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Είμαστε τουριστική 
επιλογή… αλλά δεν

το συνειδητοποιούμε!!!
  Η κοσμοσυρροή χιλιάδων επισκεπτών στο Σέλι το 
προηγούμενο σαββατοκύριακο για να απολαύσει το 
πολύ χιόνι μου δημιούργησε ανάμεικτες σκέψεις και 
προβληματισμούς. 
  Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα 
λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης τις προηγούμενες ημέρες 
με το κλείσιμο του δρόμου,  την ηλεκτροδότηση, τις 
επικοινωνίες και το νερό, χιλιάδες κόσμος «μάρκαρε» ως 
πρώτη επιλογή το Σέλι και ανέβηκε στο ορεινό χωριό του 
Βερμίου. 
  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφημιστική καμπάνια 
για την τουριστική προβολή του Σελίου ή γενικότερα των 
χειμερινών προορισμών της Ημαθίας, ήρθαν επισκέπτες 
από όλη την Ελλάδα.
  Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές 
στην φιλοξενία, την εστίαση, αλλά και την κυκλοφορία των 
οχημάτων, για να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών, αυτοί ήρθαν…  
  Παρά το γεγονός ότι δεν κουνήσαμε ουσιαστικά το 
δαχτυλάκι μας, έγινε πατείς με πατώ σε…
  Μήπως να αρχίσουμε επιτέλους να σκεφτόμαστε τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της τουριστικής αναβάθμισης 
της ευρύτερης περιοχής  για την ακόμη μεγαλύτερη 
αξιοποίηση ενός χρυσωρυχείου που απλώς το αφήνουμε 
ανεκμετάλλευτο;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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πατρ. Αλεξανδρείας

ΟΑγιαντώνης,τοπανηγύρι
καιημουριά!

ΤονΆγιοΑντώνιοτοννέο,τονπολιούχοτηςτίμησεηπόλητηςΒέροιαςμελα-
τρευτικέςεκδηλώσεις.

Καιφέτοςόπως κάθεχρόνοστήθηκεμιαμικρήεμποροπανήγυρη,μεπαιχνί-
δια,ρούχα,οικιακά,γλυκίσματακαιτονκλασικόχαλβάφαρσάλων.

Βέβαια τα τελευταία χρόνια  τοπανηγύρι δεν έχει καμίασχέσημε τοπαλιό
πανηγύριτουΑγιαντώνη,πουπροίκιζεολόκληρασπίτιακαινοικοκυριάΟαριθμός
τωνμικροπωλητώνκαιλόγωτηςπανδημίαςήτανμικρός.Μεγάληόμωςηπίστητουκόσμουκαιβασικόσημείοαναφοράς
ημουριά,στοπροαύλιοτουΙερούΝαού,πουσυνδέεταιάμεσαμετονΆγιοαφούεκείσταμάτησετοκάρομετοσκήνωμά
τουκαιετάφηκάτωαπότοδένδρο.Λένεότιπαλιάέβλεπανπολύκόσμονακάνειτρειςκύκλουςγύρωαπότηνπερίφραξη
ήνακρεμάειεπάνωστακλαδιάτηςρούχακαικορδέλες.

ΗπαράδοσησυνδέειαυτότομύθομεέναστοιχείοσύμφωναμετοοποίοοπαλιόςναόςτουΑγ.Αντωνίουήτανναός
τηςΠαναγίαςκαιλειτουργούσεωςθεραπευτήριογιατουςψυχικάασθενείς.

Ακόμαανθέλεικάποιοςναπειράξεικάποιονφίλοήγνωστότου,τονπροτρέπειναπάεινακάνει2-3γύρουςστημου-
ριά.

Εδώπουταλέμεβέβαια,μεόληαυτήτηνκατάστασηπουβιώνουμετατελευταίαχρόνιαηπεριβόητημουριάθαμπο-
ρούσεναείναιστιςδόξεςτης…

«Έμφραγμα» στο Σέλι την Κυριακή
από περίπου 10.000 επισκέπτες!!!

Πρωτοφανήςήτανηπροσέλευση
του κόσμου την Κυριακή(16/2) στο
Σέλι, αφού κάποιοι έκαναν λόγο για
περίπου 10.000 επισκέπτες!!!Δεν
υπήρχε διαθέσιμοσημείο για στάθ-
μευση, ενώοδρόμοςαπό τοχωριό
για τοχιονοδρομικόκέντροήτανγια
αρκετέςώρες μποτιλιαρισμένος, γε-
γονός που ανάγκασε κάποιους να
περπατήσουνμέχριτοχιονοδρομικό
με τα πόδια. Το ίδιο και ο δρόμος
απόΒέροιαγιαΣέλι,γι’αυτόμετάτις
11 τοπρωίηΤροχαίαδενεπέτρεπε
τηνάνοδοπροςτοΣέλικαιγυρνού-
σε τον κόσμοπρος τηνΒέροια για
ναμην ταλαιπωρηθούν.Αξιέπαινη ηπροσπάθεια ναμείνει «καθαρή»  ηπλατεία και να κυκλοφορούν ταοχήματα,
αφούείναιομοναδικόςδρόμοςαπόκαιπροςτοχιονοδρομικό.

Ημαζικήκαιαθρόαπροσέλευσητόσωνχιλιάδωνεπισκεπτώνθαπρέπειαφενόςναμαςχαροποιήσει, αφετέρου
ναπροβληματίσεικυρίωςόλουςτουιθύνοντεςγιατιςυποδομέςκαιτιςδυνατότητεςτουχειμερινούτουριστικούθέρε-
τρου…γιατίμάλλονεκείχρειάζεταιακόμηπολύδουλειά!

Πυροσβεστική επιχείρηση για διάσωση γάτας,
χθες το μεσημέρι στην Πρ. Ηλία της Βέροιας

Μίακανελίγάταπουεγκλωβίστηκεσεμπαλκόνιπρώτουορόφουπολυ-
κατοικίαςμεγραφεία,στοκέντροτουεμπορικούπεζόδρομουτηςΒέροιας,
ήταντοαντικείμενοεπιχείρησηςτηςπυροσβεστικήςηοποίακλήθηκεαπό
καταστηματάρχες τηςπεριοχής να την απεγκλωβίσουν, καθώς επι τρείς
ημέρεςάκουγαντοέντονονιαούρισμάτης,προφανώςδιότιδενμπορούσε
ναδιαφύγει,δενείχεούτετροφήκαινερόκαιέτσιοιγείτονεςκάλεσαντην
Π.Υ. να την σώσουν.Δύο  πυροσβέστες όντως ανέβηκαν στο διπλανό
γραφείο,βγήκανστομπαλκόνικαιπροσπαθούσανναπροσελκύσουντην
γάτα,πληνόμωςαυτήφοβούμενη για τιςπροθέσεις τωνανθρώπωνμε-
τακινήθηκεστοπερβάζιπουσυνδέειτομπαλκόνιμετηνδιπλανήπολυκα-
τοικίακαιέμεινεακίνητηγιααρκετάλεπτά.Κάποιαστιγμήοιπυροσβέστες
έβαλανγάντιακαιοέναςπέρασεστομπαλκόνιτουκλειστούγραφείου,ό-
πουείχεεγκλωβιστείηγάτακαιτηνπλησίαζεαργάγιανατηνπιάσεικαινα
τηνκατεβάσειμεασφάλεια.Καιτότε,ηγάταπηδάειαπότονπρώτοόροφο
στοδρόμοκαιόπουφύγει,φύγει…Ήτανηστιγμήπουείδανόλοιπραγμα-
τικάμπροστά τους ναδικαιώνεται η ρήση: έπεσεαπόψηλά καιστάθηκε
στατέσσερα,σαντιςγάτες!Τέλοςκαλό,όλακαλά,χθεςτομεσημέριστον
εμπορικόπεζόδρομοτηςεορτάζουσαςπόλης!
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Εργαλεία αξίας άνω των 10.000 ευρώ έκλεψαν 
από επιχείρηση γυψοσανίδων στο Εργοχώρι Βέροιας

 Αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο εφιάλτη κάθε επαγγελματία βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 15 Ιανου-
αρίου 2022, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης γυψοσανίδων στην περιοχή του Εργοχωρίου Βέροιας, επί της οδού 
Καλής Παναγιάς, καθώς μεταβαίνοντας στην επιχείρησή του διαπίστωσε πως κάποιοι είχαν διαρρήξει το 
μαγαζί του και έκλεψαν εργαλεία αξίας άνω των 10.000 ευρώ...

Οι δράστες παραβίασαν τον χώρο από το πίσω μέρος και αφού πήραν όλα τα εργαλεία μεγάλης αξίας, 
εξαφανίστηκαν ανενόχλητοι.

Για το περιστατικό διενεργεί έρευνα το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας και όπως μαθαίνουμε ήδη έγιναν έλεγ-
χοι σε γειτονικά σημεία που πιθανά να σχετίζονται με την διάρρηξη, χωρίς να βρεθεί κάτι. 

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ με αφορμή και το περιστατικό του Σαββάτου, η ανασφάλεια των κατοίκων και 
επιχειρήσεων της περιοχής αυξάνεται...

Νίκος Βουδούρης

Δήμος Βέροιας: Υπογράφηκε η σύμβαση για  τη βελτίωση 
αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων

Στην υπογραφή σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προχώρησε ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζί-
δης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αλέξανδρος Τσαχουρίδης και ο κ. Νίκος Σιουραντάνης, 
εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.

Ο Δήμος Βέροιας ως φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέ-
λεσή του από τον ανάδοχο που περιλαμβάνει έργα υποδομής (πεζοδρόμια, διαβάσεις και διαπλατύν-
σεις) για τη Βελτίωση της Αστικής Κινητικότητας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων του 5ου 
Δημοτικού, του 8ου Δημοτικού & 2ου Γυμνασίου και του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να κατασκευαστούν:
-Δύο (2) κυκλικοί κόμβοι στην οδό Ακροπόλεως (σύνδεση με 5ο Δημοτικό)
-Ένας (1) κυκλικός κόμβος στην οδό Μπουμπουλίνας (σύνδεση με το 12ο Δημοτικό)
-Διαμόρφωση της οδού Πιερίων (σύνδεση με 12ο Δημοτικό)
-Διαμόρφωση της οδού Αδελφών Κούσιου (σύνδεση με 2ο Γυμνάσιο Δημοτικό) 
-Διαμόρφωση της οδού Ημαθίωνος (σύνδεση με 8ο Δημοτικό).
Στόχος των παρεμβάσεων είναι η προώθηση των ήπιων μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο 

και η πεζή μετακίνηση, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα και για τα παιδιά, η εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των ΑμΕΑ και η αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπο-
μπών ρύπων και του θορύβου.

Επιστολή σε Άδωνι Γεωργιάδη και βουλευτές Ημαθίας
Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας: «Ζητούμε άμεση λήψη 

μέτρων για την βιωσιμότητα του λιανεμπορίου»
  -Αθηνά Τσιπουρίδου στο Λαό: Τουλάχιστον να μπορούμε να καλύψουμε τα πάγια έξοδα

 Κολυμπάμε πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, δήλωσε η πρόε-
δρος του εμπορικού συλλόγου Βέροιας Αθηνά Τσιπουρίδου 
στο Λαό, με αφορμή την επιστολή στον αρμόδιο υπουργό και 
στους τοπικούς βουλευτές για στήριξη του λιανεμπορίου. «Οι τζίροι 
είναι πολύ πεσμένοι, τα Χριστούγεννα η κίνηση δεν ήταν όπως 
την περιμέναμε, ειδικά η πρώτη εβδομάδα ήταν αποκαρδιωτική. 
Το ίδιο και στις εκπτώσεις, εδώ και μια εβδομάδα η κίνηση είναι 

κάτω από την κανονική… Ζητού-
με τουλάχιστον να μπορούμε να 
καλύψουμε τα πάγια έξοδα, να 
μας βοηθήσει η κυβέρνηση στις 
ασφαλιστικές μας εισφορές, να 
μπορούμε να βγάλουμε κάποιους 
εργαζόμενους σε αναστολή. Οι 
τοπικοί παράγοντες ενδιαφέρο-
νται, ρωτούν τι κάνουμε, αλλά το 
θέμα είναι να προχωρήσουμε σε 
κάποιες λύσεις ώστε να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν τα μαγαζιά. 
Το λιανεμπόριο θέλει μεγαλύτερη 
στήριξη, διότι ο τζίρος, από τις 
αρχές Νοεμβρίου που άρχισαν 
τα μέτρα με τα πιστοποιητικά και 

τα σκαναρίσματα, έπεσε πάρα πολύ… Είχαμε ελπίδες ότι κάτι θα 
αλλάξει αλλά δυστυχώς η υποτονική κίνηση παραμένει. Από την 
άλλη  είναι η αύξηση του πετρελαίου, των λογαριασμών ΔΕΗ και η 
ακρίβεια, που  έχει γονατίσει τα νοικοκυριά και σίγουρα δεν περισ-
σεύουν για αγορές. Είναι  και οι καταναλωτές δύσκολα αλλά και τα 
μαγαζιά είναι στα όριά τους, αφού μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει, τα 
έξοδα τρέχουν, ασφαλιστικές εισφορές,  μισθοί… πώς θα τα βγά-
λουμε πέρα;» τόνισε η πρόεδρος.

Με επιστολή της  Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  
στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων  κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
και στους βουλευτές της Ημαθίας, περιγράφει  τη δεινή οικονομική 

κατάσταση στην οποία έχουν επέλθει οι έμποροι της πόλης , μετά 
τους μειωμένους τζίρους που καταγράφηκαν κατά την εορταστική 
περίοδο , αλλά και την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.  Τα μέλη 
της Διοίκησης, καλούν τον αρμόδιο υπουργό να αφουγκραστεί τα 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες και 
προτείνουν την λήψη νέων μέτρων που θα βοηθήσουν στην βιωσι-
μότητα του λιανεμπορίου.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί τις 

ημέρες των εορτών  κινήθηκε ο τζίρος στα εμπορικά καταστήματα 
της Βέροιας. Δυστύχως αποκαρδιωτική είναι η κίνηση και την πρώ-
τη εβδομάδα των εκπτώσεων.

Συνέπεια όλης αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι να ενισχύεται 
ολοένα και περισσότερο η αγωνία των συναδέλφων μας, που έχουν 
εφοδιάσει με εμπορεύματα τις επιχειρήσεις τους  , τα οποία μένουν 

απούλητα.
Σε όλους μας πλέον κυριαρχεί ο προβληματισμός για 

το πως θα ανταποκριθούμε στις συσσωρευμένες υπο-
χρεώσεις χωρίς ρευστότητα και θα ανταπεξέλθουμε σε  
πάγιες δαπάνες, ενοίκια, , φορολογικές ,ασφαλιστικές 
οφειλές και προσωπικό.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί 

στην αγορά αυτή την χρονική περίοδο ,η Διοίκηση του 
Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας  καταθέτει τις παρακάτω 
προτάσεις:

-Την παράταση του μέτρου χωρίς τόκους και προσαυ-
ξήσεις για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ούτως ώστε να έχει 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά και να έχει αντιμε-
τωπιστεί αποτελεσματικά η υγειονομική κρίση.

- Την κάλυψη των πάγιων δαπάνων.
- Τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των οφειλών 

προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε βάθος χρόνου. Σε αντίθε-
τη περίπτωση, μεγάλο μέρος των  οφειλών θα παραμείνει 

ανείσπρακτο γιατί πολλές επιχειρήσεις με συσσωρευμένα προ παν-
δημίας χρέη, δεν αντέχουν να αποπληρώνουν ταυτόχρονα τις  τρέ-
χουσες υποχρεώσεις και τις μεγάλες καταβολές που αντιστοιχούν 
στις ρυθμίσεις.

-Επίσης θα πρέπει να μετατεθεί το χρόνος  καταβολής των υπο-
χρεώσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

-  Τέλος , είναι αναγκαίο να εξετάσετε την  επαναφορά και λει-
τουργία του Προγράμματος

 ΣΥ-Εργασία και για τα εμπορικά καταστήματα.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι αντιλαμβάνεστε την δύσκολη θέση που 

βρίσκονται οι συνάδελφοί μας και την ανάγκη μη συσσώρευσης 
νέων ανεξυπηρέτητων χρεών που έχουν καταστροφικές συνέπειες 
στην εθνική οικονομία και την απασχόληση. Ευελπιστούμε  οι προ-
τάσεις μας να βρουν ανταπόκριση και σύντομα ν’ ανακοινώσετε νέα 
μέτρα για την βιωσιμότητα του λιανεμπορίου».



Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Βέροιας:
Συναντήσεις με τοπικές Αρχές 

και Φορείς για τη βελτίωση των συνθηκών 
εκπαίδευσης στα σχολεία 

Αντιπροσωπεία των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλό-
γων Γονέων Δήμου Βέροιας και ο Πρόε-
δρος Γιώργος Μπιλέκας συναντήθηκαν 
στο Δημαρχείο με την αντιδήμαρχο παι-
δείας κ. Τζήμα, στη Διεύθυνση Α/βάθμιας 
Εκπαίδευσης με τον Διευθυντή κ. Πυρινό 
και στην Αντιπεριφέρεια Ημαθίας με την 
σύμβουλο κ. Καρατζιούλα. Αντικείμενο 
των συναντήσεων ήταν η από κοινού  
προσπάθεια  εξεύρεσης λύσεων για την 
βελτίωση των συνθηκών  εκπαίδευσης 
στα σχολεία του ευρύτερου Δήμου Βέροι-
ας, των αναγκαίων  κτιριακών παρεμβά-
σεων, της στελέχωσης θέσεων εκπαιδευ-
τικών  και της ασφαλούς  μετακίνησης 
των μαθητών. Για το τελευταίο ζήτημα 
των μετακινήσεων αποφασίστηκε η σύ-
σκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
εντός Φεβρουαρίου ώστε να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ειδικά για την διαχείριση της πανδημίας στις σχολικές μονάδες συζητήθηκαν ζητήματα αποτελεσματικής συνεργασίας των  
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας, του ΕΟΔΥ και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνου για την ιχνηλάτηση επαφών. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η 
δυνατότητα σύστασης κλιμακίου του ΕΟΔΥ αποκλειστικά για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων ώστε να διασφαλίζεται ο γρήγο-
ρος έλεγχος των μαθητών χωρίς καθυστερήσεις αναμονής διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων  και μετακινήσεων στα πλαίσια 
εφαρμογής του πρωτοκόλλου κατά την διαπίστωση κρουσμάτων. 

Γνωστοποιήθηκε στους φορείς η τοποθέτηση στην Σχολική Επιτροπή Παιδείας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καλτσίδου 
Σοφίας, στην  Δευτεροβάθμια της Γραμματικοπούλου Πετρούλας και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  του Μπιλέκα Γεωργίου.

Η Ένωση Γονέων δήλωσε στους φορείς ότι είναι κοντά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους γονείς για ασφαλή 
Δημόσια Εκπαίδευση, ειδικά σε μία χρονιά που οι μαθητές  δοκιμάζονται  από τις επιπτώσεις της πανδημίας και θα συνεχίσει τις 

επαφές με τους αρμόδιους φορείς. 
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SING 2- ΤΡΑΓΟΥΔΑ! 2 (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 1:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.15
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΒΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΤΟΡΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΕΛΑΚΟΥΡΑ, ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΑ-
ΝΤΑΣ, ΘΑΝΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - EXTINCT (ΜΕΤΑΓΛ)
Προβολές στην Αίθουσα 2:   
Σάββατο 22/1 - Κυριακή 23/1 στις 17.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

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

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

Προβολές στην Αίθουσα 2:   Κάθε μέρα 19.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

Σκηνοθεσία:  Γρηγόρης Καραντινάκης
Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κα-

κούρης, Burak Hakki, Κρατερός Κατσούλης, Ταμίλλα 
Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα Μιχαηλίδου, Αναστα-
σία Παντούση, Ozdemir Ciftcioglu,  Νέδη Αντωνιάδη, Γιάννης 
Εγγλέζος, Έφη Γούση, Nathan Thomas, Χρήστος Στέργι-
ογλου, Θοδωρής Κατσαφάδος, Daniel Crossley, Dunkan 
Skinner,  Δάφνη Αλεξάντερ, Μιχάλης Μητρούσης, Nαταλία 
Δραγούμη, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ανδρέας Νάτσιος, Ian 
Roberson, Joanna Kalafatis και ο Γιάννης Βογιατζής  

Spec ia l  guest  s tars :  Jane  Lapota i re ,  Susan 
Hampshire και ο Rupert Graves

(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 
πάνω, Self test από 4 ετών έως 17 (24 ωρών, δηλωμένο στο 
gov.gr, OXI EDUPASS), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυτότη-
τα, δείτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.gr)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΨΥΧΩΝ
NIGHTMARE ALLEY
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 20.00
Πέμπτη 20/1 – Δευτέρα 24/1 – Τρίτη 25/1 – Τετάρτη 26/1 

στις 19.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

Σκηνοθεσία: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Σενάριο: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
Ηθοποιοί: ΤΟΝΙ ΚΟΛΕΤ, ΡΟΝ ΠΕΡΛΜΑΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ 

ΤΖΕΝΚΙΝΣ, ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΚΕΪΤ ΜΠΛΑΝΣΕΤ, ΓΟΥΪΛΕΜ 
ΝΤΑΦΟ, ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ ΚΟΥΠΕΡ, ΡΟΥΝΕΪ ΜΑΡΑ

SCREAM 
Προβολές στην Αίθουσα 2:  Παρασκευή 21/1 - Σάββατο 

22/1 - Κυριακή 23/1 στις 21.45
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης- από 18 ετών και 

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

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

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

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

γραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδε-
σμο: 

http://www.cinestar.gr 
http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     20/1/22 - 26/1/22

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν 
του Αγίου Γεωργίου 

του εν Ιωαννίνοις στον 
Μητροπολιτικό Ναό της Βεροίας 

 

 
Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου το βράδυ στον Μητροπολιτικό Ιερό 

Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
Βεροίας τελέστηκε η καθιερωμένη Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της 
επικείμενης εορτής του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρος του εν Ιω-
αννίνοις, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, 
Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος κήρυξε και τον 
θείο λόγο.

 Στην Ιερά Αγρυπνία προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μη-
τροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, ενώ έλαβαν μέρος οι 
Αρχιμανδρίτες Γρηγόριος Μάζα και Αμφιλόχιος Πατρίκας καθώς και ο 
Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Παντελεήμων Παπαεμμα-
νουήλ. 

Η Φιλόπτωχος ευχαριστεί 
τους δωρητές της

 Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυ-
ριών Βέροιας ευχαριστούμε  από καρδιάς, τους φίλους και φίλες του σωματεί-
ου μας, που για ακόμη μια φορά βρέθηκαν στο πλευρό μας και με τις προσφο-
ρές τους βοήθησαν εκατό σαράντα και πλέον  οικογένειες να γιορτάσουν  και 
να χαρούν τις άγιες αυτές  μέρες, με ένα πλούσιο στρωμένο τραπέζι και να υ-
ποδεχτούν τη νέα χρονιά, έχοντας την πεποίθηση, ότι στις δυσκολίες της ζωής 
που αντιμετωπίζουν, δεν είναι μόνοι τους και πάντα θα υπάρχει δίπλα τους η 
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ και άνθρωποι που θα τους στηρίζουν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:

1) « Το κόκκινο σπίτι» BOUTIQUE HOTEL VERIA για τη δωρεά των 300 
ΕΥΡΩ, με τα οποία αγοράστηκαν 140 κιλά κριθαράκι, για τα δέματα.

2) Την εταιρεία αλλαντικών « ΠΑΣΣΙΑΣ» για τα εκατόν πενήντα παριζάκια.
3) Τους καφέδες « ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ» για τα εκατόν πενήντα πακέτα καφέ.
4) Την αλευροποιία « ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ» για τα εκατόν ογδόντα κιλά αλεύρι.
5) Τα Σούπερ μάρκετ «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» για τα εκατόν σαράντα κιλά ζάχα-

ρη.
6) Τα σούπερ μάρκετ « ΜΑΣΟΥΤΗΣ» για τα πενήντα κιλά φασόλια.
7) Τον κυνηγετικό σύλλογο Βέροιας, για τα ογδόντα κιλά κρέας αγριογού-

ρουνου.
8) Τους αδερφούς Γεωργίου Γαλλίκα για τα τριάντα κιλά μπριζόλες.
9) Ανώνυμη κυρία για τα τριάντα πέντε κιλά τυρί.
10) Την εταιρεία  «Ι. ΜΠΕΛΛΑ» για τα εικοσιπέντε κιλά τυρί.
11) Την  οικογένεια Νάκη για τα σαράντα κιλά φακές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρόφιμοι της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρι-

ών Βέροιας,  ευχαριστούν  για την ευγενική τους προσφορά:
1) Την οικ. Στέφανου Βαφείδη, για τη δωρεά των 200 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 

θείας τους Σωτηρίας Βαφείδου.
2) Την  Αγορίτσα- Κατερίνα Βαφείδου, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη 

μνήμη της θείας της Σωτηρίας Βαφείδου.
3) Την κ. Σμαρούλα Βαφείδου, για τη δωρεά των 100 ΕΥΡΩ, στη μνήμη της 

αγαπημένης της Σωτηρίας Βαφείδου.
4) Ανώνυμο κύριο για τη δωρεά των 40 ΕΥΡΩ, για τις ανάγκες του συσσι-

τίου.
5) Την κ. Κόγια Χρυσούλα, για ένα πλήρες γεύμα στη μνήμη των γονέων 

της, Σοφίας και Στέργιου.
6) Την κ. Καραμελίδου Σοφία για τα οκτώ κιλά κριθαράκι, οκτώ κιλά μακα-

ρόνια, δύο πεντάλιτρα λάδι, τέσσερα κιλά τυρί, βούτυρο.
7) Ανώνυμο κύριο για τα πέντε κιλά φακές.
8) Την κ. Σταλίδου Ζαφειρώ για τα πέντε κιλά κιμά.
9) Τον κ. Μπεκιάρη Κωνσταντίνο για τα δύο πεντάλιτρα λάδι και δέκα κιλά 

μακαρόνια.
10) Την κ. Παυλή Σούλα για τα ζυμαρικά και τα όσπρια.



Η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την 
περιοχή μας προκάλεσε ισχυρές χιονοπτώ-
σεις με μεγάλη ένταση στον ορεινό όγκο του 
Βερμίου και ηπιότερες στα Πιέρια Όρη προ-
καλώντας προβλήματα με αποκλεισμούς κα-
τοίκων, διακοπές ηλεκτροδότησης, διακοπές 
στις τηλεπικοινωνίες και προβλήματα στην 
παροχή ύδρευσης.

Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει ότι για την 
αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων 
που δημιουργήθηκαν κινητοποιήθηκε άμεσα  
ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου. 

Συγκεκριμένα:
- Από την πρώτη στιγμή το σύνολο των 

μηχανημάτων διατέθηκε για εργασίες απο-
χιονισμού, απεγκλωβίζοντας τους κατοίκους 
των οικισμών και διανοίγοντας τις οδούς 
προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση 
όλων.

- Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες αποχιονισμού στον οικισμό Σελίου, με τη βοήθεια δύο φορτωτών, ενός σκαπτικού μηχανήματος, δύο φορτηγών, ενός οχήματος διανομής αλατιού και ενός  εκχιονι-
στικού μηχανήματος.

- Στον οικισμό Ξηρολιβάδου, ο αποχιονισμός συνεχίζεται με τη χρήση δύο σκαπτικών μηχανημάτων και ενός εκχιονιστικού οχήματος.
- Στον οικισμό Καστανιάς και στον δρόμο προς την Μονή «Παναγίας Σουμελά» οι εργασίες εκτελούνται με τη βοήθεια ενός σκαπτικού και δύο εκχιονιστικών μηχανημάτων. 

- Ο αποχιονισμός ολοκληρώθηκε στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος με τη συνδρομή ενός σκαπτικού και δύο εκ-
χιονιστικών μηχανημάτων.

- Οι εργασίες αποχιονισμού θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στους οικισμούς Κάτω Βερμίου (Σέλι), Ξηρολιβάδου και Καστα-
νιάς, προκειμένου σταδιακά να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων προς τις οικίες τους αλλά και να διευκολυνθεί η 
κίνηση και στάθμευση οχημάτων για όσους επισκεφθούν τις παραπάνω περιοχές.

Όλα τα προηγούμενα, που αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου, 
απαιτούν συνεχή δουλειά ημερών και όχι μερικών ωρών.  Ο Αντι-
δήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. 
Προστασίας, Βασίλειος Παπαδόπουλος, ευχαριστεί  θερμά το 
προσωπικό του Δήμου που συνεχίζει, με όλες του τις δυνάμεις και 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, τις εργασίες αποχιονισμού, καθώς 
και το προσωπικό των υπολοίπων φορέων  που συνέβαλαν στην 
αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από την κακο-
καιρία.
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ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείταισύμφωναμε το

άρθρο 1369 τουΑστικούΚώδικα
ότι:

Ο ΠΑΠΠΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στα-
ματίου και της Ιωάννας, το γένος Αρ-
γυριάδη, που γεννήθηκε στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης και κατοικεί στη Θεσ-
σαλονίκη και η ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ του Θωμά και της Αλεξάν-
δρας, το γένος Στογιάννη, που γεν-

νήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να 
παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Θεσσαλονίκης.

ΜέλλωνΓάμος
Γνωστοποιείται σύμφωνα με

το άρθρο 1369 τουΑστικούΚώ-
δικαότι:

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
Δημητρίου και της Σωτηρίας, το γέ-
νος Σωτηρίου, που γεννήθηκε στη 
Λάρνακα Κύπρου και κατοικεί στη 
Δερύνεια Αμμόχωστου Κύπρου και 
η ΕΜΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Δη-
μητρίου και της Βενέρας, το γένος 

Σταφυλίδου, που γεννήθηκε στο Νουρλάτ Ρωσίας και 
κατοικεί στην Αμμόχωστου Κύπρου, πρόκειται να πα-
ντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Δερύνειας Αμμόχωστου.

Ευχαριστήριο του «Έρασμου»
To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Πα-

ρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά 
την κ. Αθανασία Κόγια και την επιχείρηση 
Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής Δ. Κόγια 
για την πρσφορά Βασιλόπιτας, ενόψει της 
καθιερωμένης τελετής κοπής για το 2022.  

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέ-
ναντι στον «Έρασμο» αποτελεί σημαντική 
ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες 
που συνδράμουμε, αποδίδοντας άμεσα 
οφέλη και καρπούς στον καθημερινό α-

γώνα μας για την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής!    

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΜετιμήγιατοΔΣ
ΗΠρόεδρος

ΓεωργίαΦωστηροπούλου

Δήμος Βέροιας: Συνεχίζεται 
ο αποχιονισμός ορεινών οικισμών

-Κινητοποιήθηκε άμεσα  ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
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ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 στις 11.30 

π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλειδί 
Ημαθίας ο Ευάγγελος Καπετάνιος σε ηλικία 90 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 16 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 3.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθα-
νασίου στην Σφηκιά Ημαθίας ο 
Δημήτριος Γεωργ. Γιαννουσό-
πουλος σε ηλικία 67 ετών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 18 

Ιανουαρίου 2022 στις 3.30 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρα-
σκευής στην Πατρίδα (Δοβρά) Η-
μαθίας η Μαρία Νικ. Τσακιρίδη 
σε ηλικία 41 ετών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 18 

Ιανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Μητροπό-
λεως Βέροιας ο Χρήστος Νικ. 
Μπρουσκέλης σε ηλικία 88 ε-
τών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
KYΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 18 

Ιανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρί-
νας στην Αγ. Μαρίνα Ημαθίας η 
Βασιλική Δημ. Τζιτζη σε ηλικία 
68 ετών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 18 

Ιανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προ-
δρόμου στο Μακροχώρι Ημαθίας 
η Ελένη Σταύρακα σε ηλικία 76 
ετών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 16 Ι-

ανουαρίου 2022 στις 12.00 μ.μ. 
από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου 
στο Μακροχώρι Ημαθίας ο Λου-
κάς Λουκίδης σε ηλικία 71 ετών.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Η κίνηση του Μητροπολίτη
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. 
Παντελεήμων: 

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου στις 
6:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον Ε-
σπερινό και στην Παράκληση του 
Αγίου Λουκά του Ιατρού στον Ιερό 
Ναό του στην Ιερά Μονή Παναγί-
ας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας στην 
ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλε-
ως, στην αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου στις 
8:00 μ.μ. θα ομιλήσει στη σειρά ο-
μιλιών «Αγιολογία και ζωή» με την 
ευκαιρία της εορτής του Αγίου Α-
θανασίου του Μεγάλου, μέσα από 
την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο 
Facebook και τον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ευχαριστεί:
-Ανώνυμη εμπορία κρεάτων  για την ευγενική προσφορά τεσσάρων γευμάτων εις μνήμην Πίσσιου Νίκης - Κυριαζή Βικτωρίας  - Χατζηεμμα-

νουήλ Ιωάννη και Ορφανίδη Λεωνίδα.
-Την κυρία Κουκούδη Μαρία για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος εις μνήμη του συζύγου της Νικολάου με την συμπλήρωση 

τριών ετών από τον θάνατό του.
- Ανώνυμη οικογένεια για την δωρεά του ποσού των 100 Ευρώ εις μνήμην γονέων.  
-Τον κύριο Γκέκα Ηλία για την δωρεά του ποσού των 50 Ευρώ εις μνήμη γονέων και αδελφών.
-Ανώνυμη κυρία για  την ευγενική προσφορά εδεσμάτων εις μνήμη προσφιλών προσώπων.
-Ανώνυμος κύριος για την ευγενική προσφορά λαχανικών για τις ανάγκες του ιδρύματος. 
-Τις κυρίες Χαρούλα και Λίτσα Ζυγουλίανα  ‘’ ΣΠΙΤΙΚΟ’’ για την ευγενική προσφορά Χριστουγεννιάτικων στολιδιών.

Τελέστηκε το εξάμηνο 
μνημόσυνο του μακαριστού 

Μητροπολίτου Κινσάσας 
κυρού Νικηφόρου στη 

χιονισμένη Παναγία Σουμελά 

 
 Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου το πρωί ο Μητροπολίτης 

Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, αψη-
φώντας τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη χαμηλή 
θερμοκρασία –9°C, λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο 
στο χιονισμένο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Πανα-
γίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο.  

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το εξάμηνο 
μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Κινσάσας 
κυρού Νικηφόρου, πνευματικού αδελφού του κ. Παντελε-
ήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την 
αδελφότητα του μακαριστού Υμνογράφου της Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαν-
νανίτου.

Φόρος Τιμής 
στον Τέλη Σιδηρόπουλο 
– Να στηριχθεί η Δομή 
από την Αυτοδιοίκηση

Του Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου

Η αρχή του χρόνου σημαδεύτηκε και από την απώλεια του Τέλη Σιδηρό-
πουλου, ενός ξεχωριστού ανθρώπου , με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία. Η 
Ημαθία έγινε φτωχότερη .Το κενό δυσαναπλήρωτο.

 Είχα την τύχη και την τιμή να ζήσω από κοντά τα πρώτα βήματα της ορα-
ματικής του επινόησης στον τομέα της 
κοινωνικής συνεισφοράς. 

  Η επιλογή του κάλυπτε ένα τερά-
στιο έλλειμα κρατικής φροντίδας για 
το κακοποιημένο παιδί. Αφιέρωσε   ό-
λες του τις δυνάμεις, ακόμη και οικο-
νομικές, για να στηθούν οι αναγκέες 
υποδομές ώστε να  διασφαλιστούν τις 
κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να 
προσφέρουν στοργή και φροντίδα στα 
παιδιά που τη στερήθηκαν. 

 Με ένα προσεκτικά επιλεγμένο ε-
πιτελείο συνεργατών,  κατέδειξε ποιο 
μπορεί να είναι το μέγεθος της ανθρώ-
πινης μεγαλοσύνης. Σταδιακά με επι-
μονή και αρκετά επίπονα επέκτεινε την 
προσφορά του σε όλα τα στάδια της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Αναζητώντας  στηρίγματα πέτυχε  να συντη-
ρεί και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της δομής ακολουθώντας πάντα τις 
ποιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. 

 Ο Τέλης έφυγε. Η δομή ορφάνεψε. Η απουσία ενός επιτελικού στελέχους 
δημιουργεί απρόσμενα κενό. Το επιτελείο της Πρωτοβουλίας Για Το Παιδί 
πιστεύω θα πορευθεί στον δρόμο που ονειρεύτηκε ο Τέλης. Είναι  βέβαια 
στιγμή ευθύνης και για όλους εμάς, ως άτομα ,ως συλλογικότητες και ως 
φορείς να σταθούμε δίπλα στην Πρωτοβουλία Για Το Παιδί, προκειμένου να 
συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση του.  Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Βέροιας 
όπως και άλλοι φορείς αυτό το έπραξαν.

 Είναι καιρός η Τ.Α πρώτου και δευτέρου βαθμού  του νομού μας να ανα-
διατάξει τα οικονομικά της με σκοπό να υπάρξει τακτική οικονομική επικάλυ-
ψη της Πρωτοβουλίας Για Το Παιδί.

 Αυτή η  κοινωνική  δομή ξεπέρασε τα όρια του νομού μας, γεγονός που 
καθιστά αυτονόητη την εμπλοκή στη στήριξή της από όλους τους δήμους 
του νομού, όπως και της περιφέρειας.  

 Αυτό θα ήταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής στον Τέλη 



Με αφορμή τη μεγάλη προσέλευση χειμερινών 
επισκεπτών στην Ημαθία, το Σαββατοκύριακο που 
μας πέρασε, οι οποίοι μπόρεσαν να προσεγγίσουν 
τις ορεινές περιοχές και το χιονοδρομικό κέντρο 
Σελίου χάρη στην έγκαιρη και ασφαλή διάνοιξη των 
δρόμων μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πρό-
σφατη σφοδρή κακοκαιρία, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε τα εξής:

«Οι συνεχείς προσπάθειες των υπηρεσιών και 
των συνεργείων μας για τον ταχύτερο αποχιονισμό 
και διάνοιξη των ορεινών δρόμων, σε περιοχές ευ-
θύνης της Π.Ε. Ημαθίας, έφεραν αποτελέσματα και 
το Σαββατοκύριακο η Ημαθία κατέκτησε την κορυφή 
στις προτιμήσεις των χειμερινών επισκεπτών, απο-
δεικνύοντας μια ακόμη φορά ότι αποτελούμε έναν 
από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς της 
Ελλάδας. Οι δρόμοι  προς το χιονοδρομικό κέντρο 
Σελίου, από Βέροια και από Νάουσα, ήταν προσπε-
λάσιμοι με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα για τους 
οδηγούς ενώ επισκέπτες από όλη τη Μακεδονία και 
άλλες περιοχές της χώρας γνώρισαν μια ακόμη φο-
ρά την παραδοσιακή φιλοξενία και τις απαράμιλλες 
ομορφιές της Ημαθίας. Κάναμε το καθήκον μας απέναντι στους πολίτες, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή της κακο-
καιρίας και σε σχέση με το οδικό δίκτυο της ευθύνης μας, προς τα χωριά των Πιερίων και τα ορεινά χωριά της Βέροιας 
και της Νάουσας.  Κινητοποιήσαμε έγκαιρα «ενισχύσεις» στο πλευρό των υπηρεσιών μας, συνεργαστήκαμε με τους 
Δήμους Βέροιας και Νάουσας για τον αποχιονισμό - διάνοιξη ορεινών περιοχών και παροχή βοήθειας προς συμπολίτες 
που είχαν αποκλειστεί , ενώ  η Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής συνεργάστηκαν μαζί 
μας, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τους ευχαριστώ όλους μια ακόμη φορά όπως ευχαριστώ και συγχαίρω τους επαγ-
γελματίες της Ημαθίας που παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως κλάδοι, στέκονται στο ύψος των 
περιστάσεων και συμβάλουν τα μέγιστα στο να παραμένει η Ημαθία ως ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, τον 

χειμώνα αλλά και κάθε εποχή 
του χρόνου.  Μια ακόμη φο-
ρά, το συμπέρασμα είναι ένα: 
Η Ημαθία είναι υπόθεση όλων 
μας.»
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ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ για το έτος : 2020

Κωδικοί
Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός

σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 15.046.003,53

1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 617.349,02
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.474.038,29

31 Έισπράξεις από Δάνεια 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά 
παρελθόντα έτη 269.828,01

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 4.130.317,79
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 8.180.635,42

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 3.844.643,38
Σύνολο Εσόδων : 33.562.815,44

Κωδικοί
Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός

σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.696.125,36

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.729.440,12
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 279.610,68
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 17.347,39
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.025.055,87

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 3.961.761,17
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 897.718,34
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.383.873,83

                       Επενδύσεις
71 Αγορές 870.122,37
73 Έργα 1.797.698,92
74 Μελέτες 53.652,29
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 16.200,00

652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 171.903,63
9111 Αποθεματικό (Χρηματικό υπόλοιπο 31-12-2020) 9.662.305,47

Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 33.562.815,44
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Δήμος Νάουσας: Αιτήσεις για 
εφάπαξ ειδικό βοήθημα 

για επανασύνδεση ηλεκτρικού
 ρεύματος καταναλωτών 
με χαμηλά εισοδήματα

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού 
βοηθήματος, που αφορά στην επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος (σύμ-
φωνα και με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28.12.2021). 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης σε καταναλωτές με χαμηλά 
εισοδήματα, οι οποίοι έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος μέχρι και τις 31-12-2021, έχουν αποσυνδεθεί  ή θα αποσυνδεθούν από 
το δίκτυο μέχρι τις 15-2-2022 και εξακολουθούν να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.  

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Νάουσας (κτίριο 
Λόγγου Τουρπάλη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καλούν στο τηλ. 2332024210.

Πανηγυρίζει σήμερα ο Ι. Ναός
του Αγίου Αθανασίου Του Μεγάλου 

Σήμερα  Τρίτη 
18 Ιανουαρίου 2022 
Πανηγυρίζει Ο Ιερός 
Κοιμητηριακός Να-
ός Αγίου Αθανασίου, 
Τη Μνήμη Του Εν Α-
γίοις Πατρός Ημών 
Αθανασίου Του Με-
γάλου Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας. 

Το Πρόγραμμα 
Των ιερών Ακολου-
θιών Θα έχει ως ε-
ξής: 

Τρίτη 18 Ιανουαρίου ώρα 07:30π.μ Ορθρος και πανηγυρικό συλλείτουργο 
Ώρα 17:00μ.μ Μεθέορτος Εσπερινός- Παράκληση Του Αγίου Αθανασίου και κτη-

τορικό μνημόσυνο. 
Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς Προσκύνηση αποτμήμα 

ιερού λειψάνου του αγίου Αθανασίου.

Είναι καλό και εν-
θαρρυντικό που η Βέ-
ροια για άλλη μια φορά 
κινήθηκε να γνωρίσει το 
παρελθόν και την ιστο-
ρία της.

Η μετάφραση των 
κωδικών του Ιεροδικείου 
θα φέρει στο φως στοι-
χεία για την κοινωνική 
και οικονομική ζωή των 
κατοίκων του Κάζα Βέ-
ροια.

Θα φέρει στοιχεία για 
την απονομή της δικαιοσύνης στις συν-
θήκες εκείνες, θα μας δώσει στοιχεία 
ίσως για το κτηματολόγιο της εποχής 
εκείνης, το οποίο είχε συνταχθεί κατά 
το γαλλικό πρότυπο, στα βιβλία των 
πρακτικών , των Γιουκλαμά κλπ

Ανατρέχουμε πολλές φορές σε άλ-
λες πηγές για κάποιες υποθέσεις ενώ 
οι κώδικες  ήταν στα χέρια μας και 
ίσως έκρυβαν τη λύση.

Η μετάφραση των κωδίκων θα δώ-
σει στοιχεία μεγάλης σημασίας για 
τους ιστορικούς, για τους νομικούς, θα 
γνωρίσουμε τη ζωή της πόλης μας, θα 
ξαναζωντανέψει η Βέροια, θαρρείς και 
θα ξυπνήσει από λήθαργο αιώνων.

Η μετάφραση του βιβλίου του τούρ-
κου περιηγητή του 17ου αιώνα Εβλε-
γιά Τσελεμπή, έφερε στο φως τόσα 
οικονομικά όσα και γεωγραφικά, το-
πωνύμια, κλιματολογικά, αναφέρει κά-
που «όταν οι άπιστοι είχαν τη γιορτή 
των κόκκινων αυγών(δηλαδή του Πά-
σχα) η χιονοθύελλα και το χιόνι σκέπα-
ζε……»(κλιματολογικά στοιχεία).

Φανταστείτε πόσο σημαντικά θα εί-

ναι τα όσα αναφέρο-
νται και περιλαμβά-
νονται στους κώδικες 
ενός  Ιεροδικείου.

Όλοι οι παλαιοί 
κώδικες τόσο του Ιε-
ροδικείου όσο και οι 
κώδικες της Μητρο-
πόλεως κρύβουν α-
νεκτίμητο θησαυρό.

Όταν πριν χρόνια, 
ερευνώντας για τους 
τίτλους κυριότητας 
της Μονής Προδρό-

μου μου έδωσε την άδεια ο μακαρι-
στός μητροπολίτης μας κ. Παύλος να 
ψάξω στους κώδικες της μητροπόλεως 
μας και ανακάλυψα την διαθήκη για το 
σχολείο νυν Δημαρχείο της Βέροιας, 
ας αναλογιστεί κανείς τι έκπληξη μπο-
ρεί να μας περιμένει και τι μπορεί να 
ανακαλύψουμε στους κώδικες του Ιε-
ροδικείου, που να αφορά όχι μόνο την 
ιστορία και τους ιστορικούς αλλά και τη 
ζωή μας στο σήμερα.

Με τη μετάφραση των κωδικών θα 
γυρίσουμε  πίσω στη ζωή της πόλης 
μας, στο παρελθόν της, κοιτάζοντας 
προς το μέλλον και διαφυλάττοντας τα 
νεότερα ιστορικά στοιχεία.

Διότι η ιστορία συνεχίζεται, είναι οι 
ρίζες μας.

Πρέπει να γνωρίζουμε από πού ερ-
χόμαστε, και να πορευόμαστε διορθώ-
νοντας τα λάθη μας.

Η ιστορία δεν είναι λήθη.
Είναι αυτή που μας οδηγεί στο Σή-

μερα.
Αγγελική Πολυμέρη  Ζησέκα

Νομικός

Κάλλιο αργά…Κ. Καλαϊτζίδης: Ανοίξαμε 
τους δρόμους και η Ημαθία κατέκτησε 

την κορυφή στις προτιμήσεις
 των χειμερινών επισκεπτών
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«Γεμάτη 
υγεία» 
γύρισε στις 

αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις η βασίλισσα του 
βορρά αφού κέρδισε 
εύκολα τον Πιερικό με 
4-1.

Αφούπέρασε  τα κρούσματα
του Κορωνιού ( 14 κρούσματα
στηνομάδα ) και κάποιους τραυ-
ματισμούς, παρουσιάστηκε σαν
ναμην...τηνεπηρέασανόλεςαυ-
τές οι καταστάσεις , αφού ήταν
όλοι οι παίκτες ορεξάτοι δυνατοί
καιπολύπειθαρχημένοι στοπαι-
χνίδιτους

Το τελικόαποτέλεσμα κρίνεται
απόλυταδίκαιοπαράτιςπροσπά-
θειες τουΠιερικού να κόψει τον
γρήγορορυθμό τηςΒέροιαςπου
ήθελεναεπιστρέψειστιςνίκεςμε-
τά την τελευταίαήτταστοΚαυτα-
τζόγλειοαπότηνΤρίγλια.

Όμωςοιγηπεδούχοιπίεσανα-
πόνωρίςναανοίξουντοσκορκαι
τακατάφερανστο8’μετοεκπλη-
κτικό κτύπημαφάουλ τουΣάββα
Μούργουπουδενάφησεκανέναν
περιθώριο στον τερματοφύλακα
Γαλάνη.

ΗΒέροιαμέχριτηνλήξητουα’
ημιχρόνου κατόρθωσε να «κλει-
δώσει « την νίκη αφού στο 39’
ύστερααποσουττουΓιακουμάκη
και την απόκρουση του Γαλάνη
οΠασάςπήρε το ριμπάουντ και
έστειλε για 2η φορά την μπάλα
στηνεστίατουΠιερικού.

Καιαμέσωςμετάήρθεςκαι το
3-0αυτήτηνφοράπάσατουΠα-
σά ο Γιακουμάκης πλάσαρε τον
Γαλάνη για να γράψει το 3-0 και
φυσικά,έδωσετηνευκαιρίαστον
προπονητή τηςΒέροιας να κάνει
τις αλλαγέςπου ήθελε στο β’ η-
μίχρονο.

Στο β’ ημίχρονο η εικόνα του
παιχνιδιού δεν άλλαξε παρά τις
αλλαγές(πρώτηφοράπέντε)που

έκανε ο κ.Δερμιτζάκης και μάλι-
στα η ομάδα πέτυχε ένα ακόμη
πολύωραίο γκολστο 58’ ύστερα
από ασίστ τουΜπουκουβάλα ο
Πασάςμεδυνατόσούτμέσααπό
τηνπεριοχήέγραψετο4-0.

Ηαντίδραση τουΠιερικούδεν
ήταν τόσο ανησυχητική άν εξαι-
ρέσουμε τηνφάση του γκολ στο
80’ όπου ο Πιερικός μείωσε σε
4-1χάριςστογκολ τουΣάκηΚα-
νούλα.

Αντίθετα ηΒέροια δημιούργη-
σε 2-3 ευκαιρίες ακόμη με τους
Οικονόμου,ΜυστακίδηκαιΜπλέ-
τσα.

Πάντως η εικόνα της ομάδας
μετάαπότόσες ταλαιπωρίεςαπό
τονΚορωνιόκαιτιςπολλέςμέρες
αποχήςστηναγωνιστικότηταήταν
πολύθετικήκαιμακάρινασυνεχί-
σεικαιστομέλλον.

Διαιτητής:Ντάουλας (Κουβα-
λάκης,Χατζηνάκος)

ΒΕΡΟΙΑ:Βελλίδης,Μπουκου-

βάλας, Πεταυράκης (73’ Παπα-
χρήστος), Σκόνδρας,Μαραγκός
(64’ Δημόπουλος), Οικονόμου,
Μπλέτσας,Μούργος (73’Ορφα-
νίδης),Γιακουμάκης,Φοφανά(59’
Κουάτεγκ),Πασάς (64’Μυστακί-
δης).

ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Γαλάνης,Μηλιώ-
της, Ζούρκος, Παντελιάδης (46’
Παντελιάδης), Χαρατσιάς, Ε-
μπούσι, Σουντάρ (46’ Τότσκας),
Καρανάτσιος (46’ Καρανάτσιος),
Χατζάρας (63’Κανούλας),Παπα-
δόπουλος,Ίτσιος(63’Γκαγιέγκο).

ΑποτελέσματαSL2
Λάρισα-ΝίκηΒόλου............. 1-0
Πανσερραϊκός-Θεσπρωτός. 2-2
ΑπόλλωνΛ-ΑλμωπόςΑρ..... 1-1
ΒΕΡΟΙΑ-Πιερικός  ......... 4-1
ΟλυμπιακόςΒ’-Καβάλα....... 2-2
ΝίκηΒόλου-Τρίκαλα............ 3-0
Θεσπρωτός-ΟλυμπιακόςΒ’......2-1
Καβάλα-ΑπόλλωνΛάρισας.. 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
1 ΒΕΡΟΙΑ  ...................... 24
2Λάρισα................................22
3Ξάνθη.................................22
4Αναγ.Καρδίτσας.................19
5Θεσπρωτός........................17
6ΟλυμπιακόςΒ’....................15
7ΝίκηΒόλου.........................15
8ΑλμωπόςΑριδ....................14
9Τρίκαλα...............................13
10ΠΟΤΗρακλής...................12
11ΑπόλλωνΠόντου..............11
12Πιερικός............................10
13Πανσερραϊκός...................10
14Π.Α.Ο.Κ.Β’.......................10
15ΟλυμπιακόςΒολου.............9
16ΑπόλλωνΛάρισας...............5
17Καβάλα...............................2

ΠαύλοςΔερμιτζάκης:
«Θακάνουμεμίαακόμη

μεταγραφήαυτέςτιςμέρες»
ΜετοδεξίξεκίνησεοΝΠΣΒέ-

ροιας στο 2022 μετά την εύκο-
λη νίκη επί τουΠιερικού, ενώ ο

προπονητής της ομάδαςΠαύλος
Δερμιτζάκηςστιςδηλώσειςτουα-
ναφέρθηκεκαιγιατιςμεταγραφές
τουΙανουαρίου.

«Κατ’αρχ΄άςθέλωναευχηθώ
χρόνιαπολλάκαικαλήχρονιάσε
όλους , εύχομαι να είναιμίαχρο-
νιά με υγεία  ευτυχία και φυσικά
την εκπλήρωση  στόχωνπου ε-
πιβάλλεται να βάζουμεστην ζωή
μαςείτεσεατομικόείτεσεσυλλο-
γικόεπίπεδο.

Είχαμε λίγο άγχος γιατί  εδώ
και15μέρεςόπωςγνωρίζεταιεί-
χαμεαναβολές των αγωνιστικών
λόγοcovib19αφούείμαστανμία
ομάδαμε14περιστατικάκαιαντι-
μετωπίσαμεπροβλήματαόπωςε-
πίσηςτρειςπαίκτεςμεμικροτραυ-
ματισμούςμεαποτέλεσμαόλεςοι
προπονήσειςναείναιτέτοιεςπου
δεν μας έδιναν την δυνατότητα
ναέχουμετηνομάδαστοεπίπεδο
τοοποίοθέλουμε.Σίγουραξεφύ-
γαμεαπότονρυθμό

Όλεςοι ομάδεςαντιμετωπίσα-
νε τα ίδιαπροβλήματα  απλά το
κάνωως αναφορά γιατί τοπρό-
βλημαμεγαλώνειοτανμίαομάδα
έχει υψηλούςστόχους , και όταν
είναι έναπαιχνίδι όπως τοσημε-
ρινόαφούπαίζαμεστηνέδραμας
καιηνίκηήτανμονόδρομος

Αλλάεπειδήέχωεμπιστοσύνη
σταπαιδιά και στην δουλειά την
οποίακάνουν,μαζίμεόλοτοτημ
όλων τον οργανισμό , ναι μεν εί-
χα ένα ερωτηματικό αλλά ήμουν
και σίγουρος οτι τα παιδιά αυτά
όσο θα περνούσε ο χρόνος θα
βρίσκανε τον ρυθμό τους και θα
πετυχαίνανε τονστόχοπου ήταν
ηνίκη.

Απέναντι μας γνωρίζαμε οτι
είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία
καλήομάδαόπωςοΠιερικόςμία
ομάδα με αρχή μέση και τέλος
, τακτικό πλάνο άρα έπρεπε να
είμαστεπα΄ραπολύ συγκεντρω-
μένοι γιαναμπορέσουμεναπε-
τύχουμε αυτόπου είπα και πριν
τηννίκη.

ΣτοΑ’ ημίχρονο κόντρα στην
ροή ευτυχίσαμε ναπροηγηθούμε
γρήγοραμε2-0καιαμέσωςήρθε
καιτο3-0όπουθεωρώοτιτελεί-
ωσεκαιτοπαιχνίδιγιατίείναιδύ-
σκολοσεμίαομάδαόπωςείμαστε
εμείςοαντίπαλοςναμπορέσεινα
αντιδράσει

Στο β’ ημίχρονο ήταν  μία εξ’
ολοκλήρουεπικράτησητηςΒέροι-
ας και απόπλευράς κατοχής και
από πλευράς τελειωμάτων  και
πετύχαμεμίαδίκαιη καισημαντι-
κήπάραπολύσημαντικήνίκημε-
τάτηνδιακοπήτηνοποίαείχαμε.

Συγχαρητήρια στα παιδιά
βρίσκουμε τονρυθμόμας καιπι-
στεύωανάλογηναείναικαιησυ-
νέχεια.

Εύχομαι καλή συνέχεια στον
Πιερικόπου έχει μία πολύ καλή
ομάδακαιναπετύχουντονστόχο
πουέχουνεβάλει
Σε ερώτησηπου έγινε για τις με-
ταγραφέςοκ.Δερμιτζάκηςείπε.
Οτιθακάναμεκάποιεςκινήσειςή-
τανδεδομένοέτσικαιαλλιώςσας
τοείχαπροαναγγείλει,αλλάαπλά
επειδήέχουμετρειςαναβολέςστο
πρωτάθλημα αλλά για μας δύο ,
αυτόσημαίνει οτι αυτά ταπαιχνί-
διαθαμπουνεμβόλιμακαιεπειδή
οιμήνεςείναισυγκεκριμένοιόπου
πρέπει να ολοκληρωθούνόλα τα
παιχνίδια του πρωταθλήματος ,
καταλαβαίνεται οτι από ένα ση-
μείο και μετά πρέπει να έχουμε
τηνποιότηταπου είναι δεδομένη
αλλά μίαποσότηταπαικτών  για
ναμπορέσουμεναανταποκριθού-
μεστηνδυσκολίαένόςπάραπο-
λύδύσκολουπρωταθλήματος.
Έγιναν ήδη τρεις κινήσεις πολύ
προσεκτικές και ίσως γίνει μία α-
κόμη κίνηση για να κλείσουμε το
ρόστεργια τηνφετινήαγωνιστική
περίοδο..Πάντωςθαγίνειμίακί-
νησηκαλύτερηαπόταπαιδιάπου
έχουμε. Γιατί εδώπουβρισκόμα-
στετασυγκεκριμέναπαιδιάαυτή
ηομάδα είναιπουαγωνίζεται και
φέρνειτιςεπιτυχίες

Εύκολη η πρώτη νίκη στο 2022 της Βέροιας 4-1 τον Πιερικό
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ΗλίαςΛαζός:«Κάναμε
μίαομάδαφιλόδοξη
γιαναμπορέσουμε
νααναβαθμίσουμε
τηνΕΚΑΣΚΕΜ»

ΣτοSportorama.gr μίλησε  ο νέοςπρόεδρος τηςΕΚΑΣΚΕΜ, ο
ΗλίαςΛαζός,με τον ισχυρόάνδρα τουΦιλίππουΒέροιας να τονίζει
τομεράκι τηςομάδαςπουσυνασπίστηκεμεσκοπόναπροαχθεί το
τοπικόμπάσκετ,ενώπαράλληλαμίλησεκαιγιαταάμεσασχέδιατης
Ένωσης.

Αναλυτικάόσαανέφερε:
«Οι άνθρωποιπουσυγκεντρώθηκαν και απαρτίζουν τοΔ.Σ της

ένωσης είναι άνθρωποιπουήθελαν ναασχοληθούν, οπότε κάναμε
μία ομάδαφιλόδοξη για ναμπορέσουμε νααναβαθμίσουμε κάπως
τηνένωσήμας.

Είναι γεγονός ότι ηΕΚΑΣΚΕΜ είναι από τις μικρότερες ενώσεις
πουυπάρχουνστηνΕλλάδααυτή τηστιγμή.Παρόλααυτά εμείς εί-
μαστεαισιόδοξοιότιμπορούμενακάνουμεκάποιαπράγματακαιμε
ένανέοπρογραμματισμό,κάτωκαιαπότηνομπρέλατηςΕλληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης η οποία δίνει τις κατευθυντήριες
γραμμές τουλάχιστον στο κομμάτι του αναπτυξιακού, να δώσουμε
αρκετάμεγάληβάσηστα τοπικάπρωταθλήματακαιναμπορέσουμε
ναπάρουμεκάποιεςδιοργανώσειςστηνπεριοχήμας».

ΟΟλυμπιακός νίκησε εύκολα με 3-0 σετ
τονΦίλιππο στη Βέροια και έκανε ιδανικό
ξεκίνημα στο 2022 αλλά και στο ντεμπούτο
του ΙταλούπροπονητήΑλμπέρτοΤζιουλιάνι.
Οιερυθρόλευκοιανέβηκανστους23βαθμούς
και είναι στο +1 από τονΠΑΟΚ.Πρόσωπο
του αγώνα ο ΚώσταςΠρούσαλης ο οποίος
ωςπασαδόρος τουΟλυμπιακού νίκησε την
ομάδαπουμέχρικαιπριναπόέναμήναήταν
στη δύναμη της. Εκτός αποστολής από τον
ΟλυμπιακόήτανοΈγκλεσκαλνς.Βασικόςδια-
γώνιοςξεκίνησεοΖουπάνη,ενώχρόνοπήρε
καιοΠαπαδόπουλος.ΟΦίλιπποςπαρουσιά-
στηκεμεπολλέςαλλαγές και αποδυναμωμέ-
νος.Μπήκεπολύάσχημαστοναγώνακαθώς
βρέθηκεναχάνειμε13-0στο1οσετχάριςτο
σερβίς τουΑνδρέαΑνδρεάδη.Η ομάδα της
Βέροιαςκατάφερεναγίνειπιοανταγωνιστική
στο 2ο και στο 3ο σετ αλλά δεν κατάφερε
να αποφύγει την ήττα και να μείνει στους 3
βαθμούς.

Διαιτητές:Δανιηλίδου,Πορτοκαλίδης.Πα-
ρατηρητής:Μιχελινάκης. Επόπτες: Πλιαχά,
Σαρακινίδης.Γραμματεία:Συρομάχου.

Διακύμανση:
1οσετ:0-13,4-16,7-21,08-25
2οσετ:5-8,10-16,15-21,18-25
3οσετ:5-8,7-16,13-21,15-25
*Οι πόντοι τουΑ.Π.Σ.Φιλίππου Βέροιας

προήλθαν: 3 άσσοι, 17 επιθέσεις, 3 μπλοκ,
18λάθηαντιπάλωνκαιτουΟλυμπιακούπρο-
ήλθαν: 0 άσσοι, 37 επιθέσεις, 15 μπλοκ, 23
λάθηαντιπάλων.

Τασετ:0-3(08-25,18-25,15-25)σε60΄.
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ (Δημήτρης

Χριστοφορίδης):Γιάγκος2(2/4επ.),Γιαράμπα
2(2μπλοκ,0/6επ.),Βαρβεσιώτης6(5/14επ.,
12%υπ., 6%αρ.), Σονάρι 11 (9/25επ΄.,
75%υπ., 50%αρ.), Στουντζίνσκι 1 (1/25επ.,
50%υπ.,41%αρ.),Κουπατσιάρης1(1μπλοκ)
/Μιχελάκης(λ.-61%υπ.,33%αρ.),Σιούτης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αλμπέρτο Τζι-
ουλιάνι): Προύσαλης 1π. (1/1επ.), Παγιένκ
3 (1/3επ., 2 μπλοκ),Μιχαΐλοβιτς 4 (3/7επ.,
1 μπλοκ, 60%υπ., 40%αρ.),Ανδρεάδης 1
(1/2επ.), Ζουπάνη10 (6/9επ., 4 μπλοκ),Πέ-
ριτς19(15/26επ.,4μπλοκ,33%υπ.,17%αρ.)
/ Ζήσης (λ. - 89%υπ., 78%αρ.), Χαραλαμπί-
δης2(1/2επ.,1μπλοκ),Στιβαχτής,Παπαδό-
πουλος 8 (7/16επ., 4 μπλοκ),Τζιάβρας (λ),
Δαλακούρας 4 (2/5επ., 2 μπλοκ, 50%υπ.,
50%αρ.).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οπροπονητής τουΦιλίππουΒέροιαςΤά-

κηςΧριστοφορίδηςείπε:
 «Αλλοι παίζουν με πολυβόλα και εμείς

με τόξα.Πρέπει να γίνουνπράγματα για να
είμαστεπλήρηςωςομάδα.Οπρόεδροςκάνει
ότι μπορεί. Κάνειπροσπάθειες.Καμιάφορά
τοψάριδεβρωμάειαπότοκεφάλιαλλάαπό
τηνουρά.Συγχαρητήριασταπαιδιά.Μόνοέ-
ναςδενέπαιξεόπωςέπρεπε.Τονδικαιολογώ
όμωςκαιτουείπαπωςκιεγώπαίζωκαιεγώ
πονάωμεαυτάπουπερνάειηομάδα.

Εχωεμπιστοσύνηστουςαθλητέςκαιστον
εαυτόμου.Δενθαείναιαυτήηομάδαπουθα
παίξει κόντραστονΟΦΗ.Δουλεύουμεσκλη-
ρά.Θέλωναπωσυγγνώμηστον κόσμο της
Βέροιας.Οτιμπορούσαμεκάναμε.Δενείχαμε
κανπασαδόρο.

ΕφυγεοΠρούσαληςκαιπήγεΟλυμπιακό,
οΜπουράκηςστονΠΑΟΚκαιοΡουμελιωτά-
κηςστηνΕλβετία.Μπράβοσταπαιδάαλλάκι
εμείςπρέπεινακοιτάξουμεμπροστά.Καιένα
παραπάνο.

Όπωςπονάω τηΣκύδρα έτσιπονάω και
τη Βέροια και έπρεπε σε αυτά τα ματς με
αυτούς τους αντιπάλους να είναι γεμάτο το
γήπεδο».

ΟλίμπεροτουΦιλίππουΓιώργοςΜιχελά-
κης δήλωσε: «Παρουσιαστήκαμε με ομάδα
έκτακτης ανάγκης απέναντι στονΟλυμπια-
κό.Ηταν τοπρώτο ματς της χρονιάς, έφυγε
και οΡουμελιωτάκης και δεν είχαμε και τον
πασαδόροπου κάναμεπροπόνηση όλη την

εβδομάδα.Δενξεκινήσαμεκαλά,μετάμπήκα-
μεστοναγώνα.Έχουμεμπροστάμαςτοματς
με τον Παναθηναϊκό για να κάνουμε καλή
προπόνηση και μετά να είμαστε έτοιμοι στο
ντέρμπιμετονΟΦΗ».

ΟπασαδόροςτουΟλυμπιακούκαιπρώην
τουΦιλίππουΚώσταςΠρούσαλης είπε: «Εί-
ναιπρωτόγνωρο γιαμένα.Στηναρχήήμουν
λίγο μουδιασμένος.Ήμουν ενάμιση χρόνο
στονΦίλιππο. Είχα απέναντι τους πρώην
συμπαίκτεςμου.ΠήγαστονΟλυμπιακό.Αλλη
ομάδα, άλλοι στόχοι και είμαι αφοσιωμένος
στη νέα μου ομάδα και στους στόχους της.
Με λύπη μου λέωπως η προπόνησηπου
κάνουμε στονΟλυμπιακό είναι δέκα φορές
πιο κουραστικήαπό τονσημερινόαγώνα.Ο
Φίλιππος έχει απουσίες και του εύχομαι να
βρει τοδρόμοτουκαιναμείνειστηνκατηγο-
ρία.Εμείς έχουμε υψηλούςστόχους.Έχουμε
νέοπροπονητή.

Εχει αλλάξει τηνψυχολογία στην ομάδα
και θέλουμεμιάμιση εβδομάδαακόμα για να
μπούμε στα... παπούτσια τουπου λέμε.Το
ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα μπορούμε
ναβγάλουμεστο γήπεδοαυτάπου ζητάει ο
νέοςπροπονητής. Εχουμε μπροστά μας τα
ντέρμπι μεΦοίνικα καιΠΑΟΚπου είναι δύο
μεγάλα ντέρμπι και θέλουμε να κάνουμε το
καλύτερομεδουλειάκαιαφοσίωση».

Στο ΔΑΚ. Δ. Βικέλας Ο Ολυμπιακός 3-0
τον Φίλιππο Βέροιας στο ντεμπούτο

του νέου προπονητή Αλμπέρτο Τζιουλιάνι

Μέσα σε μια όμορ-
φη και γιορτινή 
ατμόσφαιρα το 

απόγευμα του Σαββάτου 
15/1 πραγματοποιήθηκε 
η καθιερωμένη κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης βασι-
λόπιτας παρουσία των 
αθλητών, προπονητών, 
εθελοντών, γονέων και 
φίλων του Α.Σ. ΑμεΑ Ν. 
Ημαθίας « ΑΙΓΕΣ ΒΕΡ-
ΓΙΝΑ» τηρώντας όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προ-
στασίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους οΑντιπερι-
φερειάρχηςΗμαθίας κ. Κώστας
Καλαϊτζίδης, ο Πρόεδρος του
ΚΑΠΑΔ. ΒΕΡΟΙΑΣ κΛεωνίδας
Ακριβόπουλος, ηΑντιδήμαρχος
ΠαιδείαςκαΣυρμούλαΤζήμαΤό-

πη και η Επιστημονική Συνερ-
γάτης και Ψυχολόγος Ευδοξία
Αδαμίδου. Οι αγαπημένοι μας
φίλοι, μας ευχήθηκαν να έχουμε
μια καλή χρονιά με υγεία, αγω-
νιστικήπρόοδο καιπολλές δια-
κρίσεις για όλους τους αθλητές
μας και προγραμματίσαμε από
κοινού νέες και πολύ ενδιαφέ-
ρουσεςδράσεις.

Οι τυχεροί μας φέτος ήταν
οι δύο αθλητές μας όσα και
τα φλουριά στις βασιλόπιτες
μας....οπρωταθλητήςΝίκοςΤου-
λίκας και ο αθλητής Νεόφυτος
Πορφύρηςτουςοποίουςευχόμα-
στεναείναιγεροίκαιτυχεροίστη
ζωήτους!

Ευχαριστούμε θερμά τους
γονείς, τους φίλους και τους ε-
θελοντέςμας,πουστηρίζουν το
δύσκολοέργομας.

Καλή και ευλογημένη χρονιά
εκμέρους τουΔ.Σ τουσωματεί-
ουμας.!

ΟΑ.Σ.ΑμεΑΝ.Ημαθίας«ΑΙΓΕΣΒΕΡΓΙΝΑ»
έκοψετηνπίττατου
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Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Ιανουάριος 2022

Τοσυνεργείοεπι-

φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ

κατάτοδιάστημα

από17-01-2022 

μέχρι 23-01-2022 

θαείναιτοεξής:

Αυτόματοςτηλεφω-

νητήςβλαβών:τηλ.

2331021814.

Τρίτη 18-01-2022

1 3 : 3 0 - 1 7 : 3 0

ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΖΕΛΟΥ 32 23310-

22968

2 1 : 0 0 - 0 8 : 0 0

ΤΕΡΜΕNΤΖΗ  &

ΣΙΑΟ.Ε.ΕΔΕΣΣΗΣ

ΚΑΙ  ΜΕΓ.  ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥ ΓΩΝΙΑ

23310-60279

Φαρμακεία

Επανήλθανσεαγωνιστικήδράσηοιομάδες
τηςΑ’κατηγορίαςτηςΕΠΣΗμαθίας,μεταπαι-
χνίδιατης14ηςαγωνιστικήςτοΣάββατο15Ια-
νουαρίου,τηνπρώτηαγωνιστικήγιατο2022

Η κορυφή της βαθμολογίας παρέμεινε α-
ναλλοίωτη,μιαςκαιοιτρειςπρωτοπόροιέφτα-
σαν χωρίς να δυσκολευτούν σε εντός έδρας
νίκες.μεπολλάμάλισταγκολ.

ΟΑστέραΤριποτάμου κέρδισεμετοεντυ-
πωσιακό6-1 τονΓΑΣΚοπανού ηΝίκηΑγκα-
θιάς  επιβλήθηκε με 3-0 της ΑγίαςΜαρίνας,
ενώηΝάουσαεπικράτησεμετοίδιοσκορτου
ΓΑΣΡοδοχωρίου.

Από εκεί και πέρα,ΟΦίλιππος Μελίκης
πέρασεαπότηΜέσηκερδίζονταςμετο«αγγλι-
κό»4-2τονΆχθοΑρούρη,ενώτοΜακροχώρι
απέδρασεμετοδιπλόαπότηνΚουλούρα(0-1)
και έμεινεμόνοστην4ηθέσηπουοδηγείστα
πλέιοφ.

Α’ΕΠΣΗ–14ηαγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΝίκηΑγκαθιάς–Αγ.Μαρίνα................ 3-0
ΆχθοςΑρούρης–ΦίλιπποςΜελίκης..2-4
ΦΑΣΝάουσα–ΓΑΣΡοδοχΩΡΊΟΥ..... 3-0
ΑστέραςΤριποτάμου–ΓΑΣΚοπανός.6-1
ΠΑΟΚουλούρας–Μακροχώρι........0-1

Ηβαθμολογία
1ΦΑΣΝάουσα.................................... 34
2ΝίκηΑγκαθιάς................................... 34
3ΑστέραςΤριποτάμου........................ 34
4Μακροχώρι........................................ 21

5Αγ.Μαρίνα......................................... 20
6ΦίλιπποςΜελίκης............................. 18
7ΓΑΣΚοπανός..................................... 14
8ΠΑΟΚουλούρας................................. 9
9ΓΑΣΡοδοχωρίου............................... 7
10ΆχθοςΑρούρης.................................. 3

Σάββατο22Ιανουαρίου,202215:00
Μακροχώρι-ΦΑΣΝάουσα
Κοπανός-ΝίκηΑγκαθιάς
ΦίλιπποςΜελίκης-Κουλούρα
Αγ.Μαρίνα-Ροδοχώρι
ΆχθοςΑρούρης-ΑστέραςΤριποτάμου

Γ’Εθνική
Ισόπαλοι 0-0 Εδεσσαικός-
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων

ΑλώβητοςπέρασεαπότηνΈδεσσαοΜέγαςΑλέξανδροςΤρι-
κάλων,διατηρώνταςτοαήττητογια6ησυνεχόμενηαγωνιστικήκαι
παραμένονταςστιςπρώτεςθέσειςτηςβαθμολογίας.

ΗομάδατουΔημήτρηΠρίντζιου,έμεινεστο0-0κόντραστονΕ-
δεσσαϊκό,στοντέρμπιτης11ηςαγωνιστικήςτουδευτέρουομίλου
τηςΓ’Εθνικήςκατηγορίας,πουέγινεστονβαρύαγωνιστικόχώρο
τουγηπέδουτουΡιζαρίουΠέλλας.

Οιδύοομάδεςείχανκάποιεςευκαιρίεςστοματςαλλάδενκα-
τάφεραννατιςαξιοποιήσουν,μετηνλευκήισοπαλίαναμένειέως
τοφινάλετουαγώνα.

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Ζαζόπουλος):Τεντζέρης,Νικολαΐδης,Μαυρό-
πουλος,Μωυσίδης, Γιαννόπουλος, Τεμερτζόγλου, Ντόγος (89’
Δουίτσης),Ταουσιάνης, Σπαρτιάτης (55’Φουδούλης),Κυζιρίδης,
Προύντσης.

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρίντζιος):Αργυρόπουλος,
Ατανάσωφ (73’Βασίλτσης),Κιρκιλιανίδης,Τσιούχας,Πέικος,Τσι-
ρίδης,Περτσιούνης(73’Μουρατίδης),Αβραμόπουλος,Πιπιλιάρης,
Ζυγκερίδης,Κέλο.

Α’ ΕΠΣ Ημαθίας

Κέρδισανεύκολαοιτρειςπρωτοπόροι

ΤοΔΣ τηςΕ.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ανακοινώνει την
επανέναρξη όλων τωνπρωταθλημάτων της,
ηλικιακώνκαιμη,μετάκαιτηνανάλογηαπό-
φασηπουπάρθηκεχθες13/1απότηνΕλλη-
νικήΟμοσπονδίαΚαλαθοσφαίρισης.

Με γνώμονα τιςπολύπιεστικές ημερομη-
νίες, η ΕπιτροπήΠρωταθλήματος έχει ήδη
επεξεργαστεί τοπρόγραμμα τωναγώνων κι
έχει ορίσει τις ημερομηνίες των εξ αναβολής
αγώνων,οιοποίεςκαιθακοινοποιηθούνάμε-
σασεόλαταΣωματεία.Αρχήςγενομένηςαπό
τα μπαράζ του Εφηβικού Πρωταθλήματος
πουξεκινούνστις17/1,ηΈνωσηεπανέρχεται
απότοεπόμενοΣαββατοκύριακοσεπλήρεις
αγωνιστικούς ρυθμούς.Παρακαλούνται όλες
οι ομάδες να τηρούνμε ευλάβεια τα ορισθέ-
ντααπό την επικαιροποιημένηΚΥΑυγειονο-
μικάπρωτόκολλαγιατηνόσοτοδυνατόνπιο
ομαλή επιστροφή και απρόσκοπτησυνέχιση
τωνπρωταθλημάτων.

ΕΚΑΣΚΕΜ
Ανακοίνωση Επανέναρξης των Πρωταθλημάτων

Μέσασεκλίμαπολύευχάριστο
κόπηκε, η καθιερωμένηβασιλόπι-
τατηςανδρικήςομάδαςχάντμπολ
τουΖαφειράκηΝάουσας.

Οτυχερός,πουέτυχετοφλου-
ρίτηςπίτας,ήτανονεοαποκτηθείς
τερματοφύλακας της ομάδας Σά-
κηςΑθανασίουαπό τηνΈδεσσα,

ο οποίος, μαζί με ένασυμβολικό
δώρο, έλαβε τις ευχές όλων για
καλήχρονιάκαιεπιτυχία.

Την κοπή της βασιλόπιτας τί-
μησαν με την παρουσία τους ο
(πάντοτεκοντάστηνομάδα)Βου-
λευτήςΗμαθίαςκ.ΤάσοςΜπαρτζ-
ώκας , οΔήμαρχοςΗρωικήςΠό-

λεωςΝάουσας κ.ΝικόλαςΚαρα-
νικόλας, οαντιδήμαρχοςΠαιδείας
καιΑθλητισμού τουΔήμουΗ.Π.
Νάουσας κ. ΘανασουληςΔημή-
τριος καθώς και οπρόεδρος του
Ε.Γ.Σ.Ν.«Ζαφειράκης»κ.Ιωάννου
Κωνσταντίνος.

Λόγωτηςπανδημίας,δενήταν

δυνατήηπαρουσίαφίλωνκαιχο-
ρηγώντηςομάδας.

Στο τέλος της εκδήλωσης έγι-
νε η κλήρωση των λαχνών που
διοργανώθηκε μέσαστις γιορτές.
Οι τυχεροί αριθμοί που κερδί-
ζουν τα μεγάλαδώρα είναι: 1773
(scooter), 13 (τηλεόραση), 2030
(smartphone).

Έκοψετηνπίτατουηανδρικήομάδαχαντμπολ
τουΖαφειράκηΝάουσας
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Δωρεάν rapid tests στον χώρο 
του ΚΑΠΗ στη Νάουσα 

Σύμφωνα με εκ νέου ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, αυτήν την εβδομάδα οι δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι στον γενικό πληθυσμό, θα πραγματοποιούνται καθημερινά - εκτός της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου 
2022 - στον χώρο του ΚΑΠΗ στη Νάουσα (ώρα από τις 09:00 έως τις 15:00). 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τον προσωπικό αριθμό υγείας ΑΜΚΑ, καθώς και να δίνουν τον αριθμό του κινητού 
τους, ώστε να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα από τον ΕΟΔΥ.

P Η υπόθεση Τζόκοβιτς α-
πέδειξε περίτρανα ότι τα λεφτά 
δεν σου βάζουν μυαλό…

P Όπως και η δημοσιότη-
τα εν γένει.

P  Απλώς, στον χώρο του 
θεάματος γνωρίζουμε πολύ κα-
λύτερα και με ασφάλεια πόσοι 
και ποιοι είναι για δέσιμο.

P  Είναι αυτό που λέει ο 
σοφός λαός: όσο πιο ψηλά 
ανέβεις, τόσο χειρότερο θα 
είναι το πέσιμο.

P  Πάντως εκτός από τον 
εμβολιασμό, πρέπει να γίνει υ-
ποχρεωτική και η επίσκεψη σε 
έναν ψυχίατρο, τουλάχιστον μία 
φορά δια βίου.

P Κατά τα λοιπά. Γνωστή 
ξένη ηθοποιός είπε ‘ναι’ σε 
πρόταση γάμου και μετά ήπιαν λέει ο ένας το 
αίμα του άλλου! Πολύ μπροστά το ζευγάρι. Συ-
νήθως αυτό γίνεται μετά τον γάμο.

P By the way, η αγάπη είπε ότι φέτος ξεκινά 
κολυμβητήριο. Τελευταία μας ελπίδα τα 2,20 της 
πισίνας.

P Καλό το κολυμβητήριο, αλλά δαπανη-
ρό. Ειδικά όταν μετά ακολουθεί αναγκαστικά 
και κομμωτήριο.

P Εγώ πάντως μια φορά που είχα γραφτεί 
στην κολύμβηση, είχα κουραστεί κιόλας από την 
υπογραφή της κάρτας εγγραφής.

P Κι όταν κάποια στιγμή διαμαρτυρήθηκα 
ότι κουράστηκα, ο γυμναστής απάντησε δίκην 
πρωθυπουργού της τελευταίας 30ετίας: «Σκά-
σε και κολύμπα».

P Και:
Ένα ζευγάρι Κρητικών επιστρέφει από έναν 

γάμο με το μωρό παιδί τους. Τους σταματά ένα 
περιπολικό για αλκοτέστ. Ο άντρας αφού κάνει το 
αλκοτέστ βρίσκεται κατά πολύ πάνω από το όριο. 
Ο τροχονόμος είναι έτοιμος να του κόψει το πρό-

στιμο αλλά εκείνος του λέει:

– Δεν είμαι εγώ μεθυσμένος, απλά το μηχάνη-
μα είναι χαλασμένο. Αν δεν με πιστεύεις κάνε και 
αλκοτέστ στη γυναίκα μου.

Η σύζυγος βρίσκεται και αυτή με τη σειρά της 
πολύ πάνω από το όριο. Ο τροχονόμος απαντά 
στον Κρητικό:

– Δεν είναι τα μηχανήματα μας χαλασμένα κύ-
ριε, απλά και η γυναίκα σας έχει πιει.

– Όχι, όχι τα μηχανήματά σας είναι χαλασμένα 
και αν δεν με πιστεύετε να κάνετε αλκοτέστ και 

στο μωρό!
Ο τροχονόμος κάνει αλκοτέστ και στο μωρό το 

οποίο βρίσκεται πάνω από το όριο. Τότε έντρο-
μος ζητά συγγνώμη.

– Συγγνώμη κύριε, τελικά έχετε δίκιο. Το μηχά-
νημα πρέπει να είναι όντως χαλασμένο…

Ο τροχονόμος φεύγει και η οικογένεια συνε-
χίζει αμέριμνη τον δρόμο της. Σε μια στιγμή ο 
άντρας γυρνά στη γυναίκα του και λέει:

– Κατάλαβες τώρα γιατί σου έλεγα να βάζεις 
ρακή στο γάλα του μωρού;

Κ.Π.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Απολογιστική Τακτική  

Γενική Συνέλευση 
Πραγματοποιήθηκε  η  ετήσια  Τακτική Γε-

νική Συνέλευση  του  συλλόγου  την Κυριακή 
16 Ιανουαρίου  2022 και ώρα 11.00 π.μ., στο 
Πνευματικό  Πολιτιστικό   Κέντρο της Λέσχης 
(Λ. Πορφύρα 1, Βέροια).

 Το πρόγραμμα της συνέλευσης  ξεκίνησε  
στις 11.00 με  την  κοπή  της βασιλόπιττας  
για  το  έτος  2022  και αμέσως μετά βραβεύ-
τηκε ο μαθητής Βαφείδης  Σταύρος,για την ε-
πίδοση του στη Γ΄ Λυκείου κατά το προηγού-
μενο ακαδημαϊκό έτος  και την εισαγωγή του 
στην Ιατρική  Σχολή του ΑΠΘεσσαλονίκης  
από τον π. πρόεδρο της λέσχης κ. Καμπου-
ρίδη Κων/νο με έπαινο και με χρηματικό 
βραβείο που θεσπίσθηκε φέτος και δόθηκε 
πρώτη φορά  προς  τιμή του αείμνηστου Ευ-
στάθιου Αθανασιάδη(Γεροστάθη).

Στη  συνέχεια  το  σώμα  προχώρησε  
στην   εκλογή προεδρείου της ΓΣ, το  οποίο  
αποτελούμενο  από  τους κ. Λεωνίδα Μελίδη    
ως  πρόεδρο  και   Αθανάσιο Μορφίδη  ως  
Γραμματέα,  ανέγνωσε  τα   θέματα  ημερή-
σιας διάταξης.  

Ακολούθησε  ο  διοικητικός απολογισμός 
έτους  2021  και ο  προγραμματισμός έ-
τους(εισηγητική έκθεση)για το  2022 από  
τον  πρόεδρο  της  λέσχης κ.  Νικόλαο  Του-
μπουλίδη και  ο   οικονομικός απολογισμός έτους  2021   και  προϋπολογισμός έτους  2022  από  την  ταμία  
κ. Σταθούλα  Ανεσίδου  ενώ  ο   πρόεδρος  της  εξελεγκτικής  επιτροπής  κ. Λάζαρος Ζευγαρόπουλος  διά-
βασε  τη  σχετική  έκθεση  ελέγχου  του  ταμείου.

Ακολούθησαν   ερωτήσεις – τοποθετήσεις   και  προτάσεις  από  τα  παρευρισκόμενα  μέλη  και  δόθη-
καν  οι  αναγκαίες  απαντήσεις.

Κλείνοντας  ο  πρόεδρος  εξέφρασε  την  ευχή  του  για  υγεία  και  πρόοδο  σε  όλο  τον  κόσμο  και  
κάλεσε  όλα  τα  μέλη  για  μεγαλύτερη συμμετοχή  στην  καθημερινότητα  του  συλλόγου, λέγοντας  χαρα-
κτηριστικά  ότι  όλοι  μπορούμε  να  συνεισφέρουμε  στην  πρόοδο  της  λέσχης  για  να  είμαστε  συνοδοι-
πόροι  στο  χρέος,  στη   μνήμη,  στη  δικαίωση.

Ο Πρόεδρος                          Η Γ. Γραμματέας
Νικόλαος Τουμπουλίδης          Ευαγγελία  Τογκουσίδου

Τσαντάκι με 7.745 ευρώ 
και κοσμήματα, αξίας 

3.130 ευρώ έκλεψαν τρεις 
δράστες από Ι.Χ. που διέρρηξαν
-Συνελήφθησαν από  την Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Ημαθίας

Συνελήφθησαν στις 14 Ια-
νουαρίου 2022 το μεσημέρι σε 
περιοχή της Ημαθίας, από αστυ-
νομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, 
3 ημεδαποί άνδρες, καθώς όπως 
προέκυψε από την έρευνα, λίγο 
νωρίτερα διέρρηξαν σταθμευμένο 
όχημα, από όπου αφαίρεσαν μία 
τσάντα που περιείχε το χρημα-
τικό ποσό των 7.745 ευρώ και 
κοσμήματα, αξίας 3.130 ευρώ, 
σύμφωνα με δήλωση της παθού-
σας. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην 
κατοχή τους και αποδόθηκαν 
στην παθούσα. Από την περαιτέ-
ρω έρευνα προέκυψε ότι στις 13 
Ιανουαρίου 2022 το απόγευμα, σε διαφορετική περιοχή της Ημαθίας, διέρρηξαν επίσης ένα σταθμευ-
μένο όχημα από όπου αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ,  σύμφωνα με δήλωση της παθού-
σας. Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας από τους παραπάνω ημεδαπούς, μαζί με συνεργό του, διέρρηξαν 
προχθές (13 Ιανουαρίου 2022) το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, σταθμευμένο όχημα από 
όπου αφαίρεσαν 2 τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Το όχημα που 
χρησιμοποιούσαν οι ανωτέρω κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα 
Ασφάλειας Βέροιας.  

Εξιχνίαση «ηλεκτρονικής»απάτης Από το Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, με το πρόσχημα ενδιαφέροντος αγο-
ράς φωτιστικών σε ηλεκτρονική αγγελία που είχε αναρτήσει ο παθόντας, κατάφερε να αποσπάσει τους 
προσωπικούς του κωδικούς και χρησιμοποιώντας τους στη συνέχεια, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 
2.800 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό του.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ισό-

γειο κατάστημα επί

της οδού Πιερίων

στηΒέροια εμβαδού

54,16τ.μ.μευπόγειο

αποθηκευτικό χώρο

εμβαδού 41,63 τ.μ..

Τιμή 63.000 € Τηλ:

2331021523

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χρήσιμα Τηλέφωνα

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

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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


ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 22754 - ΣΤΗΝΠΛΑΤΕΙΑΩΡΟ-

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:105030-ΚέντροΚατάστημασυνολι-

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

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

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

το1975καιείναιφωτεινό ,ανακαινισμένομε
ψευδοροφή.Ενοίκιομόνο300€.Αποκλειστική
ΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κωδ: 106808 Στο κέντρο της Βέροιας

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ:106881ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠωλείταιΜο-

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

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13151-ΩΡΟΛΟΙπωλείταιαποθήκη

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

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-

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

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:13964πωλείται κοντάσταΚΤΕΛ

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΩΝ
Κωδ:106441-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ,ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτεμάχιοδίπλαστοσχέδιοπόλεωςσυνολι-
κήςεπιφάνειας4436τ.μ.,είναιάρτιοκαιοικοδο-

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

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

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

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13736ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ,Οικόπεδο

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

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

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

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

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

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14213-ΠΑΝΟΡΑΜΑΒέροιαςΠΩ-

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

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ENOIKIAZETAI
Παστέρ8,διαμέρισμαρετιρέ,1ΔΧΛΚπλήρως

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

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

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



ΠΩΛΕΙΤΑΙ, στον Προμη-
θέα,υπέροχολούξδιαμέρισμα

84τ.μ.,1οςόρ,2ΔΣΚWC,και-

νούργιο,ωρομέτρηση.Πληρ.

Τηλ.2331068080.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία
στην Πατρίδα 100+100τ.μ.

ισόγειο σε 2.500 τ.μ. οικό-

πεδο. 85.000 ευρώ. Τηλ.:

6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειοδιαμέ-
ρισμακοντάστονΑγ.Αντώ-

νιο, με θέση πάρκιγκ, 77

τ.μ.,διαμπερές,κεντρ,θέρ-

μανση,22.000ευρώ,ευκαι-

ρία.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα110
τ.μ.,Σταδίου,2οςόροφος,α-

σανσέρ.Τηλ.:6976535124.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφοδιαμέ-

ρισμα,1οςκαι2οςόροφοςμε

εσωτερικησκάλα,170τ.μ.,40

τ.μ.βεράντες,περιοχήπαλαι-

ούΝοσοκομείου, διαμπερές,

θέα,ντουλάπεςεντοιχισμένες.

Τιμήδιαπραγματεύσιμη.Τηλ.:

6973227521.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο

16στρεμματαστηνπεριοχή

«66» με 1.100 ροδακινιές,

ποικιλίας συμπύρηνα «Έ-

βερτ»ηλικίας3 ετών,ποτι-

στικό.Τηλ.:6977454620.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικόΜε-

σιτικό γραφείο στη Βέροια.

Πληρ. τηλ.: 23310 63283,

ώρες08.00-10.00.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρι-

σμα 120 τ.μ., Βελισσαρίου

11, Βέροια, 2ος όροφος σε

ιδιόκτητηοικοδομή,3ΔΤρΚ-

ΧWC, μεγάλα μπαλκόνια,

αιρ κοντίσιον, ατομική θέρ-

μανσηκαλοριφέρ,ανακαινι-

σμένο.Τιμήενοικίου360,00

ευρώ.Τηλ.6979977336.

ENOIKIAZETAI περιοχή
Προμηθέα, διαμέρισμα 2Δ-

ΣΚWC, επιπλωμένο, λούξ,

αίρκοντίσιον.Τιμή ενοικίου

320,00 ευρώ. Πληρ. Τηλ.

2331068080.

ΓΚΑΡΑΖ-ΑΠΟΘΗΚΗ 24
τ.μ.,Καλλιθέα,Μιλτιάδου20,

πόρταμεμηχανισμό,ρεύμα,

βαμμένο. Τιμή ενοικίου 50

ευρώ.Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ52 ενοικιάζε-
ται  γκαρσονιέρα, 1ος όρο-

φος,σεπολύκαλήκατάστα-

ση.Πληρ.τηλ.:2331024817.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ENOIKIAZONTAI  Γρα-

φεία 61, 37 και 30 τ.μ. α-

νακαινισμένα στο κέντρο

της πόλεως, και ολόκλη-

ρος όροφος 240 τ.μ. Τηλ.

6949087741ή6993375249.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, Μητρο-

πόλεως 35, χώρος 90 τ.μ.

περίπου, με 3 χώρους και

κουζινα,W.C., για επαγγελ-

ματική χρήση ή για διαμέ-

ρισμα, 3ος όρ. Τηλ.: 6932

471705&2331021100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  βοηθός λο-
γιστή για λογιστικό γρα-

φείο στη Βέροια. Πληρο-

φορ ί ες  στο  τηλέφωνο :

2331021106
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος

λογ ιστηρ ίου.  Αποστολή

βιογραφικών στο e-mail:

regivanelle@gmail.com.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρης εξο-

πλισμός καφέ (έπιπλα και

είδη κουζίνας). Τηλ.: 6944

577645.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ  αναζητά γ ια

γνωριμία κυρία έως 55 ε-

τών .  Πληρ .  Τηλ .  6984

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

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

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

Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6981994659.

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

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

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

Απαιτουμεναπροσοντα
Ομαδικοτητα,συνεργασια και αποτελεσματικοτητα με

αισθησηευθυνηςκαιεπαγγελματισμο.
ΗΕταιρειαπροσφερει
Αμεσηπροσληψη μεπληρη απασχοληση και πληρη

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ωςυπεύθυνοιτωνγραμμώνπαραγωγήςνωπώνπροϊόντωνΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝστηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας

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

προϊόντων, γραμμώνδιαλογής καθώς και σεπαραγωγήβιομηχανίας
τροφίμων,

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

Από την ΑΛΜΗ Α-
ΒΕΕ, εταιρία μεπαρου-
σία 25 ετώνστον τομέα
τηςμεταποίησηςαγροτι-
κώνπροϊόντων–παρα-
γωγής ειδών διατροφής
και με συνεχήσταθεράανοδικήπορεία στην ελληνική και διεθνή
αγορά,ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
Προσόντα:
-γνώσειςχειρισμούηλεκτρονικούυπολογιστή(θαεκτιμηθείγνώ-

σηχειρισμούπρογραμμάτωνδιαχείρισηςαποθήκης)
-καλήγνώσηαγγλικήςγλώσσας
Προϋπηρεσίασεαντίστοιχηθέσηείναιεπιθυμητήαλλάόχιαπα-

ραίτητη.
Οιενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενεςμπορούννακαταθέτουναιτή-

σειςστημονάδαπαραγωγήςπουβρίσκεταιστο5οχλμΑλεξάνδρειας
–ΚρύαςΒρύσης.Ηαίτησηθαπρέπεινασυνοδεύεταιαπόπρόσφατη
φωτογραφίακαιφωτοτυπίαταυτότηταςήφωτοτυπίαδιαβατηρίου(με
τηνάδειαεργασίας).

Βιογραφικάσημειώματανααποστέλλονται
στοemailinfo@almifoods.gr

Πληροφορίες–τηλέφωνοεπικοινωνίας:2333027800



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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΚΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΗΓΙΑ
ΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥΜΑΣ

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:

www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ

ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

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



Με λαμπρότητα, τηρουμένων των προβλεπόμενων υγειονομι-
κών μέτρων η Βέροια γιόρτασε στις 16 και 17 Ιανουαρίου, τον πολι-
ούχο και προστάτη της  Όσιο Αντώνιο τον Νέο τον Βεροιέα.

 Χθες, πρωί της Δευτέρας 17 Ιανουαρίου 2022, ανήμερα της 
εορτής,  στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Οσίου Αντωνίου του 
Βεροιέως, τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχο-
ντος του Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Πα-
ντελεήμονος, ενώ έλαβαν μέρος ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής 
και Ρεντίνης κ. Πλάτων, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο και 
κήρυξε το θείο λόγο και ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. 
Βαρθολομαίος.

 Στο τέλος παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών Ημαθιώτη 
Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, των βουλευτών Ημαθίας, 
του δημάρχου Βέροιας, αντιδημάρχων, δημοτικών και περιφερει-

ακών συμβούλων, εκπροσώπων στρατιωτικών αρχών και της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, καθώς και ευσεβών χριστιανών, εψάλησαν 
τα εγκώμια του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε λιτανεία του Ιερού 
Λειψάνου του Οσίου και της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας «Προδρο-
μιτίσσης», περιορισμένης διαδρομής, που ακολούθησε τις οδούς 
Κεντρικής, Μ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου και επιστροφή στον Ιερό Ναό. 

 Της Εκκλησιαστικής τάξεως επιμελήθηκαν ο Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγό-
ρας Μπίρδας και ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του 
Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Αντωνίου 
Αρχιμ. Σωσίπατρος Πιτούλιας.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο 
της Βέροιας Όσιο Αντώνιο τον Νέο, ξεκίνησαν 

το απόγευμα της Κυρια-
κής με την υποδοχή της 
Ιεράς Εικόνος της Πανα-
γίας «Προδρομιτίσσης», 
στα προπύλαια του πα-
νηγυρίζοντος Προσκυνη-
ματικού Ιερού Ναού του 
Οσίου Αντωνίου του Βε-
ροιέως. 

Στη συνέχεια, τελέ-
στηκε ο Πανηγυρικός 
Πολυαρχιερατικός Εσπε-
ρινός της εορτής χορο-
στατούντος και ομιλού-
ντος του Μητροπολίτου 
Πολυανής και Κιλκισίου 
κ. Βαρθολομαίου, ενώ 
έλαβαν μέρος ο Μητρο-
πολίτης Λαγκαδά, Λητής 
και Ρεντίνης κ. Πλάτων 
και  ο Μητροπολίτης 
Βεροίας, Ναούσης και 
Καμπανίας κ. Παντελεή-
μων, ο οποίος εξέφρασε 
τις θερμές ευχαριστίες 

προς τους Αγίους Αρχιερείς που λαμπρύνουν με την παρουσία τους 
την Ιερά Πανήγυρη.

Της Εκκλησιαστικής τάξεως επιμελήθηκαν ο Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας και ο 
Αρχιερατικός Επίτροπος Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενος του 
Προσκυνηματικού Ναού του Οσίου Αντωνίου Αρχιμ. Σωσίπατρος 
Πιτούλιας.
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Με λαμπρότητα γιορτάστηκε ο πολιούχος 
της Βέροιας, Όσιος Αντώνιος ο Νέος
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