
Στο 93’ με πέναλτι του Πασά η Βέροια ισοφάρισε 
2-2 στον Βόλο τη Νίκη

Παύλος Δερμιτζάκης: “Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 
ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας”

Α. Τζιτζικώστας: «Στόχος να γίνει 
η Κεντρική Μακεδονία τόπος 

γυρισμάτων οπτικοακουστικών 
παραγωγών 365 μέρες το χρόνο»

«Φύτρωσε...κολωνάκι και
 ξεχάστηκε στην ατραπό δίπλα στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας!»

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 
Δήμου Βέροιας στην Διεθνή Έκθεση 

Τουρισμού “Philoxenia”

Σύσκεψη Επιμελητηρίου 
για λιανεμπόριο, καμπάνια 

εμβολιασμού και τηλεφώνημα 
Άδωνι σε Τσιπουρίδου

Πρόταση Κ. Βοργιαζίδη για 
λειτουργία κινητών εμβολιαστικών 

συνεργείων στα χωριά

Συρμούλα Τζήμα: 
Σημαντική 

η απογραφή 
αφού τα στοιχεία 

συνδέονται με 
χρηματοδοτήσεις
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Μιλούν στο δημοτικό συμβούλιο 
Βέροιας για δημοσιογράφους…

χωρίς δημοσιογράφους!
  Στη χθεσινή δεύτερη «υβριδική» συνεδρίαση δημοτικού 
συμβουλίου(Δευτέρα 15/11) με την συμμετοχή δημοτικών 
συμβούλων δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη έγινε και 
πάλι λόγος για την συμμετοχή των δημοσιογράφων. 
Παρά το γεγονός ότι τεχνικά η κατάσταση ήταν πολύ 
καλή(ακούγαμε), εκτός από κάποια σημεία στην αρχή, 
όταν τα μηνύματα από τους δημοσιογράφους που 
κάλυπταν έπεσαν βροχή και διορθώθηκε ο ήχος, ωστόσο 
θα πρέπει να γίνει σαφές ότι έτσι δουλειά δεν γίνεται. 
  Ο δημοσιογράφος δεν αναπαράγει απλώς τα λεγόμενα 
του κάθε δημοτικού συμβούλου, πρέπει να βρίσκεται 
στον χώρο να παρακολουθεί αντιδράσεις, να αξιολογεί 
ίσως πράγματα που κάποιοι στο δημοτικό συμβούλιο δεν 
εννοούν να καταλάβουν. 
  Αλλά ακόμη και εξ αποστάσεως δεν είναι δεοντολογικό 
και κόσμιο να συζητούν κάποιες φορές μάλιστα και 
«αγοραία» με κληρώσεις και ζάρια για το αν και πόσοι 
δημοσιογράφοι μπορούν να συμμετέχουν καλύπτοντας 
κενές θέσεις απόντων δημοτικών συμβούλων. Τόση αξία 
και σημασία στο δημοσιογραφικό λειτούργημα…πάρτε 
μια κενή θέση και χωθείτε σαν τσόντα!
Υ.Γ. Περισσότερα για το θέμα και εκτενές ρεπορτάζ 
για την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο 
αυριανό φύλλο  

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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ΣυρμούλαΤζήμα:Σημαντική
ηαπογραφήαφούταστοιχεία
συνδέονταιμεχρηματοδοτήσεις

Τηνμεγάλησημασίαστηνδιαδικασίααπογραφήςπουείναισεεξέλιξηαυτήτην
περίοδουπογράμμισεστηντοποθέτησήτηςστηνχθεσινήσυνεδρίασητουδημοτικού
συμβουλίουΒέροιαςηαντιδήμαρχοςΠαιδείαςΣυρμούλαΤζήμα-Τόπη.Ηαντιδήμαρ-
χοςυπενθύμισεότιταστοιχείαπουπροκύπτουνμετάτηναπογραφήσυνδέονταιμε
προγράμματαχρηματοδοτήσεων, επομένωςείναισημαντικόναβγουνενισχυμένες
μετά την απογραφή ορεινές ή υποβαθμισμένεςπεριοχές του δήμου,προφανώς
εννοώνταςηκαΤζήμαναμπορούνναενταχθούνσεαντίστοιχαπρογράμματα.Μάλι-
σταανέφερεχαρακτηριστικόπαράδειγματοΣέλι(δημοτικήκοινότηταΚάτωΒερμίου),
πουενώτοκαλοκαίρικατακλείζεταιαπόχιλιάδεςκόσμου,πουμένουνσταεξοχικά
σπίτιατους,τονχειμώναείναιελάχιστοιοιμόνιμοικάτοικοι,μεκίνδυνοτηνπαρούσα
περίοδο τηςαπογραφήςνακαταχωριστούνστοιχείαπουθαλειτουργήσουναρνητικάγια τηνστήριξηκαιανάπτυξη του
χωριού.

ΣύσκεψηΕπιμελητηρίουγιαλιανεμπόριο,καμπάνια
εμβολιασμούκαιτηλεφώνημαΆδωνισεΤσιπουρίδου
ΕυρείασύσκεψηκάλεσετοEπιμελητήριοΗμαθίαςτοπερασμένοΣάββατο,σεσυνεργασίαμετηνΑντιπεριφέρεια,πα-

ρουσίατωντεσσάρωνβουλευτώντηςΗμαθίαςκαιεκπροσώπωναπότουςεμπορικούςσυλλόγουςΒέροιαςκαιΑλεξάν-
δρειαςκαιτηςΟμοσπονδίαςεπαγγελματοβιοτεχνώνΒέροιας.Τοθέμααφορούσεταπρόσφαταμέτρατηςκυβέρνησης
γιατουςανεμβολίαστουςκαιτηνείσοδότουςσταεμπορικάκαταστήματαμεραπινττεστσεαντίθεσημετασούπερμάρκετ
πουθαεισέρχονταιχωρίςτεστ,προκαλώνταςαθέμιτοανταγωνισμό,όπωςδιαμαρτύρεταιηΑγορά.Γιατομέτροαντέδρασε
άμεσαοεμπορικόςκόσμοςκαιαυτόήταντοαντικείμενοτηςσύσκεψηςστοΕπιμελητήριο,μαζίμεταπροβλήματατουλια-
νεμπορίου.Στηνσύσκεψημπήκεκαιέναθέμαπουαφοράμίακαμπάνιαενημέρωσηςγιατηναναγκαιότητατουεμβο-
λιασμούηοποίαθαξεκινήσεισελίγεςμέρεςκαιστηνοποίαθασυμμετέχουνόλοιοιεπαγγελματικοίκαικοινωνικοίφορείς.
ΝαθυμίσουμεότιμετάτηνανακοίνωσητωνμέτρωνοεμπορικόςσύλλογοςτηςΒέροιαςέστειλεμίαεπιστολήστονυπουργό
ανάπτυξηςκ.ΆδωνιΓεωργιάδηκαιχθεςτοπρωί,όπωςμάθαμε,ουπουργόςεπικοινώνησεο ίδιοςμετηνπρόεδροτου
εμπορικούσυλλόγουΑθηνάΤσιπουρίδουκαισυζήτησανγιατοαίτηματηςΑγοράςπερίαθέμιτουανταγωνισμούμεταξύλια-
νεμπορίουκαισούπερμάρκετ.ΗκαΤσιπουρίδου,πρότεινεστονυπουργόναοριοθετηθείέναςχώροςστασούπερμάρκετό-
πουθαμπουντα«ανταγωνιστικά»προϊόντακαιεκείναεισέρχονταιοικαταναλωτέςμόνομεrapidtestόπωςκαισταμαγαζιά.
ΟΆδωνιςΓεωργιάδηςξεκαθάρισεότιδενμπορούννααποκλείσουντασουπερμάρκεταπότηνπώλησηαυτώντωνειδώνκαι
άκουσεσοβαράτηνπρότασητηςπροέδρου,ώστεναλειτουργούνταμαγαζιάκαιτασουπερμάρκετμείσουςόρους…

Πρόταση Κ. Βοργιαζίδη για λειτουργία κινητών 
εμβολιαστικών συνεργείων στα χωριά

ΕξαποστάσεωςμέσωZOOMσυμμετείχεοδήμαρχοςΒέροιαςΚώσταςΒορ-
γιαζίδης στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίουΒέροιας(15/11), αφού η
νόσησήτουαπόκορωνοϊόθατονκρατήσειμέχριαύριοΤετάρτημακριάαπότα
δια ζώσης καθήκοντα.Στηνσύντομη τοποθέτησή του εκτόςαπό τις ευχαριστίες
τουπροςόλοτονκόσμοπουμεδιάφορουςτρόπουςτουεξέφρασετιςευχέςγια
περαστικά,οδήμαρχοςαναφέρθηκεστηνσυνάντησημέσω τηλεδιάσκεψηςπου
διοργανώθηκε από τονπεριφερειάρχηΑπόστολοΤζιτζικώστα και συμμετείχαν
αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και φορέις με θέμα τον εμβολιασμό.Ηπρόταση
που κατέθεσε ο δήμοςΒέροιαςαφορά την δημιουργία  κινητών εμβολιαστικών
συνεργείων με τηνσυνδρομή τουα’ καιβ’βαθμού τοπικήςαυτοδιοίκησης, του
ιατρικούσυλλόγουκαιτηςΕκκλησίαςκαιναγυρίζουνσταχωριά.Επεσήμανεότι
κάτιαντίστοιχοδιενεργείταιαπότονδήμοΒέροιαςσήμερασταχωριάτωνΠιερί-
ων,ενώδενπαρέλειψεναεξαίρειτηνβοήθειακαισυνδρομήτωνιερέωνσεαυτή
τηνπροσπάθεια.

«Φύτρωσε...κολωνάκι και ξεχάστηκε στην ατραπό δίπλα 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας!»

Στοπίσωμέρος (ιε-
ρό) της εκκλησίας του
Αγ.Στεφάνουπουεφά-
πτεται με το 1ο δημο-
τικό σχολείο Βέροιας,
υπάρχει έναστενόπέ-
ρασμαπου ενώνει την
οδόΚοντογεωργάκημε
τις οδούςΔαβάκη και
28ηςΟκτωβρίου.Από
τοπέρασμά (ατραπός)
αυτό διέρχονται καθη-
μερινά εκατοντάδες
μαθητές,συνοδοί τους,
αλλάκαιπερίοικοι.Μά-
λιστα πριν λίγο καιρό
πέρασεαπό τοσημείο
και η υπουργός Πολι-
τισμού!

Παράτογεγονόςότι
τοπλάτοςτηςατραπού
σε κάποιοσημείο είναι
μόλις λίγα εκατοστά, ε-
δώκαιχρόνιαέχει«φυ-
τρώσει» ένα σιδερένιο
κολωνάκιπου έχω την
εντύπωσηότιτοποθετούσεοδήμοςγιαναμηνδιέρχονταιοχήματα.Σεαυτόφυσικάτοσημείοδενκατανοώτηνχρη-
σιμότητατουμεταλλικού«εμποδίου»,αφούμπορείναπεράσειμηχανάκι,αλλάμετάβίαςπερνάένασχολιαρόπαιδο
μετηντροχήλατητσάντατου,πουπρέπειναπεράσει«πλαγίως»ήνασηκώσειτηντσάντασταχέρια!Φυσικάούτε
λόγοςγιαμητέρεςμεκαροτσάκιααπόαυτότοσημείο,αφούπρέπεινακάνουντονγύροτουοικοδομικούτετραγώνου
γιαναπαραλάβουνταπαιδιάτουςαπότοσχολείο.

Αςφροντίσειοδήμος(μάλλονηΤεχνικήΥπηρεσία),εφόσονδενυπάρχεικάποιαχρησιμότητατουσυγκεκριμένου
μεταλλικούεμποδίου(πουίσωςμουδιαφεύγει)γιατην«αποψίλωσή»τουκαιτηναπροβλημάτιστηδιέλευσητωνπε-
ζώναπότοσημείο.
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Τιμητική εκδήλωση για την 
επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, τιμάται η επέτειος του Πολυτεχνεί-
ου με εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Βέροια, σύμφωνα με το παρακά-
τω πρόγραμμα της ΠΕ Ημαθίας:

-Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου 
της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.

-Ώρα 12.10:  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
-Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

Έληξαν χθες Δευτέρα 
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας 
ανακοινώνεται ότι με βάση τη Νομοθε-
σία που ισχύει για τις Δεκαπενθήμερες 
ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις 
που έληξαν χθες Δευτέρα, απαγορεύ-
εται μετά τη λήξη τους η συνέχιση των 
εκπτώσεων από τα καταστήματα - η 
αναγραφή της λέξης «ΕΚΠΤΩΣΗ» στις 
προθήκες - η αναγραφή ποσοστών έκ-
πτωσης + διπλών τιμών, καθώς και η 
διαφήμισής τους στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται α-
πό το ΔΣ οι καταστηματάρχες να απο-
σύρουν από τις βιτρίνες τους όλες τις 
ταμπέλες – πινακίδες – καρτελάκια με 
διπλές τιμές και άλλο υλικό κάθε είδους 
σχετικό με αυτές τις Εκπτώσεις και τη 
διαφήμισή τους, διατηρώντας καρτε-
λάκια μόνο με μία, την πραγματική, τιμή πώλησης των εμπορευμάτων τους, σεβόμενοι την σωστή λειτουργία της Αγοράς και 
αποφεύγοντας κλίμα αθέμιτου ανταγωνισμού.- 

Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν από τις βιτρίνες τους την λέξη ΕΚΠΤΩΣΗ, έχουν όμως το δικαίωμα τα 
κάνουν ΔΕΚΑΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε συγκεκριμένα είδη σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4177/2013.

Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας: Ερωτήματα για τις 
αναμενόμενες πληρωμές αποζημιώσεων από τους παγετούς

Από τον Αγροτικό Σύλλογο  Ημαθίας, γνωστοποιούνται τα εξής, για τις αναμενόμενες πληρωμές αποζημιώσεων από τους παγετούς:
«Μετρώντας 7 και πλέον μήνες από τις καταστροφικές και άνευ προηγουμένου ζημιές από τους Ανοιξιάτικους παγετούς, γεγονός που αδιαμ-

φισβήτητα έφερε σε απόγνωση τον αγροτικό κόσμο της Ημαθίας και άλλων περιοχών(Πέλλα, Θεσσαλία, Κοζάνη κ.α.) τα Υπουργεία, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, έδειξαν κωλυσιεργία καθυστερώντας αδικαιολόγητα – γνώριζαν τον μεγάλο όγκο δηλώσεων ζημιών – τη 
στελέχωση του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Βέροιας με εξειδικευμένο προσωπικό, με συνέπεια να μην γίνουν εκτιμήσεις σε πολλές καλλιέργειες 
πριν την συγκομιδή της όποιας παραγωγής απέμεινε με ότι αυτό συνεπάγεται , αλλά και να καθυστερήσουν οι πληρωμές των αποζημιώσεων (Στην 
περίπτωση του «Ιανός» έγιναν όλα σε χρόνο ρεκόρ). Επίσης, μεγάλες αδικίες προέκυψαν με τον τρόπο που επέλεξε το ΥΠΑΑΤ και ο ΕΛΓΑ να κα-
ταβάλουν προκαταβολές στους παραγωγούς και αυτό συνέβη διότι δεν αφουγκράζονται τους αγρότες, αντιμετωπίζοντας τους με υπεροπτισμό , ε-
πιλέγοντας την αδιαφάνεια, όπως είδαμε να συμβαίνει με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «De minimis” (Έτος 2020) και το πως προέκυψε η λίστα 
των αποζημιωθέντων ποικιλιών καθώς και τα «ψίχουλα» που δόθηκαν ως ενίσχυση αντί των αποζημιώσεων που όφειλε ο ΕΛΓΑ να καταβάλει για 
τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις.Αν αναλογιστούμε τα λάθη που προέκυψαν κατά την πληρωμή του 70% της Βασικής ενίσχυσης, «ψαλιδίζοντας» σε 
αρκετές περιπτώσεις τα ποσά που δικαιούνταν να λάβουν οι παραγωγοί, και αναμένοντας μέσα στο Δεκέμβριο την πληρωμή των αποζημιώσεων 
από τους παγετούς, καθώς οι παραγωγοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο 

Ερωτώνται οι κύριοι Σπήλιος Λιβανός (ΥπΑΑΤ) και Ανδρέας Λυκουρέντζος (Πρόεδρος ΕΛΓΑ)  
Θα προχωρήσετε έως τέλος του τρέχοντος έτους, όπως πολλάκις έχετε δεσμευτεί, στην πληρωμή του 100% των αποζημιώσεων από τους πα-

γετούς; Θα είναι ΔΙΚΑΙΕΣ οι εκτιμήσεις καθώς πολλά κτήματα εκτιμήθηκαν μετά το πέρας της συγκομιδής; Είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε επιτέλους στην αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ΝΑΙ ή ΟΧΙ ; Θα 
ανοίξετε δίαυλο επικοινωνίας κ. Υπουργέ με τους Αγρότες ή θα επιλέξετε την έως τώρα στάση σας, να μην μας συναντάτε ; Αναμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που σας θέτουμε, σε κάθε περίπτωση, 
ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας βρίσκεται σε εγρήγορση και σε συνεργασία με άλλους Αγροτικούς Συλλόγους της Κεντρικής Μακεδονίας για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών».

Σήμερα στη Βέροια

Επαγγελματίες Εστίασης: 
Κλείνουμε για να μπορέσουμε 
να επιβιώσουμε τον χειμώνα

-Ραντεβού το πρωί στην Εληά και συγκέντρωση 
μπροστά  σε Δημαρχείο και Αντιπεριφέρεια

 Την αντίθεσή τους στα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού 
εκδηλώνουν πανελλαδικά και δυναμικά σήμερα Τρίτη οι καταστη-
ματάρχες της Εστίασης, με τη στήριξη όλων των επαγγελματικών 
κλάδων καθώς «δεν έχουν άλλο τρόπο», όπως τονίζουν να ακου-
στεί η φωνή τους, αναζητώντας  μέτρα στήριξης, για την αποφυγή 
λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας.

«Η σιωπή των κλειστών καταστημάτων μας είναι η πιο δυνατή 
κραυγή αγωνίας .

Η εστίαση διεκδικεί ενωμένη και βάζει για πρώτη φορά στο τρα-
πέζι την πραγματικής της ισχύ», τονίζουν και δίνουν ραντεβού για 
ένα βροντερό ΠΑΡΩΝ στην Πλατεία ΕΛΗΑΣ, στις 10.00 το πρωί, ό-
που θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, καταστηματάρ-
χες , εργαζόμενοι  και συνεργάτες της Εστίασης και στη συνέχεια θα 
κάνουν πορεία προς το Δημαρχείο Βέροιας και το κτήριο της Περι-

φέρειας, όπου θα παραμείνουν μέχρι τη 1.00 το μεσημέρι.
«Δεν θα αναλάβει η Εστίαση εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη! Πρέπει 

να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να επιβιώσουμε στο δύ-
σκολο χειμώνα που έρχεται», είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η 
Εστίαση, διατρανώνοντας τα αιτήματά τους, που αφορούν σε:

• Μη επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών.
• Συνέχιση της επιδότησης ενοικίου.
• Επαναφορά του μέτρου αναστολή των συμβάσεων εργασίας.
• Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών.
• Μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
• Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων, και
• Νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του2020 και των αρ-

χών του 2021.”



Έχεις φανταστεί πο-
τέ τον δικό σου ήρωα σε 
μια ιστορία; Μπορεί να είχε 
μαλλιά από ψάθα και σώ-
μα από πηλό… Φαντάζεσαι 
να βρισκόταν σε ένα μαγικό 
μέρος όπου ο ήλιος θα ή-
ταν κόκκινος και τα βουνά 
μπλε; Σε αυτό το εργαστή-
ριο θα ανακαλύψουμε την 
μαγεία της εικόνας και της 
δημιουργικής εικονογρά-
φησης όπου όλοι μαζί θα 
γίνουμε “μικροί εικονογρά-
φοι”.

Το δημιουργικό και συμ-
μετοχικό εργαστήριο «Γινό-
μαστε μικροί εικονογράφοι» 
για παιδιά 8-15 ετών, με και 
χωρίς οπτική αναπηρία θα πραγματοποιηθεί στην Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με στόχο την συνέχιση 
του προγράμματος με τίτλο “Μια ιστορία που μας χωράει 
όλους”.

Η ιστορία που δημιούργησαν τα παιδιά στο πρώτο 
εργαστήριο γίνεται έμπνευση για δημιουργία εικόνων και 
περιβάλλοντος του δεύτερου εργαστηρίου. Με πολλά δια-
φορετικά απτικά υλικά, τα παιδιά θα ενεργοποιήσουν την 
φαντασία τους και θα δώσουν ζωή στους νέους ήρωες. 
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ομάδας 
χωρίς αποκλεισμούς και η ενίσχυση της αποδοχής της 
διαφορετικότητας από την παιδική ηλικία, με αφορμή τον 
πολιτισμό και το βιβλίο.

Την οργάνωση της δράσης και την εμψύχωση του 
εργαστηρίου έχει αναλάβει η καλλιτεχνική ομάδα Guagua 

που αποτελείται από την Α-
φροδίτη Ρίζου, παιδαγωγό-α-
φηγήτρια παραμυθιού και τον 
Δημήτρη Τρακόσα, εικονογρά-
φο-γραφίστα. Τα παιδιά θα έ-
χουν τη δυνατότητα μέσα από 
τη δημιουργία, τη φαντασία, το 
παιχνίδι, τη συνεργασία και τη 
ζωγραφική να μάθουν:

• Τι είναι ο εικονογράφος;
• Πώς διαβάζει και πώς δη-

μιουργεί μια εικόνα;
• Πώς χρησιμοποιεί τη φα-

ντασία του σε σχέση με την ι-
στορία;

Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, όπου η μια 
δράση τροφοδοτεί την επόμε-
νη, θα συνταχθεί ένα υβριδικό 

βιβλίο, συνδυάζοντας το ελληνικό αλφάβητο και το ελληνι-
κό αλφάβητο Μπράιγ.

 Δήλωση συμμετοχής
 *Υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής λόγω περιορι-

σμού ατόμων 15 παιδιά
Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπο-

ρείτε να μας στείλετε email στο inclusivelines@gmail.com 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 6976634845 (Αγγελική 
Κοσμά – Συντονίστρια δράσης)

Μέτρα κατά του Covid-19:
Για την συμμετοχή των παιδιών στο εργαστήριο είναι 

απαραίτητο να προσκομίσουν το τελευταίο τους self-test 
πριν την έναρξη και να φορούν μάσκα κατά την διάρκεια 
του εργαστήριου

 Η δράση πραγματοποιείται με την οικονομική υπο-
στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.

Σε συνεργασία με την Σχολή Τυφλών Θεσ-
σαλονίκης – ΚΕΑΤ και τον συντονισμό της Ομά-
δας Inclusive Lines
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• Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη διασκέδαση.
• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλτρα ενεργού άνθρακα και 

Hepa)
• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις – 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτηρίων (Πληρότητα 50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ 2 (ΜΕΤΑΓΛ) THE ADDAMS FAMILY 2 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Παρασκευή 12/11 - Κυ-

ριακή 14/11 στις 18.00
Σάββατο 13/11 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΡΕΓΚ ΤΙΕΡΝΑΝ & ΚΟΝΡΑΝΤ ΒΕΡΝΟΝ
Σενάριο: ΝΤΑΝ ΧΕΡΝΑΝΤΕΖ

ΠΙΤΕΡ ΡΑΜΠΙΤ: Ο ΛΑΓΟΣ ΤΟ ‘ΣΚΑΣΕ (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 12/11 - Σάββατο 13/11 - Κυριακή 14/11 στις 17.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σκηνοθεσία: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Σενάριο: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΑΚ
Ηθοποιοί: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ:, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 

ΝΤΕΜΠΙΚΙ, ΝΤΟΝΑΛ ΓΚΛΙΣΟΝ, ΡΟΟΥΖ ΜΠΕΡΝ, ΤΖΕΪΜΣ ΚΟΡΝΤΕΝ, 
ΝΤΕΪΖΙ ΡΙΝΤΛΕΪ, ΜΑΡΓΚΟ ΡΟΜΠΙ, ΝΤΕΪΜΟΝ ΧΕΡΙΜΑΝ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Προβολές στην Αίθουσα 1 “Χειμερινή ”:   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, Δανάη Σκιάδη, Νι-

κόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος 
Βογιατζής, Μάξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

ETERNALS - Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ MARVEL 
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Πέμπτη 11/11 – Παρασκευή 12/11 – Δευτέρα 15/11 – Τρίτη 16/11 – 

Τετάρτη 17/11 στις 20.45
Σάββατο 13/11 στις 18.40 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίη-
σης πχ, ταυτότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - MADRES PARALELAS   (Πέδρο Αλμο-
δόβαρ)

Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   Κυριακή 14/11 στις 20.30
 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid test από 18 ετών και 

πάνω, Self test από 4 ετών έως 17, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.
cinestar.gr)

Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας.

Για την είσοδο σας στην Αίθουσα 1 και Αίθουσα 2 επισκεφθείτε 
την σελίδα μας: www.cinestar.gr 

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το πρόγραμμα του 

ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     11/11/21 - 17/11/21

 Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας: Β΄ πανελλήνιος 

ποιητικός διαγωνισμός αφιερωμένος  στη 
συμπλήρωση 100 χρόνων 

από την μικρασιατική καταστροφή
  
Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ο φορέας πολιτισμού 

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που έχει σκοπό την ενίσχυση και προαγωγή 
της πολιτιστικής ζωής και καλλιτεχνικής παιδείας και δημιουργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Σύνθημά του είναι «Ο Πολιτισμός μας αγκαλιάζει ΟΛΟΥΣ» και πάνω σε αυτό το σύνθημα 
χτίζεται η στρατηγική και οι στόχοι του.

Ως εφαλτήριο λόγου, τέχνης και πολιτισμού λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών του 
δραστηριοτήτων, προκηρύσσει τον Β΄ Πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό για το έτος 2022, αφιε-
ρωμένο στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, που αποτέλεσε τον 
«Φρικτό Γολγοθά» της Νεώτερης Ιστορίας μας, με τον Ξεριζωμό και την Προσφυγιά.

Tα ποιήματα δεν θα πρέπει να έχουν εθνικιστικό, ρατσιστικό, διχαστικό ή άλλο παρόμοιο 
περιεχόμενο ή χαρακτήρα, καθώς σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του ιστορικού γε-
γονότος μέσα από τη λογοτεχνική και (εν προκειμένω) ποιητική γραφή, με την έκφραση συναι-
σθημάτων αλλά από την απόσταση του αναγνώστη.

 Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν ποίηση στην ελληνική γλώσσα και από φέ-
τος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :

Α) Κατηγορία: «ΕΦΗΒΟΙ» (13 – 17 ετών)
Ποίηση στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, σε ελεύθερο και έμμετρο στίχο.
Β) Κατηγορία: «EΝΗΛΙΚΕΣ» (18 ετών και άνω)
Ποίηση στην κοινή νεοελληνική γλώσσα, σε ελεύθερο και έμμετρο στίχο.
 Το θέμα του διαγωνισμού για αμφότερες τις κατηγορίες, είναι:
«Μικρασιατική Καταστροφή 1922»
100 χρόνια από την ημερομηνία  που άλλαξε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας»
 Τα ποιήματα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά,
Προς το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας    Βασ. Όλγας 198, 546 55 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, υπόψη κυρίας Μαριάνας Σταυρίδου(με ένδειξη αντίστοιχη προς το είδος στο 
οποίο συμμετέχουν, π.χ. «Για το Διαγωνισμό Ποίησης – στην κοινή Νεοελληνική Γλώσσα», Κα-
τηγορία «ΕΦΗΒΟΙ» ή «ΕΝΗΛΙΚΕΣ».

με συστημένη επιστολή, με εμφανή τη σφραγίδα του ταχυδρομείου για την ημερομηνία.
 Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
 Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα : 

2310-602599 & 2310- 421059
EMAIL: kendropolitismoupkm@gmail.com & kepothe@otenet.grΕυχαριστήριο του Ομίλου 

Προστασίας Παιδιού Βέροιας
  Το Δ.Σ. του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας 

ευχαριστεί θερμα :
1) Την κα.Δέσποινα Σαζακλίδου για τη δωρεά τροφί-

μων 
2) Τον κύριο Αντώνη Νούσιο για τη προσφορά 

donuts κάθε μήνα για τα δέματα μας.
3) Την ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βέροιας για 

τη δωρεά παιχνιδιών
4) Την κυρία Αλίνα Μαυροπούλου - Παπαγεωργίου 

για τη δωρεά σαλονιού προς το συλλογό μας.
5) Ανώνυμη κυρία για τη δωρεά τροφίμων

Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 
“Γινόμαστε μικροί εικονογράφοι” 

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
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 Α π ό  τ η ν  Θ ε μ α τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο -
πή Μικρομεσα ίων Επιχε ιρήσεων της                                                                                               
Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, γνωστοποιούνται 
τα εξής:

«Ο εμπορικός κόσμος, οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και ειδικότερα ο χώρος της εστίασης 
δέχθηκαν στα χρόνια της πανδημίας, ένα ισχυ-
ρό οικονομικό πλήγμα.

Βρέθηκαν να κλείνουν τα καταστήματά τους 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που 
τους έφθασε στα οικονομικά τους όρια, με α-
ποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν και 
άλλες  ΙΣΑ-ΙΣΑ να συντηρούνται. Η κυβέρνηση 
θεωρώντας ότι με την επίδοτηση ενοικίου, την 
αναστολή εργασίας και την αναιμική οικονομική 
βοήθεια, έκανε το χρέος της. Μόνο που απ΄αυ-
τό το χρέος της κυβέρνησης, βρέθηκαν χρεωμέ-
νοι  οι ιδιοκτήτες της εστίασης και όχι μόνο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι 400.000 επιχει-
ρήσεις  δεν πήραν την οικονομική ενίσχυση 
των 800 ευρώ,  η επιστρεπτέα προκαταβολή 
δεν έγινε μη επιστρεπτέα, με αποτέλεσμα χι-
λιάδες επιχειρήσεις να πρέπει να επιστρέψουν 
το ``δάνειο΄΄  της κυβέρνησης, που το βάφτισε 
επιστρεπτέα προκαταβολή.

Μετά το τέλος της πανδημίας ο ψηφισμένος 
πτωχευτικός νόμος  από την κυβέρνηση της ΝΔ 
περιμένει να δώσει το τελικό κτύπημα σ΄όλους 
τους πολίτες, με την υφαρπαγή των περιουσιών 
μέσα από την πτωχευτική διαδικασία.

Στο άκουσμα του ανοίγματος των επιχειρήσε-
ων εστίασης, αναθάρρησαν οι ελπίδες, αλλά και 
τότε τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Η κυβέρ-
νηση με τα τελευταία μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊου, μετέτρεψε από χώρο διασκέδα-
σης και ψυχαγωγίας την εστίαση σε ελεγκτές πι-
στοποιητικών εμβολιασμού, rapid test, χάνοντας 
μεγάλο μέρος από την πελατεία τους.

Οι αυξήσεις στην ενέργεια ήταν ένα ακόμη 
μεγάλο κτύπημα που αύξησαν το κόστος λει-
τουργίας τους από τη μια και από την άλλη γίνε-
ται σταδιακή μείωση της πελατείας, γιατί μετακύ-
λησαν το κόστος ενέργειας στις υπηρεσίες τους.

Η εστίαση ψυχορραγεί.  Τα λουκέτα και  η 
απώλεια και άλλων χιλιάδων θέσεων εργασίας 
είναι   προ   των πυλών. Δεν μπορεί αν υπάρξει 
άλλη καθυστέρηση. Τώρα πρέπει να ληφθούν 
ισχυρά μέτρα ενίσχυσης της εστίασης,   μέτρα 
βιώσιμα, στήριξης   των επιχειρήσεων εστίασης 
για   να   μπορέσουν   να επιβιώσουν οι ίδιοι 
αλλά  και οι χιλιάδες  εργαζόμενοί  τους.

Στηρίζουμε τον αγώνα των επιχειρήσεων ε-

στίασης και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα μέτρα 
που προτείνει ο κλάδος, όπως:

· Αναπροσαρμογή  των προστίμων και μετα-
τόπισή τους  και   στον παραβάτη.

· Μεταβολή επιστρεπτέας  προκαταβολής   
σε  ΜΗ επιστρεπτέα.

· Συμμετοχή στην  λήψη  αποφάσεων   με  
συμμετοχή  στις αρμόδιες επιτροπές.

· Επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοι-
κίου.

· Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών  ή  ανα-
στολή των συμβάσεων  εργασίας.

· Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών  
τελών.

· Μείωση του ΦΠΑ στο   6%.
· Συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δα-

νείων.
· Νέες χρηματοδοτήσεις  ανάλογες  εκείνων 

του 2020  και  των αρχών του   2021
Ο ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ επίσης προτείνει:
Α) Διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους 

που δημιουργήθηκε στη περίοδο της πανδη-
μίας.

Β) Τη χρηματοδότηση των ΜμΕ , για την 
αναγκαία ρευστότητα των ΜμΕ.

Αναγκαίο η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ να ενεργήσει 
ώστε το δημόσιο να έχει την κυρίαρχη συμ-
μετοχή σε μία από τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες και μαζί με την Αναπτυξιακή να απο-
τελέσουν το άρμα χρηματοδότησης της πραγ-
ματικής οικονομίας.

Γ) Σταθερό πλαίσιο διαχείρισης ιδιωτικού 
χρέους -παλιού και νέου που δημιουργείται , 
χωρίς ημερομηνία λήξης , για όλες τις κατη-
γορίες οφειλετών και οφειλών. Τέτοιο που θα 
αποκλείει την κατάχρηση και θα σώζει αυτούς 
που πραγματικά έχουν πραγματική ανάγκη. 
Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της ΝΔ και 
ψήφιση νέου για τη δεύτερη ευκαιρία και την 
προστασία της πρώτης κατοικίας κλπ.

Καλούμε όλους τους μαζικούς φορείς, Εμπο-
ρικούς Συλλόγους και  Ομοσπονδίες Βιοτεχνών 
και Επαγγελματιών να στηρίξουν την κινητοποί-
ηση της εστίασης την Τρίτη  16 Νοεμβρίου. 

Επίσης καλούμε τους  βουλευτές του νομού 
να πάρουν θέση, να σταθούν δίπλα στον αγώ-
να τους για την επιβίωση όχι μόνο των επιχει-
ρήσεων, αλλά και των εργαζομένων σ΄αυτές , 
καθώς και στις οικογένειές τους.

Ο αγώνας για τη επιβίωση είναι ιερός  και 
πρέπει όλους να μας έχουν στο πλευρό τους».

 Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: 
«Στο πλευρό των επαγγελματιών 

Εστίασης – Κάλεσμα φορέων 
για στήριξη του αγώνα τους»

Άγγελος Τόλκας : «Μέγα Ψέμα 
η χρηματοδότηση των 

10,7 εκατομμυρίων του Άδωνη 
Γεωργιάδη για τα 3-5 Πηγάδια - Καμία 

εγγραφή σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, 
κανένα σχέδιο για το Χιονοδρομικό

Από το πολιτικό ‘γραφείο του  
Βουλευτή Ημαθίας ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία Άγγελου Τόλκα, 
γνωστοποιούνται τα εξής:

«Στις 21 Οκτωβρίου 2021 ο 
Βουλευτής Ημαθίας Άγγελος Τό-
λκας κατέθεσε ενώπιον της Βου-
λής ερώτηση προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κο Άδωνη Γεωργιάδη 
με την οποίαν ερωτούσε πώς προ-
χωράει η χρηματοδότηση των 10,7 
εκατομμυρίων Ευρώ που είχε ε-
ξαγγελθεί πριν ενάμιση χρόνο, τον 
Μάιο του 2020, για το Χιονοδρομι-
κό Κέντρο 3- 5 Πηγάδια. Μάλιστα 
όπως είχε δηλώσει δημοσίως ο 
κος Άδωνις Γεωργιάδης υπήρχε 
σχέδιο για το οποίο ενδιαφέρθηκε 
ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης και είχε 
γίνει προεργασία από υπηρεσίες 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω 
που δήλωνε ο Υπουργός ήταν α-
πλά υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα 
και η αλήθεια έρχεται στο φως 
μέσα από την ερώτηση του Βουλευτή Ημαθίας 
Άγγελου Τόλκα. Στις 11 Νοεμβρίου 2021, δύο γε-
νικοί γραμματείς και ο Αναπληρωτής Υπουργός 
απάντησαν στον Άγγελο Τόλκα ότι ούτε σχέδιο 
υπάρχει ούτε κάποια χρηματοδότηση. Ούτε στο 
ΕΣΠΑ, ούτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων, ούτε στον αναπτυξιακό νόμο. Για όλα αυτά 
μάλιστα κατέθεσαν και τα σχετικά έγγραφα όπως 
είχε ζητήσει ο ίδιος ο Βουλευτής.

Ο Άγγελος Τόλκας κατόπιν τούτων δήλωσε :  
«Τα σχεδόν 11 εκατομμύρια που είχαν διαφη-

μιστεί ήταν αναγκαία για το Χιονοδρομικό Κέντρο 
ώστε να επανέλθει σε λειτουργική ικανότητα. Όχι 
για να χρηματοδοτήσουν κάποιον ιδιώτη ή έναν 
επίδοξο «επενδυτή» αλλά για να στηρίξουν και να 
δώσουν πνοή σε έναν αναπτυξιακό πυλώνα που 
σήμερα ρημάζει. Η πόλη της Νάουσας βρίσκεται 
σε κρίσιμο σημείο, απαξιώνονται οι υποδομές και 

οι φυσικοί της πόροι ενώ η οικονομική στενότητα 
όλο και εντείνεται. Το Χιονοδρομικό Κέντρο αφορά 
τον τόπο μας και το μέλλον μας και δεν μπορεί να 
μείνει τίποτα αναπάντητο. Σήμερα αποδεικνύεται 
ότι ζούμε ένα μεγάλο φιάσκο. Δεν έχουμε πια τί-
ποτα να περιμένουμε από έναν Υπουργό που πο-
ρεύεται με ψέματα. Δεν υπάρχουν ούτε χρήματα 
ούτε επενδυτικό σχέδιο. 

Εδώ τελειώνουν και οι πανηγυρισμοί όσων πί-
στεψαν στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι Ναουσαίοι πολίτες απαιτούν άλλη πολιτική, 
με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την πόλη. 
Απαιτούν να σταματήσει εδώ η προσβολή της 
ιστορίας, η υποτίμηση της πόλης και των μεγάλων 
προβλημάτων της. 

Οι κ.κ. Βεσυρόπουλος, Τσαβδαρίδης και 
Μπαρτζώκας οφείλουν τώρα να πάρουν θέση για 
όσα συμβαίνουν και να μην καλύπτουν τον Άδωνη 
Γεωργιάδη στο ψέμα και την κοροϊδία».
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 13 

Νοεμβρίου 2021 στις 1.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στη Μέση η Μα-
ρία Γεωρ. Δαβόρα σε ηλικία 
83 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Νοεμβρίου 2021 στις 10.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Καβάσιλα Ημαθίας 
η Ευδοξία Σιδηροπούλου σε 
ηλικία 80 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Νοεμβρίου 2021 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας Η-
μαθίας ο Λουκάς Νίκου σε ηλι-
κία 46 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Νοεμβρίου 2021 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο 
Παναγιώτης Αναστ. Πιπερό-
πουλος σε ηλικία 79 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 15 

Νοεμβρίου 2021 στις 12.00 
μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων 
Αποστόλων στον Τριπόταμο 
Ημαθίας ο Χαράλαμπος Δημ. 
Τσανασίδης σε ηλικία 58 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 

15 Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Αθανάσιος Στεργίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 14 

Νοεμβρίου 2021 στις 11.00 
π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου Ξεχασμένης Ημαθί-
ας ο Αριστείδης Χαντζόπου-
λος σε ηλικία 81 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε το Σάββατο 13 

Νοεμβρίου 2021 στις 4.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντω-
νίου Βέροιας ο Αναστάσιος 
Δημ. Ψαρίδης σε ηλικία 62 ε-
τών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

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

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

Eυχαριστήριο 
του Γηροκομείου Βέροιας

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, 
ευχαριστούν θερμά :

-Ανώνυμο Κύριο , για την δωρεά του ποσού των 1.000 Ευρώ , εις μνήμη 
του αγαπημένου του φίλου Ανδρέα Κοκκαλιάρη.

-Τον κ.Παύλο Αμανατίδη , για την ευγενική προσφορά 1 ορθοπεδικού 
κρεβατιού με όλο τον πλήρης εξοπλισμό του, εις μνήμη της μητέρας του 
Σοφίας Αμανατίδου.

-Την Οικογένεια Γεωργίου Παρχαρίδη , για την ευγενική προσφορά ενός 
πλήρους γεύματος , εις μνήμη Γεωργίου Παρχαρίδη.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 1 κιβ.μπανάνες , για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμο Κύριο , για την ευγενική προσφορά 30 Kgr Χυλοπίτες  , για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Τον κ.Λεωνίδα Στυλίδη , τον υιό του Ιωάννη και την εγγονή του Άννα 
Στυλίδου , για την ευγενική προσφορά 1 πλήρους γεύματος , εις μνήμη 
Άννας Στυλίδου ,συζύγου ,μητέρας και γιαγιάς τους , με την συμπλήρωση 1 
έτους από τον θάνατό της.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά 10 Ltr Ελαιόλαδου, για τις 
ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

-Ανώνυμη Κυρία , για την ευγενική προσφορά φρούτων και λαχανικών , 
για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.

                                           Εκ της Δ/νσεως 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων:

Την Τρίτη 16 Νο-
εμβρίου στις 6:00 μ.μ. 
θα χοροστατήσει στον 
Εσπερινό και στην Πα-
ράκληση του Αγίου Λου-
κά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή 
Παναγίας Δοβρά Βεροί-
ας. Στην Ιερά Ακολουθία 
θα τεθεί σε προσκύνηση 
η Τιμία Κάρα της Αγίας 
Υπομονής από την Ιερά 
Μονή Οσίου Παταπίου 
Λουτρακίου Κορινθίας. 
Η Ιερά Ακολουθία θα με-
ταδοθεί απευθείας στην 
ιστοσελίδα της Ιεράς 
Μητροπόλεως, στην α-
ντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδι-
οφωνικό σταθμό «Παύ-
λειος Λόγος 90,2 FM».

 Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. θα ομιλήσει στο πλαί-
σιο της σειράς ομιλιών «Επισκοπικός Λόγος» στην ιστοσελίδα της Ι-
εράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

 Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου θα ομιλήσει στις κατά τόπους Ιε-
ρατικές Συνάξεις:  

-Στις 9:30 π.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Ναούσης,

-Στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου 
Βεροίας, 

-Στις 5:00 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου Αλεξανδρείας

 Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στον Παλαιό 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου 
Βεροίας επί τη εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου. Στο τέλος θα 
τελέσει Δοξολογία με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων. 

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου το πρωί θα ιερουργήσει στην Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής του 
Αγίου Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Αχρίδος. Στην διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας θα τεθεί σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμε-
ντος που αποθησαυρίζεται στην Ιερά Μονή.

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

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

1. Τους Πρόδρομο, Ιορδάνη και Δέσποινα Χατζόγλου 
για την δωρεά τους για το γεύμα των παιδιών υπέρ α-
ναπαύσεως της πολυαγαπημένης συζύγου και μητέρας, 
Μαίρης Χατζόγλου. Ο Θεός ας την αναπαύσει.

2. Το κατάστημα «ΣΠΙΤΙΚΟ» στη Βέροια και την καλή 
μας φίλη Λίτσα για την δωρεά υλικών εργαστηρίων.

3. Τους Καραμπελιά Ειρήνη και Γιάννη Στεφανόπου-
λο για την δωρεά υλικών μαγειρικής, υπέρ αναπαύσεως 
του πολυαγαπημένου τους αδερφού Κωνσταντίνο Στε-
φανόπουλο. Ο Θεός ας τον αναπαύσει.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα



Πρόγραμμα Rapid Test 
στον Δήμο Βέροιας

Συνεχίζεται η διενέργεια των δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κο-
ρωνοϊού SARS CoV–2 στον Δήμο Βέροιας, από κλιμάκια της Κινητής Μονάδας του ΕΟΔΥ στην Ημαθία.

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

Από χθες Δευτέρα 15.11.21 έως Παρασκευή 19.11.21 από τις 8:30 έως τις 15:00 και 
Κυριακή 21.11.21 από τις 8:30 έως τις 14:30.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, δυνατότητα διενέργειας rapid test έχουν εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Βεβαί-

ωση αρνητικού αποτελέσματος χορηγείται στους εμβολιασμένους ενώ για τους μη εμβολιασμένους το αποτέλε-
σμα του rapid test δίνεται προφορικά.

Δωρεάν rapid tests στη Νάουσα
Δωρεάν rapid tests θα πραγματοποιεί  την ερχόμενη εβδομάδα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον Δή-

μο Νάουσας, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.
Ειδικότερα, στη Νάουσα την Τετάρτη (17.11.2021), την Πέμπτη (18.11.2021) και την Παρασκευή (19.11.2021), 

θα διενεργούνται τεστ, από τις 09:00 έως τις 15:00, στον χώρο του ΚΑΠΗ Νάουσας.
Επίσης, την Τρί-

τη (16.11.2021) θα 
πραγματοποιηθούν 
δωρεάν rapid tests 
στην Τοπική Κοινό-
τητα Πολυπλατάνου 
από τις 09:00 έως και 
τις 15:00.

Οι πολίτες που ε-
πιθυμούν να συμμε-
τάσχουν στην διαδι-
κασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον 
προσωπικό αριθμό 
υγείας ΑΜΚΑ, ενώ 
θα πρέπει να δίνουν 
και τον αριθμό του κι-
νητού τους, ώστε να 
ενημερώνονται για το 
αποτέλεσμα από τον 
ΕΟΔΥ.
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Εκδηλώσεις για την επέτειο 
του Πολυτεχνείου στην Αλεξάνδρεια 
 
Στις 17 Νοεμβρίου 

2021, ημέρα Tετάρτη θα 
λάβουν χώρα στη πόλη 
της Αλεξάνδρειας, με την 
ευκαιρία του Εορτασμού 
της Επετείου της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου τον 
Νοέμβριο του 1973, οι 
παρακάτω εκδηλώσεις:

α) Επιμνημόσυνη Δέη-
ση  και Κατάθεση Στεφά-
νων στο χώρο του Ηρώου 
της πόλεως. Προσέλευ-
ση Επισήμων ώρα 11.00 
π.μ.

Κατάθεση Στεφάνων από :
• Δήμαρχο Αλεξάνδρειας • Εκπρόσωπο Βουλής Κυβέρνησης
• Εκπρόσωπο Π.Ε. Ημαθίας • Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Ημαθίας
• Διοικητή Αστυνομικού τμήματος • Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
• Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 
• Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση • Διάφοροι Σύλλογοι – Ενώσεις κλπ.
β) Όσοι φορείς επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι μπορούν να επικοινωνήσουν με 

τον τελετάρχη, κο Χολέβα Γεώργιο μέχρι την Τρίτη, 16/11/2021, στα τηλέφωνα 23330-
25500 & 693-2311899.

Rapid tests 
σε Αλεξάνδρεια, Μελίκη και Άραχο 

 Ο Δήμος Αλεξάν-
δρειας ανακοινώνει ό-
τι θα συνεχιστεί κανο-
νικά και την επόμενη 
εβδομάδα η διενέρ-
γεια δωρεάν δειγμα-
τοληπτικών ελέγχων 
(rapid tests) στον γε-
νικό πληθυσμό, σε 
συνεργασία με τον Ε-
ΟΔΥ, στο πλαίσιο της 
επιδημιολογικής επι-
τήρησης του covid-19.

Συγκεκριμένα, κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ θα 
βρίσκεται καθημερινά:

Τρίτη 16 Νοεμβρί-
ου: ΚΑΠΗ Αλεξάν-
δρειας (9:00 – 14:30)

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (9:00 – 14:30)
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου: Κοινότητα Αράχου (08:30 – 11:00)
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου: Δημαρχείο Μελίκης (11:30 – 15:00)
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου: ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας (9:00 – 14:30)
Όπως πάντα οι πολίτες, έχοντας μαζί τους ταυτότητα, ΑΜΚΑ και αριθμό τηλεφώνου 

επικοινωνίας, μπορούν να προσέλθουν για να πραγματοποιήσουν rapid test χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, έως και την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, πραγματοποι-
ήθηκαν: • 666 rapid tests στα ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, εκ των οποίων 637 ανιχνεύθηκαν 
αρνητικά και 29 θετικά. • 43 reapid tests στο Δημαρχείο Μελίκης, εκ των οποίων 42 
αρνητικά και 1 θετικό. 

ERASMUS+ ΚΑ1
Συμμετοχή του 5ου ΓΕΛ. Βέροιας 

σε πρόγραμμα– μαθησιακής 
κινητικότητας ατόμων 

Σε συνέχεια της υ-
λοποίησης του Ευρω-
παϊκού προγράμματος 
Erasmus+ KA1, κινητι-
κότητας προσωπικού 
σχολικής εκπαίδευσης 
με τίτλο Επενδύοντας 
σε ένα Σχολείο Απο-
δοχής, Ευημερίας και 
Πληρότητας, το 5ο ΓΕ.Λ 
Βέροιας  πραγματοποί-
ησε την τελευταία κινη-
τικότητα του συγκεκρι-
μένου προγράμματος, 
η οποία αφορούσε τη 
μετάβαση της εκπαι-
δευτικού Γιαννάκη Ελέ-
νης, καθηγήτριας Αγγλι-
κών, από την 1 ως τις 
7 Νοεμβρίου 2021 στο 
Βερολίνο, Γερμανία. Η 
εκπαιδευτικός του 5ου 
ΓΕΛ Βέροιας συμμε-
τείχε σε διαρθρωμένα 
προγράμματα μαθημάτων με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων, Συναισθηματική νοημοσύνη και Πρόληψη του Εκφοβι-
σμού». 

Η συμμετέχουσα εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η συναισθηματική νοημο-
σύνη των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου και να ελεγχθεί δημιουργικά το συναίσθημα, ώστε να αποτελέσει τη βάση 
για μια αποδοτικότερη μαθησιακή λειτουργία. Τα μαθήματα διάρκειας μίας εβδομάδας που διοργανώθηκαν από τους 
έμπειρους εκπαιδευτές του ευρωπαϊκού οργανισμού Europass Teacher Academy, πλούσια σε βιωματικές ασκήσεις και 
πρακτικές συμβουλές κατάφεραν να προσδώσουν στην εκπαιδευτικό την πεποίθηση ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου. 

Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης συνέβαλε στην επαγγελματική της βελ-
τίωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, προκειμένου  να συμβάλει στον  εκσυγχρονισμό 
των  διδακτικών πρακτικών, την οργάνωση δράσεων για τον περιορισμό των ενδοσχολικών συγκρούσεων και της σχο-
λικής διαρροής και τη θεμελίωση ενός  γόνιμου μαθησιακού κλίματος στο σχολείο. Ταυτόχρονα η επαφή της με συνα-
δέλφους άλλων ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών πρακτικών ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή 
διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου και καλλιέργησε το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.
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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!

Ακαδημία ΑΕΚ Βέροιας. 
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

Κατικαριδης Μάριος 6973054709
Γκουργκουτας Θεοφάνης 6973667697

Χωρίς να ικα-
νοποιήσει 
η ομάδα 

της Βέροιας πήρε 
στις καθυστερήσεις 
με το πέναλτι του 
Πασά την ισοπαλία 
2-2 από την Νίκη 
Βόλου στο Παν-
θεσσαικό και ένα 
πολύτιμο βαθμό. Η 
απόδοση των παι-
κτών προβλημάτισε 
και πάλι γιατί οι 
γηπεδούχοι είχαν 
την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και 
με ευκαιρίες και το 
τελικό σκορ τους 
αδικεί

Νασημειωθείότιοιγηπε-
δούχοιλόγοκορονοιουείχαν
7 απουσίες και οπροπονη-
τήςέκανεμόλιςδύοαλλαγές

Φάσειςκαιγκολ
8’ Πρώτη διπλή απειλή

για την εστία της Βέροιας.
ΣεαντεπίθεσητηςΝίκηςΒό-
λου σουτάρει ο Τζοβάρας,
αποκρούεισεκόρνεροΒελ-
λίδης.

Εκτελεί το κόρνερ οΠά-
νος για την ομάδα τουΒό-
λου με τη μπάλα να κατα-
λήγει στονGarciaπουσου-
τάρει από το ημικύκλιο της

μεγάλης περιοχής. Πέφτει
στη γωνία του ο Βελλίδης
καιπάλιδιώχνειτημπάλα.

30’ ΓΚΟΛ για τη Βέροια
0-1.Εκτέλεσηκόρνερμετον
Μούργο από δεξιά. Πολύ
καλή εκτέλεση και μέσα σε
ένα όμιλοπαικτών καιπολ-
λέςδιεκδικήσειςημπάλακα-
ταλήγει στα δίχτυα!Ακόμα
δενέχειξεκαθαρίσειανείναι
αυτογκόλ ή είχε τελευταία
επαφή o Γιακουμάκης ή ο
Ramos!

36’ΙσοφαρίζειηΝίκηΒό-
λου1-1.Σέντρα τουΠάνου,
σκοράρει με κεφαλιά οΤζο-
βάρας

55’ ΔΟΚΑΡΙ για τη Βέ-
ροια. Απευθείας εκτέλεση
φάουλ τουΟικονόμου από
τηναριστερήπλευράτηςμε-
γάλης περιοχής. Η μπάλα
τράνταξετοοριζόντιοδοκάρι
τουΜπάγιτς!

74’Μεγάλη ευκαιρία για
τη Βέροια! ΟΜπουκουβά-
λας έκανε τη σέντρα από
τα δεξιά, ο Γαβριηλίδης έ-
πιασε γυριστό σουτ, με τον
Μπάγιτςνασώζειπέφτοντας
στηναριστερή του74’Μεγά-
λη ευκαιρία για τη Βέροια!
ΟΜπουκουβάλας έκανε τη
σέντρααπό τα δεξιά, ο Γα-
βριηλίδης έπιασε γυριστό
σουτ,μετονΜπάγιτςνασώ-
ζειπέφτονταςστηναριστερή
τουnγωνία!

80’ Γκολ για τηΝίκηΒό-
λου.Κόντραστηροή τουα-
γώνα, καθώς ηΒέροια είχε

αρχίσειναπιέζειγιαδεύτερο
γκολ,έναλάθοςστηνάμυνα
άφησεανενόχλητοτονΤσου-
καλάνασουτάρειγιατο2-1.

Στο 93’ η Βέροια κέρδι-
σεπέναλτισεανατροπήτου
Πασά από τονΑνδρέου και
παρά τις διαμαρτυρίες των
γηπεδούχωνοΠασάςέγρα-
ψετο2-2.

Διαιτητής κ.Αντωνίου (
Αχαίας)

ΝίκηΒόλου (ΑλέκοςΒο-
σνιάδης):Μπάγιτς, Πάνος,
Τζοβάρας,Ανδρέου, Πανα-
γιωτίδης, Γρομητσάρης,Α-
λιατίδης, Τζιώρας, Γκαρσία
(81’Μέτσε),Τσουκαλάς,Ρο-
χάνο(90’Μπόσιο).

ΝΠΣ Βέροια (Παύλος

Δερμιτζάκης): Βελλίδης,
Μπουκουβάλας, Πεταυρά-
κης, Σκόνδρας,Μαραγκός,
Οικονόμου (84’ Ντίνας),
Ράμος Ολιβέιρα (60’ Πό-
ζογλου), Γαβριηλίδης, Για-
κουμάκης (71’ Περδίκης),
Πασάς,Μούργος(60’Μπλέ-
τσας).

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:
«Δενμπορώναπώοτι

είμαιικανοποιημένοςαπό
τηνεικόνατηςομάδας»
Μετάτηνλήξητουαγώνα

ΝίκηςΒόλου -ΝΠΣΒέροιας
οπροπονητής της βασίλισ-
σας του βορρά δήλωσε τα
εξής.

«Έγινε ένα πάραπολύ

καλόπαιχνίδι καιαυτόγιατί
αγωνιζόντουσαν δύο ιστο-
ρικές ομάδες πολύ καλές
ομάδες και με καλό υλικό ,
με σωστή αγωνιστική φιλο-

σοφία και πλάνο  στο παι-
χνίδι. Και σίγουρα για όλα
αυτά  βοηθάει και ο καλός
αγωνιστικός χώροςπου εί-
ναιέναστολίδιγιατηνκατη-
γορίαμας.

Θα έλεγα οτι ήρθαμε ε-
δώ για να μπορέσουμε να
διεκδικήσουμε την νίκη στο
παιχνίδι παρότι είχαμε και
μείς τα προβλήματα μας
σαν ομάδα, επίσης απ ΄οτι
γνωρίζωκαι ηΝίκηΒόλου ,
γι αυτό θα έλεγα οτι στο α’
ημίχρονοήταν ε΄ναπαιχνίδι
κέντρου,δύναμης,καιπρο-
σπαθούσε ο καθένας από
τηνπλευρά του νααξιοποι-
ήσειταλάθητουαντιπάλου.

  Στο β’ ημίχρονο έγινε
πιό ανοικτόπαιχνίδι δεχθή-
καμε μεγάλη πίεση η Νίκη

είχε πολύ΄ καλές ευκαιρίες
να μπορε΄σει   ναπροηγη-
θεί , και θα έλεγα εκεί που

ισορροπεί άμε το παιχνίδι
γιατί αλλάξαμε το σχηματι-
σμό μας , ψαχθήκαμε στο
παιχνίδιαλλάτογκολστο2-
1ήρθεκόντραστηνροήτου
παιχνιδιού.

Αυτόόμωςπουπραγμα-
τικά κρατάμε είναι οτι αντι-
δράσαμεσανομάδασεκα-
μίαπερίπτωση δεν είμαστε
μία ομάδα να χάνουμεαυτό
δεν σημαίνει οτι δεν θα έ-
χουμεκαιήττεςαλλάπρέπει
να τοπαλεύεις μέχρι το τέ-
λοςτοπαιχνίδικαιευτυχώς
δικαιωθήκαμε με το γκολ
πέναλτικαιτηνισοφάριση.

Πιστεύω οτι είναι ένα α-
ποτέλεσμα που μπορούμε
να τοπούμε δίκαιο  άσχετα
πουοαντίπαλος είχε μία ε-
πιπλέον ευκαιρία και μάλι-
στα πιό κλασσική . Κρατά-
με τον ένα πόντο κρατάμε
την προσπα΄θεια , όμως
δεν μπορώναπώοτι είναι
100%ευχαριστημένοςγνω-
ρίζωοτιέχουμεκομμάτιπου
πρέπει και επιβάλλεται να
διορθώσουμε και αυτό θα
γίνει αλλά τα αποτελέσματα
αυτάμαςδυναμώνουνμας
δίνουν ηρεμία μας δίνουνε
πίστηώστε να δουλέψουμε
και να πάρουμε αυτό που
μας ανάλογή σε κάθε παι-
χνίδι.

Τελειώνοντας να ευχαρι-
στήσωτηνομάδατηςΝίκης
Βόλουγια τηνάψογη φιλο-
ξενία που έιχε η αποστολή
μας.»

Στο 93’ με πέναλτι του Πασά η Βέροια
ισοφάρισε 2-2 στον Βόλο την Νίκη

Παύλος Δερμιτζάκης: “Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας»
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Α’ ΕΠΣ Ημαθίας
Το«μπάμ»οΑστέρας

Τριποτάμου0-1στηνΝάουσα

ΤαπάνωκάτωστηνκορυφήτηςβαθμολογίαςτηςΑ’ΕΠΣΗέκανε
οΑστέραςΤριποτάμου,οοποίοςγιατην8ηαγωνιστικήκέρδισεμέ-
σαστηΝάουσατοντοπικόΦΑΣμεσκορ1-0καιτονέπιασεστην2η
θέσητηςβαθμολογίαςενώπρώτηπέρασεηΝίκηΑγκαθιάςμετο8-0
επίτουΠΑΟΚουλούρας.

Σταάλλαπαιχνίδια,οΦίλιπποςΜελίκηςπέρασεεύκολααπότο
Ροδοχώριμε4-0,ενώμετοίδιοσκορκέρδισεστογήπεδότηςηΑγία
ΜαρίνατοΜακροχώρι.

Τέλος,οΚοπανόςνίκησεεκτόςέδραςμε2-0τονΆχθοΑρούρη.

Α’ΕΠΣΗ–8ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑγίαΜαρίνα–Μακροχώρι........................................................ 4-0
Νάουσα–Τριπόταμος...............................................................0-1
Αγκαθιά–Κουλούρα.................................................................8-0
Ροδοχώρι–Μελίκη....................................................................0-4
ΆχθοςΑρούρης–Κοπανός.......................................................0-2

Ηβαθμολογία
1Αγκαθιά..................................................................................... 20
2Νάουσα..................................................................................... 18
3Τριπόταμος............................................................................... 18
4Μελίκη...................................................................................... 14
5Αγ.Μαρίνα................................................................................ 13
6Κοπανός................................................................................... 10
7Μακροχώρι................................................................................ 9
8Ροδοχώρι.................................................................................... 4
9Κουλούρα................................................................................... 4
10ΆχθοςΑρούρης........................................................................ 2

Με δύο ήττες 
3-0 σετ από 
το Μίλωνα 

ολοκληρώθηκε στη 
Ν. Σμύρνη η φετινή 
παρουσία του Α.Π.Σ. 
Φίλιππου Βέροιας στο 
φετινό Λίγκ Καπ «Ν. 
Σαμαράς». Στον αγώνα 
του κλειστού «Κροίσος 
Πέρσης» η ομάδα μας 
έδειξε το ανταγωνιστι-
κό της πρόσωπο από 
το α’ σετ, το οποίο κρί-
θηκε στις λεπτομέρειες.

Τα παιδιά του Σωκράτη Τζι-
ουμάκα,από τηναρχήείχαν ένα
προβάδισμα2πόντοωνμέχρι το
10-12.Στησυνέχεια οι δυοομά-
δεςπήγαινανχέριχέριστοσκορ
μέχρι το 16-16, με τονΜίλωνα
ναφτάνειστο20-17.Από επίθε-
σητουΤζιουμάκακαιμετηνεπι-
βεβαίωση τουVAR οι «ερυθρό-
λευκοι τηςΒέροιας»μείωσανσε
20-18 και το μπλοκ του Σονάρι
έφερετηνομάδαμαςσεαπόστα-
σηαναπνοή20-19.

ΟΜίλωναςμεένασερίξέφυγε
ξανά23-20καιμεάσοτουΤζιου-
μάκαοΦίλιπποςΒέροιαςμείωσε
σε23-22.Οιγηπεδούχοιέφτασαν
πρώτοισεσετμπολμε24-22,το
μπλοκ τουΚυρίδη έφερε το 24-
23, αλλά τοσερβίς τουΣτουτζίν-
σκιστοφιλέ, χάρισεμε25-23 το
α’σετστουςγηπεδούχους.

Παράτοπροβάδισματωνγη-
πεδουχων,1-0σετ,ηομάδαμας
ξεκίνησεπάλι καλά,προηγήθηκε
3-5 και 6-7, αλλά οΜίλωνας με
έναεπιμέρουςσερί6-0έκανετο
11-17 και στη συνέχεια το 16-9.
Ηδιαφοράαυτήπαρέμεινεμέχρι
και το 19-13, καθώς με αντεπί-
θεση του Φιλίππου η διαφορά
μειώθηκεστο20-18μεπόντοτου
Σονάρι.

Τελικά η ομάδα της Νέας
Σμύρνηςπήρε ξανά «αέρα»στο
σκορ, 23-18 και παρά τηνπρο-
σπάθειατων«ερυθρόλευκωντης
Βέροιας» οι γηπεδούχοι με 25-
22, ζευγάρωσαν τα κερδισμένα
τους σετ, πανηγυρίζοντας την
πρόκριση στην επόμενη φάση
τηςδιοργάνωσης.

Το τρίτοσετ με τηνπρόκριση
να έχει κριθεί, είχε διαδικαστικό
χαρακτήρα και με το Σωκράτη
Τζιουμάκαναδίνειχρόνοσυμμε-
τοχήςσεαθλητέςαπότονπάγκο,
οΜίλωνας παίζοντας στον ίδιο
ρυθμό, εκμεταλλευόμενος τα α-
βίασταδικάμας λάθη,σφράγισε
και τυπικά με 25-14 και 3-0 σετ
τηνπρόκρισήτου.

Μοναδικός αθλητής της ομά-
δας με διψήφιος πόντων (13π)
ήταν ο Βραζιλιάνος Στουτζίνσκι,
ενώακολούθησεμε8οΣονάρι.

Πλέοντομυαλόκαιηπροσο-
χήόλωνμαςστρέφεταιστον κα-
θοριστικόαγώναπρωταθλήματος
μετονΟΦΗστηνΚρήτη,όπουη
ομάδα μας θέλει να επαναλάβει
τηνπερσινή της επιτυχία,πανη-
γυρίζονταςγιαδεύτερησυνεχόμε-
νηχρονιάτηνπαρθενικήτηςνίκη
στηVolleyLeague.

Δηλώσεις
Σωκράτης Τζουμάκας (Προ-

πονητήςΑ.Π.ΣΦίλιππουΒέροι-
ας): « Στο 1ο και 2οσετ σταθή-
καμε καλά και από κει καιπέρα
ήρθεηκατάρρευση.Οαντίπαλος
έπαιξε καλά, μαςπίεσε, χάσαμε
την συγκέντρωσή μας, δεν μας
πήγετίποτακαλάκαιήρθετοτε-
λικό αποτέλεσμα.Πλέον έχουμε
μπροστάμας έναπαιχνίδιφωτιά
μετονΟΦΗ,όπουεκείθαταδώ-
σουμεόλαγιαναπετύχουμε την
πρώτημαςνίκηστηχρονιά».

Διαιτητές:Γεροθόδωρος,Μου-
λάΛ.Παρατηρητές:Πέρρος.Επό-
πτες:Παπαγιαννόπουλος,Κατσιά-
ρας,Γραμματεία:Καλιγέρη.

Διακύμανση:
1οσετ:7-8,16-15,21-17,25-23
2οσετ:8-7,16-9,21-16,25-22
3οσετ:8-6,16-12,21-13,25-14

*ΟιπόντοιτουΑ.Ο.Ν.Σ.Μίλων
προήλθαν:6άσσοι,32επιθέσεις,
9μπλοκ,28λάθηαντιπάλωνκαι
τουΑ.Π.Σ.Φιλίππου Βέροιας: 5
άσσοι,7μπλοκ,24επιθέσεις,23
λάθηαντιπάλων.

Τασετ:3-0(25-23,25-22,25-
14)σε82΄.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (ΣάκηςΨάρ-
ρας): Μούχλιας 2π. (2/10επ.,
55%υπ., 9%αρ.), ΧανδρινόςΣπ.
9 (7/16επ., 1 μπλοκ , 1 άσσος,
91%υπ., 36%αρ.),Ούρτσεβιτς 3
(2 άσσοι, 1 μπλοκ), Καϊσλασά-
λο15 (13/24επ., 1μπλοκ, 1άσ-

σος), Τσαρκάτογλου 4 (1/2επ.,
3 μπλοκ), Ματσιέι 8 (5/6επ., 2
μπλοκ, 1 άσσος) /ΧανδρινόςΆ-
ρης(λ.-60%υπ.,40%υπ.),,Δορ-
δοκίδης1(1άσσος),Σπυριούνης
5 (4/5επ., 1 μπλοκ), , Βελούδης
(λ.).

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Σωκράτης Τζιουμάκας): Πρού-
σαλης 1π. (1 άσσος), Ρουμελι-
ωτάκης 3 (1/5επ., 2 άσσοι), Κι-
ρίδης 3 (3 μπλοκ), Τζιουμάκας
6 (5/20επ., 1 άσσος), Σονάρι 8
(5/9επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος),
Στουτζίνσκι 13 (12/22, 1 άσσος,
44%υπ., 19%αρ.) /Μπουράκης
(λ. - 53%υπ., 32%αρ.), Στεφανί-
δης2(1/4επ.,88%υπ.,25%αρ.),
Αδάμ,Μιχελάκης (λ), Σμιθ,Βαρ-
βεσιώτης, Σιούτης, Κουπατσιά-
ρης.

ΚώσταςΠρούσαλης:«Δενξέ-
ρωανθαυπάρχειομάδαμετά…
τηνΚυριακή»

Κραυγήαγωνίαςαπό τοναρ-
χηγότουΦίλιππουΒέροιας,Κώ-
σταΠρούσαλη.Σε δηλώσεις του
ο έμπειροςπασαδόρος αναφέρ-
θηκε στην δύσκολη κατάσταση
τηςομάδας καιστοότι δεν ξέρει
αν η ομάδα της Ημαθίας θα υ-
πάρχειμετάτηνΚυριακή

ΟΦίλιπποςΒέροιας ηττήθη-
κε και στο δεύτεροπαιχνίδι από
τονΜίλωνα μένοντας εκτός συ-
νέχειαςτουLeagueCup,αλλάτα
χειρότεραακούστηκανμετά από
τον ΚώσταΠρούσαλη.Ο αρχη-

γός της ομάδας μιλώντας στην
κάμερα τηςΕΡΤ έβγαλε κραυγή
αγωνίας τονίζονταςπως αν δεν
υπάρξειβοήθειαστηνδιοίκησηη
ομάδα δεν θα υπάρχει μετά την
Κυριακή.

Αναλυτικά ο έμπειροςπασα-
δόροςανέφερε τα εξής: «Συγχα-
ρητήρια σταπαιδιά τουΜίλωνα
για την πρόκριση, έπαιξαν και
στα δύοπαιχνίδια καλά και πή-
ραν δίκαια τηνπρόκριση. Για ε-
μάςαυτήηχρονιάείναιπάραπο-
λύδύσκολη.Έχουμεμείνειμόνοι
μας,παλεύουμε και δεν ξέρουμε
αν θα υπάρξει ομάδα μετά την
Κυριακή.Είναιλυπηρόαυτόπου
λέω,αλλάοπρόεδροςκαιηομά-
δαπουτοναπαρτίζειέχουνμείνει
μόνοι.

Δεν υπάρχει βοήθεια, εμείς
είμαστεαρκετάπίσωκαικαταλα-
βαίνετεόλοισετιπράγματαείμα-
στεπίσω(εννοείσεμισθούς)και
ξαναλέωπωςδενξέρωανθαυ-
πάρχειομάδατηνΚυριακή.Καλώ
έστω και την ύστατη στιγμή τον
κόσμο της Ημαθίας, τους τοπι-
κούςάρχοντες,τονΔήμαρχο,την
Περιφέρεια,ναβοηθήσουνόπως
μπορούνε αυτή την ομάδα γιατί
θεωρώπως ανπεράσει αυτή η
τρικυμία θα υπάρχει μέλλον γι’
αυτήτηνομάδα.Είμαιαισιόδοξος
αρκείναπεράσειαυτήηδύσκολη
κατάστασηπου ζούμε αυτή την
στιγμή».

Με δύο ήττες από το Μίλωνα αποκλείστηκε
από το Λίγκ Καπ «Ν. Σαμαράς» ο Φίλιππος

ΚώσταςΠρούσαλης:«Δενξέρωανθαυπάρχειομάδαμετά…τηνΚυριακή»
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Νοέμβριος 2021

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από15-11-2021 

μέχρι 21-11-2021 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 16-11-2021

13:30-17:30 ΝΕ-
ΔΕΛΚΟΥ(ΟΥΤΑ)ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΡΑ-
ΒΑ1(δίπλαστοΙΚΑ)
23310-66649

21:00-08:00 ΠΑ-
ΠΑΡΗ-ΦΥΚΑΤΑΟ-
ΛΥΜΠΙΑΛ.ΣΤΡΑΤΟΥ
27 -ΕΝΑΝΤΙΣΚΛΑ-
ΒΕΝ ΙΤΗ  23310 -
23360

Φαρμακεία

HΔράμα... γύρισε στα τελευ-
ταία λεπτά το ματς με αντίπαλο
τονΦίλιπποΒέροιας και επικρά-
τησεστην έδρα τηςμε 32-31, για
την 7η αγωνιστική της Handball
Premier(2οςόμιλος).

Οι Δραμινοί κυριαρχούσαν
στονπρώτο ημίχρονο, στο τέλος
του οποίου προηγούνταν με 16-
15.Ωστόσο,στοδεύτερομέροςο
Φίλιππος,που είχε σε εξαιρετική
‘μέρατοντερματοφύλακάτου,Κρι-
ούτσκοφκαισυνολικάλειτούργησε
πολύ οργανωμένα, κατάφερε να
πάρειταηνία.

Οι γρήγορες επιθέσεις της ο-
μάδας της Ημαθίας, η αποτελε-
σματικότητάτης,το«διαβασμένο»
παιχνίδιτηςκαιοιεπεμβάσειςτου
Κριούτσκοφ,είχανωςαποτέλεσμα
ναβρεθείμπροστάακόμακαιμε5
τέρματα,γύρωστο48ολεπτό.

ΗκουρασμένηΔράμα...ξύπνη-
σε,ότανάρχισενασυνειδητοποιεί
ότι τοπαιχνίδιθαχανόταν, καιμε
ηγέτηστην επίθεση τον 17χρονο,
Τόσκα (9 τέρματα), καθώς επίσης
καιμεπολύκαλήαμυντικήπαρου-

σίαστατελευταίαδέκαλεπτά,κα-
τάφερεναανατρέψειτοειςβάρος
της σκορ και να κατακτήσει τους
δύο βαθμούςσε μία αναμέτρηση
χάρμαοφθαλμών.

Ταπεντάλεπτα: 4-2, 5-3, 8-5,
11-8,12-12,16-15(ημίχρονο),19-
20, 22-24, 24-26, 25-29, 29-31,
32-31

ΔΡΑΜΑ: Toζακίδης, Παπάζο-
γλου, Καφαντάρης 2,Μπουγκα-
ρίνοβιτς 5,Νίκολιτς 4,Χαϊτίδης5,
Κοβογλανίδης,Κοτσαμαρίκογλου,
Πολύδωρος2,Τόσκας9,Καλαϊτζί-
δης,Καβάζης,Δεμερτζίδης,Παπα-
δόπουλος5,Κρανιώτης,Σίνα

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ: Kριού-
τσκοφ,Κωστακίδης 3,Μούγιτς 2,
Άγκοβιτς 2, Σόφρανατς,Ατσίμο-
βιτς, Μίρβοβιτς, Μπαλτατζής 4,
Κουκουτσίδης 1, Ρίζος, Φιλόσο-
γλουΒ.3,Παπαδόπουλος12,Πα-
παγιάννης4,Κυριακίδης,Φιλόσο-
γλουΚ.,Οικονομίδης

Διαιτητές: Μπέτμαν - Τζαφε-
ρόπουλος,Δίλεπτα: 4-7Πέναλτι:
1/4-7/7

ΑδικηήτταγιατονΦίλιπποΒέροιας
32-31στηΔράμα

Συμμετοχή στην Α1 Αδρών 
ης ΕΦΟΕπΑ για τον αθλητή 

Μαύρη Ελευθέριο 

Έγραψε ιστορία ο Λευτέρης Μαύρης  με 
τη συμμετοχή του στην Α1 Ανδρών της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.‼️ Το Σάββατο 30/10/2021, διε-

ξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η 3η Αγων. 
της κορυφαίας ελληνικής διασυλλογικής διοργά-
νωσης στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

Στοναγώνατου‘ΙφιτουΠατρώνμετονΠαναθηναϊκό,αγωνίστηκε
οαθλητήςμεαναπηρίατου«ΕνΣώματιΥγιεί-Α.Σ.ΑμεΑΒέροιας»
ΜαύρηςΕλευθέριος,μετηνομάδατηςΠάτραςπουανήκεισταπρω-
ταθλήματατηςΕ.Φ.Ο.Επ.Α.καιέγινεοπρώτοςαθλητήςμεκινητική
αναπηρία,στηνΕλλάδα,πουαγωνίζεταισετόσουψηλόεπίπεδομε
αρτιμελείςαντιπάλους.

Για την ιστορία,οαθλητήςμαςαγωνίστηκεαπέναντιστονΚων-
σταντινόπουλοΚωνσταντίνο,ΠρωταθλητήΕλλάδος και μέλος της
ΕθνικήςΟμάδαςκαιηττήθηκεμε3-0.

ΣημαντικόβήμαγιατηνσυμπερίληψητωνΑμεΑστοναγωνιστικό
αθλητισμότωναρτιμελώναθλητώναπότοναθλητήτου«ΕνΣώματι
Υγιεί»καιμέλοςτηςΕθνικήςΟμάδαςΕπιτραπέζιαςΑντισφαίρισηςΑ-
μεΑ.Συγχαρητήριααξίζουνφυσικάκαιστοσωματείοπουαγωνίζεται
σταπρωταθλήματατηςΕ.Φ.Ο.Επ.Α.,τονΊφιτοΠατρών!

Πολύ καλό 
ξεκίνημα για 
την γυναικεία 

ομάδα του Φίλιππου 
Βέροιας που όχι μόνο 
κέρδισε εύκολα την 
ομάδα του Ζαφειράκη 
αλλά είχε και πολύ 
καλή απόδοση σε 
όλη την διάρκεια του 
αγώνα  και κέρδισε 
δίκαια με 30-14 στο 
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ.

Οιπαίκτριες τουπροπονητή
ΚώσταΧαραλαμπίδη ξεκίνησαν
εντυπωσιακάτηναναμέτρησηκαι
μετρομερήενέργειαστηνάμυνα,
προηγήθηκανμε 5-0στο 10’ και
έδειξαναπόταπρώταλεπτάτου
αγώνα πως θα έχουν το πάνω
χέριστηνυπόθεσηνίκη.

Σταεπόμεναλεπτάκαιπαρότι
δεν βρήκαναρκετές λύσειςστην
επίθεση,συνέχισανναείναιαπο-
τελεσματικές στα αμυντικά τους
καθήκοντα και κράτησανσχετικά
εύκολατοπροβάδισματους,10-5
στο25’.Στοτελευταίο5λεπτοτου
πρώτουημιχρόνουμάλιστα,έτρε-
ξανέναμικρόσερί4-2καιπήγαν

στα αποδυτήρια μεπροβάδισμα
7τερμάτων,14-7.

Στην επανάληψη ανέβασαν
ακόμηπερισσότερο την απόδο-
σητουςκαιέφτασανγρήγορασε
διψήφιαδιαφορά, 21-10στο40’.
Από τηνπλευρά τους  τα κορί-
τσιατουΖαφειράκη,παράτιςφι-
λότιμες προσπάθειες τους, δεν
έδειχναν ικανά να επιστρέψουν
στοπαιχνίδι.Έτσιταεπόμεναλε-
πτά απέκτησαν διαδικαστικό χα-
ρακτήρα, με τις ‘’ερυθρόλευκες’’
ναφτάνουνεύκολακαιδίκαιαστο
εμφατικό 30-14 και να δείχνουν
απόνωρίςπωςσυγκαταλέγονται

στα φαβορί για την άνοδο στη
μεγάληκατηγορία.

ΟιΝαουσαίεςαπότηνπλευρά
τους έδειξαν αρκετά καλά στοι-
χεία, αλλά σίγουρα χρειάζονται
δουλειά για να πετύχουν καλύ-
τερα  αποτελέσματα στην κατη-
γορία

ΚαλύτερεςπαίκτριεςηΠαπα-
φώτηπουπέτυχε 8 γκολ και οι
ΒαλκαφώτηΓιαννοπούλου

Πεντάλεπτα: 1-0, 5-0, 8-2, 9-
4,10-5,14-7,17-9,21-10,25-11,
27-11,29-12,30-14

Διαιτητές:Μαυρίδης -Λάσκα-
ρης

Δίλεπτες: 4-0 ,Πέναλτι: 4/4 -
1/3

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΙΔΗΣ):Τσαγερά,Τζουβάρα
1,Παπαδοπούλου 6, Βαλκαφώ-
τη 7,Δημητρίου,Θεοδωρίδου 5,
Γιαννοπούλου7,Σιαράφη1,Πα-
ναγιωτίδου, Σαρρηγιαννίδου 1,
Παπά1,Σιώπη,Σιδηροπούλου1,
Πασχαλίδου,Ορφανίδου.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
(ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ): Κοτζαχρήστου,
Παπαφώτη 8,Ψαρρά 1, Κώστα
2,Καϊμακάμη,Ντερβίσι,Μισιρλή,
Τζιάτζιου,Κυριακίδου1,Μαργκι-
οκάι,Αχμέτι,Αλαϊτσι2.

ΧαντμπολΑ2γυναικών
’Σαρωτικός» ο Φίλιππος στην πρεμιέρα 30-14 τον Ζαφειράκη

ΣυλλυπητήριοτουΤΑΑΑΠΣΦίλιπποςΒέροιαςVolleyball
γιατονθάνατοτουΚώσταΠάντσιου

ΣυλλυπητήριαγιατονξαφνικόθάνατοτουΚώστα
Πάντσιουπου εκτός των άλλων ήτανπολύ καλός
αθλητικογράφοςστις εφημερίδες τηςΘεσσαλονίκης
έστειλε τοΔΣ της Επιτροπής βόλει τουΦιλίππου
Βέροιας

Αναλυτικά
«Η διοίκηση τουΤΑΑΑ.Π.ΣΦίλιπποςΒέροιας

Volleyball εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια
στηνοικογένεια τουπρώηνδιαιτητή,προέδρου της
Πυλαίας και εκ τωνβασικώνδιαχειριστών τουblog
Liberovolley, ΚώσταΠάντσιουπου «έφυγε» χθες
ξαφνικάαπότηζωήσεηλικία69ετών,απόανακο-
πή.Τουτεςτιςδύσκολεςώρεςευχόμαστεδύναμηκαι
κουράγιοστηνοικογένεια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπά-
σει…»
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Α. Τζιτζικώστας: «Στόχος να γίνει 
η Κεντρική Μακεδονία τόπος γυρισμάτων 

οπτικοακουστικών παραγωγών 365 μέρες το χρόνο»

Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να κα-
ταστεί η περιοχή τόπος γυρισμάτων οπτικοακουστικών παρα-
γωγών 365 μέρες το χρόνο κι αυτός ο στόχος είναι δυνατό να 
επιτευχθεί από το επόμενο κιόλας έτος.

Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Από-
στολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του στη θεματική ημερίδα που 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και το Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο της 
Philoxenia με θέμα «Οι κινηματογραφικές παραγωγές ως μο-
χλός τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών».

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής με τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ Πάνο Κουάνη και τον 
Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, ενώ την εκδή-
λωση συντόνισε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

Ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε μάλιστα πως επίκειται νέα 
χολιγουντιανή κινηματογραφική παραγωγή μετά τις γιορτές, η 
οποία θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη και η πλοκή της μάλιστα θα 
εξελίσσεται στην πόλη.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει στοχευμένη στρατηγική και συγκεκριμένες 
δράσεις για την ανάδειξη της περιοχής μας σε κινηματογραφικό 
προορισμό και ήδη έχουμε αρχίσει να βάζουμε με αξιώσεις την 
Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη. Ο 
κινηματογραφικός τουρισμός αποτελεί διεθνώς μια σημαντική 
αναπτυξιακή προτεραιότητα για τις τουριστικές οικονομίες, που 
στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής τους στην οπτικο-
ακουστική βιομηχανία. Και ταυτόχρονα, ο κινηματογραφικός 
τουρισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο περιφερειακής ανάπτυ-

ξης, που ενισχύει τα τοπικά εισοδήματα, δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας, αξιοποιεί πολλαπλά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
κάθε περιοχής και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους προορι-
σμούς, συστήνοντάς τους ξανά με διαφορετικό, ελκυστικό τρόπο 
σε νέες αγορές-στόχους. Oι ειδικοί του τουριστικού μάρκετινγκ 
υποστηρίζουν ότι η προβολή μιας περιοχής μέσα από μια κι-
νηματογραφική παραγωγή είναι συνήθως πιο αποτελεσματική 
σε σύγκριση με μια διαφήμιση. Και βέβαια, τα οφέλη του κινη-
ματογραφικού τουρισμού για έναν χαρισματικό τόπο, όπως ο 
δικός μας, με έναν πραγματικό θησαυρό από υπέροχα φυσικά 
τοπία από άκρη σε άκρη, είναι προφανή και πολύ μεγάλα. Η 
εικόνα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τις 
ταινίες ταξιδεύει τα ελληνικά τοπία σε κάθε γωνιά του πλανήτη, 
δημιουργώντας μια μοναδική και επαναλαμβανόμενη τουριστική 
εμπειρία σε κοινά εκατομμυρίων θεατών, δημιουργώντας τους 
την επιθυμία να επισκεφθούν τον τόπο μας. Ενώ και τα ξένα κι-
νηματογραφικά συνεργεία δεν μένουν αδιάφορα απέναντι στην 
ελληνική φιλοξενία, στην αξεπέραστη μεσογειακή κουζίνα του 
τόπου μας, στο φως, στον τρόπο ζωής, στο χαμόγελο και στους 
ανοιχτόκαρδους ανθρώπους.».

Ο Περιφερειάρχης εξήρε το ρόλο που παίζει το ΕΚΟΜΕ και 
το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινημα-
τογράφου, ενώ αναφερόμενος στο Film Office της Περιφέρειας 
επισήμανε: «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν η πρώτη 
Περιφέρεια στην Ελλάδα που ίδρυσε Film Office, ένα σύγχρονο 
γραφείο υποστήριξης ταινιών, με στόχο να διευκολύνει όλες τις 
οπτικοακουστικές παραγωγές που γυρίζονται εδώ, ελληνικές 
και ξένες. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι μια δομή που διαρκώς αναπτύσσεται δυναμικά, αξιοποιώ-
ντας το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου μας.

 Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις 
επιτυχίες του 2021, όταν πλέον οι προ-
σπάθειες για να καταστεί η Κεντρική 

Μακεδονία κινηματογραφικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας 
έγιναν πράξη: «Για μας, η Κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο 
η καλύτερη Περιφέρεια για να ζεις, αλλά και ο καλύτερος τόπος 
για να γυρίσεις μια ταινία. Το περασμένο καλοκαίρι φέραμε στη 
Θεσσαλονίκη την πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή, που 
γυρίστηκε αποκλειστικά στην πόλη, την ταινία δράσης ‘The 
Enforcer’ με τον Antonio Banderas. Μια ταινία που δαπάνησε 
περίπου εννιά εκατομμύρια ευρώ για το δίμηνο που διήρκεσαν 
τα γυρίσματα στην περιοχή μας. Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώ-
θηκε για ένα μήνα σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό, 
ο στόχος επετεύχθη και χάρισε σε όλους μια πρωτόγνωρη ε-
μπειρία, αλλά και μία πρωτοφανή διαφήμιση της περιοχής μας 
και βέβαια, έφερε σημαντικά έσοδα σε εκατοντάδες τοπικές 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Αυτό το μήνα, υποδεχόμαστε 
ξανά στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, τη δεύτερη 
κινηματογραφική παραγωγή του Χόλυγουντ, τους ‘Expendables 
4’, με ένα διάσημο καστ Jason Statham, Andy Garcia, Meghan 
Fox, 50 Cent και πολλούς άλλους. Πρόκειται για μια ταινία-στού-
ντιο, το 50% της οποίας γυρίζεται εδώ, με ακόμη μεγαλύτερο 
προϋπολογισμό, που αγγίζει τα 19 εκατομμύρια ευρώ για τα 
γυρίσματα που φιλοξενούνται στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή 
τη φορά μάλιστα τα γυρίσματα πραγματοποιούνται κατά βάση 
στο χώρο όπου θα κατασκευαστούν τα στούντιο της Millennium 
Media στη Θέρμη. Ως Περιφέρεια φροντίζουμε, πέρα από τα ε-
πενδυτικά κίνητρα που προσφέρει η Ελλάδα για τις οπτικοακου-
στικές παραγωγές, να κάνουμε και άλλα βήματα, πιο μπροστά. 
Να αναπτύξουμε ένα λειτουργικό δίκτυο τοπικών επαγγελματι-
ών, επιχειρήσεων και φορέων μέσω του Film Office, ώστε να 
εργαστούμε όλοι μαζί για τον κοινό στόχο: Να καταστήσουμε την 
Κεντρική Μακεδονία σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς κι-
νηματογραφικούς προορισμούς διεθνώς. Είμαστε αποφασισμέ-
νοι να το πετύχουμε. Και αυτή είναι μόνο η αρχή».

Ευχαριστήριο του Συλλόγου 
Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» 
ευχαριστεί θερμά την κ. Ευφραιμίδου Παναγιώτα για τη δωρεά ποσού 250€ προς 
ενίσχυση του έργου μας. 

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς από επιχειρηματίες, 
εθελοντές ή άλλους συμπολίτες μας, συμβάλλει στην αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των 
ευάλωτων ανθρώπων που συνδράμουμε, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και προάγει σημαντικά  τον 
τοπικό μας πολιτισμό.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Με τιμή για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος

Γεωργία Φωστηροπούλου

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

ευχαριστούν για την ευγενική τους προσφορά:
1) Τις φίλες της κ. Ειρήνης Παρχαρίδου , για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη του 

συζύγου της Γιώργου Παρχαρίδη, αντί στεφάνου.
2) Τον κ. Παπαδόπουλο Μιχάλη για τη δωρεά των 50 ΕΥΡΩ, στη μνήμη προσφιλών 

νεκρών.
3) Ανώνυμο κύριο για τα οκτώ κιλά κιμά, ένα τσουβάλι πατάτες και κρεμμύδια.
4) Την κ Ιατροπούλου για τα είκοσι κιλά πατάτες.
5) Ανώνυμη κυρία για τα δεκαεπτά κιλά πατάτες.
6) Ανώνυμο κύριο για τα δύο τετράλιτρα λάδι.
7) Ανώνυμο κύριο για τη μία κλούβα πιπεριές, μία κλούβα μελιτζάνες και ψωμιά.
8) Την Δαμιανάκη για τα δέκα πακέτα αλάτι και έξι κιλά μακαρόνια.
9) Τους κ. Τάκη και Σούλα Κόγια, για τα τέσσερα ταψιά πίτες και δεκαπέντε ψωμιά , στη 

μνήμη των γονέων.
10) Τον κ. Παπαγιάννη Νικόλαο, για τα δύο πεντάλιτρα λάδι.
11) Την κ.Ραπτοπούλου Παυλίνα, για τα έντεκα κοτόπουλα, δύο λίτρα λάδι και τριάντα 

κιλά πατάτες, για ένα γεύμα, στη μνήμη προσφιλών νεκρών.
12) Την κ. Σοφία, για τις ογδόντα μερίδες κρέας και τριάντα κιλά πατάτες, για ένα γεύμα 

στη μνήμη του συζύγου της.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόρο-
φο διαμέρισμα, 1ος
και 2οςόροφοςμε ε-
σωτερικη σκάλα, 170
τ .μ. ,  40 τ .μ.  βερά-
ντες, περιοχή παλαι-
ού Νοσοκομείου, δι-
αμπερές, θέα, ντου-
λάπες εντοιχισμένες.
Τ ι μ ή  δ ι α π ρ α γ μ α -
τεύσιμη. Τηλ.: 6973
227521.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  διαμέ-
ρισμα 2ου ορόφου,
χωρίςασανέρ,2ΔΣΚ

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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Α.Θ.Κόπλαμ,σεάριστη
κατάσταση,περιοχήΚυ-
ρ ιώτ ισσας 38.000 ευ-

ρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικόπεδο
700τ.μ.στηνΑγ.Βαρβά-
ρασεπλαγιά,μεθέατον
Αλιάκμονα,στηνπλατεία
του χωριού. Πληρ. Τηλ.
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός χέρ-
σος 11.000 τ.μ. στονΆ-
γιο Γεώργιο, θέση «ΣΥ-
ΚΙΕΣ» τιμή 15.000 ευ-
ρώ. Τηλ.: 6945 122583,

Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κεντρ ικό
ΜεσιτικόγραφείοστηΒέ-
ροια. Πληρ. τηλ.: 23310
63283,  ώρες  08 .00  -
10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
Γ Κ Α ΡΑ Ζ - Α Π Ο -

ΘΗΚΗ 24 τ.μ., Καλ-
λ ι θ έ α ,  Μ ι λ τ ι ά δ ο υ
20, πόρτα με μηχα-
νισμό, ρεύμα, βαμ-
μένο. Τιμή ενοικίου
50 ευρώ.Τηλ.:6947
073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ε-
νοικιάζεται  γκαρσο-
νιέρα,1οςόροφος,σε
πολύ καλή κατάστα-
ση.Πληρ.τηλ.:23310
24817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI

Γραφεία 61, 37 και
30 τ.μ. ανακαινισμέ-
να στο κέντρο της
πόλεως, και ολόκλη-
ρος όροφος 240 τ.μ.
Τηλ. 6949087741 ή
6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ:107185ΠΙΕΡΙΩΝΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

ΚΩΔ:106992ΕΛΙΑ,ΕνοικιάζεταιΔιαμέρι-
σμασυνολικήςεπιφάνειας90τ.μ.,σε1οόροφο
υπερυψωμένο,με2υ/δ,σαλόνι,καθιστικό,κου-
ζίνακαιμπάνιο,διαθέτεικουφώματααλουμινίου
μεδιπλάτζάμια,ηθέρμανσητουμεθερμοσυσ-
σωρευτέςκαι2κλιματιστικά,μεδυοντουλάπες,
ηλιακόθερμοσίφωνα,διαμπερές,σεπολύκαλή
τοποθεσία,βλέπεισεανοιχτωσιά ,μεμηνιαίο
μίσθωμα350€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

διαθέτει τζάκι ,αποθήκηκαιμεγάληαυλή .
Τιμή:320€.

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:23850-ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατά

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:24010-Κέντροσεπαράλληλοτης

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

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

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

Κωδ:24008-ΚέντροκοντάστηνΕδέσσης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητακατά-

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ:106990ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ,ΠωλείταιΔι-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
κωδ.14216ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

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

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.117036ΠΩΛΕΙΤΑΙστονπεζόδρομο

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:23559-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙΚατάστη-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ:115505-ΒΕΡΓΙΝΑΠΩΛΕΙΤΑΙκάτω

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

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

Κωδ:115745 -ΣΤΟΣΑΑΚΤΡΙΛΟΦΟΥ

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:12756ΕΡΓΟΧΩΡΙ,Οικόπεδο120

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

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΠΑΝΙΑΕΥΚΑΙΡΙΑΚωδ:14213-ΠΑΝΟ-

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

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση
οδοντιατρείο,πλήρωςεξο-
πλισμένο, ανακαινισμένο,
στο κέντρο της Βέροιας,
μεμεγάλοενεργόπελατο-
λόγιο. Συζητείται διακανο-
νισμός.Τηλ.επικοινωνίας:
6948690414.

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.2231024939,6973015833(από
8π.μ.–13.00μ.μ.και15μ.μ.–20.00μ.μ.).



ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ,Μητροπόλε-
ως 35, χώρος 90 τ.μ.περίπου,
με 3 χώρους και κουζινα,W.C.,
για επαγγελματική χρήση ή για

διαμέρισμα, 3ος όρ.Τηλ.: 6932
471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα γιαβαριά

εργασίασεσπίτι ναβοηθάειΑ-
μΕΑ.Τηλ.:6986413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στηρίου.Αποστολή βιογραφι-

κών στο e-mail: regivanelle@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δπι-
πλωμα επαγγελματικό από ε-
ταιρία κρεάτων. Πληρ. τηλ.:
2332042608.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή γυ-
ναίκα για εργασία σεπρακτο-
ρείο ΟΠΑΠ στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Τηλ.:
6944599858.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1) Μηχανικός
αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος
αυτοκινήτων απο επιχείρηση
στη Βέροια για πλήρη απα-
σχόληση. 2)Οδηγός ταξί για
πλήρη απασχόληση. Τηλ. ε-
πικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900.Ώρεςεπικοινωνί-
ας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και άν-
δρας, από 25 – 40 ετών, για
εργασία σε Πρατήριο Υγρών
Καυσίμων, με πλήρη απα-
σχόληση. Ώρες επικοινωνίας
17.00 έως 21.00 και στο τηλ.
6977207525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙπροσωπικόγια τα
ψητοπωλεία «ΓΙΑΝΝΗΣ» στη
ΒενιζέλουκαιστοΤσερμένι.Τηλ.
επικ.:2331025170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙάτομογια εργασία
σε εργαστήριο κρεάτων. Τηλ.:
2331042680,ώρεςεπικοινωνίας:
10μ.έως1.00μ.μ.Βιογραφικάστο
e-mail:koktsidis14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για το
ψητοπωλείο«ΓΙΑΝΝΗΣ»στηΒε-
νιζέλου.Πληρ.τηλ.:2331025170.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑαναλαμβάνειτηφρο-

ντίδα ηλικιωμένων  για όλο το
24ωρο.Τηλ.:6993678697.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, με μεγάλη
εμπειρία,αναλαμβάνειτηφροντί-
δαηλικιωμένωνγια8ωροήμερι-
κέςώρεςτηνημέρα.Πληρ. τηλ.:

6945402184και6982098355.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φιλολογικού

ΤμήματοςΘεσ/νίκης,παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά
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ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ40000€
ΑΣΤΙΚΑ88Τ.Μ2ΔΣ-ΚΚοπλαμ,χωριςασανσερ50000€
ΩΡΟΛΟΙ67τ.μπροσοψης1ΔΣΚΚΑΛΟ43000€
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ80τ.μ2ΔΣ-ΚΑ/Cμεκοπλαμ,πορταασφ.77000€
Μ.ΑΕΞΑΝΔΡΟΥ2ΔΣΚτου93΄1οςΚΟΠΛΑΜ,ΠΟΡΤΑΑΣΦΜΕ
ΩΡ/ΣΗ90000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ74+3τ.μαποθ2Δ-Σ-ΚΙσογειο+θεσηαυτ.με
χρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜονοκατοικια75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερ.Αυτ.Θ.κοπλαμ,διαμπερες
2ΔΣΚΑ.Θ38000€
Π.ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ56τ.μμονοκατοικιαπαλιαμεοικ.2400τ.μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ19000€
ΠΑΣΑ-ΚΙΟΣΚΙ67τ.μ2ΔΣΚΛΟΥΞμεθεα,αποθηκη,θεση,Α.Θ.66500€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑισογειουπερυψ.Καταστημα35τ.μ1ΔΣΚα-
ποθ.14000€
ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ8,5στ.6χιλ.αποκεντροκτημαμεαγροικια75τ.μ40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ27000€
ΜΠΟΤΣΑΡΗ87τ.μ2ΔΣΚΑCΗμ/γειομεμπαλκονι23000€
ΒΙΛΛΑ350τ.μΔ/σηΝοσοκομειουμε2,5στρ.κηπο340000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ40000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1ος-4οςκαινουρια101κ114τ.μημιτελη75000-
90000€ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑπανωαπόΠιεριωνμεοικοπ.300τ.μ90000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟεπιπλωμενο1Δ-ΣΚ-αποθκηπος
400€μετηνθερμανση.
ΚΕΝΤΡΟΕπιπλωμενοστουντιο7οςοροφοςμονωμενο150€
ΠΡΟΣΠΑΤΡΙΔΑΜονοκατοικια100τμ2ΔΣΚΚοπλαμ,μεπελετ+
πετρελαιο300€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΑνακαινισμενηΓκαρσονιεραμεA/C1ΔΣΚ250€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσα
μεαδεια15000€
ΒΑΡΒΑΡΕΣΠανοραμικοοικ.700τ.μΕΥΚΑΙΡΙΑ22000€

ΡΑΧΙΑκτημα3200τ.μμενεροκροδακινα12000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗκονταΚτισμαβιομηχανικο700τ.μμεοικοπεδο
2στρ.122000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ15στρ.μεακτινιδια,πομωνα,περιφραξη75000€
ΒΕΡΟΙΑΟΙΚΟΠΕΔΑ160τ.μ,155,190τ.μ30000,26000,22000€
ΠΡΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟοικοπεδοπανοραμικο4000τ.μ200000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο14000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο10στρσεασφαλτομεκτισματα
σοβαρεςπροτασεις
ΜΕΛΙΚΗ17στρ.μεγεωτρησηκδικτυο34000€
ΔΙΑΒΑΤΟΣ8στρσεασφαλτο,μεροδακινα22000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ.ΧΩΡΩΝ–ΓΚΑΡΑΖ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ
ΑΓΟΡΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΜΕΜΕΓΑΛΗΠΡΟΣΟΨΗ180+180+40
παταρι3500€
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικα100τ.μ+υπογ120μεπε-
λατειααξιολογη500€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μ
από150εως2000€
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΣΕΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΜΕΘΑΛΑΜΟΥΣ-ΨΥΓΕΙΑ
στηνΒεροια4000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΛ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥκαταστημα55τ.μ
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€
Σοβαρεςπροτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

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

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

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΡΑ ΕΠΕ

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

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

μπειρίασεαντίστοιχεςθέσεις.
Γιαπληροφορίεςστοτηλ.επικοινωνίας:

2331093066,6974020056
Γιααποστολήβιογραφικώννααναγράφεταιηθέσηερ-

γασίαςστο:e-mail:info@irafruit.gr

ΗεταιρείαΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ επιθυμεί ναπροσλάβει
άμεσα2Ηλεκτρολόγουςκαι1Ηλεκτρονικόγια το τμήμα
συντήρησηςτηςπαραγωγής.

Πληροφορίες–ΑποστολήΒιογραφικών:
ΔΑΪΟΣΠΛΑΣΤΙΚΑΑΒΕΕ

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

E-mail:hr@daiosplastics.com

ΟΑ.Σ. «Ο ΖΥΓΟΣ»  στον
Άγιο Γεώργιο Βέροιας ζητάει να
προσλάβει για την χειμερινήπε-
ρίοδο:

1) εργάτες-εργάτριες διαλογη-
τηρίουκαι

2)χειριστήκλαρκμεάδειαγια
περίοδο10μηνών

Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ 2331051093 και 
2331506484, email:aszygos@gmail.com

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.



Δημοτικού,Γυμνασίου,Λυκείου.
ΕιδίκευσηΑρχαίαΕλληνικα.Τι-
μή7 ευρώ.Τηλ.: 6977023189
και2331063099.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με πολυετή
εμπειρίασεμεγάλαφροντιστή-
ρια, παραδίδει μαθήματαΝε-
οελληνικής Γλώσσας καιΛο-
γοτεχνίας σε μαθητέςΑ΄, Β΄,
Γ΄ ΓενικούΛυκείου και ΕΠΑΛ.
Τηλ.6979962003.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά εί-

δη της CICU: καροτσάκι (χει-
μωνιάτικο-καλοκαιρινό), κα-
λαθούνα με βάση, τραπεζάκι
φαγητού, κάθισμα αυτοκινή-
του και 2 ποδήλατα παιδι-
κά σε πολύ κατάσταση, 400
ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  HYUNDAI
Accent αγορασμένο α-
πό εταιρία τον Οκτώβριο
του 2001, 1.341 κυβικά,
109.400 χιλιόμετρα, βενζι-
νικόνητοσε καλή κατάστα-
ση.Τιμήσυζητήσιμη.Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο:
6980137147.



Για έκτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Βέροιας συμμετείχε στο μεγα-
λύτερο τουριστικό γεγονός για τον κλάδο του τουρισμού στη χώρα 
μας, τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia”, που πραγματο-
ποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO.

Στο σταντ του Δήμου Βέροιας που βρισκόταν στην «καρδιά» της 
έκθεσης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας κ. Λάζαρος 
Ασλανίδης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας κ. Γιώργος 
Τσιλογιάννης και τα στελέχη του Τμήματος Τουρισμού πρόβαλαν 

επί τρεις ημέρες τις ομορφιές της Βέροιας. Ταυτόχρονα, πραγματο-
ποιήθηκαν Β2Β με buyers του εξωτερικού και πολλές επαγγελματι-
κές συναντήσεις.

Στο περίπτερο της Βέροιας βρέθηκαν επαγ-
γελματίες και επισκέπτες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Επίσης το επισκέφθηκαν 
ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Ψηφιακής Πολιτικής Δ. Βέροιας κ. 
Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών, Περιουσίας, Πολεοδομίας και Κτη-
ματολογίου κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης 
– Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κ. 
Βασίλειος Παπαδόπουλος.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Λάζαρος Α-
σλανίδης θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους 
συνέδραμαν στην προσπάθεια προβολής 
του τόπου μας κατά τη διάρκεια της 36ης 
Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού “Philoxenia” 
και συγκεκριμένα τον υπάλληλο του Δήμου 
Βέροιας, κ. Σάκη Δαγαλέα, για την παρουσία 
του καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, όπως 
επίσης και τις επιχειρήσεις Venus, Panini, και 
Κανδύλας για την προσφορές των προϊόντων 
τους.
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P Κι εμείς που νομίζαμε ότι οι αρνητές της 
επιστήμης και της πραγματικότητας ήταν το τελευ-
ταίο σκαλοπάτι του κατήφορου…

 
P Τις τελευταίες ώρες, εμφανίστηκαν 

και… αρνητές της απογραφής του πληθυ-
σμού! Ο Μεσαίωνας είναι μπροστά μας.

 
P Θιασώτες αυτής της νέας παράνοιας δια-

κρίνουν στη δεκαετή απογραφή… καταγραφή των 
ανεμβολίαστων!

 
P Εγωκεντρικοί. Θαρρούν όλοι μ’ αυτούς 

ασχολούνται.
 
P Σήμερα ο Παπαδιαμάντης θα έγραφε το: 

‘Ποίος ήτον ο φονεύς της λογικής μου’.
 
P Αυστηροποίηση των μέτρων από την 

κυβέρνηση. Θα μπαίνει παντού με πιστοποιη-
τικό μέχρι κι ο Άγιος Βασίλης.

 

P Ο σκοταδισμός σε όλο του το μεγαλείο. 
Κλισέ, αλλά πράγματι η ηλιθιότητα είναι ανίκητη.

 
P Και δυστυχώς η Ελλάδα παράγει πε-

ρισσότερη ηλιθιότητα από όση μπορεί να 
καταναλώσει.

 
P Κάτι σαν μια ιδιότυπη εισβολή αόρατου 

εχθρού σε καιρό ειρήνης.
 
P Η πρόσφατη εξάωρη διακοπή στο 

facebook δεν αρκούσε. Χρειάζεται μάλλον ένα 
black out διαρκείας, μήπως και σωθούμε.

 
P Όπως φαίνεται, φέτος τα Χριστούγεννα θα 

ανάψουν πιότερο τα δικά μας τα λαμπάκια.
 
P Φανταστείτε ότι υπήρχαν εποχές που 

το μόνο μας άγχος ήταν να κληρωθούμε πρώ-
τοι στη Γιουροβίζιον για να μας δουν περισ-
σότεροι.

 

P Και:
 Μια μεγάλη ιταλική εταιρία αυτοκινήτων δώ-

ρισε στον Πάπα ένα αυτοκίνητο. Μια από τις 
επόμενες μέρες λοιπόν και θέλοντας να δοκιμάσει 
το αυτοκίνητο ο ποντίφικας πήρε τον οδηγό του 
κάθισε στο αναπαυτικότατο πίσω κάθισμα και 
αποφάσισε να το δοκιμάσει. Ξεκινάνε λοιπόν για 
τον γύρο της Ρώμης. Ο οδηγός έτρεμε και τη σκιά 
του, καθότι παντού υπήρχαν καραμπινιέροι, και 
πήγαινε αργά.

«Πάτα το ρε!» έλεγε ο πάπας.
«Μα πάπα μου οι καραμπινιέροι…» απαντού-

σε ο οδηγός!
Μια-δυο-τρεις, ο Πάπας νευριάζει και μπαίνει 

αυτός στη θέση του οδηγού. Ξεκινάει μέσα στους 
δρόμους της Ρώμης, 160, 180, 200 κι όλο κι ανέ-
βαζε ταχύτητα. Τον βλέπουν οι καραμπινιέροι και 
τον σταματάνε, ανοίγει το παράθυρο ο Πάπας, 

τον βλέπει ο αστυνομικός και μένει ξερός! Τι να 
κάνει τώρα πως να τον γράψει; Παίρνει τηλέφωνο 
τον διοικητή και του λέει:

«Αρχηγέ, έπιασα έναν πολύ μεγάλο να τρέχει 
με 210 στους δρόμους της Ρώμης. Τι να κάνω να 
τον γράψω;»

«Με 210; Όποιος και να ναι γράψε τον» λέει ο 
αρχηγός.

«Αρχηγέ, είναι πολύ μεγάλος…»
«Ποιος είναι ρε, ο υπουργός;»
«Όχι, αρχηγέ, πιο μεγάλος»!
«Ο πρωθυπουργός;»
«Όχι, αρχηγέ, πιο μεγάλος»!
«Ε, τι πιο μεγάλος ρε, πόσο πιο μεγάλος;» 
«Αρχηγέ, ένα θα σου πω: έχει οδηγό τον Πά-

πα!»
Κ.Π.

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia”


	16_11_21f1
	161121g
	16_11_21f3
	16_11_21f4
	16_11_21f5
	16_11_21f6
	16_11_21f7
	161121g
	16_11_21f11
	161121g
	16_11_21f16

