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«Ζωντανέψτε» την μεγαλύτερη 
πλατεία της Βέροιας!

    Οι εργασίες που ξεκίνησαν για την επαναλειτουργία του 
σιντριβανιού στην πλατεία Ωρολογίου στη Βέροια, άνοιξαν 
και πάλι συζητήσεις για την ανάγκη παρεμβάσεων και 
αξιοποίησής της. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η ανάπλασή 
της, όχι μόνο δεν είχε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, 
αλλά  δυστυχώς υποβάθμισε την πλατεία. Αυτό σε 
συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Παλαιού Δικαστικού 
Μεγάρου που ρημάζει, φτιάχνουν ένα αρνητικό σκηνικό 
στην μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. 
   Η συγκυρία της πανδημίας και της ευεργετικής 
νομοθεσίας για τα καταστήματα που μπορούν να 
αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα σε 
εξωτερικούς χώρους, ας αποτελέσει πίεση και κίνητρο 
να αξιοποιηθεί ο χώρος της πλατείας Ωρολογίου και να 
πλημμυρίσει από παιδικές φωνές και οικογένειες και 
όχι από περιθωριακά στοιχεία. Δεν υπάρχουν πλέον 
δεσμεύσεις για την δημοτική αρχή από την προηγούμενη 
ανάπλαση και μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες 
παρεμβάσεις, διώχνοντας τους μαντρότοιχους για να 
υπάρχει ορατότητα και να κάνουν και πάλι πλατεία, την 
αγαπημένη πλατεία Ωρολογίου που νοσταλγούμε…
    Όσο για το Ρολόι…που θα πάει…θα έρθει η στιγμή να 
δικαιολογήσει η πλατεία το όνομά της!

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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 Τον δρόμο για αποζημιώσεις σε περιπτώσεις θανάτων
 ή σοβαρών παρενεργειών από εμβόλια

ανοίγει απόφαση του ΣτΕ
ΜιααπόφασητηςολομέλειαςτουΣυμβουλίουτηςΕπικρατείαςπουαφοράθάνατοπαιδιούαπόεμβόλιοκατάτηςιλα-

ράςανοίγειτονδρόμογιατηνδιεκδίκησηαποζημιώσεωνγιαπαρενέργειεςήακόμακαιθάνατοαπόεμβόλια.
ΤοΣυμβούλιοτηςΕπικρατείας,έκρινεότιγιατιςτυχόνβλάβεςπουμπορούνναδημιουργηθούνμετάαπόεμβολιασμό

(καιανεξάρτηταεάνδενυπάρχειπαράνομηπράξηγιατρού-ιατρικόλάθος,αλλάκαιηπαρτίδατουεμβολίουδεναντιμετώ-
πισεπρόβλημα)πρέπειοιπαθόντεςνααποζημιώνονταιαπότοελληνικόΔημόσιο.

Ειδικότερα,τοΑ΄ΤμήματουΣτΕέκρινε,ότιηπροκαλούμενηαπότηνπραγματοποίησητουεμβολιασμούβλάβησυ-
νιστάυπέρμετρηθυσίαγιατονπαθόντα(βλάβηυγείαςκαιπροσβολήτηςπροσωπικότητάςτου),ηοποίαυπερέβαινετα
όριατηςθυσίαςστηνοποίαείναιανεκτόαπότηνέννομητάξηναυποβάλλονταιοιπολίτεςχάριντουδημοσίουσυμφέρο-
ντοςκαιτουκοινωνικούσυνόλου.Γιατολόγοαυτό,οκάθεπαθώνήπαθούσαδικαιούταιαποζημίωσηαπότοΔημόσιο.

ΟισύμβουλοιΕπικρατείαςδικαίωσανμητέραπουέχασετηνκόρητης,ηοποίαενώήταν7ετώνμαθήτριατηςΕ΄Δημο-
τικού,εμβολιάστηκεκατάτηςιλαράς,παρωτίτιδαςκαιερυθράς(τριδύναμοεμβόλιοMMRΙΙ)καιπέθανεαπόπαρεγκεφαλί-
τιδα.

Επιστρέφουντατραπεζοκαθίσματα
στηνΜ.ΑλεξάνδρουστηΝάουσα;

ΗοδόςΜ.Αλεξάνδρου, ο «παραλια-
κός»δρόμος τηςΝάουσαςμε τοάνοιγμα
τηςεστίασηςείναιστοεπίκεντροτηςσυζή-
τησης,αφούκαταστηματάρχεςκαιπελάτες
περιμένουν να τελειώσουνοι εργασίεςα-
νάπλασης για να επιστρέψουν τα τραπε-
ζοκαθίσματα  και να απολαύσει το κοινό
ένααπόταπιοόμορφασημείατηςπόλης.
Σύμφωναμεπληροφορίεςολοκληρώνεται
ητσιμεντόστρωσηστοτελευταίοτμήματου
έργου τηςανάπλασης τηςΜ.Αλεξάνδρου
καιτοέργομπαίνειστηντελικήευθεία.

Ηφωτογραφία είναι από το μεσημέρι
τουπερασμένουΣαββάτου,μετιςεργασί-
εςσεεξέλιξηκαιστοπεζοδρόμιοαπότην
πλευρά των καταστημάτων.Ήδη κάποια
καταστήματατοΣαββατοκύριακοέβγαλαν
τραπεζάκια έξω για να μην χάσουν το
διήμερο.

Ελεάννα Ταμπούρη στον ΑΚΟΥ 99,6: 
Η παράδοση εμπνέει τις δημιουργίες μας

ΈκανεαίσθησηκαισυζητήθηκετορούχοτηςΓιάνναςΑγγελοπούλου
Ένα νέο ελληνικό brand μπήκε τους τελευταίους 3 – 4

μήνεςστοχώροτηςμόδαςμεμιαιδιαίτερηαισθητικήκαι«νεύ-
ρο»,μεαναφορέςστηνπαράδοσηκαιτηνιστορίατουτόπου.

ΠρόκειταιγιατοbrandNevroτηςναουσαίαςΕλεάννας
Ταμπούρηκαι τηνσυλλεκτικήcapsuleσυλλογήτηςThourios,
με5χειροποίητακομμάτιαπουταγνωρίσαμεστοπλαίσιοτου
φετινού εορτασμού των200 χρόνων ελευθερίας και ένααπό
αυτάφορούσεκατάτηνπαρουσίατηςστιςεπετειακέςεκδηλώ-
σειςτουΟλοκαυτώματοςτηςηρωικήςπόληςΝάουσας,ηπρό-
εδρος τηςΕπιτροπής «Ελλάδα2021», ΓιάνναΑγγελοπούλου
–Δασκαλάκη.Τοτζάκετ“Εύζωνες”είναιεμπνευσμένοαπότη
μη-τελετουργικήχειμερινήστολήπουφορούνοιΕύζωνες, τον
μπλεΝτουλαμάπουείναιηστολήτουΜακεδονικούΑγώνα,δι-
ακοσμημένομε40χρυσάμεταλλικάκουμπιάκαικόκκινορέλι.

ΗΕλεάννα,όπωςείπεμιλώνταςχθεςστηνεκπομπή«πρω-
ινέςσημειώσεις» της Σοφίας Γκαγκούση, στονΑΚΟΥ996,
μετά τα ξενοδοχειακά της ενδιαφέροντα ,ως ιδιοκτήτρια της
«Παλιάςπόλης»στηΝάουσα, μπήκε δυναμικά και στο χώρο
του ιδιαίτερουρούχου,μεμιαυπογραφήπουδιακρίνεταιαπό
τηναισθητικήτηςκαιαπότηνανάγκηεξέλιξηςτηςτοπικήςπα-
ράδοσηςμεένανδιαφορετικό,σύγχρονοτρόπο.Καιείναιμόνο
ηαρχή...

(Στη φωτο, η Ελεάννα με την κα  Αγγελοπούλου (σε 
total black look), με  το τζάκετ της Nevro)

Σπασμένα
κεραμίδιαστη
σκεπήτου
ΑηΓιώργη,
τέρμα
Κονίτσης

Προβλήματαστησκεπή της
αντιμετωπίζει η εκκλησία του
Αγίου Γεωργίουπου βρίσκεται
στο  τέρμα της οδούΚονίτσης
της Βέροιας, πίσω από την
παλιά Ένωση Συνεταιρισμών
(Βενιζέλου).Τακεραμίδιαέχουν
σπάσεικαιόπωςλένεοικάτοι-
κοι τηςπεριοχήςμε μία βροχή
θα πλημμυρίσει το εσωτερι-
κό του ναού. Το μεταφέρουμε
προςαρμοδίους…
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Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να «ξεκολλήσει» η αποκατάσταση του σιντριβανιού στην Πλατεία Ωρολογίου 
της Βέροιας και με έκπληξη είδαμε πριν λίγες μέρες κάποιες λινάτσες να καλύπτουν τον χώρο δηλώνοντας ότι 
ξεκινούν εργασίες.

Και πράγματι, χθες ήρθε ένα ενημερωτικό δελτίο του Δήμου Βέροιας που λύνει τις απορίες των πολιτών 
τονίζοντας τα εξής: «Στη βελτίωση της εικόνας της Πλατείας Ωρολογίου με τον σχεδιασμό που υλοποιείται 
και αφορά στη συντήρηση του υπάρχοντος σιντριβανιού στοχεύει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Βέροιας. Το έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο των συντηρήσεων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Η μορφή της 
Πλατείας Ωρολογίου αλλάζει μέσω της συντήρησης, της αποκατάστασης και του καθαρισμού του σιντριβανιού 
που ήταν σε αχρησία, με την τοποθέτηση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα 
εκτελούνται εργασίες για την τοποθέτηση 10 γραμμικών κατακόρυφων πιδάκων (κομήτες). Το μέγιστο ύψος 
στις δέσμες νερού θα φτάνει τα 2,20μ. έως 2,40μ. και η ρύθμισή τους θα μπορεί να είναι ισοϋψής-ανισοϋψής 
και κλιμακούμενη.

Για τον φωτισμό του κάθε πίδακα θα τοποθετηθούν 20 φωτιστικά σώματα τύπου Led Bus System (φωτι-
στικοί αυτοματισμοί) διαφόρων χρωμάτων για την επίτευξη τουλάχιστον 30 προγραμμάτων φωτισμού».

Θα ανοίξει και η ορατότητα προς τον  δρόμο
Οι εργασίες όμως δεν αφορούν μόνο το σιντριβάνι αλλά και την αποκατάσταση φθαρμένων στεγάστρων 

και ξύλινων διαδρόμων. Επίσης, πρόκειται να μειωθεί το ύψος (μη στεγασμένου τμήματος) του τοιχίου από 
την πλευρά της Μητροπόλεως ώστε να ανοίξει η ορατότητα της πλατείας προς τον  δρόμο.

Οι πρώτες εργασίες λοιπόν μετά από χρόνια, ξεκίνησαν στην πολύπαθη και ιστορική πλατεία της Βέροιας, 
η οποία ωστόσο περιμένει και το ρολόι της για να δικαιώσει και το όνομά της. Κάτι που αργεί ακόμα αφού κα-
μία συζήτηση δεν έχει ανοίξει για το θέμα.

Ζωντάνια με τραπεζάκια στην Πλατεία, ελέω covid
Όμως μια ζωντάνια φαίνεται να πάρει η Πλατεία από την νομοθεσία, ελέω κορονοϊού, που κατ΄εξαίρεση 

δίνει την δυνατότητα σε παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να κάνουν επαύξηση τραπε-
ζοκαθισμάτων, λόγω των μέτρων και των αποστάσεων της πανδημίας, για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το φθι-
νόπωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες ένα τέτοιο κατάστημα θα αναπτύξει επι της πλατείας τραπεζάκια, εγκαινι-
άζοντας, έστω και λόγω των συνθηκών, αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες πλατείες, να μπορούν δηλαδή 
να τις απολαμβάνουν οι πολίτες για ένα καφέ ή ποτό. Ίσως να είναι ένα πείραμα που μπορεί να αναθεωρήσει 
την επικρατούσα κατάσταση στις πλατείες της πόλης.

Ρυθμίσεις λειτουργίας των Λαϊκών και Υπαίθριων 
Αγορών του Δήμου Βέροιας

 
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις  υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 27683 (Φ.Ε.Κ. 1814 Β/29-04-2021) από την Δευτέρα 10-05-

2021 έως την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 6:00, στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Βεροίας (Κοινότητες  Βέροιας και Αγίου 
Γεωργίου) που εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, επιτρέπεται η συμμετοχή  των πωλητών (παραγωγοί και έμπο-
ροι), που δραστηριοποιούνται σε αυτές σύμφωνα με την άδειας τους, σε ποσοστό 50% των κλάδων παραγωγών/εμπόρων 
(με Δυνατότητα συμμετοχής του 100% των παραγωγών /εμπόρων  στην πώληση των αυγών)  σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας. 

Πίνακες με τους συμμετέχοντες υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr).
Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία της Κυριακάτικής Αγοράς των Ριζωμάτων.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύ-

θερο από αντικείμενα. 
 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.
 Επιπλέον συνιστούμε στους καταναλωτές κατά την παρουσία τους στην Λαϊκή Αγορά και στα πλαίσια της ατομικής ευθύ-

νης:  
•Να τηρούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- covid 19.
•Να φροντίζουν την αποφυγή του συνωστισμού στους πάγκους και στους διαδρόμους των  λαϊκών αγορών και την τήρη-

ση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 
• Να αποφεύγουν  την επαφή με τα χέρια, των προς πώληση προϊόντων (φρούτα και λαχανικά). Η δε τοποθέτηση αυτών 

σε σακούλες, για  λόγους υγιεινής, να γίνεται από τους πωλητές.   
Ο Αντιδήμαρχος 

 Στυλιανός  Ασλάνογλου   

Εργασίες αποκατάστασης στην Πλατεία 
Ωρολογίου για λειτουργικό σιντριβάνι και μείωση 

ύψους σε τοιχίο για ορατότητα στο δρόμο
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Ξεκινούν αύριο εγγραφές 
και επανεγγραφές στους 

Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

• 
 Ο Οργανισμός Προσχο-

λικής Αγωγής και Κοινωνικής 
Μέριμνας «ΟΠΑΚΟΜ» Δήμου 
Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι 
οι εγγραφές και επανεγγραφές 
των βρεφών και νηπίων για το 
σχολικό έτος 2021-2022 αρχί-
ζουν στις 12 Μαΐου 2021 και θα 
διαρκέσουν έως τις 26 Μαΐου 
2021.

Οι αιτήσεις, τα δικαιολογη-
τικά των εγγραφών & επανεγγραφών διατίθενται σε κάθε Βρεφονηπιακό – 
Παιδικό Σταθμό.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής θα υποβάλλονται από 9:00 
π.μ. έως 13:00μ.μ. στους:

1. Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για νήπια από 
2,5 χρονών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τηλ: 
2333023606 υπεύθυνη κ. Γκούγκουρα Μαρία

2. Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για βρέφη από 8 
μηνών έως 2,5 χρονών και για νήπια από 2,5 χρονών έως την ηλικία εγγρα-
φής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τηλ: 2333022700 υπεύθυνη κ. Κυρο-
πούλου Κωνσταντία

3. Παιδικό Σταθμό Μελίκης για νήπια από 2,5 χρονών έως την ηλικία 
εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τηλ: 2331081481 υπεύθυνος κ. 
Τσιρογιάννης Σωτήριος

4. Παιδικό Σταθμό Πλατέος για νήπια από 2,5 χρονών έως την ηλικία εγ-
γραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τηλ:2333063185 υπεύθυνη κ. Παπά 
Ελένη-Μαρία

5. Παιδικό Σταθμό Σταυρού για νήπια από 2,5 χρονών έως την ηλικία 
εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τηλ:2331039992 υπεύθυνη κ. Ζερ-
ζελίδου Ευθυμία

Για τις εγγραφές και επανεγγραφές ισχύουν τα εξής:
• Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 12 Μαΐου 2021 

μέχρι 26 Μαΐου 2021 και ώρες από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ
• Το όριο ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς & 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς είναι από 8 μηνών έως την εγγραφή στην υπο-
χρεωτική εκπαίδευση.

• Στα βρεφικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 
2,5 ετών.

• Στα παιδικά τμήματα θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως 
την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δήμος Αλεξάνδρειας: 
Πού θα γίνουν δωρεάν rapid tests 

από σήμερα έως και 15 Μαΐου 
Δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης, κρουσμάτων κορoνοϊού (rapid tests), 

θα διενεργηθούν στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με κλιμάκιο του ΕΟΔΥ συνεχίζει 

τη διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, στο 
πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης του covid-19.

Ειδικότερα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται:
• την Τρίτη 11 και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στο προαύλιο χώρο του 

Πνευματικού Κέντρου Αλεξάνδρειας, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 14.00 μ.μ.,
• την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος 

Λουτρού, από τις 10.00 μ. έως και τις 13.00 μ. μ.,
• το Σάββατο, 15 Μαΐου 2021, στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος 

Καβασίλων, από τις 10.00 μ. έως και τις 13.00 μ. μ.,
ώστε να προσέλθουν οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και 

αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για να πραγματοποιήσουν δωρεάν rapid 
test.

Για τη μετάβαση θα αποστέλλεται μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033.

Από σήμερα έως 14 Μαΐου 
Πρόγραμμα 

 δωρεάν Rapid 
Test σε περιοχές 

του Δήμου Βέροιας
Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτι-

κών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου 
κορωνοϊού SARS CoV–2 σε περιοχές του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Βέροιας και σε κοινότητες του Δήμου 
Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ 
στην Ημαθία.

Την Τετάρτη 12.05.01 δωρεάν rapid tests θα γίνουν 
την Κοινότητα Κουλούρας από τις 10:00 έως τις 13:00 

Την Πέμπτη 13.05.01 έχουν προγραμματιστεί στην 
Κοινότητα Αγίας Μαρίνας και στην Κοινότητα Σφηκιάς 
από τις 10:00 έως τις 13:00.  

Την  Παρασκευή 14/5 από 10:00 έως 14:00 στην 
Πλατεία Ωρολογίου της Βέροιας.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν πως: πρέπει να στεί-
λουν μήνυμα για μετακίνηση 1 στο 13033, να γνωρίζουν 
τον ΑΜΚΑ τους, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, καθώς 
και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στον οποίο 
θα αποσταλεί το αποτέλεσμα του rapid test. 

Έρευνα για την 
επανασύσταση 
των Τοπικών 
Συμβουλίων 

Νεολαίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας 
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και την 
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης, πραγματοποιεί έρευνα για την επανασύσταση των 
Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας. Η έρευνα απευθύνεται 
σε νέους ηλικίας 15-28 και αφορά το ενδιαφέρον για την 
πολιτική, τη σχέση των νέων με τους θεσμούς και την 
τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η έρευνα είναι διαθέσιμη μέσα από τον πα-
ρακάτω ιστότοπο:  h t tp : / /ge t .epo l l s .g r / index .
php?sid=54169&lang=el

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολο-
γίου είναι αυστηρά προσωπική, απευθύνεται αποκλει-
στικά σε νέους ηλικίας 15-28 ετών και το διαδικτυακό 
εργαλείου epolls του εργαστηρίου λειτουργεί με απόλυτη 
συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων. 

Εθελοντική αιμοδοσία 
σε Τρίκαλα και Νησί 

Την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 13:00 ο Σύλλογος Αιμο-
δοσίας και Αλληλεγγύης της τ.κ. Τρικάλων θα πραγματοποιήσει Εθελο-
ντική Αιμοδοσία στο Κοινοτικό Κατάστημα.

Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου, όπως και οι Δημό-
τες να ενισχύσουν την κοινή προσπάθεια.

Επίσης, την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και ώρα 9:00 – 14:00 το τοπικό 
συμβούλιο της τ.κ. Νησίου θα διοργανώσει Εθελοντική Αιμοδοσία στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Νησίου. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας, καθώς και τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Ε.Ο.Δ.Υ., για την 
προστασία τόσο των αιμοδοτών όσο και των γιατρών και των νοσηλευ-
τριών.

Δωρεάν  rapid tests στη Νάουσα
Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιηθούν 

στη Νάουσα δωρεάν  τεστ ελέγχου για Covid και ειδικότερα σήμερα Τρί-
τη 11.05.2021, στο Δημοτικό Θέατρο από 10:00 έως 14:00, την Τετάρτη  
12.05.2021 στο Δημοτικό Πάρκο από 10:00 έως 14:00 και την Παρα-
σκευή στην πλατεία Καρατάσου από τις 10:00 έως τις 14:00.   

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία θα πρέ-
πει να έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, ενώ για 
την μετακίνησή τους θα αποστέλλουν sms με αριθμό 1 στο 13033.

Στην ηρωική πόλη της Νάουσας 
του 1822, η «ματιά»

 3+1 ιστορικών-
εκπαιδευτικών  Ναουσαίων  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου της Ηρωικής Πόλης Νά-
ουσας για την 199η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της έκθεσης  40  
περιγραφικών  λαβάρων (banners) στο αναγνωστήριο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης, 3+1 ιστορικοί – εκπαιδευτικοί  Ναουσαίοι παρουσιάζουν,  
αναλύουν και συζητούν -  σε μια διαδικτυακή δράση που αναρτήθηκε 
στο επίσημο  κανάλι του youtube του  Δήμου Νάουσας - τα πλήρους 
αυτοθυσίας  γεγονότα της Νάουσας  του  1822: 

Συγκεκριμένα: 
• Έκρηξη – Κήρυξη της επανάστασης: Ευπραξία Χριστοδούλου, 

ιστορικός – καθηγήτρια 1ου Λαππείου γυμνασίου Νάουσας 
• Πολιορκία:Άννα Σαββατοπούλου, πτυχιούχος ιστορίας – αρχαιολο-

γίας , καθηγήτρια 3ου γυμνασίου Νάουσας
• Άλωση και Χαλασμός: Αικατερίνη Ζαρδαβά, πτυχιούχος ιστορίας – 

αρχαιολογίας , καθηγήτρια 2ου ΓΕΛ Νάουσας
• Γεώργιος Μάλλιος, ιστορικός – αρχαιολόγος, καθηγητής 1ου γυ-

μνασίου Νάουσας, συντονιστής
 Το βίντεο  είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο που ακολουθεί 
https://www.youtube.com/watch?v=rKTj9ZkbFgI
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΗΤΡΙΤΩΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιω-

άννη και της Χρυσούλας, το γένος Γαλα-
νομάτη, που γεννήθηκε και κατοικεί στη 
Βέροια και η ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΗτου 
Παναγιώτη και της Μαριάνθης, το γένος 
Κολάση, που γεννήθηκε στη Βέροια και 

κατοικεί στο Αιγίνιο Πιερίας, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου 
Αντωνίου Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ZAXAΡΙΑΔΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣτου Η-

λία και της Λεμονιάς, το γένος Βούλγαρη, 
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια 
και η ΧΡΟΝΗΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη και 
της Ευγενίας, το γένος Ζαρκάδη, που 
γεννήθηκε στα Ιωάννινα και κατοικεί στο 

Μέτσοβο, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βέ-
ροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΓΑΖΓΑΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γε-

ωργίου και της Αλεξίας, το γένος Νταλιού, 
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί 
στο Ταγαροχώρι Ημαθίας και η ΚΟΥΡΤΗ
ΔΩΡΟΘΕΑτου Ιωάννη και της Ευγενίας, 
το γένος Ελευθεριάδη, που γεννήθηκε και 

κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με θρη-
σκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνί-
ου Βέροιας.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ :

Πώς και ποιοι δικαιούνται και 
υποχρεούνται να προμηθευτούν  

self tests από τα Φαρμακεία 
Ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος  Ημαθίας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με από-

φαση των συναρμόδιων υπουργείων
- Από την χθες Δευτέρα 10 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 12 Μαΐου θα γίνε-

ται δωρεάν διάθεση 2 self tests ΜΟΝΟ στην εκπαιδευτική κοινότητα.
- Οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλά-

βουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 
Μαΐου.

Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα δωρεάν διάθεσης self tests παραμένει 
κλειστή κάθε Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι και την Δευτέρα στις 8 
το πρωί. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνει έκκληση στους δικαιούχους 
δωρεάν self tests όπως προσέρχονται μόνο στις ημερομηνίες που αναφέρο-
νται πιο πάνω για την αποφυγή συγχρωτισμού και για λόγους προστασίας 
Δημόσιας Υγείας. Σε περίπτωση που προσέλθουν στα φαρμακεία σε άλλες 
ημερομηνίες δεν θα είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν αφού η πλατφόρμα δεν 
θα επιτρέπει την δωρεάν διάθεση των tests.

-     Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, από χθες Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 οι εργοδότες που απασχο-
λούν εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σε: λιανεμπόριο, εστίαση, χρηματο-
πιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, υπηρεσίες καθαρι-
σμού, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες τυχερών παι-
χνιδιών και στοιχημάτων,σχολές οδηγών, υποχρεούνται να προμηθεύονται 
από τα φαρμακεία ένα test κάθε εβδομάδα ανά εργαζόμενο. Οι εργαζόμενοι 
θα διενεργούν δύο (2) tests ανά εβδομάδα, με το ένα να επιβαρύνει τον 
εργοδότη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, τα Self tests για 
τους εργοδότες θα παρέχονται από τα φαρμακεία από Δευτέρα 10.05.2021 
ενώ οι εργαζόμενοι θα προμηθεύονται τα δωρεάν Self tests από την Πέμπτη 
13.05.2021.

ΗΠρόεδροςΗΓ.Γραμματέας
ΚατήΣοφίαΟικονομοπούλουΑικατερίνη

Εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Δισχιλίων 
Ναουσαίων Νεομαρτύρων και η επέτειος 

του Ολοκαυτώματος της Ναούσης 
 
Την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου το πρωί 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Χριστού Ναούσης με την 
ευκαιρία της εορτής των Αγίων Δισχιλίων Να-
ουσαίων Νεομαρτύρων που μαρτύρησαν το 
1822 τελέστηκε Τρισαρχιερατική Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία.

Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο εκπρό-
σωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Α-
θηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτεί-
χου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, 
ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, 
πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Ποιμενάρχης 
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο Γραμ-
ματέας της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο-
λιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Πανοσ. Αρχιμ. Βαρθολομαίος Αντωνίου - Τριανταφυλλίδης και ο 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού Πανοσ. Αρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε Δοξολογία επί τη επετείω του Ολοκαυτώματος της πόλεως, χοροστατούντος του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

 Ακολούθησε τρισάγιο στο «Χώρο Θυσίας» στον ποταμό Αράπιτσα και ρίψη στεφάνου στον καταρράκτη στον οποίο θυσιάστηκαν οι 
Ναουσαίες γυναίκες με τα μικρά τους παιδιά για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, ενώ η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική 
παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας. 

Τέλος, ο  κ. Παντελεήμων ξενάγησε τους Αγίους Αρχιερείς και τη συνοδεία τους στο προσφάτως ανακαινισμένο Επισκοπείο της Ναού-
σης, όπου αφού τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στις λατρευτικές εκδηλώσεις τους απένειμε το επετειακό παράσημο του Αργυ-
ρού Ιωβηλαίου των Παυλείων.
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Εύξεινος Λέσχη Βέροιας: 
Εκδηλώσεις μνήμης
 για τη  γενοκτονία 

 των Ελλήνων  του  Πόντου
Λόγω  συμπλήρωσης  102  χρόνων  από  τη  

γενοκτονία  των Ελλήνων  του  Πόντου,  η  ΕΛ 
Βεροίας  προγραμμάτισε  σειρά  εκδηλώσεων, 
για  να  τιμήσει  τη  μνήμη των  αδικοχαμένων  
προγόνων  μας  και  να  θυμίσει  στη Διεθνή 
Κοινότητα  ότι οφείλει  να  αναγνωρίσει  και να 
πιέσει την Τουρκία ώστε να αποδεχθεί  την συν 
τελεσθείσα Γενοκτονία αλλά  και την δέσμευση 
της να μην επαναληφθεί ποτέ καμία παρόμοια 
πράξη. 

Οι  κύριες  εκδηλώσεις  που  θα  πραγματο-
ποιηθούν  στην  πόλη  της  Βέροιας, κατά τον 
μήνα Μάϊο  2021,  σαν  μνημόσυνο  και  όχι  
γιορτή, είναι  οι εξής:

2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία σχετικού αφιερωματικού βίντεο 

στα ΜΜΕ και ΜΚΔ, για τη γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου στα ελληνικά , αγγλικά και τουρκικά προκειμένου να προωθή-
σουμε παγκόσμια  την αναγνώριση της γενοκτονίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14-5-2021
Ολοκλήρωση Β΄ κύκλου παρακολούθησης σεμιναρίων ποντιακής διαλέκτου 

μέσω  της πλατφόρμας zoom, με ιδιαίτερο αφιέρωμα  στην ημέρα μνήμης της 
19ης Μαΐου. Όλα τα μαθήματα  (περσινά και φετινά) είναι αναρτημένα.

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΡΙΤΗ  17 και 18-5-2021
Διανομή έντυπου υλικού και βιβλίων σε λύκεια της πόλης της Βέροιας.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17,19 και 21-5-2021
Αιμοδοσία στο  χώρο  του  2ου  ΚΑΠΗ  Δήμου Βέροιας με  σύνθημα «δώσε 

αίμα για το αίμα που χάθηκε». Θα εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.
ΤΕΤΑΡΤΗ  19-5-2021  
Λειτουργία περιπτέρου  ενημέρωσης  στην  πλατεία  δημαρχείου για το θέ-

μα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με ταυτόχρονη διανομή έντυπου 
υλικού.

07.00 μ. μ.  Συμμετοχή στην κεντρική εκδήλωση στην Πλ. Αγ. Σοφίας – Θεσ-
σαλονίκης, που οργανώνεται   από  τη  ΠΟΕ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  23-5-2021
Πραγματοποίηση  της κεντρικής εκδήλωσης (μνημόσυνο) του νομού. Θα εκ-

δοθεί σχετικό δελτίο τύπου με όλες τις  σχετικές  λεπτομέρειες. 
2ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΪΟΥ 
Κυκλοφορία του διαδικτυακού παίγνιου γνώσεων με  ιστορικά, πολιτιστικά  

και παραδοσιακά  στοιχεία, για την ενημέρωση  όλου του κόσμου  περί του αλη-
σμόνητου και αλύτρωτου Πόντου.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  24 5-2021
Κυκλοφορία από το κανάλι της λέσχης και στο μέλλον από όλα τα  ΜΚΔ  

ενός  παραδοσιακού  βιντεοσκοπημένου ΄΄παρακάθ΄΄ με παραδοσιακούς σκο-
πούς του πόντου, που έγινε στη λέσχη  με τους κορυφαίους πόντιους καλλι-
τέχνες  και αφιερώνεται στη μνήμη των προγόνων μας, με σύνθημα ΄΄Οι ρίζες 
ποτέ δεν κόβονται΄΄.             

Επίσης κάποιες δράσεις θα γίνουν χωρίς να αναφερθούν δημόσια καθώς 
αγγίζουν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα, της καθημερινότητας, όπως αναφέρει το 
ΔΣ της Λέσχης.

Επιπλέον  θα  συμμετάσχει  σε  κοινές  ή  μεμονωμένες  εκδηλώσεις  και  
δράσεις   για  τη  γενοκτονία  που  θα  πραγματοποιηθούν  από  το  ΣΠΟΣ  
ΚΜ&Θ, την  ΠΕ Ημαθίας, το  Δήμο  Βέροιας  και    συλλόγους  του  νομού  Η-
μαθίας.

Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Δήμου Αλεξάνδρειας

Ευχαριστήριο προς χορηγούς 
για τη στήριξής τους

 
 Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος και 

τα Στελέχη του Κονωνικού Παντοπωλείου του Αυτοτελούς 
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Αλεξάνδρειας απευθύνουν εγκάρδιες ευχαριστίες 
στους χορηγούς του, τις επιχειρήσεις, τους φορείς καθώς και 
τους πολίτες που στήριξαν το έργο του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

Η άμεση ανταπόκρισή όλων στο κάλεσμα ήταν πολύ ση-
μαντική και έτσι μέσα από τις χορηγίες το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο στήριξε τις εγγεγραμμένες ωφελούμενες οικογένειες 
με βασικά αγαθά.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που διανύουμε εν 
μέσω πανδημίας, όταν οι οικονομικές αντιξοότητες για ό-
λους είναι πολλές, πρωτοβουλίες όπως αυτές αναδεικνύουν 
έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και την έννοια της προ-
σφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
συνθήκες αισιοδοξίας για το κοινωνικό σύνολο.

Για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω 
χορηγούς για τη γενναιόδωρη προσφορά τους, ενίσχυση και 
στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάν-
δρειας, ανακουφίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται 
σε ανάγκη. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε:

• ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
• ΔΗΑΝΑ ΕΥ – ΖΗΝ
• Ε. Ι . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΕΕ – ΣΟΥ-

ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
• ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.
• ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”
• ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
• ΜΥΛΟΙ Α.Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α.Ε.
• ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ Α.Ε.
• ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟ-

ΝΤΑ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
• ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
• ALFA / AΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε
• COCA COLA – 3 ΕΨΙΛΟΝ
• FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
• LIDL HELLAS
• TOTTIS BINGO A.E.B.E.
• VENUS GROWERS – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ιερός Ναός Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης

Ανακοίνωσις
Κάθε Πέμπτη μετά τον Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγί-

ου Σάββα - Κυριωτίσσης Βέροιας τελείται παρά-
κλησις των Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 Μαΐου 

2021 στις 10.00 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Α-
γίου Νικολάου στην Πατρίδα Ημαθίας 
η Παρθένα Καραβασιλείου σε ηλικία 
81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 9 Μαΐου 

2021 στις 11.30 π.μ. σε στενό οικο-
γενειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης 
συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγί-
ων Αναργύρων Βέροιας ο Δημήτριος 
Παπαγιαννούλης σε ηλικία 85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 9 Μαΐου 

2021 στις 10.15 π.μ. σε στενό οικογε-
νειακό κύκλο λόγω απαγόρευσης συ-
ναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αρσενίου και Αγίου Παϊσιου Πλατέος 
η Ελένη Παπαδοπούλου σε ηλικία 
93 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 10 Μα-

ΐου 2021 στις 11.00 π.μ. σε στενό 
οικογενειακό κύκλο λόγω απαγόρευ-
σης συναθροίσεων, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Σάββα Κυρωτίσσης Βέροια η 
Ελένη Χρ. Χατζηλάμπρου σε ηλικία 
65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ



Την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου, το απόγευμα, η 
Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας 
διοργάνωσε και φιλοξένησε το ιστορικό Συνέδριο της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: 
«Οι εθνικοί αγώνες των Μακεδόνων από το 1453 
έως και το 1878», με την ευκαιρία της μνήμης των 
Αγίων Δισχιλίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων και του 
Ολοκαυτώματος της ηρωικής πόλεως Ναούσης. Το 
εν λόγω Συνέδριο καθώς και οι λατρευτικές εκδηλώ-
σεις της μνήμης των Αγίων Νεομαρτύρων εντάχθη-
καν φέτος στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού για 
την συμπλήρωση των 200 ετών από την κήρυξη της 
Ελληνικής Επανάστασης. 

Το Συνέδριο αρχικά προγραμματιζόταν να διε-
ξαχθεί σε φυσικό χώρο και με τη φυσική παρουσία 
των Συνέδρων. Δυστυχώς τα περιοριστικά μέτρα υ-
γειονομικής προστασίας οδήγησαν στην διαδικτυακή 
διεξαγωγή και προβολή των εργασιών του Συνεδρίου 
μέσα από τους ιστοχώρους της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

 Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο εκπρόσω-
πος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλί-
ου κ. Δαμασκηνός, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και 
Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πο-
λιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
ο Δήμαρχος της Ηρωϊκής πόλεως Ναούσης κ. Νικόλαος Καρανικόλας 
και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναού-
σης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη 
των εργασιών του διαδικτυακού συνεδρίου. 

 Στην πρώτη συνεδρία ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους: α) ο Πανοσ.  
Αρχιμ.Θεόφιλος Λεμοντζής, Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας, ο 
οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Στοχασμοί και προβληματισμοί 200 
χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία. Αγώνας και θυσία στην Μα-
κεδονία», β) ο κ. Εμμανουήλ Βαλσαμίδης, εκπαιδευτικός, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα: «Τα προεπαναστατικά κινήματα στη Νάουσα», 
γ) ο Πανοσ.  Αρχιμ.Πορφύριος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: 
«Γεροτάσος από την Βέροια και την Νάουσα. Ο της Αναστάσεως 
επώνυμος και ήρως της Πανελλάδος» και δ) ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Οι 
άγιοι Νεομάρτυρες του χαλασμού της Νάουσας».

Στην δεύτερη συνεδρία ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους: α) ο 
κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός επιστήμων – συγγραφέας, 

ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Οι Μακεδόνες στην Επανάσταση του 
1821», β) ο κ. Αλέξανδρος Τρομπούκης, Υποστράτηγος εν.ά., ο οποί-
ος ανέπτυξε το θέμα: «Η προεπαναστατική ιστορία της Βέροιας και οι 
αγώνες του ιερού Κλήρου», γ) ο κ. Δημήτριος Παπάζης, αν. καθηγη-
τής ΑΕΑΘ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η συμμετοχή της Εκκλησίας 
στα σημαντικότερα μετεπαναστατικά κινήματα της Μακεδονίας: Χαλκι-
δική - Βέροια - Νάουσα - Πιέρια (1821/22 -1878)».  

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων 
ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και κήρυξε την λήξη του ιστορικού 
Συνεδρίου.

 Το Συνέδριο παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως 
μας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Στη διάθεση του 
κοινού το Δημοτικό 

Κολυμβητήριο 
του Αγίου 

Νικολάου και το 
ΔΑΚ Νάουσας

Στη διάθεση του κοινού βρίσκονται από 
χθες Δευτέρα (10.05.2021), το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου και το 
Γήπεδο (ΔΑΚ Νάουσας), σύμφωνα με τη 
νέα ΚΥΑ. 

Ειδικότερα: -Για το 
Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Αγίου Νικολάου: Ημέρες 
και ώρες κοινού,  από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
από τις  09:00 έως τις 
15:00 και από 20:15 έ-
ως τις 21:45.  Σάββατο 
από τις 11:00 έως και τις 
15:50. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ  
για το κολυμβητήριο δεν 
μπορεί να υπάρξει χρή-
ση αποδυτηρίων. 

-Για το Γήπεδο (ΔΑΚ 
Νάουσας): Από τη  Δευ-
τέρα έως το Σάββατο, α-
πό 07:00 έως 14:00 και 
από 19:00 έως 21:15. 
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Συλλήψεις για 
κλοπή οχήματος

Συνελήφθησαν στις 8 Μαΐου 2021 τα ξημερώματα σε περιοχή της 
Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 
της Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, δύο ημεδα-
ποί άνδρες και τρεις ανήλικοι ημεδαποί, καθώς όπως προέκυψε από 
την έρευνα, ενεργώντας από κοινού από το απόγευμα της 7ης Μαΐου 
έως τα ξημερώματα της 8ης Μαΐου, αφαίρεσαν από περιοχή της Ημα-
θίας ένα όχημα ημεδαπού, το οποίο χρησιμοποίησαν και προσπάθη-
σαν να παραβιάσουν ένα κατάστημα σε άλλη περιοχή της Ημαθίας, 
χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Οι παραπάνω ημεδαποί εντοπίσθη-
καν από περιπολούντες αστυνομικούς να επιβαίνουν στο κλεμμένο 
όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργα-
λεία και γάντια. Το όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη 
του. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Αλεξάνδρειας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του 

Γεωργίου και της Αρετής, το γένος Στο-
γιάννου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στη Χαρίεσσα Ναούσης και η 
ΣΑΡΑΓΑΤΣΗΣΤΕΛΛΑ του Κων/νου και 

της Παρασκευής, το γένος Δημολιού, που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό 
γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Γεωργίου και της Ασημένιας, το γέ-
νος Γεροντίδη, που γεννήθηκε στη Βέ-
ροια και κατοικεί στο Ροδοχώρι Ημα-
θίας και η ΣΒΕΗΤΣΑΡΟΚΑΑΝΤΡΕΑ
(SVEJCAROVA ANDREA) του Φρα-
ντισεκ (Frantisek) και της Κβετοσλάβα 
(Kvetoslava), το γένος Κοτσ (Koc), που 

γεννήθηκε και μένει στο Ζνοημο (Znojmo) της Τσεχίας, πρό-
κειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο 
Ζνοημο (Znojmo) Τσεχίας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμετοάρ

θρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο IΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παύ-

λου και της Χαμαϊδής, το γένος Τουλιο-
πούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια και 
κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας και η 
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταύρου 
και της Γεωργίας, το γένος Αλεξίου, που 
γεννήθηκε στο Σβεμπις Γκμυντ Γερμανί-

ας και κατοικεί στο Μακροχώρι Ημαθίας, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Μακροχωρίου Ημαθίας.

Ιστορικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου για 
τους εθνικούς αγώνες των Μακεδόνων 

από το 1453 έως και το 1878»

ΑΠΩΛΕΙΑ
Εκλάπη αυτοκί-

νητο HONDA CRX, 
χρώμα κόκκινο, 
με αρ. πινακίδας 
ΗΜΒ-7262 ,  από 
την περιοχή Ανοί-
ξεως στη Βέροια. 
Όποιος γνωρίζει 
κάτι ας επικοινωνή-
σει στο τηλ.: 6972 
834253.
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Από το κακόστο χειρότερο η ομάδα
τηςΒέροιας μετά την ισοπαλία εντός έ-
δρας με την Τρίγλια, παρεχώρησε και
πάλι ισοπαλία 0-0 στηνΚοζάνηπου εί-
ναιουραγόςστηνβαθμολογίαμόλιςμε3
βαθμούς.

Για μία ακόμηφορά η ομάδα  έδειξε
ότιπερνάει κρίση... και είναιμακριάαπό
τιςκαλέςεμφανίσειςστιςαρχέςτουπρω-
ταθλήματος.

ΟιπαίκτεςπουέχειστορόστερηΒέ-
ροια δενδικαιολογούναυτά τα τελευταία
αποτελέσματα και δεν θα φταίει κανείς
άλλοςανηομάδαδενπετύχειτονστόχο
τηςπουδεν είναι άλλοςαπό την άνοδο
στηνεπόμενηκατηγορία.

Έπρεπεμετάτηνεντόςέδραςισοπα-
λία να δείξουνστονσημερινόαγώναοτι
ήτανμίακακήπαρένθεση,αλλάδυστυ-
χώςμετάκαιτο0-0μετηντελευταίατης
βαθμολογίας με παίκτες σχεδόν ...ερα-
σιτέχνες πρέπει να ανησυχήσει πρώτα
τηνΔιοίκηση  που εδώ και πολύ καιρό
στέκεται κοντά στην ομάδα και είναι σε
όλαεντάξει,καιναψάξειαπότηντεχνική
ηγεσίαμέχρι όλουςτουςπαίκτεςπουο-
φείλονταιοιτελευταίεςμέτριεςεμφανίσεις
που έχουν βάλει σε κίνδυνο την μεγάλη
επένδυσητωναδελφώνΜπίκα.

Ηφανέλα τηςβασίλισσας είναι βαριά
καιδενμπορείκάποιοινατοαγνοούναυ-
τό.Επίσηςδενυπάρχειχειρότεροπράγ-
μα να υποτιμούν κάποιοι τον αντίπαλος
τουςόσοχαμηλάκαιανείναι.Θαπρέπει
από τον επόμενο αγώνα να αλλάξει η
ομάδαγιατίηδιοίκησηείναιαποφασισμέ-
νοιναπάρειταμέτρατης...

Η2η ισοπαλίαάνοιξε τηνδιαφοράμε
τηνπρωτοπόροΚαβάλα στους  4 βαθ-
μούς ενώ οΠανσερραικόςπου μάχεται
και αυτός για την δεύτερηπρονομιούχο
θέση έχει 19 βαθμούςμε ένααγώνα λι-
γότερο.Έτσι όπως τα «κάνατε» για να
μείνει η ομάδα στους στόχους της θα
πρέπει νασυνεχίσει και να τερματίσει το
πρωτάθλημααήττητη.Μπορείοπροπο-
νητήςκ..Δερμιτζάκηςναδηλώνειότιόλος
ο οργανισμός δουλεύει σκληρά αλλά τα
αποτελέσματαμετράνε και ηπορεία της
ομάδας.

Γιαμαςδενέχουννόημαοιφάσειςκαι
οι ευκαιρίες που δημιούργησε και έχα-

σε η ομάδα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα
που είναι τραγικό.!!όταν παίζει με την
τελευταίατηςβαθμολογίας που μάζεψε
τουςπαίκτες λίγες μέρεςπριν ξεκινήσει
τοπρωτάθλημα.!!γιανασυμμετάσχει.

Οισυνθέσειςτωνομάδων
ΑΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ: Σταυρίδης, Τρο-

μπούκης (77’Κυριαλάνης),Τσικόπουλος,
Κοτταρίδης,Ταίρης,Ντούκα,Πάλλας (90’
Ντινόπουλος), Παπαδόπουλος, Νικολί-
τσας,Αιχμαλωτίδης(54’Λι),Φωλίνας.

ΒΕΡΟΙΑ: Βελλίδης,Μπουκουβάλας,
Παπαχρήστος (46’ Πεταυράκης), Σκόν-
δρας,Οικονόμου(85’Μπλέτσας),Βεργώ-
νης,Καραγιάννης (72’Μούργος),Μαρα-
γκός,Πασάς,Πόζογλου (72’Αποστολό-
πουλος),Σιμόνι(46’Λουκίνας).

Τααποτελέσματα
Πανσερραϊκός–Καβάλα.............1-3
Τρίγλια–ΟλυμπιακόςΒ.............2-0
ΑλμωπόςΑρ–Πιερικός...............3-1
ΑΕΠΚοζ–Βέροια......................0-0
Θεσπρωτός–ΑπόλλωνΠΑΝΑΒΟΛΗ

Ηβαθμολογία
1Καβάλα......................................25
2ΒΕΡΟΙΑ.....................................21
3Πανσερραϊκός............................19
4Πιερικός.....................................14
5ΟλυμπιακόςΒ............................13
6ΠΟΤρίγλιας...............................12
7Θεσπρωτός...............................11
8ΑλμωπόςΑριδ............................10
9ΑπόλλωνΠόντου.........................9
10ΑΕΠΚοζάνης............................10

ΠαύλοςΔερμιτζάκης.«ΗΒέροιαθα
είναιμίααπότιςδύοομάδεςπουθα

ανέβουνκατηγορία«
Στις καθιερωμένες δηλώσεις του με-

τάαπό κάθεπαιχνίδι οπροπονητής της
ΒέροιαςΠαύλοςΔερμιτζάκης δήλωσε τα
εξής.

«Ηισοπαλίαδενήτανστοπλάνομας
είναιλογικόγιατίοστόχοςμαςείναιξεκά-
θαρος.

ΉρθαμεστηνΚοζάνη να αντιμετωπί-
σουμε μία ομάδαπου είναι στην τελευ-

ταίαθέσητηςβαθμολογίαςμεταπροβλή-
ματατης.

Ξέραμεόμωςοτι κανέναπαιχνίδι δεν
είναιεύκολο.Μαςπροβληματίζειπρώτον
γιατί δουλεύουμεπάραπολύ  και αυτή
τηνστιγμήδενείμαστεσεκαλήκατάστα-

ση.Και σε αυτό τοπαιχνίδιπροσπαθή-
σαμεείχαμε τονέλεγχοανκινδυνεύσαμε
αυτόέγινεαπόστατικέςφάσεις.Κάναμε
τιςαλλαγέςαλλάξαμετουςσχηματισμούς
μας «ψαχθήκαμε»ώστε ναμπορέσουμε
να κερδίσουμε τοπαιχνίδι , αλλάδυστυ-

χώς δεν έγινε.Όλοι είμαστεπροβλημα-
τισμένοι αλλά έτσι είναι τοποδόσφαιρο
έτσιείναιοιομάδες.Θέλωεπίσηςνατο-
νίσωοτιείμαστεμέσαστουςστόχουςμας
και εγώ προσωπικά σαν προπονητής
σαν ένας άνθρωπος που βρίσκομαι α-
πό τηνπρώτηστιγμήστηνΒέροια, είμαι
σίγουρος οτι η ομάδα μου θα είναι στις
2 θέσεις που θα κερδίσουν την άνοδο
για την επόμενη κατηγορία. Απλά σε
αυτή την φάση δεν είμαστε καλά . Θα
ψαχτούμε»όλοι ναδούμε τιφταίει και τι
είναι το καλύτερο για ναμπορέσουμε να
αναστρέψουμε μία κατάσταση γιατί έτσι
είναι τοποδόσφαιροκαιέτσιεπιβάλλεται
να κάνουμε.ΚαλήπορείαστηνΑΕΠΚο-
ζάνηςπουσήμεραυπερβάλλανεεαυτούς
καιτουςαξίζουνσυγχαρητήρια«

ΑλέξηςΒεργώνης:«Ζητούμεσυ-
γνώμηαπόόσουςπικράναμε,θαεπα-

νέλθουμεάμεσα»

Μετάτηνλήξητουεκτόςέδραςαγώνα
τηςΒΕΡΟΙΑΣμε τηνΑΕΠΚοζάνης,που
έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα, ο αρχη-
γός της «Βασίλισσας»ΑλέξανδροςΒερ-
γώνης εκπροσωπώνταςόλους τουςπαί-
κτεςτηςομάδαςτου,δήλωσεστην«Κ»:

«Όλοι οιποδοσφαιριστές της ομάδας
μας, είμαστεαποκλειστικάυπεύθυνοιγια
την σημερινή ισοπαλία. Τέτοιες εμφανί-
σεις δεν τιμούνσε καμίαπερίπτωση την
ιστορίατηςΒασίλισσάςμας.

Ζητούμε συγνώμη από όλους όσους
πικράναμεμετιςεμφανίσειςμαςκαιταα-
ποτελέσματασταδύοτελευταίαπαιχνίδια
καιυποσχόμαστεάμεσαναεπανέλθουμε
στα νικηφόρα αποτελέσματα, αρχής γε-
νομένηςαπότοπαιχνίδιτηςΤετάρτηςμε
τηνΚαλαμαριά»

ΤαπεινωτικήισοπαλίατηςΒέροιας0-0μετηνουραγόΑΕΠΚοζάνης
Δηλώσεις Δερμιτζάκη-Βεργώνη
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Ήττα με 29-25 γνώρισε στην 
Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ 
ο Φίλιππος. «Η Βεροιώτικη 

ομάδα στάθηκε καλά στο πρώτο μέρος 
αλλά μικρό νεκρό διάστημα στο ξεκί-
νημα της επανάληψης έδωσε προβάδι-
σμα στον ΠΑΟΚ που συντηρήθηκε ως 
το τέλος.  Να σημειώσουμε ότι με την 
ομάδα του Φιλίππου αγωνίστηκαν 4 
έφηβοι και ένας παίδας. 

Στοπρώτο μέρος, το ματς ήταν αμφίρροπο και
τοπροβάδισμαάλλαξεαρκετέςφορέςχέρια.Οιδυο
ομάδαπήγανγκολ-γκολστοπρώτοτέταρτοκαιεκεί
ήτανπουοΦίλιπποςπήρετοπάνωχέρικαιπροη-
γήθηκεμε9-12(στο20’).ΟΠΑΟΚαντέδρασεπλη-
σίασε11-12στο25’όμωςοΦίλιπποςδιατήρησετο
προβάδισμασχεδόνμέχριτοτέλος.Μετοσκορστο
12-13οΦίλιπποςέχασετετατετμετονΚουκουτσί-
δηκαιστηναντεπίθεσηοΠΑΟΚ ισοφάρισεσχεδόν
στηνεκπνοήτουπρώτουμέρουςμετονΤζωρτζίνη.

Στοδεύτερομέρος,οΠΑΟΚεκμεταλλεύτηκεένα

νεκρόπεντάλεπτοτουΦιλίππουκαιπήρετονέλεγ-
χο.Το14-15του33’έγινε19-15στο38’.Απόεκείκαι
μετάοΠΑΟΚσυντήρησεαυτότοπροβάδισμαχωρίς
νααφήσει τονΦίλιππο ναπλησιάσει στοσκορ.Οι
Θεσσαλονικείςπροηγήθηκαν 26-21στο 50’ και 28-
22στο54’και έφτασανχωρίςνακινδυνεύσουνστο
29-25. Στονπάγκο τουΦιλίππου ήταν οΑνέστης
ΔομπρήςλόγοασθένειαςτουΚώσταΤούτση.

Ταπεντάλεπτα:4-2,6-5,7-8,9-12,11-12,13-13
(ημχ),17-15,21-16,22-19,26-21,28-23,29-25.

ΠΑΟΚ (Γούσιος): Τσαναξίδης 1,Μέντουριτς 3,
Λιάπης6,Αποστόλου,Στογιάνοβιτς3,Σεϊρεκίδης3,
Καραγκιοζόπουλος2,Καβουσανάκης1,Τζωρτζίνης
3, Γκίγκοφ,Άρσιτς,Παπαβασίλης 2,Νικολαΐδης 1,
Γιορανίδης,Παλάσκας4,Κυριακίδης.

Φίλιππος (Δομπρής):Παπαγιάννης,Κακαφίκας,
Καραγιοβάνης 1,Στανκίδης, Κωστακίδης 6, Κριού-
τσκοφ,Παπαδόπουλος1,Κουκουτσίδης2,Τριαντα-
φυλλίδης6,Μούγιτς1,Σόφρανατς,Κ.Φιλόσογλου,
Τσαμήτρος,Β.Φιλόσογλου4,Μπαλτατζής3,Πετρο-
μελίδης1.

Διαιτητές:Νάσκος–Χαρίτσος.Δίλεπτα:6-6.Πέ-
ναλτι:4/5–4/8.

Πολύ δυνατά ξεκίνησε η ομάδα τουΧρήστου
Μπλατσιώτη η οποίαπροηγήθηκε στο 3ο λεπτό
με6-2ενώστο5’έπειτααπόεξαιρετικήπάσατου
ΣουτζόπουλουστονΚοθράαυτόςμεεύστοχοσουτ
τριώνέκανετο11-4.Στησυνέχειαοιφιλοξενούμε-
νοιισορρόπησαντοπαιχνίδικαιοΠαπαφλωράτος
μείωσεμετρίποντοσε15-11στο6’.Πιλκούδηςκαι
ΕλευθεριάδηςέβαλανκαιπάλιτονΦίλιππομπρο-
στάμε+8πόντουςαλλάΚαλλινικίδης,Βύρλαςκαι
Σιμιτζήςμεσερί 0-9 έβαλαν τοΝαύπλιομπροστά
γιαπρώτηφοράστοπαιχνίδι με 21-22 και έκλει-
σαντοπρώτοδεκάλεπτο.

Σταπρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου δεκα-
λέπτου οι Βεροιώτες αφυπνίστηκαν και στο 12
προηγήθηκαν με 31-24 αλλά καιπάλι οι παίκτες
τουΝαουπλίουμε τρίποντοτουΚουλουριώτημεί-
ωσανσε38-37(στο17’).Σεριστησυνέχεια7-0για
τονΦίλιπποκαιηδιαφοράανέβηκεστο+946-37.
Η ομάδα τουΜπλατσιώτη έλεγξε τοπαιχνίδι στα
εναπομείνανταλεπτάκαιέκλεισετοημίχρονοπρο-
ηγούμενημε51-45.

Μεσερί4-11οιφιλοξενούμενοιγύρισανκαιπά-
λιτοπαιχνίδικάνονταςστο26′το55-56.Τοπαιχνί-
διαπέκτησεέναγρήγορορυθμόμετοσκορσεχα-
μηλάεπίπεδακαιτιςδυοομάδεςναείναιάστοχες.
ΟΣωτήρηςΝτόβαςισοφάρισεστο29′σε60-60με
τρίποντοκαιτοδεκάλεπτοέκλεισεμεσκορ63-62.

Το τελευταίο δεκάλεπτο έμελλε να είναι δρα-
ματικό και να κριθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα
με τονΦίλιππος ναπαίρνει το ροζφύλλοαγώνα
κάνοντας την δεύτερη νίκη τουστοπρωτάθλημα.
μεσκορ73-72.

Διαιτητές:Λουλουδιαδης,Ντουρας,Δημάδης
Δεκάλεπτα:21-22,51-45,63-62,73-72
ΦίλιπποςΒέροιας (Μπλατσιώτης –Κουρουζί-

δης):Νικάι,Τσεσμετζίδης,Ντόβας,Ελευθεριάδης,
Πιπεράκης, Πολυμένης, Κοθράς, Παραπούρας,
Σουτζόπουλος,Πιλκούδης

ΟΙΑΚΑΣ (Κουλουριώτης): Σιμιτζής , Χαϊδάς,
Κουμπούρας ,Πελεκάνος,Τσουλφίδης,Τουρλής,
Καστραντάς,Ευστρατίου,Βύρλας,Καλλινικίδης,
Σκορδάς,Χάχαλος.

HandballPremier
Άδικη ήττα του Φιλίππου 29-25

στn Μίκρα από τον ΠΑΟΚ

Α2 Μπάσκετ
ΦίλιπποςΒέροιας—ΟίαξΝαυπλίου

73-72

Χωρίς τον φυσικό της ηγέτη, 
Νικόλα Κουκμίση, που σε 
λίγες ημέρες θα υποβληθεί σε 

εγχείρηση αποκατάστασης χιαστού, 
η Πυλαία επικράτησε του Ζαφειράκη 
Νάουσας με 25-22 για τη 13η αγωνι-
στική της Handball Premier. Η ομάδα 
της Νάουσας παρατάχθηκε χωρίς 
των προπονητή της, Κώστα Δελη-
γιάννη, ο οποίος ασθενεί.

Μετάαπόένααμ-
φίρροπο πρώτο μέ-
ρος (11-11) ηΠυλαία
είχε ένα εκρηκτικό
δεκάλεπτο στο δεύ-
τερο μέρος, οπότε
και ξέφυγε με 17-12.
Στη συνέχεια οι παί-
κτες τουΜπάμπηΑ-
νανιάδη κατάφεραν
να διατηρήσουν μία
απόστασηασφαλείας
και ναφτάσουνστην
πέμπτη φετινή νίκη
τους.

Τα πεντάλεπτα:
1-3, 2-5, 4-5, 7-7,
10-10, 11-11 (ημχ),
15-11, 17-12, 19-15,
21-18,24-19,25-22.

ΑΕΣΧΠυλαίας(Α-
νανιάδης): Πεχλιβά-

νης,Ζαφείρης,Μπάτζιος4,Βραχιολίδης,Ελευθερι-
άδης5,Γιαννακίδης,Κουκμίσης1,Ορφανουδάκης,
Κωστακίδης4,Αλεξανδρίδης3,Παπαγεωργίου7,
Σκούφας,Αλατσατιανός1,Ελέτα,Λασκαρούδης.

Ζαφειράκης (Παπουτσής): Μουραφετλής,
Μπουμπουλέντρας, Πιτάνιος, Πινακούδης,Μαυ-
ροδουλάκης 7, Βλάχος, Τσαγκεράς, Τζουβάρας,
Ρότζιος3,Πίτος1,Θεοδωρόπουλος6,Διδασκάλου
1,Τσάτσας2,Μπιλιούρης,Μπόλας2,Κρέξης.

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος –Τόλιος.Δίλεπτα:
9-5.Κόκκινη:Μπάτζιος(56:45–τρίαδίλεπτα).Πέ-
ναλτι:3/4–1/2.

«Άντεξε»έναημίχρονοοΖαφειράκης
αλλάπήρετηννίκη25-22ηΠυλαία

Στον τελικό του κυπέλλου γυ-
ναικώνπροκρίθηκε ηΒέροια.Με-
τά από ένα αμφίρροπο παιχνίδι,
επικράτησε με 23-22 τηςΑναγέν-
νησηςΆρτας. Στηνπαρθενική της
συμμετοχή σε Final-4 Κυπέλλου
Γυναικών η Βέροια κατάφερε να
προκριθείστοντελικότουθεσμού.
ΈναγκολστοναιφνιδιασμότηςΑ-
θηνάςΒασιλειάδουστο 58:50 και
μία επέμβαση της Χοτοκουρίδου
στο 59:58 σε σουτ τηςΜούρνου
έκριναν τοπαιχνίδι. Συγκεκριμένα, νικητήριο τέρμα
τηςΒεροιώτικηςομάδαςσημειώθηκεέναλεπτόπριν
τοτέλοςαπότηνΒασιλειάδου.Στατελευταία30δευ-
τερόλεπτα,ηΑναγέννησηΆρταςεπιτέθηκε,ηΜούρ-
νου σούταρε 3 δευτερόλεπταπριν από το φινάλε
καιηΧοτοκουρίδουαπόκρουσε.ΗΒέροια2017
‘ήτανκαλύτερηκαιθαμπορούσεναεξασφαλίσειτην
νίκη νωρίτερααφού είχε χαμένοπέναλτιπριν έρθει
το νικητήριο γκολ τηςΒασιλειάδου. Τοβ’ ημίχρονο
ήτανδραματικό και τοσκορπήγαινε γκολ γκολ. και
τελικά η διαφορά του ενός τέρματος ανέδειξε τον
νικητή. Η ομάδα τηςΆρταςπολυνίκης του θεσμού
παράτοντίτλοτουαουτσάιντερ,μεαμιγώςελληνική
σύνθεση και την απουσία της τελευταίας στιγμής
τηςΤσιομπάνου,πάλεψεμέχριτο60’τηνπρόκριση,
έχονταςκορυφαίεςτιςΣπυριδοπούλου,Μάστακακαι
Θεοσοδοπούλου.

Ταπεντάλεπτα: 2-1, 4-5, 4-7, 6-10, 9-11, 11-13
(ημχ.),14-14,16-15,17-17,19-19,22-21,23-22

ΒΕΡΟΙΑ (ΤεόΠαυλίδης): Κερλίδη 2, Εμμανου-
ηλίδου 4, Τζούρισιτς 1, Καραμπατζάκη,Ανθίτση,
Καμπόιμ,Ζενέλι,Κωστοπούλου3,Ανδρονικίδου,Γε-
ωργιάδου,Χοτοκουρίδου,Κάμπα4,Λύτρα,Νούσια
4,Βασιλειάδου3,Νταβίντοβιτς2.

ΑΡΤΑ(ΓιόνκαΔήμου):Β.Θεοδοσοπούλου,Μούρ-
νου3,Σκάρα1,Νούλα1,Σπυριδοπούλου7,Ανδρί-
τσου6,Σ.Θεοδοσοπούλου,Δήμου,Χαϊδου,Ράϊκου,
Παπακωσμά,Μάστακα4.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης,Δίλεπτα: 1-3,
Πέναλτι:4/5-3/5

ΔηλώσειςΤεόΠαυλίδης(τεχνικόςΒέροιας2017)
«Δεν τοπερίμενα έτσι το ματς.Έχουμεπολλή

δουλειά στις πλάτες μας.Ότανπαίζεις με ομάδες
που έχουν τόσοαργόρυθμό, δενμπορείς να κάνει
τοπαιχνίδιπουθέλεις.Δενήμαστανσυγκεντρωμένοι
στην επίθεση, αλλάστηνάμυνα έστω και με αυτές
τις ανοιχτές άμυνες,περιορίσαμε τα ατού τηςΑνα-
γέννησης.Δεντρέξαμεόσοθαθέλαμε,δενεκμεταλ-
λευτήκαμετακενά.Υπήρξελίγοπερισσότεροάγχος
απ’ότιέπρεπε.Πετύχαμετονστόχομαςπουήτανο
τελικός,αύριοείναιμίαάλλημέρα».

Τελικόςκυπέλλουγυναικών.Δεντακατάφερε
ηΒέροια2017έχασεαπότονΠΑΟΚ24-26
Μόνοέναημίχρονοάντεξεηομάδα τηςΒέροιας

στοντελικόκυπέλουχαντμπολγυναικώνπουέγινε
στοΔΑΚΚορυδαλούαφούγνώρισετηνήτταμε24-
26απότονΠΑΟΚ.ΗΒέροιαέχειπολλάπαράπονα
καιαπότηνδιαιτησία,αλλάτοπαιχνίδικρίθηκεαπό
την καλή άμυνα τουΠΑΟΚστο β’ ημίχρονο όπου
κράτησε ανέπαφη την εστία του για 16 ολόκληρα
λεπτάοπότεηΒέροια2017.πέτυχετουπρώτογκολ
στην επανάληψη.  Το 50% της απόδοσης  του α’
ημιχρόνουαν έπιανε η ομάδα στοβ’ ημίχρονοθα
έκανεπερίπατοκαιθαέπαιρνεεύκολατηννίκη.και
τοπρώτοκύπελοστηνιστορίατης.Πέρααπόαυτό
όμως αξίζουν συγχαρητήρια στηνΔιοίκηση και τις
παίκτριεςπουέφθασανμέχριτοντελικό.

(Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο)

ΚύπελλοΓυναικών
Στον τελικό η Βέροια 2017 κέρδισε 23-22 την Άρτα



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΔΙΑΣYΛ-
ΛΟΓΙΚΩΝΑΓΩΝΩΝΑ-Γ

&ΣΥΝΘΕΤΟκ16
Στο ανακαινισμένο και πανέ-

μορφοστάδιο τηςΑλεξάνδρειας
πραγματοποιήθηκε το διήμερο
Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 /5
το διασυλλογικό πρωτάθλημα
Α/Γ και το 6θλο της κατηγορίας
κ16 τηςΕΑΣΣΕΓΑΣΚ.Μακεδο-
νίας με τηνσυμμετοχή αθλητών
–τριωναπόσυλλόγους τηςΠέλ-
λας-Κιλκίς-Ημαθίας καιΠιερίας.
Στο πρωτάθλημα ξεχώρισαν οι
επιδόσεις της κορασίδαςΈλλης
Πίπιλα στο ύψος με 1.70 , η ε-
πίδοση στο πρωτόγνωρο αγώ-
νισμα της ΊλζεΛογδανίδου στα
400εμπ.με 63΄΄54 και η επίδοση
με6.51στοαγώνισματουμήκους
του παίδα Κώστα Μπακαλιού
που επιστρέφει μετάαπόαπου-
σίαενόςχρόνουλόγωτραυματι-
σμού.Στοπρωτάθλημααυτόπου
αποτελείκριτήριοπρόκρισηςγια
τα Πανελλήνια πρωταθλήματα
των κατηγοριών κ20,κ23 καιΑ/Γ
οι 15 αθλητές-τριες  της Γ.Ε.Νά-
ουσαςέφερανταπαρακάτωαπο-
τελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ
Σφαίρα:1οςΧριστοφίδηςΓ.(10.47)
400εμπ.:1οςΣαραντινόςΣ.(59΄́ 30)
110εμπ.:2οςΣαραντινόςΣ.(16΄́ 13)
5000μ.:4οςΣκόδραςΑθ.(19΄33΄́ )
Μήκος:7οςΜπακαλιόςΚ..(6.51)
Επίσης λόγω τεχνικών δυ-

σκολιών του γηπέδου τηςΑλε-
ξάνδρειας, στον όμιλο τηςΘεσ-

σαλονίκηςαγωνίστηκε ο Γιάννης
Κοσμαρίκος στα 3000μ. στίπλ
καικατέλαβετην1ηθέσημεεπί-
δοση11΄07΄΄ και στον όμιλο της
Καβάλας αγωνίστηκε ο Κώστας
Λογδανίδης στο επι κοντώπου
με επίδοση 4.10 κατέλαβε την
6η θέση και  στο αγώνισμα του
ακοντίουμεεπίδοση58.30μ.κα-
τέλαβετην1ηθέση

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Υψος:1ηΠίπιλαΕ.(1.70)
Μήκος: 2η Ιωάννου Ι. (5.65),

10ηΙωάννουΠ.(4.82)
Τριπλούν:  3η  Ιωάννου

Π.(11.08)
400εμπ.: 2η Λογδανίδου

Ι.(63’’54), 4ηΛίγγουΕλπ.(68’’69),
7ηΝέγρουΚ.(75’’82),8ηΚουϊτίλα
Π.(80’’75).

400μ.:3ηΛίγγουΕλπ.(64’’40)
100εμπ.: 4η Λογδανίδου

Ι.(15’’27),7ηΝέγρουΚ.(17’’04)
100μ.:11ηΚαρατσιώληΕ.(14’’24)
200μ.:12ηΓεωργακοπούλου

Ε.(31’’30)
Σκυτ,4Χ400μ.:1η Γ.Ε.Νάου-

σας (ΓεωργακοπούλουΕ.- Κου-
ϊτίλα Π. -Λίγγου Ε.-Λογδανίδου
Ι.(4’45’’)

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ
6ΘΛΟΥκ16

Παράλληλα με το διασυλλο-
γικόπρωτάθλημα τωνΑ/Γ έγινε
καιτοδιασυλλογικόπρωτάθλημα
συνθέτωνστο6θλοτηςκατηγορί-
αςκ16όπουοι7νεαροίαθλητές
μαςπραγματοποίησανπολύκα-
λή εμφάνιση που δίνουν ελπί-
δες για διακρίσεις στοπανελλή-
νιοπρωτάθλημα της κατηγορίας

τους ,οι επιδόσειςπου  έφεραν
είναιοιπαρακάτω:

ΑΓΟΡΙΑ
Γατάλος Ν. 2ος 3.999β.

(100εμπ.15’’07 / μηκος 6.61 /
σφαίρα9.26/ύψος1.73/ακόντιο
20.88/1200μ.4’15’’)

Σαράντης Γ. 5ος 2.942β.
(100εμπ.15’’87 / μηκος 5.19 /
σφαίρα7.72/ύψος1.55/ακόντιο
15.86/1200μ.5’03’’)

Σαββίδης Δ. 6ος 2.790β.
(100εμπ.16’’24 / μηκος 5.12 /
σφαίρα6.67/ύψος1.49/ακόντιο
19.62/1200μ.5’11’’)

ΧριστοδούλουΠ..7ος2.478β.
(100εμπ.19 ’ ’57 /μηκος4.03 /
σφαίρα 5.97/ύψος 1.43 /ακόντιο
20.12/1200μ.4’05’’)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Γρηγορίου Ε. 3η 3.817β.

(80εμπ.13’’40/ μηκος 4.68 /
σφαίρα8.68/ύψος1.50/ακόντιο
18.37/1200μ.5’02’’)

Κασαπίδου Ε. 7η 2.760β.
(80εμπ.16’’10/ μηκος 4.43 /
σφαίρα5.58/ύψος1.29/ακόντιο
14.44/1200μ.5’17’’)

Μποζίνη Ε. 13η 1.920β.
(80εμπ.17’’97 / μηκος 4.04 /
σφαίρα 5.79 /ύψος 1.20/ακόντιο
11.21/1200μ.6’51’’)

Επόμενηαγωνιστικήδραστη-
ριότητα του συλλόγου είναι το
Σάββατο 22/5στοΔιασυλλογικό
Πρωτάθλημα κ16 που θα γίνει
στηΑλεξάνδρεια.
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Μάϊος 2021

Τοσυνεργείο
επιφυλακήςτης
ΔΕΥΑΒκατάτο
διάστημααπό10-
05-2021 μέχρι 
16-05-2021 θα
είναιτοεξής:Αυτό-
ματοςτηλεφωνη-
τήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
10/05/2021 έως 14/05/2021

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

Οκτώ μετάλλια
πήραν οι αθλητές/ τριες
του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

8 μετάλλια για τον ΓΑΣ Αλεξάνδρεια στο διασυλλογικόπρωτάθλημα
ανδρών-γυναικώνπουέγινεστηπόλημας!!! ΣτομήκοςγυναικώνηΈφη
Κολοκυθάήταν1ημε6,18μ.Κιέδειξεπωςείναιέτοιμηγιαμεγαλύτεραάλ-
ματαστουςεπόμενουςαγώνες.ΣτομήκοςτωνανδρώνοΝίκοςΞενικακής
ήταν1οςμε το εντυπωσιακό7,54μ. καιμικρά τεχνικάλάθη τουστέρησαν
μια επίδοσηπάνωαπό τα 7,80μ.Το 1-2στο τριπλούν γυναικών για την
ΑγγελικήΛυμπεροπούλου με 12,35μ και τηΒασιλικήΝτούσημε 12,12μ.
επιδόσειςπουεύκολαθαβελτιώσουνστουςεπόμενουςαγώνες,2ηθέσηγια
τον17χρόνοΣωτήρηΜπογιατζήστοτριπλούν,με14,45μ,πουήτανκαι5ος
στομήκοςμε6,70μπουείναινέοατομικόρεκόρ,το2-3έκαναντακορίτσια
στοακόντιο,ηΚικήΧουτζοπούλουμε31,38μ.καιτηνΙωάνναΜπάγιωκαμε
28,64μ.Στα200μτωνανδρώνοΑντώνηςΣαμαράςήταν2οςμε23,81.

ΗπαρολυμπιονίκηςΣτέλλαΣμαραγδήμε 5,40μ ήταν 4ηστομήκος κι
έδειξεπωςείναισεεξαιρετικήκατάστασηκαιείναιέτοιμηνατσεκάρειτοει-
σιτήριογιατοΤόκιο,καθώςγιαένανακόμηαγώναείναισταθερήπάνωαπό
τα5,40μ.

Στασύνθετα κ164οςήτανο ΓιώργοςΝαλμπανίδηςμε3209βαθμούς,
8ηηΜαριάνθηΝαλμπανίδουμε2486βαθμους,16ηηΑλίκηΔούμαμε1351
βαθμούςκαι17ηηΜαριάνναΖαφειρίδουμε1166βαθμούς.

Οιαθλητέςμαςδείχνουνπωςπαράτηδύσκοληφετινήσεζόν,λόγωτης
πανδημίας, είναισευψηλόαγωνιστικόεπίπεδο,ενώπρέπεινα τονίσουμε
πωςγιαπρώτηφοράοιαθλητέςμαςαγωνίστηκανστηπόλητους.Ελπίζου-
μεστουςεπόμενουςαγώνες,περισσότεροιφίλαθλοιναπαρακολουθήσουν
τιςπροσπάθειεςτωναθλητώνμας,εφόσονφυσικάηπορείατηςπανδημίας
τοεπιτρέψει!!!

Πραγματοποιήθηκε  τηνΠαρασκευή  και
το Σάββατο  7-8Μαίου στο ανακαινισμένο
στάδιο τηςΑλεξάνδρειας  το διασ/κοπρω-
τάθλημαστίβου τηςΕΑΣΣΕΓΑΣΠιερίαςΗ-
μαθίαςΠέλλαςΚιλκίς  καθώς και το δισ/κο
πρωτάθλημασυνθέτουτηςκατηγορίαςΚ-16.
Στους αγώνεςσυμμετείχαν και οι βεροιώτες
αθλητές και αθλήτριες του στίβουπου κέρ-
δισαν 15 μετάλλια  και πέτυχαν αξιόλογες
επιδόσεις. Αναλυτικά τααποτελέσματα είναι
ταεξής:

Ανδρες
110εμπόδια
1οςΧατζόπουλοςΘανάσης16’10
10.000βάδην
1οςΣταμέλοςΚων/νος47’30’’
2οςΣτάμοςΤάσος47’57’’
3οςΚελεπούρηςΜιχάλης48’37’’
100μ
4οςΧατζόπουλοςΘανάσης12’’11
6οςΑκριβόπουλοςΓιάννης12’’30
9οςΜπέκαςΓεώργιος12’’60
1500μ.
4οςΘυμιόπουλοςΚώστας4’56’’28

5000μ
1οςΚελεπούρηςΑνθιμος16’41’’
2οςΜηνάςΠέτρος17’.08’’
Ύψος
1οςΛιούλιαςΝικόλαος1.75
200μ.
3οςΑκριβόπουλοςΓιάννης24’’34
4οςΜπέκαςΓιώργος25΄΄46

Γυναίκες
100εμπόδια
1ηΥφαντίδουΣοφία14’’35
3ηΚωστογλίδουΜάχη14’’70
Ακόντιο
1ηΥφαντίδουΣοφία51.63
Ύψος
3ηΑραμπατζήΕλένη1.61
4ηΜπέκαΚατερίνα1.61
5ηΠίσκουΤάνια1.58
100μ.
2ηΠασχούλαΑμαλία13’’02
5ηΑραμπατζήΕλένη13’’69
200μ.
2ηΠασχούλαΑμαλία26’’84

800μ.
1ηΙωαννίδουΕλένη2’14’’11
1500μ.
1ηΙωαννίδουΕλένη4’35’’17

 ΣΎΝΘΕΤΟ  Κ-16
Συμμετείχαν τρείς αθλητές και τέσσερεις

αθλήτριες  κάνοντας ορισμένα μόνο αγωνί-
σματατηςεπιλογήςτους

ΑκριβόπουλοςΔημήτριος100εμπ.-15’’84,
μήκος-4.56,ύψος-1.61.

Νέστωρας  Θεόδωρος 100 εμπ-16’’57,
μηκος-4.87,ύψος-1.61.

Παναγιωτίδης Γιώργος 100 εμπ-16’’03,
μήκος-4.92

Γραμμα τ ι κοπούλου  Αν των ί α  8 0
εμπ-13΄΄42,μήκος-4.56,ύψος-1.23

Φουρκιώτη Αθηνά 80 εμπ-13’’65, ύ-
ψος-1.50

Μπρανιώτη Ιωάννα 80 εμπ-14’’70,μή-
κος-4.30,ύψος-1.29

Μ α ρ γ α ρ ι τ ο π ο ύ λ ο υ  Ε λ έ ν η  8 0
εμπ-16’’94,μήκος-4.63,ύψος-1.35

15μετάλλιαγιατουςΒεροιώτεςΑθλητές
στοΔιασ/κοπρωτάθλημαστίβουανδρών-γυναικών

Τρίτη 11-05-2021
13:30-17:30

Μ Ο Υ Ρ Τ Ζ Ι Λ Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕ-
ΜΠΕΣΙΝΑΣ 20
- ΚΤΕΛ 23310-
27355

21:00-08:00
Ν Ι ΚΟΛΑ Ϊ ΔΗ Σ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ  1 9
(κοντάστο6οΔη-
μοτικό σχολείο)
23310-66755

Φαρμακεία

Γ.ΕΝάουσας
Διασ/κοι αγώνες Α/Γ & Διας συνθέτων Κ 16
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων 
Τ.Κ. : 591 00 ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού 
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Πασιόπουλος 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314 / 51157 
E-Mail : prom1@verhospi.gr 

Βέροια,  10 Μαΐου 2021
Α.Δ.:  12/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας κατόπιν της αριθ. 14/28-04-
2021 (θέμα 8ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την 

προμήθεια «Αγγειακών Προθέσεων (Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 
-  καθετήρες με μπαλονάκι)» - (CPV: 33184200-5), για τις ανάγκες 
του Γ.Ν. Ημαθίας -  Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 
εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και 
σαράντα οχτώ λεπτών (139.450,48€) με Φ.Π.Α., για ένα χρόνο 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα: 12-05-2021 και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα: 28-05-2021 και ώρα 17:00. 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 04-06-2021 και ώρα 
12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε-
ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
της διακήρυξης είναι 122969. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατά-
ξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016). 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέ-
σουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμε-
νων ειδών, εκτός ΦΠΑ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας 
– Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων,   Τ.Κ. 59100, αρμόδιος 
υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.
gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ  Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ευχαριστήριο
Στο Δημοτικό Στάδιο Αλεξάνδρειας πραγματοποιή-

θηκε με επιτυχία στις 7 & 8/05/2021 το Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών Κεντρικής Μακε-
δονίας

Η Κ.Ε.Δ.Α. Ευχαριστεί:
Τους γυμναστές: Πάντο Θωμά, Ζαχαρία Μυλωνά, 

Θανάση Αϊδαρίνη και Χριστίνα Νάτσου για την πολύ-
τιμη βοήθειά τους στη  διαμόρφωση του χώρου.

Τον Ερυθρό Σταυρό   για τις πρώτες βοήθειες που 
προσέφερε. 

Την κάβα ‘’ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ’’ για την προσφορά 
των νερών στους συμμετέχοντες και το προσωπικό 
της ΚΕΔΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Κατάθεση στεφάνων 
στο Άγαλμα του Αντάρτη

Κατάθεση στεφάνων προς τιμή της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των λαών για τα 76 χρόνια (1945 – 2021) από την πραγματοποίηση της, πραγματο-
ποιήθηκε στο Άγαλμα του Αντάρτη στη Πλατεία Εληάς, την Κυριακή 9 Μάη.

Το στεφάνι κατέθεσαν εκπρόσωποι του  παραρτήματος  Βέροιας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ).

P Θαρρώ αυτή η (έμπαινε) Αγιούσο θα 
είναι η Ραχήλ Μακρή της Ισπανίας…

 
P Διότι ηγέτη ποιότητας Τραμπ δεν είχαμε 

στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Ωστόσο αποκτήσα-
με.

 
P Εύχομαι να μην έλθει η ώρα να ανα-

πολούμε τον Ιγκλέσιας και τους Ποδέμος.
 
P Αν και ένας Χούλιο Ιγκλέσιας δεν θα ήταν 

άσχημος για την Ευρώπη. Να μας γυρίσει πί-
σω στον ρομαντισμό.

 

P Ξεκινάω δίαιτα, ευθύς αμέσως τη Δευ-
τέρα που θα τελειώσουν όλα τα τσουρέκια 
της αγάπης.

 
P Που φέτος βρήκε να τα πετύχει.
 
P Μέχρι πέρυσι τα μοιράζαμε σε όλους 

τους συγγενείς για παξιμάδια.
 
P Δεν περιγράφω άλλο, γιατί ξέρετε τι έπε-

ται ε; Ξύλο. Και μετά, περίοδος αποτοξύλωσης.
 
P Ο Μπιλ Γκέιτς χώρισε, ο Πατούλης το 

ίδιο. Εμείς τι; Στο πηγάδι κατουρήσαμε;

 
P Αυτή στη Νάουσα την 

Κυριακή ήταν η Γιάννα; Διό-
τι με την πρώτη ματιά ήταν 
φτυστή ο Μάικλ Τζάκσον.

 
P Ο οποίος πέθανε 

χωρίς να κάνει άρση της 
πατέντας.

 
P Κι άντε τώρα να πε-

ράσεις γεράματα χωρίς τον 
Σπύρο Παπαδόπουλο.

 
P Μετά από 17 μόνο 

χρόνια σταματά η εκπο-
μπή; Εξ όσων θυμάμαι α-
μυδρώς, με Σπύρο Παπα-
δόπουλο γιόρτασε θαρρώ 
η μάνα μου τα πρώτα μου 
γενέθλια.

 
P Στα επιστημονικά 

μας. Τι κοινό έχει στην ηλι-
κιακή μας ομάδα το εμβόλιο 
με το σεξ; Το πιο καλό, είναι 
το πιο γρήγορο.

 
P Βλέπαμε το μέλλον της πανδημίας 

στα αστικά λύματα και περιμέναμε να δούμε 
κάτι διαφορετικό… από σκατά;

 
P Χωρίς αστρολογία η νέα εκπομπή της 

Μενεγάκη στο Mega. Λέτε να αρχίσουμε να 
σοβαρευόμαστε;

 
P Ή κάποιοι είναι προληπτικοί και στα 

άστρα ζένεκα;
 
P Και:
 Ένας ωραίος νεαρός επειδή δεν έβρισκε 

δουλειά και δεν είχε καθόλου χρήματα, αποφά-

σισε να προσφέρει το σώμα του σε μοναχικές 
κυρίες. Έγραψε λοιπόν στην αγγελία: ‘Στο κρε-
βάτι 100€, στον καναπέ 50€, στο πάτωμα 25€’!

Μια γριούλα, διάβασε τυχαία την αγγελία, 
άνοιξε το πορτοφόλι της και άρχισε να μετρά 
τα λεφτά της: 20… 40… 60… 70… 80… 90… 
95… 100 ευρώ! Όλο χαρά πάει στο σπίτι του 
νεαρού και του μετράει τα χρήματα. Τι να κάνει 
εκείνος, την παίρνει από το χέρι και την πάει 
προς στο κρεβάτι. Τον σταματάει η γριά και του 
λέει:

«Δεν κατάλαβες αγόρι μου. Θέλω τέσσερις 
φορές στο πάτωμα!»

Κ.Π.

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

ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Αν. Βαϊνά και Σιδ. Μοσχίδου 
για τη δωρεά του ποσού των 1000€ προς κάλυψη των καθη-
μερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας της δομής 
μας, καθώς και συμπολιτών μας που ανήκουν  σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο», 
ειδικότερα στις μέρες που διανύουμε, εν μέσω οικονομικής 
και υγειονομικής κρίσης λόγω COVID19, 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 Μακεδονί-
ας (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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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ιαμέ-
ρ ισμα 2ου ορόφου,
άριστο, 85 τ.μ., χ. α-
σανσέρ, στην Μητρό-
πολη, σε τιμή ευκαιρί-
ας 38.000 ευρώ. Τηλ.:
6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμα 95 τ.μ. σταΑστικά,
2ος όροφος, χ. ασαν-
σέρ,σεκαλήκατάσταση
37.000ευρώ.Τηλ.:6945
122583.

ΜΟΝΟΚΑΤΟ ΙΚ ΙΑ
διόροφηστοΠανόραμα
με 3 υπνοδωμάτια, σα-

λοκουζινα, μπάνιο, βε-
ράντα.Κάτωδιαμέρισμα
πιο μικρό σαλοκουζίνα
με τζάκι, δωμάτιο. Με
πρόσβαση στην αυλή.
Αυτόνομη θέρμανση
σε ήσυχη περιοχή. Τι-
μή 135.000 ευρώ.Τηλ.:
6973735020.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρι-
σμακοντάστοΜουσείο,
90 τ.μ., 34.000 ευρώ.
Τηλ.: 6934 888738Με-
σιτιοκόΑκίνηταΗμαθίας.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙσταόρια
Αγγελοχωριου-Αρχαγγέ-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

2331043.333
Β’Σ.Σ.τηλ.κέντρο 2331032.611
ΣτρατολογικόΓραφείο 2310894.463,
 2310894.562
ΟΑΕΔ 2331026.888
Οργ.ΕργατικήςΚατοικίας 2331073.353
Εθν.Οργαν.Πρόνοιας 2331096.342
ΤΟΕΒ 2331024.669
"Πρωτοβουλίαγιατοπαιδί" 2331072.303
(Κέντροαναφοράςπεριστατικού)
Δημ.ΒιβλΖωγιοπούλου» 2331024.879
ΑλσοςΠαπάγου 2331072.654
I.Mητρόπολη 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 2331078140
ΚΕΠΑ(ΧΩΡΟΣΤΕΧΝΩΝ) 2331078100
ΟδικήΒοήθεια
HELLASSERVICE 2331060919
ΟδικήΒοήθειαEXPRESSSERVICE 1154
ΟδικήΒοήθειαINTERAMERICAN 168

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΔ/ΝΣΗΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 2331072.222,76.615
Α’Υποδ/ντής: 2331020.240,76.612

Β’Υποδ/ντής: 2331076.611
Υπασπιστής: 2331076.610,76.613
ΚέντροΆμεσηςΕπέμβασης:100,
 2331025.197,76.625FAX:23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΤΜΗΜΑΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 2331070.655,2331076.645
Υποδιοικητής: 2331076.642
Αξ/κόςΥπηρεσίας: 2331076.643
Γραμματεία: 2331076.646,2331076.647
Διαβατήρια: 2331076650
Ταυτότητες: 2331076659

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤοΑστικόΚΤΕΛΒεροίας ενημερώνει το επιβατικόκοινόπωςστοπλαίσιο του
νέου lockdownτροποποιούνταιταδρομολόγιαόλωντωνσυγκοινωνιακώνγραμ-
μών.Ταδρομολόγιατωνλεωφορείωναπότην17Νοεμβρίου2020διαμορφώνο-
νταιωςεξής:

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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λου2 χωράφια κολλητά, 25
και11στρέμματα,περιφραγ-
μένα,παλμέττα βερύκοκα 6
ετώνσεφούλπαραγωγή,ά-
ριστηςκατάστασης,4εξαιρετι-
κέςποικιλίες,μεμπεκάκια.Πα-
ρακαλώμόνοσοβαρέςπροτά-
σεις.Κινητό:6945769920.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοπωροπωλείο
επί της οδούΜητροπόλεως
στη Βέροια. Πληροφορίες
τηλ.6976063527.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.
περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-
ματική χρήση ή για διαμέ-
ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
κωδ:24263ΓΗΠΕΔΟ,γκαρσονιέρα30

τ.μ.,κατασκευή1982,1χώρος,2οςόροφος,
βλέπεισεανοιχτωσιά,ανακαινισμένηκομπλέ,
σεάψογηκατάσταση,συνθετικάκουφώματα
μεδιπλάτζάμια,ατομικήθέρμανσημεκλι-
ματιστικόκαιμεμίαντουλάπα,ενοίκιο160€.
ΑποκλειστικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13834ΚΕΝΤΡΟσταΚΤΕΛκοντά
ενοικιάζεταιγκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνει-
ας40τ.μ.στον3οόροφο.Πρόκειταιγιαένα
μοναδικόακίνητο,εξολοκλήρουανακαινισμένο
τοοποίοαποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σα-
λονι,κουζίνα,μπάνιο.Έχεικαινούργιασυνθε-
τικάκουφώματαμεδιπλάτζάμια,μεάνετους
χώρους,διαθέτειατομικήθέρμανσημεδύο
κλιματιστικά,μεθωρακισμένηπόρταεισόδου
καιητιμήτου210€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαι
υπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Θα
είναιελεύθερηαπό15/5/2021.

Κωδ:106232-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ,ΕΝΟΙΚΙ-
ΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέρασυνολικήςεπιφάνειας
60τ.μ.Ημιώροφος.Αποτελείταιαπό1Υπνο-
δωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναικα-
τασκευασμένοτο1984καιδιαθέτειθέρμανση
μεκλιματιστικόκαι ένανθερμοπομπό,έχει
καινούργιασυνθετικάκουφώματαμεδιπλά
τζάμια,μεθερμοπροσοψη,τέντες,θωρακισμέ-
νηπόρταεισόδου,σεπολύκαλήκατάσταση,
φρεσκοβαμμένο,διαμπερές,μεμηνιαίομίσθω-
μα230€.Διαθέσιμηαπό10/5/2021.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ.116034ΚΤΕΛΒέροιας,ενοικιάζεται

αποθήκη120τ.μ.,μεκαλήπρόσβασηαπό
τηνείσοδοτηςοικοδομής,σεημιυπόγειο,τιμή
πολύχαμηλήμόνο100€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:22769-ΣτοΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕ-

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

Κωδ:22958-ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.στον2
οόροφοκατάλληλοκαιγιαφροντιστήριοκαι
όχιμόνο.Αποτελείταιαπό3Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρικήμεΠετρέλαιο.Τιμή:350€.

Κωδ:22993-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Γραφείασυνολικήςεπιφάνειας165τ.μ.στον
2οόροφοκατάλληλογιαφροντιστήριοκαιόχι
μόνο.Αποτελείταιαπό5Χώρους,και2WC.
Είναικατασκευασμένοτο1986καιδιαθέτει
θέρμανσηΚεντρική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,-Τιμή:700€.

Κωδ.22843ΚΕΝΤΡ0ενοικιάζεταιστα
ΚΤΕΛκοντάεπαγγελματικήστέγηπροβολής
συνολικά180τ.μ.,σεπρώτοκαιδεύτεροό-
ροφοεπικοινωνούνεσωτερικά ,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,κατάλληλογιαφροντι-
στήριοκαιόχιμόνο,μίσθωμασυνολικά500€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.14501ΚΕΝΤΡΟ,κοντάσταΚΤΕΛ

κατάστημα30τ.μ., ισόγειο,καλήςεμπορικό-
τηταςκαισεκεντρικόσημείο,κατάλληλογια
κάθεεμπορικήδραστηριότητακαιχρήση,τιμή
μόνο200€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδει-
ξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.Υπόδειξη
μόνοσεσοβαράενδιαφερόμενο.

Κωδ.13374ΣΤΟΚΕΝΤΡ0ΤΗΣΒΕΡΟΙ-
ΑΣ,ενοικιάζεταισπάνιοκατάστημα ισόγειο
31τ.μ.,καθ.καιμε28τ.μ.πατάρι,διαμπερές
μεβιτρίνα3,5και3,5μ.,κατάλληλογιακάθε
χρήση,υπόδειξημόνοσεσοβαράενδιαφε-
ρόμενους,τιμή700€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

κωδ.14035Κατάστημαμεωραίαβιτρίνασε
καλόεμπορικόσημείο,πάροδοτηςΜητροπόλε-
ως36τ.μ.,ισόγειοκαιμε36τ.μ.πατάρι,διατίθε-
ταιπροςενοικίαση,ενοίκιο400€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13866 Διατίθεταιπροςενοικίαση
ένακατάστημασταΦανάριαΚύπρου65τ.μ.
ισόγειοκαιάλλα65τ.μ.υπόγειο,σεκεντρικό
σημείοκαιδρόμο,ενοίκιομόνο250€.

Κωδ:14612ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚα-
τάστημασυνολικήςεπιφάνειας68τ.μ.Ισόγειο.
Αποτελείταιαπό1Χώρο,Κουζίνα,καιWC.
Είναιανακαινισμένομερικώς,μεκαινούργια
κουφώματααλουμινίου,ρολάασφαλείας,σε
καλήκατάσταση,μεμεγάληβιτρίνα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις.Διατίθεταισεπολύκαλήτιμή:250€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕΚΛΕΙΣΤΟΠΑΡΚΙΝΓΚστην
καρδιάτηςπόληςμεράμπαεισόδου,μετη-
λεχειριστήριοεισόδου,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό75-80€/μήνα.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ:12870-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα

συνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.μικτάκαι80τ.μ.
καθ.,στον2οόροφο.Αποτελείταιαπό2υ/δ,
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Είναικατασκευασμένο
το1967καιδιαθέτειαπεριόριστηΘέα,οιχώροι
τουλειτουργικοί,κουφώματαξύλινα,ανελκυστή-
ρα,χωρίςθέρμανση,μεεξαιρετικήδιαρρύθμιση,
σκαλιάεισόδου,σεμοναδικήτοποθεσία,σετιμή
προσφοράςμόνο:52.000€.Πληροφορίεςμόνο
στηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ13609ΣτηΡάχηΒέροιαςπωλείται
ημιτελέςδιαμ/μα1ουορόφου103τ.μ.με2δ-
σκλκαι επιπλέονμίααποθήκη 50 τ.μ.σε
οικόπεδο1236τ.μ.τιμή20.000€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗκαιΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

Κωδ:12811-ΣΤΑΥΡΟΣΗΜΑΘΙΑΣΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙημιτελέςμεγάλοκαιακατοίκητοδιαμέ-
ρισμασυνολικήςεπιφάνειας156τ.μ.στον1
οόροφομεμοναδικήθέα,σπάνιαανοιχτωσιά
,επιβλητικόμε4υ/δκαιπολύάνεση.Πωλεί-
ταισετιμήσπάνιαςευκαιρίαςμόνο42.000€.

ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

Βέροιαςμεαποκλειστικήκαιανεμπόδιστηθέα
σεόλοντονκάμποσυνολικήςεπιφάνειας120
τ.μ.κτίσμα,σε4.250τ.μ.οικόπεδομεκήπο
φανταστικό,μειδιωτικήπισίναστοκαλύτερο
σημείοτηςπεριοχήςκαιμέσαστηνκαταπρά-
σινηφύση.Γιαπολύσοβαρούςενδιαφερόμε-
νους,θαυπάρξειυπόδειξηκατόπινραντεβού.
Τιμή290.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:13568-ΆνωΖερβοχώριΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίασυνολικήςεπιφάνειας
220τ.μ.2επιπέδωνσεοικόπεδο1000τ.μ.
Αποτελείταιαπό3Υπνοδωμάτια, καιWC.
Είναικατασκευασμένητο2000καιδιαθέτει
θέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,Απεριόριστη
Θέα,ΚουφώματαΑλουμινίου,ΠόρταΘωρα-
κισμένη,Αποθήκη,Κήπο,Τζάκι,Συναγερμό,
Τέντες,Διπλάτζάμια-Τιμή:ευκαιρίας80.000€.

Κωδ.13572ΠωλείταιστοΠανόραμαΒέ-
ροιαςΣπάνιαΜονοκατοικία175τ.μ.επίτουκε-
ντρικούδρόμου,πρόκειταιγιαέναμοναδικό
ακίνητοσεοικόπεδο300τ.μ.μεμίακατασκευή
πολυτελέστατητου1992καιπροσφέρεταισε
μίαπολύχαμηλήτιμήευκαιρίαςμόνο350.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΩΔ:106892ΠΩΛΕΙΤΑΙΓραφείοστην

καρδιάτηςπόληςτηςΒέροιας84τ.μ.μικτάκαι
72τ.μ.καθ.,σε1οΥπερυψωμένοόροφο,το
οποίοαποτελείταιαπό3γραφειακούςχώρους,
κουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητουείναιμε
2κλιματιστικά,προσόψεως,σεπολύκαλή

τοποθεσία,έχειηλιακόθερμοσίφωνα,τέντες,
μεανελκυστήρα,καινούργιακουφώματαα-
λουμινίουμεδιπλάτζάμια,οιχώροιτουλει-
τουργικοί,σετιμήπροσφοράςμόνο52.000€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως
πωλούνταιγραφειακοίχώροι1ουορ.απο-
τελούμενοιαπό3χώρουςκαιμεδικήτους
τουαλέτα.Τοσυνολικότουςμέγεθος86τ.μ.,
κατασκευή1976,είναιανακαινισμένοικαισε
πολύκαλήκατάσταση,τιμήεξαιρετικάχαμηλή
μόνο50.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,
κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14158ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ,πωλείταιισό-
γειοκατάστημα80τ.μ.,σεοικόπεδο8.000τ.μ.
,κατάλληλοκαιγιαυγειονομικούενδιαφέρο-
ντος,τσιπουράδικοκ.τ.λμέσαστηφύση,ιδιαί-
τεροακίνητοτοοποίοευρίσκεταισεεξαιρετικό
σημείο,είναικατάλληλοκαιγιαάλλεςχρήσεις
καιπροσφέρεταισεαπίστευταχαμηλήτιμή,
πολύσπάνιαευκαιρία,μόνο70.000€.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
κωδ.12789ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Χωραφο-

οικόπεδο5.000τ.μ.,άρτιοκαιοικοδομίσημο,
μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,αμφιθε-
ατρικό ,σεμοναδικήτοποθεσίακαισίγουρα
σεπρονομιακήθέση,κατάλληλογιαανέγερση
Βίλλας,τιμή130.000€.

Κωδ.12810Πωλείται επί του δρόμου
πρώτοΠατρίδα-Νάουσααγροτεμάχιο6226
τ.μ. ,άρτιοκαιοικοδομήσιμο ,ευκαιρίατιμή
μόνο30.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:14248-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥπωλεί-

ταιοικόπεδογωνιακό,συνολικήςεπιφάνειας
209τ.μ.μεσ/δ1,2.Τιμή:100.000€.Αποκλει-
στικάαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14452ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟστο
ΠανόραμαΒέροιας416τ.μ.μεσ/δ0,8 άρ-
τιοοικοδομήσιμοαπότηνκάτωπλευράτων
παραλλήλων,εξαιρετικάπρονομιακόκαιμε
απεριόριστηθέα τιμήμόνο50.000€.Γιαα-
ποφασιστικόαγοραστήέτοιμο.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14527ΣτοΣταυρόΗμαθίας πω-
λείταιμοναδικόκαισπάνιοοικόπεδο650τ.μ.
εντόςσχεδίουμεσ.δ0,8.Τιμήμόνο15.000€┐
Υπόδειξημόνοσεπολύσοβαράενδιαφερό-

μενοαγοραστή.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:14356-ΣτοΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας700τ.μ.σε
προνομιούχοθέση ,μεθέαπροςτακάτω,
τιμή:75.000€.

κωδ.14284ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο
1.133τ.μ.,μεπαλιάκατοικία56τ.μ.καιαπο-
θήκη40τ.μ.εντόςσχεδίουπόληςκαιμενοτι-
οανατολικόπροσανατολισμό,προσφέρεταισε
πολύκαλήτιμή50.000€.

Κωδ:14220-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣσεεξαιρετι-
κάκαλόσημείοπροσφέρεταιοικόπεδοσυνο-
λικήςεπιφάνειας1400τ.μ.κατάλληλογιαοικο-
δομήΤιμή:350.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14385ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑσεπολύχαμηλή
τιμήπωλείταιοικόπεδογωνιακό1.538 τ.μ.
μέσαστοσχέδιοτουχωριού18.000€μόνο
, ευκαιρίασπάνια.Διαθέτουμε τηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14386-ΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙστην
είσοδοτουχωριούεντόςσχεδίουπόλεωςοι-
κόπεδοάρτιοκαιοικοδομήσιμο,μεμικρήκλί-
σησυνολικήςεπιφάνειας2226τ.μ.Τιμήμόνο
35.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

Κωδ:14449-ΠατρίδαΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-
δοεντόςσχεδίουπόλεωςσυνολικήςεπιφάνει-
ας3.747τ.μ.Τιμή:110.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

κωδ.206877ΟΛΥΜΠΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥΔι-
ατίθεταιπροςΠώλησηανακαινισμένοΔιαμέρι-
σμα60τ.μ.με2υπνοδωμάτια.Βρίσκεταιστον
1οόροφοτηςοικοδομής.Διαθέτειγερμανικά
συνθετικάκουφώματαμάρκαςKömmerling
μετριπλήυάλωσηηλεκτρικάρολάκαισήτες,
DAIKININVERTER12000BTUκλιματιστικό
στοσαλόνι,αναμονήγιαa/cσταυπνοδω-
μάτια,ατομικήθέρμανσηφυσικούαερίουμε
λέβητασυμπυκνωμάτων,πλήρηεγκατάστα-
σησυστήματοςσυναγερμού,γύψινεςδιακο-
σμητικέςκατασκευέςμεκρυφούςφωτισμούς
LED.Πραγματοποιήθηκεαντικατάστασητων
δικτύωνύδρευσης-αποχέτευσης-θέρμανσης
καθώςκαιεξολοκλήρουνέαηλεκτρολογική
εγκατάσταση.ΕπίσηςδιαθέτειΚΛΕΙΣΤΗΘΕ-
ΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣδικήτουστο ισόγειοτης
οικοδομής.Ιδανικόακίνητοτόσογιαεπένδυση
όσοκαιγιαιδιοκατοίκησησεμιαεξαιρετικήτο-
ποθεσίαμεπολλέςανέσειςκαιευκολίες.Τιμή:
155.000€ ***ΤΗΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΕΚΠΟΝΗ-
ΣΕΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑKTITORS
www.ktitors.gr

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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

Πωλείται οδοντιατρείο
ως επιχείρηση, πλήρως εξοπλισμένο,

με συνεχή 40ετή λειτουργία,
λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης

ΒρίσκεταισεπρονομιακόσημείοτηςΑλεξάνδρειαςΗμα-
θίας,στηνπλατείαΕλευθερίας. Ιδιόκτητοςχώροςμεάμεση
πρόσβασηαπό κεντρικό δρόμο,σε υπερυψωμένο ισόγειο
με εύκολη στάθμευση.Μεγάλη λίστα ενεργών πελατών.
Το ακίνητο 100 τ.μ. αποτελείται από 3 κύριους, άνετους,
λειτουργικούς χώρους και 2W.C.Ο χώροςαναμονής των
ασθενώνείναιπλήρωςεξοπλισμένοςμεέπιπλαάριστηςκα-
τάστασηςκαιθέσηΓραμματείας.Οκύριοςχώροςτωνιατρι-
κώνεπεμβάσεωνδιαθέτειόλοτοναναγκαίοοδοντιατρικόε-
ξοπλισμό,όλατααναλώσιμαυλικάκαιεργαλεία,μεγάλοπά-
γκοεργασιών,γραφείογιατρού,βοηθητικόγραφείοΓραμμα-
τείας-βοηθού οδοντιάτρου.Υπάρχει και δεύτερη ανενεργή
έδρασεξεχωριστόχώρο.Οτρίτοςχώροςλειτουργείκυρίως
ωςβοηθητικός, απολυμαντικός, αποθηκευτικόςμε νιπτήρα
και ντουλάπια.Το ακίνητο έχει ατομικό καυστήρα θέρμαν-
σηςκαιπολύκαλήμόνωση,πουτοκαθιστάπολύζεστότο
χειμώνακαιπολύδροσερότοκαλοκαίρι.Φυσικόςφωτισμός
καθ’όλητηδιάρκειατηςημέρας.Στηντιμήπαραχωρούνται
δερμάτινοσαλόνι, γραφεία, τραπεζάκι μέσης, βιβλιοθήκες,
κάμεραπαρακολούθησης,ψυγείο, 2 air-conditions, τηλεο-
ράσεις κτλ.Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν ναστείλουν
SMSμεταστοιχείατουςστο6930788695καιθαεπικοινω-
νήσουμεάμεσαμαζίτους.



ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  άτομα για το
σέρβις, άνω των 20 ετών, για
την κουζινα βοηθητικό προ-
σωπικό και για τη λάντζα, α-
πό ταβέρνα στη Βέροια. Τηλ.:
23310 70846, ώρες επικοινω-
νίαςαπότις12μ.καιμετά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  κοπέλα ηλικ ίας
30-50 ετών γ ια πλήρη απα-
σχόληση σε ξενοδοχε ίο της
Βέροιας για μόνιμη συνεργα-
σία. Ωράριο πρωί-απόγευμα.
Απαραιτητα: συνεννόηση στα
Αγγλικά και κάρτα ανεργίας.
Τηλ.επικ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  εργατοτεχνίτης
για εργασία σε Τεχνική εται-
ρεία σιδηροκατασκευών, κα-
τασ κ ε υών  α λουμ ι ν ί ο υ  κα ι
κουφωμάτων με έδρα τη Βέ-
ροια.  Η προϋπηρεσία θα ε-
κτ ιμηθε ί .  Τηλ  επ ικο ινων ίας
2331023400,κιν6977443518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργα-
σίαστοψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ».
Πληρ. τηλ.: 23310 25170 και
6946103998 (ώρες επικ.:09.00-
13.00).

ΑΠΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ
ζητείται υπάλληλος για διανομή.
Πλήρες ωράριο, εργασία 5ήμε-
ρη.Αποστολή βιογραφικού: tnk.
veroia@gmail.com. Τηλ. επικ.:
2331071670(12.00-14.00).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για
το κυλικείο στο Νοσοκομείο Βέ-
ροιας. Ώρες επικοινωνίας για ε-
νημέρωση 6.00 μ.μ. έως 8.00
μ.μ.στοτηλ.6944577645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα έμπειρη για
καθημερινή εργασία σε κουζίνα
εστιατορίου.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος έμπει-
ρος για καθημερινή εργασία  σε
εστιατόριο.Τηλ.:6972012622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣΠΩΛΗ-
ΤΡΙΑαπό το κατάστημαTOUCH
DENIM με εμπειρία, γνώση αγ-
γλικών και H/Y, έως 40 ετών.
Τηλ.:6932627614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΙατρικόΔι-

αγνωστικό Κέντρο «ΠΑΝΑΓΙΑ»
υπάλληλος γραφείου για γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Γνώσεις
μηχανογράφησης ηλεκτρονικού
υπολογιστή και λογιστικής είναι
ευπρόσδεκτες. Αποστολή βιο-
γραφικών στο emai: lpanagia.
epe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  μηχανικός-ηλε-

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙαπόεταιρίαταπητοκαθαρισμών:εργατοτεχνί-
της,1άτομογιαγραμματειακήυποστήριξη(γνώσηΑγγλι-
κής γλώσσας και υπολογιστή) και οδηγόμε ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Πληρ. τηλ.:
6974814606&6974312313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ για εργασίασε τυ-
πογραφείοστηνΠτολεμαϊδα,μεεμπειρίαστηνεκτύ-
πωσηOFFSETκαιευρύτερεςγνώσεις-εμπειρίαστις
γραφικέςτέχνες.Μισθόςικανοποιητικός.

Βιογραφικά:apougaridis@gmail.com
Τηλ.Επικοινωνίας:6983623212

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων – εργατοτεχνίτης
αυτοκινήτωνμε τουλάχιστον 5ετή εμπειρία γιασυνεργείο
αυτοκινήτωνστηΒέροια.Πληρ.Τηλ.6977354180.

Α π ό  τ η ν
TASTY FRUIT 
O.E. εξαγωγική
εταιρία τυποποί-
ησης φρούτων
καιλαχανικώνΖΗΤΕΙΤΑΙΤεχν.ΤροφίμωνήΓεωπόνοςμε
άριστη γνώση τηςΑγγλικής γλώσσας, όρεξη για δουλειά
απόηλικία24-30ετών,κατάκύριολόγοάνδρας.Τηλ.επι-
κοινωνίας6945105091.

Θέσειςεργασίαςσενέοκατάστημα
αλυσίδαςκαφέστηΒέροια

Ζητούνταιάτομαγιαεργασίααπόγνωστήαλυσίδακαφέ,που
θαλειτουργήσειπαράρτημάτηςστηνΒέροια.

Προσφερόμενεςθέσειςεργασίας:
-Υπεύθυνουκαταστήματος
-Barista
-Delivery

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
civeroiaraktivan@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εφημερίδα «ΛΑΟΣ» 
νέος με δίπλωμα μοτοσυκλέτας και 
αυτοκινήτου, με ανάλογη εμπειρία, 
για τη διανομή της εφημερίδας (για 

μόνιμη απασχόληση).
Τηλ.:6974030005.

HTSAVDARIDIS PACKAGING,εταιρίαμεηγετικήθέσηστον
κλάδοτωνυλικώνσυσκευασίας,μεέδραστοΤρίλοφοΗμαθίας,επι-
θυμείναεντάξειστοανθρώπινοδυναμικότης:

ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΩΝΧΑΡΤΟΤΕΛΑΡΩΝ
Απαιτούμεναπροσόντα:
-Προϋπηρεσία2-3έτησεδιαμορφωτικέςμηχανέςχαρτοτελάρων
-Ειδίκευση-Εμπειρίαστοχώροτηςσυσκευασίαςαγροτικώνπρο-

ϊόντων
-ΕκπληρωμένεςΣτρατιωτικέςυποχρεώσεις
-Ομαδικόπνεύμα,ΤεχνικέςΙκανότητες
Θασυνεκτιμηθούν:Προηγούμενηαντίστοιχηεμπειρία,μηχα-

νολογικέςκαιηλεκτρολογικέςγνώσεις,χειρισμόςηλεκτρονικού
υπολογιστή,αγγλικήςγλώσσας

Αποστολήβιογραφικούστοemail:tsavdaridis@vernet.gr
ΗΕταιρίαπροσφέρεισυνεχήεκπαίδευσηκαιπροοπτικέςεξέλιξης

ΑΠΟΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος-υπεύθυνη
για γραμματειακή υποστήριξη με άριστες γνώσεις
υπολογιστώνPCs& συστημάτωνPCs καθώς και
άριστεςγνώσειςΑγγλικών.ΗΕταιρίαπροσφέρειΙ.Χ.
και κινητό τηλέφωνο.Βιογραφικάστο: dimis2010@
gmail.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΩΡΟΛΟΙ69τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ45000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ1ΔΣΚοτυ201057τ.μΑ.Θ.48000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,26000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85+50τ.μ3ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης
30000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μ
Οικ.200τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ
70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
ΑΣΤΙΚΑ2οςχ.ασανσερ,ευρυχωρο95τ.μκοπλαμ,Ανεξ.
Θερμ.37000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ106τ.μδιαμπερες,κοπλαμ,Θεα,Α.Θ.81500€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση65000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ26000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι25000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ50000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ110τ.μΑνεξ.θερμ.κοπλαμ,διαμπερες,3ΔΣΚ57000€
ΔΙΟΡΟΦΟπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟ110τ.μ2ΔΣΚ,Αυτ.Θερμ.ηλιακος,κοπλαμ,360€
ΕΛΗΑ80τ.μ2ΔΣΚ,Τζακι.Ωρ/ση,αποθηκη,παρκιγκ400€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη
1200ΕΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαη
καλλιεργειες17000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη80000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο12000€

ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΜΕΣΣΗΑγροοικοπεδοεντοςοικισμου9000τ.μ4000τοστρεμμα
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ0201000τ.μ100000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€
ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο4στρσεασφαλτομεκτισματασοβα-
ρεςπροτασεις
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικο
μόνο23000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

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

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

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ



κτρονικός, με γνώσεις υπολο-
γιστών και αγγλικής γλώσσας,
για πλήρη απασχόληση.Αντι-
κείμενο: ιατρικά μηχανήματα.
Έδρα εταιρείαςΑγκαθία Ημα-
θίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας
:6985996674.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος ερ-
γάτης από εταιρία κρεάτων
γ ια μόν ιμη εργασία.  Πληρ.
2332042608–2332041875.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :  1) χειριστής

αντλίας μπετόν, 2) χειριστής
Wagondrill,3)χειριστήςDumper
για μόνιμη εργασία στη Βέροια.
Τηλ.:2331021904κ.Κώστας.

ZHTEITAI βοηθός λογιστή
για εργασία σε λογιστικό γρα-
φείο.Απαραίτητη, τριετής του-
λάχιστον προϋπηρεσία. Τηλέ-
φωνο: 2331021106. Αποστο-
λή βιογραφικών στο ygronat@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομοως  βοηθός

λογιστήγιαεμπορικήεπιχείρηση
με τριετή τουλάχιστον προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση  καθώς
και άριστη γνώση αγγλικών σε
επίπεδο επικοινωνίας και προ-
αιρετικά   επικοινωνία σε μια
τουλάχιστον γλώσσα ακόμα κα-
τά προτίμηση  ιταλικών ή γερ-
μανικών καθώς και πολύ καλές
γνώσειςMicrosoft Office (Excel
,Word ,Outlook). ΑΠΟΣΤΟΛΉ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΏΝ  ΣΤΟ email :

olympialandike@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φρο-

ντίδα γερόντων για κάποιες ώ-
ρες ή και για 24ωρη βάση, κα-
θαριότητα σπιτιών, γραφείων
καισκάλες.Τηλ.:6940998054.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICU: καροτσάκι (χειμωνιά-

τικο-καλοκαιρινό),καλαθούναμε
βάση, τραπεζάκιφαγητού, κάθι-
σμα αυτοκινήτου και 2 ποδήλα-
τα παιδικά σε πολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

1)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα125
μ2  1ος όροφος  4ΔΣΚΧΛΚ

WCΑΠδιαμπερές110.000€

2)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα90
μ23οςόροφος2ΔΣΚΧΛΚΑΠ

θ.σταθ.ατ.λέβητας82.000€

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
90μ21οςόροφος2ΔΣΚΤΛΚ

48.000€Καλλιθέα

4)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα68
μ2  2ος όροφος λούξ τζάκι

ατ, θερμ.αποθήκηθ.σταθμ.

65.000€

5)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διαμέρισμα85
μ2  4ος2ΔΣΚΧΛΚατ. θερμ.

κέντρο55.000€

6)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Μονοκατοικία
90μ2εντόςοικοπέδου800μ2

σούπερλούξ80.000€

7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

30.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα
100 μ2 3ος όροφος κέντρο

50.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Διώροφο κτί-
σμαεντόςοικοπέδου900μ2

40.000€

10)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο287
μ2μεθέα40.000€

11)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο110
μ2κέντρο75.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα
118μ2 κέντρο (νοικιασμένο)

140.000€

13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444μ2Γιοτζαλίκια

14)ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Οικόπεδο409
μ2Γιοτζαλίκια

www.mesitikoveria.gr
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Η ΤΟΥΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-
ΔΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.ζητάΜηχα-
νικόαυτοκινήτωνγιαπλήρη
απασχόληση. Τηλ.: 23310
62780&6978770066.

Ζαχαροπλάστης
Η εταιρία PainiΑ.Ε. επιθυμεί να

προσλάβει ζαχαροπλάστη, έδρα εργα-
σίαςΒέροια

ΑπαραίτηταΠροσόντα
•Τουλάχιστον 3 χρονιάπροϋπηρε-

σίασεανάλογηθέση (παραγωγήγλύ-
κων)

•ΓνώσηH/Y
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-

χρεώσεις
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Προθεσμίαυποβολήςαίτησης:25/2/2021
ΑποστολήΒιογραφικού:info@panini-foods.gr

Τεχνολόγος Τροφίμων
ΗεταιρίαPainiΑ.Ε.επιθυμείναπροσλάβειτεχνολόγοτροφίμων
ΑπαραίτηταΠροσόντα
•ΓνωσηλογισμικώνπρογραμμάτωνERP
•Τουλάχιστον5χρονιάπροϋπηρεσίασεανάλογηθέσηστο το-

μέατωντροφίμων
•Πτυχίοτριτοβάθμιαςεκπαίδευσης
•Εξαιρετικάεπικοινωνιακάχαρακτηριστικά

Παρέχονται
•Αποδοχέςανάλογαμεταπροσόντα
•Άριστοπεριβάλλον
•Προοπτικήεξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού: info@panini-foods.gr

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

Τοκονσερβοποιείο–χυμοποιείο«ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ»στηΒέροιαανα-
κοινώνειπωςδέχεταιαιτήσειςγιαπρόσληψηεποχιακούπροσωπικού
Εργάτες/ΕργάτριεςκαιΧειριστέςΚλαρκ/ΒοηθοίΧειριστέςΚλαρκ
γιατηθερινήπερίοδο2021.

ΜπορείτενακάνατεΑΙΤΗΣΗ:
•προσκομίζονταςταπαρακάτωδικαιολογητικάστηνεταιρεία(Σιδ.

ΣταθμόςΒέροιας)
ΔΕΥΤΕΡΑμεΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9:30-14:30ή
•αποστέλλονταςταπαρακάτωδικαιολογητικάστοemail:hr@aqf.gr
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ:
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Για την 199η  Επέτειο 
του Ολοκαυτώματος

«Η ημέρα της Επετείου του 
Ολοκαυτώματος αποτελεί ορό-
σημο και ημέρα βαθιάς ιστο-
ρικής μνήμης για την Ηρωική 
μας Πόλη.  Με σεβασμό και 
συγκίνηση 199 χρόνια μετά, 
αποδίδουμε φόρο τιμής στους 
προγόνους μας που θυσιά-
στηκαν με αυταπάρνηση, α-
ντιστεκόμενοι στον οθωμανικό 
στρατό. 

Κρατάμε ως φυλακτό, στην 
ψυχή μας, τη δύναμη και το 
σθένος  των αγωνιστών,  που  
προτίμησαν να πεθάνουν, πα-
ρά να αλλαξοπιστήσουν για να 

είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Με βαθιά συγκίνηση, τιμούμε τις ηρωίδες  Ναουσαίες γυναίκες 

που θυσιάστηκαν  μαζί με τα παιδιά τους το 1822.  Τις γυναίκες 
που προτίμησαν την παγωμένη «αγκαλιά» του ποταμού,  πέφτο-
ντας στα αφρισμένα νερά της Αράπιτσας, επιλέγοντας τον θάνατο 
από τη σκλαβιά και την ατίμωση.

Υποκλινόμαστε  ευλαβικά στις Ηρωίδες και τους Ήρωες μας, 
που με τις θυσίες, τον αγώνα και την δίψα τους για την ελευθερία, 
ανέδειξαν τη Νάουσα ως έναν ευλογημένο  τόπο -  σύμβολο του 
αγώνα, της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης.

Η επέτειος για τον Χαλασμό της Νάουσας είναι ημέρα μνήμης 
και αναστοχασμού, καθώς οι θυσίες των προγόνων μας υπενθυμί-
ζουν ότι  με αποφασιστικότητα, ενότητα και αλληλεγγύη, μπορούμε 
να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τις δυσκολίες για ένα καλύτερο μέλλον 
των παιδιών  και των οικογενειών μας.

Χρόνια Πολλά Νάουσα!»
Ο Δημάρχος Η.Π. Νάουσας 

Νικόλας Καρανικόλας

Μήνυμα για την 
επέτειο Ολοκαυτώματος 

της Νάουσας
Η Νάουσα τιμά σήμερα 

το Ολοκαύτωμά της. Τον 
ξεσηκωμό της κατά των 
Τούρκων κατακτητών που 
οδήγησε στην καταστροφή 
της τον Απρίλη του 1822.

Η μαρτυρική θυσία 
των κατοίκων της αποτελεί 
πράξη ανδρείας και αντί-
στασης ενάντια στην υπο-
δούλωση και τον ευτελισμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας. Συνθέτει μια από τις 
πιο λαμπρές σελίδες της 
ιστορίας της Εθνεγερσίας 
του 1821. Προβάλλει την 
μεγάλη αξία της Ελευθερί-

ας ως υπέρτατου αγαθού του Ανθρώπου.
Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη όσων 

θυσιάστηκαν στους αγώνες του Έθνους για να μπορούμε εμείς σή-
μερα να απολαμβάνουμε τη ζωή μας σε καθεστώς Ελευθερίας και 
Ανεξαρτησίας.

Χρέος μας να συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία του αγώ-
να για τα πανανθρώπινα ιδανικά της ελευθερίας, της πίστης και της 
ανεξαρτησίας της χώρας μας, τιμώντας και προβάλλοντας τις θυσίες 
και τις αξίες των προγόνων μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο 
αγώνας για Ελευθερία, Ισότητα και Δικαιοσύνη είναι πάντα επίκαιρος 
και συνεχής.

Φρόσω Καρασαρλίδου
Βουλευτής Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Τα 199 χρόνια από το Ολοκαύτωμά της, τίμησε την Κυριακή
 του Θωμά, η Ηρωική πόλη της Νάουσας

-Παρουσία του Υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου και της Προέδρου της Επιτροπής  
«Ελλάδα 2021», Γιάννας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη

Με επισημότητα και λαμπρότητα 
πραγματοποιήθηκαν, την Κυριακή 9 
Μαΐου, οι εκδηλώσεις  για την 199η Ε-
πέτειο του Ολοκαυτώματος της πόλης 
της Νάουσας, παρουσία του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών, Φορολογικής  Πολιτι-
κής και Δημόσιας Περιουσίας Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου  ως Εκπροσώπου 
της Κυβέρνησης και της Προέδρου της 
Επιτροπής  «Ελλάδα 2021»  Γιάννας 
Αγγελοπούλου  - Δασκαλάκη. 

Μετά την επίσημη Δοξολογία στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χώρο Θυσίας τελέστηκε 
Τρισάγιο και ακολούθησε η ρίψη στεφάνου στο βάραθρο της Αράπιτσας 
από τον κ. Βεσυρόπουλο και την κ. Αγγελοπούλου  και κατάθεση στεφά-
νου στο μνημείο από τους επισήμους, ενώ στη συνέχεια έλαβε χώρα  η 
αναπαράσταση της θυσίας των γυναικών. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συγγραφέας, ιστοριοδίφης 
Δημήτρης Ευαγγελίδης, Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική Εταιρεία Νάου-
σας, ενώ την Μακρυνίτσα τραγούδησε η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου 
Νάουσας. 

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν,  επίσης, ο βουλευτής Ημαθίας  της 
ΝΔ Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλή-
νων, ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η βουλευτής 
Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ Φρόσω Καρασαρλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης, Κώ-
στας Καλαιτζίδης, ο Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, εκπρόσω-
ποι του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, των Διευθύνσεων  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Αντιδήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων. 

Την Πρόεδρο της Επιτροπής  «Ελλάδα 2021»  Γιάννα Αγγελοπούλου  
- Δασκαλάκη υποδέχτηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Δημαρχείο, ο 
Δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας,  ο οποίος ευχαρίστησε την 
κ. Αγγελοπούλου για την παρουσία της στην πόλη και στις επετειακές 
εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος, καθώς και για τη στενή συνεργασία η 

οποία οδήγησε στην απόφαση της Επιτροπής 
να χρηματοδοτήσει πρόγραμμα του Δήμου 
με τον τίτλο «Ιχνηλατώντας τα χνάρια της 
παράδοσης της Νάουσας. «Στόχος αυτού του 
προγράμματος είναι να αναδείξουμε τις ρίζες 
μας, να κοιτάξουμε κατάματα το μέλλον και να 
ενδυναμώσουμε την ταυτότητα μας» τόνισε ο 
κ. Καρανικόλας. 

Σε δηλώσεις της  η  Πρόεδρος της Επι-
τροπής  «Ελλάδα 2021» μεταξύ άλλων υπο-
γράμμισε : «Στη Νάουσα σκέφτηκαν με αυτή 
την πρόταση να προβάλλουν το παρελθόν, 

να δείξουν όλα τα επιτεύγματα αυτού του τόπου που είναι ουσιαστικά 
επιτεύγματα των ανθρώπων. Γι αυτό λέω ότι είναι η επιτομή της στρατη-
γικής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», το να μνημονεύουμε το παρελθόν, 
να μαθαίνουμε από τα προηγούμενα και αυτά να μας δίνουν αφορμή να 
προχωρήσουμε τη ζωή μας στο μέλλον».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής  «Ελλάδα 2021» κ. Γιάννα Αγγελοπούλου 
- Δασκαλάκη  επισκέφτηκε επίσης το Δημοτικό Πάρκο Νάουσας και  τη 
φωτογραφική εγκατάσταση στα νερά της λίμνης της φωτογράφου Κατερί-
νας Καμπίτη, τη  Σχολή του Αριστοτέλη όπου ξεναγήθηκε από την  προϊ-
σταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη και στη 
συνέχεια επισκέφθηκε  το Οινοποιείο - Αμπελώνα «Κτήμα Κυρ Γιάννη», 
στο Γιαννακοχώρι Νάουσας.

Επετειακά δώρα του Δήμου στην πρόεδρο της «Ελλάδα 2021»
Κατά την επίσκεψη της κ. Αγγελοπούλου στο Δημαρχείο της Νάουσας, 

τα δώρα που της προσφέρθηκαν ήταν τα ακόλουθα: μία πόρπη (ζώνη) 
από παραδοσιακή φορεσιά Ναουσαίας, ένας Πρόσωπος Γενίτσαρου, 
καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, βιβλία και λευκώματα για την 
ιστορία της Νάουσας  κ..α.

Επίσης   ο δήμαρχος κ. Καρανικόλας προσέφερε αναμνηστικό δώρο 
ένα κομμάτι από την capsule συλλογή «Thourios» του Nevro Blazer  αφι-
ερωμένη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση:   Το μακρύ γιλέκο “Πισλί.

Δήλωση Άγγελου Τόλκα, 
πρώην υφυπουργού για την 199η επέτειο 

του Ολοκαυτώματος της Νάουσας
 199 χρόνια μετά από τη μεγάλη θυσία 

τιμούμε το Ολοκαύτωμα της Ηρωικής μας Πό-
λης με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς η πανδημία 
ορίζει να ενεργούμε με περίσκεψη.

 Ο νους μας είναι στους προγόνους μας 
που αγωνίστηκαν για την ανθρώπινη ζωή και 
την αξιοπρέπεια. Που παρέθεσαν τον απερί-
γραπτο ηρωισμό τους μπροστά σε έναν άνισο 
στρατό, στη φωτιά, στον χαλασμό. 

Η γενναιότητα, η δίψα για ελευθερία ήταν 
τόσο μεγάλη που οι Ναουσαίες Ηρωίδες και οι 
Ναουσαίοι Ήρωες δεν υπολόγισαν τίποτα κι έ-
δωσαν τα πάντα. Ο αγώνας τους αποτελεί ένα 
σημείο δόξας για την ελληνική ιστορία, για την 
συλλογική μνήμη, για τον πατριωτισμό μας.

Το Ολοκαύτωμα, διαχρονικά, στέλνει πολ-
λαπλά μηνύματα.

Ορίζει το χρέος μας να δημιουργήσουμε 
για τη νέα γενιά μια κοινωνία με σεβασμό στο συνάνθρωπο, χωρίς ανισότητες και 
αδικίες. Με αισιοδοξία, ελπίδα και έναν νέο Πατριωτισμό σε έναν κόσμο διαφορε-
τικό που αλλάζει ταχύτατα.

Αποτελεί, ταυτόχρονα, για τη Νάουσα, το πιο ισχυρό αρχέτυπο που καθόρισε 
τη νοητική προδιάθεση, τις κοινές αξίες, τις πεποιθήσεις μας.   

Ο τόπος αυτά τα 199 χρόνια έχει δοκιμαστεί σκληρά, έφτασε πολλές φορές 
στα όριά του. Πέσαμε αλλά ξανασηκωθήκαμε, μεγαλουργήσαμε και γίναμε πρω-
τοπόροι αλλά και ολιγωρήσαμε ή χάσαμε τον προσανατολισμό μας.

Η μοίρα μας είναι στα χέρια μας με την προϋπόθεση να ξανακοιταχτούμε στα 
μάτια, να ξαναδούμε τον τόπο μας, να διευρύνουμε την κοινωνία μας πέρα από 
τους εαυτούς μας.

Ο αναστοχασμός των 199 ετών, λίγο πριν τη συμπλήρωση δύο αιώνων 
από το Ολοκαύτωμα της πόλης μας, ας γίνει η αφορμή για την αρχή μιας νέας 
πορείας, μιας νέας πρότασης για την πόλη μας, της Νάουσας της ακμής και της 
προόδου. 
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