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Βέροια «τον καιρό των 
τσιγγάνων»… ως πότε όμως;

  Δεν έχουν περάσει ούτε δύο μήνες (29 Ιουλίου) από το 
πρωτοφανές επεισόδιο στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, 
που έγινε κυριολεκτικά αρένα και εξελίχθηκε μια άγρια 
συμπλοκή μεταξύ τσιγγάνων, ενώ από θαύμα δεν είχαμε 
κάτι χειρότερο. Δυστυχώς την Κυριακή το μεσημέρι είχαμε 
επανάληψη αντίστοιχου συμβάντος σε άλλο «γήπεδο» 
αυτή την φορά. Τώρα επέλεξαν το κέντρο της πόλης και 
συγκεκριμένα την οδό Μητροπόλεως. Επίσης πρωτοφανείς 
σκηνές βίας με περίσσιο θράσος, αφού για πάνω από μισή 
ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στον πιο κεντρικό δρόμο 
της πόλης για να «πλακωθούν» οι τσιγγάνοι. Ώρα που 
κυκλοφορούσαν οικογένειες και μικρά παιδιά στο σημείο 
έγινε σωστό ρινγκ που για μια ακόμη φορά από τύχη δεν 
είχαμε «παράπλευρες απώλειες». Η ανοχή στην συνεχή 
προκλητική παραβατικότητά τους πρέπει να σταματήσει, 
ενώ φτάνουν στο σημείο με θράσος να κυκλοφορούν σε 
πολυτελή αυτοκίνητα με μαύρα φιμέ τζάμια(αλήθεια δεν 
απαγορεύονται γι’ αυτούς;), αλωνίζοντας κυριολεκτικά 
στην πόλη. 
  Ως πότε όμως;;; Και πάλι η ανεπαρκής αστυνομική 
παρέμβαση με λιγοστούς άντρες απέναντι σε δεκάδες 
εξαγριωμένους τσιγγάνους βάζει ερωτήματα… Αξιέπαινη η 
προσπάθεια τους, αλλά όταν δεν επαρκεί τότε θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα 
στην αστυνόμευση της πόλης, γιατί ο πολίτης τουλάχιστον 
θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Η υπομονή του κόσμου 
έχει εξαντληθεί και από την στιγμή του συμβάντος με κάθε 
τρόπο απαιτεί το αυτονόητο. ΑΣΦΑΛΕΙΑ! 
  Η αντιπαλότητα μεταξύ των τσιγγάνων δεν θα σταματήσει, 
από τα δικαστήρια, στην Μητροπόλεως και την επόμενη 
φορά που άραγε; Και τότε οι ίδιες δικαιολογίες; Μια 
πόλη δεν μπορεί να είναι «όμηρος» στην αυθαιρεσία και 
την παραβατικότητα ομάδων τσιγγάνων που θέλουν να 
μετατρέψουν την πόλη σε σκηνικό φαρ-ουέστ. Αστυνομία 
και τοπική αυτοδιοίκηση να λάβουν μέτρα και όχι 
θεωρητικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα οι δικαστικές 
αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη την κατάσταση για 
να λειτουργούν οι αποφάσεις τους αποτρεπτικά. Μην 
κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί γιατί ήδη 
έχουμε σκοντάψει και έχουμε πέσει!
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Και οι… παραδοσιακές καταλήψεις!
Σχεδόν εθιμοτυπικές έχουν

γίνει οι καταλήψεις σχολείων,
λίγομετά την έναρξη της χρο-
νιάς.Απλάφέτοςπροστέθηκαν
καιοιαντιδράσειςγιατηχρήση
μάσκας και για τα μέτρα του
covid-19 και επιτάχυναν τις κι-
νητοποιήσεις. Χθες, σε κατά-
ληψη βρισκόταν τα Γυμνάσια
Μελίκης,ΚοπανούκαιΕπισκο-
πής,τα1ο,2οκαι3ογυμνάσια
Βέροιας, τοΕΠΑΛΒέροιας, το
4οΛύκειο Βέροιας, το 2οΛύ-
κειοΑλεξάνδρειας και το ΓΕΛ
Μελίκης.Ωστόσο,κατάτις9.00
π.μ. (λίγο μετά το κουδούνι)
έληξε η κατάληψηστο 2ο Γυ-
μνάσιοΒέροιας και σταΚαβά-
σιλα.

Σεκαλόδρόμοείμαστε…
Εμπρόςπροςταπίσω!

ΧειροτερεύειηεικόναστηνπλατείαΩρολογίου

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις την
Αρχαιολογίας στην πλατεία Ωρολο-
γίου και συγκεκριμένα πίσω από το
ΠαλιόΔικαστικόΜέγαρο, μεταξύ άλ-
λων έκοψαν και τις μεγάλες λεύκες
παραπλεύρως του κτιρίου, εκεί όπου
παλαιότεραυπήρχετομνημείο.Χωρίς
ακόμηοιπολίτεςτηςΒέροιαςναέχουν
εικόνακαιενημέρωσηγιατοτιπρόκει-
ται να γίνει στοσυγκεκριμένοσημείο,
συνεχίζουν και ανησυχούν για την
συνεχή υποβάθμιση της μεγαλύτερης
και ιστορικότερηςπλατείαςτηςπόλης.
Κάποιοι αναγνώστες μας επεσήμα-
ναν το γεγονός ότι στο σημείο που
κόπηκανοι λεύκες, έχουν«χτυπήσει»
παραφυάδεςδημιουργώνταςμιαμικρή
ζούγκλαδίπλααπότοιστορικόκαιτα-
λαιπωρημένοκτίριο.Αςυπάρξειάμεσαπαρέμβασηπροκειμένουνακαθαριστείτοσημείο,πρινγίνειεστίαμόλυνσης,γιατί
απόάποψηαισθητικήςκαιλειτουργικότηταςδυστυχώςηπλατείαχειροτερεύει…

ΓίνονταιέργαστοΔήμοΒέροιας,επισημαίνει
οαντιδήμαρχος,παράταπροβλήματα…

«Παρά ταπροβλήματα , γίνονται έργα
στοΔήμο Βέροιας», λέει ο αντιδήμαρχος
ΤεχνικώνΈργων,ΑλέξανδροςΤσαχουρίδης
και δια του λόγου τοαληθέςαπέστειλε και
φωτογραφικόυλικόαπότιςεργασίεςσεχω-
ριά καιστηΒέροια, για τηνασφαλήκυκλο-
φορίατωνπολιτών…Όπωςείναιηδιάνοιξη
και ασφαλτόστρωση οδού στην Καστανιά
και παρεμβάσεις στην πόλη, πάνω από
τοποτάμι  στην οδόΑγαμέμνονος , έργο
ζωτικήςσημασίας  για ασφαλήπρόσβαση
πολιτώνκαιοχημάτωνστηνπεριοχή.

Αυτός ακριβώς είναι και ένας βασικός
ρόλος τηςΑυτοδιοίκησης: Να κάνει έργα,
παρά ταπροβλήματαπου δεν τελειώνουν
ποτέ…



Επίσκεψη Καλαϊτζίδη στη Μονή Τιμίου Προδρόμου για την εξέλιξη 
των εργασιών στήριξης και αποκατάστασης πρανών και βράχων

Την Ιερά Σταυροπηγια-
κή Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Σκήτη Βέροιας, επισκέφθηκε 
ο αντιπεριφερειάρχης Κώ-
στας Καλαϊτζίδης, μαζί με 
αιρετούς και στελέχη της 
ΠΕ Ημαθίας εκεί όπου εργά-
ζονται τα ειδικά συνεργεία, 
μέσω των οποίων η Περι-
φέρεια Κ. Μακεδονίας και η 
Αντιπεριφέρεια προχωράει 
τις εργασίες στήριξης και 
αποκατάστασης πρανών 
και βράχων για την ασφαλή 
κτιριακή στατικότητα της Ιε-
ράς Μονής. Ένα έργο προ-
ϋπολογισμού 440.000 ευρώ, 
που κρίθηκε και αντιμετω-
πίσθηκε ως  επείγον, αφού 
οι συνεχιζόμενες καταπτώ-
σεις, οι ρωγματώσεις και οι 
αστάθειες του εδάφους, δη-
μιουργούσαν ιδιαίτερα επι-
κίνδυνες συνθήκες για τη στατικότητα  της ιστορικής Ιεράς Μονής, τη διάσωση των κειμηλίων της ακόμη και της ίδια της ζωής των μοναχών ή και των προσκυνητών από ένα απρόβλεπτο που μπορούσε να συμβεί ανά πάσα 
στιγμή. Ενόψει μάλιστα και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, η Π.Ε. Ημαθίας  φροντίζει για την επίσπευση των εργασιών,  με την άρτια εργασία των συνεργείων και των επιβλεπόντων του έργου, τους οποίους ευχαρι-
στεί δημόσια με ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης.  Όπως αναφέρει ο κ. Καλαϊτζίδης, κατά την επίσκεψή του στο Μοναστήρι είχε τη χαρά να συναντηθεί -για ακόμη μια φορά- με τον Ηγούμενό του, τον Πανοσιολογιότατο 
Αρχιμανδρίτη π. Πορφύριο και να λάβει την ευχή του. Μάλιστα του έδωσε και αντίτυπο Οδηγού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα τον εναλλακτικό τουρισμό στις σελίδες του οποίου προβάλλεται ιδιαίτερα και η 
ιστορική Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτη Βέροιας με χρήσιμες πληροφορίες για τον επισκέπτη- προσκυνητή.
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Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο,  
στο δρόμο Λουτρού – Επισκοπής 

32χρονος άνδρας έχα-
σε τη ζωή του σε τροχαίο 
τα μεσάνυχτα της Κυρια-
κής, στο 1ο χιλιόμετρο της 
δημοτικής οδού Λουτρού 
– Επισκοπής Ι.Χ. όταν 
το επιβατικό όχημα που 
οδηγούσε, εξετράπη της 
πορείας του, προσέκρου-
σε σε τσιμεντένια γέφυρα 
αρδευτικού καναλιού και 
ανετράπη, με αποτέλεσμα 
τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του οδηγού. Προανά-
κριση για τα ακριβή αίτια 
του δυστυχήματος διενερ-
γεί το Αστυνομικό Τμήμα 
Αλεξάνδρειας. 

Δικογραφία για διάρρηξη 
σε παγκάρι Μονής

Από το Τμή-
μα Ασφάλειας 
Βέροιας σχημα-
τίσθηκε δικογρα-
φία σε βάρος η-
μεδαπού, καθώς 
όπως προέκυψε 
από την έρευνα, 
τον Αύγουστο 
του 2020, διέρ-
ρηξε  παγκάρ ι 
Ι ε ρ ά ς  Μ ο ν ή ς 
σε περιοχή της 
Ημαθίας και α-
φαίρεσε το χρη-
ματικό ποσό των 
100 ευρώ.

Το πρωί της Κυριακής στη Βέροια
Εκδήλωση μνήμης για την Γενοκτονία των Ελλήνων 

της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος 

Την μνήμη των θυμάτων από την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος  τίμησε η Ημαθία, με κατά-
θεση στεφάνων στο Μνημείο της Πλατείας Ωρολογίου στη Βέροια, το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2020. 

Προηγήθηκε  επιμνημόσυνη δέηση και ομιλία για την ημέρα, από τον εκπαιδευτικό Πάρη Παπακανάκη στον Μητροπολιτικό Ναό 
της Βέροιας. 

Στεφάνια κατέθεσαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο βουλευτής 
Τάσος Μπαρτζώκας ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, η βουλευτής 
Ημαθίας Φρόσω Καρασαρλίδου ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αντιδήμαρχος Βέροιας Βασίλης Παπαδόπουλος ως εκπρόσωπος  
του Δημάρχου  Βέροιας, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ημαθίας Διονύσιος Κούγκας, ο Διοικητής των Π.Υ. Ημαθίας Νικόλαος Παλαμούτης 
και η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ημαθίας Αναστασία Παυλίδου - Αλεξοπούλου. 

Παρόντες ήταν επίσης, ο βουλευτής Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο αντιδήμαρχος Αλέξης Τσαχουρίδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βέροιας Παύλος Παυλίδης και Κυριάκος Θεοδωρίδης, η αντιδήμαρχος Νάουσας Δώρα Μπαλτατζί-
δου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Δημήτρης Πυρινός κ.α.
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Θερινό σινεμά = η πιο ασφαλής και άνετη 
διασκέδαση.
--> απολύμανση πριν κάθε προβολή,
--> μεγάλες αποστάσεις
--> Μη υποχρ, χρήση μάσκας
--> αντισηπτικά σε κάθε είσοδο και έξοδο
--> Φρέσκος αέρας

ΜΟΥΛΑΝ    (ΜΕΤΑΓΛ στα Ελληνικά)
Προβολές:    Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 
στις 19.45 
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 
Σκηνοθεσία: ΝΙΚΙ ΚΑΡΟ
Σενάριο: ΡΙΚ ΤΖΑΦΑ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΤ ΛΙ, ΓΚΟΝΓΚ ΛΙ, ΝΤΟΝΙ ΓΙΕΝ, 

ΛΙΟΥ ΓΙΦΕΪ, ΤΖΕΪΣΟΝ ΣΚΟΤ ΛΙ

ΜΟΥΛΑΝ    (στα Αγγλικά με Ελληνικούς Υποτιτλ)
Προβολές:    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 19.45 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.45
(Θερινή αίθουσα – Μη υποχρ, χρήση μάσκας) 

 GREENLAND: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Σκηνοθεσία: ΡΙΚ ΡΟΜΑΝ ΓΟΥΟ

Σενάριο: ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Ηθοποιοί: ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ, 

ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Προβολές :    Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευ-

τέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9  στις 21.45
 στην Θερινή αίθουσα -  (Θερινή – Μη υποχρ, χρή-

ση μάσκας) 
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αί-

θουσα 1 
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)

Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το 
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρα-
κάτω σύνδεσμο:  http://www.cinestar.gr 

http://www.facebook.com/cinestarveria 

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»     17/9/20 - 23/9/20

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή 
Ημερίδα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο αναφοράς, παροχής συμβουλευ-
τικής και Κέντρο θεραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί 
καλεί το κοινό στη Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχοκοι-
νωνική υποστήριξη και η μακρά φιλοξενία στη νέα εποχή της Πρωτοβου-
λίας για το Παιδί», την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:00 πμ.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, με προεγγραφή στη σελίδα της 
Πρωτοβουλίας για το Παιδί (www.propaidi.org). Η ημερίδα υλοποιείται στα 
πλαίσια των Πράξεων «Επέκταση, διεύρυνση και αναβάθμιση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι 
της Βεργίνας» και «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών από το Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής Βέροιας. 
Διεύρυνση με λειτουργία Κέντρου θεραπείας τραύματος» / Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις εισηγήσεις:
«Σπίτι της Βεργίνας: απολογισμός έργου και προοπτική»
Από την Ελισάβετ Καραβασίλη, Συντονίστρια στο Σπίτι της Βεργίνας, 

Κοινωνική Λειτουργό
«Παιδαγωγικές αρχές και πρακτική εφαρμογή σε παιδιά με τραύμα: ο 

ρόλος του Παιδαγωγού στο Σπίτι της Βεργίνας»
Από τη Ναταλία Μύτιλη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Αντιϊδρυματική λειτουργία: τρόποι και μέθοδοι για ένα δύσκολο πρό-

βλημα»
Από τον Κώστα Μακρίδη, Παιδαγωγό στο Σπίτι της Βεργίνας
«Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής-ΚΕΘΕΤ: απολογισμός έργου και δράσεων
Από τη Μαρία Πανταζή, Ψυχολόγο στο ΚΑ/ΣΚ/ΚΕΘΕΤ
«Σκιαγράφηση του προβλήματος της παραβατικότητας ανηλίκων στην πόλη της Βέροιας»
Από την Θεοδώρα Νιώπα, Συντονίστρια στο Κέντρο αναφοράς και παροχής συμβουλευτικής και στο Κέντρο θεραπείας 

τραύματος της Βέροιας, Κοινωνική Λειτουργό
«Το τραύμα και η αντιμετώπισή του στο Κέντρο θεραπείας τραύματος»
Από την Μαρία Δραμιλαράκη, Επόπτρια Παιδοψυχίατρο στον Οργανισμό
«Μικρή σύνοψη-συμπεράσματα»
Από τον Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο, Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
ΠΑΥΛΟΥ Δ. ΠΥΡΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ

Τη βαριά ατμόσφαιρα που δημιούργησε γύρω μας ο αόρατος κορωνοϊός, από 
τη μια, αλλά και ο ορατός σιδερένιος φράχτης, από την άλλη, αυτός που σαν μαύ-
ρο παραπέτασμα στήθηκε στην αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης μας, 
παράλληλα με τη Λεωφόρο Ανοίξεως, έτσι που να κρύβει τη θέα του μακεδονικού 
μας κάμπου, το χάρμα των οφθαλμών μας, ήρθαν να την ελαφρύνουν οι εκδόσεις 
των πανέμορφων βιβλίων δύο παλιών συναδέλφων στη Δημόσια Εκπαίδευση αλ-
λά και πάντα αγαπητών φίλων.

Το βιβλίο του Παύλου Πυρινού, που έχει τον τίτλο «Βεροιώτικα Σημειώματα» 
και εκδόθηκε με δαπάνη του ίδιου για λογαριασμό της Ε.Μ.Ι.Π.Η., αποτελεί τον Γ΄ 
τόμο Συλλογής άρθρων και δημοσιευμάτων του πολυγραφότατου συμπολίτη μας 
συγγραφέα, τα οποία πρωτοείδαν το φως της δημοσιότητας σε διάφορα επιστη-
μονικά περιοδικά και στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο κατά τα έτη 2014-
2019. Η πνευματική τροφή, όταν έχει τη σφραγίδα της διαχρονικότητας, δεν έχει 
ημερομηνία λήξεως. Είναι για πάντα.

Το βιβλίο του Γιάννη Τσαμήτρου, που έχει τον τίτλο «Βλαχοχώρια του Ανατολι-
κού Βερμίου», αποτελεί πόνημα επιτόπιας έρευνας τριάντα ολόκληρων χρόνων. 
Κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει πολύ καλά τον τόπο μας, την αξιαγάπητη 
Ημαθία μας, αν δεν έχει μελετήσει με προσοχή και το έργο αυτό του σπουδαίου 
συμπατριώτη μας συγγραφέα, του πολυτάλαντου Γιάννη Τσαμήτρου, επειδή οι 
Ελληνόβλαχοί μας (όπως και οι Ελληνοπόντιοι) είναι αναμφισβήτητα από τα βασι-
κότερα στοιχεία που απαρτίζουν τον Παγκόσμιο Ελληνισμό.

Φίλε, Παύλε Πυρινέ! Φίλε, Γιάννη Τσαμήτρε, σας ευχαριστούμε για τη μεγάλη 
σας προσφορά στον τόπο μας.

Θωμάς Γαβριηλίδης

Δωρεάν σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής από τον 

Δήμο Νάουσας
Δωρεάν Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής διοργανώνει ο Δήμος Νάουσας, 

με εκπαιδευτή τον συγγραφέα κ. Γιώργο Δάμτσιο. Στα σεμινάρια θα λειτουρ-
γήσουν τμήματα ενηλίκων και εφήβων και θα εφαρμόζονται όλα τα μέτρα 
προστασίας και ασφάλειας που έχουν επιβληθεί για τη νόσο Covid-19. 

Πληροφορίες δίνονται στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών στο τηλέ-
φωνο 2332052186 (υπεύθυνη υπάλληλος Ελένη Σιαμίδου, email: siamidou@
naoussa.gr).

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας από χθες 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας

Ξεκινά από χθες  Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάου-
σας.

Συγκεκριμένα το ωράριο έχει ως εξής: 
Δευτέρα και Τετάρτη: 12:00 – 18:00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 – 14:30.
Η  Δημοτική Βιβλιοθήκη θα τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας λόγω κορωνοϊού COVID-19, που 

προβλέπονται από τις σχετικές ΚΥΑ για τη λειτουργία των Βιβλιοθηκών και συγκεκριμένα:
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους.
-Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των χρηστών.
-Ενδελεχή καθαρισμό και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.



Μήνυμα για την Ημέρα 
Μνήμης της Μικρασιατικής 

Καταστροφής

Σήμερα παρευρέθηκα στο μνημόσυνο των νεκρών 
μίας από τις πλέον μαύρες σελίδες στην Ιστορία του 
Ελληνισμού. Της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Είναι μία μέρα απέραντης θλίψης. Για τους χιλιά-
δες σφαγιασθέντες Έλληνες από την Τουρκική θηριω-
δία, για τον ξεριζωμό των ελληνικών πληθυσμών από 
τις πατρογονικές τους εστίες. 

Είναι μία ημέρα νοσταλγίας και θύμησης των πα-
τρίδων μας στα χώματα της Μικρασίας. Πατρίδες με 
τρισχιλιετή παρουσία στη Γη της Ιωνίας, με φωτεινή 
παρουσία στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες, 
πολιτισμική περιουσία που κληροδότησαν και στη 
Μητροπολιτική Ελλάδα στα χρόνια μετά την προσφυ-
γιά. Πατρίδες που χάθηκαν μα δεν ξεχάστηκαν ποτέ!

 Είναι μία μέρα ντροπής για τη Γενοκτονία του Μι-
κρασιατικού Ελληνισμού, για τα άγρια εγκλήματα της 
Τουρκίας, που 98 χρόνια μετά απαιτούν ακόμη δικαιο-
σύνη και διεθνή αναγνώριση.

Είναι μία μέρα δέσμευσης για κάθε νέα γενιά Ελ-
λήνων. Να διατηρεί άσβεστη και αναλλοίωτη την ιστο-
ρική μνήμη, να διδάσκεται από τα λάθη, να ορθώνει 
τοίχο μπροστά στο μικρόβιο της διχόνοιας και του δι-
χασμού, να είναι ενωμένη και αποφασισμένη απένα-
ντι σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή, επιθετικότητα, 
πρόκληση ενάντια στην εθνική μας κυριαρχία.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρώ χρέος μου να εκφράσω και δημόσια την 

ευγνωμοσύνη μου προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό 
προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος και του Αι-
μοδυναμικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Βέροιας, για την άψογη αντιμετώπιση στο αιφνίδιο 
και οξύ πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα το προη-
γούμενο διάστημα. Κατά τη νοσηλεία μου διαπίστωσα 
εν τοις πράγμασι την επιστημονική επάρκεια και το υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος όλου του προσωπι-
κού (ιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς), που ακόμη 
και υπό τις αντίξοες συνθήκες αυτής της περιόδου και 
παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτε-
χνική υποδομή καταφέρνουν να γενούν το αίσθημα της 
ασφάλειας στου ασθενείς.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως θερμά τον Δ/ντη της Καρδι-
ολογικής κλινικής κο Γιάννη Βογιατζή για τον επαγ-
γελματισμό, την ευγένεια και το ήθος που επέδειξε τόσο 
ο ίδιος όσο και όλη η ομάδα του κατά την διάρκεια της 
νοσηλείας μου. Η φροντίδα, το ενδιαφέρον τους, ο σε-
βασμός και το χαμόγελο με το οποία με προσέγγισαν με 
βοήθησαν να ανταπεξέλθω στο ατυχές περιστατικό μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.
Καραγιάννης Χρήστος

Από Δήμο Βέροιας
 και Αστυνομική Διεύθυνση

Οριζόντιες 
σημάνσεις για ασφαλή 

κυκλοφορία

Στην καθιέρωση των οριζόντιων σημάνσεων προχωρά για πρώτη φορά ο δήμος Βέ-
ροιας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση. Όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, η αρχή έγινε από τη θέση στάθμευσης ΑμΕΑ στην αστυνομική 
διεύθυνση Ημαθίας, όπου συγχρόνως κατασκευάστηκε και ράμπα διευκόλυνσης πρόσβα-
σης στο κτήριο, ενώ έχουν γίνει όμοιες και σε άλλα 8 σημεία στην πόλη της Βέροιας. 

«Ο τρόπος λειτουργίας του νέου μέτρου, που επί του παρόντος είναι πολύ ικανοποιητι-
κή, θα μας οδηγήσει και σε άλλες κομβικές σημάνσεις του οδικού δικτύου, για την ασφαλή 
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών» δηλώνει  ο αντιδήμαρχος Τεχνικών.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες 

μας έχουν φάρμακα 
που δεν χρειάζονται , 
μπορούν  να τα  προ-
σφέρουν για  το  Γη-
ροκομείο Βέροιας ,στο 
υπόγειο της Δημοτικής 
Αγοράς.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο 
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής 

της Ιεράς Μητροπόλεως 
Από το Ωδείο και τη Σχολή Βυ-

ζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης & 
Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από 
την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 
άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα 
τμήματα στην Βέροια & Νάουσα.

Οι εγγραφές θα πραγματοποι-
ούνται καθημερινά από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή τις απογευματι-
νές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30 
μ.μ. 

Στο Ωδείο & στη Σχολή Βυζαντι-
νής Μουσικής λειτουργούν τα εξής:

-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ

-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗ-
ΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 

-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗ-
ΤΙΚΩΝ:  Αρµονία, Αντίστιξη, Φού-
γκα.

-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-
ΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολο-
ντσέλο, Σαξόφωνο, Φλογέρα, Τροµπέτα, Ντραμς.

-ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Τραγούδι, Πιάνο, Κιθάρα, 
Μπουζούκι, Αρµόνιο, Κλαρίνο, Ούτι, Κανονάκι, Κρουστά, Ποντιακή Λύρα.

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Βέροια)
-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ - ΝΕΑΝΙΚΗ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
-ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Νάουσα)
-ΣΧΟΛΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (Νάουσα)
-ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Νάου-

σα)
 Περισσότερες πληροφορίες στο www.odeio-imv.gr, στα τηλέφωνα:
 α) 2332022572 για τη Νάουσα και β) 2331060784 για την Βέροια.  
Email: odeio.mitropolis@gmail.com.

ΚΗΔΕΙΑ
Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) 
Βέροιας η Αγγελική Ελευθ. Βλαχο-
πούλου σε ηλικία 58 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρί-
να Δοβρά Ημαθίας ο Δημήτριος Θωμ. 
Χατζής σε ηλικία 59 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέ-
ροιας ο Στέφανος Στ. Λιόλιος σε ηλικία 
85 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλει-
δί Ημαθίας η Αγγελική Μπαλατσιου 
σε ηλικία 86 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ

Έφυγε χθες από τη ζωή 
ο Γρηγόριος Βλαχογιάννης

Έφυγε χθες από τη ζωή 
ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ σε ηλικία 74 ετών, λά-
τρης του κινηματογράφου, 
που συνέδεσε το όνομά του 
με το σινε ΣΤΑΡ της Βέροιας, 
με πολύ αγώνα και μεράκι, 
ένας άνθρωπος από τους τε-
λευταίους ρομαντικούς της 
εποχής, μένοντας πιστός μέ-
χρι το τέλος. Η κηδεία του 
θα γίνει σήμερα Τρίτη 22 Σε-
πτεμβρίου, στις 5.30 το α-
πόγευμα από τον Ι.Ναό του 
Αγίου Αθανασίου, στα Κοι-
μητήρια Βέροιας. Λόγω της 

ξαφνικής του απώλειας ο κινηματογράφος είναι κλειστός 
από χθες Δευτέρα και μέχρι σήμερα Τρίτη.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 – 9.00 μ.μ.
Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και των Αγίων 

Σιλουανού του Αθωνίτου – Θέκλας Ισαποστόλου (Εσπερι-
νός-Αρτοκλασίες-Όρθρος-Θεία Λειτουργία).

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ε.Λ.Βέροιας  εκφράζει  τα  

θερμά  του  συλλυπητήρια  στην  οικογένεια  του  μέλους μας  
Γεωργίου Ξ. Καλλιαρίδη  λόγω του θανάτου της συζύγου 
του Αγγελικής,  που  έφυγε  πρόωρα από  τη  ζωή.

Ο  Θεός  ας  αναπαύει  την  ψυχή  της  και  να  δίνει  κου-
ράγιο  στην οικογένεια  της.

Ο  Πρόεδρος      Η  Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης  Νικόλαος     Τογκουσίδου  Ευαγγελία

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασίου - 
Κοιμητήρια Βέροιας

Ιερά Αγρυπνία 
Σήμερα Τριτη 22/9/2020, επι τη εορτή της Συλ-

λήψεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιω-
άννου και των Οσίων και Θεοφόρων Αυταδέλφων 
Γυναικών Ξανθίπης και Πολυξένης.

Ωρα 20:30 - 00:30

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 
αρχίζει η καθημερινή τέλεσις του Μικρού Αποδείπνου κά-
θε βράδυ στις 8 μ.μ.

Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων 
Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΚΗΔΕΙΑ
Κηδεύτηκε την Κυριακή  20 Σεπτεμ-

βρίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον Ιε-
ρό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μακροχώρι 
Ημαθίας ο Πανάγος Χατζησυμεώνο-
γλου σε ηλικία 83 ετών.

Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους 
του ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του  
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ   

          
Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευ-

χαριστούν θερμά: 
-Την κ.Τσισμεντζή Ζαφειρούλα , για την ευγενική προσφορά ενός πλή-

ρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Ανδρέα Τσισμεντζή , με την συ-
μπλήρωση 1 έτους από τον θάνατό του.

-Την Οικ.κ.Αικατερίνης Παπαδοπούλου , τα τέκνα και τα εγγόνια της , για 
την δωρεά του ποσού των 100 Ε , εις μνήμη του συζύγου , πατέρα και παπ-
πού τους , Ευσταθίου Παπαδόπουλου.

-Την κ.Λουιζα ‘Αλβο , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε και προσφοράς 
ειδών διατροφής , εις μνήμη του πολυαγαπημένου της συζύγου Αβραάμ 
Άλβο.

-Την κ.Τούλα Γκαγκούση , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύ-
ματος , εις μνήμη της μητέρας της Σοφίας.

-Την κ.Λεμονιά Καραΐνδρου-Παπαϊωάννου , για την δωρεά του ποσού 
των 50 Ε , εις μνήμη του αδελφού της Θεολόγη Καραΐνδρου. 

-Τον κ.Καραΐνδρο Ευάγγελο , για την ευγενική προσφορά 9 κλούβες α-
χλάδια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας. 

-Την κ.Βιβή Παυλίδου , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων , εις μνή-
μη της γιαγιάς της Κάλης Σιδηροπούλου.

-Την Οικ.κ.Δημητρίου και κ.Αναστασίας Λιανού , για την δωρεά του πο-
σού των 20 Ε , εις μνήμη του γαμπρού τους Ευσταθίου Παπαδόπουλου.

-Την κ.Δαμιανάκη Ελευθερία , για την δωρεά του ποσού των 50 Ε αντί 
στεφάνου , εις μνήμη της θείας της , Άρτεμις Σαράφογλου.

-Τις κ.Ολυμπία Ράνη και κ.Μαίρη Τοπαλτζίκη , για την δωρεά του ποσού 
των 40 Ε αντί στεφάνου , εις μνήμη Άρτεμις Σαράφογλου. 

                             Εκ της Δ/νσεως 
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Νάουσα για τον εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 

Ο Δήμος Νάουσας συμμετέχει στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2020. Το σύνθημα φέτος είναι «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους - Μετακινήσου υπεύθυνα». 
Λόγω των μέτρων προστασίας που έχουν επιβληθεί με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού δεν είναι εφικτή φέτος η διοργάνωση εκδηλώσεων στον Δήμο  (όπως συνέβη πέρυσι με την 

δράση «ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ») . Ωστόσο, συμβολικά αύριο Τρίτη  θα είναι προσβάσιμες μόνο για πεζούς και ποδηλάτες από τις 09:00 έως τις 14:00, οι ακόλουθοι οδοί: 
Βενιζέλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γ. Περδικάρη, Βασ. Φιλίππου και σε όλους τους δρόμους που περικλείονται στη ζώνη αυτή, όπως οδός Θ. Μπι-

γκάνου, Μιχαήλ Λογίου (από τη συμβολή της με την οδό Θ. Μπιγκάνου έως και τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου), Στεφ. Δραγούμη (από τη συμ-
βολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου έως και τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου) και Βασ. Φιλίππου (από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάν-
δρου έως και τη συμβολή της με την οδό Γ. Περδικάρη).

Υπενθυμίζεται ότι το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας εκφράζει τον φιλόδοξο στόχο για μια Ευρώπη ουδέτερη ως προς τις 
εκπομπές άνθρακα ως το 2050, όπως ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von de Leyen. Για τον λόγο αυτό, οι φε-
τινές δράσεις στα Mobility Actions της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας αφορούν σε όλους τους τρόπους μετακίνησης: ποδήλατο, περπάτημα, 
μέσα μαζικής μεταφοράς.

Γράφει ο  
Αναστάσιος 
Βασιάδης
 
Με εμφανή την αί-

σθηση της αγωνίας και 
της ανασφάλειας λόγω 
της σοβούσας επιδη-
μικής κρίσης, αλλά και 
με ελπίδες, αγωνίες. 
προσδοκίες και στό-
χους, για την εξέλιξη 
της εκπαίδευσης και τις 
προοπτικές  της, ξεκί-

νησε η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές, τις οι-
κογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.

 Τις καθιερωμένες τελετές στα σχολεία με καλυ-
μένα τα πρόσωπα με μάσκες  προστασίας, ακολού-
θησαν οι δημόσιοι χαιρετισμοί από την ηγεσία της 
χώρας και τους παράγοντες κάθε τοπικής κοινωνίας. 

 Συνήθως με αφορμή τις τελετές Αγιασμού στα 
σχολεία, επιχειρείται μια δημόσια παράθεση των 
γενικών αλλά και ειδικότερων θεμάτων που απασχο-
λούν την εκπαίδευση στο σύνολό της. 

 Στους πρόσφατους ωστόσο Αγιασμούς που τε-
λέστηκαν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
κυριάρχησαν οι αναφορές για την επιδημική απειλή 
του κορωνοϊού, σε σχέση με την λειτουργία των σχο-
λείων.

 Αυτό είχε ως συνέπεια τις υποτονικές, εκ μέρους 
των αρμοδίων, εξαγγελίες, ως προς  την αναβάθμιση 
της παιδείας. 

 Η προηγούμενη σχολική χρονιά που πέρασε εν 
μέσω της αναστολής των κοινωνικοικονομικών λει-
τουργιών λόγω του κορωνοϊού, χαρακτηρίστηκε από 
τις δυσκολίες και τα προβλήματα που καταγράφονται 
κάθε χρόνο, με κυρίαρχη την έλλειψη εκπαιδευτικού 
προσωπικού και τις υποβαθμισμένες υποδομές, με 
αποτέλεσμα τα σχολεία να δυσκολεύονται να εκπλη-
ρώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο.  

Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο 
έχει απωλέσει σε σημαντικό βαθμό την ελκυστικότη-
τά του και ότι οι περισσότεροι μαθητές αντιμετωπί-
ζουν τη σχολική πράξη ως πάρεργο, καθώς το σχο-
λείο υποκαθίσταται συνεχώς από τα φροντιστήρια, 

για βασικές γνώσεις που απαιτείται να κατέχει ένας 
σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσσες, η πληρο-
φορική κλπ, με σημαντικό κόστος για την ελληνική 
οικογένεια.

 Τα προβλήματα εκδηλώνονται εμφανώς στο Γυ-
μνάσιο και οξύνονται στο Λύκειο, το οποίο έχει με-
τατραπεί σε προθάλαμο των ΑΕΙ, καθώς δίδεται το 
κύριο βάρος στα μαθήματα που εξετάζονται στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις, για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 

 Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει περιοριστεί δρα-
ματικά το ενδιαφέρον για τις εγκύκλιες γνώσεις που 
διαμορφώνουν χαρακτήρες, θεμελιώνουν συνειδή-
σεις και οικοδομούν προσωπικότητες.  

Όλοι ασχολούνται κυρίαρχα με τα μαθήματα στα 
οποία θα εξεταστούν για να επιτύχουν στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. 

 Αυτά και άλλα πολλά από τα ζητήματα που σχετί-
ζονται με την παιδεία, είναι γνωστά στους αρμόδιους. 

 Επί χρόνια το δημόσιο ενδιαφέρον εκφράζεται 
και περιστρέφεται γύρο από την ανάγκη μεταρρυθμί-
σεων στην Παιδεία, ως έναν από τους πυλώνες για 
την ανάπτυξη της χώρας. 

 
Αυτές όμως οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται 

για να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση, να της απο-
δώσουν την σημασία που απαιτείται στην σύγχρονη 
εποχή και να την εντάξουν στην επαγγελματική και 
παραγωγική διαδικασία, ακόμα αναμένονται. 

 Η φετινή σχολική χρονιά, που ξεκίνησε εν μέσω 
της επιδημικής κρίσης, ας αποτελέσει αφετηρία δια-
μόρφωσης ενός νέου σχολείου που να ανταποκρίνε-
ται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Ενός σχολείου που θα στοχεύει στην ποιοτική 
αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και στην α-
πόκτηση των εφοδίων που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.  

Ενός σχολείου που θα αποτελεί ζωντανό κοινωνι-
κό χώρο που θα διαπλάθει τους νέους με ελεύθερη 
σκέψη, με κριτική στάση και έκφραση και με  παιδα-
γωγική ελευθερία. 

 Το σύγχρονο αυτό σχολείο, κύτταρο γνώσης και 
πολιτισμού, επιβάλλεται να είναι ενσωματωμένο 
στην κοινωνία, την οποία και εν δυνάμει θα αλλάζει, 
απαντώντας στην προκλήσεις της εποχής. 

H νέα σχολική χρονιά
εν μέσω της επιδημικής κρίσης

Συλλυπητήριο του «Μαρίνου Αντύπα» 
για τον θάνατο του Βαγγέλη Μπούτα

Ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος 
Αντύπας» με θλίψη αποχαιρετά  τον λαϊκό ηγέτη, 
τον αταλάντευτο και ασυμβίβαστο αγωνιστή για 
τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών αγροτών Βαγ-
γέλη Μπούτα. 

Είμαστε περήφανοι που συναντηθήκαμε και 
συμπορευτήκαμε μαζί του σε μικρούς και μεγά-
λους αγώνες. Τον συνάδελφο Βαγγέλη, τον διέ-
κρινε η ανιδιοτέλεια, η απλότητα, η συνέπεια και 
η συνέχεια μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Θα ζει για πάντα μέσα στους αγώνες των 
μικρών και μεσαίων αγροτών. Θα θυμόμαστε πά-
ντα τα λόγια του. 

Να φτιάξουμε αγροτικό σύλλογο σε κάθε χω-
ριό, σε κάθε νομό ομοσπονδία, και να ασχο-
ληθούμε από το μικρότερο έργο, για το δρόμο 
που δεν μπορούμε να πάμε στο χωράφι, για το 

σχολείο που δεν έχει δάσκαλο, για το νοσοκομείο που δεν έχει γιατρό, μέχρι τα μεγάλα 
προβλήματα. 

Για αυτό χρειάζεται οργάνωση-αγώνας, κοινή συμμαχία με εργαζόμενους, και αγώ-
νας ανυποχώρητος μέχρι αυτό που εμείς παράγουμε να το κάνουμε εμείς κουμάντο. 

Αυτό το δρόμο θα ακολουθήσουμε συνάδελφε. 
Ο σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συγγε-

νείς του. 
Καλό ταξίδι συναγωνιστή Βαγγέλη! 
ΑΘΑΝΑΤΟΣ

 Το Δ.Σ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Κ.Δ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συλλυπητήριο
Θα θέλαμε να εκφράσουμε εκ βαθέων  τα συλλυπητήρια μας στους οικείους του 

Βαγγέλη Μπούτα για την απώλεια τους, επίσης σε όλους τους φίλους και συνεργάτες 
που  δούλεψαν σκληρά  μαζί του  στους αγώνες για το δίκιο των αγροτών-κτηνοτρό-
φων της Πατρίδας μας. 

Ως άνθρωποι δεν θα μπορούσαμε παρά να σταθούμε με σεβασμό στο έργο που 
αφήνει πίσω του, είχαμε επιμέρους διαφωνίες όμως ποτέ αυτές δεν ήταν  εμπόδιο στις 
διαπροσωπικές μας σχέσεις. Πάντα τον διέκρινε το δημοκρατικό ήθος και η ευπρέ-
πεια, ήταν  γνήσιος  λαικός αγωνιστής , χωρίς εκπτώσεις και τακτικισμούς,  μπροστά-
ρης  στον αγώνα.

Καλό παράδεισο  Βαγγέλη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Το Δ.Σ.
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CMYK

Χθες έληγε η προθεσμία για τις 
δηλώσεις συμμετοχής στην 
Football League. Tο νέο πρω-

τάθλημα της σεζόν 2020-2021 θα έχει 
20 ομάδες όπως προκύπτει από την 
λίστα που εξασφάλισε η mikriliga.
com.

Δήλωσανσυμμετοχήοι:
ΑπόλλωνΠόντου,ΝίκηΒόλου,ΟΦ Ιεράπετρας,

Καβάλα,Βέροια, Ολυμπιακός Βόλου,Αιγάλεω,
Θεσπρωτός,Ασπρόπυργος, Ιάλυσος, Καλαμάτα,
ΠΟΤρίγλιας,Ρόδος,Πιερικός,Πανσερραϊκός,ΑΕΠ
Κοζάνης, Επισκοπή,ΑστέραςΒλαχιώτη, Καλλιθέα,
ΑλμωπόςΑριδαίας.

Κατά πληροφορίες μας όλες οι ομάδες επιθυ-

μούνναδιεξαχθείτοπρωτάθληματηςFLμε2ομί-
λους,ώστεκαιπιολειτουργικόναείναιαλλάκαινα
μειωθούνταέξοδατωνΠΑΕ.

Για την ημερομηνία έναρξης τουπρωταθλήμα-
τος, την κλήρωση και τηνπροκήρυξη αναμένονται
εξελίξειςτιςεπόμενεςώρες.

Όπωςφαίνεταιλοιπόνστοπρωτάθλημααυτόθα
μετάσχεικαιοΝΠΣΒέροια2019ενώδενδήλωσαν
συμμετοχή οΠλατανιάς που αποχώρησε από την
SL2 όπως και ηΚέρκυρα.Επίσηςφαίνεται ότι και
οΠανιώνιος δεν «αντέχει στηνSL 2 και την θέση
του μάλλονπαίρνει οΟΦ  Ιεράπετρας .Aν τελικά
δεν δηλώσουνσε Football  League οιΑσπρόπυρ-
γος, Καλαμαριά, Κέρκυρα, συν τονΔιαγόρα που
πήγεSL2,αλλάκαιανπάειόντωςκαιοΟΦΙεράπε-
τρας  εκεί, τότεμένουν17ομάδεςγια τηνFootball
League,οπότεοδεύουμεολοταχώςσεέναόμιλοκαι
φέτος!!!1

Πρεμιέρα το Σάββατο στην 
Handball Premier, στα παιχνί-
δια της οποίας δεν σημειώθη-

κε κάποια μεγάλη έκπληξη παρά την 
νίκη του Διομήδη στον Δούκα και το 
διπλό της Δράμας στην Κέρκυρα.  

Δούκας-ΔιομήδηςΆργους22-29(12-14ημχ)
Διακύμανση:0-1,1-2,2-2,2-4(5′),3-5(7′),4-6

(10′),6-7(14′),6-9(15′),6-10(17′),7-11(20′),10-
12(23′),10-14(26′),11-14(26′),12-14(28′),12-14
(ημίχρονο), 15-15 (34′), 15-17 (38′), 16-20 (42′),
17-21(44′),19-23(49′),21-26(54′),22-29(τελικό)

ΠΑΟΚ-ΑερωπόςΈδεσσας27-23(14-12ημχ)
Διακύμανση: 1-0, 2-0, 3-2 (6′), 4-4 (11′), 5-4

(14′), 7-6 (18′), 11-8 (23′), 11-9 (26′), 13-10 (28′),

14-12 (ημχ.),14-14 (33′), 16-14 (38′), 18-15 (41′),
20-17 (45′), 22-17 (48′), 25-20 (53′), 25-22 (55′),
26-23(58′),27-23(τελικό)

ΦαίακαςΚέρκυρας-Δράμα19-22(9-10ημχ.)
Διακύμανση: 3-2 (5′), 4-5, 8-9, 9-10 (ημχ), 10-

12 (33′), 11-14 (36′), 12-14 (41′), 12-15 (45′), 13-
16,15-19(53′),17-20(56΄),19-22(τελικό)

HCΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΡΗΣΝΙΚΑΙΑΣ19-27
Ταπεντάλεπτα:1-1,2-4,2-5,5-6,7-8,8-11(η-

μχ.),9-15,12-21,14-24,16-25,19-27

Δευτέρα21Σεπτεμβρίου2020
ΟΑΚΑ19:00,ΑΕΚ-Ολυμπιακός/ΌμιλοςΞυνή

(ΕΡΤSPORTS)
(Τζαφερόπουλος-Πατιός,Μίγκας-Μπεμπέτσος)
ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑΣ–Πυλαίααναβολή.

Οιομάδεςπουδήλωσανσυμμετοχή
στηνέαFootballLeague!

Συμμετοχή και από ΝΠΣ Βέροια 2019

Τι έγινε στην πρεμιέρα της Handball Premier
ΔενέγινεοαγώναςΦιλίππου-Πυλαίας

ΜέχριτονΈβροοιαγώνεςτηςVeriaLadies
στοπρωτάθληματηςΓΕθνικής!

ΑνακοινώθηκανπρινλίγοοιόμιλοιτηςνέαςΓΕθνικήςστογυναικείοποδόσφαιρο.
ΗΕΠΟαποφάσισενατοποθετήσειτονΓΠΣΒέροιαστον1οόμιλοτηςκατηγορίας,μεαντιπάλουςτον

ΠοντιακόΑλεξανδρούπολης,τοΣουφλί2018(αμφότερεςομάδεςτουΈβρου),τονΑΟΚαβάλα,τονΜέντε-
καΚαλαμαριάςαπότηγειτονικήΘεσσαλονίκηκαιτονΠήγασοΧιλιοδενδρίουστηνΚαστοριά.

Επίσης,ηΕπιτροπήεπισήμανεπωςστηναγωνιστικήπερίοδο2020-2021,κατ’εξαίρεσηεπιτρέπονται
μέχριπέντε(5)αλλαγέςκαιδήλωση20αδαςαντί18αδας,μεεννέα(9)αναπληρωματικέςπαίκτριεςστον
πάγκο.
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CMYK

Το αήττητο σερί 
στα φετινά φιλι-
κά προετοιμασίας 

του Α.Π..Σ. Φίλιππου 
Βέροιας συνεχίστηκε 
και στη Σύρο, όπου το 
περασμένο Σάββατο η 
ομάδα μας με μία πολλά 
υποσχόμενη εμφάνιση, 
«άλωσε» με 3-1 σετ την 
έδρα του πανίσχυρου 
Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ 
στην πρώτη από τις 
δύο προγραμματισμένες 
αναμετρήσεις των ομά-
δων.

Τα παιδιά του Σωκράτη Τζι-
ουμάκα,λεςκαι έπαιζανστοδικό
τους«Δ.Βικέλας»,στοΜακροχώ-
ρι και όχιστηομώνυμη έδρα της
Ερμούπολης,μπήκανπολύδυνα-
τάστοπαιχνίδικαι«κοίταξανστα
μάτια»τουςπανίσχυρουςαντιπά-
λουςτους,τουσχεδόντριπλάσιου
μπάτζετ.

Με πάθος που ξεχείλιζε και
μάτι που «γυάλιζε» από ενθου-
σιασμό και φλόγα για τη νίκη, οι
Βεροιώτεςμε«αιχμή»τονΓιώργο
Τζιουμάκα«τρόμαξαν»στοα’σετ
τουςπάνοπλους«Πειρατές»,που
κάνοντας το ένα λάθος μετά το
άλλοβρέθηκανναχάνουνμε25-
23, 1-0. Στο β’ σετ, τοπέρασμα
του κεντρικούαπό τηνΑγίαΛου-
κία,Μπίσετ στα άκρα, αντί του
ενθουσιώδουςΜπέατι, έδωσε το
δικαίωμαστουςΣυριανούςναχα-
λάσουν την υποδοχή μας και με
τοννεαρόΜήλη,αντίτουΚροάτη
σουπερστάρ, Ράιτς να ισοφαρί-
σουνμε25-219,σε1-1.Με τους
δύο τεχνικούς να συνεχίζουν τις
«αλχημείες»στο τερέν δοκιμάζο-
νταςσχήματακαιτακτικές,αμφίρ-
ροποχαρακτήραείχεκαιτοτρίτο
σετ,όπου

Οι «ερυθρόλευκοι της Βέροι-
ας», ωστόσο καθοδηγούμενοι
με μαεστρία από έναν «ηλεκτρο-
νικό» Προύσαλη και τον Στέλιο
Τζιουμάκα άκρως αποτελεσμα-
τικό, ζευγάρωσαν ξανά με 25-23
τα κερδισμένα τουςσετ, 2-1. Στο
τέταρτο σετ, όπου έκανε το ντε-
μπούτο τουκαιοανέτοιμοςΒρα-
ζιλιάνος ακραίος Εντουάρντο, οι
γηπεδούχοι, προσπάθησαν να
αντιδράσουν, όμως οΦίλιππος
Βέροιας, με τονΜπίσετ διαγώνιο
αυτήτηφοράκαι«αέρα»ομάδας,
που έχειφάει τηVolleyleagueμε
το…κουτάλι,σκόρπισαντοπανί-
σχυροσύνολο τουΓιάννηΌρφα-
νου,φτάνοντας με 25-20 και 3-1
σετστονθρίαμβο.

Στον αγώναπου μεταδόθηκε
μέσω livestreaming,οιδύο τεχνι-
κοίείχαντηνευκαιρίαναβγάλουν
τα πρώτα τους συμπεράσματα.
Απότοθετικό τεστ τουΦίλιππου
Βέροιας,πέραόμωςαπότοαπο-
τέλεσμα, θαπρέπει νασταθούμε
στο πάθος, στην μαχητικότητα,
την αποφασιστικότητα αλλά και
στα χαμογέλα τωνπαικτών. Για
την ομάδα μας, από την οποία
ουδείς υστέρησε, ξεχώρισαν κυ-
ρίως ο ηγέτηςΚώσταςΠρούσα-
λης,οιθετικοίΣτέλιοςκαιΓιώργος

Τζιουμάκας, ο «τρελαμένος», σε
κάποιεςφάσεις,ΑμερικανόςΈρικ
Μπέατιαλλάκαιοι«δίδυμοιπύρ-
γοι»μας,Γάτσης-Μπίσετ.

Για τους «Πειρατές»πολύ κα-
λοίήτανοτοπσκόρερτουαγώνα
με 20πόντους, Στέρν, οΜήλης
καιοθηριώδηςΜπράουν.

Στιςκερκίδεςτουκλειστούτης
Ερμούπολης, μεταξύ των ελάχι-
στων καλεσμένων, λόγω τωνμέ-
τρωνασφαλείας, τον αγώναπα-
ρακολούθησανμετιςμάσκεςτους
οπρόεδρος τουΑ.Π.ΣΦίλιππος
Βέροιας,ΔημήτρηςΠιτούλιας, ο
γενικός αρχηγόςΛεωνίδας Ξαν-
θόπουλος και ο teammanager,
ΔημήτρηςΑναστασίου, που στο
τέλος μοίρασαν συγχαρητήρια
στουςπαίκτες για την εμφάνισή
τους.

*Οι πόντοι τουΦοίνικα προ-
ήλθαν: 10 άσσοι, 37 επιθέσεις,
4 μπλοκ, 30 λάθηαντιπάλων και
τουΦιλίππουΒέροιαςπροήλθαν:
5 άσσοι, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ,
39λάθηαντιπάλων.

Τασετ:1-3 (23-25,25-19,23-
25,20-25)

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΝΕΧ
(Γιάννης Ορφανός): Ράντκε 4
(2/5επ., 2 άσσοι), Ράιτς 3 (3/8),
Πρωτοψάλτης 7 (6/16επ., 1 άσ-
σος, 68%υπ., 36%αρ.), Στερν
20 (15/24επ., 1 μπλοκ, 4 άσσοι,
79%υπ., 57%αρ.),Μπράουν 10
(5/8, 3 μπλοκ, 2 άσσοι),Παπαγ-
γελόπουλος 2 (1/2, 1 άσσος) /
Γκαράς (λ. - 86%υπ., 29%αρ.),
Λινάρδος,Ηλίας, Κωστόπουλος,
Μήλης14(14/23),Καρασαββίδης
(λ.-60%υπ.,40%αρ.).

ΦΙΛΙΠΠΟΣΒΕΡΟΙΑ (Σωκρά-
της Τζιουμάκας): Προύσαλης
2 (1/2επ., 1 μπλοκ) ,Μπίσετ 8
(6/8, 2 άσσοι), Τζιουμάκας Στ.
12 (11/19, 1 άσσος, 38%υπ.,
12%αρ.),  Γάτσης 8 (5/6, 2
μπλοκ, 1 άσσος), Τζιουμάκας
Γ. 11 (11/22),Μπέατι 7 (4/13, 2
μπλοκ, 1 άσσος) / Μπουράκης
(λ. - 50%υπ., 39%αρ.),Εντουάρ-
ντο,Φέρελ4(4/7),Παπάζογλου3
(1/2,2μπλοκ),Μπουτόπουλος(λ.
-75%π.,25%αρ.),Αρτακιανός.

Ισόπαλο2-2τοβ’παιχνίδι
Tοδικότουμήνυμαπροςκάθε

κατεύθυνση έστειλε και την Κυ-
ριακή oΑΠΣΦίλιπποςΒέροιας,
οοποίοςενόψειτηςιστορικήςτου
συμμετοχής στη Volleylegaue,
ήρθε ισόπαλος 2-2 σετ με τον
Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ, ολοκλη-
ρώνονταςαήττητοςταδύοφιλικά

πουέδωσετοδιήμεροστη«Βασί-
λισσατωνΚυκλάδων».Επόμενος
σταθμόςαπόαύριοηΑθήνα, για
μιαακόμησειράδυνατώνφιλικών
μεΑ.Ο.Ν.Σ.Μίλωνα,Παναθηναϊ-
κόκαιΑΟΠΚηφισιάς.

Οι «ερυθρόλευκοι της Βέροι-
ας», που εντυπωσίασαν με την
απόδοσήτουςκαιστοβ΄ματςμε
τουςβελτιωμένους«Πειρατές»,α-
πέδειξανπωςηκαλήδουλειάπου
γίνεται στιςπροπονήσεις, βγαίνει
καιστογήπεδο,δικαιώνονταςέτσι
τις φετινές υψηλές προσδοκίες
τόσο της διοίκησης, όσο και των
φίλων της ομάδας,πουβλέπουν
ότι η επιτυχία αποτελεί «μονό-
δρομο» για τονΑ.Π.Σ Φίλιππο
Βέροιας.

Δίχωςναστηρίζεταιστην...τύ-
χη τουπρωτάρη, αλλάστην αυ-
τοπεποίθησή της, η ομάδα του
ΣωκράτηΤζιουμάκα, με «όπλα»
τηςτοπάθοςγιατηννίκηκαιτην
ομοιογένεια, έδειξε με το καλο-
δουλεμένο της σύνολο, ότι μπο-
ρεί να σταθεί ως ίση προς ίση
απέναντισεομάδεςπουόχιμόνο
πρωταγωνιστούνεπίχρόνιαστην
Volleyleague,αλλάκαιέχουνβλέ-
ψεις τίτλου, όπως οπανίσχυρος
ΦοίνικαςΣύρου.

Στο αγωνιστικό κομμάτι του
σημερινούφιλικού του «Δ. Βικέ-
λας»,όπουκαιοιδύοτεχνικοίδο-
κίμασανπρόσωπα και σχήματα,
ηομάδαμαςπροηγήθηκεδιςστο
σκορ και ισοφαρίστηκε από τους
γηπεδούχους, για να λήξει τελικά
τοματς2-2(17-25,25-19,20-25,
25-21) σετ. Κορυφαίος και τοπ
σκόρερ της αναμέτρησης με 21
πόντους ο Γιώργος Τζιουμάκας
τουΦίλιππουΒέροιας, ενώαπό-
ντος του ανέτοιμουΡάιτς, για το
ΦοίνικαΣύρουΟΝΕΧξεχώρισεο
Μήληςμε17πόντους.

Δηλώσεις
ΚώσταςΠρούσαλης (Αρχηγός

Φίλιππου Βέροιας): «Αρχικά θα
ήθελαναευχαριστήσωτοΦοίνικα
Σύρου για τηνπραγματικά υπέ-
ροχηφιλοξενία, ιδιαίτερασετόσο
δύσκολους καιρούς και περιμέ-
νουμενατουςτηνανταποδώσου-
μεστηΒέροια.Δώσαμεδύοπολύ
δυνατάφιλικάστηΣύρο, από τα
οποίαθαβγούνεθετικά,αλλάκαι
αρνητικά συμπεράσματα.Αυτό
πουπρέπει να κάνουμε είναι να
συνεχίσουμε την καλή και οργα-
νωμένη δουλειά, με τα κεφάλια
κάτω.Θεωρώπωςτομέλλονμας
ανήκει…»

ΈρικΜπέατι (ΑκραίοςΦίλιπ-
πουΒέροιας): Είμαι πραγματικά
ενθουσιασμένος απόαυτό το δι-
ήμεροστηΣύρο.Δεν γνώριζα τί-
ποτα για τοναντίπαλόμας, αλλά
αποδείξαμεμετιςεμφανίσειςμας
ότι όχι απλάμπορούμε να κοιτά-
ξουμεόλες τιςομάδεςσταμάτια,
αλλάκαινατιςνικήσουμε.Πρέπει
να συνεχίσουμε τη σωστή δου-
λειά και να μαχόμαστε σε κάθε
πόντογιανακερδίζουμε.»

Σωκράτης Τζιουμάκας (Προ-
πονητής Φίλιππου Βέροιας):
«Θεωρώ πως το σημαντικότε-
ρο κέρδοςαπό τα δύοφιλικά με
τοΦοίνικα ΣύρουΟΝΕΧήταν η
μαχητικότητα που επέδειξε η ο-
μάδα, αλλά και ο κάθε παίκτης
μας ξεχωριστά!Από τις προπο-
νήσεις φαίνονταν πως δουλεύ-
ουμε σωστά και ότι είμαστε σε
καλό δρόμο, αλλά δενπερίμενα
τόσο νωρίς να βγάλουμε αυτή
τη μαχητικότητα και στο γήπεδο.
Νομίζω ότι είναι το στοιχείοπου
πρέπεινακρατήσουμεσεόλητη
φετινή σεζόν και πάνω σε αυτή
να «χτίσουμε» τις βάσεις για την
επίτευξη τωνστόχωνμας.Ευχα-
ριστούμεπάραπολύ τοΦοίνικα
Σύρου για την εξαιρετική τουφι-
λοξενία…».

Τέλοςοπροπονητής τουΦοί-
νικα ΣύρουΟΝΕΧ ΓιάννηςΟρ-
φανός, αναφερόμενος στις εντυ-
πώσειςπου του άφησε η εικόνα
τουΦίλιππου Βέροιας στα δυο
φιλικά με την ομάδα του, τόνισε
πως «είδα μια «δεμένη» ομάδα,
σχεδόνόλαταπαιδιάγνωρίζονται
μεταξύ τους και αυτή η μεγάλη
ομοιογένεια φάνηκε και στον α-
γωνιστικόχώρο.Θεωρώότιθαέ-
χειμίαπολύκαλήπαρουσίαστην
Volleyleague και νομίζω πως η
ομάδα της Βέροιας ήρθε για να
μείνει…»

*ΟιπόντοιτουΦοίνικαΣύρου
ΟΝΕΧπροήλθαν: 4άσσοι, 54 ε-
πιθέσεις, 8 μπλοκ, 21 λάθηαντι-
πάλωνκαιτουΦιλίππουΒέροιας
5 άσσοι, 44 επιθέσεις, 27 λάθη
αντιπάλων.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣΟΝΕΧ (Γιάν-
νηςΟρφανός):ΑντρέΜπράουν
9π.(6/10επ.,2μπλοκ,1άσσος),
ΠρωτοψάλτηςΘ.13 (12/24επ.,1
μπλοκ,71%υπ,45%αρ.),Παπαγ-
γελόπουλος 9 (5/8επ., 4 μπλοκ),
ΡάντκεΜουρίλο 5 (5/9επ.), Ζί-
γκα Στερν 6 (5/14επ., 1 άσσος,
64%υπ., 50%αρ.), Μήλης 17
(16/31επ., 1 άσσος) / Γκαράς
(59%υπ., 41%αρ.),Ηλίας,Λινάρ-
δος4 (2/5επ., 2 μπλοκ),Κωστό-
πουλος3(3/7επ.),Καρασαββίδης
(λ.-33%).

Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΣωκράτηςΤζιουμάκας):Μπεάτι
12π.(7/15επ.,4μπλοκ,1άσσος,
67%υπ., 36%αρ.), Μπίσετ 15
(10/16επ., 5 μπλοκ),Προύσαλης
2 (2/3),Τζιουμάκας4 (2/3, 2άσ-
σοι, 39%υπ., 22%αρ.), Γάτσης 4
(1/2, 3 μπλοκ),Τζιουμάκας Γ. 21
(17/22επ.,2μπλοκ)/Μπουράκης
(λ. - 56%υπ. 22%αρ.), Παπάζο-
γλου2 (2/3),Εντουαρντο,Φερέλ
3(3/6),Μπουτόπουλος.

Το πρόγραμμα αγώνων της Α’ 
ΕΚΑΣΚΕΜ 2020-2021

1η αγωνιστική 14η
ΣΑΡΙΣΑ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΑΘΛΟΣΑΛ.
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ–ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ

2η αγωνιστική 15η
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–ΣΑΡΙΣΑ
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ–ΒΑΦΥΡΑΣ

3η αγωνιστική 16η
ΠΕΡΙΚΟΣ-ΑΘΛΟΣΑΛ.
ΣΑΡΙΣΑ–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ

4η Αγωνιστική 17η
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.–ΠΕΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–ΣΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

5η αγωνιστική 18η
ΠΕΡΙΚΟΣ–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΡΙΣΑ–ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΒΑΦΥΡΑΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.

6η αγωνιστική 19η
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ–ΣΑΡΙΣΑ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ–ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.–ΑΘΛΟΣΑΛ.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΠΕΡΙΚΟΣ

7η αγωνιστική 20η
ΣΑΡΙΣΑ–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΒΑΦΥΡΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΡΙΚΟΣ–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ

8η αγωνιστική 21η
ΒΑΦΥΡΑΣ–ΣΑΡΙΣΑ
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΑΘΛΟΣΑΛ.
20:30ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΠΕΡΙΚΟΣ

9η αγωνιστική 22η
ΣΑΡΙΣΑ–ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.–ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΣ–ΒΑΦΥΡΑΣ

10η αγωνιστική 23η
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–ΣΑΡΙΣΑ
ΒΑΦΥΡΑΣ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΑΘΛΟΣΑΛ.

11η αγωνιστική 24η
ΠΕΡΙΚΟΣ–ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΙΣΑ–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–ΒΑΦΥΡΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ

12η αγωνιστική 25η
ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ–ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ–Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.
ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ–ΑΘΛΟΣΑΛ.
ΒΑΦΥΡΑΣ–ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ–ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕΠΙΕΡΙΑΣ–ΠΑΝΘΗΡΕΣ

13η αγωνιστική 26η
Αρχέλαος–ΣΑΡΙΣΑ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΙΑΝ.–ΑΕΤΟΣΚΙΛΚΙΣ
ΑΘΛΟΣΑΛ.–ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣΝ.-ΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΟΥΠΑΚΙΛΚΙΣ–ΒΑΦΥΡΑΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ–ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ

Μίανίκη(1-3)καιμίαισοπαλία(2-2)γιατονΦίλιπποστηΣύρο

«Μπλόκαρε»καιτονΦοίνικαΣύρου
οΦίλιπποςΒέροιας

Ο ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας «έδειξε ποιος είναι» στη Σύρο - Ισόπαλο 2-2 το β’ παιχνίδι 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός  Σύλλογος Φίλων   Κέντρου Μέριμνας Ατόμων  Ειδικών Δεξιο-

τήτων του Δήμου  Βέροιας ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι για τις δωρεές τους: 
1. Την Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Μπατσαρά  για την οικονομική δωρεά στην μνήμη της  αγαπημένης 

μητέρας της Περιστέρας Μπατσαρά 
Ο Θεός αν την αναπαύσει
2. Την Λίζα Ιωσηφίδου για την οικονομική δωρεά στην μνήμη των αγαπημένων γονέων της Κυριακής 

και Αδάμου Ιωσηφίδη  
Ο Θεός αν τους  αναπαύσει
3. Την επιχείρηση ΜΠΙΖΕΤΑΣ για την δωρεά αναψυκτικών για τον αγιασμό του Κέντρου
4. Τις κυρίες Μαρίνα Ρωσσάκη, Μαρία Ζεμπερίδου και Στέλλα Δαμιανίδου για την κατασκευή νηστί-

σημων γλυκών για τον αγιασμό του Κέντρου
Η Εθελόντρια  Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου

Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ι-
σότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου της Βουλής συμμετείχε την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου το Κέντρο Συμβουλευτικής Υ-
ποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας με θέ-
μα: «COVID – 19 και ενδοοικογενειακή βία: 
«Συμπεράσματα, δράσεις και αποτελέσματα 
από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Βόρειας 
Ελλάδας».

Στην συνεδρίαση ήταν προσκεκλημένες και 
συμμετείχαν για να ενημερώσουν η κ. Μ. Συ-
ρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πο-
λιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) 
και η κυρία Θ. Ταντάρου – Κρίγγου, Πρόεδρος 
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι.), ενώ με τηλεδιάσκεψη έκαναν παρεμ-
βάσεις εκπρόσωποι από τα Συμβουλευτικά Κέ-
ντρα της Βόρειας Ελλάδας: Αλεξανδρούπολης, 
Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 

Κομοτηνής, Βέροιας, Κατερίνης, Καστοριάς και 
Φλώρινας. Το επιστημονικό προσωπικό  που 
στελεχώνει  τα Συμβουλευτικά Κέντρα ανά την 
Ελλάδα κατά την διάρκεια της πανδημίας έως 
και σήμερα  δεν σταμάτησε  να καταβάλει κα-
θημερινά προσπάθειες για να υποστηρίξει  τις 
γυναίκες θύματα βίας αλλά και όλες τις γυναί-
κες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

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

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναι-
κών Δήμου Βέροιας

Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr

Μια παράδοση στις ταινίες μικρού μήκους 
τείνει να δημιουργήσει το 9ο Δημοτικό Σχολείο 
Βέροιας με την κατάκτηση της 3ης θέσης στον 
4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό/ πρόγραμ-
μα με τίτλο “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και 
όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον”.

Η Στ3 τάξη του σχολείου συμμετείχε στον δι-
αγωνισμό με την ταινία “ΠΑΡΘΕΝ Η ΡΩΜΑΝΙΑ” 
σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έλενας Μπαμπί-
να, ενώ παράλληλα ασχολήθηκαν με την ιστορία 
και την παράδοση του Πόντου με την δασκάλα 
τους Γεωργία Αναστασίου. Την θεατρική διδα-
σκαλία των μαθητών/τριων ανέλαβε η εκπαιδευ-
τικός Γρηγοριάδου Παρασκευή.

Τον διαγωνισμό διοργάνωσε η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Υ-
πουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και 
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και 
Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την υποστή-
ριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαι-
δευτικών. Συμμετείχαν 151 σχολικές μονάδες 
από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια (Γερμανία, 
Αλβανία, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία), 360 εκ-
παιδευτικοί  και 9.000 περίπου μαθητές με 1.140 
μαθητικές δημιουργίες.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά διάκριση για το 9ο 
Δημοτικό σχολείο σε ανάλογο διαγωνισμό. Προ-
ηγήθηκαν το: 

• 2016   “Θα πάρω μιαν ανηφοριά” ται-
νία μυθοπλασίας 1η θέση

• 2018   “Όλα για την πατρίδα” ταινία μυ-
θοπλασίας 3η θέση

• 2019    “Βίοι Παράλληλοι (Γρηγόριος ο 
Ε΄- Κυπριανός)” ταινία τεκμηρίωσης             (ντο-
κιμαντέρ) 1η θέση 

• 2019   “Τέσσερις δασκάλες στο Μακε-
δονικό Αγώνα”  ταινία μυθοπλασίας 3η θέση

 Όλα τα παραπάνω έργα του 9ου Δημ.Σχ. 
είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τη νέα δημιουργία 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών Μπαμπίνα 
Έλενα, Αναστασίου Γεωργίας και Γρηγοριάδου 
Παρασκευή, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο 
παρακάτω σύνδεσμο:  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HaHkVqb5mho

Ευχαριστίες
Το Σχολείο  ευχαριστεί τον κ Π. ΓΑΪΤΑΝΟ 

για την άδεια χρήσης μουσικών κομματιών του 
έργου “Ανθεί και φέρει κι άλλο, τραγούδια του 
Πόντου”, καθώς και:

- τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο 
της ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

• -τον πρωτοσύγκελο της Ι.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ, 
τον αρχιμανδρίτη της και τους νεωκόρους της 
Ι.Μητροπόλεως Βέροιας

• -τον δήμαρχο κ. Κ.ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ, τον 
προϊστάμενο του τμήματος δημοσίων σχέσεων 
της ΔΕΥΑΒ και υπεύθυνο του γραφείου δημάρ-
χου και τους υπαλλήλους του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 

• -τους ιδιοκτήτες του πολυχώρου δρα-
στηριοτήτων, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας 
ΠΟΛΥΘΕΑΣΗ

- τον Σύλλογο Διδασκόντων του 9ου Δημ.
Σχολείου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων, το διοικητικό συμβούλιο του 
Συλλόγου και όλους τους γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών του Στ3 για την αμέριστη 
στήριξη και εμπιστοσύνη τους. Επίσης όλους ό-
σοι είναι στο πλάι τους σε κάθε νέα προσπάθεια 
του σχολείου.

Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστή-
ριο του Δήμου Νάουσας, υπό την αιγίδα του 
Νομικού Προσώπου “ΚΚΠ&Α Δ.Νάουσας”, 
το οποίο ανταποκρινόμενο στην αγωνία των 
γονέων της πόλης, οι οποίοι δυσκολεύονται να 
αντιμετωπίσουν το κόστος της φροντιστηρια-
κής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει και φέτος 
το κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου.

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως την Τε-

τάρτη 30 Σεπτεμβρίου, (εκτός Σαββάτου).Οι 
εγγραφές θα γίνονται 11.00 - 13.00 στο χώρο 
του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Νάουσας 
κτίριο Λόγγου Τουρπάλη. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής:
α) Φωτοτυπία ταυτότητας κηδεμόνα
β) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 

2019
δ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης.
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο καταδεικνύει 

την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτού-
ντα όπως κάρτα ανεργίας γονέα, πιστοποιητι-
κό αναπηρίας κτλ, γίνεται δεκτό ως επιπλέον 
κριτήριο συμμετοχής.

Εκπαιδευτικοί
Όσοι καθηγητές  - καθηγήτριες  όλων των ειδικο-

τήτων επιθυμούν να συμμετάσχουν και να διδάξουν 
εθελοντικά στους μαθητές - μαθήτριες Γυμνασίου 
και Λυκείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
Κέντρο Κοινότητας. 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία πτυχίου
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το 

Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάουσας στο τηλ. 
2332029980.

Σε συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ισότητας 
της Βουλής το Κέντρο

 Συμβουλευτικής Γυναικών 
Δήμου Βέροιας

Ένα ακόμα βραβείο 
για την νέα ταινία μικρού 

μήκους του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές  
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 

του Δήμου Νάουσας
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020

ΣτοΔημοτικό Ιατρείο τουΔήμουΒέροιαςπροσφέρονταιΥπη-
ρεσίες ΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείας σε ανασφάλιστους και
άπορουςπολίτες τουΔήμουΒέροιας,  από εθελοντές επαγγελ-
ματίες υγείας. Γιαπληροφορίες και ραντεβούγιαόλα τα ιατρείαοι
ενδιαφερόμενοιμπορούννα τηλεφωνούνστο τηλεφωνικόνούμερο
23313-53821και53809ήναεπισκέπτονταιτοΔημοτικόΙατρείοστη
διεύθυνσηοδόςΣταδίου51,πιοκάτωαπότογήπεδοτηςΒέροιας.

Συ νερ γεί ο ε πι φυ λα κής της ΔΕΥ ΑΒ
Σεπτέμβριος 2020

Τοσυνεργείοεπι-
φυλακήςτηςΔΕΥΑΒ
κατάτοδιάστημααπό
21-9-2020 μέχρι27-
9-2020 θαείναιτο
εξής:Αυτόματοςτηλε-
φωνητήςβλαβών:τηλ.
2331021814.

Τρίτη 22-9-2020

13 :30 - 17 : 30  ΠΑ -
ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-
26757

21:00-08:00 ΠΑΝΑ-
ΓΑΚΗΣΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΥ723310-28594

Φαρμακεία

Μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία 
για την έναρξη 

του πρωταθλήματος της 
Α2 Εθνικής Κατηγορίας.  
Ενός πρωταθλήματος 
που, βάσει των υγειονο-
μικών και οικονομικών 
συνθηκών που επικρα-
τούν στη χώρα μας, 
προαλείφεται να είναι 
ένα από τα πιο ανατρε-
πτικά κι απρόβλεπτα 
των τελευταίων ετών.

Η ομάδα μας χρειάζεται τη
βοήθειάσαςπιοπολύαπόποτέ!

Ηαγοράμιαςκάρταςδιαρκεί-
ας-στήριξηςσηματοδοτεί–εκτός
από την αμέριστη συμπαρά-
στασήσαςστουςαθλητές, τους
προπονητές και την προσπά-
θεια της διοικούσας επιτροπής
–2ακόμαπράγματα:

α)Τη δυνατότητα δια ζώσης
παρακολούθησης των εντός έ-
δρας αγώνων της ομάδας μας,
όταν επιτραπεί από την Πολι-
τεία η, έστω και κατά το 20%
τηςχωρητικότηταςτουγηπέδου,
είσοδοςφιλάθλωνστο γήπεδο.
Ο αριθμός των διαρκείας που
έχουν κυκλοφορήσει αντιπρο-
σωπεύει αυτό ακριβώς το νού-
μερο.  Σημειωτέον ότι δεν θα
κυκλοφορούν μεμονωμένα ει-
σιτήρια για τουςαγώνες, άραη
είσοδος θα επιτρέπεταιΜΟΝΟ
στουςκατόχουςκαρτώνδιαρκεί-
ας-στήριξης.

β)Τηδυνατότητααποκλειστι-
κής ζωντανήςπαρακολούθησης
μέσω livestreamingαπότοκα-
νάλι της ομάδας στοYouTube
τωνεντόςέδραςαγώνων,γιαό-
σοδιάστημαισχύειηαπαγόρευ-
ση εισόδουστα γήπεδα. Αυτό
θα γίνεται με τηναποστολή την
ημέρα τουαγώνα ενός κωδικού
στο email κάθε κατόχου ξεχω-
ριστά,οοποίοςκαιθατουδίνει
το αποκλειστικό προνόμιο της
θέασηςτουεκάστοτεαγώνα.

Έχουναπομείνειπερίπου50
κάρτες διαρκείαςπρος διάθεση
και τοπρωτάθλημα ξεκινάει σε
λιγότεροαπό2 εβδομάδες. Οι
τιμές τουςείναιστα50&100€
και αφορούνσε τουλάχιστον15
αγώνες. Ηαγορά τουςσ’ αυτή
τη δύσκολη περίοδο σημαίνει
στήριξη, βοήθεια, εμπιστοσύνη,
αφοσίωση, συσπείρωση γύρω
από την ομάδα, τους παίκτες,
τουςπροπονητέςκαιτοάθλημα

πουαγαπάμε.
Ας κάνουμε ένα τελευταίο

ντουναεξαντλήσουμε τα τελευ-
ταία εναπομείνανταεισιτήριαδι-
αρκείας-στήριξης.

ΣημείαΔιάθεσης:
Κατάστημα BENETTON,

Τσούπελη5,Βέροια

ΚατάστημαΟΧΕΤΤΕ,Βενιζέ-
λου7,Βέροια

ΦιλικάμεΕλευθερούπολη,
ΜακεδονικόκαιΑΟΑρε-

τσού
Με μια σειρά φιλικών αγώ-

νων,όλωνεκτόςέδρας,ολοκλη-
ρώθηκεηπερασμένηεβδομάδα
για την ομάδαμπάσκετ τουΦι-
λίππουΒέροιας.Αρχικά,ηομά-
δαμαςφιλοξενήθηκεστηνΕλευ-
θερούπολη, την Τετάρτη 16/9,
από την εξαιρετικά ενισχυμένη
τοπικήομάδα,ηοποίαφιλοδοξεί
να διαδραματίσει έναν πρωτα-
γωνιστικόρόλοστοεπερχόμενο

πρωτάθληματηςΑ2Εθνικήςκα-
τηγορίας.

Μετά από μια πολύ δυνατή
αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε
στιςλεπτομέρειεςτουτελευταίου
λεπτού, η ομάδα μας ηττήθηκε
από το ΓΣΕλευθερούπολης με
72-68, δείχνοντας μεγάλη αγω-

νιστικότητα και πάθοςστοπαι-
χνίδιτης.Μετάτοαποτυχημένο
ματς Κυπέλλου στο Παγκράτι,
πουήτανκαιτοπρώτοεπίσημο
παιχνίδι της χρονιάς, το φιλικό
μας με την ομάδα τηςΑνατολι-
κήςΜακεδονίας αποτέλεσε το
δυνατότερο τεστπροπονητικού
χαρακτήρα για την ομάδα μας
στημέχριτώραπορείατηςπρο-
ετοιμασίαςτης.

ΣειράτοΣαββατοκύριακο19-
20/9 είχαν2φιλικάστηΘεσσα-
λονίκη με ομάδες Β´ Εθνικής.
Στο πρώτο χρονικά, το οποίο
διεξήχθηστογήπεδοτουΜακε-
δονικού εναντίον της ομώνυμης

ομάδας,οιπαίκτεςμαςεπιβλή-
θηκανμε68-79,πιάνοντας κα-
τάδιαστήματαπολύκαλήαπό-
δοση.

Ησύνθεσημαςήτανηακό-
λουθη:Αγραφιώτης2,Ελευθε-
ριάδης 14, Ντόβας 8, Κοθράς
7, Παραπούρας 11, Σουτζό-
πουλος 11, Καραγεωργίου 4,
Καντάρκος 4, Πιλκούδης 13,
Τσεσμετζίδης,Χρυσανθάκης5.

Το δεύτερο φιλικό, στο γή-
πεδο τηςΕυκαρπίας απέναντι
στην ομάδα τηςΑρετσούς, ή-
τανπερισσότερο μια ευκαιρία
για ξεμούδιασμα κι έναπιο ε-
κτεταμένο rotation εκ μέρους
τουΧρήστουΜπλατσιώτη,οο-
ποίοςέδωσεπολύχρόνοσυμ-
μετοχής στους νεαρότερους
αθλητέςτουρόστερ.

Γιατηνιστορία,τοματςέλη-
ξε με 51-89 υπέρ της ομάδας
μας.

Ευχαριστούμεπολύ τις3ο-
μάδεςπου αντιμετωπίσαμε μέ-
σαστηνεβδομάδακαιτιςευχό-
μαστεκαλήεπιτυχίασταπρωτα-
θλήματασταοποίαθασυμμετά-
σχουν την τρέχουσααγωνιστική
σαιζόν

Επόμενος σταθμός για την
ομάδαμαςτοτουρνουάπουδι-
οργανώνειοΟλυμπιακόςΒόλου
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο,
μεσυμμετοχή της ομώνυμηςο-
μάδας,τηςΝίκηςΒόλουκαιτων
ΤιτάνωνΠαλαμά. Αυτάθαείναι
πιθανότατακαιτατελευταίαφιλι-
κάτεστπριναπότοπρώτοπαι-
χνίδι του πρωταθλήματος που
είναιπρογραμματισμένο ναδιε-
ξαχθείστηΒέροιαστις3/10ενα-
ντίοντουΚόροιβουΑμαλιάδας.

Μπάσκετ Φίλιππος
Στην“τελικήευθεία”ηδιάθεσηκαρτώνδιαρκείας-στήριξης

Φιλικά με Ελευθερούπολη, Μακεδονικό και ΑΟ Αρετσού

Ο Βεροιώτης Κώστας 
Τσαρτσαρής ανακοίνωσε 

υποψηφιότητα για την ΕΟΚ

ΟΒεροιώτηςΚώσταςΤσαρτσαρής ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητάτουστιςερχόμενεςεκλογέςτηςΕΟΚκαιθαβρεθείστοπλευρό
τουεπικεφαλήςτουσυνδυασμούΒαγγέληΛιόλιου.

ΟΒεροιώτηςπαλαίμαχος μπασκετμπολίστας μέσω των social
mediaέγραψεχαρακτηριστικά:«Όπωςόλοιγνωρίζετε,στοπροσε-
χές διάστημαθαπραγματοποιηθούν εκλογέςστηνΕλληνικήΟμο-
σπονδίαΚαλαθοσφαίρισης .Ηπροσφορά της τωρινής διοίκησης,
υπήρξεγιαπολλάχρόνιακαθοριστικήγιατηνεξέλιξητουαθλήματος
στηνΕλλάδα.Ήρθεόμως,ηστιγμήγιααλλαγή.

Γιανέεςιδέες,φρέσκαπρόσωπα,ανασύνταξηκαιανασυγκρότη-
σησεόλαταεπίπεδα,ώστεναδούμεκαιπάλιτοΜπάσκετμαςεκεί
πουτουαρμόζει.

ΟΒαγγέληςΛιόλιοςανακοίνωσεεπίσημαότιθαείναιυποψήφιος
στιςεπικείμενεςεκλογές.Απότηνμίαηπροσφοράτουστοελληνικό
μπάσκετμέσωτουΠρομηθέαΠατρώνκαιτηςπρωτοποριακήςΑκα-
δημίας του.Απότηνάλληηεπιχειρηματική τουεμπειρίαπουείναι
απαραίτητηστηνδιοίκησημιαςομοσπονδίαςκαισεσυνδυασμόπου
μετοξεκάθαροκαιρεαλιστικόπλάνοτουγιατηνεπόμενημέρατου
Ελληνικούμπάσκετ,έκανανπολύεύκολητηναπόφασήμουναστη-
ρίξωτηνπροσπάθειάτουκαιναείμαιστοπλευρότου.

Ήρθεηώραναδώσωπίσωστομπάσκετ,ταεφόδιαπουαποκό-
μισακιεγώαπόαυτό,απότηνπρώτημέραπουέπιασατηνμπάλα
τουμπάσκετστηνΒέροια,μέχρι την τελευταία της επαγγελματικής
μουκαριέρας.

Καλήδύναμησεόλουςτουςυποψήφιους.»
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ΤοΑΣΤΙΚΟΚΤΕΛΒΕΡΟΙΑΣΑ.Ε.ενημερώνειτουπολίτεςότιλόγωτωνέκτακτωνμέτρωνπουισχύουν,αναπροσαρμόζει
τακαθημερινάδρομολόγιάτουαπό7-9-2020έως30-6-2021.

ΠρόγραμμαΑστικώνΒέροιας
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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ-
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμαστο
κέντρομε2ΔΣΚ,2οςόροφος,
Χ.Αδ.,αρχοντική κατασκευή,
45.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙγιααγοράγκαρ-

σονιέραστοκέντρο,μεασαν-
σέρ,1οςκαιάνω,μέχρι20.000
ευρώ.Τηλ.:6945122583.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

κοντά στο 7οΔημοτικό, 75
τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και
οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000
ευρώ. Τηλ.: 6945 122583
Euromesitiki.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ21-9.Κωδ:23132-Κέντρο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΓκαρσονιέραεπιπλωμένησυ-
νολικήςεπιφάνειας32τ.μ.1οςΥπερυψωμέ-
νος.Αποτελείταιαπό1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,
ΚουζίνακαιΜπάνιο.Είναικατασκευασμένητο
1972καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομικήμεκλιμα-
τιστικό,έχειΚουφώματαΑλουμινίουμεδιπλά
τζάμιακαιΑνελκυστήρα,έχειΗλ.Συσκευές,
Τιμή:180€.Επιθυμητήμόνογυναίκαεκπαι-
δευτικός.

Κωδ.23415ΚΕΝΤΡΟΒΕΡΟΙΑΣ,Γκαρσο-
νιέρα35τ.μ.,κατασκευή1977,1υ/δ,1οςόρο-
φος,ανακαινισμένοεπιμελώς,καινούργιομπά-
νιοκαικουζίνα,καινούργιασυνθετικάκουφώ-
ματαμεδιπλάτζάμια,επιμελημένηςκατασκευής
,ατομικήθέρμανσημεκλιματιστικάκαιμεμία
ντουλάπα,ενοίκιο240€.Αποκλειστικήδιάθεση
καιυπόδειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12770ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙΕνοικιάζεται
Γκαρσονιέρασεπολύκαλήκατάσταση,κατα-
σκευήςτου1998μεθέατονκάμπο37τ.μ.,με
1υ/δ,σαλοκουζίνακαιμπάνιο,ηθέρμανσητης
ανεξάρτητημεκλιματιστικόinverterκαιμελίγα
κοινόχρηστα,ενοίκιο200€.Θαείναιελεύθερο
από1/10/2020.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.104969ΚΕΝΤΡΟΒέροιας,επιπλω-
μένοκομπλέδιαμέρισμα85τ.μ.,ανακαινισμέ-
νοεκβάθρων,διαθέτει2υ/δσαλόνι,ξεχωρι-
στήκουζίνακαιέναμεγάλομπάνιο,ευρίσκεται
στον1οόροφο,καταπληκτικόδιαμέρισμα,με
καινούργιακουζίνακαικαινούργιασυνθετικά
κουφώματαμεδιπλάτζάμια,έχειατομικήθέρ-
μανσηπετρελαίουκαιμίαντουλάπα,χωρίς
κοινόχρηστα,ενοίκιο300€.

ΚΩΔ.12864 ΚΕΝΤΡΟωραιότατο δια-
μέρισμαεπιπλωμένοκομπλέκαιμεηλεκτρ.
συσκευές80τ.μ.,με2υ/δ,σαλοκουζίνακαι
μπάνιο,1οςόροφος,χωρίςανελκυστήρα,με
ωραίαδιαρρύθμιση,έχειατομικήθέρμανση
πετρελαίουκαιμηνιαίομίσθωμαστα300€ .
Άμεσαδιαθέσιμο.

Κωδ.13175ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑπεριοχήΔΕ-
Η-ΓΗΠΕΔΟ ,κομπλέεπιπλωμένο108τ.μ.
3οςορ.του1985με2υ/δ,,ηθέατουκαλή
καιηκατάστασητου,ξύλιναπατώματα,και
θέρμανσημεσόμπαπετρελαίουκαιθερμο-
πομπούς,με2κλιματιστικά,για σοβαρούς
μισθωτές,ΑποκλειστικήανάθεσηστηνΜΕΣΙ-
ΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,ζητούμενομίσθωμα250€.
Θαείναιελεύθεροαπό15/09/2020.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                   
Κωδ.24304ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ,Μονοκατοικία

230τ.μ.,ηοποίαεπεκτείνεταισεδυοεπίπεδα
σεπεριφραγμένοοικόπεδοτων700τ.μ. ,με
ανεξάρτητημεγάληαυλήκαιμευπόγειο40τ.μ.
,κατασκευή1980.Αποτελείταιαπό2σαλόνια
5υ/δ,μίαανεξάρτητημεγάληκουζίνα,καιδύο
μπάνια  , χωρίςθέρμανση,μεδυνατότητα
τοποθέτησηςτζακιούήσόμπας(υπάρχεικα-
μινάδα),επιπλωμένη,μεαποθήκηκαιμεδύο
ντουλάπες,έχειηλεκτρικέςσυσκευέςαλλάκαι

ηλιακόθερμοσίφωνα,προσφέρεταισετιμή
πραγματικήςευκαιρίας,350€.Πληροφορίες
μόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:24292-ΚέντροκοντάστηνΕληά

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙκατάαποκλειστικότητααπο-
θήκησυνολικήςεπιφάνειας23τ.μ.ισόγειαμε
εξαιρετικάκαλήπρόσβαση.Αποτελείταιαπό
1Χώρο.Ενοίκιο140€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ:106403-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΕΝΟΙ-

ΚΙΑΖΕΤΑΙΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας45
τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώ-
ρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
καιδιαθέτειθέρμανσηΚλιματισμός,Κουφώ-
ματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακισμένη,A/C,
Διπλάτζάμια,Σκαλιάεισόδου,Ανοιχτωσιά
-Τιμή:170€.

Κωδ:106449 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένοΓραφείοσυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.στον1οόροφο.Αποτελείταιαπό3
Χώρους,καιWC.Είναικατασκευασμένοτο
1975καιδιαθέτειΚουφώματαΣυνθετικάμε
Διπλάτζάμια,ηθέρμανσηείναιμεδύοκλι-
ματιστικά,μεπολύκαλήπροβολή,βλέπεισε
ανοιχτωσιά,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρή-
σεις,Τιμή:200€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106621ΚΕΝΤΡΟΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταΓραφείοσυνολικήςε-
πιφάνειας50τ.μ.σε1οΥπερυψωμένοόροφο,
μεάριστηπροβολή,σεάκρωςεμπορικόση-
μείο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιένακοι-
νόχρηστοWC.Διαθέτειμοναδικήπροβολήγια
τονεπαγγελματία,ΚουφώματαΑλουμινίουμε
Διπλάτζάμια,Ανελκυστήρα,Σκαλιάεισόδου,
Τιμήμόνο:270€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυ-
πόδειξημόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:104786 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείοσυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον1
οόροφο.Αποτελείταιαπό2Χώρους,καιWC.
Είναικατασκευασμένοτο1970καιδιαθέτει
ΚουφώματαΑλουμινίουσυρόμενα,καιμεΑ-
νελκυστήρα-Τιμή:170€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:22965-ΣτηνΠλ.ΩρολογίουΕΝΟΙΚΙ-

ΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας20τ.μ.
Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώροκαιμεδικότου
WC.Ενοίκιο150€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23626 -ΚέντροΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚατάστημαεπίτηςΜητροπόλεωςσυνολικής
επιφάνειας55τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό2
Χώρουςκαι2WC,κατάλληλογιαπολλαπλές
χρήσεις,σεσημείομεγάληςπροβολής,μίσθω-
μα600€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
μόνοαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:23146-ΕργοχώριεπίτηςΣταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφά-
νειας65τ.μ.Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρο
ενιαίο ,είναιφωτεινόκαιέχειμεγάληβιτρίνα

.-Τιμήπολύπολύχαμηλήμόνο110€.Απο-
κλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπότην
ΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:22959-ΦΑΝΑΡΙΑΚΥΠΡΟΥΕΝΟΙ-
ΚΙΑΖΕΤΑΙΚατάστημασυνολικήςεπιφάνειας
110τ.μ. Ισόγειο.Αποτελείταιαπό1Χώρομε
δικότουWC.Είναικατασκευασμένοτο1970
-Μίσθωματα300€.Τογραφείομαςδιαθέτει
τηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτουακι-
νήτουαυτού.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ.14498ΘΕΣΗΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΕ

ΠΑΡΚΙΝΓΚμεράμπα,σεπλήρηλειτουργία,
κοντάστηνΒενιζέλουτιμήαπό80€/μήναμόνο.

ΠΩΛΗΣΗ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300ΚΕΝΤΡΟΠΩΛΕΙΤΑΙαπο-

κλειστικάαπότογραφείομαςσπάνιομεγάλο
Studio-γκαρσονιέρα39τ.μ.καιμε17,5τ.μ.
αποθήκηστουπόγειο1οςόρ.ψηλόςοικοδο-
μήτου1999,σεπολύκαλήκατάστασηκαισε
εξαιρετικάκαλήτιμή,χωρίςθέρμανση.Πρόκει-
ταιγιαέναπολύφωτεινόκαιγωνιακόακίνητο
στοκέντροτηςπόλης,μεανοιχτωσιάμπροστά
του,Τιμή28.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαι
ΥΠΟΔΕΙΞΗαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106619-ΓΗΠΕΔΟΠΩΛΕΙΤΑΙανα-
καινισμένοΔιαμέρισμασυνολικήςεπιφάνειας
50τ.μ.καθ.στοΙσόγειο .Αποτελείταιαπό2
Υπνοδωμάτια,Σαλοκουζίνα,.Είναικατασκευ-
ασμένοτο1960καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική
μεδύοΚλιματιστικά,ΚουφώματαΑλουμινίου
συρόμεναμεΔιπλάτζάμια,σεπολύκαλήγει-
τονιά,μεαναμονήγιαWCηοποίαθααποπε-
ρατωθείαπότοναγοραστή,αυτήντηνστιγμή
χρησιμοποιείταιωςαποθήκη,σετιμήευκαιρίας
μόνο:18.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπό-
δειξηαπότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ:106424 -ΑΝΟΙΞΕΩΣΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατάαποκλειστικότηταανακαινισμένηΓκαρ-
σονιέρασυνολικήςεπιφάνειας50τ.μ.στον3ο
όροφοχωρίςανελκυστήρα.ΜαζίμετοΔιαμέ-
ρισμαδίνεταικαιηΑέρινηΣτήλημεΔικαίωμα

Δόμησηςακόμη70τ.μ.επιπλέον.Αποτελείται
από1Υπνοδωμάτιο,Σαλόνι,Κουζίνα,Μπάνιο
.Είναικατασκευασμένητο1991καιανακαινί-
στηκετο2010.ΔιαθέτειθέρμανσηΑυτόνομη
ΠετρελαίουμεΩρομετρητές,ΑπεριόριστηΘέα,
ΚουφώματαΑλουμινίουμεΔιπλάΤζάμια,Επι-
πλωμένοήκαιχωρίςέπιπλα,Τέντες,Σκαλιά
εισόδου,BBQ,μεΑνοιχτωσιά,μεπολύμεγά-
ληβεράντα55τ.μ.,σετιμήπροφοράςμόνο:
38.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙΔιαμέρισμα
70τ.μ.μικτάκαι59τ.μ.καθαρά,στοΚέντρο
τηςΒέροιας,σεημιόροφουπερυψωμένο (
σαν1οςόροφος),με2υ/δ,σαλόνι,κουζίνα,
μπάνιο,σεπολύκεντρικόσημείο,μεατομική
θέρμανσηπετρελαίου,τοοποίοχρήζειανακαί-
νισης.Τοακίνητομπορείναγίνεικαιμίαάνετη
γκαρσονιέραμε1υ/δ,μεγάλησαλοκουζίνακαι
μπάνιο.Προσφέρεταισεπολύκαλήτιμήμόνο
23.000€.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ.13275ΣΠΑΝΙΑΒΙΛΑστηΡάχητης

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

Κωδ:13262-ΠΑΝΟΡΑΜΑΠΩΛΕΙΤΑΙκα-
τάαποκλειστικότητανεόδμητημονοκατοικίασυ-
νολικήςεπιφάνειας120τ.μ.σε2επίπεδα.Απο-
τελείταιαπό3Υπνοδωμάτια,Σαλονοκουζίνα,
ΜπάνιοκαιWC.Είναικατασκευασμένητο2001
καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέλαιο,έχει
απεριόριστηΘέα,τακουφώματααλουμινίουκαι
μίααποθήκη.Έχεικήπο,Τζάκι,BBQ,καιηλ.
Συσκευές,Μπαλκόνια24τ.μ.-Τιμή:200.000€.

Κωδ:106692ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΗΜΑΘΙΑΣ,

ΠωλείταικατάαποκλειστικότηταΜονοκατοικία
συνολικήςεπιφάνειας200τ.μ.σεδύοεπίπεδα,
κατασκευήςτου1999.ΤοΙσόγειοαποτελείται
απόένα1υ/δ,υπερπολυτελέςσαλόνιμαζί
μετραπεζαρία,μετζάκι,κουζίναανεξάρτητη
καιμπάνιο.Ο1οςόροφοςέχειπρόσβασημε
εσωτερικήσκάλακαιαποτελείταιαπό4υ/δ,
καθιστικόκαιέναυπερπολυτελέςμπάνιο,η
θέρμανσηείναιμεδύοεπιλογές,έχειατομική
πετρελαίουκαιυπάρχεικαιξυλολέβητας.Ευ-
ρίσκεταισεπεριφραγμένοοικόπεδο500τ.μ.με
πολύωραίοκήπο,διαθέτειεπίσηςμιαανοιχτή
θέσηστάθμευσηςαυτοκινήτουκαιαποθήκη
στηναυλήπερίπου15τ.μ.,ζητούμενοτίμημα
230.000€.Υπόδειξημόνοσεσοβαράενδια-
φερόμενο.Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξη
απότηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

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

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ:13152-ΩΡΟΛΟΙΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αποθήκησυνολικήςεπιφάνειας280τ.μ.σε
υπόγειοχώρο.Αποτελείταιαπόενιαίοχώρο
μεεύκοληπρόσβαση.Τιμή:30.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833ΚΕΝΤΡΟ ,Μητροπόλεως

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

Κωδ:13504-ΚέντροΠΩΛΕΙΤΑΙκατάα-
ποκλειστικότητανεόδμητοΓραφείοσυνολικής
επιφάνειας94τ.μ.στον3οόροφο.Αποτελείται
από4Χώρους, .Είναικατασκευασμένοτο
2002καιδιαθέτειθέρμανσηΑτομική-Πετρέ-
λαιο,ΚουφώματαΣυνθετικά,ΠόρταΘωρακι-
σμένη,Διπλάτζάμια-Τιμή:54.000€.Διαθέ-
τουμετηνΠΛΗΡΗΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑτου
ακινήτουαυτού.

ΚΩΔ.13186 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,πωλούνται
Γραφειακοίχώροι1ουορ.με243τ.μ.μικτά
και212τ.μ.καθαράσυνολικά7χώροιόλοι
νοικιασμένοιμεσυνολικόμίσθωματα900€
μεωραίαδιαρρύθμισηκαιπροσφέρονται σε
τιμήεκπληκτικάσυμφέρουσα,μόνο190.000€.
ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗκαιΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ:14210ΚΕΝΤΡΟ,Κατάστημα58

τ.μ., ισόγειο,με45τ.μ.υπόγειοκαι27τ.μ.
πατάρι,εξαιρετικό,πολύφωτεινόκαιμεμε-
γάληβιτρίνα ,χωρίςθέρμανση ,αυτοτελές,

κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,πρόκειται
δεγιαέναπολύαξιόλογοακίνητοτοοποίο
προσφέρεταισεμίαπολύλογικήτιμή,μόνο
80.000€.ΑποκλειστικήΔΙΑΘΕΣΗαπότηνΜΕ-
ΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Κωδ.12783ΚΕΝΤΡΟ,πωλείταιΚατά-
στημα65τ.μ.Ισόγειο,κατασκευή1974,οιχώ-
ροιτουλειτουργικοί,σεπρονομιακήτοποθεσία
,κατάλληλογιαπολλαπλέςχρήσεις,μεμεγά-
ληβιτρίνα,σεπολύκαλήτιμήμόνο35.000€,
Αποκλειστικήδιάθεσηκαιυπόδειξημόνοαπό
τηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΠΩΛΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548.ΒΕΡΟΙΑστηνπεριοχήΞη-

ρόκαμποςπωλείται,ένααγροτεμάχιομε3,5
στρ.μεδένδραροδάκινα.Νερόκαιρεύμαε-
ξασφαλισμένα,τιμήπολύκαλήμόνο10.000€.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ:13865ΡΑΧΗΠΩΛΕΙΤΑΙΟικόπε-

δοσυνολικήςεπιφάνειας386τ.μ.μέσαστο
χωριό,άρτιοοικοδομήσιμο,γωνιακό,σετιμή
ευκαιρίαςμόνο15.000€.

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

Κωδ13860ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ,Οικόπεδο
745τ.μ.,μεελιές,αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές,ευκαιρίαχωρίςαμφιβολία,σετιμή
πράγματιχαμηλήμόνο10.000€,

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

Κωδ:13826-ΣταΠαλατίτσιαΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδοσυνολικήςεπιφάνειας980τ.μ.σε
πολύκαλόσημείο.Τιμήμόνο15.000€.

Κωδ13807ΚΑΤΩΕΛΗΑ,Οικόπεδομε
συνολικά4.003τ.μ.,αποαυτάτα2.902τ.μ.
έχουντεθείεντόςτουσχεδίουπόλεως,τα685
τ.μ.είναιρυμοτομούμενακαιτα440τ.μ.εκτός
σχεδίου,διαθέτειμίαεκπληκτικήκαιανεμπό-
διστηθέα , είναι ελαφρώςεπικλινές ,πολύ
κοντάστηνΕληάπρονομιούχοοικόπεδο.Πλη-
ροφορίεςμόνοστηνΜΕΣΙΤΙΚΗΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρίαμόνογιααποφασιστικόαγοραστή
,προσφέρεταισε τιμήευκαιρίαςμόνοαπό
120.000€όλομαζίτώραμόνο90.000€.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ:14100.ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ,Οικόπεδο

576τ.μ.,πρόκειταιγιαέναεκπληκτικόγωνιακό
οικόπεδο,ελαφρώςεπικλινέςκαισεεξαιρετικά
συμφέρουσατιμή,μόνο58.000€.

Όλαταακίνητάμαςστο
www.mesitiki.gr

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΤΗΝΠΩΛΗΣΗΉΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥΣΑΣΑΜΕΣΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ.πατάρι, με μεγάληπρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικήςπροβολής,πλησίον
τηςνέαςΓέφυραςΚούσιου,κατάλληλογια
πολλές χρήσεις.Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839κ.Γιώργος.

ΑΠΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1)Λογιστής με γνώσεις Γερ-
μανικώνήΑγγλικών,2)υπευθ.παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτορά-
πτριες,πλακοραφούδες.Τηλ.:6996882201
&6996939909&lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο

Βέροιας.
-Οικόπεδο1.250τ.μ.κέντροΛαζοχωρίου
-Χωράφι6στρ.στοδρόμοπροςΑγ.Μαρίνα
-Χωράφι 3στρ., στο κανάλιΛαζοχωρίου,πο-

τιστικό.
Τηλ.:6996436044,6972236144

&2331062812.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοστηΜέ-
σηΒέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000ευρώ(συζητήσιμη).Κιν.:
6972913645κ.Τάσος.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντροΑγ.Νικο-
λάου17,πάνωαπόΑγ.Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
2οςόρ.,ανακαινισμένη, επιπλω-
μένη, ηλεκτρ. συσκευές, αέριο
& κάμερα εισόδου. Τηλ.: 6937
045440καΕλένη.

ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρ-

σονιέρες50 τ.μ. και 55 τ.μ. (σα-
λόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.) στηνπεριοχήΖωγράφου,
δίπλα σταΠανεπιστήμια. Τηλ.:
6977782641&6971884916.

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, ανακαινισμένη,
κοντά στηΛέσχηΑξωματικών.
Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται

γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.:2331024072.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γρα-
φείο42τ.μ.καθαρό,λήρωςανα-
καινισμένο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46Βέροια.Πληρ. τηλ.: 6932
361080,6945535719.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικόςχώρος50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα σταΑστι-
κά.Τηλ.:6946740621.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαφροντίδα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ25τ.μ.επιπλωμένο,140€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ30τ.μ.μεντουλάπα,140€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.λουξ,επιπλωμένο,220€
ΡΟΛΟΙ30τ.μ.επιπλωμένο,160€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ35τ.μ.επιπλωμένο,180€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ40τ.μ.επιπλωμενο,καλό,parking,270€
TΣΕΡΜΕΝΙ40τ.μ.καλό,μεντουλαπα,240€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ40τ.μ.επιπλωμένο,καλό,220€
ΚΤΕΛ50τ.μ.θέα,επιπλωμένο,220€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ50τ.μ.ανακαινισμένο,θέα,190€
ΚΕΝΤΡΟ55τ.μ.ανακαινισμένο,επιπλωμένο,220€
ΝΑΟΥΣΑ60τ.μ.,πολύκαλό,επιπλωμένο,260€
ΚΕΝΤΡΟ60τ.μ.ανακαινισμένο,μεντουλάπες,καλό,A/C,200€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ65τ.μ.εξαιρετικό,θέα,ατομ.λέβητας,280€
ΝΑΟΥΣΑ80τ.μ.επιπλωμένο,καλό,200€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ95τ.μ.οροφοδιαμέρισμα,καλό,310€
ΕΛΗΑ95τ.μ.12ετίας,τζάκι,θέα,360€
ΡΟΛΟΙ95τ.μ.καλό,ντουλάπες,230€
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ150τ.μ.εξαιρετικό,ηλιακό,τζάκι,ατομ.λέβητας,440€
ΝΑΟΥΣΑ190τ.μ.μονοκατοικία,πολύκαλή,350€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ42τ.μ.επιπλωμένο&ανακαινισμένο,22.000€
ΚΤΕΛ50τ.μ.,ευκαιρία,17.000€
ΑΝΟΞΕΩΣ65τ.μ.ευκαιρία,16.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ70τ.μ.μονοκατοικίαμεοικόπεδο,14.000€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ70τ.μ.ευκαιρία,επενδυτικό,23.000€
ΡΟΛΟΙ70τ.μ.επενδυτικό,33.000€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ70τ.μ.γωνιακό,καλό,47.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ75τ.μ.15ετίας,εξαιρετικό,λουξ,65.000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣ85τ.μ.διαμπερές,ΕΥΚΑΙΡΙΑ,39.000€
ΚΕΝΤΡΟ90τ.μ.καλό,ανακαινισμένο,ευκαιρία,25.000€
ΚΑΛΛΙΘΕΑ95τ.μ.νεόδμητο,λουξ,85.000€
ΡΟΛΟΙ100τ.μ.καλό,50.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.θέα,καλό,37.000€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ100τ.μ.ρετιρέ,ευκαιρία,μεθέα,28.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ101τ.μ.θέα,διαμπερές,καλό,67.000€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ105τ.μ.10ετίας,εξαιρετικό,105.000€
ΠΙΕΡΙΩΝ110τ.μ.μονοκατοικίαμεγωνιακόοικόπεδο,62.000€
ΕΛΗΑ120τ.μ.20ετίας,εξαιρετικό,138.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ120τ.μ.τζάκι,parking,127.000€
ΤΣΕΡΜΕΝΙ135τ.μ.10ετίαςυπερλουξ110.000€
ΚΟΥΛΟΥΡΑ135τ.μ.ημιτελήςμονοκατοικία,22.000€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ140τ.μ.μονοκατοικία,επενδυτικό,57.000€
ΝΑΟΥΣΑ150τ.μ.πανέμορφημεζονέτα,ευκαιρία,120.000€
ΒΕΡΟΙΑ187τ.μ.τρομερήβίλαμεόλατακομφόρτ,220.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ240τ.μ.υπερλούξβίλαμισθωμένη350.000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ270τ.μ.ημιτελέςκτίριο,ευκαιρία,125.000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ20τ.μ.καλό,190€
ΠΙΝΔΟΥ35τ.μ.καλό,220€
ΚΤΕΛ35τ.μ.έτοιμογιακαφέ–αρτοποιείο,260€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ40τ.μ.καλό,380€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ45τ.μ.καλό,450€
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ45τ.μ.καλό,200€
ΠΙΕΡΙΩΝ60τ.μ.,καλό,300€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ65τ.μ.πολύκαλό,1.200€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ80τ.μ.πολύκαλό,670€
ΠΙΕΡΙΩΝ90τ.μ.(κοντάΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ)550€
ΕΛΙΑ100τ.μ.γωνιακό,καλό,670€
ΦΑΝ.ΚΥΠΡΟΥ100τ.μ.14ετίας,καλό,480€
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ130τ.μ.καλό,700€
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝκτίριο140τ.μ.570€
ΠΙΕΡΙΩΝ170τ.μ.καλό,800€
ΕΔΕΣΣΗΣ240τ.μ.καλόμεπάρκινγκ,1.000€
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ550τ.μ.καλό,1.200€
ΒΕΡΟΙΑ2.200τ.μ.εξαιρετικόκτίριο,5.500€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ3.600μέτρα,8.000€
ΚΑΒΑΣΙΛΑ6.000μέτρα,10.000€
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ10.000μέτρα,μεδέντρα6ετών,26.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ14.000μέτρα,28.000€
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ26.000μέτραστονδρόμο,95.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ160μέτρα,μεθέα,29.000€
ΔΟΒΡΑ420μέτρα,55.000€
ΠΑΝΟΡΑΜΑ450μέτρα,μεοικοδομικήάδεια,50.000€
ΝΕΑΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ460μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,14.000€
ΤΡΙΛΟΦΟΣ570μέτρα,γωνιακό,μεσπίτι,27.000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί μεσταθερή
πελατείαλόγωσυνταξιοδότησης,6.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεπιχείρησηυγιής&επικερδήςεπιχείρησηκαφέστοκέντρο
τηςΒέροιας,28.000€
ΠΩΛΕΙΤΑΙεργοστάσιοχρωμάτωνμεκτιριακέςεγκαταστάσεις,σεπλή-
ρηλειτουργία&με2υποκαταστήματαλιανικήςπώλησης,300.000€

ΔΕΙΤΕΟΛΑΜΑΣΤΑΑΚΙΝΗΤΑΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙοικόπεδο1.700τμ.
μεκτίσμαδυόροφοσετιμήευκαιρί-
ας,περιοχήΚομνήνιο

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφιποτιστικό
11στρέμματαστηΜελίκη(περιοχή

ΜαυραγκέςκαιΚαρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙδιαμέρισμακέντρο

2Δ,Σ,Κ,WC,4οςόροφος90τ.μ.,
55.000ευρώ

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

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

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντροΜητρο-
πόλεωςδύοδιαμερίσματα90,100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώκαι70.000ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Β.ΜΟΥΣΕΙΟΜονοκ.μεοικ.160τ.μ45000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣπλησιον,42τ.μ1ΔΣΚανωγειολουξ,24000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ85τ.μ2ΔΣ-ΚΙσογειομεχρησηαυλης21000€
ΑΝΟΙΞΕΩΣκονταστοΜουσειοΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ75+75τ.μΟικ.200
τ.μ50000€
ΚΕΝΤΡΟ94τ.μ.2οςμεΘεαΑ.Θ.ασανσερ,κοπλαμ2-3ΔΣΚ70000€
ΠΙΕΡΙΩΝκοντάδιπλοκατοικία80τ.μ+ισογειοσεοικοπ.220τ.μ
60000€
ΣΤΑΣΟΥΜΥΓΔΑΛΑισογειο87τ.μ2ΔΣΚχρησηαυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ85τ.μ2οςχ.ασανσερΑρχοντοσπιτο2ΔΣΚΑ.Θ45000€
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ97Τ.Μ30ετων1ος2ΔσκΑν.Θερμ.μονο40000€
ΠΑΣΤΕΡΥμιυπ.Διαμερισμα111τ.μ3ΔΣΚΑ.Θ30000€
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ8διατηρητεο1ος54τ.μ-ισογειο27τ.μ55000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣΠΑΠΑΓΟΥ1ΔΣ-ΚΑ.ΘΘέα200€
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ1Δ-Σ-ΚΘερμ/τες,Θεα,κοπλαμ200€
ΠΑΤΡΙΔΑεπιπλ.Μονοκατοικια1δσκwc280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣεπιπλωμενο2ΔΣΚ,Θεα,Α/CΑ.Θ350€
ΠΡΟΣΚΩΣΤΟΧΩΡΙκτημαμεκαστανιεςκαιαγροικιαεξοχικη1200Ε
ΤΟΝΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-
Ν.Νικομήδεια,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟοικοπεδο450τ.μχτιζει50τ.μ,μεΘεαΘαλασσαμε
αδεια15000€
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ22000τ.μγιαΦωτοβολταικά35000€
ΑΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ15στρ.ΘεσηΣυκιεςγιαφωτοβολταικαηκαλλι-
εργειες22000€
ΚΡΕΒΑΤΑΣ6500τ.μβιομηχανικοοικοπεδο65000€
ΠΡΟΣΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ6στρ.70μετρααπόασφαλτο14000€
ΕΡΓΟΧΩΡΙστηνασφαλτοπροςΛαζοχωρι6800τ.μ36000€
Λ.ΣΤΡΑΤΟΥΟικοπεδοσ.δ020600τ.μ50000€
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣοκοπεδομεσ.δ0,8ι380τ.μσετιμηευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,3στρ.διπλαστατελευταιασπιτια9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙκονταστιςΣ.Γραμμες4στρχερσο12000€

ΠΑΤΡΙΔΑ10ΣΤΡΜΕΡΕΥΜΑΓΙΑΦωτοβολταικα24000€
ΠΕΡ/ΚΗΒΕΡΟΙΑΣφιλέτο16.400στρστηνασφαλτοσοβαρες
προτασεις
ΜΟΥΣΤΑΛΗδιπλαστηνΕγνατια6,5στρ26000€
ΠΡΟΣΜΟΝΟΣΠΙΤΑ19στρ.μεπωμονα50000€
ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣστηνασφαλτο7500τ.μΒιομηχανικομόνο
28000€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-
ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΑΓΟΡΑ85τ.μγιαΙατρειο,Ινστντουτοκτλπ.70000€
ΕΜ.ΠΑΠΠΑκαταστημα40τ.μευκαιρια,25.000€
ΓΚΑΡΑΖΚλειστο18τ.μσταπαπακια7000€
ΚΕΝΤΡΟστονΑγ.Παταπιοκαταστημα18τ.μκαταλληλογιαπαρκιγκ
28000€
Π.ΙΩΑΚΕΙΜκαταστημα-γινεταιγκαραζ,25τ.μαπό37000τωρα
15000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ7χωρηεπαγ.στεγη2οςχωριςασαν.γιαφροντιστη-
ριο700€
ΚΕΝΤΡΟεπαγ.χωρος-270τ.μγιαφροντιστηριο-διαβιουμαθησηκτλπ
ΠΡΩΗΝΦΟΥΡΝΟΣκοντασταΑστικαμεπελατειααξιολογη600€
ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑτηςπόληςαποθ.χώροιαπό100ως1500τ.μαπό
150εως2000€
ΠΑΡΚΙΓΚυπαιθριοστηναγορα50€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΓραφειομονοχωροπουχωριζειμεγυψοσανιδα50
τ.μ.280€
ΑΝΟΙΞΕΩΣισόγειααποθ.180τ.μ200€
ΠΑΡΚΙΓΚκλειστο25τ.μΕργοχωρι50€
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ85τ.μΕργοχωρικαινουριο300€
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥεπαγ.καταστημα150+150+1001800€
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥκοντακαταστημα42τ.μ+υπογ+παταρι450€Σοβαρες
προτασεις
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣΗΛΕΚΤΡ.78τ.μ+παταρι35τ.μ250€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,

ΠΡΟΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΙΚΟΠΕΔΟΚΑΙΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη ΧαρίεσσαΝαούσης

εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου τοσπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ.τηλ.:6981906509.

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτωνμε μηλιές 8 ετών

στονΒάλτοΣταυρούΒέροιαςκαιμεαντιχαλαζικήπροστα-
σια. Επίσης ένα τρακτέρUNIMOK, μίαπλατφόρμα και-
νούργια και μίαφρέζασυρταρωτή1,70σχεδόν καινούρ-
για.Πληροφορίεςστοτηλέφωνο:6973616847.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλ-
ληλοςγραφείου-βοη-
θόςΛογιστήγιαΛογιστι-
κόΓραφείοστηΒέροια.
Τηλ.:6932245383.



καιπεριποίησηκυρίαςαπό9.00
π.μ. έως 2.00 μ.μ. Τηλ.: 6979
977336&2331024700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογι-
στικού γραφείου.ΑΠοστείλετε
βιογραφικό σημείωμαστη διεύ-
θυνση:info@giouros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕ-
ΦΑΑ με εξειδίκευση στην κο-
λύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣAqua Center” στη
Βέροια.Ασφάλιση και αποδοχές
σύμφωναμετονόμο.Κατάθεση
βιογραφικώνστηγραμματείατου
κολυμβητηρίουΣταδίου 125Βέ-
ροια.Τηλ:2331125087.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανικόςαυτοκινή-
των, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
από επιχείρησηστηΒέροια για
πλήρηαπασχόληση. Ικανοποιητι-
κήαμοιβή.ΖΗΤΕΙΤΑΙοδηγόςΤαξί
γιαπλήρηαπασχόλησηκαθώςκαι
ΠΩΛΗΣΗγαϊδουράκια.Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 2331071553&
2331062900.Ώρες επικοινωνίας:
9:00με18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθόςφαρμακοποιούμεεμπει-

ρία γιαφαρμακείοστοΝομόΗ-
μαθιας.Αποστολή βιογραφικού
στο: aggeliesfarmakio@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙμηχανοτεχνίτηςαυ-
τοκινήτων για μόνιμη εργασία.
Τηλ.:2331021904κοςΚώστας.

ΗΕΤΑΙΡΙΑALU-SYNζητάειά-
τομογιαμόνιμηεργασίαμεεμπει-
ρίασεκατασκευήκαι τοποθέτηση
κουφωμάτων.Επικοινωνίαγιαρα-
ντεβού 2331073281 υπεύθυνος
προσωπικουΒύρωνΣταμπούλο-
γλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργα-
σίασεφαρμακείο με επιδότηση
καισχετικήεμπειρία.Απαραίτητη
προϋπόθεσηκάρταανεργίας.Τηλ.:
2331027507,6947259696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε ξε-
νοδοχείο στη Βέροια για απο-
γευματινή εργασία.Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά.Τηλ.:6948457059.

ΖΗΤΕΙΤΑΙκυρίαγιαπεριποί-
ηση και φροντίδα ηλικιωμένου
στηΒέροια.Τηλ.: 23310 91098
κοςΔημήτρης,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  οδηγός  από
τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμαΓ΄ ήΕ΄ κα-
τηγορίας. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία.Τηλ.:2331022022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙαπόεταιρίακρε-
άτωνξεκοκαλιστήςκαιοδηγόςμε
επαγγελματικό δίπλωμα.Πληρ.

τηλ.:2332042608.
Η  ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

‘’TSIFLIDISSECURITY’’ ζητάει
ναπροσλάβει για μόνιμη απα-
σχόληση, εξωτερικό πωλητή ή
πωλήτρια για τους Νομούς Η-
μαθίας,Πέλλας,Θεσσαλονίκης.
Απαραίτηταπροσόντα, ευχέρεια
λόγου,αγγλικήγλώσσα,δίπλω-
μααυτοκινήτου,άδεια εργασίας
προσωπικούασφαλείας, εμπει-
ρίαμεβιογραφικόκαισυστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσο-
στά. Παραλαβή δικαιολογητι-
κώνμεσυνέντευξηστακεντρικά
γραφείαμας,Θεσσαλονίκης45
Βέροια www.securitytsiflidis.gr-
sales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τε-

λειόφοιτοςτουΑΠΘ,μεφροντιστη-
ριακηπείρα,παραδιδει ιδιαίτερα
μαθήματασεμαθητέςΔημοτικού,
Γυμνασίου,Λυκείου(μεεξειδίκευση
στηνΈκθεση).Τιμέςπροσιτέςμε-
μονωμένακαισεγκρουπάκια.Τηλ.:
6973707829.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη

τηςCICUσεπολύ κατάσταση,
400ευρώόλαμαζί.Τηλ.:23310
62621.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου7100, 17
ίππους, μαζί με πλατφόρμα,
σεκαλήκατάσταση.Τηλ.:6942
256821από τις3.00μ.μ. έως
10.00μ.μ.

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
μεμεγάληκινητήκαιακίνητηπε-
ριουσία,καθώςκαιυψηλάεισο-
δήματα, ζητεισύζυγο-σύντροφο
γιασοβαρήκιανθρώπινησχέση.
Τηλ.:6949215864.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομι-
κάανεξάρτητοςαναζητάσοβα-
ρήεμφανίσιμηκυρίαχωρίςοι-
κογενειακέςυποχρεώσειςάνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
την προοπτική γνωριμίας και
συμβίωση.Τηλ.:6977951301.

ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζη-
τά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο.Τηλ.:
6986585060.

ΚΥΡΙΑ60ετών,συνταξιού-
χος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ε-
τώνμετα ίδιαχαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζω-
ής.Μόνοσοβαρέςπροτάσεις.
Τηλ.:6997933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.Μαγαζί80τμκαιυπόγειο90τμμεεξωτερι-
κόχώροπουανήκειστοκατάστηματιμή350€(κωδΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ.ΠεριοχήΠιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομήπουαποτελείται,απόΙσόγειομαγαζί90τ.μ1οκαι
2οόροφοαπομίαγκαρσονιέρα.Τιμήπώλησης250000€.
Τιμήενοικίασηςόληςτηςοικοδομής500€(Π2Δ17)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα1ουορόφου95τ.μ.καθαρόμε3ΔΣΚμπάνιο,
διαμπερές,ατομικήθέρμανση.Χρήζειανακαίνισης.Τιμή
32.000ευρώ.
Διαμέρισμα2ουορόφουμεάνετεςσκάλεςσεκαλήκατάστα-
σηγινεταιμετριαδωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνισταφανάρια
Κύπρουκοντά.Πολύευχάριστοκαιάνετο.Τιμή35.000ευρώ.
Διαμέρισμα3ουορ.περιοχήρολόϊμε2δωμάτιασαλόνικου-
ζίναμπάνιο,βεράνταμεγάλη.Τιμή33.000€!!(κωδΠ2Δ32)
ΠεριοχήΕλιάς.Διαμέρισμα1ουορόφου,90τ.μ.,2δωμάτια,-
σαλόνι,κουζίνα,μπάνιο.Γιάεπαγγελματικήστέγηηκατοικία.
ΠολύιδιαίτεροσεπολύεπίκαιροσημείοΤιμή120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στοκέντρο.Διαμέρισμα2ουορόφουμεανοιχτωσιά,2Δ
Σαλοκουζίνα,μπάνιο,ατομικήθέρμανση,διαμπερές.Τιμή
60000€(κωδΠ2Δ31)
ΣτοΡολόι.Με2δωμάτια,σαλοκουζίνα,μπάνιοανακαινισμέ-
νο,στοντρίτοόροφοχρήζειανακαίνισης.Τιμή50000€(κωδ
Π2Δ6)
Σεκεντρικόσημείοδιαμέρισμα2ουορόφουμε3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο,μεθερμοσυσωρευτές.Τιμή70000€(κωδ-
ΠΔ21)
ΠάνωαπότοΠασάΚιόσκι.Διαμέρισμαπουκαλύπτειόλες
τισαπαιτήσεις,2ουορόφου,με3ΔΣΚ,μπάνιο,wc,τζάκι,με
ωραίεςβεράντεςκαιBBQ,απεριόριστηθέα,ωρομέτρηση,
κλειστόγκαράζ.Τιμή140000€(κωδΠΔ27)

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικίαιδιαίτεραπροσεγμένη,μαιζονετα,σαλόνι,κου-
ζινα,τραπεζαρίαwcστοπρώτοεπίπεδοκαι3ΔΜπάνιοστο
δεύτερο.Στοισόγειογκαράζκαιχώροςπροσεγμένοςγιακάθε
χρήση.Ενεργειακότζάκικαιθέρμανσηπετρελαίου.Μεγάλα
μπαλκόνιαμεθέα.Τιμή170000€(κωδΚΜ30)
ΜονοκατοικίαβαριάςκατασκευήςστοΠανόραμασε350τμ
οικόπεδο.Σεέναεπίπεδο3υπνοδωμάτιασαλόνιμετζάκι
τραπεζαρίακουζίναWCκαιμπάνιομετζακούζι.Στονεπάνω
όροφουπάρχεικαι4οδωμάτιοσοφίτα.Θέρμανσηατομική
ενδοδαπέδιαμεαντλίαθερμότηταςκαικαυστήραπετρελαί-
ου.Στοισόγειοστα100τμγκαρσονιέρακαιβοηθητικοίχώροι.

ΑυλήμεBBQκλπ.Τιμή250.000€(κωδΠΜ11)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο,ανακαινισμένοδιαμέρισμα2ουορόφου2ΔΣΚΜπά-
νιο,ατομικήθέρμανσηπετρελαίου.Τιμή270€
ΣτοΔημαρχείο,υπέροχοδιαμέρισμα3ουορόφουμε3Δ-
ΣΚουζίναμεγάλη,χώριασαλόνι,δύοτουαλέτες,ατομική
θέρμανση.Τιμή360€
ΣτοΡολόι,2ος,άνετεςσκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομικήθέρμαν-
σηπετρελαίου.Τιμή200€
20ςόροφος,μεγάλο,άνετοδιαμέρισμα,2ΔΣΚουζίναμεγάλη,
κεντρικήθέρμανση,διαμπερέςμεθέα.Τιμή250€
ΓραφείουπέροχοστηνοδόΕλιάς,2ουορόφουμεέξιχώ-
ρους,κατάλληλοκαιγιασυστέγαση,πολύάνετο.Τιμή420€
ΓραφείοστηνοδόΚαρακωστήμετρειςχώρουςκατάλληλο
γιακάθεχρήση.Τιμή250€
ΠεριοχήΑκρόπολης.Καινούργιοδιαμέρισμαμε2ΔΣΚWC,
2οςόροφος,θέα,μεντουλάπα,τζάκι,αποθήκη,ατομική
θέρμαση.Τιμή300€(κωδ124)

ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο3416τ.μπροςΑγιοΓεώργιοτιμή16000ευ-
ρώ(κωδΧΠ1)
ΠεριοχήΠατρίδας10στρέμματα25000ευρώ(κωδΧΠ2)
ΠεριοχήΒικέλα.Οικόπεδο990τ.μ40000ευρώ(κωδΟΠ1)τιμή
συζητήσιμη.
ΣτοΜετόχιοικόπεδοεντόςσχεδίου1200τμ,40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
ΠεριοχήΤριλόφου,6,5στρέμματαμεκτίσμα165τ.μ,ενοίκιο
500ευρώ,πώληση150000ευρώ(κωδΧΠ3)
ΠροςΜέσση,2στρέμματαμεαποθήκη190τ.μ60000ευ-
ρώ(κωδΧΠ4)
Αγροτεμάχιο,περιοχήπαλιάΛυκογιάννη,15250τ.μμεδέν-
δρα8ετών,140συμπήρινα,140εμπορικά,μεμπεκάκιαΤιμή
30000ευρώ(κωδΧΠ6)
ΠεριοχήΛαζοχώριμεΠατρίδα20132τ.μμεροδάκινασεπα-
ραγωγή(4ποικιλίες)τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ7)
ΠροςΛαζοχώρι,15500τ.μκαι16000τ.μ,κοινόχρηστο,με
μικρόαγροτόσπιτο,αποθήκη,καιδένδρα(κεράσιακαιρο-
δάκινασεπαραγωγή)αυτόματοπότισμακαιπροστασίααπό
χαλάζι,τιμή60000ευρώ(κωδΧΠ8)

Ταωςάνωακίνηταείναιμερικάαπόαυτάπουδιαθέτει
τογραφείομας.Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςεπι-
κοινωνήστεμαζίμαςστατηλέφωνα2331068080και

6973735020.ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΑΚΙΝΗΤΑΓΙΑΕΝΟΙΚΙΑΣΗΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗΓΙΑΠΕΛΑΤΕΣΤΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

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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ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλαστα600 ευρώ.Ηπαραλαβή γίνεται από
τοναγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή.Ηπεριοχή είναι
έξωαπό τηΒέροιαστα 8 χλμ.Περισσότερεςπληροφορίεςστο
6981088721.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟ-

ΣΛΑΒΕΙ:
α)Άνδραήγυναίκαγια

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

β)Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας

γ) Αποθηκάριο που
να έχει γνώσεις χειριστή
κλαρκ

Πληροφορίες  στο
τηλ.:6947021868

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗμεέδρατηΒέροια,
ζητάάνδραή γυναίκαα-
πό 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό,πλήρη
ασφάλιση,αυτοκίνητοκαι
κινητό.Πληροφορίες στο
6947021868.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή ε-
μπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητέςΓυμνασίου-Λυκείου.Τιμέςπροσιτές.
Πληρ.τηλ.:6934447574.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατείακαιμηχανήματα
σεεξαιρετικήκατάσταση.
Τηλ.:2331092777&6983
607757.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμα-
νικών, με φροντιστηριακή
πείρα,παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματαόλωντωνεπιπέ-
δων.Τηλ.:6931155908.

Η εταιρίαΣ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.επιθυμείναπρο-
σλάβει μεπλήρη απασχόλη-
σηπωλητή/πωλήτρια έως
30ετώνγια τονομόΗμαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώ-
ματος ΙΧαυτοκινήτου.Ηπρο-
ϋπηρεσιασεαντίστοιχηθέση
θασυνεκτιμηθεί.Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυ-
στικόπακέτοιαποδοχών.Απο-
στολήβιογραφικούστοe-mail:
logistirio@oikobros.gr.



Άγρια συμπλοκή και 
σκηνές φαρ-ουέστ ση-
μειώθηκαν το μεσημέρι 
της Κυριακής (προχθές) 
στην οδό Μητροπόλε-
ως, έξω από το  εστι-
ατόριο «Στάσου Μύ-
γδαλα», μπροστά σε 
ανυποψίαστους πολίτες 
που φώναζαν κατατρο-
μαγμένοι από τα ανεξέλεγκτα  επεισόδια, μέσα στο κέντρο της Βέροι-
ας, το οποίο έκλεισε για πάνω από μισή ώρα.

Καρέκλες, πιάτα, ποτήρια, ξύλα και οτιδήποτε μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί ως «όπλο» επιστρατεύθηκε από τους συμπλεκόμενους, 
μέχρι την ώρα που έφθασε η Αστυνομία, με μικρή ωστόσο δύναμη, 
η οποία δεν κατάφερε να  αποτρέψει τα επεισόδια, η ένταση και η  
έκταση των  οποίων οδήγησε σε κλείσιμο της κεντρικής οδικής αρτη-
ρίας της πόλης (Μητροπόλεως) για πάνω από μισή ώρα.

Το συμβάν κατέληξε με την ταυτοποίηση 11 ρομά, την προσαγωγή 
και την σύλληψη 4 εξ αυτών, οι οποίοι σήμερα Τρίτη πάνε στο αυτό-
φωρο, με τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλά-
βης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, παράβασης νομοθεσίας περι όπλων, 
παρακώλυσης συγκοινωνίας, κατά συναυτουργία.  

Εν τω μεταξύ, έντονα συναισθήματα αγανάκτησης εξέφρασαν 
εκατοντάδες πολίτες σχολιάζοντας δημόσια στα social media, το ε-
μπόλεμο σκηνικό και την «ανοχή» σε περιστατικά όπου εμπλέκονται 
ομάδες ρομά, εξαντλώντας την αυστηρότητα των νόμων και της κα-
θημερινής αστυνομικής παρέμβασης, σε μικροπαραβάσεις πολιτών  
(π.χ μάσκες, ΚΟΚ, κ.α.).

P Να ξέρετε, εμείς από συ-
νήθειο θα πάμε…

 
P Ή που θα πάμε από καμιά 

υπαρκτή ή ανύπαρκτη αδέσποτη 
εν μέσω καυγά Ρομά, ή από πλή-
ξη.

 
P Οι συνήθεις καυγάδες Ρο-

μά, οι συνήθεις καταλήψεις σε 
σχολεία, η συνήθης πληκτική 
ζωή.

 
P Φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα οι γονείς 

που έκαναν κατάληψη σε δημοτικά σχολεία του Γι-
δά, μάλιστα για 15 μέρες. Ζήλεψαν Τσιόδρα-Χαρ-
δαλιά.

 
P Ελπίζουμε να συνοδεύουν την απόφα-

ση με 15μερο λοκ ντάουν των παιδιών στο 
σπίτι. Αλλιώς εμείς δεν στρέγουμε.

 
P Το είσαι ό,τι δηλώσεις παίρνει στις μέρες 

μας άλλες διαστάσεις...
 
P Όποιος γουστάρει δηλώνει ακόμη και 

γιατρός, καμιά φορά και υπουργός μιας κυ-

βέρνησης που αγωνιά. Όπως π.χ. ο Κουμου-
τσάκος.

 
P Εκεί ο υπουργός ξέχασε ότι είναι υπουρ-

γός, η δε κυβέρνηση ξέχασε να του ζητήσει κάτι 
περισσότερο από μία έγγραφη μετάνοια.

 
P Κι άντε εσύ να πείσεις όλους αυτούς 

εκεί έξω ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο.
 
P Όπου δεν σε υποστηρίζει ούτε ο Μακρόν.
 
P Πόλεμο όχι με κάποιον εξωτερικό ε-

χθρό, αλλά με τον ύπουλο COVID-19 και ταυ-
τόχρονα με ένα μικρό πλήθος ανόητων που 

επιμένουν ότι όλα αυτά για 
τον ιό είναι μέρος μιας πα-
γκόσμιας συνωμοσίας για να 
μας καθυποτάξουν.

 
P Και τα παίρνει στο κρα-

νίο ο Χαρδαλιάς. Ο οποίος 
νευριάζει πιο συχνά κι από την 
αγάπη.

 
P Την οποία σημειωτέον 

ερωτεύτηκα πριν μου πει ότι 
ο μπαμπάς της έχει σουβλα-
τζίδικο.

 
P Εμείς με την αγάπη το 

μέτρο για τον κορωνοϊό στους 
γάμους το κάνουμε στα κιλά. 
Βάζουμε μέχρι πενήντα.

 
P Παίρνουμε αμυντικά 

συστήματα από τους Γάλ-
λους, που τους γλέντησαν το 
2004 μέχρι και ο Ζαγοράκης 
με τον Χαριστέα.

 
P Εγώ δεν φοράω μάσκα γιατί μοιάζω με τον 

Άντονι Χόπκινς στη ‘σιωπή των αμνών’.
 
P Μα τι λέω; Τι κρυφές σκέψεις κάνω και 

κλαίω;
 
P Και:
 
Γυρίζει ο Μήτσος νωρίτερα στο σπίτι του και 

πιάνει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με τον εραστή 
της. Βγαίνει με τον εραστή στο μπαλκόνι να πα-
λέψουν. Πάει να δώσει μπούνια στον εραστή, του 
πιάνει αυτός το χέρι. Πάει να του δώσει μπουνιά 
με το άλλο χέρι, του το πιάνει και αυτό ο εραστής. 
Πάει να τον κλωτσήσει, του πατάει το ένα πόδι. 
Πάει να τον κλωτσήσει με το άλλο πόδι του το 
πατάει και αυτό. Τους βλέπει ένας γνωστός του 
Μήτσου από απέναντι και του φωνάζει:

-Με τα κέρατα Μήτσο, χτύπα τον με τα κέρατα!
Κ.Π.
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Σκηνικό φαρ-ουέστ μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Βέροιας, 
από επεισόδια μεταξύ ομάδων ρομά

-Έντεκα ταυτοποιήθηκαν και 4 πάνε 
σήμερα στο αυτόφωρο
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