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Για ακόμη έναν χρόνο «ημαθιώτες» 
στο τιμόνι του ΕΛΓΑ Πρόεδρος ο Ανδρέας 

Λυκουρέντζος και στο Δ.Σ. ο Χρήστος Γιαννακάκης

Ανεβαίνουν οι εμβολιασμοί στην Ημαθία
Μόνο την Τετάρτη (17/11)

 284 για πρώτη δόση!

Eπίταξη ιδιωτών γιατρών: Τρείς μόνο 
στην Ημαθία - Αντίθετος ο ΙΣΗ

Η θέση του 
«Κοινού Τόπου» 

για τα 3-5 
Πηγάδια μετά τη 

συνεδρίαση 
του Δημοτικού 

Συμβουλίου
 Νάουσας

-Σε σκηνοθεσία  Γιάννη Παρασκευόπουλου
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Μήπως οι τοπικοί γιατροί
να έμπαιναν στο παιχνίδι 

της ενημέρωσης;
  Η κυβέρνηση με περιοριστικά μέτρα, αναγκαστικές 
διατάξεις, και υποχρεωτικότητες που στοχεύουν κυρίως 
στους ανεμβολίαστους προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
την δύσκολη υγειονομική κατάσταση, αλλά σημαντικό 
ποσοστό του πληθυσμού πεισματικά εμμένει να στέκεται 
απέναντι. Φυσικά όλα αυτά τα μέτρα αγγίζουν και 
επηρεάζουν όλη την κοινωνία και την Αγορά, αφού 
είμαστε όλοι μια αλυσίδα. Στο επικοινωνιακό κομμάτι 
η κυβέρνηση επιμένει να περνά μηνύματα μέσω ενός 
κλειστού αριθμού λίγων επιστημόνων και πολιτικών που 
φαίνεται να έχουν κουράσει και να μην πείθουν. 
  Πέρα από τις απρόσωπες κοινωνίες της Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας 
και ειδικά της Β. Ελλάδας που χειμάζονται από το νέο 
κύμα της πανδημίας ίσως θα έπρεπε να «επιστρατευθούν» 
τοπικές προσωπικότητες για να συζητήσουν και να 
πείσουν αυτούς που ακόμη έχουν απορίες, αμφιβολίες ή 
ακόμη και φόβο απέναντι στον εμβολιασμό. Η κυβέρνηση 
θα μπορούσε με αυστηρό έλεγχο να δώσει την μπάλα της 
ενημέρωσης στα πόδια των περιφερειών και δήμων, να 
δημιουργηθούν τοπικές επιτροπές και να απευθυνθούν 
στους συντοπίτες τους. Στην Ημαθία έχουμε γιατρούς-
εμβληματικές προσωπικότητες που χαίρουν σεβασμού και 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
Μήπως να βλέπαμε και αυτή την «συνταγή»;;;

Ζήσης Μιχ. Πατσίκας
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Eπίταξηιδιωτώνγιατρών:
ΤρείςμόνοστηνΗμαθία-ΑντίθετοςοΙΣΗ

Στην επίταξη ιδιωτών γιατρώνπου
θα καλύψουν τα κενάπου υπάρχουν
στανοσοκομεία τηςχώραςκαιθαβο-
ηθήσουν στη μάχη κατά της πανδη-
μίας του κορονοϊού,προχωράει η κυ-
βέρνησημετά και τηνδημοσίευση της
απόφασης στο ΦΕΚ, με υπογραφή
Πρωθυπουργού.

Σύμφωναμετηναπόφασηηηγεσία
τουυπουργείουΥγείαςεξουσιοδοτείται
να προβεί σε επίταξη προσωπικών
υπηρεσιώνιατρώνσυμβεβλημένωνμε
τονΕθνικόΟργανισμόΠαροχήςΥπη-
ρεσιώνΥγείας (ΕΟΠΥΥ) ειδικότητας
παθολόγων,πνευμονολόγων και γενι-
κώνιατρώνσεΘράκη,Θεσσαλία,Ανα-
τολική,ΚεντρικήκαιΔυτικήΜακεδονία,
γιαχρονικόδιάστημα1μήνα.

Αντίθετος με την επίταξη ιδιωτών
γιατρώνείναιοΙατρικόςΣύλλογος

Ημαθίας,εκτιμώνταςότιθαέπρεπε
στους τόσους μήνες (20) τηςπανδη-
μίαςναέχουνγίνειοιαναγκαίεςπροσλήψειςγιατηνστελέχωσητουΕΣΥ,όπωςανέφερεστοΛαό,οπρόεδροςτουΙΣΗΒ.
Διαμαντόπουλος.Εξάλλουοαριθμόςτωνγιατρώνπουπληρούντις«προϋποθέσεις»επίταξης,ωςπροςτιςειδικότητεςκαι
τηνσύμβασημετονΕΟΠΥΥ,είναιελάχιστοιστηνΗμαθίακαισυγκεκριμένατρείςστοναριθμό.

Ανεβαίνουν οι εμβολιασμοί στην Ημαθία
ΜόνοτηνΤετάρτη(17/11)284γιαπρώτηδόση!


Ανάμεσα στα θλιβερά-αρνητικά

στατιστικά των ημερώνπουσχετίζο-
νται με τον κορωνοϊό, σημειώσαμε
στηνΗμαθία και μια θετική επίδοση.
Μόνο τηνΤετάρτη(17/11) οι εμβολι-
ασμοί στην Ημαθία ανήλθαν στους
995, εκ τωνοποίωνοι284γιαπρώ-
τηδόση!Οι ολοκληρωμένοι εμβολια-
σμοίστηνΗμαθίαμέχρισήμεραείναι
66.305, τοσύνολο των εμβολιασμών
138.808 και το σύνολο των τρίτων
δόσεων9.077 (567 τηνΤετάρτη).Α-
ξιοσημείωτοκαιθετικότογεγονόςότι
τιςτελευταίεςημέρεςυπάρχειμεγάλη
αύξησηστουςεμβολιασμούςκαιμάλι-
σταγιαπρώτηδόση.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
την Κυριακή στη Βέροια

Αποβλέποντας στην ο-
μαλή και ασφαλή διεξαγωγή
τηςοδικήςκυκλοφορίας,στην
πρόληψη των τροχαίων ατυ-
χημάτων, στην εξυπηρέτηση
καιασφάλειατουκοινούκατά
τηδιάρκειαεργασιώνμετακό-
μισης επί της οδού 28ηςΟ-
κτωβρίου ηΔιεύθυνσηΑστυ-
νομίαςαποφάσισεγιατηνΚυ-
ριακή21-11-2021καικατάτις
ώρες από 08:00΄ έως και τις
13:30΄ την απαγόρευση της
κυκλοφορίας, παντός είδους
οχημάτων:  σε τμήμα της ο-
δούΠαστέραπότηνσυμβολή
τηςμετηνοδόΕλιάςέωςτην
συμβολήτηςμετηνοδό28ης

Οκτωβρίου,σετμήματηςοδού28ηςΟκτωβρίουαπότηνσυμβολήτηςμετηνοδόΠαστέρέωςτηνσυμβολήτηςμετην
οδόΔαβάκη.

Ηκυκλοφορίατωνοχημάτων,κατάτιςώρεςτηςαπαγόρευσηςκυκλοφορίαςστηνπαραπάνωοδόθαδιεξάγεταιμέ-
σωπαρακαμπτήριωνοδών.

Γιαακόμηένανχρόνο«ημαθιώτες»στοτιμόνιτουΕΛΓΑ
Πρόεδρος ο Ανδρέας Λυκουρέντζος

και στο Δ.Σ. ο Χρήστος Γιαννακάκης
Παρατείνεται για ακόμη έναν χρό-

νο, η θητεία τουπροέδρουστονΟρ-
γανισμόΕλληνικώνΓεωργικώνΑσφα-
λίσεων(ΕΛΓΑ),ΑνδρέαΛυκουρέντζου,
γαμπρού στην Ημαθία και του ημα-
θιώτηΧρήστου Γιαννακάκηωςμέλος
τουΔ.Σ.

Ηπαράταση της θητείας γνωστο-
ποιήθηκε σε άρθροπουπεριλαμβά-
νεται στοπρόσφατα κατατεθέν νομο-
σχέδιο τουΥΠΑΑΤ με τίτλο «Μέτρα
διευκόλυνσηςκαιεκσυγχρονισμούτης
ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη
διενέργεια ελέγχων και την επιβολή
κυρώσεωνκαιάλλες επείγουσεςρυθ-
μίσεις».
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Σύλληψη για παράβαση 
της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη στις 17 Νοεμβρίου 2021) το βράδυ σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνο-
μικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας του Τμήματος Ασφά-
λειας Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή 
του και κατασχέθηκαν, μία σιδερογροθιά, ένα μαχαίρι, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Διακοπή νερού σήμερα στο Μετόχι Βέροιας, 
λόγω εργασιών καθαρισμού-συντήρησης 

της δεξαμενής ύδρευσης
Από τη Δημοτική 

επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης 
Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) 
γίνεται γνωστό ότι, 
σήμερα Παρασκευή 
19 Νοεμβρίου από 
την ώρα 09:00 έως 
15:00 θα γίνει δια-
κοπή νερού στην 
Κοινότητα Μετόχι 
του Δήμου Βέροι-
ας, λόγω τακτικών 
εργασιών καθαρι-
σμού-συντήρησης 
της δεξαμενής ύ-
δρευσης. 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να φροντίσουν για την συγκέντρωση των απαραίτητων πο-
σοτήτων νερού, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειψυδρίας το χρονικό 
διάστημα των εργασιών. 

Τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση 
των εργασιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα . 

Η ΔΕΥΑΒ ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την αναστάτωση που 
θα υποστούν.  

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 
στειρώσεων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς από τον Δήμο Βέροιας

Στη διαχείριση 171 αδέσποτων ζώων συντροφιάς προχώρησε από τις 7 έως τις 15 Νοεμβρίου ο Δήμος 
Βέροιας, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων στο Δημοτικό Κτηνιατρείο σε συνεργασία 
με την Γερμανική φιλοζωική οργάνωση Tierinsel Umut Evi e.V., την Εθελόντρια Γερμανίδα Κτηνίατρο Dr. 
MELANIE–ELISABETH STEHLE, τον επιστημονικά υπεύθυνο Δημοτικό Κτηνίατρο, υπηρεσιακά στελέχη της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και τα συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία «Σύλλογος Ζωόφιλων ΖΩ.Η» 
και «Κιβωτός Ελπίδα».

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός, τσιπάρισμα και στείρωση σε 99 σκυλιά και 72 γάτες με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και τη μείωση της επιθετικότητάς τους. 

Ο Δήμος Βέροιας και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηλίας Τσιφλίδης, ευχαριστούν τις φιλοζωϊκές οργανώσεις 
και τους εθελοντές φιλόζωους πολίτες που βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως επίσης 
και τις παρακάτω επιχειρήσεις που συνέβαλαν με τις προσφορές τους: Α.Σ Venus, Α.Σ Μέσης, Α.Σ «Νέος 
Αλιάκμων», Α.Σ Βερόη, ΑΣΠΙΣ Α.Ε., Αλεξάντερ Α.Ε., Mr Tony (Donuts), Αφοί Β. Μεϊμαρίδη Ο.Ε. , Μανιτάρι, 
ΚΟΡΜΟΣ Ο.Ε. και Κοτόπουλα Light Μελικιώτης.

Από την ερχόμενη Δευτέρα…
 «Μπλόκο» ανεμβολίαστων σε όλους τους κλειστούς χώρους και άκυρο 
το πιστοποιητικό για εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, μετά το 7μηνο

-Ποια νέα μέτρα ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το πώς πρέ-
πει να προχωρήσει η χώρα και οι πολίτες στο 
εξής, ενόψει της έξαρσης του τέταρτου κύματος, με 
«μπλόκο» στους ανεμβολίαστους για όλους τους 
κλειστούς χώρους, ανακοίνωσε με διάγγελμα χθες 
το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Το σχέδιο για το επόμενο δίμηνο, «για να έ-
χουμε φέτος καλύτερα Χριστούγεννα από πέρυσι», 
περιλαμβάνει 5 νέα μέτρα:

«Απαγορευτικό» ανεμβολίαστων
 σε σινεμά, θέατρα, μουσεία, γυμναστήρια

Από την ερχόμενη Δευτέρα όλοι οι ενήλικες 
ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης, δεν 
θα εισέρχονται ούτε σε άλλες κλειστές αίθουσες. 
Ούτε και με την επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, 
μουσεία ή γυμναστήρια, για παράδειγμα. Είναι μία 
άμεση ενέργεια προστασίας και, ασφαλώς, μία έμ-
μεση προτροπή να εμβολιαστούν. (Εξαιρούνται κα-
ταστήματα τροφίμων και φαρμακεία).  Όσον αφορά 
τις λειτουργίες στις εκκλησίες, οι πιστοί που δεν 
θα έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν 
αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Κάτι που προβλέπει 
και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου την οποία κα-
λούνται τώρα να επιτηρούν οι φορείς της αλλά και, 
δειγματοληπτικά, η Πολιτεία.

Λήγει στο 7μηνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού
Το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους 

άνω των 60 ετών παύει να ισχύει,  επτά μήνες από την έκδοσή του. Θα 
δοθεί, δηλαδή, ένας μήνας περιθώριο για τον εμβολιασμό τους με την 
3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου. Και αυτό γιατί τα ιατρικά δεδο-
μένα δείχνουν ότι, με τον καιρό, μειώνεται η άμυνα του εμβολίου. Μάλι-
στα, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
εισηγηθεί και η Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Βεβαίωση να είναι έγκυρη μόνον 
αν αναγράφει και την τρίτη δόση μετά το εξάμηνο.

Κυλιόμενο ωράριο
Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο, 

ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως τις ώρες προσέλευσης και 
αποχώρησης, αλλά και ο πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, με ειδικές πρόνοιες για εργαζό-
μενους με παιδιά στο σχολείο.

Εντατικοί έλεγχοι
«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ακόμα πιο εντατικά. «Δεν υπάρχουν 

«κορόιδα» και «έξυπνοι» σε μία εθνική μάχη. Και σε αυτήν πρέπει να 
μπουν πιο αποφασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους: το 

κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και οι 
επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις», είπε ο πρωθυπουρ-
γός.

Ενίσχυση ΕΣΥ
«Ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποι-

ούνται, ήδη, ιδιωτικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Και 
στις περιοχές μεγάλης πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρε-
σίες ιδιωτών γιατρών. Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη 
σχετική διάταξη. Ενώ γίνονται προσλήψεις στη θέση ανεμ-
βολίαστων υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή».

Τέλος ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση, ότι «το εμ-
βόλιο δίνει τη νίκη στον άνθρωπο, όπου ο εμβολιασμός 
προχωρεί ο ιός υποχωρεί» και κάλεσε τους πολίτες να εμ-
βολιαστούν χωρίς φόβο.

Τσίπρας: «Αν η κυβέρνηση  δεν μπορεί  ας αφήσει 
εμάς που θέλουμε και μπορούμε»

«Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Ανήκει σε αυτόν που 
έκανε το ενδέκατο σε σειρά διάγγελμα. Ο κ. Μητσοτάκης 
έχει την ευθύνη γι’ αυτό που εδώ και δύο χρόνια βιώνουμε» 
ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, απαντώ-
ντας  λίγη ώρα μετά, στο διάγγελμα Μητσοτάκη. Χρειάζονται 
άμεσα μέτρα και όχι διαγγέλματα, τόνισε ο  αρχηγός του 
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζήτησε να 
προχωρήσει άμεσα και με αυστηρότερα μέτρα ο εμβολια-
σμός στον στρατό και τα σώματα ασφαλείας.

Ο κ. Τσίπρας επικρότησε την απόφαση να λήγει στο 
επτάμηνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού στους άνω των 60,  ζήτησε ε-
ντούτοις να γίνουν άμεσα προσλήψεις στο ΕΣΥ, αλλά και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, έθεσε ευθέως ζήτημα Πλεύρη, λέγοντας ότι ο νυν 
υπουργός Υγείας δεν μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές που απαιτού-
νται, ενώ κάλεσε και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, αν δεν μπορεί να υλο-
ποιήσει πολιτικές ενίσχυσης του ΕΣΥ, να... αφήσει χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ. 
«Εμείς και θέλουμε και μπορούμε» είπε χαρακτηριστικά.



Μετά την μεγάλη ανταπόκριση των θεατών στην 
παράσταση του έργου της Σήλα Στήβενσον Πέντε 
Σιωπές σε σκηνοθεσία  Γιάννη Παρασκευόπουλου, 
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας αποφάσισε την παράταση 
των παραστάσεων για μια ακόμη επόμενη εβδομά-
δα έως την  Κυριακή 28 Νοεμβρίου. 

Έγραψαν για την παράσταση
«Πέντε «ηχηρές» σιωπές που σκαλίζουν βαθιά, 

επί σκηνής…
Μία δυνατή κραυγή μέσα από πέντε σιωπές, 

εισχωρεί στον συναισθηματικό κόσμο των θεατών 
και σκαλίζει κατά βάθος συμπεριφορές, τοποθε-
τήσεις και αντιδράσεις απέναντι σε περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας, ψυχικής, σωματικής, σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών και γυναικών που 
μπορεί να έπεσαν κάποια στιγμή στην αντίληψή 
τους ή ακόμα και σε προσωπικά βιώματα στα όρια 
της κακοποίησης. Και παράλληλα μια ηχηρή «σιω-
πή» που ακούγεται σε όλες τις γωνιές της πόλης, 
από τη σκηνή του Χώρου Τεχνών, στην κεντρική 
παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας με το έργο της 
Σήλα Στήβενσον «Πέντε Σιωπές». «

Σοφία Γκαγκούση, δημοσιογράφος
«Παράσταση νευρώδης, απόλυτου συγχρονι-

σμού, εναλλαγής συναισθημάτων και μηνυμάτων 
με καταιγιστικό τρόπο, παράσταση συνόλου και πα-
ράσταση του κάθε ηθοποιού ξεχωριστά, παράστα-
ση που θύμισε την επιβλητικότητα και το πάθος της 
Αρχαίας Τραγωδίας να παίζεται δίπλα μας, με ήρω-
ες καθημερινούς σαν εμάς. Οι φωνές τους, πολλές 
φορές να διαπερνούν το χώρο όλες μαζί, θύμιζαν 
το χορό της Αρχαίας Τραγωδίας. Ήμασταν κατά τον 
αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας αιχμάλωτοι του 
«ελέου και φόβου», περιμένοντας την «κάθαρση», 
τη λύτρωση. «

Δήμητρα Σμυρνή, φιλόλογος , δημοσιογράφος

«Είχα την τύχη να παρακολουθήσω την πρε-
μιέρα της παράστασης «Πέντες Σιωπές» του ΔΗ-
ΠΕΘΕ Βέροιας το βράδυ της Παρασκευής 29/10. 
Γνωρίζοντας την υπόθεση του έργου, αλλά πα-
ρακολουθώντας και τη Συνέντευξη Τύπου (27/10) 
πίστευα ότι πήγα «προετοιμασμένος» στο τι πάνω 
–κάτω περίμενα να δω.

Όμως, η παράσταση, με εξέπληξε ευχάριστα. 
«η για να ακριβολογήσω με ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ! Ήταν 
πραγματικά «μία γροθιά στο στομάχι»… «

Αλέκος Χατζηκώστας, εκδότης, συγγραφέας

«Πρόκειται για μια ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ παράσταση, με 
κείμενο «δυνατό» και υπέροχες ερμηνείες. Αλλά το 
πιο σημαντικό είναι ότι στο σύνολο της η παράστα-
ση είναι όντως μια «γροθιά στο στομάχι». Πρόκειται 
για μια παράσταση που θα έπρεπε να την δουν 
όλοι. Τόσο για τα μηνύματα που εκπέμπονται, όσο 
και για να αναμετρηθεί ο καθένας με την συνείδησή 
του. Ναι, είναι ένας καθρέφτης (έστω μεγεθυντικός) 
που καλείται ο θεατής να κοιτάξει βαθιά μέσα του.»

Νίκος Βουδούρης, δημοσιογράφος
Συντελεστές
Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου –
 Παγκουρέλη  
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παρασκευόπουλος 

 
Σκηνικά - Κοστούμια: Ιωάννα Στεφανοπούλου  
Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Μυλωνάκης 
Κινησιολογία: Αφροδίτη Γεωργιάδου 
Φωτιστής: Αντώνης Στεφανόπουλος

Φωτογραφίες: Τάσος Θώμογλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Βασίλειος Γαλουτζής
Βοηθός σκηνογράφου:
 Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ηλεκτρολόγος – φωτιστής: Γιώργος Βέγκος
Ηχολήπτης : Αλέξανδρος  Καροτσέρης
Βίντεο – μοντάζ: Πάυλος Τσανακτσίδης 
Επικοινωνία: Κατερίνα Γρηγοριάδου
Διανομή 
ΜΠΙΛΥ: Πέτρος Μαλιάρας
ΣΟΥΖΑΝ: Σταυρούλα Κουλούρη  
ΤΖΑΝΕΤ: Μαρία Νεφέλη Παρασκευοπούλου  
ΜΑΙΡΗ: Μάγδα Πένσου    
ΕΝΑΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: Κωστής Ζήνδρος
ΜΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ : 
Φανή Κονδάρα
ΕΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: Κωνσταντίνος 
 Ντομουχτσής
ΜΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Όλγα Παπαδο-

πούλου     
ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Τάσος Κου-

τσάμπασης   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: Κα-

τερίνα 
Γρηγοριάδου 
Η ηχογράφηση και η μίξη της μου-

σικής έγινε στο -1 studio. 
Έπαιξαν οι μουσικοί:  Μάνος 

Μυλωνάκης (π ιάνο,  theremin , 
synthesizers, κρουστά, programming, 
η χο γ ρ α φ ή σ ε ι ς  π ε δ ί ο υ )  B j ö r k 
Óskarsdóttir (βιολί) Θοδωρής Παπα-
δημητρίου (τσέλο)

*Κατάλληλο άνω των 16 ετών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, 
ώρα 9μ.μ. (αμιγής χώρος)
Σάββατο 20 Νοεμβρίου, ώρα 6μ.μ.
 (αμιγής χώρος)
Σάββατο 20 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. 
(αμιγής χώρος)
Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. 
(αμιγής χώρος)
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. 
(μικτός χώρος)
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, ώρα 
9μ.μ. (αμιγής χώρος)
Σάββατο 27 Νοεμβρίου, ώρα 6μ.μ. 
(μικτός χώρος)
Σάββατο 27 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. 
(αμιγής χώρος)
Κυριακή 28 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. 
(αμιγής χώρος)
 *Αμιγείς παραστάσεις: με πιστο-

ποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
*Μεικτές παραστάσεις: και με rapid 

48 ωρών
Παραγωγή: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε 

συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευ-
τικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου 
Βέροιας

Εισιτήρια: 12€ και 8€ τα εκπτωτικά 
(μαθητικά, φοιτητικά, ΑμΕΑ, ανέργων 
και άνω των 65)  

Αγορά εισιτηρίων online: https://
www.ticketservices.gr/event/dipethe-
verias-pente-siopes/  

τηλεφωνικά: 2107234567
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Σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.

• Συσκευές καθαρισμού αέρα (με φίλ-
τρα ενεργού άνθρακα και Hepa)

• Απολύμανση πριν κάθε προβολή,
• Μεγάλες αποστάσεις (ανά 2 θέσεις 

– 2 κενές)
• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εισιτη-

ρίων (Πληρότητα 50%)
• Αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έ-

ξοδο
• Είσοδος νωπού αέρα (φρέσκος)

Αρχηγός Από Κούνια 2: 
Οικογενειακή Υπόθεση (ΜΕΤΑΓΛ)
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΟΥ-

ΖΟΥΡΑΚΗ
Προβολές στην Αίθουσα 2 “Χειμερινή ”:   
Παρασκευή 19/11 - Σάββατο 20/11 - Κυριακή 

21/11 στις 18.00
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 

test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943   
Κάθε μέρα στις 19.30 και 21.30
(Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 

test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

Σενάριο: Δημήτριος Κατσαντώνης
Σκηνοθεσία:  Νικόλας Δημητρόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Max Von Sydow, Astrid Roos, 

Δανάη Σκιάδη, Νικόλας Παπαγιάννης, Martin Laer,  
Alice Krige, Tomas Arana, Γιώργος Βογιατζής, Μά-
ξιμος Λιβιεράτος, Τάσος Καρλής

KARDITSA FOREVER
Πέμπτη 18/11 –Σάββατο 20/11 – Κυριακή 21/11 

- Δευτέρα 22/11 – Τρίτη 23/11 – Τετάρτη 24/11 στις 
20.30

 (Πιστοποιητικό εμβολιασμού-νόσησης-Rapid 
test από 18 ετών και πάνω, Self test από 4 ετών έ-
ως 17 (24 ωρών), Έγγραφο ταυτοποίησης πχ, ταυ-
τότητα, είτε αναλυτικά στην σελίδα www.cinestar.
gr)

Σενάριο, Σκηνοθεσία Στράτος Μαρκίδης 
Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βισκαδουράκης, 

Λευτέρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κω-
στής, Μαρία Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος, 
Δανάη Παππά, Τάσος Παλατζίδης, Ευτυχία Φανα-
ριώτη, Σοφία Παυλίδου, Ελίνα Μάλαμα, Μάκης Πα-
τέλης, Στράτος Κανιαμός, Γιώργος Γιαννόπουλος, 
Jerome Kaluta.

Έκτακτη Συμμετοχή: Παύλος Χαϊκάλης, Αλέξαν-
δρος Μυλωνάς

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

 
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 

πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον πα-
ρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     18/11/21 - 24/11/21

Τοπική Ομάδα της Διεθνούς Αμνηστίας: 
Κάλεσμα σε δια ζώσης εκδήλωση στη Βέροια

Η Τοπική Ομάδα Βέροιας της Διεθνούς Αμνηστίας προβάλει ντοκιμαντέρ και συζητάει για τις παρά-
νομες επαναπροωθήσεις, στην πρώτη της δια ζώσης εκδήλωση όπου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ 
του κ. Γιώργου Αυγερόπουλου με τίτλο

«ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΖΗΣΑΝ - Ιστορίες Αξιοπρέπειας» και θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω στο 
ζήτημα των παράνομων επαναπροωθήσεων.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια, στο καφέ  «εκτός χάρτη» επί της οδού Βενιζέλου 
αριθμ. 43, το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ.

«Σας καλούμε να συζητήσουμε για τη δύναμη της αλλαγής στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, να μοιραστούμε ιδέες και να αλληλοεπιδράσουμε.

Επίσης, σας παροτρύνουμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στην Τοπική Ομάδα Βέροιας 
της Διεθνούς Αμνηστίας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην νεοσύστατη αυτή ομάδα στην πόλη μας!
Υ.Γ. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δικαίωμα εισόδου στο χώρο έχουν, σύμ-

φωνα με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, οι εμβολιασμένοι και νοσήσαντες με επίδειξη των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών και της αστυνομικής τους ταυτότητας», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η 
Ομάδα. 

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου  
η παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας 

«ΠΕΝΤΕ ΣΙΩΠΕΣ» στο Χώρο Τεχνών
-Σε σκηνοθεσία  Γιάννη Παρασκευόπουλου



Η παράταξη μας με εντι-
μότητα και με απόλυτο γνώ-
μονα το συμφέρον του Δή-
μου παραμένει σταθερή στο 
μοντέλο της παραχώρησης 
χρήσης για την αξιοποίηση 
των 3-5 Πηγαδιών.

Έτσι διασφαλίζονται πλή-
ρως τα συμφέροντα του Δή-
μου και οδηγούμαστε στην 
εξεύρεση ενός αξιόπιστου 
επενδυτή που θα μπορέσει 
να διασφαλίσει τη μετατρο-
πή τους από ένα χιονοδρο-
μικό κέντρο δίμηνης λειτουρ-
γίας σε ορεινό θέρετρο εννα-
λακτικών μορφών τουρισμού 
που θα λειτουργεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. 

Η δημοτική αρχή με ακατανόητη εμμονή ε-
πέμενε να περάσει μια, βλαπτική για τα συμφέ-
ροντα του Δήμου, μίσθωση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου. Σε αυτή της την επιδίωξη δεν δίστασε 
να μετέλθει κάθε θεμιτού και αθέμιτου μέσου 
για να επιτύχει τον στόχο της, επενδύοντας 
ακόμη και στον διχασμό της τοπικής κοινωνίας. 

Στήριξε όλη την επιχειρηματολογία της στα 
περίφημα 10,7 εκατομμύρια. Τώρα, δυο χρό-
νια μετά, μάθαμε ότι δεν υπάρχουν ακόμα και 
πως τώρα γίνονται οι μελέτες για να εγκριθούν.

Αρχικά ο Δήμαρχος μας είπε ότι οι μελέ-
τες γίνονται από το Υπουργείο, τώρα μας εί-
πε πως γίνονται από τον ίδιο και κάποιους 
γνωστούς του. Στις ερωτήσεις μας τι περιλαμ-
βάνουν αυτές και γιατί δεν συζητήθηκαν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο εισπράξαμε την απάντη-
ση «σιγά μην τις συζητήσουμε 33 δημοτικοί 
σύμβουλοι».

Μέσα από αυτές τις πρα-
κτικές φτάσαμε στην συνεδρί-
αση της 16ης Νοεμβρίου, μια 
συνεδρίαση των «θαυμάτων» 
και της θεσμικής εκτροπής. 

Η «απόφαση» που ισχυ-
ρίζεται η Δημοτική αρχή πως 
λήφθηκε με «σχετική πλειοψη-
φία», καθώς και η όλη διαδικα-
σία που προηγήθηκε πάσχουν 
από άποψη νομιμότητας. Τα 
ανωτέρω ζητήματα τα επιση-
μάναμε εγκαίρως στον Πρό-
εδρο του ΔΣ και τη Δημοτική 
Αρχή.

Αφού όμως η Διοίκηση θε-

ωρεί – με αποκλειστικά δική 
της ευθύνη – πως λήφθηκε 
απόφαση για τη μίσθωση 
των 3-5 Πηγαδιών,  εμείς 
δηλώνουμε πως δεν θα 
προβούμε σε καμία προ-
σφυγή κατά αυτής της από-
φασης, προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η λειτουργία του 
Χιονοδρομικού στο σύνολο 
του κατά τη φετινή χρονιά, 
όπως υποσχέθηκε ο ίδιος ο 
Δήμαρχος. 

Επισημαίνουμε πως σε 
περίπτωση που τα ελεγκτι-
κά όργανα των αποφάσεων 
που λαμβάνουν τα Δημοτικά 
Συμβούλια, εξετάζοντας αυ-

τεπαγγέλτως την εν λόγω απόφαση, είτε τώρα 
είτε σε επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής δια-
δικασίας, αποφασίσουν πως δεν τηρήθηκαν οι 
νόμιμες διαδικασίες, την ευθύνη για την όποια 
αρνητική εξέλιξη για τη φετινή λειτουργία του 
Χιονοδρομικού τη φέρει αποκλειστικά η Δη-
μοτική Αρχή του κ. Καρανικόλα και αυτοί που 
με «εξυπνακισμούς» και ειρωνίες προέβαλαν 
πάλι το εγώ τους εις βάρος του τόπου. 

Αναμένουμε τις ενέργειες από την πλευρά 
της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου στο σύνολο του κατά 
τη φετινή χρονιά που τόσο ανάγκη έχει η χει-
μαζόμενη τοπική οικονομία και συνεχίζουμε με 
υπευθυνότητα και αγάπη για τον τόπο μας.

Νίκος Κουτσογιάννης
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης 

ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 

όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο θάνατο 
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 
ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΒΟΡΑ.

Ο σύζυγος
Αριστείδης Δαβόρας

Τα παιδιά
Τα εγγόνια

Σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία 
ο Παύλος Γερουλάνος 

Ο Παύλος Γερουλάνος, υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, 
θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και την Ημαθία,  την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 
20 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας. 

Την Παρασκευή θα επισκεφτεί το Δημαρχείο Ευόσμου ενώ το απόγευμα, 
θα πραγματοποιήσει κεντρική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο 
Mediterranean στις 18:30. Το Σάββατο θα συνεχίσει την προεκλογική του εκστρα-
τεία με συναντήσεις στελεχών και υποστηρικτών του στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
και στη Χαλκηδόνα. Από το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Ημαθία, με δράσεις στην 
Αλεξάνδρεια, στη Νάουσα και τη Βέροια.  

Η θέση του «Κοινού Τόπου» 
για τα 3-5 Πηγάδια μετά 

τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας 

Το τμήμα φυλλοβόλων -οπωροφόρων 
δένδρων στη Νάουσα 

επισκέφθηκε ο Απ. Νεστορόπουλος
Το τμήμα φυλλοβόλων 

-οπωροφόρων δένδρων 
στη Νάουσα, ένα ινστιτού-
το έρευνας και ανήκει στον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του Υ-
ΠΑΑΤ, επισκέφθηκε χθες ο 
περιφερειακός σύμβουλος 
Απόστολος Νεστορόπου-
λος. .Όπως αναφέρει σε 
γνωστοποίησή του ενημε-
ρώθηκε για τον τρόπο και 
το ρόλο λειτουργίας του 
σχετικά με την έρευνα στα 
φυλλοβόλα -οπωροφόρα 
δένδρα από τους ερευνητές 
του . «Θεωρώ ότι η πολι-
τεία πρέπει να στηρίξει έ-
μπρακτα διότι πραγματικά 
προσφέρει στη γενική οικο-
νομία -κοινωνία του τόπου 
και γενικότερα της χώρας 
συμβάλοντας και με τη διεθνή αναγνώριση του ως καταξιωμένο ερευνητικό ίδρυμα», δηλώνει ο κ. Νεστορόπουλος. . 
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40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 21 

Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στον Αγιο Γεώργιο Δ.Δ. Δοβρά 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυχής 
του πολυαγαπημένου μας συ-
ζύγου, πατέρα, παππού, αδελ-
φού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

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

Η σύζυγος, Τα παιδιά,
Τα εγγόνια, Τα αδέλφια, Τα ανήψια

Οι λοιποί συγγενείς

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.

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου
Αρχιερατική Θεία 
Λειτουργία στην 

Παλαιά Μητρόπολη 
Τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Εἰσοδίων 

τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Παντελεήμων θά λειτουργήσῃ στόν 
Παλαιό Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀγίων Ἀποστό-
λων Παύλου καί Πέτρου καί στή συνέχεια θά τελέσῃ 
Δοξολογία μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἐνό-
πλων Δυνάμεων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος 

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

1. Τους Γεωργία και Λευτέρη Λεράκη για την οικο-
νομική τους δωρεά εις μνήμην του αλησμόνητου Ο-
δυσσέα Μάλαμα. Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του 
οπλίζοντας με δύναμη τους οικείους του. 

2. Ανώνυμη φίλη για την προσφορά εμφιαλωμέ-
νων νερών.

3. Το βιβλιοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» για τη δωρεά 
βιβλίων.

4. Τον Πρόεδρο της ΠΟΕ. ΔΕΥΑ κύριο Παύλο 
Δραγκόλα για την στήριξή του στο Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar μας. 

5. Τον αξιόλογο ζωγράφο της πόλης μας κύριο Δη-
μήτρη Μαυροκεφαλίδη για την αμέριστη βοήθειά του 
στο εργαστήρι ζωγραφικής της Μέριμνας.

Η Εθελόντρια  Διευθύντρια
 και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ιερά Μητρόπολις: 
Ξεκινάει την Τετάρτη 24 

Νοεμβρίου η «Σχολή νέων 
γονέων και ζευγαριών» 
Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπα-

νίας δείχνοντας ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα στο 
πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, την οικογένεια, ξεκινά 
και πάλι τη λειτουργία της «Σχολής νέων γονέων και 
ζευγαριών» ενημερώνοντας και στηρίζοντας τους γονείς 
αλλά και τους μελλοντικούς γονείς στον καθημερινό 
τους αγώνα. 

Οι συναντήσεις της «Σχολής νέων γονέων και ζευ-
γαριών» θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 7:00 
μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Αποστό-
λων Πέτρου και Παύλου Βεροίας, τηρουμένων όλων 
των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας 
κατά του Covid-19. 

Στις συναντήσεις θα ομιλούν καταξιωμένοι επιστήμο-
νες, εκπαιδευτικοί, καθηγητές, κληρικοί και παιδαγωγοί, 
οι οποίοι θα αναπτύσσουν θέματα σχετικά με τα προ-
βλήματα της σύγχρονης οικογένειας και θα απαντούν 
στα ερωτήματα των συμμετεχόντων. 

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων θα τελέσει 
Αγιασμό και θα πραγματοποιήσει την πρώτη ομιλία 
με θέμα: «Η διαπαιδαγώγηση των νέων κατά τον Άγιο 
Παΐσιο». 

Η κίνηση 
του Μητροπολίτη

Ο Σεβασμι-
ώτατος Μητρο-
πολίτης Βεροί-
ας,  Ναούσης 
και Καμπανίας 
κ.  Παντελεή-
μων:

 Την Παρα-
σκευή 19 Νο-
εμβρίου θα ομι-
λήσει στις κατά 
τόπους Ιερατι-
κές Συνάξεις:  

-Στ ις  9 :30 
π.μ. στον Ιερό 
Μητροπολιτικό 
Ναό Μεταμορ-
φώσεως του 
Σωτήρος Να-
ούσης,

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

-Στ ις  5 :00 
μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλε-
ξανδρείας

 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.

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 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 Παναγίας Δοβρά Βεροίας. Η Ιερά Ακολου-
θία θα μεταδοθεί απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπό-
λεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό:

•Τον απολογισμό του ενημερωτικού, επιμορφωτικού, 
επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου μέσα 
στο 2021.

• Την έγκριση της αναθεώρησης του Προϋπολογισμού 
του 2021

•Την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2022
• Κατάθεση προτάσεων προγραμματισμού δράσης  για 

την επόμενη περίοδο.
• Συζήτηση θεμάτων που θα τεθούν από το ΔΣ και τα μέλη
Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να συμμετέ-

χουν στην Γενική Συνέλευση, κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 10 παρ. α, β και θ, 11, 12 13,25  και 26 του ισχύ-
οντος Καταστατικού, την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 17:30, και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε (είναι 
επαναληπτική).

Η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρ-
μογής του Microsoft Teams

ακολουθώντας τον  σύνδεσμο: https://bit.ly/3Hx6YXa
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου να 

προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν 
ενεργά, για να διαμορφώσουν  από κοινού το μέλλον του 
Οργανισμού της Πρωτοβουλίας για το Παιδί και των Δο-
μών του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικό έργο 
που επιτελείται.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο
        Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας

Αριστοτέλης  Σιδηρόπουλος   Ανδρέας Καπράρας

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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Επανεκλογή 
του Αθανάσιου Λιόλιου 

στην Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Νεφροπαθών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών που 
εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 31ης Οκτωβρίου 2021, με διάρκεια θητείας τα τρία έτη 
συνεστήθη σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Λεοντόπουλος Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος Α΄: Γιαννάκος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Β΄: Παπαστεφανάτος Γεράσιμος
Γεν. Γραμματέας: Σβάρνας Χρήστος
Ταμίας: Μπαζιώτη Γεωργία
Αναπληρωτής Γραμματέας: Λιόλιος Αθανάσιος
Αναπληρωτής Ταμίας: Πετρηνού Ευγενία
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Σεκαδάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σαμιωτάκη Ελένη
Μέλη: Ζαχάρης Σωτήριος, Ντενίδης Δημήτριος 

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ:  3η Πρόσκληση 
του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 

κατά την μεταβατική 
περίοδο 2021 και 2022»

Η Διεύθυνση Α-
γροτικής Οικονομί-
ας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ημαθίας 
ανακοινώνει την δη-
μοσίευση της 3ης 
πρόσκλησης  του 
υπομέτρου 6.1. «Ε-
γκατάσταση Νέων 
Γεωργών».

Η  δημοσ ί ευση 
βρίσκεται στις ιστο-
σελίδες του Υπουρ-
γ ε ί ο υ  Αγ ρ οτ ι κ ή ς 
Ανάπτυξης (www.
agrotikianaptixi.gr) 
& (www.minagric.gr) 
και στην ιστοσελίδα  της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί μπορούν να  υποβάλουν αίτηση στήριξης – φάκελο 
υποψηφιότητας,   ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό ιστότοπο  www.ependyseis.gr, και η περίοδος υποβο-
λής ορίζεται από 12 -11 – 2021 έως και 14 – 12 – 2021 και ώρα 13:00.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 4704/11-11-
2021 (ΑΔΑ: ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις παραπάνω ιστοσελίδες 
και  στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας 2331350183, 2331350142, 2331350148, 
2331350155,  2331350147.

Δήμος Νάουσας: Ξεκινούν εκπαιδευτικές δράσεις 
στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ

Ξεκινούν στις αρχές Δεκεμβρίου 
οι εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου 
Νάουσας για σχολεία, εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές, στην έκθεση 
«Ιστορίας Νήματα: Η βιομηχανία 
της κλωστοϋφαντουργίας στη Νά-
ουσα», στο Κέντρο Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς Νάουσας – ΕΡΙΑ.

Η μόνιμη έκθεση άνοιξε τις «πύ-
λες» της στο κοινό τον Σεπτέμβριο 
του 2021 και «αφηγείται» πτυχές 
της ιστορίας της κλωστοϋφαντουρ-
γίας της πόλης, σε μια προσπάθεια 
για την διάσωση και ανάδειξη των 
υλικών τεκμηρίων και της συλλο-
γικής μνήμης των ανθρώπων των 
εργοστασίων της Νάουσας.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκι-
νήσει στον ίδιο χώρο η υλοποίηση 
του εκπαιδευτικού προγράμματος 
με τίτλο «Μπλεγμένοι στη νήματα 
της ιστορίας» και θα αφορά μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, με την επι-
μέλεια και τον συντονισμό ειδικών μουσειολόγων – μουσειοπαδαγωγών. Οι εφαρμογές των προγραμμάτων θα 
υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2021-2022.  

Οι σχολικές επισκέψεις θα πραγματοποιούνται τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης, 09:00-14:00, κατόπιν ραντε-
βού, ενώ τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε καθορισμένες ημερομηνίες με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
μέτρων προστασίας για τη νόσο Covid-19, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η είσοδος για μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς είναι ελεύθερη. Πληροφορίες δίνονται  στη γραμματεία 
του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας-ΕΡΙΑ,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 23320 25495.  

Εγκρίθηκαν για τον Δήμο Νάουσας 
50 θέσεις και ξεκίνησαν 
οι αιτήσεις υπαλλήλων 

για μετατάξεις και αποσπάσεις
Από τον  Δήμο Η -

ρωικής Πόλης Νάουσας 
γνωστοποιείται ότι από το 
Υπουργείο Εσωτερικών 
αναρτήθηκαν τα αιτήματα 
των φορέων για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων 
με μετάταξη και αναγκών 
με απόσπαση στο πλαίσιο 
του Β΄ Κύκλου 2021 του 
Ενιαίου Συστήματος Κινη-
τικότητας (ΕΣΚ).

Ο Δήμος Νάουσας 
συμμετέχει στον Κύκλο 
του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας, καθώς κα-
τέθεσε αίτημα για την κά-
λυψη κενών θέσεων στην 
αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Εσωτερικών, 
στη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού – Τμήμα Κινητικότη-
τας.

Για πρώτη φορά, εγκρίθηκαν για τον Δήμο Νάουσας 50 
θέσεις για μετατάξεις υπαλλήλων.

Στόχος της συμμετοχής του Δήμου μας στον Κύκλο 
Κινητικότητας είναι η κάλυψη των κενών θέσεων που 
υπάρχουν στις υπηρεσίες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουρ-
γία τους και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται 
προς τους πολίτες, αφού οι υπηρεσίες μας είναι αποδεκα-
τισμένες ενώ επίκεινται συνταξιοδοτήσεις.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε σχετική εγκύκλιο 
με οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους του 
Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021. Διευκρινίζεται πως 
κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμ-
μετοχής, δύναται να υποβάλει αίτηση από τις 17 έως και 
τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην ε-
φαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο 
https://hr.apografi.gov.gr

Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδι-
κούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. 

Οι 50 θέσεις αναφέρονται στις κάτωθι ειδικότητες με 
τον αριθμό των κενών θέσεών τους στον υφιστάμενο Ορ-
γανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου μας:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
(ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ)
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
1 ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο
και τη δουλειά με τα παιδιά το μέλλον 

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

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

ΑκαδημίαΑΕΚΒέροιας.
Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται

στα γήπεδα Λαζοχωρίου. 
Πληροφορίες:

ΚατικαριδηςΜάριος6973054709
ΓκουργκουταςΘεοφάνης6973667697

ΚύπελλοΕλλάδας:
Δενέβγαλεντέρμπιηκλήρωση

τηςφάσηςτων«16»

ΗκλήρωσηγιατηνέκτηφάσητουΚυπέλλουδενέβγαλεντέρμπι.
Σε τρεις περιπτώσεις θα αναμετρηθούν ομάδες της Supel

League.ΟΠαναθηναϊκόςθαπαίξειμετονΒόλο,μετοπρώτοματς
να γίνεται στηΛεωφόρο. μΟΆρης θαφιλοξενήσει τονΟΦΗκαι η
ΛαμίατονΙωνικό.ΟΟλυμπιακόςκαιηΑΕΚέχουνθεωρητικάεύκολο
έργο.ΟιΠειραιώτεςθ’αναμετρηθούνμετονΛεβαδειακόκαιηΑΕΚ
με τηνΚηφισιά, ενώοΠΑΟΚθ’ αντιμετωπίσει τηνΑΕΛ.Η ομάδα
πουαναφέρεταιπρώτηείναιγηηπεδούχοςστονπρώτοαγώνα.

Ταζευγάρια:
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ
Άρης-ΟΦΗ
ΑΕΚ-Κηφισιά
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός-Βόλος
ΆγιοςΝικόλαος-ΑναγέννησηΚαρδίτσας
Λαμία-Ιωνικός
ΝίκηΒόλου-Παναιτωλικός
*Ταπαιχνίδιαθαείναιδιπλά.Οιημερομηνίεςτωνπαιχνιδιώνείναι

30/11,1-2/12/2021(πρώτηαγωνιστική),21-22-23/12/2021(δεύτερη
αγωνιστική).

*Νασημειωθεί ότι μετράει το εκτός έδρας γκολ,σεαντίθεσημε
ό,τιισχύειστιςευρωπαϊκέςδιοργανώσεις.

*Κάθεπαιχνίδι στοΚύπελλο στο εξής θα γίνεται με τη χρήση
VAR.

Ο διαιτητής Γιώργος Βρέσκας που έχει
καταγωγήαπό τηνΗμαθίααλλά τα τελευταία
χρόνιαανήκειστονΣύνδεσμοΔιαιτητώνΠιερί-
ας,ορίστηκενασφυρίξειτοΚυριακάτικοεντός
έδραςματς τηςΒΕΡΟΙΑΣμε τονΟλυμπιακό
Βόλου,γιατην3ηαγωνιστικήτηςSL2.

Βοηθοί τουθα είναι οιΚορωνάς (Πειραιά)
καιΔίπλαρος(Καρδίτσας),ενώ4ηδιαιτητήςη
καΤσιοφλίκη(Λάρισας).

Επίσης, οΗμαθιώτης διαιτητήςΜαλούτας
θα διευθύνει το Σαββατιάτικο ματς τουΗρα-
κλήμετονΠΑΟΚΒ’.

Αναλυτικά:
SuperLeague2–3ηαγωνιστική
Κυριακή21/11–15:00
Βόρειος όμιλος
Ολυμπιακός Β-ΑΕΛ (Σάββατο 20/11 –

15:00)
Διαιτητής:Κουκουλάς(Λέσβου)
Βοηθοί: Δέτση (Αθηνών), Δημόπουλος

(Δυτ.Αττικής)
4ος:Μπαϊρακτάρης(Αθηνών)

Πανσερραϊκός-ΑΟΤρίκαλα(Σάββατο20/11
–15:00)

Διαιτητής:Αγγελάκης(Μακεδονίας)
Βοηθοί:Τοροσιάδης,Κουφός(Μακεδονίας)
4ος:Τακίδης(Κιλκίς)

Ηρακλής-ΠΑΟΚΒ(Σάββατο20/11–15:00)
Διαιτητής:Μαλούτας(Ημαθίας)
Βοηθοί: Παραφέστας (Λάρισας), Χριστο-

δούλου(Ημαθίας)
4ος:Λεωνίδας(Τρικάλων)

Βέροια-ΟλυμπιακόςΒόλου
Διαιτητής:Βρέσκας(Πιερίας)
Βοηθοί:Κορωνάς(Πειραιώς),Δίπλαρης

(Καρδίτσας)
4ος:Τσιοφλίκη(Λάρισας)

ΑπόλλωνΠόντου-ΝίκηΒόλου
Διαιτητής:Αλάμπεης(Αθηνών)
Βοηθοί:Τσακίρης,Χατζηνάκος(Δράμας)
4ος:Τσοπουλίδης(Ξάνθης)
Παρατηρητής:Λέφας(Πιερίας)

ΑναγέννησηΚαρδίτσας-ΑλμωπόςΑριδαίας
Διαιτητής:Κατοίκος(Αθηνών)
Βοηθοί: Καλαμπόκης (Αιτ/νίας), Τοροσιά-

δης(Μακεδονίας)

4ος:Ματσούκας(Αιτ/νίας)

Πιερικός-Καβάλα
Διαιτητής:Τσιμεντερίδης(Κοζάνης)
Βοηθοί: Ζίρδας (Αθηνών), Αναστασίου

(Θεσσαλίας)
4ος:Καλατζής(Θεσσαλίας)

Ξάνθη-Θεσπρωτός
Διαιτητής:Τσιάρας(Καβάλας)
Βοηθοί: Νατσιόπουλος (Μακεδονίας),

Μπαλιάκας(Κοζάνης)
4ος:Γιουματζίδης(Πέλλας)
Ρεπό:ΑπόλλωνΛάρισας

Νότιος όμιλος
Αιγάλεω-ΟΦ Ιεράπετρας (Σάββατο 20/11

–15:00)
Διαιτητής:Μέγας(Πιερίας)
Βοηθοί: Βεργέτης (Αργολίδας), Κοττώρος

(Δωδ/νήσου)
4ος:Βεργέτης(Αρκαδίας)

Ηρόδοτος-Ζάκυνθος (Σάββατο 20/11 –
18:00)

Διαιτητής:Δραγάτης(Ανατ.Αττικής)
Βοηθοί: Χρηστάκος (Πειραιώς), Ισσά (Α-

θηνών)
4ος:Νικολάου(Αθηνών)

Λεβαδειακός-Χανιά (Σάββατο 20/11 –
15:00)

Διαιτητής:Τσέτσιλας(Γρεβενών)
Βοηθοί:Νηδριώτης (Αθηνών), Γεωργακό-

πουλος(Πειραιώς)
4ος:Τσουκαλάς(Αθηνών)

Ρόδος-Διαγόρας
Διαιτητής:Πουλόπουλος(Πειριαιώς)
Βοηθοί:Οικονόμου(Δυτ.Αττικής),Νικολά-

ου(Αθηνών)
4ος:Ντάουλας(Δυτ.Αττικής)

Επισκοπή-Αστέρας Βλαχιώτη (Σάββατο
20/11–15:00)

Διαιτητής:Βάτσιος(Δυτ.Αττικής)
Βοηθοί:Βιντσεντζάτος(Ανατ.Αττικής),Τσο-

λακίδης(Αθηνών)
4ος:Τσαμούρης(Πειραιώς)

Κηφισιά-Εργοτέλης (Σάββατο 20/11 –
15:00)

Διαιτητής:Πολυχρόνης(Πιερίας)
Βοηθοί:Δασκαλομαρκάκης (Ρεθύμνου),

Μανάσης(Τρικάλων)
4ος:Καδδάς(Αχαΐας)

ΑΕΚ Β-Καραϊσκάκης (Σάββατο 20/11 –
15:00)

Διαιτητής:Τσαγκαράκης(Χανίων)
Βοηθοί:Αναστασάκης (Χανίων),Κακαφώ-

νης(Αχαΐας)
4ος:Ψύχουλας(Βοιωτίας)

Καλαμάτα-Παναθηναϊκός Β (Σάββατο
20/11–15:00)

Διαιτητής:Φίτσας(Πρέβεζας/Λευκάδας)
Βοηθοί:Τριαντάφυλλος (Κορινθίας), Καλ-

λής(Ανατ.Αττικής)
4ος:Αντωνίου(Αχαΐας)
Ρεπό:Καλλιθέα

Ο Βρέσκας σφυρίζει το ματς της ΒΕΡΟΙΑΣ
με τον Ολυμπιακό Βόλου!
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ΕΠΣΗ
Ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική 

της προημιτελικής φάσης
του Κυπέλλου

Ολοκληρώθηκεη1ηαγωνιστικήτηςπροημιτελικήςφάσηςτουΚυ-
πέλλουτηςΕΠΣΗμαθίαςδιεξήχθησαντηνΤετάρτη(10/11).

Σταδύοπαιχνίδια,ηΒέροιααναδείχθηκεισόπαλη1-1μετονΤρι-
πόταμο,ενώοΚοπανόςεπικράτησεμε2-1τουΜακροχωρίου.

ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ1-1
ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ–ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ2-1
Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ0-0(10/11)
ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ-ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ1-1(10/11)

ΕπαναληπτικοίΑγώνες
Τετάρτη1Δεκεμβρίου2021καιώραέναρξης2:30μ.μ.
ΓήπεδοΑγίαςΜαρίνας:Μ.ΑΛΕΞ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-Μ.ΑΛΕΞ.ΤΡΙ-

ΚΑΛΩΝ
ΓήπεδοΑγκαθιάς:ΝΙΚΗΑΓΚΑΘΙΑΣ-ΦΑΣΝΑΟΥΣΑ

Τετάρτη8Δεκεμβρίου2021καιώραέναρξης2:30μ.μ.
ΓήπεδοΤριποτάμου:ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΠΣΒΕΡΟΙΑ
ΓήπεδοΜακροχωρίου:ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΓΑΣΚΟΠΑΝΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός του εκτός έδρας τέρματος δεν
ισχύεικαιμετάτηνολοκλήρωσητουδεύτερουαγώνα,σεπερίπτωση
συνολικού ισόπαλου αποτελέσματος, ακολουθεί ημίωρηπαράταση
καιδιαδικασίατωνπέναλτιγιατηνανάδειξητουνικητή.

Toπρόγραμμα της 4ης αγω-
νιστικήςστοπρωτάθλημαVolley
League2021-22

4 η  α γω ν ι σ τ ι κ ή  ( 1 9 -
20/11/2021)

Volley LeagueΑνδρών - 4η
αγωνιστική

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου
2021

Ζηρίνε ιο 19.15 (ΕΡΤ-3):
Α.Ο.Π. Κηφισιάς -Α.Ο.Ν.Σ.Μί-
λων

Διαιτητές:Μυλωνάκης,Κυριο-
πούλου,Παρατηρητής: Ράπτης,
Επόπτες: Βαρατάσης, Κατσιά-
ρας,Γραμματεία:Εμμανοηλίδη.

Σάββατο20Νοεμβρίου2021
Βαρδινογιάννειο 17.00 (Live

Streaming ESAPTV):Ο.Φ.Η. -
Α.Π.Σ.ΦίλιπποςΒέροιας

Διαιτητές: Κουτσούλας,Αγγε-
λίδης, Παρατηρητής: Βλαχάκης,
Επόπτες: Σπαντιδάκη, Κόκκας,
Γραμματεία:Αβραμοπούλου.

Μ. Μερκούρη 17.00 (ERT
Fl ix):  Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. -

Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος,Ονό-

πας,Παρατηρητής:Γεωργουλέας,
Επόπτες:ΓεωργιάδηςΣτ.,Κατερ-
λή,Γραμματεία:Θεοδωρίδου.

Αγ .  Θώμα  20 .00  (L i ve
StreamingESAPTV):Παναθηνα-
ϊκόςΑ.Ο. -Α.Ο.ΦοίνικαςΣύρου
ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Βου-
δούρης,Παρατηρητής: Γεωργό-
πουλος, Επόπτες: Παπαγιαννό-
πουλος, Χατζηβασιλείου, Γραμ-
ματεία:Παπασηφάκη.

Volley League 2021-22
Toπρόγραμματης4ηςαγωνιστικής.Ο.Φ.Η-Φίλιππος

Χωρίς νικητής 
έληξε το ντέρ-
μπι – όπως 

εξελίχθηκε – στην 
Νάουσα ανάμεσα στον 
Ζαφειράκη και τον 
Αερωπό Εδεσσας στον 
εξ αναβολής αγώνα 
για την 7η αγωνιστική 
της Handball Premier, 
με τις δύο ομάδες να 
μοιράζονται από έναν 
βαθμό μετά το ισόπαλο 
22-22.

ΜετονΓιώργοΘεοδωρόπου-
λο να σκοράρει τα μισά τέρμα-
τα του Ζαφειράκη οι Ναουσαί-
οι κατάφεραν να διατηρηθούν
μέσαστο ματς – δείχνοντας να
ξεπερνούν και τα προβλήματα
πουδημιούργησεηαποχήλόγω
κρουσμάτων – ακόμη κι όταν ο
Αερωπός ξέφυγε με τρία γκολ
στο40’.

ΟιΕδεσσαίοιήταναυτοίπου
βρέθηκανμετηνπλάτηστοντοί-
χομετάτογκολτουΚανιζάιδυό-
μιση λεπτά πριν το τέλος που

έκανετο22-21γιατονΖαφειρά-
κη,αλλάοουκρανόςπεριφερει-
ακόςΣτάνισλαβΠετρίτσκομε το
δεύτεροπροσωπικό τέρμα του
ισοφάρισεστο τελικό 22-22 ένα
λεπτόπριντοτέλος.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ –
ΑΕΡΩΠΟΣΕΔΕΣΣΑΣ22-22

Τα5λεπτα:2-1,4-3,7-5,9-8,
10-10, 12-11 (ημχ.), 14-15, 14-

17,17-18,19-19,21-21,22-22
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ (Κ.Δεληγιάν-

νης):Μαυροδουλάκης, Κανιζάι
2,Πίτος3,Θεοδωρόπουλος11,
Δασκαλόπουλος,Γαλίτης, Πινα-
κούδης,Λε Πεγιέ, Τσάτσας 2,
Τζουβάρας,Μπουμπουλέντρας,
Ρότζιος 3, Τσαγκεράς 4, Τσου-
καλάς

ΑΕΡΩΠΟΣ (Αλ. Ταρινίδης):

Αθανασίου, Τσέλιος, Μήγγας
1, Κράλλης 3,Μπουτκάρης 4,
Βέρεμτσουκ, Μαυρόπουλος,
Λιόφης,Μαρίνος, Πετρίτσκο 2,
Μποκάρεφ6,Κυριάκου3,Ταρα-
μονλής, Γιαννούσης, Γερμάσε-
βιτς3,Κρίβιτς

Διαιτητές: Τζαφερόπουλος –
ΛινάρδοςΔίλεπτα: 6-3 Πέναλ-
τι:3/4-3/5

Χαντμπολ
Ισοπαλία του Ζαφειράκη με Αερωπό Έδεσσας 22-22

ΟΠορτογάλοςΦάμπιο Βερίσιμο είναι ο
εκλεκτός τηςΚΕΔ για να διευθύνει το μεγά-
λο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής τηςSuper
League Interwetten μεταξύ τηςΑΕΚ και του
Ολυμπιακού, ενώ ξένος διαιτητής ορίστηκε
καιγιατοματςτουΆρημετονΠΑΣ.

Διαιτητής από τηνπρώτη κατηγορία της
UEFAθαβρεθεί τοβράδυ τηςΚυριακήςστο
ΟΑΚΑγιατησπουδαίααναμέτρησητηςΑΕΚ
με τονΟλυμπιακό (21/11, 19:30,COSMOTE
SPORT 1HD και LIVE SPORT24), με την
ΚεντρικήΕπιτροπήΔιαιτησίαςναεπιλέγειτον
ΠορτογάλοΦάμπιοΒερίσιμο για την κόντρα
κορυφής κιτρινόμαυρων και ερυθρόλευκων
στοπλαίσιο της10ηςαγωνιστικής τηςSuper
LeagueInterwetten.

Οέμπειροςρέφεριθαέχειστοπλευρότου
τουςσυμπατριώτες τουΖεσούςκαιΜότακαι
στοVARθα είναι οιΜάρτινς καιΚωσταράς,
ενώαξίζει νασημειωθείπωςξένοςδιαιτητής
επιλέχτηκενασφυρίξεισεέναακόμαματςτης
αγωνιστικής, με τον ΙσραηλινόΡεϊνσρέιμπερ
νατοποθετείταιστοΆρης-ΠΑΣΓιάννιναπου
θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το
βράδυτουΣαββάτου(20/11).

Αναλυτικάοιδιαιτητέςτης10ηςαγωνιστικής:

Σάββατο20Νοεμβρίου
15.00ΒΟΛΟΣ–ΟΦΗ
Διαιτητής:Μανούχος(Αργολίδας)
νταφύλλου(Αρκαδίας)
19.30ΑΡΗΣ–ΠΑΣΓΙΑΝΝΙΝΑ

Διαιτητής:Ρεϊνσρέιμπερ(Ισραήλ)
19.30ΙΩΝΙΚΟΣ–ΑΣΤΕΡΑΣΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διαιτητής:Καραντώνης(Ημαθίας)
17.15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ

ΣΜΥΡΝΗΣ
Διαιτητής:Γκορτσίλας(Μακεδονίας)
19.30ΑΕΚ–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Διαιτητής:Βερίσιμο(Πορτογαλία)
19.30ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ–ΠΑΟΚ
Διαιτητής:Ευαγγέλου(Αθηνών)

Δευτέρα22Νοεμβρίου
19.30ΛΑΜΙΑ–ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Διαιτητής:Kουμπαράκης(Κυκλάδων)
Βοηθοί:Κουρομπύλια (Δ.Αττικής),Φωτό-

πουλος(Αθηνών)

ΟΠορτογάλοςΒερίσιμοδιαιτητής
στοΑΕΚ-Ολυμπιακός
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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.

Παρασκευή 19-11-2021

13:30-17:30 ΠΙ-

ΣΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-

ΩΣ2023310-23416

21:00-08:00 ΠΑ-

ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38

23310-29551

Φαρμακεία

ΓράφειοΝίκοςΤσιαμούρας

ΤοΜητσικέλι υψώνεται ανάμε-
σαστουςμεγαλοπρεπείςορεινούς
όγκουςτηςΠίνδου,  στησλάβικη
γλώσσασημαίνει ΄΄φωλιά αρκού-
δας’’.

Σταβόρειαπερικλείεταιαπότο
όροςΤύμφη, στα ανατολικά από
τοόροςΛάκμοκαισταδυτικάκα-
ταλήγει στο οροπέδιο των Ιωαν-
νίνων.

Στουςπρόποδες τουβρίσκεται
ηλίμνητωνΙωαννίνωνκαιτοσπή-
λαιοτουΠεράματος.

Φύγαμεαπό τηνπόλη τηςΒέ-
ροιας , στις 6 +30  πρωινό Κυ-
ριακής.

Διαδρομή Κοζάνη-Σιάτιστα
-Γρεβενά-Γιάννενα.Mετάαπόμια
διαδρομήμιάμισηςώραςφάνηκεη
νύμφητηςλίμνηςΠαμβώτιδας.

Μπήκαμε στα Γιάννενα, μια
πόλημεπλούσιαπολιτιστικήπα-
ράδοση. Ξεχωριστή θέση κατέχει
η λίμνηΠαμβώτιδα.Έχουν ανα-
φερθεί κατάκαιρούςδιάφορες εκ-
δοχέςγιατηνονομασίατηςπόλης
.Από τοναυτοκράτορα Ιουστινια-
νό, από το μοναστήρι τουΑγίου
Ιωάννου τουΠροδρόμου, από το
όνομα της κόρης τουΒελισάριου
Ιωαννίνα, στρατηγού του Ιουστι-
νιανού.

Οι ανθρώπινες δραστηριότη-
τες στηνπεριοχή εντοπίζονται α-
πό τηνΠαλαιολιθική εποχή ( 38
χιλιάδες χρόνια π.Χ.).Βρέθηκαν
λίθινα εργαλεία στο σπήλαιο της
Καστρίτσας.

Επίσηςβρέθηκανρωμαϊκά ευ-
ρήματα αλλά όχι ευρήματαπρω-
τοβυζαντινών χρόνων.Διάφοροι
επιδρομείςπέρασαναπό τηνπε-
ριοχή ,όπως Βούλγαροι, Σλάβοι,
Νορμανδοί.Το1453οιΟθωμανοί
κατέλαβαντηνπόλημεπολιορκη-
τήτονΣινάνΠασά.21Φεβρουα-
ρίου το 1913 απελευθέρωση της
πόληςαπότονΕλληνικόστρατό.

Τον Νοέμβριο και τονΔεκέμ-
βριο του 1940 δέχτηκε βομβαρ-
δισμούς από τους Ιταλούς με
ανθρώπινες και υλικές απώλειες.
ΤοΠάσχα του 1941 υπήρξε βομ-
βαρδισμός της πόλης από τους
Γερμανούς.

Οι Γερμανικές θηριωδίες συ-
νεχίστηκαν στην περιοχή με τις
πιογνωστές,στοχωριόΛιγκιάδες
στις3Οκτώβρητο1943αλλάκαι
σταχωριάτουΖαγορίου.

Αφήσαμε τα Γιάννενα  καιπή-
ραμε τον δρόμοπου οδηγεί στο
χωριόΛιγκιάδες . Περάσαμε το
σπήλαιοτουΠεράματοςπουαπο-
καλύφθηκετο1940.

Ανεβαίνουμε τους πρόποδες
του όρουςΜητσικέλι, ανεβαίνο-

νταςψηλότερα αποκαλύπτεται ό-
λη η ομορφιά τηςπόλης  και  το
νησάκι τηςκυράΦροσύνης , εδώ
σκοτώθηκε και μετά αποκεφα-
λίστηκε οΑλή Πασάς από τους
Οθωμανούς, τον Ιανουάριο του
1822.

Πλησιάζουμε στον ορεινό  οι-
κισμό τωνΛιγκιάδων. Εδώ στις
3Οκτωβρίου 1943 οι κατακτητές
Γερμανοί έκαψαν το χωριό για α-
ντίποινα .Από τους86 κατοίκους
πουβρίσκοντανεκείνητημέρα,οι
82δολοφονήθηκαν.

Μόνο4επέζησαν.ΟιΛιγκιάδες
εκείνη την εποχή είχαν 327 κα-
τοίκους43 σπίτια και 57 καλύβες
πυρπολήθηκαν, μόνο η εκκλησία
και τοσχολείο γλύτωσαναπό την
φωτιά και αυτό  έπειτα από τις
υπεράνθρωπεςπροσπάθειες των
κατοίκων που επέζησαν ,επέζη-
σαν γιατί έλειπαν για αγροτικές
δουλειέςστουςγύρωαγρούς.

Ένας από τους επιζήσαντες
ο μικρόςΠαναγιώτηςΜπάμπου-
σκας την ημέρα τηςσφαγήςήταν
10 μηνών.Ένας Γερμανόςστρα-
τιώτης του τρύπησε τηνπλάτημε
την ξιφολόγχη,ωστόσο κατάφερε
ναεπιβιώσει.

Τον βρήκαν ναπροσπαθεί να
θηλάσειαπότοπαγωμένοστήθος
τηςνεκρήςμητέραςτου.

Οι Γερμανοί έκαναν λόγο για
΄΄ασθενήεχθρικήαντίσταση΄΄,κάτι
πουδενπροκύπτειαπόπουθενά.

Τιμωρήθηκε κανείς για την
σφαγήτωνΛιγκιάδων;;;

Ήταν αντίποινα για τον θάνα-
το ( από αντιστασιακές ομάδες
) του αντισυνταγματάρχη Γιόζεφ

Ζάλμινγκερ σκληρού ναζιστή και
προσωπικού φίλου τουΑδόλφου
Χίτλερ.ΤηνημέραεκείνηοΓερμα-
νόςαξιωματικόςμαζίμετονοδηγό
του,έπεσανσεοδόφραγμαανταρ-
τών,οιοποίοιτουςσκότωσαν.

ΗεντολήτουΓερμανούδιοικη-
τή για τα αντίποινα ήταν. ΄΄Εκδι-
κηθείτε την ειδεχθήδολοφονίαμε
μια αμείλικτη επιχείρησηαντεκδί-
κησης σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων
απότοσημείοτέλεσηςτης΄΄.

Δράστες του ολοκαυτώματος
ήτανοικαταδρομείςτηςμεραρχίας
΄΄Εντελβάϊς΄΄που είχεπρωταγωνι-
στήσεισεπολλάεγκλήματαπολέ-
μουστηχώραμας.

Συνολικά έχασαν τη ζωή τους
82 κάτοικοι. 34 ήταν παιδιά, 37
γυναίκεςκαι11ηλικιωμένοι.

Φέτος συμπληρώθηκαν 78
χρόνια από την ημέρα που τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής
σκόρπισαντονθάνατοκαιτηφω-
τιά. Παρών και ο μοναδικός επι-
ζών της Γερμανικής θηριωδίας ,
ΠαναγιώτηςΜπαμπούσκας.

Φθάσαμεστον ορεινό οικισμό.
Συνεχίζουμε για το ορειβατικό κα-
ταφύγιο τουσυλλόγου ορειβατών
Ιωαννίνων, κτισμένο σε υψόμε-
τρο1280μέτρων.

Αφήσαμε τααυτοκίνητα,προε-
τοιμασίαγιαανάβαση.Mετονσά-
κο στονώμο και τα απαραίτητα
φύγαμε από το ορειβατικό κατα-
φύγιο, προσπερνάμε τον ασφαλ-
τόδρομοπουανηφορίζεικαιαυτός
προς τηνκορυφή .Περνάμεστην
απέναντιπλευρά του δρόμου και
ακολουθούμετομονοπάτιπουξε-
κινάειαπόεκεί,δίπλαστηβρύση.

Ηβλάστησητουβουνούδιαφέ-
ρει, η νότια πλευράπου είμαστε
τώρα εμείς ,( γυμνή από δένδρα
),καλύπτεταιαπόπουρνάρια,ρεί-
κια, κουτσουπιές, άρκεθους και
φρύγανα.

Η βόρεια πλευρά απόπυκνά
δάση,μεβελανιδιέςαλλάκαιμαυ-
ρόπευκα, μακεδονικά έλατα, λίγες
οξιές, πλατάνια, σκλήθρα, φρά-
ξους,σφενδάμιακαιιτιές.

Αποτελεί σημαντικό πέρασμα
για την ορνιθοπανίδα.Χρυσαετοί,
φιδαετοί, γερακίνες, σαϊνια. Πε-
λαργοί, μπεκάτσες, ορτύκια,φάσ-
σες,τρυγόνια,μπούφοι,κ.α.

Ζαρκάδια,αγριόγατοι,αγριό-
χοιροι,αλεπούδες,κουνάβια,νυφί-
τσες,σκίουροι,λαγοί και διάφορα
τρωκτικά.

Ορειβατούμε,ανεβαίνουμε,μό-
νοιεμείςκαιηαγριάδατηςφύσης.
H ομίχλη ολούθε και απλώνεται
καιμαςχαλάειτηδιάθεση,θαμας
κρατήσει συντροφιάμέχρι και την
κορυφή και θα μας δυσκολέψει
αφάνταστα.

Φθάσαμε στην κορυφή μετά
απόμιαπορείαανηφορικήκαιδύ-
σκολη χωρίς καθόλου ορατότητα.
Δεν μπορέσαμε να θαυμάσουμε
τηνεκπληκτικήθέαπροςταδάση
τοΖαγορίου,τηνχαράδρατουΒί-
κου, τη λίμνηΠαμβώτιδα και την
πόλητωνΙωαννίνων.

Επιστροφή…………
Απομεσήμερο και ηπόλη της

Βέροιας γεμάτη από κόσμο στις
καφετέριες.

Συγχαρητήριασεόλητηνομά-
δα,άλλημιαμέραγεμάτηορειβα-
σίαπήρετέλοςμεεπιτυχία!

Με τους Ορειβάτες Βέροιας στο ΜητσικέλιΔιαιτητές – Κομισάριοι 
Γ’ Εθνικής Ανδρών 

(21/11) Αετοί Βέροιας - 
Ανατόλια στην Καστοριά 

ο ΑΟΚ

Σταπλαίσια της 4ηςαγωνιστικής οιΑετοίΒέροιας υποδέχο-
νταιστοΔΑΚΔ.Βικέλας τηνΚυριακή21Νοεμβρίου τηνομάδα
ΑνατόλιααπότηνΘεσ/νίκηκαιοΑΟΚθαπαίξειστηνΚαστοριά
μετηντοπικήομάδα

5οςΌμιλος(4ηαγωνιστική)
Κυριακή21Νοεμβρίου
Βικέλας17.00ΑετοίΒέροιας-ΑνατόλιαΤοπαλίδης-Καρυπίδης

Ι.(Ντόγκας)

Καστοριάς17.00Καστοριά-ΒέροιαΠαπαθανασίουΣτ.-Κώνης
(Βόντζας)

11οΔημ. Ευόσμου 15.00ΔΕΚΑ-Ναύαρχος Βότσης Πράτ-
τος-Ντόντης(Δροσόπουλος)

Ιβανώφειο 17.00 Γαλάζιοι ΚΟΘ-Ίκαροι Γιαννιτσών Νέδο-
γλου-Καντζουρίδης(Τοζακίδης)

Φλώρινας 17.00Αριστοτέλης-ΑριδαίαΧατζηχαρίσης-Λυγού-
ρας(Πλεξίδας)

ΤοΑλεξανδρινό μίτινγκπου διεξήχθηφέ-
τος στηνΑλεξάνδρειαΗμαθίας σημείωσε ε-
πιτυχίακαιαυτότοαναβάθμισεστοκαλεντά-
ρι τουΣΕΓΑΣ το 2022.Ήταν μια σημαντική
προσπάθειαπουδιοργανώθηκεαπότηνΕΑΣ
ΣΕΓΑΣΚεντρικήςΜακεδονίας, τον ΓΑΣΑλε-
ξάνδρεια, τονΔήμοΑλεξάνδρειας-ΚΕΔΑ και
τηνΠεριφερειακήΑυτοδιοίκησηΗμαθίας.

Ακόμηπιο θετικό ήταν το ανακατασκευα-
σμένο Στάδιο τηςπόλης, έναπολύ όμορφο
γήπεδο, ικανό ναφιλοξενήσει μίτινγκστίβου.
Αυτόήτανπουέκανεκαι τονΣΕΓΑΣναανα-
βαθμίσει τομίτινγκ για του χρόνου και να το
βάλει στην κατηγορία national permit. Εκτός
απροόπτουτο2οΑλεξανδρινόμίτινγκθαδιε-
ξαχθείστις18ΜαΐουστηνΑλεξάνδρεια.Ένας
αγώναςπου γίνεται στη μνήμη του Γιώργου
Πάντου, ενός ανθρώπουπουπρόσφερε για

πολλές δεκαετίεςστοναθλητισμό τηςπεριο-
χήςκαιέφυγεξαφνικάφέτοςαπότηζωήχτυ-
πημένος από τονCovid-19.Ένας από τους
ανθρώπουςπου «τρέχουν» τον αγώνα είναι
καιογιοςτου,οπροπονητήςΘωμάςΠάντος.

Ν’ αναφέρουμε ότι το 1o Αλεξανδρινό
μίτιγκ είχεδιεξαχθείστις11 Ιουνίουκαι είχαν
σημειωθεί αρκετές καλές επιδόσεις,παρά το
γεγονόςότι στομεγαλύτερομέροςδεν είχαν
βοηθήσειοικαιρικέςσυνθήκες.

Αναβαθμίζεται σε National Permit το Αλεξανδρινό μίτινγκ,
που πάει για 18 Μαΐου 2022
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Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής 
Παρέμβασης «Έρασμος»

To ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί 
θερμά την κ. Μαρία Ιωσηφίδου για τη δωρεά ποσού 100€ προς ενίσχυση 
του έργου μας.  

Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά απέναντι στον «Έρασμο» αποτελεί 
σημαντική ευεργεσία προς ευάλωτα άτομα ή ομάδες που συνδράμουμε, 
αποδίδοντας άμεσα οφέλη και καρπούς στον καθημερινό αγώνα μας για 
την προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων σε μια καλύτερη ποιό-

τητα ζωής!    
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 

-2020). 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο)
Με τιμή για το ΔΣ 

Η Πρόεδρος
Γεωργία Φωστηροπούλου

Πρώτη Γενική Συνέλευση 
και αρχαιρεσίες, 

στην Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Ακτινιδίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου» με 
διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΑ» για την επόμενη πενταετία εξέλεξε ομόφωνα η 1η Τακτική Γενική 
Συνέλευση των εταίρων που πραγματοποιήθηκε υβριδικά (11.10.21).

Η ΕΔΟΑ συστάθηκε ως Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΑΜΚΕ) σε συ-
νέχεια της πρωτοβουλίας αντιπροσωπευτικών παραγωγών και τυποποιητών/διακινητών 
υπό τον συντονισμό και την υποστήριξη του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, για ίδρυση και 
αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακτινιδίου. 

Στην ΕΔΟΑ συμμετέχουν, πέραν του ίδιου του ΣΕΒΕ, 23 παραγωγοί και τυποποιητές-δι-
ακινητές που εκπροσωπούν σημαντικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής, τυποποίησης 
και εμπορίας-διακίνησης ακτινιδίου.

Μετά και τη συγκρότησή του σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑ - που θα 
καταθέσει και τον φάκελο για την αναγνώριση της ΕΔΟΑ ως Εθνικής ΔΟ από το ΥΠΑΑΤ - 
απαρτίζεται από τους:  

Πρόεδρος - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΟΣ (εκπρόσωπος της ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ Α-
ΒΕΕ)

Αντιπρόεδρος - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ (εκπρόσωπος του ΑΣΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΝΕΣΤΟΣ»)
Οικονομικός Επόπτης - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ (εκπρόσωπος της ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑ-

ΝΟΥΣΗ ΑΕ)
Μέλος ΔΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΣΗΣ (εκπρόσωπος της ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ)
Μέλος ΔΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ (εκπρόσωπος της ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΥΦΙ ΑΕ-ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ)
Στη ΓΣ συζητήθηκαν επίσης επίκαιρα θέματα του κλάδου, εκτιμήσεις για τη συγκομιδή 

και την εμπορική περίοδο 2021-2022, άνοιγμα νέων αγορών για το ελληνικό ακτινίδιο από 
το ΥΠΑΑΤ με τη συνεργασία του ΥΠΕΞ και η εκπροσώπηση από την ΕΔΟΑ του ελληνι-
κού ακτινιδίου στην κορυφαία διεθνή εκδήλωση του κλάδου, το ΙΚΟ CONFERENCE 2021 
(13.10.21, με τηλεδιάσκεψη).

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: 
Ζήτημα ευρωπαϊκής αξιοπρέπειας 

επανένωση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων 

με τις οικογένειές τους
Ενημερωτικό σημείωμα σε όλους τους Ευρωβου-

λευτές απέστειλε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δι-
εθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κα Άννα Μισέλ Ασημα-
κοπούλου, με αφορμή την επίσημη έκθεση, με τίτλο 
«Υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση και προστα-
σία των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα», που 
δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, η 
οποία αποτυπώνει το χαμηλό επίπεδο αλληλεγγύης 
που επιδεικνύουν μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη της 
Ένωσης, στο ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευ-
των ανηλίκων προσφύγων.

Συγκεκριμένα, η κα Ασημακοπούλου επικαλείται 
στοιχεία της έκθεσης, τα οποία αναφέρουν ότι για 
το 2020, τα 3/4 όλων των αιτημάτων οικογενειακής 
επανένωσης ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα 
απορρίφθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, επισήμανε στην ενημέρωσή της ότι η προστασία των ασυνόδευτων 
παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτο καθήκον όλων των κρατών-μελών.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση στα 
ζητήματα της ασφάλειας και της διαχείρισης της μετεγκατάστασης των ασυνόδευτων ανηλίκων, με 
δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, η κα Ασημακοπούλου καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους Ευ-
ρωβουλευτές να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν στην προστασία και μετεγκατάστασή τους στα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Τέλος, η κα Ασημακοπούλου επανέλαβε αυτό που είχε τονίσει και πριν από δύο χρόνια σε 
ομιλία της, για την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στα ελληνικά νησιά, σχετικά με τα ασυνό-
δευτα παιδιά: «Αν δεν μπορεί να συμφωνήσει η Ευρώπη για το πώς να διαχειριστεί ασυνόδευτα 
ανήλικα, τότε δεν ανησυχώ για την ενότητά μας. Ανησυχώ για την αξιοπρέπειά μας». 

«ΕΡΑΣΜΟΣ»: Θεματική εβδομάδα με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Πα-
ρέμβασης «Έρασμος» συνεπής 
στην αποστολή του για 14 συνα-
πτά έτη, στον καθημερινό αγώ-
να ενάντια στην κακοποίηση της 
γυναίκας, δίνει το δυναμικό του 
«παρών» και φέτος, όπως κάθε 
χρόνο, με τη διοργάνωση θεμα-
τικής εβδομάδας, με αφορμή την 
25 Νοέμβρη – Παγκόσμια Ημέρα 
για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών.

Σε συνεργασία με το «Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας», και υπό την αιγίδα των 
Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Α-
λεξάνδρειας θα διενεργηθούν ε-
νημερωτικές δράσεις σε κεντρικά 
σημεία των αντίστοιχων πόλεων, 
(βλέπε πρόγραμμα στην αφίσα) 
με διανομή έντυπου ενημερωτι-
κού υλικού.

Παράλληλα θα προβληθεί 
ταινία συναφούς περιεχομένου 
(«The Noir Project» του Γρηγόρη 
Βαρδαρινού), με θέμα την αγωνι-
ώδη προσπάθεια ενός 16χρονου 
αγοριού να σώσει τη μητέρα του 
από τα «νύχια» του αλκοολικού 
και χαρτοπαίχτη πατέρα του.  Θα 
ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση 
προβληματισμού αναφορικά με το 
φαινόμενο της έμφυλης βίας και 
των εκδοχών της, μεταξύ του κοινού και της επιστημονικής ομάδας του Συλλόγου μας, με αυστηρή 
τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων κατά της COVID19.

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

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο)
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  δ ι ό -
ροφο δ ιαμέρ ισμα,
1ος και 2ος όροφος
με εσωτερικη σκά-
λα, 170 τ.μ., 40 τ.μ.
βεράντες, περιοχή
παλα ιού  Νοσοκο-
με ίου,  δ ιαμπερές,
θέα, ντουλάπες ε-
ντοιχισμένες. Τιμή
διαπραγματεύσιμη.

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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Τηλ.:6973227521.
ΠΩΛΕ ΙΤΑ Ι  δ ι α μ έ -

ρ ι σμα  2ου  ορόφου ,

χωρ ί ς  ασα ν έ ρ ,  2Δ -
ΣΚ Α.Θ.  Κόπλαμ,  σε
ά ρ ι σ τ η  κ α τ ά σ τ α σ η ,

π ε ρ ι ο χ ή  Κ υ ρ ι ώ τ ι σ -
σ α ς  3 8 . 0 0 0  ε υ ρώ .
Τη λ . :  6 9 45  1 22583
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  οικό-
πεδο 700 τ.μ. στην
Αγ .  Βαρβάρα  σε
πλαγιά, με θέα τον
Αλ ι άκμονα ,  σ την
πλατ ε ί α  του  χω-
ρ ιού .  Πληρ .  Τηλ .
6981058526.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός
χέρσος 11.000 τ.μ.
στονΆγιο Γεώργιο,
θέση «ΣΥΚΙΕΣ» τι-
μή 15.000 ευρώ.
Τηλ.: 6945 122583,
Euromesitiki.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  κ εντρ ι -
κό Μεσιτ ικό γραφείο
στη Βέροια. Πληρ. τηλ.:
23310  63283 ,  ώρες
08.00-10.00.

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€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

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.).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση-εστιατόριο στο κέντρο
της Βέροιας, 120 τ.μ. με 10ετή επιτυχημένη και
ανοδικήπορείαστο χώρο της εστίασης,πλήρως
εξοπλισμένηκαιενεργήακόμα,λόγωπαράλληλης
απασχόλησης και αλλαγήςπροσωπικής κατάστα-
σης.Τηλ.:6987285364.



ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΓΚΑΡΑΖ
ΓΚΑΡΑΖ -ΑΠΟΘΗΚΗ

24 τ.μ., Καλλιθέα, Μιλτι-

άδου20,πόρταμεμηχα-

ν ισμό,  ρεύμα,  βαμμένο.

Τιμή ενο ικ ίου 50 ευρώ.

Τηλ.:6947073926.

ΑΝΟΙΞΕΩΣ 52 ενοικιά-
ζεται  γκαρσονιέρα, 1ος ό-

ροφος,σεπολύκαλήκατά-

σταση. Πληρ. τηλ.: 23310

24817.

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,Μητροπό-
λεως35,χώρος90τ.μ.περί-

που,με3χώρουςκαικουζινα,

W.C.,γιαεπαγγελματικήχρή-

σηήγιαδιαμέρισμα,3οςόρ.

Τηλ.: 6932471705&23310

21100.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυναίκα για
βαριά εργασία σε σπίτι να

βοηθάειΑμΕΑ.  Τηλ.: 6986

413837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  υπάλληλος
λογιστηρίου.Αποστολή βι-

ογραφικών στο e-mai l :

regivanelle@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνδρας ή
γυναίκαγιαεργασίασεπρα-

κτορείο ΟΠΑΠ στη Βέροια

για πλήρη απασχόληση.

Τηλ.:6944599858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακήβοηθός

για τη Βέροια. Πληρ. τηλ.:

2331125374.Ώρες γιαπλη-

ροφορίες:6.00π.μ.-9.00μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1)Μηχανικός
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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.



αυτοκινήτων, ηλεκτρολό-

γος αυτοκινήτων απο ε-

πιχείρηση στη Βέροια για

πλήρη απασχόληση. 2)

Οδηγός ταξί για πλήρη α-

πασχόληση. Τηλ. επικοι-

νωνίας: 2331071553 &

2331062900. Ώρες επικοι-

νωνίας::9:30με18:30.

ZHTEITAI κοπέλα και
άνδρας,από25–40ετών,

γιαεργασίασεΠρατήριοΥ-

γρώνΚαυσίμων, μεπλήρη

απασχόληση.Ώρες επικοι-

νωνίας17.00έως21.00και

στοτηλ.6977207525.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη
φροντίδα ηλικιωμένων  για

όλο το 24ωρο. Τηλ.: 6993

678697.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ μεπολυετή

εμπειρίασε μεγάλαφροντι-

στήρια,παραδίδειμαθήματα

Νεοελληνικής Γλώσσας και

ΛογοτεχνίαςσεμαθητέςΑ΄,

Β΄, Γ΄ ΓενικούΛυκείου και

ΕΠΑΛ.Τηλ.6979962003.

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
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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμα46τ.μ.,επίτηςοδούΕλ.Βενιζέ-
λου,περιοχήΑγίουΑντωνίου,Βέροια. 1ος όροφος, οικο-
δομής 1964, τριώνορόφωνυπέρ ισογείου,προσόψεως,
χωρίςασανσέρ.Ξεχωριστοίχώροιγια:κουζίνα,έναυπνο-
δωμάτιο,σαλόνι,χωλ,μπάνιο.ΗπρόσοψηεπίτηςΒενιζέ-
λουδιαθέτειμπαλκόνιστοοποίοβλέπουνέναπαράθυρο
καιμίαμπαλκονόπορτα.35.000ευρώ.Χρίζειανακαίνισης.
Τηλέφωναεπικοινωνίας:6974191579,6973015833.



Επιλεγμένα επισκέψιμα οινοποιεία της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας και του Κιλκίς είχε την ευκαιρία να 
επισκεφτεί ο δημοσιογράφος-οινολόγος Mathieu Doumenge για το γαλλικό περιοδικό “Terre de Vins”. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (fam-trip) που συνδιοργάνωσε η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και την Ένωση Οινοποιών Βο-
ρείου Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. Γαλλίας.

Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο φιλοξενούμενος οινολόγος και δημοσιογράφος  του έγκριτου περιοδικού 
οίνου “Terre de Vins”  Mathieu Doumenge είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την οινική παράδοση 
της Κεντρικής Μακεδονίας και να γευτεί τα τοπικά κρασιά και την παραδοσιακή τοπική κουζίνα, μέσα α-
πό γεύματα και δείπνα που παρατέθηκαν 
στα οινοποιεία καθώς και σε εστιατόρια 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, ο κ. 
Doumenge ήρθε σε επαφή με τον πολιτι-
στικό πλούτο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς  επισκέφτηκε τον αρ-
χαιολογικό χώρο και το Μουσείο στις Αι-
γές και τα Βυζαντινά μνημεία UNESCO της 
Θεσσαλονίκης.

“Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία 
προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας στο 
γαλλικό κοινό, καθώς μέσα από τέτοιες θε-
ματικές δράσεις συνδυάζοντας τον οινοτου-
ρισμό με το εξαιρετικό πολιτιστικό απόθεμα 
της Κεντρικής Μακεδονίας, προβάλλουμε 
τον τόπο μας με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, ενόψει και της επερχόμενης, πολλά υ-
ποσχόμενης για τον τουρισμό νέας χρονιάς. 
Τα επισκέψιμα οινοποιεία μας και το πολύ 
ποιοτικό κρασί της Κεντρικής Μακεδονίας 
αποτελούν την καλύτερη δυνατή προβολή 
για να αναδειχθεί ο τόπος μας ως ένας α-
νταγωνιστικός προορισμός οινοτουρισμού 
και μάλιστα σε μια αγορά όπως η Γαλλία”,  
δήλωσε σχετικά ο Τομεάρχης Τουρισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέ-
ξανδρος Θάνος.
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P Σήμερα, προσφορά από τη 
στήλη, οι μεγάλες αλήθειες. Πέστο 
ψέματα…

 
P Σε μια σχέση πάντα το ένα 

μέλος έχει δίκιο και το άλλο είναι 
άντρας.

 
P Οι γυναίκες δεν κρατάνε κα-

κία. Απλώς θυμούνται τα πάντα, για 
πάντα.

 
P Τα παλιά τα χρόνια πα-

ντρευόμασταν για το μπάτσελορ 
πάρτι πριν και το γλέντι μετά.

 
P Πλέον ούτε στα όνειρά μας 

η γυναίκα των ονείρων μας.
 
P Είμαστε η γενιά που έβαλε 

στην πόλη ταΐστρες για τα αδέ-
σποτα. Η επόμενη γενιά λογικά 
θα βάζει ουρητήρια και αφοδευ-
τήρια.

 
P Επίσης, είμαστε η γενιά που 

μέχρι τις 10 το πρωί έχουμε ήδη 
πιει δύο καφέδες, για να έλθουν τα 
νεύρα μας στα επιθυμητά επίπεδα.

 
P Η υπομονή θα έπρεπε να βγαίνει και σε 

φάρμακο.
 
P Η πεθερά μου μού κάνει μούτρα γιατί 

μπερδεύομαι στα οικογενειακά μου.

 
P Θα είχα κι εγώ κορμάρα, αλλά με κέρδι-

σε η καρμπονάρα.
 
P Έκανα μια εβδομάδα δίαιτα και το μόνο 

που έχασα ήταν το χαρτί όπου την είχα γραμμένη.
 
P-Τι εννοείς όταν λες ότι δεν χωράω στη 

ζωή σου;
-Χωρίζουμε!
-Μπα σε καλό σου και νόμιζα ότι πάχυνα!
 
P Και:
 Καθόταν ένας παππούς στην αυλή και κοίταζε 

τον μικρό του εγγονό να παίζει. Βλέπει τον εγγονό 
να βγάζει ένα σκουλήκι από την τρύπα, οπότε 
πηγαίνει και του λέει:

– Θα σου δώσω πέντε ευρώ αν μπορέσεις να 
ξαναβάλεις το σκουλήκι μέσα στην τρύπα από 
όπου το έβγαλες.

Το αγοράκι σκέφτηκε ότι είναι πολύ εύκολο, 
και έτσι προσπάθησε. Μετά από λίγο κατάλαβε 
ότι δεν γινόταν τίποτε έτσι. Έτρεξε μέσα πήρε τη 
λακ της γιαγιάς και ψέκασε το σκουλήκι. Το άφησε 
να στεγνώσει και μετά χωρίς δυσκολία το έχωσε 
πάλι στην τρύπα!

– Αυτό ήταν πολύ έξυπνο κόλπο, είπε ο παπ-
πούς. Πάρε τα 5 σου ευρώ!

Την επόμενη μέρα το αγόρι έπαιζε πάλι, και ο 
παππούς το πλησιάζει και του δίνει άλλα 5 ευρώ.

– Γιατί είναι αυτά; ρωτάει το αγόρι.
– Διότι και η γιαγιά σου πιστεύει ότι το χθεσινό 

ήταν πολύ έξυπνο κόλπο!

Κ.Π.

Ο Γάλλος οινολόγος και απεσταλμένος του περιοδικού  
“Terre de Vins” Mathieu Doumenge 

στα οινοποιεία της Κεντρικής Μακεδονίας 
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