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Βασίλης Παπαδόπουλος και Νίκη 
Καρατζιούλα στον ΑΚΟΥ 99,6 για 

την κακοκαιρία στην Ημαθία

Μη σε βρει 
και με την πιτζάμα...

Της Σοφίας Γκαγκούση

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας καλεί 
τοπικούς καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα 
και ομάδες, να υποβάλλουν προτάσεις 

συμμετοχής στις δράσεις της

Για τον Γιώργο Χιονίδη
Γράφει ο Δημήτρης Τόλιος
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Η νέα σύνθεση της Διοίκησης

Αετοί Βέροιας
Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
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 ενίσχυση
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Έχουν ευθύνη οι εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας για το 

τηλεπικοινωνιακό μπλακαουτ;;;
  Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπίστωσα ότι η περιπέτεια 
της διήμερης κακοκαιρίας έβγαλε συμπεράσματα που θα 
είναι χρήσιμα για το μέλλον. Ο τομέας των επικοινωνιών 
είναι σε πρώτη προτεραιότητα και αναμένεται πρωτοβουλία 
από τον αντιπεριφερειάρχη Κ. Καλαϊτζίδη για την χρήση 
συστημάτων επικοινωνίας που δεν θα επηρεάζονται από 
διακοπές ρεύματος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 
αντιδήμαρχος Βέροιας Β. Παπαδόπουλος που άνοιξε ένα 
πολύ σοβαρό θέμα. Την ευθύνη των εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας σε περιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων 
και καταστροφών να διατηρούν τις υπηρεσίες τους σε 
λειτουργία για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την 
διευκόλυνση του συνεργείων που επιχειρούν. 
  Είναι δεδομένο ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι 
από τις πλέον επικερδείς επιχειρήσεις, ενώ σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι κάνουν χρήση των συχνοτήτων, που 
είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει να τεθούν πλαίσια  
υποχρεώσεων τους για την αντιμετώπιση δύσκολων 
καταστάσεων. Δεν είναι δυνατό να επενδύουν εκατομμύρια 
στην εξέλιξη των δικτύων και καταστημάτων τους και να 
μην φροντίζουν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να 
υπάρχει για ένα χρονικό διάστημα εφεδρική τροφοδοσία 
των κεραιών τους. 
  Μήπως θα πρέπει με τέτοιες αφορμές να ξεκινήσει πίεση 
προς αυτή την κατεύθυνση;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Ερμύλου, Στρατονίκου, Μαξίμου

«Απελευθερώθηκε»,αλλάπαραμένεικλειστή
ηιρλανδικήδιάβασητηςVENUS

Άμεσηκαιέμπρακτηήταν
ηαπάντησητωνΤεχνικώνΥ-
πηρεσιώντουδήμουΒέροιας
στο χθεσινό(Τετάρτη 12/01)
«Λαϊκό μας» για την υπερ-
χειλισμένη και επικίνδυνη ιρ-
λανδική διάβαση κοντά στις
εγκαταστάσεις της VENUS.
Υπήρξε άμεση παρέμβαση
για την «απελευθέρωση»
της, αλλά όπως μας επεσή-
μανε ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χοςΑλέξηςΤσαχουρίδηςθα
παραμείνει κλειστή για την
ασφάλειατωνοδηγών.

Εμείςνασυμπληρώσουμε
ότι θα πρέπει και μελλοντι-
κά να εφαρμοστεί το εποχι-
κό κλείσιμο των ιρλανδικών
διαβάσεων για να έχουμε το
κεφάλιμαςήσυχο…

Παράτασητων
μέτρωνγιαμία
βδομάδα

Παράταση των μέτρων αποφα-
σίστηκε μετά τη χθεσινή συνεδρί-
αση της Επιτροπής Εμπειρογνω-
μόνων. Κατόπιν τούτου, σε ανα-
κοίνωσή του το υπουργείοΥγείας
αναφέρειλιτά:

«ΤηνΤετάρτη 12/1, συνεδρίασε
ηΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνωντου
υπουργείουΥγείας,προκειμένουνα
εξετάσει τα νεότερα επιδημιολογικά
δεδομένα της χώρας.Αποφασίστη-
κεταμέτραπουισχύουν,ναπαρα-
ταθούνγιαμιαεβδομάδα».

Πόρτα-Πόρτα η Πολιτική Προστασία
στους εγκλωβισμένους…που δεν αφήνουν το Σέλι!

Από το βράδυ της Τρίτης έγιναν οι πρώτες προσεγγίσεις σε αποκλεισμένους 
κατοίκους στο Σέλι, ενώ από χθες το πρωί(Τετάρτη) συντονισμένα η Πολιτική 
Προστασία του Δήμου Βέροιας και της Π.Ε. Ημαθίας χρησιμοποιώντας ως 
«οδηγό» τον Γιώργο Φαρσαρώτο, πήγαν κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα στα απο-
κλεισμένα σπίτια  του χωριού.  Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε παρα-
μένουν στο χωριό περίπου 40 κάτοικοι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι δεν είχαν 
ρεύμα, τηλέφωνο και σε κάποιες περιπτώσεις και νερό, δεν επιθυμούσαν να 
μεταφερθούν από τα σπίτια τους! Χρειάστηκε σε μια περίπτωση να μεταφέρουν 
φάρμακα, ενώ ζήτησαν να μεταφέρουν νέα προς τους συγγενείς τους, αφού δεν 
έχουν δυνατότητα επικοινωνίας.  Πάντως όπως ανέφεραν κάποιοι έχουν ξύλα για 
το τζάκι, νερό και τρόφιμα για πολλές εβδομάδες και μάλιστα χωρίς επικοινωνία 
είπαν ότι περνάνε τέλεια! 

Μη σε βρει
και με την πιτζάμα…

ΤηςΣοφίαςΓκαγκούση
Καιεκείπουκάθεσαιχαλαράστονκαναπέμετάα-

πόμιαακόμηδύσκολημέρα,εκείπουχαζοβλέπειςτη-
λεόρασηκαιτοκεφάλιπέφτειστουςώμουςκαιτινάζεταιπουκαιπουσανναπηδάςτοχαντάκι,νάσουτα5,5ρίχτερ.
Κοκκαλώνεις…ηκόρητουματιούπαθαίνειδιαστολήτάλιρο,ψάχνειςγιαίχνηστοφωτιστικόκαι…τιέγινεβρεπαιδιά;

Σεισμός; Αλήθεια τώρα;Τοέζησαδιαζώσηςήμε τηλε-όραση;Κινητόγρήγορα…facebook, twitterότιδιαθέτεις
πρόχειρο τέλοςπάντων καιώ ναι, συνέβη!Κουνήθηκες, ταρακουνήθηκες, την είδες και τηνάκουσες κανονικά την
ταλάντευση! Ακολουθούναστραπιαίοιπροβληματισμοίκαιερωτήματα:Πόσοαπέχωαπότηντραπεζαρία;Πουέχω
σφυρίχτρακαιφακό,ταπήραταβραδινάμουχάπια,πόσαμέτραείναιηκαμάρασπιτιούμεγύψινο;Κιενώοσεισμός
έχειαισίωςσταματήσει, εσύέχειςκαταπιεί ένανΕγκέλαδοστοστομάχιπουδενησυχάζειμε τίποτα.Σηκώνεσαιγια
νερόκαιπερνάςαπόκαθρέφτη.

Τι;Μετιςπιτζάμες;Πανικός…Ναξαναγίνειλέεισεισμόςκαινασεβρειορίχτερότινάναι…Ναχρειαστείνακα-
τέβειςστοπάρκομε«στολή»αρκουδάκιακαιγατούλεςαπότολαιμόμέχριτηνκάλτσα.Εόχι,θάρροςκαιάνοιξετην
ντουλάπα,ντύσουσενιαρίσου,βάλεκινητόκαιπορτοφόλισετσαντάκικαιέσωέτοιμος-η…

Δενθέλειπολύ….Μεκάτιτέτοιακάνειχάζιοεγκέλαδοςκαιτοφέισμπουκ!
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Απεβίωσε σε ηλικία 
86 ετών ο γιατρός 
Ιωάννης 

Σαρηγιαννίδης
Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο γιατρός Ιωάννης Σαρη-

γιαννίδης.  Ο γνωστός παθολόγος, υπηρέτησε επί σειρά 
ετών το τότε ΙΚΑ, όπου διετέλεσε και διευθυντής.

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 13 ιανουαρίου 2022 στις 
3:30 μ.μ. ενώ η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον 
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου (Πολιούχου) Βέροιας. Η σορός 
θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.

Βασίλης Παπαδόπουλος και Νίκη Καρατζιούλα 
στον ΑΚΟΥ 99,6 για την κακοκαιρία στην Ημαθία

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δ. Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος και η ειδική συνεργάτης 
της Π.Ε. Ημαθίας Νίκη Καρατζιούλα μίλησαν στην ραδιοφωνική εκπομπή «Λαϊκά και Αιρετικά» του 
ΑΚΟΥ 99.6, με τους Ζήση Μιχ. Πατσίκα και Νίκο Βουδούρη την Τετάρτη 12/1/2022, σχετικά με την δύ-
σκολη κατάσταση που κλήθηκαν Δήμος και αντιπεριφέρεια Ημαθίας να αντιμετωπίσουν στο Σέλι, με τα 
χιόνια, αλλά και πεδινές περιοχές, με τις πλημμύρες. 

Τόσο ο Βασίλης Παπαδόπουλος, όσο και η Νίκη Καρατζιούλα αναφέρθηκαν στην επικρατούσα κα-
τάσταση, με το πολύ χιόνι, την διακοπή της ηλεκτροδότησης και τις προσπάθειες αποχιονισμού των 
δρόμων και απεγκλωβισμού κατοίκων. 

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δ. Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος έθεσε, μεταξύ άλλων, 
δύο ζητήματα. 

Πρώτον, το γεγονός ότι παρά τις προειδοποιήσεις υπήρξαν πολίτες που ανέβηκαν στο Σέλι και στο 
Ξηρολίβαδο απροετοίμαστοι, σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς καν αντιολισθητικές αλυσίδες. 

Δεύτερον, επέρριψε άμεσα και ξεκάθαρα ευθύνες στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας που δεν φρόντι-
σαν να υπάρχει εφεδρική τροφοδοσία στις κεραίες τους, με συνέπεια, λόγω της διακοπής του ηλεκτρι-
κού ρεύματος να «νεκρώσουν» και οι επικοινωνίες. Αυτό είχε ως συνέπεια τόσο τα προβλήματα συντο-
νισμού και ενημέρωσης όσων επιχειρούσαν στο σημείο, αλλά και την στέρηση της δυνατότητας επικοι-
νωνίας των κατοίκων με δικά τους πρόσωπα που ανησυχούσαν ή τις αρχές σε περίπτωση ανάγκης.

Η ειδική συνεργάτης της Π.Ε. Ημαθίας και υπεύθυνη των δράσεων Πολιτικής Προστασίας Νίκη 
Καρατζιούλα έκανε ειδική αναφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα που κλήθηκε η Π.Ε. Ημαθίας να αντι-
μετωπίσει, παράλληλα με τον χιονιά στα ορεινά. Όπως ανέφερε, αν και είχαν γίνει όλο το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών σε ποταμούς και κανάλια, διαπιστώθηκε ότι 
υπήρξε υποχώρηση αναχωμάτων σε κοίτες ποταμών, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα σε οικίες και καλλιέργειες, ωστόσο εντοπίστηκαν εγκαίρως και επιδιορθώθηκαν. 

Αναφορά έκανε επίσης στις πολλές ενέργειες απεγκλωβισμού και μεταφοράς κατοίκων της περιοχής, 
σε συνεργασία και με τον Δήμο Βέροιας, ενώ αναφορικά με το ζήτημα της έλλειψης εύκολης επικοινω-
νίας λόγω των ανενεργών κεραιών κινητής τηλεφωνίας σημείωσε πως ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας 
Κώστας Καλαϊτζίδης θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα στο μέλλον, ενώ 
παράλληλα ευχαρίστησε της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας που με την συνδρομή τους περιόρι-
σαν το πρόβλημα στις επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις.

(δείτε το βίντεο στο laosnews.gr)

Νίκος Βουδούρης

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας  προσκαλεί μεμονωμένους καλ-
λιτέχνες  ( μουσικούς, χορευτές, εικαστικούς) , μουσικά σχή-
ματα και δημιουργικές ομάδες της πόλης να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στις καλλιτεχνι-
κές δράσεις της ΚΕΠΑ για το 2022

Η κάθε πρόταση θα υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail  
στην ηλεκτρονική δ/νση kepa@veriaculture.gr και θα περι-
λαμβάνει:

Tίτλο, περίληψη/περιγραφή της πρότασης
2. Αριθμό συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σύντομα βιο-

γραφικά στοιχεία ομάδας/καλλιτεχνών
3. Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες,video) ή σχετικό 

link με ανάρτηση υλικού
4. Τεχνικές απαιτήσεις
5. Οικονομική πρόταση και στοιχεία τιμολόγησης για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης
6. Στοιχεία επικοινωνίας
Η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει ως τις 10 Φε-

βρουρίου 2022. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιλογή 
των επικρατέστερων για πραγματοποίηση δράσεων.

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού
Ελευθέρια της πόλης
100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή
Μουσικό περίπτερο. Το Μουσικό Περίπτερο είναι μια 

κινητή σκηνή , ευέλικτη , που φιλοξενεί μουσικά ντουέτα ή 
τρίο , κυρίως νεαρών καλλιτεχνών . 

Νότες δροσιάς (μικρές συναυλίες έντεχνης, λαϊκής, ρε-
μπέτικης, παραδοσιακής, jazz, rock κ.λ.π.)

Απόκριες
Χριστούγεννα
Παγκόσμιες ημέρες
-Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
-Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας
-Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
-Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
-Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
-Παγκόσμια Ημέρα Χορού
-Διεθνής Ημέρα Γυναίκας
-Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού
   Κ.λ.π.

Πρόγραμμα Rapid Test
 στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια 
των δωρεάν δειγματοληπτι-
κών ελέγχων ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου του νέου 
κορωνοϊού SARS CoV–2 
στον Δήμο Βέροιας, από κλι-
μάκια της Κινητής Μονάδας 
του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

Η διαδικασία των δωρεάν 
rapid tests έχει προγραμμα-
τιστεί τις παρακάτω μέρες 
και ώρες στο ΚΑΠΗ Δήμου 
Βέροιας (Μαυρομιχάλη 14, 
έναντι Βήματος Απ. Παύλου):

Α π ό  τ η ν  Δ ε υ τ έ ρ α 
10.01.22 έως Παρασκευή 
14.01.22 από τις 8:30 έως τις 
15:00 και

Κυριακή 16.01.22 από τις 
8:30 έως τις 14:30.

Οι πολίτες θα πρέπει γνωρίζουν τo ΑΜΚΑ τους ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, κα-
θώς και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

*Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η ώρα προσέλευσης κοινού είναι αυστηρά έως τις 14:30 
γιατί οι δράσεις ολοκληρώνονται τις καθημερινές στις 15:00.

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας καλεί 
τοπικούς καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα 
και ομάδες, να υποβάλλουν προτάσεις 

συμμετοχής στις δράσεις της
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΣΠΥ-

ΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑ-
ΡΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 15/1 - Κυριακή 16/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο/Σκηνοθεσία: ΓΚΑΡΘ ΤΖΕΝΙΝΓΚΣ
Σκηνοθεσία: ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΙΛΒΕΡΜΑΝ
Σενάριο: ΤΖΟΝ ΦΡΙΝΚ

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
“Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα κι έτσι είναι η Σμύρνη μου, φω-

νακλού και ναζιάρα και κοσμοπολίτισσα, γιομάτη νοστιμιές, 
χαρές, μουσικές”

Προβολές στην Αίθουσα 1:   Κάθε μέρα 19.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

 Σενάριο: Μιμή Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin 
Sherman - Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο και θεατρικό έργο 
της Μιμής Ντενίση 

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, 

Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστασία Παντούση, 
Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης Εγγλέζος, 
Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργιογλου, Θοδω-
ρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan Skinner,  Δάφνη 
Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία Δραγούμη, Μανώ-
λης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian Roberson, Joanna 

Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  
Special guest stars: Jane Lapotaire, Susan Hampshire και 

ο Rupert Graves

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 18.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΤΖΟΝ ΓΟΥΑΤΣ
Σενάριο: ΚΡΙΣ ΜακΚΕΝΑ
Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΜΟΛΙΝΑ, ΤΖΟΝ ΦΑΒΡΟ, ΜΠΕΝΕΝΤΙ-

ΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ, ΤΖΕΪΜΙ ΦΟΞ , ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΤΖΕΪ ΚΕΪ ΣΙΜΟΝΣ, ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΓΟΥΟΝΓΚ, ΖΕΝΤΑ-
ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΝ, ΑΝΓΚΟΥΡΙ ΡΑΪΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΤΟΜΕΪ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 14/1 - Σάββατο 

15/1 - Κυριακή 16/1 στις 21.15 
Πέμπτη 13/1 – Δευτέρα 17/1 – Τρίτη 18/1 – Τετάρτη 19/1 

στις 20.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΜΑΤ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ & ΤΑΪΛΕΡ ΓΚΙΛΕΤ
Σενάριο: ΤΖΕΪΜΣ ΒΑΝΤΕΡΜΠΙΛΤ
Ηθοποιοί: ΝΙΒ ΚΑΜΠΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΝΕΤ, ΚΟΡΤΝΕΪ 

ΚΟΞ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΡΚΕΤ, ΚΑΪΛ ΓΚΑΛΝΕΡ, ΜΑΡΛΙ ΣΕΛΤΟ
   Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επι-

σκεφθείτε την σελίδα μας: www.cinestar.gr 
 Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρό-

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     13/1/22 - 19/1/22

Καθημερινά Rapid tests 
στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας 

 
Συνεχίζεται και την επόμενη ε-

βδομάδα η διενέργεια δωρεάν δειγ-
ματοληπτικών ελέγχων (rapid tests) 
στον γενικό πληθυσμό από τον Δήμο 
Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της επιδημιολογι-
κής επιτήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
θα βρίσκεται ολόκληρη την εβδομά-
δα στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (πλατεία 
Σιδηροδρομικού Σταθμού) από τις 
9:00 το πρωί έως και τις 14:30 το 
μεσημέρι.

Οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου επι-
κοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έως και την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, πραγμα-
τοποιήθηκαν συνολικά 672 rapid tests στο χώρο του ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας από 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων ανιχνεύτηκαν 64 θετικά.

Για τον Γιώργο Χιονίδη

Του Δημήτρη Τόλιου
Θα ήταν παράλειψη για το ιστορικό και φωτογραφικό αφιέρωμα στις δρα-

στηριότητες του τοπικού προσκοπισμου η μη αναφορά στον Γιώργο Χιονίδη. 
Με αφορμή την φωτογραφία της 15.10.2001 όταν προσκληθείς από την Ένωση 
Παλαιών Προσκόπων Βέροιας  υπό την προεδρία του Σπύρου Τελλίδη, μίλησε 
στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων κ Τεχνών για την επέτειο της απελευθέ-
ρωσης της Βέροιας από τον τουρκικό ζυγό, σε μια εκδήλωση συνεργασίας του 
Δήμου Βέροιας και των προσκόπων. Ο Γιώργος Χιονίδης (Ραχιά 1934),  γιος του 
πόντιου  δασκάλου Χαράλαμπου Χιονίδη είναι το ασύγκριτο  πνευματικό τέρας 
της βεροιώτικης διανόησης. Αξεπέραστος βεροιολάτρης, εραστής της Ερατεινής 
Ημαθίας, τον θυμάται η γενιά μου πάντοτε στις πολιτικές, κοινωνικές, νομικές, πο-
λιτιστικές επάλξεις. Οποτε προσκλήθηκε από τους προσκόπους στην Καστανιά, ή 
σε προσκοπική εκδήλωση ανταποκρίθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση. Ανθρωποι 
της εξέχουσας και ιδιαίτερης σε έκταση προσφοράς του Γιώργου Χιονίδη που 
αφιέρωσαν  κάθε ικμάδα του σώματος και του πνεύματος τους στην Ερατεινή 
Βέροια, θα πρέπει όσο ζούν, να τιμώνται, όχι μόνο με μια  πλακέτα ή μια τιμητική 
δεξίωση, αλλά με κάτι ξεχωριστό λχ μια ονοματοδοσία σε έναν κεντρικό δρό-
μο που να φέρει το όνομα τους, μια τιμητική θέση στα έδρανα  του δημοτικού 
συμβουλίου ή της εξέδρας των επισήμων η οποία θα παραμένει κενή ακόμη και 
όταν απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις ή συνεδριάσεις. Για να αναρωτιούνται οι 
νεότεροι και να μαθαίνουν οι επιγενόμενοι  γιατί είναι κενή η θέση και ποιός είναι 
ο απων τιμώμενος. Ο Γιώργος Χιονίδης εκτός από ιστορικός της Βέροιας, σπού-
δασε τις πολιτικές επιστήμες Πάντειο, άσκησε από το 1961 και για 3 δεκαετίες το 
δικηγορικό λειτούργημα, δημοσίευσε αναρίθμητα (χιλιάδες) άρθρα στον ημερήσιο 
και στον περιοδικό και διεθνή  Τύπο, υπήρξε ο πρώτος διευθυντής σύνταξης της 
εφημερίδος ΛΑΟΣ, κάτι που λίγοι γνωρίζουν, τον Αύγουστο του 1974 διορίστηκε 
από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας ως Νομάρχης Πιερίας, θέση στην οποία 
υπηρέτησε ως τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Στη συνέχεια, εξελέγη το 1974 
βουλευτής Ημαθίας με την Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις (από το 1976 ΕΔΗΚ).
[2] Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΚΟΔΗΣΟ, με το οποίο ήταν υποψήφιος στις ευρωε-
κλογές του 1981 και του 1984. Το 1994 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Βεροίας. 
Ανάμεσα στα άλλα ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας και της 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης της πόλης. Το σημαντικότερο βιβλίο του είναι η «Ιστορία 
της Βέροιας: της πόλεως και της περιοχής». (Βέροια, 1960). Το έργο του αναγνω-
ρίστηκε με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών, το 1995 αλλά και ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος του απένειμε το 1995  Οφίκιο του Άρχοντος  Νοτάριου 

 
(Στην φωτογραφία της 15.10.2001 από το αρχείο του Σπύρου Τελλίδη, 

εικονίζονται στη Στέγη Γραμμάτων  από αριστερά ο Πρόεδρος της Ενωσης 
Παλαιών Προσκόπων Βέροιας  Σπύρος Τέλλίδης και οι παλιοί πρόσκοποι 
Θανάσης Δημητριάδης (+)  Γιώργος Νουσιόπουλος ο οποίος παρουσίασε 
τον ομιλητή, η αδελφή του Γιώργου Χιονίδη , η θυγατέρα του Γιώργου Χιο-
νίδη, ο Γιώργος Χιονίδης , ο παλιός πρόσκοπος και αρχηγός του 2ου ΣΠ  
ξενοδόχος Γ. Δημόπουλος (ξενοδοχείο Πολυτίμη), η σύζυγος του Γιώργου 
Χιονίδη , οι παλιοί πρόσκοποι  Ιορδάνης Ριμπάς, (αρτοποιός φούρνος Κυ-
ριαζάκη) και ο Μέρκος Βαρακλής) . 

Η Βραβευμένη ταινία μικρού μήκους  
«ΑΔΑΜ» είναι πλέον διαθέσιμη στο κανάλι 
της Belladonna Pictures στο Youtube. Η 
ταινία γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2020 
στο τεχνητό φράγμα του Αλιάκμονα στην 
Βέροια και στο ρέμα Ορλιάς της Κατερίνης, 
σε συνεργασία με το Αμερικάνικο Κολλέγιο 
Ανατόλια και την MLS Innovation Inc.

Πρωταγωνιστούν Πέτρος Μαλιάρας και 
Πάνος Λεκός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σέ-
φερ. 

Περιγραφή: Με θέα το ποτάμι ο Αδάμ 
έρχεται στον κόσμο. Το πρώτο πράγμα 
που βλέπει είναι δύο χέρια να τον κρατά-
νε. Το πρώτο πράγμα που νιώθει είναι τα 
ίδια χέρια να προσπαθούν να τον πνίξουν 
μέσα στο παγωμένο νερό. Τελικά ο άντρας 
που προσπαθούσε να τον πνίξει, αποφασίζει να τον υιοθετήσει. Ο 
Αδάμ θα γνωρίσει τον κόσμο μέσα στο δάσος, γεμάτος ερωτήσεις 
και με θέα το ποτάμι, στο έλεος του νέου του πατέρα.  

Δείτε την ταινία δωρεάν: https:/ /www.youtube.com/
watch?v=QuQYbSPBty0 

Λίγα λόγια για την ταινία από την κριτική της Λίνας Μπάκου:
“Η ιστορία του Αδάμ ξεπηδάει από το ασυνείδητο του σκηνοθέ-

τη Γιώργου Σέφερ και αν και φαινομενικά απλή στη δομή της,  είναι 
περίπλοκη και πολυεπίπεδη στη σύλληψή της, αναφερόμενη στις 
σχέσεις πατέρα-γιου, εξουσίας, βίας, χειραγώγησης, σύγκρουσης 
γενεών, μοναξιάς και με ουσιαστικά ερωτήματα για τη θέση μας 
στο φυσικό περιβάλλον, το σύμπαν, την ίδια την ανθρώπινη φύση 
και τον ανθρώπινο πόνο.”

“ …το σύμπαν του Αδάμ είναι παράλογο και δυστοπικό, χωρίς 
σαφή όρια και χωρίς εξηγήσεις, γεννά πιο πολλά ερωτήματα και 
είναι φειδωλό στις απαντήσεις.  Ο αδιαμφισβήτητα ταλαντούχος 
Πέτρος Μαλιάρας, αποδίδει το ρόλο του μοναχικού άνδρα/πατέρα 
με αφοσίωση μεταφέροντας όλη την ωμότητα και σκληρότητα του 
χαρακτήρα του, μαζί με άγρια τρυφερότητα και πόνο, στα εκφρα-
στικά του μέσα -έκφραση, κινησιολογία, φωνή…Ο πρωτοεμφανι-
ζόμενος Πάνος Λεκός, μαθητής του πρώτου στις ερασιτεχνικές θε-
ατρικές ομάδες του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, στέκεται ισάξια στο πλευρό 
του δασκάλου του, αποδίδοντας τον εύθραυστο, ερευνητικό και εν 
δυνάμει επαναστάτη Αδάμ με σθένος και συγκρατημένο πάθος…”  

Συντελεστές:
Πρωταγωνιστούν: Πέτρος Μαλιάρας, Πά-

νος Λεκός. 
Σενάριο και Σκηνοθεσία: Γιώργος Σέφερ 
Διεύθυνση Φωτογραφίας και Χειρισμός 

Κάμερας: Φίλιππος Πριόβολος-Τασίκας 
Makeup και Σκηνικά: Χριστίνα Παπαθω-

μίδου
Βοηθός Makeup: Ελπίδα Κετίκογλου 
Ηχοληψία: Ευγένιος Βαρακλής, Σταύρος 

Κετίκογλου 
Μοντάζ: Γιώργος Σέφερ, Φίλιππος Πριό-

βολος-Τασίκας 
Μουσική Επιμέλεια: Ευγένιος Βαρακλής, 

Τάσος Σαρίογλου, Χαρίκλεια Ουρσουζιδου, 
Ηugh McDonald, Γιώργος Σέφερ 

Κοστούμια: Καταστήματα Lifestyle, ΔΗ-
ΠΕΘΕ Βέροιας

Άδειες Γυρισμάτων: Αλέξανδρος Καραγιαννίδης, Α. Καραντου-
μάνης 

Φύλαξη Χώρου: Δημήτρης Τσιναφορνιώτης, Κωνσταντία Κα-
ραφέτζου, Βασίλης Ζούρας, Ευριπίδης Κωνσταντινίδης, Γεώργιος 
Φίλιος 

Με την υποστήριξη των: 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια
MLS Innovation Inc. ΔΕΗ
Καταστήματα Lifestyle
ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας
Φαρμακείο “Μιμίκα Σίμου”
Φωτογραφείο “Αναστασία Ασικίδου”
Πυροσβεστική Βέροιας
Eugene Varaklis Sound and Technical Services.
Εφημερίδα «ΛΑΟΣ»
Ραδιοφωνικός Σταθμός «ΑΚΟΥ 99,6 FM»
Η Belladonna Pictures δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 

2019 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Ο 
«AΔΑΜ» είναι η δεύτερη ταινία μικρού μήκους της ομάδας, με-
τά το «Wreathless», το οποίο έκανε διεθνή πρεμιέρα στο Fort 
Lauderdale International Film Festival τον Νοέμβριο του 2020, 
αποσπώντας το βραβείο για την καλύτερη νεανική ταινία. 

«ΑΔΑΜ»: Κυκλοφόρησε η βραβευμένη ταινία μικρού μήκους 
που γυρίστηκε στις όχθες του Αλιάκμονα στη Βέροια



Τη νέα σύνθεση της Διοίκη-
σης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ανακοίνωσε σήμε-
ρα ο Περιφερειάρχης Απόστο-
λος Τζιτζικώστας.

 Η νέα σύνθεση της Διοίκη-
σης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει ως εξής:

 Τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες:
 -Ημαθίας: Κώστας Καλαϊτζί-

δης
-Κιλκίς: Ανδρέας Βεργίδης
-Θεσσαλονίκης: Βούλα Πα-

τουλίδου
-Πέλλας: Ιορδάνης Τζαμτζής
-Πιερίας: Σοφία Μαυρίδου
-Σερρών: Παναγιώτης Σπυ-

ρόπουλος
-Χαλκιδικής: Γιάννης Γιώργος
 Θεματικοί Αντιπεριφερειάρ-

χες:
 -Αντιπεριφερειάρχης Οικο-

νομικών και Προγραμματισμού – Αναπληρώτρια Περιφερειάρ-
χης: Αθηνά Αηδονά

-Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Κώστας 
Γιουτίκας

-Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων: Πάρις Μπίλλιας
-Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Με-

λίνα Δερμεντζοπούλου
-Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας: Γιώργος Κεφαλάς
-Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού: Αλέξανδρος Θάνος
-Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών: Σωκρά-

της Δωρής
-Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Άγγελος Χα-

ριστέας
 Τομεάρχες:
 -Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας: Σωτήρης 

Μπάτος
-Τομεάρχης Πολιτισμού: Κατερίνα Περιστέρη
-Τομεάρχης Διαπεριφερειακών Συνεργασιών: Βενιαμίν Κα-

ρακωστάνογλου
-Τομεάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Ντίνος Κούης

 -Για την Προεδρία της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλο-
νίκης προτείνεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Κίκης.

-Για την Προεδρία του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανι-
σμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Νίκος Τζόλλας.

-Για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Κέντρου Πο-
λιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Παντελής Καζαντζίδης.

 Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι Εντεταλμένοι Περι-
φερειακοί Σύμβουλοι και οι αρμοδιότητές τους ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το

άρθρο1369τουΑστικούΚώδικαότι:
Ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

Βασιλείου και της Δόμνας, το γένος Με-
λιοπούλου, που γεννήθηκε στη Βέροια 
και κατοικεί στα Ασώματα Βέροιας και 
η ΖΗΝΩΝΙΔΟΥΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του Γε-
ωργίου και της Μαρίας, το γένος Πα-
ρασκευοπούλου, που γεννήθηκε στην 

Κοζάνη και κατοικεί στους Αμπελόκηπους Θεσ/νίκης, 
πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει 
στο Δημαρχείο Βέροιας.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΜΩΥΣΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 
Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας το 
γένος Καφετζή που γεννήθηκε στο 
Μόναχο της Γερμανίας και κατοικεί 
στο Βισμπάτεν Γερμανίας και η ΟΡ-
ΦΑΝΙΔΟΥΑΘΗΝΑ του Δημητρίου και 

της Όλγας το γένος Αποστολίδη που γεννήθηκε στο 
Κρασνονταρ της Ρωσίας και κατοικεί στο Βισμπάτεν 
Γερμανίας πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο 
που θα γίνει στο Βισμπάτεν Γερμανίας.

«Η πολιτική 
της Κυβέρνησης 

θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί 

κωμικοτραγική, αν δεν 
ήταν τόσο επικίνδυνη!»

 Οι πολίτες βρίσκονται σε απόγνω-
ση και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης δε 
μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τα 
βασικά!

Οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις στα βα-
σικά καταναλωτικά αγαθά και την ενέρ-
γεια απειλούν άμεσα την κοινωνία. Οι 
νέες αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής 
αναμένεται να αγγίξουν το 20% και πα-
ρόλα αυτά η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει 
να αδιαφορεί προκλητικά. Ταυτόχρονα, 
οι εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος της 
ενέργειας έχουν οδηγήσει σε ακραία ε-
νεργειακή φτώχεια τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις.

Η πολιτική της Κυβέρνησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κωμικο-
τραγική, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνη!

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγει-
λαν μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών 
τους διέψευσε άμεσα. Σε ποια άλλη Κυβέρνηση επικρατεί τέτοια ασυνεν-
νοησία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες προτεί-
νει:

-Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ ώστε να αυξηθεί 
το εισόδημα των πολιτών.

-Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και κατάργηση εισφοράς αλληλεγ-
γύης έως τα 40.000 ευρώ.

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για πετρέλαιο θέρμανσης 
κατά 93%, για πετρέλαιο κίνησης κατά 20% και για βενζίνη κατά 50%.

-Μείωση τιμολογίων της ΔΕΗ ώστε να συμπαρασύρει και τους ιδιώτες 
παρόχους, και εξαντλητικούς ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

-Άμεση αντιμετώπιση του χρέους νοικοκυριών κι επιχειρήσεων που 
έχει δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας σύμφωνα με διαγραφές 
μέρους αυτού και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

-Έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση αγροτών.
Η υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί. Η χώρα χρειάζεται υπεύθυνη 

Κυβέρνηση με προτάσεις και λύσεις!
ΦρόσωΚαρασαρλίδου

Πρ.βουλευτήςΗμαθίαςτουΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Εμβολιασμοί με MODERNA 
στο Νοσοκομείο Νάουσας, 

μόνο τις Κυριακές 
του Ιανουαρίου 

Από τον  Διοικητή του Νοσοκομείου Νάουσας κ. Κωνσταντίνο Λυ-
κοστράτη

Ανακοινώνεται ότι στο  ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  του Νοσοκο-
μείου Νάουσας θα πραγματοποιούνται εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό 
covid-19 με το εμβόλιο MODERNA αποκλειστικά και μόνο τις Κυρια-
κές του Ιανουαρίου 2022 και συγκεκριμένα στις ακόλουθες ημερομη-
νίες: 16-1-2022, 23-1-2022, 30-1-2022

Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα 
https://emvolio.gov.gr 

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται από τους έμπειρους πλέον 
επαγγελματίες υγείας της Υγειονομικής Μονάδας Νάουσας και σύμ-
φωνα με τις οδηγίες και όλα τα μέτρα προφύλαξης που προβλέ-
πονται από τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα εγχειρίδια και σχετικά 
πρωτόκολλα. 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 
Η νέα σύνθεση της Διοίκησης 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες μας έχουν 

φάρμακα που δεν χρειάζονται  
και θέλουν   να τα  προσφέ-
ρουν στο  Γηροκομείο Βέροιας  
, το τηλέφωνο του Γηροκομεί-
ου Βέροιας είναι 2331024891.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 

13 Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Α-
θανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Θεόδωρος Παυλ. Παυλίδης σε 
ηλικία 88 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Τετάρτη 12 

Ιανουαρίου 2022 στις 11.00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στα Λευκάδια Νάουσας 
η Ιωάννα Α. Τσιάμη σε ηλικία 
67 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΠΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου Βέροι-
ας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μας συζύ-
γου, πατέρα, υιού, αδελφού 
και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΟΜΑΝΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα τέκνα 
Η μητέρα, 

Ο αδελφός, Τα ανήψια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι-
ας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του αγαπημένου μας 
ανηψιού, ξάδελφου και θείου

ΑΔΑΜ
ΜΗΤΡΕΓΚΑ

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

Οι θείες, 
Τα ξαδέλφια, 
Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Εξάμηνο Ιερό Μνημόσυνο 
μακαριστού Μητροπολίτου 
Κινσάσας κυρού Νικηφόρου  
Την Κυριακή 16 

Ιανουαρίου το πρωί 
στο Ιερό Προσκύνημα 
της Παναγίας Σουμε-
λά στο όρος Βέρμιο 
θα τελεστεί Αρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία 
ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. 
Παντελεήμονος.  

 Στο τέλος θα τε-
λεστεί το εξάμηνο 
μνημόσυνο του μακα-
ριστού Μητροπολίτου 
Κινσάσας κυρού Νικηφόρου, πνευματικού αδελφού του 
Μητροπολίτου κ. Παντελήμονος. 

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 15 Ι-

ανουαρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτίσ-
σης 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ-
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής

ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΧΡΥΣ.
ΚΑΠΕΤΗ

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

Ο σύζυγος, 
Τα παιδιά, Τα εγγόνια

Τα αδέλφια
Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελε-

ήμων: 
Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Επι-

σκοπικός Λόγος» και θα αναπτύξει το θέμα: «H προσδοκία των εθνών, ο Χριστός» 
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγιο-
λογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτη, μέσα 
από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook 
και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου το πρωί θα ιερουργήσει στο Ιερό Προσκύνημα της 
Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο, όπου θα τελέσει το εξάμηνο μνημόσυνο του 
μακαριστού Μητροπολίτου Κινσάσας κυρού Νικηφόρου. 

Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα λάβει μέρος στον Πολυαρχιερατι-
κό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιού-
χου Βεροίας.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίουτο πρωί θα λάβει μέρος στο Πολυαρχιερατικό Συλ-
λείτουργο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου 
Βεροίας και στην Ιερά Λιτανεία.

Τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ομιλιών «Αγι-
ολογία και ζωή» με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολι-
ούχου Βεροίας, μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη 
σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου στις 6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Εσπερινό και 
στην Παράκληση του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστο-
σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Για τον Βασίλη Μαγαλιό
Γράφει ο Αντώνιος Κ. Τσιπρόπουλος

«Αντίο Φίλε....»
Αγαπητε φίλε Βασίλη !
Πριν από καιρό μου ζήτησες να γρά-

ψω και να εκφωνήσω τον επικήδειο 
σου.Τότε με προβληματισες και σου 
υπέδειξα άλλο συγγενικό σου πρόσω-
πο,όμως την επιθυμία  σου την εξέ-
φρασες και στην κόρη σου και τελικά δε 
μπορούσα να την αγνοήσω. Γι αυτο και 
σήμερα ικανοποιω μια από τις τελευταί-
ες επιθυμίες σου και σε αποχαιρετω ως 
ένας από τους φίλους σου !

Πίστευε στην φιλία και προσπάθησε 
να μεταγγίσει και στα παιδιά του αυτο  
το πολυτιμότερο και υπέρτατο αγαθό 
της ζωής.

Είναι ένα από τα παιδιά του πολυτεκνου ιερέα του χωριού μας,του Παπα 
-Θωμά και από μαθητής άρχισε τους αγώνες του  και την προσφορά στον 
τόπο του.

Θα υπενθυμίσω , για τους νεώτερους κυρίως, μερικές μόνο από τις δράσεις 
και συμμετοχές του στην κοινωνία της Μελίκης.

Ποδοσφαιριστής της αθλητικής ομάδας «ΦΊΛΙΠΠΟΣ» Μελίκης και αργότερα 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Από τους πρωτοπόρους στη διοργάνωση του καρναβαλιού με ανταποκρί-
σεις σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας.

Γραμματέας της Κοινότητας Μελίκης για  30 περίπου χρόνια προσπαθεί να 
αναδείξει,να προβάλει και με προθυμία να βοηθήσει, να επιλύσει τις ανάγκες 
και τα προβλήματα των συγχωριανών του και όχι μόνο.

Πρωτοστατεί ως ιδρυτικό μέλος του Λ.Ο.Μ.Π  αλλά  και ως αντιπρόεδρος 
του και συμβάλλει στην ηχογράφηση από το Ε.Ι.Ρ 42  δημοτικών τοπικών τρα-
γουδιών της περιοχής μας.

Σκεφτόταν ως άνθρωπος της δράσης και δρούσε ως άνθρωπος της σκέ-
ψης.

Ήταν ένας χαρισματικός,οξυδερκής, ανεξικακος, καλοσυνατος άνθρωπος 
σε μικρούς και μεγάλους . Ο άνθρωπος της παρέας και του κεφιού, που με 
το ιδιαίτερο χιούμορ του εύκολα προσέγγιζε και κέρδιζε τον συνάνθρωπο του 
με ανιδιοτέλεια και άδολη αγάπη. Ήταν στο σύνολό του,παρά τις αδυναμίες 
του,μια σταθερή ήρεμη δύναμη.

Μαζί με την αξιόλογη και αλησμόνητη σύζυγο  του Βέρα,που μας «άφησε» 
πολύ νωρίς,θεμελίωσαν  μια επιτυχημένη  οικογένεια με αποτέλεσμα τα παιδιά  
τους να είναι επίλεκτα μέλη της κοινωνίας και να διακρίνονται Ο καθένας Στο 
χώρο του.

Σε σένα φίλε αρμόζει Ο λόγος του  Τάκι του: «Αληθινός τάφος των νεκρών 
είναι οι καρδιές των ζωντανών». 

Αγαπητέ φίλε Βασίλη, καταθέτουμε σήμα την καθολική εκτίμηση, τον σε-
βασμό και την αγάπη μας στη μνήμη σου και σε ευχαριστούμε για όσα τόσο 
απλόχερα μας πρόσφερες σε αυτό τον πολυσύχναστο ταξί της ζωής σου.

Εμείς οι φίλοι σου θα σε περιμένουμε στην καφετέρια καθημερινά στις 
10:30 το πρωί να εμφανιστεί για να πιούμε τον καθιερωμένο καφέ και να πού-
με «τα θ’κα μας».

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μελίκης που σε λίγο θα σε σκεπάσει.
Αιωνία η μνήμη σου!
Τα εγκάρδια συλλυπητήρια στην οικογένειά σου. 
Αντίο φίλε Βασίλη
Μελικη 11-01-2022
(Επικήδειος λόγος για τον Βασίλη Μαγαλιό)

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΟΙΑΣ

Ιερά Αγρυπνία
Επί τη εορτή 

του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος
Γεωργίου του εν Ιωαννίνοις

Θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 9.00 μ.μ. στον Ιερό

 Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αποστόλων
 Πέτρου και Παύλου Βεροίας.



Τουλάχιστον 14 ημέρες άδεια δικαιούνται οι γονείς, που τα παιδιά τους νοσούν από covid19, και μάλιστα αυτή η άδεια 
δίδεται επιπρόσθετα των υπολοίπων ημερών αδείας που δικαιούνται βάσει τον Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α’ 177 -15/9/2020) και 
αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ).

Συγκεκριμένα, οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και 
νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχο-
λικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, 
ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δο-
μές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα 
με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας 
για την ασθένεια των τέκνων για 14 ημέρες ή και για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρί-
νεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση 
νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα 
προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη 
νοσηλεία τέκνων.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας 
λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους 
κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Τη Δευτέρα εκκινεί η εκπαί-
δευση για τους πρώτους 400 
πανεπιστημιακούς αστυνομι-
κούς, οι οποίοι εν συνεχεία στα-
διακά θα ενταχθούν στα Πανεπι-
στήμια: αυτό δήλωσε μιλώντας 
στο 1ο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ο 
υπουργός Επικρατείας Γιώργος 
Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυ-
τοχρόνως το μήνυμα, «για εμάς 
το πολιτικό κόστος δεν προσμε-
τράται όταν πρόκειται να λάβου-
με μία απόφαση που είναι υπέρ 
του δημόσιου συμφέροντος».

Η δήλωση έγινα μετά και από 
τα χθεσινά επεισόδια  έξω από 
το κτήριο της ΑΣΟΕΕ της Αθή-
νας, όταν άγνωστοι που βρίσκο-
νταν εντός των εγκαταστάσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
άρχισαν να πετούν αντικείμενα 
προς τα έξω ενώ επιτέθηκαν και 
σε καθηγητή την ώρα του μαθή-
ματός του σε φοιτητές.

Ξεκινώντας από το θέμα της χθεσινής επικαιρότητας, 
«τα φαινόμενα βίας που εμφανίζονται στα Πανεπιστήμια, 
και εμφανίζονται δυστυχώς διαχρονικά, είναι μια βαθύτατη 
παθολογία του ακαδημαϊκού χώρου, την οποία η παρούσα 
διακυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη μέρα να  μπορέσει 
να περιορίσει σταδιακώς», παρατήρησε εισαγωγικώς ο υ-
πουργός εξειδικεύοντας στη συνέχεια.

«Έγιναν πολλές και σημαντικές δράσεις: η πρώτη και 
βασική, ήταν η κατάργηση αυτού του κακώς εννοούμενου 
ασύλου, το οποίο δεν διασφάλιζε καμία ελευθερία έκφρασης, 
αλλά, αντίθετα, αποτελούσε ουσιαστικά έναν άτυπο θεσμικό 
υποδοχέα για την οποιαδήποτε μορφή βιαιοπραγίας. Καταρ-
γήθηκε, εφαρμόσθηκε (…) Βεβαίως απαιτείται και η σύμπρα-
ξη των πρυτανικών αρχών, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
συνέργεια Πολιτείας και Πανεπιστημίων. Με τη σύμπραξη 
των πρυτανικών αρχών χρονίζοντα ζητήματα βλέπουμε να 
επιλύονται δραστικά».

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε μάλιστα το «χαρακτηριστι-
κό» παράδειγμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, όπου «είχαμε καταλήψεις επί δεκαετίες, οι οποίες 
τώρα πλέον παύουν να υφίστανται. Είναι πολύ σημαντικό 
να αποδίδεται ο πανεπιστημιακός χώρος στους φυσικούς 
κατόχους που είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό και κυρίως 
οι φοιτητές».

Επόμενη δράση ήταν η «σημαντική νομοθεσία που έθετε 
το πλαίσιο της ασφάλειας εντός των Πανεπιστημίων. Στο 
πλαίσιο αυτό αναλήφθηκαν δράσεις, οι οποίες απαιτούν και 
μια δράση εκ μέρους των πανεπιστημιακών αρχών όπως 
είναι κατεξοχήν τα σχέδια ασφαλείας που πρέπει να υπάρ-
χουν σε κάθε Πανεπιστήμιο, και βεβαίως η πανεπιστημιακή 
αστυνομία, η οποία έχει ψηφιστεί».

Θεοδωρικάκος για την επίθεση 
σε καθηγητή της ΑΣΟΕΕ 

«Κάθε πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει σχέδιο ασφαλείας, 
το οποίο είναι ευθύνη της πρυτανικής αρχής και συνεργασία 
με την Αστυνομία όπου χρειάζεται» δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με 
αφορμή την σημερινή επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στο ΑΠΘ για 
την εκκένωση κατάληψης, καθώς και την επίθεση σε καθηγη-
τή μέσα στην ΑΣΟΕΕ χτες το μεσημέρι.

 «Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική 
Αστυνομία σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου, απελευθέρωσαν τον χώρο του 
τμήματος Χημείας που είχε καταληφθεί από άτομα του περι-
θωριακού χώρου. Είναι ένα θετικό παράδειγμα», επεσήμανε 
ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Σκάι και πρόσθεσε:

«Όπου και όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία, υπάρχει α-
σφάλεια και άρα ελευθερία μέσα στο πανεπιστήμιο που είναι 
η προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέ-

ντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου  Βέροι-
ας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους:

1. Την επιχείρηση «Γαλίκας» για την προσφορά κρέατος για 
το γεύμα των παιδιών.

2. Τον κύριο Σάββα Αλεξίου ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων 
«Coffee Island» και «Hondos Centre» στη Βέροια για την οικονο-
μική δωρεά υπέρ του Κέντρου μας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ   
Το Κέντρο Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του εκλιπόντος Τέλη Σιδηρόπουλο και εύχεται στους οικείους του την 
καλή του ανάπαυση. Το έργο του θα μείνει για πάντα ζωντανό παραδειγματίζοντας 
άλλους πολλούς. 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
& Εθελόντρια Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Α.Ε.Δ.

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ο Μητροπολίτης 
Κίτρους κ. Γεώργιος 
στην Παναγία Δοβρά  

-Αρχιερατική Παράκληση 

 
 Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του 

Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε, όπως κάθε Τρίτη 
απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας του Θαυματουργού Αγί-
ου. 

 Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κα-
τερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, ενώ έλαβες μέρος ο Ποιμενάρχης μας, 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο. 

 Στην Ιερά Ακολουθία τέθηκαν σε προσκύνηση τεμάχια Ιερών Λειψάνων του 
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, των Οσίων Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και 
Θεοδοσίας καθώς και το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά που απο-
θησαυρίζονται στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά.

 Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Σύλλογος Πολυτέκνων 
Ν. Ημαθίας:  Ανοιχτός διαγωνισμός 

για δημιουργία λογοτύπου 
-Υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022
Ο σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας διαπίστωσε την αναγκαιότητα για δημιουρ-

γία λογοτύπου  προκειμένου να χρησιμοποιείται ως ΄΄σήμα κατατεθέν΄΄ με σκοπό 
την κωδικοποιημένη επικοινωνία μας με όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες που 
επικοινωνεί-αλληλογραφεί, αλλά και να τον κάνει εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους.

Ο λογότυπος που θα επιλεγεί πρέπει να απεικονίζεται από ένα  γράφημα που 
θα εκφράζει το σύνολο των ιστορικών και παραδοσιακών στοιχείων του συλλόγου 
(ύφος, φιλοσοφία, όραμα, αξίες κλπ) και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κάθε δράση του συλλόγου.

Μετά τα προαναφερόμενα προκηρύσσουμε ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ των με-
λών και φίλων του συλλόγου, με την υποβολή προτάσεων μέχρι 10 Απριλίου 2022, 
στο emailτου συλλόγου.

Το ΔΣ στη συνέχεια θα  αποφασίσει την καλύτερη ή τον συνδυασμό προτάσεων 
και θα γίνει ανάθεση σε επαγγελματία γραφίστα ο οποίος θα υλοποιήσει την από-
φαση.

Σας προτρέπουμε όλους μικρούς και μεγάλους να συμμετέχετε καθότι δίνεται 
η δυνατότητα και σε άτομα που δεν έχουν γραφιστικές γνώσεις να καταθέσουν τις 
ιδέες τους αλλά μπορεί η δικής σας πρόταση να επιλεγεί ως λογότυπος του συλλό-
γου Πολυτέκνων Νομού Ημαθίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Ο  Γ. Γραμματέας

 Βελέντζας Ιωάννης   Τουμπουλίδης Νικόλαος

Δυο εβδομάδες άδεια με αποδοχές 
για εργαζόμενους γονείς παιδιών 

που νόσησαν με Covid-19

Με αφορμή και τα χθεσινά επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ
Ξεκινά από Δευτέρα 

η εκπαίδευση των πρώτων 
400 πανεπιστημιακών αστυνομικών



Μίακαριέραγεμάτηταξίδια,ό-
νειρα, τραυματισμούς και πάντα
ένα…γιατί!

Κάπως έτσι συνοψίζονται τα
23 χρόνια του ταλαντούχουΣάβ-
βαΜούργου,οοποίοςάνοιξεκαι
έκλεισε ταμάτια του και βρέθηκε
στηνΆρσεναλ από τον Πανιώ-
νιο.ΑγωνίστηκεστηΝόριτς,πήγε
στηνΟλλανδίακαιπλέονβρίσκε-
ταιστηνΒέροια,μετασχέδιάτου
ναμηνπεριορίζονταιστοελληνικό
ποδόσφαιρο.

Ήταν12χρονώνκαιμετέβαινε
στηνπροπόνηση τουΠανιωνίου,
όταν ο τότεπροπονητής του τον
ενημέρωσεγιατοενδιαφέροντης
Άρσεναλ. Ο μικρός Σάββας τό-
τε, ενθουσιάστηκε.Δέχθηκε την
πρόσκληση,κέρδισετηνθέσητου
και συνδύασε τα ποδοσφαιρικά
τουχρόνιαμέχρικαιτοστάδιοτης
ενηλικίωσης με τους «κανονιέρη-
δες».

ΒρέθηκεστηνΑγγλία,υπέγρα-
ψεσυμβόλαιο αλλάηπληρότητα
στορόστερτηςΆρσεναλδενπρο-
μήνυεπολλέςευκαιρίες.Πήγεστη
Νόριτς, πήγε στηνΟλλανδία και
έχασε…δύο συμβόλαια για ισά-
ριθμουςτραυματισμούς.

Η απογοήτευση ήταν μεγάλη
αλλά ο Μούργος δεν τα παρά-
τησε. Επέστρεψε στην Ελλάδα,
βρίσκεται στην χώρα μας και η
Βέροιαφιλοξενείπλέον ταόνειρά
του.Μένειναδούμεανηδεύτερή
του απόπειρα θα τον δικαιώσει
και αν το ποδόσφαιρο εν γένει,
χαρακτηρίζεται ορθολογικά ένα…
δίκαιοσπορ.

Ναμιλήσουμελίγογιατοξεκί-
νημα της καριέρας σου από τον
Πανιώνιο.Τιθυμάσαιαπότότεκαι
πωςπροέκυψεηδυνατότητα του
εξωτερικού;

«Ξεκίνησααπό τονΠανιώνιο,
ότανήμουνέξιχρονών.Είχαστα-
θερόπροπονητήστονΠανιώνιο,
τονκ.ΜπάμπηΣαϊπά,οοποίοςμε
βοήθησεπάραπολύστηνεξέλιξή
και την αυτοπεποίθησή μου.Έξι
χρόνια μετά, πήγα στηνπροπό-
νηση και μου είπε ο coachπως
μεθέλουνναπάωσεδοκιμαστικά
που διοργανώνει ηΆρσεναλστο
Λουτράκι. Στην EliteAcademy.
Δεν ήξερα πολλά, επέλεξα να
πάω ταΧριστούγεννα, ήταν κάτι
που είχαν κάνει και το καλοκαίρι,
έχοντας επιλέξει ήδη οκτώ άτο-
μα.ΕίχανφέρειΆγγλοπροπονητή
και ο δημιουργός της ακαδημίας
ήτανΆγγλος, μαζί με τονΑρσέν
Βενγκέρ, σε συνεργασία με τον
ΛάκηΠαπαϊωάννουκαιτονΓιώρ-
γοΤόλια».

Ξεκίνησες λοιπόν με δοκιμα-
στικά στην Ελλάδα. Ξεχώρισες
και αυτομάτως ταξίδεψες για την
Αγγλία;

«Ξεκίνησαναπροπονούμαι, έ-
κανασυχνέςπροπονήσειςκαιεπέ-
λεξανδύοάτομααπότους30.Δεν
ήξερατιγινότανμετά,αλλάδενμπο-
ρούσαναπάωστηνΑγγλία,μιαςκαι
δενείχακλείσει τα16μουχρόνια.
Θαέπρεπεναπάωμόνομε τους
δικούςμου.

Ωστόσο, ηΆρσεναλ δημιούρ-
γησε μία ακόμη ακαδημία, που
παρείχεδιαμονήστοΛουτράκικαι
ζούσαμεεκεί,εσώκλειστοι.Έκανα
ταμαθήματάμουμένοντας κανο-
νικά εκεί, έκαναπροπονήσεις με
Άγγλοπροπονητή καιπάλι τακτι-
κά καιαυτόκράτησεμέχρι και τα
16μου.Τέσσεραχρόνιασυνολικά.

Μετάπήγαμε στηνΘεσσαλο-
νίκη, στοΛόλα, σε ένα καλύτερο
προπονητικό κέντρο.Έπειτα άρ-
χισαναπηγαίνωμίαφοράστους

δύομήνεςστηνΑγγλία,τοπρώτο
μου ταξίδι στο εξωτερικό και έ-
κανα προπονήσεις με την Κ-20
τηςΆρσεναλ.Έχωβρεθεί και με
τονΈκτορΜπεγιερίν και με τον
ΤσούμπαΆκπομπου τώρα είναι
στονΠΑΟΚ.

Δενέχωβρεθείπάντωςμετον
Σάκα μιας και είναι μικρότερος,
αλλά έχωπαίξει και με τον Γουί-
λοκπου έφυγε για τηΝιούκαστλ
και με τονΕνκέτια!Ήταν εξαιρε-
τικοί».

Πωςήτανη εμπειρία ναπρο-
πονείσαι με την Άρσεναλ και
πωςβρέθηκεςστηΝόριτςκαιτην
Ντόρντρεχτ;

Έμεινα ένα χρόνοστηνΆρσε-

ναλ, αλλά είχαμεπάραπολλούς
παίκτες, δεν θα είχα χρόνοσυμ-
μετοχής και ήρθε η ευκαιρία της
Νόριτς ενώ ήμουν 19 χρονών.
Μίαπολύκαλήκίνησηστομυαλό
μου,ώστε ναπαίξωμε τηνΚ-23
καιναεξασφαλίσωμίαθέσηστην
πρώτηομάδακαιναμηνχαραμί-
σωτηνχρονιάμου.

Εκεί όμως ξεκίνησαν οι τραυ-
ματισμοίπουμεκράτησαναρκετά
πίσω. Προσπάθησα, έκανα ένα
καλό εξάμηνο, αλλάδενήταν εύ-
κολα.Έκαναχειρουργείοστονα-
στράγαλο,ηΝόριτςμουπρότεινε
ναπάωωςδανεικόςστηνΟλλαν-
δία στηνΝτόρντρεχτ και σαφώς
τοδέχθηκα,γιανακάνωμίαγεμά-

τησεζόνεκεί,σεέναανταγωνιστι-
κόπρωτάθλημα.

Ξεκίνησακαλά,έπαιξα10παι-
χνίδια αλλά δυστυχώς έπαθα και
άλλο τραυματισμό και έχασα την
χρονιά… Γύρισα στηΝόριτς για
να κάνωαποκατάσταση και μετά
στην νέασεζόν γύρισαστηνΟλ-
λανδία, έπαιξα δύοματς αλλά το
θέμαδενείχεαποκατασταθεί.

ΠριντονκορονοϊόταΧριστού-
γενναγύρισα,είχανμείνει10ματς
στηνΟλλανδία και ηΝόριτς μου
είπε να πάωώστε να με δουν,
μήπωςαποφασίσουνναμουανα-
νεώσουντοσυμβόλαιο.

Πήγα, έπαιξα δύο παιχνίδια,
αλλά λόγω του covid σταμάτησε
τοπρωτάθλημα.Κάπωςέτσι,δεν
κέρδισα το συμβόλαιο με τηΝό-
ριτς!».

Ποιοθεωρείςότιήταντομεγα-
λύτερο κέρδος από την εμπειρία
σου στηνΑγγλία και τηνΟλλαν-
δία;

«Τοπολύυψηλόεπίπεδοπρο-
πονήσεωνστηνΑγγλία,σεόλους
τους τομείς. Εξελίχθηκα από την
ακαδημίακιόλαςσεμεγάλοβαθμό,
τεχνικά,ποτέδενγινόταννα έχεις
μία εύκοληπροπόνηση.Γρήγορος
ρυθμός,τρέξιμο,απίστευτηφυσική
κατάσταση καιπολύσκληρέςμο-
νομαχίες.

ΣτηνΟλλανδία τα πράγματα
ήτανπιο ήρεμα.Οιπροπονήσεις
ήτανδυνατές,αλλάδεν είχανκα-
μίασχέσημετηνΑγγλία.Τοβρή-
καπιο εύκολο τοπρόγραμμα.Έ-
παιξασεαρκετές θέσεις,σε όλες
στο κέντρο, μέχρι και αμυντικό
χαφπουδεν είναι στοστυλμου!
Πλέοναγωνίζομαιωςδεξί εξτρέμ
στηνΒέροια!».

Πωςπήρες την απόφαση να
επιστρέψεις;Ποιο ήταν το κλειδί

σεαυτήτηνεπιλογήκαιγιατίεπέ-
λεξεςτηνΒέροια;

«Είχα χάσει αγωνιστικό ρυθ-
μόμετουςτραυματισμούς.Έχασα
σχεδόν1,5χρόνο,οπότεδενένιω-
θαέτοιμοςναξαναδοκιμάσωστην
Αγγλία.Αντοξαναέκαναθαήθελα
ναείμαι έτοιμος.Είχαπρότασηα-
πό τηνΟλλανδία, αλλάσε εκείνη
τηνφάσητοθεωρούσαλάθος.

Προέκυψε η επιλογή της Βέ-
ροιας,  είναι μία καλήομάδα,μία
υγιής ομάδαμεστόχο τηνάνοδο
στηνSuperLeague.Αυτόμεέκα-
νεναεπιστρέψωστηνΕλλάδα.»

Είσαιευχαριστημένοςαπότην
επιλογήσου;Έχετεμόλιςμίαήττα
όσοαγωνίζεσαι.Έχεις βρει ξανά
ταπατήματάσου;

«Είμαισε καλό επίπεδο, μπο-
ρώναεξελιχθώκαιάλλο.Μακάρι
ναέρθειηάνοδος,θαταδώσου-
μεόλαγιααυτό».

Πόσο δύσκολο ήταν να προ-
σαρμοστείςστα ελληνικάδεδομέ-
ναμετάαπότιςπεριπλανήσειςσε
ΑγγλίακαιΟλλανδία;

Νασουπωτηναλήθεια,επει-
δή έφυγα μικρός, δεν έζησα σε
μεγάλοβαθμό το ελληνικόποδό-
σφαιρο.Ωστόσο, μουαρέσει. Εί-
ναιδυνατόποδόσφαιρο,πιοπολύ
από ότι τεχνικό είναιπρωτόγνω-
ρο για εμένα, ακόμα και στην Β
Εθνική. Σιγά σιγά μαθαίνω την
ροήτουπαιχνιδιού,αλλάείναιμία
χαρά».

Θαδοκίμαζεςξανάτοεξωτερι-
κό και τι θαήθελες νασουφέρει
τοποδόσφαιρο;

«Εννοείται! Σίγουρα θα επέ-
στρεφαστο εξωτερικό, όλοι αυτό
ονειρεύονται.Όπωςκαιμίακλήση
απότηνΕθνικήΕλλάδος.Ένατε-
ράστιοκίνητρο».
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

διαγράφεται δημιουργικό!!!
Τα γήπεδα είναι έτοιμα, οι προπονητές

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

Σάββας Μούργος: «Η ΒΕΡΟΙΑ είναι υγιής ομάδα
και έχει στόχο την άνοδο στην Super League»
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Αετοί Βέροιας
Ηκοπήτηςπρωτοχρονιάτικης
πίταςκαιηεπερχόμενη
μεταγραφικήενίσχυση

ΠραγματοποιήθηκετηνΤρίτη(11/1)ηκοπήτηςπρωτοχρονιάτικης
πίταςγιατοανδρικότμήματωνΑετώνΒέροιας.

Παρουσία τουπροέδρου, του τεχνικού επιτελείου και τωναθλη-
τών, μοιράστηκαν τα κομμάτιασύμφωναμε το έθιμο και ο τυχερός
ήτανοΚωνσταντίνοςΓκίτκος,οοποίοςκαιπαρέλαβεμιαδωροεπιτα-
γή,προσφοράτουκαταστήματοςρούχων«FlyLine» τουκ.Τσιπου-
ρίδη.

Τηνίδιαώρα,μέσωτουπροέδρουκ.ΣίμουΓαβριηλίδη,έγινεγνω-
στόπωςηομάδακινείταιγια τημεταγραφικήτηςενίσχυσημετάκαι
τηνεπισημοποίησητουδικαιώματοςτωνσυλλόγωνναπροσθέσουν
παίκτεςκατάτηδιάρκειατουΙανουαρίου.

Το πρόγραμμα της 14ης 
αγωνιστικής του Πρωτα-
θλήματος Betsson Super 

League 2, αγωνιστικής περιόδου 
2021-2022

Α ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ15.1.2022(14:45)
ΟλυμπιακόςΣ.Φ.Π.Β–Α.ΟΚαβάλα
ΣΑΒΒΑΤΟ15.1.2022(17:00)
Π.Ο.Τ.Ηρακλής–Α.ΟΞάνθη/ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ16.1.2022(14:45)
Α.Ο.Τρίκαλα–ΟλυμπιακόςΒόλου
ΑπόλλωνΛάρισας–ΑλμωπόςΑριδαίας
Πανσερραϊκός–Θεσπρωτός
Ν.Π.Σ.Βέροια–Πιερικός
ΑπόλλωνΠόντου –Αναγέννηση Καρδί-

τσας

ΚΥΡΙΑΚΗ16.1.2022(17:00)
ΑΕΛ–ΝίκηΒόλου/ERTSPORT
ΡΕΠΟ:ΠΑΟΚΒ

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ15.1.2022(14:45)
ΠΑΣΑΗρόδοτος–ΠαναθηναϊκόςΒ
Ρόδος–ΑΕΚΒ/ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ16.1.2022(14:45)

Α.Π.Σ.Ζάκυνθος–Διαγόρας
ΟΦΙεράπετρας–ΑστέραςΒλαχιώτη
Καλλιθέα–Εργοτέλης
Αιγάλεω – Καραϊσκάκης Άρτας  /

ΕRTSPORT
Λεβαδειακός–Π.Σ.Καλαμάτα/ΕΡΤ3
Επισκοπή-Κηφισιά
ΡΕΠΟ:Χανιά

Η 14η αγωνιστική της Super League 2
ΤηνΚυριακήΝΠΣΒέροια-Πιερικός

«Κουτσουρεμένη»ήτανη13ηαγωνιστική
στηνSL2  αφού ματαιώθηκαν λόγοΚορω-
νιούαρκετάπαιχνίδια.

Στοα’όμιλοξεχωρίζειηεκτόςέδραςνίκη
τηςΑΕΛ0-1στηνΑριδαία, όπως και η νίκη
τουΘεσπρωτούπουκέρδισεμε2-1τονΟλυ-
μπιακόΒ’Πρώτη ισοπαλίακαι έναςβαθμός
γιατηνΚαβάλα.

Στον β’ όμιλο ξεχωρίζει η νίκη τηςΑΕΚ
Β’επί τουΛεβαδειακούμετηνΚαλαμάτανα
κερδίζει2-0τονΗρόδοτοκαινααπειλείτους
Βοιωτούς...

Τααποτελέσματα
SuperLeague2-13ηαγωνιστική
Τετάρτη(12/1)-15:00
Βόρειος όμιλος
Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒ............ 2-1
Καβάλα-ΑπόλλωνΛάρισας.............. 0-0
ΑλμωπόςΑριδαίας-ΑΕΛ.................. 0-1

Νότιος όμιλος
ΔιαγόραςΡόδου-Χανιά.................... 2-2
ΑΕΚΒ-Λεβαδειακός......................... 2-1
Καλαμάτα-Ηρόδοτος........................ 2-0
Εργοτέλης-ΟΦΙεράπετρας.............. 1-3

“Κουτσουρεμένη”αγωνιστικήδράση
στηνSuperLeague2

Νίκη εκτός της ΑΕΛ, πρώτος βαθμός της Καβάλας

Από την Επιτροπή Πρωτα-
θλημάτων και Κυπέλλου 
της Ένωσης Ποδοσφαιρι-
κών Σωματείων Ημαθίας 
(Ε.Π.Σ.Η.) ανακοινώνεται 
ότι η επανεκκίνηση των 
πρωταθλημάτων δικαιοδο-
σίας της Ένωσης θα πραγ-
ματοποιηθεί το προσεχές 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15 & 
16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Ειδικότεραθαδιεξαχθούν:
α) οι αγώνες της14ηςαγωνι-

στικής τηςΑ΄ΕρασιτεχνικήςΚα-

τηγορίαςτοΣΑΒΒΑΤΟ15ΙΑΝΟΥ-
ΑΡΙΟΥ2022.

β) οι αγώνες της 12ης αγω-
νιστικής της Β΄ Ερασιτεχνικής
Κατηγορίας τηνΚΥΡΙΑΚΗ16 ΙΑ-
ΝΟΥΑΡΙΟΥ2022.

γ) ο εξ αναβολήςαγώνας της
9ηςαγωνιστικήςτουΠρωταθλήμα-
τοςΥποδομώνΚ-14ΝΠΣΒΕΡΟΙ-
Α-ΑΣΤΕΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ την
ΚΥΡΙΑΚΗ16ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2022.

Οι αγώνες τουΒ΄ Γύρου της
Γ΄ΕρασιτεχνικήςΚατηγορίας και
τωνΠρωταθλημάτωνΥποδομών
Κ-14καιΚ-16θαεπανεκκινήσουν
το επόμενο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
22&23ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2022.

ΕΠΣΗμαθίας
Ξαναρχίζουν τα πρωταθλήματα το Σαββατοκύριακο
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από10-01-2022 

μέχρι 16-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Πέμπτη 13-01-2022

13:30-17:30ΜΑ-

ΣΟΥΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ18

23310-23132

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗ ΤΡΕΜΠΕ-

ΣΙΝΑΣ 20 - ΚΤΕΛ

23310-27355

Φαρμακεία

Από τηνΚΕΔ τηςΕΠΟανακοινώθηκαν οι
διαιτητέςπουθαδιευθύνουν ταπαιχνίδια της
11ηςαγωνιστικήςστον2οόμιλο.

ΤονκρίσιμοαγώναμεταξύτουΕδεσσαικού
μετονΜ.ΑλέξανδροΤρικάλωνθαδιευθύνειο
κ.ΔραγούσηςαπότονσύνδεσμοτουΚιλκίςμε
βοηθούς τους κ.κΜαυρίδη και Συγκερίδη του
ίδιουσυνδέσμου.

Στα άλλαπαιχνίδια θα σφυρίξουν οι εξής
διαιτητές.

Μακεδονικός-ΑΕΛευκίμμης διαιτητής ο κ.
Κόκκινος (Χαλκιδικής) βοηθοί οι κ.κ Κώστο-
γλουκαιΚίκας(Χαλκιδικής)

ΦΣΚοζάνης-ΘύελλαΣαρακηνώνδιαιτητής
ο κ. Πολυχρονίου(Γρεβενών) βοηθοί οι κ.κ
ΔρουδάκηςκαιΜπόλης(Γρεβενών)

Ποσειδώνας Μηχανιώνας-ΑΕΠΚοζάνης
διαιτητής ο κ. Σιδηρόπουλος (Πέλλας) βοηθοί
οικ.κΑδραμάνηςκαιΠαπαδόπουλος(Πέλλας)

ΟΦΑγ.Ματθαίου-κτηνοτροφικόςΑστέρας
διαιτητήςηκ.Πίγγιου(Θεσπρωτίας)βοηθοίοι
κ.κΠαπαδόπουλοςκαιΜώκος(Θεσπρωτίας)

ΗρακλήςΑμπελοκήπων-ΑΣ Γιαννιτσά  δι-
αιτητήςοκ.Διακουμάκος(Πιερίας)βοηθοίοιη
κ.Τσικλητάρηκαιοκ.Μαυρογιώργος(Πιερίας)

Γ’ Εθνική
Οιδιαιτητέςτωναγώνων(15-16/1)

Εδεσσαικός-Μ.Α. Τρικάλων ο κ. Δραγούσης (Κιλκίς)

VolleyLeagueΑνδρών
Το πρόγραμμα

της 9ης αγωνιστικής
ΣάββατοΦίλιπποςΒέροιας-Ολυμπιακός

EπανεκκίνησηγιατηνVolleyLeagueΑνδρών,μετουςαγώνες
της9ηςαγωνιστικήςπουθαγίνουντοτριήμερο14-16Ιανουαρί-
ου.ΤοΣάββατοστις16.30μ.μστοΔΑΚΔ.ΒικέλαςοΦίλιππος
θαυποδεχθείτονΟλυμπιακό.

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου
PAOKSportsArena19:15(ΕΡΤ-3):ΠΑΟΚ-Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Σάββατο 15 Ιανουαρίου
Δ.ΒικέλαςΒέροιας16:30(VolleyLeagueΕSAPTV):Α.Π.Σ.Φί-

λιπποςΒέροιας-Ολυμπιακός
ΒαρδινογιάνειοΑθλητικόΚέντρο17:00(VolleyLeagueΕSAP

TV):Ο.Φ.Η.-Παναθηναϊκός

Κυριακή 16 Ιανουαρίου
Δ.ΒικέλαςΣύρου17:00(VolleyLeagueΕSAPTV):Α.Ο.Φοίνι-

καςΟΝΕΧ-Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων

ΤοΑθλητικό ΣωματείοΑμεΑ
Ν.Ημαθίας «ΑΙΓΕΣΒΕΡΓΙΝΑ»,
καλεί τα μέλη τουστη ΓενικήΕ-
κλογοαπολογιστική Συνέλευση
τουΣωματείου,πουθαπραγμα-
τοποιηθεί τηνΤετάρτη 19 Ιανoυ-
αρίου2022καιώρες4:00-6:00μμ
στογραφείοτουσωματείου,Επι-
κούρου 8,στηΒέροια με θέματα
συζήτησης όπως αυτά αναγρά-
φονταιπαρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑ-
ΤΑΞΗΣ

ΕκλογήΠροεδρείου Γεν. Συ-
νέλευσης

ΕκλογήΕφορευτικήςΕπιτρο-
πής

ΠαρουσίασηΈκθεσης Ελέγ-
χουΕλεγκτικήςΕπιτροπής

ΛογοδοσίαΔιοικητικού Συμ-
βουλίου – υποβολή και έγκριση
έκθεσης πεπραγμένων 2019-
2021

Υποβολή και έγκριση Οικο-
νομικούΑπολογισμού – Ισολογι-
σμούΤαμείουδιετίας2019-2021

Υποβολή και έγκριση Προϋ-
πολογισμού2022

Ενημέρωση και Προτάσεις
Μελών

Εκλογέςγιατηνανάδειξητων
μελών τουΔιοικητικού Συμβου-
λίου (Δ.Σ.), τηςΕλεγκτικήςΕπι-

τροπής(Ε.Ε.)καιαντιπροσώπων
του Σωματείου, στην ΕθνικήΑ-
θλητικήΟμοσπονδίαΑμεΑ (ΕΑ-
ΟΜ.ΑμεΑ)

Καταληκτική ημερομηνία κα-
τάθεσης υποψηφιότητας η 15η
Ιανουαρίου2022στις20:00μμ

Στην Συνέλευση έχουν δικαί-
ωμαναπάρουνμέροςταταμεια-

κώς ενημερωμέναΤακτικάΜέλη,
ακόμη και αν τακτοποιηθούν οι-
κονομικάπρο των εργασιών της
Συνέλευσης.

Ανδενυπάρξειηαπαιτούμενη
απαρτία ηΣυνέλευσηθα επανα-
ληφθεί τηνΤετάρτη 26 Ιανουαρί-
ου2022,τιςίδιεςώρες,στονίδιο
τόποκαιμεταίδιαθέματα.

ΚατάτηδιάρκειατηςΣυνέλευ-
σηςθατηρηθούνόλατααπαραί-
τηταμέτραπροστασίας,μετηνα-
νάδειξηπιστοποιητικούνόσησης,
ή εμβολιασμού, ή βεβαίωσης
αρνητικού rapid test και υποχρε-
ωτικάχρήσημάσκαςκαιτήρησης
τωναποστάσεων.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου Αιγές

Την παράταση των ήδη υφι-
στάμενων μέτρων κατά μία 
εβδομάδα έως δηλαδή τις 

23 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε επι-
σήμως το Υπουργείο Υγείας.

ΣυγκεκριμέναστηνανακοίνωσητουΥπουρ-
γείουαναφέρεται: «Σήμερα,Τετάρτη12/1,συ-
νεδρίασε ηΕπιτροπήΕμπειρογνωμόνων του
ΥπουργείουΥγείας, προκειμένου να εξετάσει
τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της χώ-
ρας.Αποφασίστηκε ταμέτραπου ισχύουν,να
παραταθούνγιαμιαεβδομάδα».

Σεαθλητικό επίπεδο, αυτόσημαίνειπαρά-
τασητουμέτρουπληρότητας10%σταγήπεδα
με«ταβάνι»τα1.000άτομαστιςκερκίδες.

Παράτασητωνμέτρων
Διατηρείται το 10% στα γήπεδα



Συνυφασμένη με την ιστορία της Ελλάδας 
τις τελευταίες επτά δεκαετίες είναι η εφημε-
ρίδα Αυγή. Τα αξεπέραστα – όπως φαίνεται 
– οικονομικά προβλήματα βάζουν ταφόπλακα 
στο παραδοσιακό έντυπο της ανανεωτικής 
Αριστεράς.

Η εφημερίδα Αυγή «γεννήθηκε» στην καρ-
διά της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Τα κομμα-
τικά πάθη δίχαζαν τη χώρα και οι ιδέες που 
πρέσβευαν οι κομμουνιστές έψαχναν μέσα 
έκφρασης. 

Πέραν του παράνομου Ριζοσπάστη, επί-
σημου οργάνου του εκτός νόμου ΚΚΕ, τα 
έντυπα του ευρύτερου αριστερού χώρου ήταν 
στην πλειοψηφία τους βραχύβια.

Στη μετεμφυλιακή περίοδο ο Ριζοσπάστης 
εκδίδεται αραιά και ακανόνιστα και η έκδοση 
μειώνεται περισσότερο όταν το εργατικό κίνη-
μα και το κόμμα απέκτησαν τρόπους νόμιμης 
έκφρασης μέσω της ΕΔΑ (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά).

Η εφημερίδα της θα είναι η Αυγή, η οποία πρωτοεκδόθηκε στην 
Αθήνα στις 24 Αυγούστου του 1952 και συνεχίζει να κυκλοφορεί επί 
70 χρόνια, μέχρι σήμερα, που το καθημερινό της φύλλο σταματά.

Η ιστορική ημερήσια πρωινή εφημερίδα εκφράζει διαχρονικά 
θέσεις υπέρ της Αριστεράς και από το 1991 και έπειτα τις επίσημες 
απόψεις του Συνασπισμού και του διάδοχου σχήματος, του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία.

Κυκλοφορία της εφημερίδας
Η Αυγή εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν από ακριβώς 70 χρόνια 

ως όργανο της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ). Αρχικά ως 
εβδομαδιαία και κατόπιν ως ημερήσια. Στην περίοδο 1967 – 1974 η 
έκδοσή της απαγορεύτηκε από τη στρατιωτική χούντα.

Μετά τη μεταπολίτευση, το ΚΚΕ Εσωτερικού επανεκδίδει, στις 4 
Αυγούστου του 1974, την Αυγή ως κομματικό του όργανο, ενώ στη 
συνέχεια υποστήριζε κυρίως τις θέσεις του Συνασπισμού.

Σήμερα, εκφράζει το χώρο της ανανεωτικής και της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα κατέχει το 40% 
των μετοχών και το υπόλοιπο είναι σε μικρούς μετόχους, δηλαδή α-
ναγνώστες, εργαζομένους και ψηφοφόρους. Κανένας δεν έχει πάνω 
από 3%.

Ένθετα που έγραψαν ιστορία
Μέσα στην Αυγή, ο αναγνώστης είχε στα χέρια του πλούσια και 

άκρως ενδιαφέροντα ένθετα, όπως «Παιδεία και Κοινωνία», «Ανα-
γνώσεις και Ενθέματα», «Πρίσμα», «Κόσμος» με μεταφρασμένα 
άρθρα από τη Libération, τους Financial Times, την Washington 
Post κ.ά. Από το 2013 έρχεται με την Αυγή και η ελληνική έκδοση 

της Le monde diplomatique.
Οι διευθυντές

 της εφημερίδας
Πρώτος εκδότης και διευθυ-

ντής της Αυγής (1952 – 1956) 
ήταν ο Βασίλης Ευφραιμίδης, 
δημοσιογράφος, εκδότης και 
πολιτικός του ΚΚΕ.

Από τις 26 Απριλίου 2018 
έως και πριν από λίγες ώρες, 
διευθυντής της εφημερίδας ήταν 
ο Άγγελος Τσέκερης, που διαδέ-
χθηκε τους Κωστή Νικολακάκο 
και Νίκο Φίλη.

Η ανάρτηση της παραίτησης 
του Διευθυντή Άγγελου Τσέκερη

Σε μια ανάρτησή του στο facebook, ο Άγγελος Τσέκερης αναφέ-
ρει πως απέτυχε ως διευθυντής να ανεβάσει την αναγνωσιμότητα 
και τους συνδρομητές της Αυγής.

Παράλληλα αναφέρει λίγο πολύ πως ούτε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ 
στήριξαν την εφημερίδα, καθώς από 60.000 μέλη δεν πλησιάστηκε 
καν ο στόχος για 5.000 συνδρομητές.

Ως εκ τούτου – όπως λέει – η Αυγή δεν είναι βιώσιμη, και γι αυτό 
το καθημερινό της φύλλο σταματά να κυκλοφορεί.

«Λίγο κάτι σαν απολογισμός για την υπόθεση της Αυγής. Στην 
Αυγή ανέλαβα ως διευθυντής στα τέλη Απριλίου του 2018.

Πίστευα ότι ανεξάρτητα από την γενικότερη κρίση του τύπου, η 
κυκλοφορία της εφημερίδας ήταν δραματικά υποτιμημένη. Επομέ-
νως αν δείχναμε ενδιαφέρον και φροντίδα για την εικόνα και το περι-
εχόμενο της, ο κόσμος θα ανταποκρινόταν.

Και ο χώρος θα αποκτούσε μια βιώσιμη, παρεμβατική και σοβαρή 
εφημεριδα όπως του αξίζει. Τα καταφέραμε; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι 
στην πορεία από τότε ως εδώ, η εφημερίδα απέκτησε νέους ανα-
γνώστες. Αλλά οι νέοι αναγνώστες δεν πάνε στο περίπτερο.

Θέλουν το pdf. Και για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της η 
εφημερίδα βασισμένη στο ηλεκτρονικό χρειάζονταν 5000 συνδρομη-
τές. Θεωρούσα ότι σε μια δεξαμενή 60.000 μελών του κόμματος θα 
καταφέρναμε να συγκεντρώσουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν καταφέραμε 
ούτε να το πλησιάσουμε.

Και η διεύθυνση αξιολογείται πάνω σε αυτό. Τους αναγνώστες 
τους κερδίζεις, δεν μπορείς να απαιτείς να σου τους φέρουν με το 
ζορι. Και δεν τους κερδίσαμε. Σήμερα η κατάσταση έχει ως εξης: Ελ-
λείψει συνδρομητών, οι πόροι για να χρηματοδοτηθεί η καθημερινή 
έκδοση, απλά δεν υπάρχουν.

Τελεία. Αλλα και να υπήρχαν, είναι πολύ δύσκολο για μια συντα-
κτική ομάδα να συνεδριάζει, να σχεδιάζει, να τσακώνεται, να δίνει 
τον καλύτερο εαυτό της, για ένα καθημερινό φύλλο που κυκλοφορι-
ακά είναι τόσο προβληματικό. Είναι θέμα κύρους και αξιοπρέπειας.

Αυτή είναι η πραγματικοτητα. Η διεύθυνση αξιολογείται εξ του 
αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα σας το περιέγραψα. Σας ευχα-
ριστώ για όλα. Και ειδικά στους ανθρωπους με τους οποιους δου-
λέψαμε μαζί τοσον καιρό, αλλά κυριως σε όσους και όσες αγαπούν 
πραγματικά την Αυγή, και το αποδεικνύουν καθημερινά εδώ, εκφρά-
ζω την ειλικρινή μου λύπη που δεν ως διευθυντης δεν κατάφερα κάτι 
καλύτερο. Αυτά»

Πηγή newsit.gr
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CMYK

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Καλούνται τα μέλη της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, σε Τα-
κτική Απολογιστική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Λέσχης στο Πανόραμα (Λ. 
Πορφύρα 1, Βέροια), την Κυριακή  16  Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ., το πρόγραμμα της οποίας 
έχει ως εξής:

11.00 – 11.15: Αγιασμός και κοπή βασιλόπιτας
11.15 - 11.30: Βράβευση  των  αριστούχων  μαθητών  και  των  επιτυχόντων  στην  τριτοβάθμια  εκπαί-

δευση  παιδιών  της  Λέσχης  
11.30 - 11.45: Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ. και ανάγνωση θεμάτων ΓΣ
Έναρξη συζήτησης των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1)11.45 -12.30: Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός
2)12.30-12.45:  Οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός
3) 12.45-13.00: Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4) 13.00-13.15: Διάλλειμα
5) 13.15-13.30: Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις –Προτάσεις
6) 13.30-13.45: Απαντήσεις
Παρακαλούνται τα μέλη που πρόκειται να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα 

της Γενικής Συνέλευσης, να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον  μισή  ώρα πριν την έναρξη των εργασι-
ών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. έχουν τα μέλη 
που είναι τακτοποιημένα οικονομικώς.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού όσα μέλη έχουν περισσότερο από δύο χρόνια να τακτο-
ποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτοποιούνται με την καταβολή της συνδρομής των δύο 
τελευταίων ετών (2021-2022).

Η παρουσία στη ΓΣ καθώς και η τακτοποίηση των συνδρομών σας κρίνεται απαραίτητη για  την  εύ-
ρυθμη  λειτουργία  του  συλλόγου. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 23 Ιανουαρίου 
2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Με τιμή, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος O Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Τουμπουλίδης Ευαγγελία  Τογκουσίδου

Και ζήσαν αυτοί καλά, οι νέοι μας όχι
Του Αντώνη Μαρκούλη*

Την πρωτιά στην ανεργία των νέων, με διαφορά 10 μονάδων από τη δεύτερη Ισπανία, κατέχει η 
χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζοντας τις θλιβερές πρωτιές της στη νεολαία. Φανταστείτε να 
μην υπήρχε και το brain drain…

Τα στοιχεία της Ε.Ε. και το ΟΟΣΑ αμείλικτα:
• Ένας στους τρεις νέους της χώρας μας είναι εκτός αγοράς εργασίας.
• Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην απασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης.
• Υπάρχει έλλειψη αναγκαίων δεξιοτήτων και συναρμογής της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά.
Κι αντί αυτοκριτικής, παραδοχής, συγνώμης και παραίτησης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρκείται στις 

απαντήσεις του καθρέπτη της ότι είναι η ομορφότερη. Και ζήσαν αυτοί καλά, ο λαός και η νεολαία μας 
όμως ζει κάθε χρόνο και χειρότερα.

Μια κυβέρνηση που δεν πείθει τα νιάτα, που δεν δίνει όραμα και ευκαιρίες στα παιδιά της, είναι μια 
κυβέρνηση επικίνδυνη για το παρόν και το μέλλον κάθε τόπου. Ο κατήφορος των οικονομικών δεικτών 
και το διαρκές δράμα της πραγματικής οικονομίας πρέπει να σταματήσει. Οι νέοι δικαιούνται το αύριο 
που τους αξίζει, από μια κυβέρνηση των πολλών και όχι των λίγων.

*Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Σύσταση νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 τελέστηκαν με απόλυτη επι-
τυχία, οι αρχαιρεσίες της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας – 
Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτρο-
πής. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών 
και αφού συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
έγινε και η κατανομή των παρακάτω αξιωμάτων.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Φανιάδης Φώτιος
Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων: Αθα-

νασίου Γεωργία (Τζωρτζίνα)
Αντιπρόεδρος Α’: Φειδάντσης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Β’ και Έφορος Βιβλιοθήκης: Ζαχαριάδης 

Σταύρος
Ταμίας: Ιωαννίδης Δημήτριος
Μέλος και Έφορος Ιματιοθήκης: Αλατσίδου Ειρήνη (Ρένα)
Μέλος και Έφορος Εκπαιδευτικών Τμημάτων: Σιδηρόπου-

λος Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη: 
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος
Κασαπίδης Γεώργιος
Ταχυδρομίδης Ελευθέριος
Τεληγιαννίδης Θεόφιλος (Φίλης)
Ελεγκτική Επιτροπή: 
Παπαδοπούλου Γεωργία
Σπυριδοπούλου Συμέλα
Ηλιάδης Γεώργιος
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνεχίζοντας την πρακτική των προη-

γούμενων ετών αφουγκραζόμενο τις ανάγκες των μελών του, 
παραμένει ανοικτό στην τοπική κοινωνία καλωσορίζοντας τη 
συνδρομή οποιουδήποτε ασπάζεται τους σκοπούς του Σωμα-
τείου και επιθυμεί να συνεισφέρει στην από κοινού  επίτευξη 
των στόχων του. 

Αυγή: Τίτλοι τέλους για το καθημερινό 
φύλλο της ιστορικής εφημερίδας

- Κλείνει μετά από 70 χρόνια
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον

Προμηθέα, υπέρο-

χο λούξ διαμέρισμα

84 τ.μ., 1ος όρ, 2Δ-

ΣΚWC, καινούργιο,

ωρομέτρηση. Πληρ.

Τηλ.2331068080.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

ΠΑΤΡΙΔΑ πω-
λείται οικόπεδο
1 στρέμμα με η-
μ ι τελές  κτ ίσμα
91 ,50  τ .μ . ,  με
αποθήκη εκτός
σοιτιού 25 τ.μ.,
με υπέροχη θέα
χωρίς εμπόδια,
π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ -
νο,  συρταρωτή
πόρτα, πλήρως
τακτοποιημένο.
Τιμή 95.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6942
775199.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:24268-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

αποκλειστικότηταΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφά-
νειας80τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο.Είναι
κατασκευασμένοτο1971καιδιαθέτειθέρμανση
ΑτομικήΠετρελαίου,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,Ανελκυστήρα,Τιμή:220€.

Κωδ.23306ΤΣΕΡΜΕΝΙ,Διαμέρισμα85
τ.μ.,κατασκευή2004,2υ/δ,1οςόροφος,με
ευχάριστηθέα,σευπεράριστηκατάσταση,α-
λουμινίουκουφώματαμεδιπλάτζάμια,υψηλών
ποιοτικάπροδιαγραφών,μεατομικήθέρμανση
πετρελαίου,μεπολύωραίομπάνιο,μεκλειστό
πάρκινγκστουπόγειο ,  κέντροαπόκεντρο,
320€.Από18/1/2022ελεύθεροκαιεπισκέψιμο.

ΚΩΔ.13914ΩΡΟΛΟΙδιαμ/μασανΜονο-
κατοικίαμε96τ.μ.,καθ.με2-,3υ/δ,1οςόρο-
φος,διαμπερές,παλαιάκατασκευήαλλάπολύ
καλάσυντηρημένοκαιφροντισμένο ,διαθέτει
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,κλιματιστικόκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα,μεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωαλλάκαιμεθωρακισμένηπόρτα,χωρίς
κοινόχρηστα ,ενοίκιο350€.υπόδειξημόνοσε
σοβαρόενδιαφερόμενο..

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

Κωδ:23483-ΛευκόπετραΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νεόδμητηΜονοκατοικίακομπλέεπιπλωμένηκαι
μεηλεκτρικέςσυσκευές,συνολικήςεπιφάνειας
200τ.μ.σεδύοεπίπεδα.Αποτελείταιαπό2υ/δ
,Σαλόνι,Κουζίνα,1ΜπάνιοκαιWC.Είναικα-
τασκευασμένητο1998καιδιαθέτειθέρμανση
ατομική-Πετρέλαιο.Έχειαπεριόριστηθέα,τακου-
φώματατηςσυνθετικά,μεδιπλάτζάμια,διαθέτει
τζάκι,αποθήκηκαιμεγάληαυλή.Τιμή:320€.

Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία
230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.

,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλό-
νια5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,και
δύομπάνια,χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι
ηλιακόθερμοσίφωνα ,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας ,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κωδ.13867 Ενοικιάζεταικάτωαπότον
περιφερειακόαποθήκη250τ.μ.μεοικόπεδο
6.000 τ.μ.περιφραγμένοκαιπεριποιημένο
,μηνιαίομίσθωμαμόνο600€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

ΛΟΓΙΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙσπάνιαςπροβολής
γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας38τ.μ.1οςΥ-
περυψωμένος.Αποτελείταιαπό2χώρουςκαι
έχειδικότουWC.ΈχεικουφώματαΑλουμινίου
συρόμενα,μεανελκυστήρακαινούργιο,διαθέ-
τειεπίσηςκαιA/C-Ενοίκιο200€.Τογραφείο
μαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
τουακινήτουαυτού.

Κωδ:107153ΚΕΝΤΡΟ,Ενοικιάζεταισπά-
νιαεπαγγελματικήστέγη45τ.μ.μεδύοανεξάρ-
τητουςγραφειακούςχώρους,μιαμεγάληανα-
μονήκαιWC,βρίσκεταιστον5οόροφορετιρέ,
προσόψεως,μεπολύκαλήδιαρρύθμιση,ηλιό-
λουστοιχώροι,μεανελκυστήρα,σεκεντρικότατο
σημείοτηςπόλης,ζητούμενομηνιαίομίσθωμα
350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξηαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.14025Ενοικιάζεταιστονπεζόδρομο
τηςΒέροιαςμεγάληΕπαγγελματικήΣτέγη213
τ.μ.αποτελούμενηαπό7χώρουςανεξάρτητους
,φωτεινούςσεεξαιρετικάκαλήκατάστασημε
2WCκαιασανσέρ,μεμηνιαίομίσθωμα700€.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

κήςεπιφάνειας30τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1
Χώρο,καιWCκαιαποθήκη10τ.μ.-Τιμή:140€.

Κωδ105261Ενοικιάζεταικατάστημαστον
ΠεζόδρομοτηςΒέροιαςκατάλληλοκαιγιαυγει-
ονομικούενδιαφέροντος62τ.μ. καθ. Ισόγειο
και30τ.μ.πατάρι,τιμήπολύλογικήμόνο400€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24715-Κέντροαπόκεντροκαικοντά
σταΚΤΕΛΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας70
τ.μ. ισόγειοκαιμεμεγάληβιτρίνα.Αποτελείται
απόένανενιαίοκαιWC.Είναικατασκευασμένο

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24675-ΕΠΙΤΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣΝΑΟΥΣΑΣΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙνεόδμη-
τοΚατάστημαστεγασμένηςσυνολικήςεπιφάνει-
ας850τ.μ.σιδηροκατασκευή,ισόγειογιαπο-
λύαπαιτητικούςμισθωτές,σίγουραεκπληκτικό
καιξεχωριστόακίνητο,μεάριστηπροβολήκαι
σεοικόπεδο4.000τ.μ.Μηνιαίομίσθωμααρχικό
χαμηλόστα1.700€γιατηνολοκλήρωσητου
.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιδιαχείρισηαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

πλησίονΜητρόπολης,έναεξολοκλήρουανα-
καινισμένοδιαμέρισμα-ρετιρέ70τ.μ.μικτάκαι
65τ.μ.καθ.,με2υπνοδωμάτια-σαλοκουζίνα
καιμπάνιο,στον6οόροφο,κατασκευής1970το
οποίοδιαθέτειγερμανικάσυνθετικάκουφώματα
Kömmerlingμετριπλήυάλωση,μεαποθήκη,
ηλεκτρικάρολάαλουμινίουκαισήτες,ενεργειακό
τζάκι,DAIKININVERTER12000BTUκλιματι-
στικόστησαλοκουζίνα,ατομικήθέρμανσημε
αντλίαθερμότητας,προεγκατάστασηηλιακού
θερμοσίφωνα,πλήρηεγκατάστασησυστήματος
συναγερμού,γύψινεςδιακοσμητικέςκατασκευ-
ές.Επίσης,διαθέτεικέλυφος-θερμοπρόσοψη
καθώςκαιθερμομόνωσηοροφής.Έχειγίνειεκ
βάθρωναλλαγήτωνηλεκτρολογικώνκαιτωνυ-
δραυλικώνεγκαταστάσεων.Πληροφορίεςμόνο
στηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:24141 -ΣτοΑγγελοχώριΝάουσας
ΠΩΛΕΙΤΑΙολόκληροκτίσμααποτελούμενοαπό
έναδιαμέρισμα1ουορ.85τ.μ.2δσκλκαιτρία
καταστήματα72και24και24  τ.μ.περίπου
ισόγεια..Ευρίσκεταιεπίτουκεντρικούδρόμου
καιαποτελείμιασπάνιαευκαιρίααγοράς.Τιμή
όλαμαζίμόνο45.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗ
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

νοκατοικία50τ.μ. Ισόγειο,σεοικόπεδο470τ.μ.,
αποτελείταιαπό1υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κουζίνα
καιμπάνιο, επάνωστονκεντρικόδρόμο,με
ατομικήθέρμανσηπετρελαίου,ηλιακόθερμο-
σίφωνα,σεπολύκαλήτοποθεσία, ιδανικόγια
ιδιοκατοίκηση,μεπολύωραίοκήπο,σετιμή
προσφοράςμόνο:44.000€.Αποκλειστικήδι-
άθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.13681ΒΙΛΑ,σπάνιασεαπόσταση
12χιλ.απότηΒέροιασεστυλΜεζονέταςμε
170τ.μ.,κατοικήσιμοςχώροκαιμελοιπούς
βοηθητικούςχώρουςσυνολικά250τ.μ.ανοδο-
μή,διατίθεταιπροςπώληση.Πρόκειταιγιαμία
μοναδικήπερίπτωσηκατοικίαςμεεκπληκτική
καιανεμπόδιστηθέα,μεύφοςαπέριττηςπολυ-
τέλειαςπουδιαχέεταιστονχώρο,διαθέτειπα-
ραδοσιακάξύλινακουφώματαμεδιπλάτζάμια,
κτίστηκεμεπολύμεράκικαιμευλικάανώτερης
ποιότητας,οιχώροιτηςλειτουργικοίκαιμεατο-
μικήθέρμανσηπετρελαίου,διαθέτειτζάκι,3υ/δ
καιδύουπερπολυτελήμπάνια,αναφέρεταιμόνο
σεπολύαπαιτητικούςαγοραστές,ευρισκόμενη
σεήσυχοπεριβάλλονκαισεοικόπεδο1680τ.μ.
διαθέτονταςένανπολύωραίοκήπομεδένδρα,
γκαζόνκαιλαχανόκηπο,Αποκλειστικήδιάθεση

καιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ,τιμή160.000€.Στηνπαραπάνωτιμή
συμπεριλαμβάνεταιολόκληροςοεξοπλισμός
καιηεπίπλωσητης.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις
δεκτές.

Κωδ.13825ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠωλείται
Μονοκατοικίαμε200τ.μ.,υπερυψωμένοισόγειο
και150τ.μ.υπόγειο ,έχειανεγερθείσεοικό-
πεδο4000τ.μ. ,σαλόνικουζίνα ανεξάρτητη
και4υ/δ,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
πρόκειταιγιαμίαωραιότατηκατασκευήαυστη-
ρώντεχνικώνπροδιαγραφών,μεπολυτέλειακαι
ζεστασιά,έχειατομικήθέρμανσημευγραέριο
,,διαθέτειτζάκι,διπλόπάρκινγκκαιαναφέρε-
ταιμόνοσεαπαιτητικούςαγοραστές,είναιμία
ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία, ζητούμενοτίμημα
115.000€,ΠληροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους,.Είναικατασκευασμένοτο2002
καιδιαθέτειθέρμανσημεΚλιματιστικό,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,Διπλά
τζάμια-Τιμή:52.000€.ΔιαθέτουμετηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΠΩΛΕΙ-
ΤΑΙΚατάστημαΙσόγειοσυνολικήςεπιφάνειας110
τ.μ.μικτάκαι89τ.μ.καθ.μεδυνατότηταδόμησης
καιμίαςμεζονέταςπάνωαπόαυτόάλλα127τ.μ.
μικτάη114τ.μ.καθ.Αποτελείταιαπόένανενιαίο
χώροχωρίςκολώνεςμεδικότουWC.Είναι
κατασκευασμένοτο1970-Τιμήπώλησηςτα
130.000€.ΤογραφείομαςδιαθέτειτηνΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακινήτουαυτού.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

μήσιμο,γωνιακό,σεπολύκαλήτοποθεσία,τιμή
προσιτήμόνο:50.000€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106268ΚΑΤΩΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟστο
δρόμογια τηΜέσηΠΩΛΕΙΤΑΙΑγροτεμάχιο
στηΖώνη1συνολικήςεπιφάνειας10.000τ.μ.
άδειο,σεπολύκαλόσημείο,ποτιστικό,πάνω
σεδρόμοΤιμήμόνο:22.000€.Αποκλειστική
διάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:105085ΠΑΛΙΑΛΥΚΙΟΓΙΑΝΝΗ,πω-
λείταιαγροτεμάχιο11στρ.,ελεύθερομεμικρή
αποθήκημέσακαιμεάδειανόμιμη,τιμήκομπλέ
μόνο26.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

494τ.μ.,εντόςσχεδίουπόλης,διαθέτειθέαα-
πρόσκοπτη,ελαφρώςεπικλινές,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολίακαισεπολύκαλήτιμή,μόνο40.000€.

Κωδ.13793ΜΕΤΟΧΙ,Οικόπεδο529τ.μ.,
σπάνιο,μεεκπληκτικήκαιανεμπόδιστηθέα,
αμφιθεατρικόοικόπεδοφιλέτο,ευκαιρίαχωρίς
αμφιβολία,μόνογιααποφασιστικόαγοραστή.
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,16.000€.

Κωδ:13859-ΣτονΤρίλοφοευκαιρίαΠΩ-
ΛΕΙΤΑΙΟικόπεδοσεσημείομεανοιχτωσιάσυ-
νολικήςεπιφάνειας884τ.μ.Τιμήμόνο20.000€.

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙΟι-
κόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σεπολύ
καλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ.13787ΤΡΙΛΟΦΟΣ,Οικόπεδο1.820
τ.μ.,εντόςζώνης,άρτιοκαιοικοδομήσιμο,εξαι-
ρετικόγιαεπένδυσηκαιγιαανέγερσημονοκα-
τοικίας,ητιμήτουεξαιρετικάσυμφέρουσα,μό-
νο25.000€,Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

ΛΕΙΤΑΙκατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα
,Ισόγειο100τ.μ.καιυπόγειοτοοποίοαπότην
κάτωμεριάείναιισόγειομεβεράνταεμπρόςκαι
πίσωσεοικόπεδο384τ.μ.Αποτελείταιαπό4Υ-
πνοδωμάτια,και2WC.Είναικατασκευασμένη
το1991καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,Κήπο,Διπλάτζάμια.Τιμή:125.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομοαπόκατάστημαΓεωργικών
Εφοδίων στη Βέροια γιαμόνιμη απασχόλη-
ση με άμεση πρόσληψη. Πληροφορίες: 6985
124505,6972893660.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.
Βενιζέλου,περιοχήΑγίουΑντωνίου, Βέροια. 1ος
όροφος, οικοδομής 1964, τριών ορόφων υπέρ
ισογείου, προσόψεως, χωρίς ασανσέρ. Ξεχωρι-
στοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνοδωμάτιο,σαλόνι,
χωλ, μπάνιο.Ηπρόσοψη επί τηςΒενιζέλου δια-
θέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανα-
καίνισης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974191579,
6973015833.



ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειο σε 2.500 τ.μ. οικό-

πεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοδιαμέ-

ρισμακοντάστονΑγ.Αντώ-

νιο, με θέση πάρκιγκ, 77

τ.μ.,διαμπερές,κεντρ,θέρ-

μανση,22.000ευρώ,ευκαι-

ρία.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέρισμα

110 τ.μ., Σταδίου, 2οςόρο-

φος, ασανσέρ. Τηλ.: 6976

535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφο δι-

αμέρισμα, 1ος και 2ος ό-

ροφος με εσωτερικη σκά-

λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ. βε-

ράντες, περιοχή παλαιού

Νοσοκομείου, διαμπερές,

θ έα ,  ν τουλάπες  εν το ι -

χισμένες. Τιμή διαπραγ-

ματεύσ ιμη .  Τηλ . :  6973

227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητηοικοδομή,3ΔΤρΚ-

ΧWC, μεγάλα μπαλκόνια,

αιρ κοντίσιον, ατομική θέρ-

μανσηκαλοριφέρ,ανακαινι-

σμένο.Τιμήενοικίου360,00

ευρώ.Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή

Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρκοντίσιον.Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24

τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιάδου20,

πόρταμεμηχανισμό,ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικίου 50

ευρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζε-

ται  γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος,σεπολύκαλήκατάστα-

ση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ENOIKIAZONTAI  Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

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.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός λο-

γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πληρο-

φορ ί ες  στο  τηλέφωνο :

2331021106

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογ ιστηρ ίου.  Αποστολή

βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοη-

θός για τη Βέροια. Πληρ.

τηλ.:2331125374.Ώρεςγια

πληροφορίες: 6.00 π.μ. -

9.00μ.μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξο-

πλισμός καφέ (έπιπλα και

είδη κουζίνας). Τηλ.: 6944

577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών .  Πληρ .  Τηλ .  6984

040769.
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ΚΟΠΑΝΟΣενοικιάζονταιδύοεπαγγελματικοίχώροιαπό350
τ.μ.οκαθέναςμεδυνατότηταναγίνειέναςχώρος,στονπεριφε-
ρειακόδρόμοΚοπανού,δίπλαστοβενζινάδικοΣαρδέλη,με5μ.
καθαρόύψος,χωρίςεσωτερικέςκολώνεςκαιπεριφραγμένηαυ-
λή600τ.μ.Τιμή1,00ευρώτοτετραγωνικό.Τηλ.:6944687267
&2332041088.

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

ΚΥΡΙΑ 61 ετών,συ-
νταξιούος, κοινωνική,
αξιοπρεπής, εμφανίσι-
μη, αναζητάσύντροφο
έως 68 ετών για μία
σχέση με αγάπη και
σεβασμό. Τηλ.: 6995
358390.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο τηςΒέ-
ροιας,120τ.μ.με10ετήεπιτυχημένηκαιανοδικήπορεία
στοχώροτηςεστίασης,πλήρωςεξοπλισμένηκαιενεργή
ακόμα, λόγωπαράλληλης απασχόλησης και αλλαγής
προσωπικήςκατάστασης.Τηλ.:6987285364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνδρας μεταξύ 20-45 ετών, με εκπληρω-
μένες τιςστρατιωτικές του υποχρεώσεις από κατάστημα
ΓεωργικώνΕφοδίωνστηΒέροιαγιαμόνιμηαπασχόληση
με άμεσηπρόσληψη.Πληροφορίες τηλ.: 6985 124505,
6972893660.

Η εταιρεια Καδο-
γλου ΙΚΕ μεπαρουσια
στην συσκευασια και
τυποποιηση κρεατος,
με εδρα τοΤαγαροχωρι
Ημαθιας στα σφαγεια,
ζηταναενταξειστοδυ-
ναμικοτηςοδηγουςΓ’κατηγοριαςγιατηνστελεχωσητης
μοναδαςμεταφορωνμας.Προαπαιτουμενηπρουποθεση
είναιηκατοχηΠ.Ε.Ι.καιΗλεκτρονικουΤαχογραφου.

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

ασφαλιση
ΤΗΛ:23310/41597-8FAX:23310/42048

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανο-
μείς από την ROMA
PIZZA. Τηλ.: 6951
930122κ.Κώστας.

ΠTYXIOYXOΣ Ειδικής
Αγωγής με μεταπτυχιακό
στηνΠαιδικήΨυχολογία,
με τετραετή εμπειρία, α-
ναλαμβάνω τηνπαράδο-
ση μαθημάτων σε μαθη-
τέςΔημοτικούκαιπαρέχω
υπηρεσίες παράλληλης
στήριξηςσεπαιδιά με ει-
δικές δεξιότητες. Επίσης
αναλαμβάνω και φύλαξη
παιδιών.Τιμέςπροσιτές.
Τηλ.επικοινωνίας:6955
742699.

Απότην εταιρείαΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ζητού-
νταιεργάτεςπαραγωγήςσεβάρδιες.Θαεκτιμηθούντεχνι-
κές,ηλεκτρολογικέςήμηχανουργικέςγνώσεις,καθώςκαι
προϋπηρεσία.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ
12οχλμ.Βέροιας–Νάουσας,59200Νάουσα
Τηλ.:2332042412
E-mail:hr@daiosplastics.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντωνΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

γιαμόνιμηαλλάκαιΕΠΟΧΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ(5μηνών).
Επιθυμητάπροσόντα:Εμπειρίασεελέγχους(παραλαβή)γεωργικών

προϊόντων, γραμμώνδιαλογής καθώς και σεπαραγωγήβιομηχανίας
τροφίμων,

ικανότητεςδιοίκησηςεργατικούπροσωπικού,ηλικίαέως45ετών.
ΓνώσηΗ/Υ&γνώσηΑγγλικήςγλώσσαςθαεκτιμηθούν.
Βιογραφικάμέχρι15.01.2022
Fax:2333027806
E-mail:info@almifoods.gr



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

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

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

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

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


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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,μεπατάρικαιυπόγειο,270€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ80τ.μ.μεπατάρι,καλό,200€

ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μμευπόγειο100τ.μ.14ετί-
ας,καλό,480€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.μεπατάρι,πολύκαλό,700€

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Παρά τις μεγάλες και εκτεταμένες 
ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
του Σελίου από την χιονόπτωση και 
τα πεσμένα δέντρα, οι υπεράνθρω-
πες προσπάθειες των συνεργείων του 
ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησαν τις βλάβες 
στο μεγαλύτερο μέρος και σταδιακά 
από χθες(Τετάρτη 12/01) μετά τις 5 
το απόγευμα επανήλθε σταδιακά το 
ηλεκτρικό ρεύμα στο μεγαλύτερο μέρος 
του χωριού. Να θυμίσουμε ‘ότι από το 
απόγευμα της Δευτέρας (10/01) όλο το 
χωριό ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι και 
οι εκτιμήσεις ακόμη και χθες έκαναν 
λόγο για αρκετές μέρες για την απο-
κατάσταση της ηλεκτροδότησης. 

Συγχαρητήρια στους άνδρες του 
ΔΕΔΔΗΕ που πραγματικά κατάφεραν 
το ακατόρθωτο μέσα σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες!

P Νέος άγριος ξυλοδαρ-
μός καθηγητή σε πανεπιστή-
μιο με απειλές εναντίον της 
ζωής του. Καλά τα ελληνικά 
πανεπιστήμια, αλλά πληκτι-
κά…

P Τόσα χρόνια και δεν άλ-
λαξε η ατζέντα. Μακροχρόνιες 
καταλήψεις αντιεξουσιαστών, 
ξύλο, ποτά, ναρκωτικά, ελευθε-
ρία της έκφρασης, δημοκρατία.

 P Το πρόσφατο κηδειό-
χαρτο του εν ζωή πρύτανη, 
ήταν όντως μια ζωηρή και-
νοτομία.

 P Οι δε κυβερνώντες θέ-
λουν να βάλουν αστυνομία για 
να μπει τάξη. Καθίστε καλά ρε 
φασιστόμουτρα!

 P Η αστυνομία στα πα-
νεπιστήμια είναι ντροπή. Οι 
φασίστες όχι.

P Ή μήπως είναι ένας αγνός και δημοκρατικός 
οικογενειάρχης ο κουκουλοφόρος;

P Εκεί όπου η δήθεν ελευθερία των ιδεών 

υποτάσσεται στο κοινό έγκλημα.

 P Αλλά τι να πει κανείς, όταν ακόμη και 
κυβερνητικά κόμματα επενδύουν στην αταξία και 
στο μπάχαλο.

 P Το πρόβλημα του μέλλοντος, εκτός 
από το νερό και το κλίμα, θα είναι η αύξηση 

δυσπιστίας στις κυ-
βερνήσεις. Που είναι 
ήδη ψηλά.

P Στη δε επόμε-
νη μεγάλη παγκόσμια 
κρίση, όποιας μορ-
φής, τα πράγματα θα 
είναι ακόμη χειρότε-
ρα.

 P Η ανάγκη εί-
ναι η κοινή λογική, 
αλλά με το σπασμέ-
νο τηλέφωνο στο 
τέλος γίνεται παρα-
λογισμός.

P Φανταστείτε 
ότι δύο χρόνια μετά 
τις εκλογές, το 45% 
των Αμερικάνων αμ-
φισβητούν την εκλογή 
Μπάιντεν.

P Οι δούλοι ξύπνησαν, αλλά αρκούντως 
κακόκεφοι.

 P Αν το 2021 αρχίσαμε μαζικά την αμφι-
σβήτηση της επιστήμης, λογικά το 2022 θα το 
τερματίσουμε.

 P Εντέλει ο λαϊκισμός των πολιτικών 
δεν είναι τίποτα μπροστά στον λαϊκισμό των 
λαών.

P Και:
Πηγαίνει ο πατέρας να πάρει τους βαθμούς 

του παιδιού του και ρωτάει τον δάσκαλο πώς τα 
πάει ο γιος του.

– Ο γιος σας δεν διαβάζει καθόλου, να φαντα-
στείτε δεν ξέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδας και 
πόσο κάνει 1+1! απαντάει ο δάσκαλος.

Γυρίζει στεναχωρημένος ο πατέρας στο σπίτι 
και ρωτάει τον γιο:

– Παιδί μου, ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας;

– Η Λάρισα, πατέρα!
– Και πόσο κάνει 1+1;
– 3, πατέρα!
– Καλά ρε μπαγλαμά, αφού τα ξέρεις γιατί δεν 

τα λες στον δάσκαλο;
Κ.Π.

www.laosnews.gr 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

CMYK

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 16

Με υπεράνθρωπες προσπάθειες των 
συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ επανήλθε 

από χθες το ρεύμα στο Σέλι 
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