαιότερος εν ενεργεία δικηγόρος στην Ημαθία, ο οποίος ευγενικά επέτρεψε
στον φακό του ΛΑΟΥ να απαθανατίσει την στιγμή.
Δεδομένου ότι είναι πατέρας του Παναγιώτη Δαβόρα,
πλειοψηφούντα συμβούλου με τον συνδυασμό του Φώτη
Καραβασίλη, η ψήφος του πιθανό να διαμόρφωσε και το
τελικό αποτέλεσμα! Εμείς να του ευχηθούμε να είναι υγιής και εφόσον το επιθυμεί να ψηφίσει και στις επόμενες
εκλογές!

Δεν βγήκε «λευκός καπνός» για τον Συμπαραστάτη
του Δημότη Βέροιας στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο

Με το θέμα εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη να προτάσσεται, διεξήχθη η υβριδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας την Δευτέρα (06/12) δια ζώσης στην αίθουσα του Δημαρχείου, αλλά και για 3 δημοτικούς συμβούλους εξ αποστάσεως μέσω ZOOM. Τα προβλήματα δυστυχώς στην επικοινωνία και την διεξαγωγή επανήλθαν και έκαναν
δύσκολη την συμμετοχή των εξ αποστάσεως συμβούλων, που σήκωναν χέρια-πόδια και φώναζαν μήπως και ακουστούν.
Αναφορικά με το θέμα της εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη, υπήρξαν διαφωνίες και αντιδράσεις για την διαδικασία, κυρίως από τον Αντώνη Μαρκούλη και τον Κυριάκο Θεοδωρίδη, που μίλησαν για υποβάθμιση του θεσμού και για την
πρόσληψη ενός ακόμη υπαλλήλου που θα είναι συμπαραστάτης του δημάρχου και όχι του δημότη.
Τελικά έστω και μετ’ εμποδίων η ψηφοφορία έγινε (μάλιστα χρειάστηκε να δοθεί μισή ώρα διορία στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες δημοτικούς συμβούλους για να προσέλθουν και να ψηφίσουν, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθεί η αίθουσα
συνεδριάσεων για να τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο προκειμένου να ψηφίσει ο Γιώργος Μιχαηλίδης), η όλη διαδικασία ξεπέρασε τις 2 ώρες, αλλά τελικά δεν προέκυψε εκλογή, αφού απαιτούνταν το 60% των 35 παρόντων συμβούλων,
δηλαδή 21 ψήφοι, που δεν κατάφερε κανένας υποψήφιος να συγκεντρώσει.  Οι υποψήφιοι έλαβαν: Φραντζέσκα Μουρτζίλα 6, Θοδωρος Κουροπαλάτης 5, Γιώργος Γεωργίου 16, Ιωάννα Κολτσίδα 1, Πρόδρομος Αβραμίδης 2, Βασιλεία Πουρλίδα 5.
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Εκτενές ρεπορτάζ για τα υπόλοιπα θέματα και σχόλια για την συνεδρίαση στο αυριανό φύλλο

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:
Και τώρα ποιος
θα πάει με ποιόν…
Της Σοφίας Γκαγκούση
Σαββατοκύριακο εκλογών αυτό που μας πέρασε και
καλύτερο δώρο ανήμερα της γιορτής του δεν θα μπορούσε να κάνει στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο santa claus, ο
Άγιος Νικόλαος εκ της Δύσης καθότι και εκ Βρυξελλών ο
πρώτος (και με διαφορά) στις εκλογές της Κυριακής, για
νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ. Και πώς να το πω χωρίς
να παρεξηγηθώ, αφού οι μισοί υποψήφιοι το φώναζαν
ΚΙΝΑΛ και οι άλλοι μισοί, ΠΑΣΟΚ.
Νίκος Ανδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου, με
10 μονάδες περίπου διαφορά, θα αναμετρηθούν στον
δεύτερο γύρο και η τρέχουσα εβδομάδα είναι μάλλον πιο
κρίσιμη από την προηγούμενη, καθώς η απόφαση θα είναι καθοριστική για το μέλλον: Ποιος από τους χαμένους
θα στηρίξει ποιον, για την ενότητα;!
Οι ψηφοφόροι σ αυτή την αναμέτρηση άκουσαν   τη
φωνή της καρδιάς τους… Οι υποψήφιοι που δεν πέρασαν στον τελικό, καλούνται αυτές τις ημέρες να ακούσουν τη δική τους φωνή, για το τι θα πράξουν στον
δεύτερο γύρο και να ζυγίσουν σε ποιον θα κατευθυνθούν

ή θα κατευθύνουν τους υποστηρικτές τους, για την επόμενη μέρα και πορεία του κόμματος.
Κρίσιμη εβδομάδα και για τη Νέα Δημοκρατία και τον
ΣΥΡΙΖΑ, επίσης για την ενότητα, καθότι όλοι με όλους
κατά κάποιον τρόπο συσχετίζονται στην πολιτική και αναλόγως των συμμαχιών και των συνεργασιών θα απλωθούν και τα δίχτυα των εθνικών εκλογών.
Η έκπληξη της μεγάλης συμμετοχής, που ουσιαστικά
είναι ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ, έδωσε ίσως την τελευταία ευκαιρία στο ιστορικό
κόμμα να παίξει καθοριστικό πολιτικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας δυστοπικής, μετά covid, εποχής
στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Σ αυτή τη
συμμετοχή εξακολουθούν να ποντάρουν οι μονομάχοι
της 12ης Δεκεμβρίου, που με την απόχη στο χέρι θα
προσπαθήσουν να φρενάρουν την όποια αποχή στην
τελική αναμέτρηση.
Ραντεβού για   2η δόση «εμβολίου» συμμετοχής λοιπόν για τους ψηφοφόρους, που θα επιχειρηθεί να παραμείνουν «ζεστοί» μέχρι την μάχη της ερχόμενης Κυριακής, κοντής γιορτής…

Σημάδια εγκατάλειψης στα ξύλινα υπόστεγα
και διαδρόμους της πλατείας Ωρολογίου (;)

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Φυσική φθορά ή μανία καταστροφής έχουν ως αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει στα «διακοσμητικά» υπόστεγα και στους ξύλινους διαδρόμους της πλατείας Ωρολογίου(;)!
Σημάδια εγκατάλειψης ή ελλιπούς συντήρησης;
Για το ίδιο θέμα είχε αναφερθεί η εφημερίδα σας πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε η
παραμικρή παρέμβαση. Πέρασαν μόνο το τελευταίο διάστημα τελετές με καταθέσεις στεφάνων την 16η&28η Οκτωβρίου, 17 Νοέμβρη, Γιορτές Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνικής Αντίστασης και δυστυχώς σε αυτή την άσχημη κατάσταση, την οποία περιττό να περιγράψω.
Ελπίζω μετά το παρόν δημοσίευμα να φροντίσει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Βέροιας για την αποκατάσταση
της φθοράς για να μην μεγαλώσει…το «κακό»!  
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Ανδρουλάκης και Παπανδρέου
στον τελικό της δεύτερης Κυριακής
για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ

- Αθρόα η συμμετοχή και στην Ημαθία

Νίκος Ανδρουλάκης και
Γιώργος Παπανδρέου συνεχίζουν στον β΄ γύρο των
εσωκομματικών εκλογών για
την προεδρία του ΚΙΝΑΛ,
ενώ τρίτος σε ψήφος ήρθε ο
Ανδρέας Λοβέρδος.
Αναλυτικότερα, ο Νίκος
Ανδρουλάκης είναι πρώτος με 37,11%, ο Γιώργος
Παπανδρέου δεύτερος με
27,6% και τρίτος ο Ανδρέας Λοβέρδος με 26,6%. Οι
κ.κ. Χρηστίδης, Καστανίδης,
Γερουλάνος συγκέντρωσαν περί το
3%.
Ο Ν ί κ ο ς Αν δρουλάκης κυριάρχησε στη νότια
Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένης της
Κρήτης-, πρώτευσε στη βόρεια και
στην κεντρική Ελλάδα.
Ο Γιώργος Παπανδρέου πρώτευσε στη δυτική Ελλάδα. 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 Θεσσαλονίκη κι άλλες μεγάλες πόλεις καθώς ήταν μεγάλες οι
ουρές όσων ήθελαν να ψηφίσουν και δεν ήταν δυνατόν 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, σπεύδοντας να ψηφίσει.

Η αθρόα προσέλευση
των πολιτών για να ψηφίσουν μάλιστα οδήγησε
στην, απόφαση για «σιωπηρή παράταση» σε ορισμένα εκλογικά κέντρα
όπου επικράτησε κοσμοσυρροή.
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 ανάδειξης 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.

Ο πρ. υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
Νίκος Παππάς αύριο στην Ημαθία
Σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στη Βέροια θα μιλήσει αύριο Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 ο πρ. Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, ενώ από το μεσημέρι της ιδιας μέρας θα έχει σειρά επαφών με φορείς της Ημαθίας.
Ο Νίκος Παππάς θα επισκεφθεί την Κουλούρα για το Τελωνείο, τον υπό κατασκευή 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 ομιλία του στις 8.30 μ.μ. στην «Ελιά».

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 επιδότησης 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 Χριστουγέννων 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

www.laosnews.gr
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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 ανάδειξη προέδρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας αφού με μόλις μία ψήφο ο νυν πρόεδρος
Φώτης Καραβασίλης κατάφερε να επανεκλεγεί στην αναμέτρηση του με τον Γιώργο Χατζόγλου. 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 Κυριακής 5 Δεκεμβρίου 2021. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου
με γεμίζει ευθύνες γιατί γνωρίζω ότι είναι η ψήφος του κάθε Δικηγόρου που θέλει έναν Δικηγορικό Σύλλογο μεγάλο, καθαρό,
δίπλα στον συνάδελφο και πρωταγωνιστή σε κάθε κοινωνικό
ζήτημα. Είμαι έτοιμος, σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους 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 Χατζόγλου 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».

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 Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες
ενέργειες των αστυνομικών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατάστημα και
στην οικία του ημεδαπού, όπου και με την
συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «ICE» της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων
Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: • 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, μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Εξιχνίαση διαδικτυακής απάτης,
με δήθεν αγορά κινητού

Από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, 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.
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Στην Ακαδημία «Σχολεία για Όλους» η ομάδα δράσης
του 5ου ΓΕΛ Βεροίας για τη συμπερίληψη των παιδιών-προσφύγων
Το τ ρ ι ή μ ε ρ ο 2 6 28/11/2021 η ομάδα
δράσης του 5ου ΓΕΛ
Βεροίας που συντονίζει
τη συμπερίληψη των
πα ι δι ών - π ρ ο σ φ ύ γ ων
και αποτελείται από τον
διευθυντή της σχολικής
μονάδας, κ. Σταμάτιο
Χρυσή, την εκπαιδευτικό, την κ. Χάρη Αξούριστου ως εκπρόσωπο
του Συλλόγου Διδασκόντων, και την κ. Καλλιόπη Σιούτη ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου, συμμετείχαν
στην Ακαδημία επιμόρφωσης που οργάνωσε
το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Wergeland (EWC) και
τελούσε υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Στην Ακαδημία «Σχολεία για Όλους» δόθηκε έμφαση στο σχεδιασμό δράσεων του σχολείου που αφορούν στην πληρέστερη και όσο
το δυνατό πιο συμπεριληπτική υποδοχή παιδιών-προσφύγων στο
σχολείο, με την πολύτιμη καθοδήγηση της εμψυχώτριας εκπαιδευτικού, 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 ευαισθητοποίηση αυτή να «ανοίξει» διόδους επικοινωνίας και με τον Σύλλογο 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 Προσφύγων στα Ελληνικά Σχολεία» είναι ένα καινοτόμο, εθνικό τριετές πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση του σχολικού δημοκρατικού πολιτισμού. Προσφέρει επιστημονική επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη
σε διευθυντές, διευθύντριες, εκπαιδευτικούς σχολείων και γονείς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βέροιας, 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 μακαρόνια,
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.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας,
σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού σ υ γ κ α λ ε ί τα μέλη, 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 είναι 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 ανέγερσης 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 θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συνδρομές 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 επαναληφθεί 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 δεύτερη 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

για θέματα που αφορούν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, τη
συμπερίληψη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 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.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»
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 ΠΑΝΟΥ 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 ωρών), 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 ωρών), 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 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότητα, είτε
αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)
Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΣΟΝ ΡΕΪΤΜΑΝ
Σενάριο: Κώστας Χαραλάμπους, Πένυ Φυλακτάκη Πρωταγωνιστούν: ΣΙΓΚΟΥΡΝΙ ΓΟΥΙΒΕΡ, ΠΟΛ
ΡΑΝΤ, ΦΙΝ ΓΟΥΛΦΧΑΡΝΤ, ΚΑΡΙ ΚΟΥΝ, ΜΑΚΚΕΝΑ
ΓΚΡΕΪΣ

2/12/21 - 8/12/21

«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 ωρών), 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. Συμμετέχουν οι Σάλμα Χάγιεκ και ο Αλ Πατσίνο
The Hand of God – Το χέρι του Θεού (Πάολο Σορεντίνο)
Προβολές στην Αίθουσα 2: Πέμπτη 2/12 – Κυριακή 5/12 – Τρίτη 7/12 στις 20.30
«Το Χέρι του Θεού» του Πάολο Σορεντίνο: Νάπολη, 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 παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Ομιλία του
πρ. υπουργού
Παιδείας Νίκου Φίλη,
σήμερα στη Βέροια
Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
Ημαθίας και
η Θεματική
Παιδείας Ημαθίας διοργανώνει
σήμερα Τρίτη
7/12/2021 και
ώρα 18.00
διαδικτυακό
διάλογο για
την Παιδεία
με θέμα: “
Η επίθεση
στο Δημόσιο
Σχολείο και
η πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ
– Προοδευτική Συμμαχία”
με ομιλητή
τον Νίκο Φίλη, βουλευτή
Α΄Αθηνών
του ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ., πρώην υπουργού
Παιδείας.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Άγγελος Τόλκας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Ημαθίας.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 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
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«Από την ημέρα που συμπορεύθηκα με τον
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ακολουθώ πιστά τις πολιτικές του επιλογές»
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 ΠΑΣΟΚ, 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 πολιτικά πιστεύω ότι μπορεί να εκφράσει τον
προοδευτικό χώρο, μετά την δεξιόστροφη
πολιτική του ΠΑΣΟΚ και την συγκυβέρνηση των σαμαροβενιζέλων. Επιθυμία μου
ήταν να συμβάλλω στην πολιτική και κοινωνική του διεύρυνση. Δεν αναζήτησα πολιτικό μεροκάματο και έμμισθες θέσεις όπως 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 συγκρουστώ με αντιλήψεις που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να λειτουργεί ως ιδιωτική τους επιχείρηση, ως «μαγαζάκι» ή «κλειστό κλαμπ», ως χώρος
μικρός, αλλά απόλυτα ελεγχόμενος. Θα συγκρουστώ με την νοοτροπία του πολιτικού χαφιεδισμού και με τους εκφραστές της.
Άλλωστε, δεν δέχομαι να με εγκαλεί για την διατήρηση της προσωπικής μου φιλίας με τον κ. Παπανδρέου μια μικρή πολιτική παρέα
του κ. Τόλκα, ο οποίος προσήλθε στον ΣΥΡΙΖΑ με αντάλλαγμα την υπουργική 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 αργόμισθους στόχους του.
Από την ημέρα που συμπορεύθηκα
με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ακολουθώ πιστά τις
πολιτικές του επιλογές. Όχι όπως μερικοί που δήθεν ανήκουν στο κόμμα και
στις τοπικές εκλογές δεν στηρίζουν τις
επιλογές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αλλά τους απέναντι. Αυτά εύκολα τα ξεχνούν κάποιοι,
αλλά δεν τα ξεχνούν όσοι πραγματικά
πίστεψαν και πιστεύουν στο όραμα της
Προοδευτικής Συμμαχίας.
Με αυτές τις προσωπικές μου επιλογές μπορώ να συνεχίσω να συνυπάρχω
στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, να συνεχίσω ως
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του κόμματος την προσπάθεια να τελειώνουμε με όποια βάρη
κρατούν χαμηλά το κόμμα και τον χώρο,
ενώ η ΝΔ «αλωνίζει» σε βάρος του Ελληνικού λαού. Αυτό ευαγγελίζεται ο Αλέξης 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, χάνουμε 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.

Κινητή Μονάδα Εμβολιασμού
του ΕΟΔΥ σε κοινότητες
του Δήμου Βέροιας

Μέλλων Γάμος

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. Μακεδονίδος 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 κατοίκους 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 κοινοτήτων 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 κέντρα.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Ριζώματα Αθανάσιος Καραβασίλης 6980319690
Σφηκιά Ιωάννης Χειμώνας 6945398205

Θανάσης Γικόνογλου

Γνωσ τοποιε ίται σύμφ ων α με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι:
Ο ΡΟΦΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Θεοδώρου και της Μαγδαληνής, το γένος
Γκουζή, που γεννήθηκε στη Βέροια και
κατοικεί στη Μελίκη Ημαθίας και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 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.

6

ΤΡΙΤΗ
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2016
2021
10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

www.laosnews.gr

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 11
Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό
Ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, γιου,
πατέρα, πεθερού, παππού,
αδελφού και θείου

Τελούμε την Πέμπτη 9
Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρσκευής Βέροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της ψυχής
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και
θείας

ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛ.
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

(σύζυγος Λάζαρου
Παυλίδη)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν 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

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς
το Θεό.
Ο σύζυγος, Τα παιδιά
Η αδελφή,
Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

«Έφυγε» στα 42 του
ο Παναγιώτης
Ελευθερίου

Δεκεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γεωργιανών ο Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλης σε ηλικία 42 ετών.

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 Αγίου Αθανασίου (κοιμητήρια), στην
Βέροια.

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις 11.00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Χαράλαμπος Χρ. Λουκίδης σε ηλικία
75 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 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

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. από
τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην
Αγ. Μαρίνα Δοβρά η Σταυρούλα Χρ. Τσιτινίδου σε ηλικία 85
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευανθία Νικ. Μπαλατζή σε ηλικία
92 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Αλεξ. Καργατζή σε ηλικία
95 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αρχαγγέλων 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

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 τελέσει 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 απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο
Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

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

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις
10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και
Αγίου Ιακώβου Άμμου Βέροιας ο Αθανάσιος Τσιρλίδης σε ηλικία 93 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
στις 3.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
(Κοιμητήρια) Βέροιας η Ευθυμία Δημουλα σε ηλικία 73 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

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 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 (Κοιμητήρια) Βέροιας η Μαρία Σεβαστιάδου σε ηλικία 90
ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

Ιερό σαρανταλείτουργο

Εις τον Ι.Ν. Αγίου Σάββα-Κυριωτίσσης Βεροίας θα τελείται κάθε
ημέρα Θεία Λειτουργία από 15 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Δεκεμβρίου
2021.
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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 κάθε Τρίτη, ο Αρχιερατικός Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Λουκά του
Ιατρού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος.
Με την ευκαιρία της πρόσφατης εορτής του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, 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».

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί
θερμά τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΑΣ ΜΕΣΗΣ» 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 σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής!
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Με τιμή για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου
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Η διπλή «πανδημία»
και ο τηλεθεατής του Μαξίμου
Της Φρόσως
Καρασαρλίδου
Πρ. βουλευτής Ημαθίας
Παρά τους πανηγυρισμούς του
Πρωθυπουργού περί εξόδου από την πανδημία και επιστροφής
στην «κανονικότητα» , η χώρα έφτασε πλέον να ζει διπλή «πανδημία», την υγειονομική και την
οικονομική. Η αντιλαϊκή, βαθιά
νεοφιλελεύθερη και ανάλγητη Κυβέρνηση, ανίκανη να αντιμετωπίσει 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 άνισα 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 εμβολιασμών μπορούν να επιτευχθούν με πειθώ και χωρίς εκβιασμό, 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 Κυβέρνηση στην πρώτη φάση της πανδημίας, προκειμένου
να θωρακίσει το ΕΣΥ. Όμως αυτή αντί να το ενισχύσει ,

Δήμος Νάουσας:
Προσλήψεις 9 ατόμων
στην Υπηρεσία
Καθαριότητας
με οκτάμηνες
συμβάσεις εργασίας
Σε προσλήψεις 9 ατόμων, με οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας
Καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος Νάουσας.
Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένας οδηγός απορριμματοφόρου ΔΕ - Γ’ και Ε’ κατηγορίας, ένας οδηγός απορριμματοφόρου 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 δημοσιεύονται στην ανακοίνωση που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στον
ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
naoussa.gr/news/calls/perilipsianakoinosis-4864
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και
να την αποστείλουν, μαζί με τα
απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στην αρμόδια υπηρεσία στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δημητρίου Βλάχου 30,
59200, Νάουσα, απευθύνοντάς
την στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας 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.

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 Πανδημίας 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 λογαριασμοί 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 υπερηφανεύονται για την άριστη κατά τη γνώμη τους διαχείριση
της κρίσης , ενώ δίπλα τους υπάρχουν οικογένειες που
καλούνται να διαλέξουν μεταξύ φαγητού, πετρελαίου θέρμανσης 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 μοιάζουν και με κοροϊδία μπροστά στα δυσβάσταχτα προβλήματα 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… διαθέσεις.

Τρόφιμα για ευάλωτες
οικογένειες συγκεντρώνει
η φιλόπτωχος Βέροιας

Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, ζάχαρη, 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
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Σπουδαία ισοπαλία η ΒΕΡΟΙΑ στη Λάρισα, έφυγε με τον βαθμό (1-1)
Προηγήθηκε στο 90’ και ισοφαρίστηκε στο 92’!!

Μοναδική ευκαιρία να φύγει με το διπλό έχασε η Βέροια από την έδρα μιάς
ομάδας που είναι από τα φαβορί της ανόδου., αφού μέσα στο Αλκαζάρ προηγήθηκε με τον Φοφανά στο 90’ λεπτό και
να δεχθεί την ισοφάρισει στο 92’ λεπτό Το
τελικό 1-1 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα
αλλά όπως  εξελίχθηκε το παιχνίδι με μία
νίκη απέναντι στην ΑΕΛ θα ήταν ότι το
καλύτερο και φυσικά θα ανέβαζε ακόμη
πιό ψηλά το ηθικό της ομάδας. Εκτός
που παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει και αήττητη
Στην Λάρισα η Βέροια έπαιξε με έξυπνη τακτική και δικαίωσε με την απόδοση
της οτι είναι ένα από τα φαβορί στον α’
όμιλο για την άνοδο στην SL1.
Φάσεις και γκολ του αγώνα
Η πρώτη καλή στιγμή ήταν στο 4’ για
τη «Βασίλισσα» όταν το σουτ του Γιακουμάκη κατέληξε στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου.
22’ Εξαιρετική αντεπίθεση της Βέροιας, η μπάλα καταλήγει στον Πασά που
σουτάρει αλλά η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό και περνάει κόρνερ.
32’ Μεγάλη ευκαιρία για τη Βέροια!!!
Σέντρα του Πόζογλου από αριστερά η
μπάλα περνάει παράλληλα μπροστά από
την αντίπαλη εστία αλλά δεν προλαβαίνει
να κάνει καλή επαφή ο Γιακουμάκης!
Στο 35’ ο Θεοδωρόπουλος μπλόκαρε
το σουτ του Πασά, ενώ τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Σκόνδρα από πολύ
καλή θέση δεν βρήκε στόχο!
43’ Ο Μούργος κάνει εξαιρετική διείσδυση στην αντίπαλη περιοχή από δεξιά,
κάνει το σουτ αλλά πέφτει και αποκρούει
ο τερματοφύλακας.
Στην επανάληψη η ΒΕΡΟΙΑ συνέχισε
να ελέγχει το παιχνίδι   και να είναι πιο
επικίνδυνη.
52’ Μεγάλη ευκαιρία για τη Βέροια!
Φάουλ του Πόζογλου από αριστερά η
μπάλα περνάει μπροστά από την εστία
χωρίς να προλάβουν οι επιθετικοί της
Βασίλισσας να τη σπρώξουν στα δίχτυα!
Στο 55’ ο Πόζογλου έβγαλε τη σέντρα

από αριστερά, ο Σκόνδρας προσπάθησε
με κεφαλιά ψαράκι στο δεύτερο δοκάρι να
βρει τη μπάλα, αλλά αντί για αυτήν μπήκε
ο ίδιος στα δίχτυα της ΑΕΛ!
Στο 68’ διπλή αλλαγή για την Βέροια
οι Ράμος και Φοφανά παίρνουν την θέση
του Οικονόμου και Πόζογλου.
Στο 73’ ο Πεταυράκης έκανε επέλασε
από αριστερά, έβγαλε και την σέντρα αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον Μούργο την
έδιωξαν οι αμυντικοί των γηπεδούχων.
Στο 86’ νέες αλλαγές ο Δημόπουλος
παίρνει την θέση του Γιακουμάκη και ο
Ορφανίδης την θέση του Μούργου.
Στα τελευταία λεπτά οι Λαρισαίοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και έγιναν πιο
απειλητικοί. Στο 83’ ο Βελλίδης μπλόκαρε
το μακρινό σουτ του Μαυριά, ενώ δύο λεπτά αργότερα την ίδια κατάληξη είχε και
το σουτ του Γιάκου.
Στο 90’ η «Βασίλισσα» πήρε το προβάδισμα στο σκορ, όταν ο Φοφανά δέχθηκε την μπαλιά του Ορφανίδη, σύγκλινε προς την περιοχή της ΑΕΛ και με ένα
συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα
του Θεοδωρόπουλου γράφοντας το 0-1!
Ωστόσο, η χαρά των Βεροιωτών κράτησε πολύ λίγο, αφού δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν και έφεραν
το ματς στα ίσια, όταν μετά από παράλ-

ληλη σέντρα του Γλυνού, ο Ακούνια σε
γυριστό σουτ νίκησε τον Βελλίδη γράφοντας το τελικό 1-1!
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Βοηθοί: Μηνούδης – Βρούζος (Πιερίας)
ΑΕΛ (Φυντάνης): Θεοδωρόπουλος,
Μπέρτος, Μαϊδανός (64’ λ.τρ Θ. Παπαγεωργίου), 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, Γιακουμάκης (86’ Δημόπουλος).
Ευχαριστήριο του ΝΠΣ Βέροια
Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ ΑΕΛ για την άριστη φιλοξενία
που προσέφερε στην αποστολή της ομάδας μας για το μεταξύ μας παιχνίδι που
έγινε στο Στάδιο Αλκαζάρ, στο πλαίσιο
της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Betsson Superleague 2. Η διοίκηση της
ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια δεσμεύεται να ανταποδώσει τη φιλοξενία στον β’   γύρο, στο

Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.
Αποτελέσματα
Αλμωπός Αριδ-Θεσπρωτός . ...... 1-0
Νίκη Βόλου-Ξάνθη . .................... 0-1
ΠΑΟΚ Β’-Αναγέννηση Καρδ ....... 2-1
Τρίκαλα-Απόλλων Πόντ . ............ 2-0
ΑΕΛ-Βέροια ................................ 1-1
Ολυμπιακός Β’-Πανσερραϊκός.... 2-1
Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός ...... 0-1
Απόλλων Λάρισας-Τρίγλια.......... 0-1
Ρεπό: Καβάλα
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021 (14:45)
Βέροια-Απόλλων Λάρισας
Απόλλων Πόντου-ΑΕΛ
Πιερικός-ΠΑΟΚ Β’
Ξάνθη-Ολυμπιακός Βόλου
Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου
Καβάλα-Αλμωπός Αριδαίας
Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021 (14:45)
Τρίγλια-Ολυμπιακός Β’
Αναγέννηση Καρδίτσας- Τρίγλια
Ρεπό: Πανσερραϊκός
Βαθμολογία
1) ΒΕΡΟΙΑ ......................... 14
2)  Ξάνθη ..................................... 13
3)  Ολυμπιακός Β’  ....................... 10

4)  Νίκη Βόλου ............................... 9
5)  Αλμωπός Αριδ. ......................... 9
6)  Αναγ. Καρδίτσας . ..................... 9
7)  Ηρακλής ................................... 8
8)  Π.Α.Ο.Κ. Β’ ............................... 8
9)  Λάρισα . .................................... 8
10)  Πιερικός .................................. 7
11)  Πανσερραϊκός . ....................... 6
12)  Θεσπρωτός ............................ 6
13)  Τρίκαλα .................................. 6
14)  Ολυμπιακός Βολου . ............... 5
15)  Απόλλων Πόντου . .................. 4
16)  Απόλλων Λάρισας .................. 2
17)  Καβάλα . ................................. 0
Ευχαριστήριο ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ
Η ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΕΡΟΙΑ ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ ΑΕΛ για την άριστη φιλοξενία
που προσέφερε στην αποστολή της ομάδας μας για το μεταξύ μας παιχνίδι που
έγινε στο Στάδιο Αλκαζάρ, στο πλαίσιο
της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Betsson Superleague 2.
Η διοίκηση της ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια δεσμεύεται να ανταποδώσει τη φιλοξενία
στον επόμενο γύρο, στο Δημοτικό Στάδιο
Βέροιας.
Με εκτίμηση,
Γραφείο Τύπου ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια
press@verianfc.gr

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!
Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται
στα γήπεδα Λαζοχωρίου.
Πληροφορίες:
Κατικαριδης Μάριος 6973054709
Γκουργκουτας Θεοφάνης 6973667697
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Volley League

Ήττα με 1-3 του Φιλίππου από τον Φοίνικα Σύρου

Τ

ην 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 τραυματισμών και τις απουσίες βασικών παικτών
του, άξιζε τουλάχιστον
έναν βαθμό, αν όχι τη
νίκη επί του πανίσχυρου αντιπάλου του.

Ένας βαθμός που για την ομάδα μας θα ισοδυναμούσε με
«μισή χρονιά» όπως τόνισε και
στις δηλώσεις του μετά το ματς
ο αρχηγός Κώστας Προύσαλης,
αφού τα παιδιά του Σωκράτη Τζιουμάκα προηγήθηκαν πανάξια με
1-0 σετ και 23-19 στο 2ο σετ.
Ο πολύπειρος όμως και με
περισσότερες λύσεις αντίπαλος,
δεν άφησε ανεκμετάλλευτο το
λάθος και την αναποτελεσματικότητα στο τελείωμα του σετ και
με το δικαίωμα που του έδωσαν
οι «ερυθρόλευκοι της Βέροιας»,
ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια
ο εκνευρισμός του Φιλίππου Βέροιας αποδείχθηκε «βούτυρο στο
ψωμί» των «Πειρατών», που πέρασαν μπροστά με 1-2 σετ και
τελικά, παρά την μαχητική προσπάθεια των αθλητών μας να
στείλουν το ματς σε 5ο σετ, με τις
χρυσές αλλαγές» έφτασαν στην
ανατροπή και τη νίκη βάλσαμο.
Στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων της Βέροιας», το τελικό
αποτέλεσμα και η εξέλιξη του αγώνα, αφήνει ασφαλώς μία πικρία στους γηπεδούχους, που
χωρίς να ξεχνάμε το μέγεθος του
αντιπάλου, για ένα ακόμη ματς
αδίκησαν τους εαυτούς τους.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 16-14, 21-20, 25-22
2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-18, 26-28
3ο σετ: 5-8, 9-16, 13-21, 14-25

4ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 22-25
*Οι πόντοι του Α.Π.Σ.Φίλιππου Βέροιας προήλθαν: 5 άσσοι,
52 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 23 λάθη
αντιπάλων και του Α.Ο.Φοίνικας
ΟΝΕΧ ο πόντοι προήλθαν: 3 άσσος, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 27
λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (25-22, 26-28, 1425, 22-25) σε 108 λεπτά.
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Σωκράτης Τζιουμάκας): Γιάγκος
9π. (5/10επ., 4 μπλοκ), Προύσαλης 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),
Στεφανίδης 1 (1/5επ.), Σιούτης.
Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΟΝΕΧ (Φούλβιο Μπερτίνι): Μιτσάλοβιτς
16π. (14/23επ., 2 μπλοκ), Παπαλεξίου 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.) / Κωνσταντινίδης (λ. - 62%υπ., 38%αρ.), Κα-

ρασαβίδης (λ), Παπαδόπουλος
Π. 9 (8/14επ., 1 μπλοκ, 82%υπ.,
73%αρ.), Παπαγγελόπουλος 7
(4/8επ., 3 μπλοκ), Καπετανίδης
11 (8/15επ., 1 μπλοκ, 2 άσσοι,
60%υπ., 30%αρ.)
Δηλώσεις
Σωκράτης Τζιουμάκας (Προπονητής Φίλιππου Βέροιας):
«Κάναμε το λάθος στο τέλος του
2ου σετ και στη συνέχεια εκνευριστήκαμε. Λάθος που δεν έπρεπε
να γίνει από έμπειρους παίκτες…
Κι όμως μέχρι τα δύο πρώτα σετ
ήμασταν ανταγωνιστικοί, κερδίσαμε το 1ο σετ, το 2ο φτάσαμε
μία ανάσα να το πάρουμε, εκεί
εκνευριστήκαμε χάθηκε η συγκέντρωση και πλέον δεν υπήρχε
δυνατότητα να επιστρέψουμε ξανά. Αν και στο 4ο σετ μπήκαμε
ξανά στο ματς, στο 14-12 μία καθαρά μέσα επίθεση, δόθηκε άουτ
από τους διαιτητές και πάνω που
πήγαμε να ηρεμήσουμε, ήρθε
πάλι ο εκνευρισμός και αυτό ήταν
το τελειωτικό.»
Κώστας Προύσαλης (Πασαδόρος Φίλιππου Βέροιας): «Δυστυ-

χώς “κλειδί” για το παιχνίδι ήταν
το 2ο σετ. H Σύρος αν και είναι
μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ξέραμε πως θα ήταν κουρασμένη,
ξέραμε πως δεν είναι στα καλύτερά της αυτή την περίοδο και για
αυτό την πιέζαμε και τη φέραμε
σε πολύ δύσκολη θέση. Εμείς αν
ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι,
πιο μαχητικοί να το πω, μπορούσαμε να αποφύγουμε 2-3 εύκολα
λαθάκια και πιο αποτελεσματικοί στο τέλος για να κερδίσουμε
και το 2ο σετ. Για μας, αυτός ο
πόντος αν τον παίρναμε θα ήταν «χρυσάφι». Δεν ξέρω μετά
τι θα γινόταν, αλλά για εμάς το
β’ σετ ήταν η… μισή χρονιά! Η
ψυχολογία μας μετά την έλευση
του χορηγού Νίκου Τάκη στην ομάδα μας, έχει ανέβει και αυτό
φαίνεται και στις εμφανίσεις μας.
Καλή επιτυχία στο Φοίνικα Σύρου στη συνέχεια, εμείς είμαστε
υποχρεωμένοι να «μαζέψουμε τα
κομμάτια» μας και να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Περιμένουμε
ενίσχυση για να εμφανιστούμε
καλύτεροι στη συνέχεια».

Α2 γυναικών

Άνετη νίκη ο Φίλιππος Βέροιας 43-20 επί του Ορφέα Κατερίνης

Σε μονόλογο μετέτρεψαν τα κορίτσια του
Φιλίππου την αναμέτρηση με τον Ορφέα
Κατερίνης, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα με
43-20 στο Φιλίππειο κλειστό γυμναστήριο
στη Βέροια, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας χάντμπολ των
γυναικών. Με διάθεση να τρέξουν μπήκαν
στο παρκέ οι παίκτριες του Χαραλαμπίδη και
πήραν γρήγορο προβάδισμα 5-2 στο 5’. Στη
συνέχεια μάλιστα και με άμυνα για σεμινάριο κράτησαν στο μηδέν τις φιλοξενούμενες
και με 10-0 σερί, εκτόξευσαν το δείκτη του
σκορ στο 15-2 στο 15’. Χωρίς να αντιμετωπίσουν την παραμικρή αντίσταση πήγαν στα
αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +16 (25-9),
δείχνοντας παράλληλα πως θα έχουν εύκολο
απόγευμα.
Στην επανάληψη η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε με τις Βεροιώτισες να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και να μεγαλώνουν συνεχώς την ψαλίδα στο σκορ, 37-15 στο 45’.
Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά του αγώνα
με τις γηπεδούχες να φτάνουν εύκολα και δίκαια στο τελικό 43-20, κάνοντας παράλληλα
το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα.
Καμία κοπέλα δεν υστέρησε από τον Φίλιππο, δείχνοντας πως διαθέτουν ένα εξαιρετικό και αξιόμαχο σύνολο, με την δουλειά

στις προπονήσεις να αποτυπώνεται με εμφανή αποτελέσματα στο παρκέ.
Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η Παπαδοπούλου με 8 τέρματα, ενώ Γιαννοπούλου
και Νικολοπούλου πρόσθεσαν από 6. Στη
γειτονική Νάουσα θα ταξιδέψουν το ερχόμενο Σάββατο οι ‘’ερυθρόλευκες’’ για να αντιμετωπίσουν τον Ζαφειράκη στο 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
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ):
Ιωακειμίδου 4, Τζουβάρα 2, Παπαδοπούλου
8, Βαλκαφώτη 2, Δημητρίου 1, Θεοδωρίδου
4, Γιαννοπούλου 6, Σιαράφη 2, Παναγιωτίδου, Σαρρηγιαννίδου 5, Νικολοπούλου 6,
Καραμήτσου 2, Παπά 1, Σιώπη, Πασχαλίδου, Ορφανίδου.
ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ασαρίδου, Χριστοφορίδου, Χατζηκοσμά 1, Νταρλαγιάννη,
Λούλα, Latollari 5, Ανανιάδου 1, Ζάχου 4,
Σκουφά, Κακάνη 7, Αναστασίου 2, Λύρα,
Παπαδοπούλου.
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Λύση συνεργασίας
με Σωκράτη
& Γιώργο Τζιουμάκα
ο Φίλιππος Βέροιας

Μ

ία 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....

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η διοίκηση του ΤΑΑ Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας, ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, με τον προπονητή της ομάδας
μας, Σωκράτη Τζιουμάκα και τον διαγώνιο, Γιώργο Τζιουμάκα.
Πατέρας και ο γιός Τζιουμάκας πρόσφεραν πολλά, κατά τη θητεία
τους στους «ερυθρόλευκους της Βέροιας», συνδέοντας αμφότεροι τα
ονόματά τους με τις ιστορικές επιτυχίες της ομάδας μας στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ και όχι μόνο.
Η οικογένεια του τμήματος βόλεϊ του Α.Π.Σ. Φίλιππου Βέροιας τους
ευχαριστεί και τους δύο θερμά για την πολύτιμη προσφορά τους και
τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους.
Χρέη προπονητή της ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του κ. Τζιουμάκα και υπεύθυνος τμημάτων υποδομής του
συλλόγου, Τάκης Χριστοφορίδης.
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Νίκη για τον Ζαφειράκη
Νάουσας κόντρα στον αξιόμαχο
Φαίακα Κέρκυρας με 30-27

Με πρωταγωνιστές τους Θεοδωρόπουλο και Ρότζιο που είχαν
9 και 8 γκολ αντίστοιχα, ο Ζαφειράκης πήρε σημαντική εντός
έδρας νίκη κόντρα στον Φαίακα με 30-27 για την 10η αγωνιστική
της Handball Premier.
Η ομάδα της Κέρκυρας μπήκε δυναμικά στο ματς, έκανε το 03, έφτασε στο 6-11 στο 20λεπτο, ενώ πήγε στα αποδυτήρια με το
υπέρ της 12-14. Η ομάδα της Νάουσας, όμως, στην επανάληψη
ανέβασε ρυθμό, ισοφάρισε σε 15-15 και από εκεί κι έπειτα άρχισε
να παίρνει κεφάλι στο σκορ, για το τελικό 30-27 και το δίποντο.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 30-27
Τα πεντάλεπτα: 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
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ: Κανιζάι 6, Πίτος 1, Θεοδωρόπουλος 9, Γαλίτης, Δασκαλόπουλος, Πινακούδης, Τσάτσας 1, Τζουβάρας, Μπουμπουλέντρας, Κρέξης, Δάιος, Μπόλας , Ραντίσεβιτς
2, Διδασκάλου 1, Ρότζιος 8, Τσαγκέρας 2
ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Ελ Χαραγκαουί , Τσίλης 10 , Τζούλοβιτς 4, Κούλούρης 1, Δημητρέλος, Κόντης 3, Κοσκινάς, Δελλής 3,
Τσιλιμπάρης, Καράνοβιτς 2, Γεωργαλής, Μάνιτς 3, Νάστος 1
Διαιτητές: Λινάρδος-Νικολαϊδης Δίλεπτα: 8/8 Πέναλτι: 3/3, 3/3

Φαρμακεία
Τρίτη 7-12-2021
13:30-17:30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ 53 23310-26789
21:00-08:00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ 7 (απέναντι από
βενζινάδικο Γαλάνη)
23310-73324

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Πλεί οφς γυναικών

Νίκησε τη Βέροια 2017 το Καματερό με 32-28
σε παιχνίδι με δύο κόκκινες κάρτες

Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ο ΓΑΣ Καματερού απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία στην πρώτη
εξάδα του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών,
καθώς υποχρέωσε την Βέροια 2017 στην πρώτη ήττα της στη φετινή σεζόν, με σκορ 32-28.
Το ματς είχε ρυθμό και ένταση με το Καματερό να βρίσκει λύσεις, με την αλλαγή της
άμυνας του απέναντι στην Κύπρια Κωνσταντινίδου, που σταμάτησε στα 11 γκολ και με τις Α.
Βασιλείου-Καζάκη-Καραμάνου να σημειώνουν
τα 21 από τα 32 τέρματα της ομάδας τους.
Αυτή η ήττα,   δεν πρέπει να πανικοβάλει   
την ομάδα της Βέροιας 2017 αφού έχει πολλές
ακόμη    αγωνιστικές , χρειάζεται ηρεμία στην
ομάδα και όλα θα πάνε καλά στην συνέχεια.
Πολλά παράπονα της Βέροιας 2017 και από
την κακή διαιτησία του αγώνα που μοίρασαν
κόκκινες κάρτες .
Τα πεντάλεπτα : 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
ο προπονητής της Βέροιας 2017, Κώστας Τούτσης.
Στο 57.40’’ αποβλήθηκε  με απευθείας κόκκινη και στη συνέχεια με μπλέ κάρτα η αθλήτρια της Βέροιας 2017 Νταβίντοβιτς για εξύβρι-

Δεν έγινε η εκ πλήξη νίκησαν έστω και δύσκολα
οι πρωτοπόροι στην 11η αγωνιστική

Συνεχίστηκε το Σάββατο (4/12), με τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής, το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ημαθίας
. Δεν είχαμε καμία μεταβολή στην κορυφή
της βαθμολογίας αφού τόσο η Νίκη Αγκαθιάς
όσο και ο Αστέρας Τριποτάμου κέρδισαν στην
έδρας τους 2-1 το Μακροχώρι και 4-3 τον Φίλιππο Μελίκης αντίστοιχα
Ο ΦΑΣ Νάουσα είχε εύκολο απόγευμα αφού συνέτριψε με 7-2 τον Άχθο Αρούρη
Στα άλλα παιχνίδια  η Αγία Μαρίνα κέρδισε
χωρίς να δυσκολευτεί εντός έδρας τον   ΠΑΟ
Κουλούρας   με 3-0, ενώ ο Κοπανός κέρδισε
εκτός έδρας τον ΓΑΣ Ροδοχωρίου με 0-1
Α’ ΕΠΣΗ - 11η αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αστέρας Τριπ  - Φίλιππος Μελ .......... 4-3
Αγία Μαρίνα - ΠΑΟ Κουλούρα ........... 3-0
ΓΑΣ Ροδοχωρίου  - ΓΑΣ Κοπανός ...... 0-1
Νίκη Αγκαθιάς  - Μακροχώρι .............. 2-1
ΦΑΣ Νάουσα - Άχθος Αρούρης .......... 7-2
Η βαθμολογία
1 Νίκη Αγκαθιάς . ................................. 27
2 Αστέρας Τριποτάμου  ....................... 27
3 ΦΑΣ Νάουσα .................................... 25

από 06-12-2021
μέχρι 12-12-2021
θα είναι το εξής:
Αυτόματος τηλεφω
νητής βλαβών: τηλ.
2331021814.

4 Αγ. Μαρίνα . ...................................... 20
5 Φίλιππος Μελίκης  ............................ 15
6 ΓΑΣ Κοπανός . .................................. 14
7 Μακροχώρι ....................................... 12

8 ΠΑΟ Κουλούρα .................................. 6
9 ΓΑΣ Ροδοχώρι..................................... 4
10 Άχθος Αρούρης . ............................... 3

Γ’ Εθνική μπάσκετ

Το συνεργείο επι

κατά το διάστημα

, Ρούσσου 3,  Ψαριώτη, Φακίνου, Καραχάλιου.
ΒΕΡΟΙΑ 2017 (Τούτσης): Νάτσο 1, Καραμπατζάκη 1, Μαρτινόφσκα 2,  Λύτρα 1, Ανδρονικίδου 4, Πιτούλια, Νταβίντοβιτς 7, Γεωργιάδου , Κωνσταντινίδου 12, Παπαδοπούλου.

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Δεκέμβριος 2021

φυλακής της ΔΕΥΑΒ

ση. Το δελτίο της κρατήθηκε.
ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δανήλος): Καντζούρα,
Βασιλείου Μ., Δαμάσκου 3, Καζάκη 5, Καραμάνου 5,   Κούρτη 3, Χριστοπούλου, Χατζηαργυρού, Αλιφέρη 2, Α.Βασιλείου 11, Σπυροπούλου

Ε

Εκτός έδρας νίκη για τον ΑΟΚ Βέροιας
επί των Γαλάζιων με 53-70

κτός έδρας νίκη με σκορ
53-70 πέτυχε ο ΑΟΚ Βέροιας επί των Γαλάζιων, για
την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής μπάσκετ.
Σημειώνεται ότι το παιχνίδι των
Αετών Βέροιας με τον Αριστοτέλη
Φλώρινας, αναβλήθηκε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
της 6ης αγωνιστικής:

ΔΕΚΑ – Ανατόλια................. (αναβλήθηκε)
Γαλάζιοι – ΑΟΚ Βέροιας................... 53-70
Ναύαρχος Βότσ – Ίκαροι Γιαν . .........84-73
Καστοριά – Αριδαία ..........................79-68
Αετοί Βέρ – Αριστοτέλης Φλ.. (αναβλήθηκε)
Βαθμολογία
1. Ναύαρχος Βότσης.................... 11 (5-1)
2. ΑΣ Καστοριάς........................... 10 (4-2)
3. ΔΕΚΑ.......................................... 9 (4-1)
4. Αετοί Βέροιας . ............................ 8 (3-2)
5. ΦΟ Αριδαίας............................... 8 (2-4)
6. Ανατόλια..................................... 8 (3-2)

7. Αριστοτέλης Φλώρινας............... 8 (3-2)
8. ΑΟΚ Βέροιας .............................. 8 (2-4)
9. Ικαροι Γιαννιτσών ....................... 7 (1-5)
10. Γαλάζιοι.................................... 7 (1-5)
*ΔΕΚΑ, Ανατόλια, Αετοί Βέροιας και Αριστοτέλης Φλώρινας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (12/12, 7η αγ.)
Ανατόλια – Γαλάζιοι
ΑΟΚ Βέροιας – Ναύαρχος Βότσης
Ίκαροι Γιαννιτσών – Αετοί Βέροιας
Αριδαία – ΔΕΚΑ
Αριστοτέλης Φλ. – Καστοριά
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Ο σύλλογος
‘Ευστάθιος Χωραφάς’
ο πρώτος ήρωας της
καμπάνιας
‘We believe in heroes’
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Με λαμπρότητα η εορτή
του Αγίου Νικολάου στη Μελίκη
Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων
λειτούργησε και κήρυξε
τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του
Αγίου Νικολάου Μελίκης.
Στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Παντελεήμων παρουσίασε τον νέο εφημέριο της
ενορίας π. Αργύριο Τερζή
καθώς και το νέο εκκλησιαστικό συμβούλιο και
ευχήθηκε πατρικώς πολύκαρπη, καλλίκαρπη και
ευλογημένη διακονία στο
δύσκολο έργο τους.

Ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος
Γκιρτζαλιώτης,
ο αυριανός ομιλητής στη
«ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ»
We believe in heroes... και ο πρώτος ήρωάς μας είναι ο Πολιτιστικός 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 ανταποδοτική 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.

Τὴν Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερό Μητροπολιτικὸ Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων 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».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά Ανώνυμο Κύριο , για την σημαντική
προσφορά 500 Ltr Πετρελαίου , για τις ενεργειακές ανάγκες του Γηροκομείου 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 -ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ 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 Μελομακάρονων , για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.
-Το Ιχθυοπωλείο κ.Ιωάννη Τσιλιγκερίδη , για την ευγενική προσφορά 10 Kgr Γαλέο , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
Εκ της Δ/νσεως

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

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας
ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν γ8ια να γίνει πραγματικότητα 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 συνεργασία. 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 Παράστασης 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, Ελίζα 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 φωτισμένα λόγια του, τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο που μας ενημέρωσε για όλα τα θετικά βήματα που ανακοίνωσε 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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι ι σ ό γειο διαμέρισμα κοντά στον Αγ. Αντώνιο, με θέση πάρκιγκ,
77 τ.μ., διαμπερές,
κεντρ, θέρμανση,
22.000 ευρώ, ευκ α ι ρ ί α . Τη λ . : 6 9 4 5
122583.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ., Σταδίου, 2ος όροφος,
ασανσέρ. Τηλ.: 6976

Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το Αστικό ΚΤΕΛ Βεροίας ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως στο πλαίσιο του νέου
lockdown τροποποιούνται τα δρομολόγια όλων των συγκοινωνιακών γραμμών. Τα δρομολόγια των λεωφορείων από την 17 Νοεμβρίου 2020 διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΑΤΡΙΔΑ πωλείται οικόπεδο
1 στρέμμα με ημιτελές κτίσμα
91,50 τ.μ., με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
περιφραγμέν ο , σ υ ρτα ρ ωτ ή
πόρτα, πλήρως
τα κ τοπο ι η μ έ ν ο .
Τιμή 95.000 ευρώ. Τηλ.: 6942
775199.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
Πυροσβεστική   	
23310199,23310 68400
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53124
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
Γραμματεία: 	
2331076.663
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ: 107114 ΑΝΟΙΞΕΩΣ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα 60τ.μ. στον 2ο όροφο, αποτελείται
από 1υ/δ, σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο, βλέπει
σε ανοιχτωσιά, αρκετά φωτεινό και καλοδιατηρημένο, χωρίς θέρμανση και χωρίς τα έπιπλα,
σε τιμή προσφοράς μόνο: 200€. Αποκλειστική
διάθεση και υπόδειξη μόνο από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Θα είναι διαθέσιμο από 1/1/2022.
ΚΩΔ: 106992 ΕΛΙΑ, Ενοικιάζεται Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 90τ.μ., σε 1ο όροφο
υπερυψωμένο, με 2υ/δ, σαλόνι, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο, διαθέτει κουφώματα αλουμινίου
με διπλά τζάμια, η θέρμανση του με θερμοσυσσωρευτές και 2 κλιματιστικά, με δυο ντουλάπες,
ηλιακό θερμοσίφωνα, διαμπερές, σε πολύ καλή
τοποθεσία, βλέπει σε ανοιχτωσιά , με μηνιαίο
μίσθωμα 350€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12870 ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζεται  Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 95 τ.μ. στον 1ο
όροφο, αποτελείται από 2 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη κουζίνα και μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο
το 1995, οι χώροι του λειτουργικοί, κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια, ανελκυστήρα, μια
ντουλάπα εντοιχιζόμενη, αυτόνομη θέρμανση
πετρελαίου με ωρομετρητές, εξαιρετική διαρρύθμιση, χωρίς σκάλες στην είσοδο, με τέντες,
σε μοναδική τοποθεσία, ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα 330 €. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.23784 ΚΕΝΤΡΟ , κοντά στην Εληά
ενοικιάζεται  διαμέρισμα 113 τ.μ., 3 υ/δ, Ημιόροφος , έχει αλουμινίου συρόμενα κουφώματα ,
είναι επιμελημένης κατασκευής και σε μία όμορφη πολυκατοικία, με κουζίνα ανεξάρτητη και με
κεντρική θέρμανση πετρελαίου που λειτουργεί,
με θωρακισμένη πόρτα, ενοίκιο μόνο 250€.
Αποκλειστική διάθεση και διαχείριση από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 107009 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Ενοικιάζεται
μια καταπληκτική μεζονέτα συνολικής επιφάνειας 150τ.μ. κατασκευής του 2000, επεκτείνεται σε
δύο επίπεδα σε 1ο και 2ο όροφο. Ο 1ος όροφος
αποτελείται από μία τεράστια σαλονοκουζίνα
μαζί με τραπεζαρία και ένα πολυτελέστατο μπάνιο και ο 2ος όροφος ο οποίος επικοινωνεί με
εσωτερική σκάλα, αποτελείται από 3υ/δ, έναν
επιπλέον χώρο σαν αποθήκη και ένα μπάνιο
ακόμη. Και τα δυο μπάνια διαθέτουν τζακούζι.  
Είναι σε άριστη κατάσταση, με ενδοδαπέδια
θέρμανση, με ύφος απέριττης πολυτέλειας που
διαχέεται στο χώρο, με ηλεκτρικές συσκευές,
μεγάλες βεράντες, ηλιόλουστο, με τζάκι, μηνιαίο
μίσθωμα 500€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδι-

535124.

αφερόμενο μισθωτή. Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23483 - Λευκόπετρα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόδμητη Μονοκατοικία κομπλέ επιπλωμένη και με ηλεκτρικές συσκευές , συνολικής
επιφάνειας 200 τ.μ. σε δύο επίπεδα . Αποτελείται από 2 υ/δ , Σαλόνι, Κουζίνα, 1 Μπάνιο
και WC. Είναι κατασκευασμένη το 1998 και
διαθέτει θέρμανση ατομική - Πετρέλαιο. Έχει απεριόριστη θέα, τα κουφώματα της συνθετικά,
με διπλά τζάμια  , διαθέτει τζάκι , αποθήκη και
μεγάλη αυλή .   Τιμή: 320 € .
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ.
, με ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο
40 τ.μ. ,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2
σαλόνια 5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα,
και δύο μπάνια  , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει
καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με
δύο ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά
και ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.     
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034 ΚΤΕΛ Βέροιας, ενοικιάζεται
αποθήκη 120 τ.μ., με καλή πρόσβαση από την
είσοδο της οικοδομής , σε ημιυπόγειο , τιμή
πολύ χαμηλή μόνο 100€.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ: 105942 ΚΕΝΤΡΟ, Ενοικιάζεται γραφείο συνολικής επιφάνειας 40τ.μ.,  1ος όροφος
υπερυψωμένος, σε σημείο μεγάλης εμπορικότητας και προβολής, ενιαίος χώρος, με WC,
σε πολύ καλή κατάσταση, η θέρμανση του με
κλιματιστικό inverter, ηλιόλουστοι χώροι, σε τιμή
προσφοράς μόνο: 200€, διατίθεται και πλήρως
επιπλωμένο όπως τις φωτογραφίες στα 250€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 24647 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στη Μητρόπολη γραφείο 47 τ.μ. στον 3ο όροφο, κατάλληλο
για κάθε χρήση, 2 χώροι με κοινό wc ενοίκιο
140€.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.24368 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ισόγειο
κατάστημα 72 τ.μ., με πατάρι 20τ.μ. περ. ανακαινισμένο όλο εκ βάθρων, σε υπεράριστη

τιμή  470.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο με
εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
κατάσταση, καινούργια αλουμινίου κουφώματα  και με ρολά ασφαλείας με τηλεχειριστήριο
, Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ενοίκιο 350 €.
Κωδ.24367 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, επί της
οδού Κεντρικής ενοικιάζεται κατάστημα 75 τ.μ.,  
ισόγειο και με 35 τ.μ. πατάρι ,   σε εξαιρετικά
καλή κατάσταση , έτοιμο και με ρολά ασφαλείας
, ενιαίος χώρος , μεγάλη βιτρίνα , ενοίκιο πολύ
λογικό , μόνο 280€, Αποκλειστική διάθεση και
υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24448 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 78
τ.μ.  Διαθέτει μεγάλη πολύ βιτρίνα και WC . Tο
μίσθωμα του είναι πολύ προσιτό μόνο 250 €.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 24669 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά
αποκλειστικότητα ανακαινισμένο Κατάστημα
συνολικής επιφάνειας 97 τ.μ. ισόγειο λίγο υπερυψωμένο από το έδαφος . Αποτελείται από 2
Χώρους και ένα WC μεγάλο. Τιμή: 350 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ; 12970 ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!  ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΕΙΟ
πωλείται διαμέρισμα 63 τ.μ. καθαρά στο Ισόγειο,
με 2υ/δ, σαλονοκουζίνα, μπάνιο και αποθήκη,
σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένο κομπλέ, με λίγα κοινόχρηστα χωρίς θέρμανση, μαζί με κλειστό γκαράζ 21,50τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας
όλα μαζί μόνο 36.000€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 12743 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας 113 τ.μ. μικτά
και 90 τ.μ. καθαρά στον 2ο όροφο. Αποτελείται
από 2 Υπνοδωμάτια μεγάλα , Σαλοκουζίνα και
Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένο το 1995 , έχει
καινούργια κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια και ανελκυστήρα , χωρίς θέρμανση, αποθήκη μέσα, σε τιμή ευκαιρίας μόνο: 56.000 €
τελική. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.13086 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
!!! πωλείται μεγάλο ισόγειο οροφοδιαμέρισμα
135τ.μ. , καθαρό με εκπληκτική και ανεμπόδιστη
θέα, διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι, καθιστικό , κουζίνα
, αποθήκη και δύο μπάνια, είναι οι χώροι του  
ηλιόλουστοι , χρήζει συνολικής ανακαίνισης .
Διαθέτει  ατομική θέρμανση με σόμπα , έχει σωληνώσεις καλοριφέρ και μπορεί να γίνει ατομική
μονάδα με πετρέλαιο , σε τιμή μοναδικής προσφοράς μόνο 48.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ: 105242 ΠΑΤΡΙΔΑ, Πωλείται Μονοκατοικία 170τ.μ. σε οικόπεδο 6,000τ.μ., η οποία
επεκτείνεται σε δύο επίπεδα, στο Ισόγειο υπάρχει σαλόνι, κουζίνα, 2υ/δ και ένα μπάνιο, στον
1ο όροφο υπάρχει σαλόνι, 2υ/δ και ένα μπάνιο
μεγάλο, βρίσκεται σε γαλήνιο περιβάλλον, για
κάποιον που επιθυμεί πραγματική ησυχία, χρήζει μερικής ανακαίνισης, με πολύ μεγάλη αυλή,
σε τιμή προσφοράς όλο μαζί μόνο: 95.000€.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!                        
ΚΩΔ. 23569 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από οικόπεδο 388 τ.μ. και
αναδρομή  355 τ.μ. η οποία κατανέμεται σε α)
ένα διαμ/μα  ισόγειο 59 τ.μ. β) δεύτερο διαμ/μα
ισόγειο 124 τ.μ. γ) τρίτο διαμ/μα ισόγειο 56 τ.μ.
και  δ)τέταρτο  διαμ/μα 1ος ορ. με 116 τ.μ. τιμή
ευκαιρίας όλα μαζί μόνο 110.000€. Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ.24116 ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
πωλείται πολυτελέστατη μονοκατοικία η οποία
εκτείνεται σε 4 επίπεδα , συνολικά 407 τ.μ. στεγασμένος χώρος σε οικόπεδο 350 τ.μ. με έτος
κατασκευής το 2000 τ.μ.,  διαθέτει ουσιαστικά
δύο διαμερίσματα   , σε ειδυλλιακό τοπίο και με
θέα όλον τον κάμπο και την πόλη της Βέροιας ,
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Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

ENOIKIAZETAI
Παστέρ 8, διαμέρισμα ρετιρέ, 1ΔΧΛΚ πλήρως
επιπλωμένο (δωμάτιο κομπλέ, κουζίνα με ηλεκτρικό κουζινάκι, ψυγείο) με κεντρική θέρμανση
και κλιματιστικό, θερμοηχομόνωση, κουφώματα
με διπλό  υαλοπίνακα (από 01/12/2021). Πληροφορίες στο τηλ. 23310 24939, 6973015833 (από
8 π.μ. – 13.00 μ.μ. και 15 μ.μ. – 20.00 μ.μ.).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό Με-

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Πληρ. τηλ.: 23310 63283, ώ-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα

ρες 08.00 - 10.00.

Υπάλληλος Γραφείου - Αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικής
- Καλή γνώση Office (word, excel, outlook)
Καθήκοντα:
- Επικοινωνία με πελάτες/προμηθευτές
- Διαχείριση αποθήκης
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας για την αποστολή των βιογραφικών Email: monte@montenoulikas.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδική πορεία στο χώρο της εστίασης, πλήρως
εξοπλισμένη και ενεργή ακόμα, λόγω παράλληλης
απασχόλησης και αλλαγής προσωπικής κατάστασης. Τηλ.: 6987 285364.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά και
212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€ με ωραία
διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106842 ΚΕΝΤΡΟ, Πωλείται Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 40τ.μ. Ισόγειο και 15
τ.μ.πατάρι, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με
WC, σε καλή κατάσταση, προσόψεως, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, σε τιμή προσφοράς
47.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από τη ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 116929 - Επί της κεντρικής ΠΩΛΕΙΤΑΙ
συνολικής επιφάνειας 57 τ.μ. Ισόγειο κατάστημα
το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και
WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου, Διπλά τζάμια . σε τιμή
προσφοράς: 30.000€ .  Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.105264 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, πωλείται μεγάλης προβολής ισόγειο κατάστημα
300 τ.μ., με 1500 τ.μ. οικόπεδο για υπαίθριο
πάρκινγκ , πάνω στο δρόμο προς Μακροχώρι
. Προσφέρεται σε τιμή εξαιρετικά συμφέρουσα
, μόνο 200000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά
ενδιαφέρον αγοραστή. Αποκλειστική ανάθεση
στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ: 115769 - ΠΩΛΕΙΤΑΙ Αγροτεμάχιο πολύ κοντά στο χωριό στον Κοπανό Νάουσας
συνολικής επιφάνειας 1830 τ.μ. στην άκρη του
σχεδίου πόλεως. Η Τιμή του εξαιρετικά χαμηλή
στις 9.000 € μόνο.
Κωδ: 12773 -   ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω από το
Κυδωνοχώρι αγροτεμάχιο  πολύ καλό δίπλα στο
κανάλι άδειο συνολικής επιφάνειας 5800 τ.μ.
στην τιμή των 19.000. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ  
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12740 Στην Εγνατία δεξιά προς τα
έπιπλα του Κόγια πωλείται αγροτεμάχιο 7.677
τ.μ. εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου στην εξαιρετικά χαμηλή τιμή των 25000€ .Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
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ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13295 - Ξηρολίβαδο ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολύ
πολύ σπάνιο οικόπεδο συνολικής επιφάνειας
237 τ.μ. και σε μοναδικό σημείο του χωριού .
Τιμή μόνο 18.000 €.
Κωδ.12951 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, με ανατολικό
προσανατολισμό οικόπεδο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας , εντός σχεδίου πόλεως με
Σ.Δ. 0,8 μεγέθους 400 τ.μ., πωλείται στην τιμή
των 38.000€.
Κωδ.13514 Στους Γεωργιανούς Βέροιας
πάνω στον κεντρικό δρόμο, πωλείται ένα σπάνιο ωραιότατο οικόπεδο γωνιακό  617 τ.μ., καταπληκτικό από κάθε άποψη  , εντός σχεδίου
πόλεως με σ/δ 0,8 και τιμή στα  20.000€ μόνο.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
κωδ. 12952 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, σε μοναδικό σημείο και με θέα τον κάμπο της Βέροιας πωλείται
οικόπεδο 1.090 τ.μ., με Σ.Δ. 0,8 , τιμή 90.000€.
Μπορεί να πουληθεί και το μισό.
Κωδ 13147 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ , στο κάτω μέρος
του προς τη Βέροια πωλείται ένα οικόπεδο 1600
τ.μ. , εξαιρετικό , άρτιο και οικοδομήσιμο 2ο από
την άσφαλτο , κατάλληλο για ανέγερση πολυτελούς βίλας , τιμή 21.000€.
Κωδ. 13010 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ πωλείται οικόπεδο στην είσοδο του χωριού από την πλευρά της
Βέροιας με 1965 τ.μ. , άρτιο και οικοδομήσιμο ,
σε τιμή εξαιρετικά χαμηλή μόνο 25.000€.
Κωδ. 13377 ΦΥΤΕΙΑ, Οικόπεδο 3.000 τ.μ.,
εντός ζώνης , με εκπληκτική θέα στον κάμπο,
αξίζει να το δει κανείς, για πολύ απαιτητικούς
αγοραστές φυσιολάτρες , σε τιμή προσφοράς,
μόνο 35.000€.
Κωδ. 13637 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Πωλείται μεγάλο οικόπεδο 3.007 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο ,
εντός ζώνης , προσφέρεται σε τιμή πραγματικής
ευκαιρίας , μόνο 25.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
κωδ. 13515 ΣΠΑΝΙΟ ΧΩΡΑΦΟΟΙΚΟΠΕΔΟ κατάλληλο για Ξενοδοχείο , Κέντρο Αποκατάστασης , Κλινική η Οίκο Ευγηρίας και όχι μόνο  
στη θέση  Καβάκια δίπλα στο λόφο  Μαγούλα
πάνω στο δρόμο για τη Ράχη  12.000 τ.μ.  αμφιθεατρικό με θέα όλον τον κάμπο της Ημαθίας
και ορατότητα μέχρι την Θεσ/νίκη . Πρόκειται για
οικόπεδο φιλέτο, προνομιούχο από κάθε άποψη , αναφέρεται μόνο σε πολύ σοβαρό επενδυτή , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, Υπόδειξη μόνο
σε σοβαρά ενδιαφερόμενο,  τιμή 450.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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τηλ.: 23310 24817.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 40000€
ΑΣΤΙΚΑ 88 Τ.Μ 2ΔΣ-Κ Κοπλαμ,χωρις ασανσερ 50000€
ΩΡΟΛΟΙ 67 τ.μ προσοψης1ΔΣΚ ΚΑΛΟ 43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 80 τ.μ 2ΔΣ-Κ Α/C με κοπλαμ,πορτα ασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ 2ΔΣΚ του 93΄1ος ΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑ ΑΣΦ ΜΕ
ΩΡ/ΣΗ 90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 74+3 τ.μ αποθ  2Δ-Σ-Κ Ισογειο +θεση αυτ.+
αυλη 21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο Μονοκατοικια 75+75 τ.μ Οικ.200
τ.μ 50000€
ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ.Αυτ.Θ. κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚ Α.Θ 38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 56 τ.μ  μονοκατοικια παλια με οικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ 19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ 67τ.μ 2ΔΣΚ ΛΟΥΞ με θεα,αποθηκη ,θεση,Α.Θ.
66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ ισογειο υπερυψ. Καταστημα 35 τ.μ 1ΔΣΚ αποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ 8,5 στ.6 χιλ.απο κεντρο κτημα με αγροικια 75 τ.μ
40000€
ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 87 τ.μ 2ΔΣΚ  ΑC Ημ/γειο με μπαλκονι 23000€
ΒΙΛΛΑ 350τ.μ Δ/ση Νοσοκομειου με 2,5στρ. κηπο 340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2ος -4ος καινουρια 113 κ 114 τ.μ ημιτελη 7500090000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πανω από Πιεριων με οικοπ.300 τ.μ 90000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιπλωμενο 1Δ-ΣΚ-αποθ  κηπος
400€με την θερμανση.
ΚΕΝΤΡΟ Επιπλωμενο στουντιο 7ος οροφος μονωμενο 150€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,ΚουμαριαΝ.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

με αδεια 15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ Πανοραμικο οικ. 700τ.μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 22000€
ΡΑΧΙΑ κτημα 3200 τ.μ με νερο κ ροδακινα 12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ κοντα Κτισμα βιομηχανικο 700 τ.μ με οικοπεδο
2στρ.122000€
ΒΕΡΟΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 160τ.μ,155,190τ.μ 30000,26000,22000€
ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  οικοπεδο πανοραμικο 4000τ.μ
200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 14000€
ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 10 στρ σε  ασφαλτο με κτισματα
σοβαρες προτασεις
ΜΕΛΙΚΗ 17 στρ.με γεωτρηση κ δικτυο 34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ 8 στρ  σε ασφαλτο,με ροδακινα  22000€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ
ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστιντουτο κτλπ.70000€
ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα 100τ.μ+υπογ120 με πελατεια αξιολογη 500€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Υπαπαντη 65 τ.μ +παταρι με μεγαλη βιτρινα 400€
ΕΔΕΣΣΗΣ 45τ.μ κοντα στα Αστικα 200€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  
από 150 εως 2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στην Βεροια 4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€
ΠΛ. ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ καταστημα 55 τ.μ 600€
ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ .καταστημα 150+150+100 1800€
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΓΚΑΡΑΖ
Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π Ο Θ Η Κ Η 2 4
τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτιάδου
2 0 , π ό ρ τ α μ ε μ η χα ν ι σ μ ό ,

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

Η εταιρία επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων και λαχανικών ΗΡΑ ΕΠΕ με έδρα την Ημαθία (7,5 χλμ. Βέροιας- Νάουσας)  ζητάει για άμεση πρόσληψη:
-Εργάτες – Εργάτριες για το συσκευαστήριο
-Επιστάτη – Υπεύθυνο Παραγωγής
-Μηχανικό – Μηχανοτεχνίτη
-Χειριστή Μηχανημάτων Συσκευασίας
Οι θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας:
2331093066, 6974020056
Για αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται η θέση εργασίας στο: e-mail: info@irafruit.gr

ρεύμα, βαμμένο. Τιμή ενοικ ί ο υ 5 0 ε υ ρ ώ . Τη λ . : 6 9 4 7
073926.
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιάζεται  
γκαρσονιέρα, 1ος όροφος, σε
πολύ καλή κατάσταση. Πληρ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI Γραφεία
61, 37 και 30 τ.μ. ανακαινισμένα στο κέντρο της πόλεως, και ολόκληρος όροφος
240 τ.μ. Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητροπόλεως 35, χώρος 90 τ.μ. περίπου, με
3 χώρους και κουζινα, W.C., για
επαγγελματική χρήση ή για διαμέρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932 471705
& 23310 21100.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή
για λογιστικό γραφείο στη Βέροια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εργασία σε βιοτεχνία σαλονιών. Πληρ.
τηλ.: 6942 465214 κος Κώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για βαριά
εργασία σε σπίτι να βοηθάει ΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986 413837.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστηρίου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.
Ζ Η ΤΟΥ Ν ΤΑ Ι ά ν δ ρ α ς ή
γυναίκα για εργασία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944 599858.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
2331125374. Ώρες για πληροφορίες: 6.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων απο επιχείρηση στη
Βέροια για πλήρη απασχόλη-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για το Λογιστήριο από την
Εταιρία ΑΓΡΟΤΥΠ. Θα προτιμηθούν οι έχοντες γνώση από
βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Τηλέφωνο επικοινωνιας ΑΓΡΟΤΥΠ:
23310-61132. Για κλείσιμο ραντεβού προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνέντευξη και αποστολή βιογραφικών στο e-mail
της εταιρίας απαραίτητη: info@agrotyp.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ταβέρνα), εν ενεργεία, στο κέντρο της Βέροιας, με πλήρη εξοπλισμό, λόγω συνταξιοδότησης. Η επιχείρηση λειτουργεί τα τελευταία 10 χρόνια
με σταθερή πελατεία. Πληρ τηλ.: 6973 227071.

ση. 2)Οδηγός ταξί για πλήρη απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας:
2331071553 & 2331062900.
Ώρες επικοινωνίας:: 9:30 με
18:30.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων   για όλο το
24ωρο. Τηλ.: 6993 678697.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έπιπλα: σαλόνι με δύο καναπέδες και τραπέζι, μεγάλος μπουφές με καθρέφτη,
βιτρίνα αντίκα και τραπεζαρία με έξι καρέκλες, όλα
από μασίφ ξύλο, σε καλή κατάσταση. Πωλούνται όλα μαζι ή χωριστά.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981 994659.

Η εταιρεία ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ επιθυμεί να προσλάβει

άμεσα 2 Ηλεκτρολόγους και 1 Ηλεκτρονικό για το τμήμα
συντήρησης της παραγωγής.
Πληροφορίες – Αποστολή Βιογραφικών:
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, 59200 Νάουσα
Τηλ.: 23320 42412
E-mail: hr@daiosplastics.com
ΚΟΠΑΝΟΣ ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί χώροι από 350
τ.μ. ο καθένας με δυνατότητα να γίνει ένας χώρος, στον περιφερειακό δρόμο Κοπανού, δίπλα στο βενζινάδικο Σαρδέλη, με 5μ.
καθαρό ύψος, χωρίς εσωτερικές κολώνες και περιφραγμένη αυλή 600 τ.μ. Τιμή 1,00 ευρώ το τετραγωνικό. Τηλ.: 6944 687267
& 23320 41088.
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ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €

ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €

ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €

ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο 210 €

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ με υπόγειο 100τ.μ. 14ετί-

ΡΟΛΟΙ 40 τ.μ. ανακαινισμένο  270 €

ας, καλό, 480 €

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 85 τ.μ. γωνιακό με πυ-

ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €

λωτή 250 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. με πατάρι, πολύ καλό, 700 €

ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. 15ετίας, αντλία θερμότητας,
350 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ.   ανακαινισμένο, αντλία θερμότητας, 350 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 100 τ.μ. , 15ετίας, 480 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 125 τ.μ. πολύ καλό 3δωμ ατομική θέρμανση, 450 €
ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. πλήρες επιπλωμένο,   ατομ.
θέρμανση, ηλιακό 400 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  90 τ.μ. 2δωμ. ατομική θερμ.  350 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ   90 τ.μ. 2δωμ. επιπλωμένο πλήρες
ατομ. θέρμανση 280 €
ΑΚΡΟΠΟΛΗ 70 ΤΜ 15 ετών 2δωμ.  θέα,  300 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 100 τμ 3δωμ ανακαινισμένο αντλία
θερμότητος, τζάκι κλίμα  450 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τμ   ανακαινισμένο, θέα
ατομ. θέρμ.  θωρακισμένη 400 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 35 τ.μ. καινούργιο  32000 €

ΠΙΕΡΙΩΝ 84  τ.μ. με ατομικό λέβητα, 79.000 €

105.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 85 τ.μ. με θέση στάθμευσης,

ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. σε οικόπεδο 550 μέτρων,

85.000 €

22.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 85 τ.μ. ρετιρέ 70.000 €

ΣΕΛΙ 40 τ.μ.   πολύ καλό με τζάκι 65.000 €

ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 86 τ.μ. 15ετίας 67.000 €    

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 210 τ.μ. καινούργιο σε 2 επίπεδα

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. αντλία θερμότητος, ανακαινι-

200.000 €

σμένο, 85.000  €

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. παραδοσιακή κατοικία 55.000 €

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 93 τ.μ. 30.000 €

ΑΣΩΜΑΤΑ 175 τ.μ. μεζονέτα σε 3 επίπεδα

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 104 τμ ανακαινισμένο θέα αποθή-

150.000

κη 68.000 €

ΚΑΒΑΣΙΛΑ μονοκατοικία σε 2 επίπεδα 55.000 €

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. 15 ετών αποθήκη, γκα-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 220 τ.μ. σε οικόπεδο 400 μέτρων,

ράζ,  127.000 €

λουξ, 220.000 €

ΚΕΝΤΡΟ 100 τ.μ. υπερλούξ, 135.000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 τ.μ. σε 280τ.μ. οικόπεδο

ΓΗΠΕΔΟ 120 τ.μ. πάρκιν 120.000 €

48.000 €

ΕΛΙΑ 120 τ.μ. 130.000 €

ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  180 τμ βίλα σε 800 τ.μ. οικόπεδο

ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 15 ετών 4 δωμάτια, με απο-

210.000 €

θήκη, γκαράζ, 108.000 €

ΕΡΓΟΧΩΡΙ 200 τ.μ. διαμέρισμα με 2 γκαρσονιέ-

ΚΕΝΤΡΟ 140 τ.μ. με βεράντα, 82.000 €

ρες 15ετίας  165.000 €

ΣΤΑΥΡΟΣ 170 τ.μ. 1ος όροφος 35.000 €
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΙΑ 65 τ.μ. 10ετίας  62.000  €
ΠΑΠΑΚΙΑ 65  τ.μ. 35.000  €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 67 τ.μ. 15ετίας τζακι θεα 68.000 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 69 τ.μ. τζάκι, αποθήκη, 55.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70  τ.μ. τζάκι ατομ θερμ   43.000 €
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ   2δωμ. κόπλαμ ατομ.θέρμανση
47000 €
ΕΛΙΑ 80 τ.μ. πολύ 15 ετών καλό 85.000 €

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €

Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. σε οικόπεδο 460 μέ-

ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €

τρων, 15.000 €

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό,450 €

ΜΕΛΙΚΗ 35 τ.μ. σε οικόπεδο 500 μέτρων,

ΚΤΕΛ 50 τ.μ., με πατάρι και υπόγειο, 270 €

18.000

ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €

ΚΕΝΤΡΟ 80 τ.μ.  30.000 €

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. καλό, 670 €

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 180 τ.μ. σε οικόπεδο 630 μέτρων,

ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 80 τ.μ. με πατάρι, καλό, 200 €

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 46 τ.μ., επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, περιοχή Αγίου Αντωνίου, Βέροια. 1ος όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ ισογείου, προσόψεως,
χωρίς ασανσέρ. Ξεχωριστοί χώροι για: κουζίνα, ένα υπνο-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρία σε μεγάλα φροντιστήρια, παραδίδει μαθήματα

δωμάτιο, σαλόνι, χωλ, μπάνιο. Η πρόσοψη επί της Βενιζέ-

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λο-

λου διαθέτει μπαλκόνι στο οποίο βλέπουν ένα παράθυρο

γοτεχνίας σε μαθητές Α΄, Β΄,

και μία μπαλκονόπορτα. 35.000 ευρώ. Χρίζει ανακαίνισης.

Γ΄ Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579, 6973015833.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο, πλήρως εξοπλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας, με
μεγάλο ενεργό πελατολόγιο. Συζητείται διακανονισμός. Τηλ. επικοινωνίας:  
6948 690414.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ€
ΒΑΡΒΑΡΕΣ 600 μέτρα, καλό, 16.000 €
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 460 μέτρα, 38.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 475 μέτρα, περιφραγμένο, 16.000€
ΒΕΡΓΙΝΑ 500 μέτρα, στο κέντρο του χωριού,
24.000 €
ΣΚΥΛΙΤΣΙ 500 μέτρα, καλό, 6.000 €
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ 700 τ.μ. επάνω στον δρόμο 28.000 €
ΛΟΖΙΤΖΙ  5.000 τ.μ. μεγάλη ευκαιρία 32.000 €
ΓΙΟΤΣΑΛΙΚΙΑ 520 τ.μ. δίπλα στο σχολείο 35.000 €
ΕΛΙΑ 220 τ.μ. ευκαιρία τιμή 39.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ  35–50–60 τ.μ.  προς 1.000 € το τετραγωνικό
ΓΡΑΦΕΙΟ 47 τ.μ. 2 χώρους   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
29.000 €

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» νέος
με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου, με
ανάλογη εμπειρία, για τη διανομή της εφημερίδας (για μόνιμη απασχόληση). Πληροφορίες
εργάσιμές ημέρες και ώρες. Τηλ.: 6974 030005.

Τηλ. 6979962003.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.

140.000€

κέντρο 55.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο

& ΣΙΑ Ο.Ε. ζητά Μηχανικό

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

1444 μ2 Γιοτζαλίκια

αυτοκινήτων για πλήρη απα-

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409

σχόληση. Τηλ.: 23310 62780

σούπερ λούξ 80.000€

μ2 Γιοτζαλίκια

& 6978 770066.

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

ΚΥΡΙΑ 61 ετών, συνταξιούος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
εμφανίσιμη, αναζητά σύντροφο έως 68 ετών για μία σχέση
με αγάπη και σεβασμό. Τηλ.:
6995 358390.

Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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μην ξεχνάτε τον Αλέξη.

P
Μια μέρα κινητοποιήθηκε το ΠαΣοΚ και την Κυριακή δεν
ακούσαμε ούτε μια φορά τη λέξη
covid-19, κρούσματα κ.λπ. Σκεφτείτε να γίνει και κυβέρνηση…
P Με διαφορά 10 μονάδων, πάντως, στα δημοκρατικά κόμματα όπως το ΠαΣοΚ ο δεύτερος αποδέχεται τη νίκη του πρώτου και γίνεται
μάγκας.
P Εκτός αν είναι γόνος παραδοσιακής πολιτικής οικογένειας.
Τότε δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία 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 παντρέψουν με το ζόρι με μια Συμέλα, διεγράφην διαμαρτυρόμενος και
σώχρεψα.
P

Στις εκλογές του ΠαΣοΚ κέρδισε ένας και έχασαν έξι. Διότι

P Επίκαιρος διάλογος σε εκλογικό τμήμα
γειτνιάζον με εμβολιαστικό κέντρο:
-Εδώ είναι για Πφάιζερ;
-Όχι, εδώ είναι εκλογές του ΚΙΝΑΛ…
-Ας είναι! Κάντε μου
ένα ΚΙΝΑΛ να τελειώνουμε!
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 Βιολογικής 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.

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

Ένα βήμα πριν
την υλοποίηση των
πρώτων πιλοτικών
έργων διανομής
βιομεθανίου στην
Ελλάδα βρίσκεται η
ΔΕΔΑ, η οποία σήμερα κατέθεσε αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) προκειμένου
να της χορηγηθεί
άδεια για την υποδοχή και διανομή
βιομεθανίου σε δίκτυα χαμηλής και
μέσης πίεσης που
διαχειρίζεται.
Η αίτηση αφορά την προσωρινή
αδειοδότηση της
ΔΕΔΑ, μέχρι να θεσμοθετηθεί το συνολικό θεσμικό / ρυθμιστικό πλαίσιο
για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου ως διανεμόμενου ανανεώσιμου 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 προγραμματίζεται 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 πώληση και τη χρήση.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΑ έχει
ήδη έρθει σε συμφωνία με δύο υφιστάμενες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, οι οποίες θα συμμετάσχουν
στα πιλοτικά έργα, για την αναβάθμισή τους σε μονάδες παραγωγής
βιομεθανίου το οποίο, στη συνέχεια,
θα εγχέεται στα γειτνιάζοντα δίκτυα
της ΔΕΔΑ χαμηλής και μέσης πίεσης και θα διανέμεται ως μείγμα με
το φυσικό αέριο προς οικιακούς,
εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ, πριν προχωρήσει στην κατάθεση του αιτήματος λήψης άδειας διανομής βιομεθανίου, είχε
ήδη εκπονήσει μελέτες προκειμένου να χαρτογραφήσει το δυναμικό των διαθέσιμων πρώτων
υλών για την παραγωγή βιομεθανίου σε όλες τις
περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται. Επίσης,
έχει ετοιμάσει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσει στους αρμόδιους φορείς εντός
των επόμενων ημερών, για τις απαραίτητες νομοθετικές και ρυθμιστικές
προσθήκες στο υφιστάμενο πλαίσιο διανομής προκειμένου να αναπτυχθεί η
αγορά του βιομεθανίου.
Επισημαίνεται ότι η έγχυση του βιομεθανίου στα
δίκτυα διανομής φυσικού
αερίου προορίζεται για τις
ίδιες χρήσεις με το φυσικό αέριο, αφορά δηλαδή
τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία,
στηρίζοντας ταυτόχρονα
τους υπόχρεους στη φορολογία άνθρακα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος
Τσάκας δήλωσε σχετικά:
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε την
υλοποίηση ενός ιδιαίτερα
σημαντικού έργου για τα

ενεργειακά δρώμενα της χώρας μας. Η ΔΕΔΑ είναι ο πρώτος Διαχειριστής Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα που προχωρά στη διανομή, μέσα από τα δίκτυά της, ανανεώσιμων αερίων καυσίμων με ελάχιστο 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 Ανατολικής 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 καταναλωτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος 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».

