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Γίνονται έργα στο Δήμο Βέροιας, επισημαίνει
ο αντιδήμαρχος, παρά τα προβλήματα…

ΕΤΟΣ:
2020

Μήνας: 9
Εβδομάδα: 38
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Ανατολή Ήλιου:
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ά κηπ.,
Φωκά ιερ., Φωκ
Ισαάκ, Μαρτίνου

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!

«Παρά τα προβλήματα , γίνονται έργα
στο Δήμο Βέροιας», λέει ο αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων, Αλέξανδρος Τσαχουρίδης
και δια του λόγου το αληθές απέστειλε και
φωτογραφικό υλικό από τις εργασίες σε χωριά και στη Βέροια, για την ασφαλή κυκλοφορία των πολιτών… Όπως είναι η διάνοιξη
και ασφαλτόστρωση οδού στην Καστανιά
και παρεμβάσεις στην πόλη, πάνω από
το ποτάμι   στην οδό Αγαμέμνονος , έργο
ζωτικής σημασίας   για ασφαλή πρόσβαση
πολιτών και οχημάτων στην περιοχή.
Αυτός ακριβώς είναι και ένας βασικός
ρόλος της Αυτοδιοίκησης: Να κάνει έργα,
παρά τα προβλήματα που δεν τελειώνουν
ποτέ…

Και οι… παραδοσιακές καταλήψεις!
Σχεδόν εθιμοτυπικές έχουν
γίνει οι καταλήψεις σχολείων,
λίγο μετά την έναρξη της χρονιάς. Απλά φέτος προστέθηκαν
και οι αντιδράσεις για τη χρήση
μάσκας και για τα μέτρα του
covid-19 και επιτάχυναν τις κινητοποιήσεις. Χθες, σε κατάληψη βρισκόταν τα Γυμνάσια
Μελίκης, Κοπανού και Επισκοπής, τα 1ο, 2ο και 3ο γυμνάσια
Βέροιας, το ΕΠΑΛ Βέροιας, το
4ο Λύκειο Βέροιας, το 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας και το ΓΕΛ
Μελίκης. Ωστόσο, κατά τις 9.00
π.μ. (λίγο μετά το κουδούνι)
έληξε η κατάληψη στο 2ο Γυμνάσιο Βέροιας και στα Καβάσιλα.
Σε καλό δρόμο είμαστε…
Εμπρός προς τα πίσω!

Χειροτερεύει η εικόνα στην πλατεία Ωρολογίου

Συνδρομές

Ετήσια ιδιωτών
εσωτερικού 100 ευρώ + ΦΠΑ
Εξαμηνιαία ιδιωτών
εσωτερικού 50 ευρώ + ΦΠΑ
Ετήσια Δήμων, Περιφερειών, Τραπεζών, Οργανισμών & εταιριών Α.Ε.
300 ευρώ + ΦΠΑ

Δημοσιεύσεις ανά
εκατοστό στήλης

Πλειστηριασμών και
Διακηρύξεων             5,00 ευρώ.
Ισολογισμών Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5,00 ευρώ.
Δημοσιεύσεις Δημοσίου 2,00 ευρώ.
Ιδιωτικές δημοσιεύσεις κατόπιν συνεννόησης

Χειρόγραφα
δημοσιευμένα
ή όχι
δεν επιστρέφονται
ΛΑΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10
59132
ΒΕΡΟΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Κωδικός 1801

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις την
Αρχαιολογίας στην πλατεία Ωρολογίου και συγκεκριμένα πίσω από το
Παλιό Δικαστικό Μέγαρο, μεταξύ άλλων έκοψαν και τις μεγάλες λεύκες
παραπλεύρως του κτιρίου, εκεί όπου
παλαιότερα υπήρχε το μνημείο. Χωρίς
ακόμη οι πολίτες της Βέροιας να έχουν
εικόνα και ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο,
συνεχίζουν και ανησυχούν για την
συνεχή υποβάθμιση της μεγαλύτερης
και ιστορικότερης πλατείας της πόλης.
Κάποιοι αναγνώστες μας επεσήμαναν το γεγονός ότι στο σημείο που
κόπηκαν οι λεύκες, έχουν «χτυπήσει»
παραφυάδες δημιουργώντας μια μικρή
ζούγκλα δίπλα από το ιστορικό και ταλαιπωρημένο κτίριο. Ας υπάρξει άμεσα παρέμβαση προκειμένου να καθαριστεί το σημείο, πριν γίνει εστία μόλυνσης, γιατί
από άποψη αισθητικής και λειτουργικότητας δυστυχώς η πλατεία χειροτερεύει…
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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 κατάθεση 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 Μπαλτατζίδου, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Δημήτρης Πυρινός κ.α.

Επίσκεψη Καλαϊτζίδη στη Μονή Τιμίου Προδρόμου για την εξέλιξη
των εργασιών στήριξης και αποκατάστασης πρανών και βράχων
Την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου
Σκήτη Βέροιας, επισκέφθηκε
ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, μαζί με
αιρετούς και στελέχη της
ΠΕ Ημαθίας εκεί όπου εργάζονται τα ειδικά συνεργεία,
μέσω των οποίων η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και η
Αντιπεριφέρεια προχωράει
τις εργασίες στήριξης και
αποκατάστασης πρανών
και βράχων για την ασφαλή
κτιριακή στατικότητα της Ιεράς Μονής. Ένα έργο προϋπολογισμού 440.000 ευρώ,
που κρίθηκε και αντιμετωπίσθηκε ως επείγον, αφού
οι συνεχιζόμενες καταπτώσεις, οι ρωγματώσεις και οι
αστάθειες του εδάφους, δημιουργούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνες 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 ευχαριστεί 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.

Δικογραφία για διάρρηξη
σε παγκάρι Μονής
Από το Τμήμα Ασφάλειας
Βέροιας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού, καθώς
όπως προέκυψε
από την έρευνα,
το ν Α ύ γ ο υ σ το
του 2020, διέρρ η ξ ε πα γ κ ά ρ ι
Ιεράς Μονής
σε περιοχή της
Ημαθίας και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των
100 ευρώ.

Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο,
στο δρόμο Λουτρού – Επισκοπής
32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στο 1ο χιλιόμετρο της
δημοτικής οδού Λουτρού
– Επισκοπής Ι.Χ. όταν
το επιβατικό όχημα που
οδηγούσε, εξετράπη της
πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένια γέφυρα
αρδευτικού καναλιού και
ανετράπη, με αποτέλεσμα
τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια
του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα
Αλεξάνδρειας.
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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 μαύρο 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 αλλά 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 επιστημονικά περιοδικά και στον τοπικό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο κατά τα έτη 20142019. 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 Ανατολικού 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 βασικότερα 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 λειτουργήσουν 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 τηλέφωνο 2332052186 (υπεύθυνη υπάλληλος Ελένη Σιαμίδου, email: siamidou@
naoussa.gr).

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή
Ημερίδα της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
Το Σπίτι της Βεργίνας και το Κέντρο αναφοράς, παροχής συμβουλευτικής και Κέντρο θεραπείας τραύματος της Πρωτοβουλίας για το Παιδί
καλεί το κοινό στη Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Η πρόληψη, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και η μακρά φιλοξενία στη νέα εποχή της Πρωτοβουλίας 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 παρεχόμενων υπηρεσιών μακράς φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο από το Σπίτι
της Βεργίνας» και «Επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 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 πρόβλημα»
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.

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας από χθες
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Νάουσας
Ξεκινά από χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας.
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.

Νέες προβολές στο «ΣΤΑΡ»

17/9/20 - 23/9/20

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 – Δευτέρα 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

ΚΡΙΣ ΣΠΑΡΛΙΝΓΚ
Σενάριο:
ΤΖΕΡΑΡΝΤ ΜΠΑΤΛΕΡ, ΣΚΟΤ ΓΚΛΕΝ,
Ηθοποιοί:
ΜΟΡΕΝΑ ΜΠΑΚΑΡΙΝ, ΡΟΤΖΕΡ ΝΤΕΪΛ ΦΛΟΪΝΤ
Προβολές : Πέμπτη 17/9 – Παρασκευή 18/9 – Δευτέρα 21/9 – Τρίτη 22/9 – Τετάρτη 23/9 στις 21.45
στην Θερινή αίθουσα - (Θερινή – Μη υποχρ, χρήση μάσκας)
Σάββατο 19/9 και Κυριακή 20/9 στις 21.00 στην αίθουσα 1
(Αιθ1 – Υποχρεωτική χρήση μάσκας)
Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλο το
πρόγραμμα του ΚινηματοΘέατρου ΣΤΑΡ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.cinestar.gr
http://www.facebook.com/cinestarveria

Μητροπόλεως 59, τηλ. 23310 22373
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Από Δήμο Βέροιας
και Αστυνομική Διεύθυνση

Οριζόντιες
σημάνσεις για ασφαλή
κυκλοφορία

Στην καθιέρωση των οριζόντιων σημάνσεων προχωρά για πρώτη φορά ο δήμος Βέροιας, 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 πρόσβασης 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 ικανοποιητική, θα μας οδηγήσει και σε άλλες κομβικές σημάνσεις του οδικού δικτύου, για την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών» δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών.

www.laosnews.gr

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 χιλιάδες σφαγιασθέντες Έλληνες από την Τουρκική θηριωδία, για τον ξεριζωμό των ελληνικών πληθυσμών από
τις πατρογονικές τους εστίες.
Είναι μία ημέρα νοσταλγίας και θύμησης των πατρίδων 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 προσφυγιά. Πατρίδες που χάθηκαν μα δεν ξεχάστηκαν ποτέ!
Είναι μία μέρα ντροπής για τη Γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισμού, για τα άγρια εγκλήματα της
Τουρκίας, που 98 χρόνια μετά απαιτούν ακόμη δικαιοσύνη και διεθνή αναγνώριση.
Είναι μία μέρα δέσμευσης για κάθε νέα γενιά Ελλήνων. Να διατηρεί άσβεστη και αναλλοίωτη την ιστορική μνήμη, να διδάσκεται από τα λάθη, να ορθώνει
τοίχο μπροστά στο μικρόβιο της διχόνοιας και του διχασμού, να είναι ενωμένη και αποφασισμένη απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή, επιθετικότητα,
πρόκληση ενάντια στην εθνική μας κυριαρχία.
Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θεωρώ χρέος μου να εκφράσω και δημόσια την
ευγνωμοσύνη μου προς το Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος και του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, για την άψογη αντιμετώπιση στο αιφνίδιο
και οξύ πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα το προηγούμενο διάστημα. Κατά τη νοσηλεία μου διαπίστωσα
εν τοις πράγμασι την επιστημονική επάρκεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος όλου του προσωπικού (ιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς), που ακόμη
και υπό τις αντίξοες συνθήκες αυτής της περιόδου και
παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή καταφέρνουν να γενούν το αίσθημα της
ασφάλειας στου ασθενείς.
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως θερμά τον Δ/ντη της Καρδιολογικής κλινικής κο Γιάννη Βογιατζή για τον επαγγελματισμό, 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 σεβασμός και το χαμόγελο με το οποία με προσέγγισαν με
βοήθησαν να ανταπεξέλθω στο ατυχές περιστατικό μου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.
Καραγιάννης Χρήστος
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ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μακροχώρι
Ημαθίας ο Πανάγος Χατζησυμεώνογλου σε ηλικία 83 ετών.
Ο «Λαός» εκφράζει στους οικείους
του ειλικρινή συλλυπητήρια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΔΕΛΗΜΑΝΩΛΗ

ΚΗΔΕΙΑ

Kηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια)
Βέροιας η Αγγελική Ελευθ. Βλαχοπούλου σε ηλικία 58 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Αγία Μαρίνα Δοβρά Ημαθίας ο Δημήτριος Θωμ.
Χατζής σε ηλικία 59 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 στις 5.30 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Αγίου Αθανασίου (Κοιμητήρια) Βέροιας ο Στέφανος Στ. Λιόλιος σε ηλικία
85 ετών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΕΑ

ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεύτηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 στις 6.00 μ.μ. από τον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλειδί 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 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ σε ηλικία 74 ετών, λάτρης του κινηματογράφου,
που συνέδεσε το όνομά του
με το σινε ΣΤΑΡ της Βέροιας,
με πολύ αγώνα και μεράκι,
ένας άνθρωπος από τους τελευταίους ρομαντικούς της
εποχής, μένοντας πιστός μέχρι το τέλος. Η κηδεία του
θα γίνει σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα από τον Ι.Ναό του
Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια Βέροιας. Λόγω της
ξαφνικής του απώλειας ο κινηματογράφος είναι κλειστός
από χθες Δευτέρα και μέχρι σήμερα Τρίτη.

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 κουράγιο στην οικογένεια της.
Ο Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας
Τουμπουλίδης Νικόλαος Τογκουσίδου Ευαγγελία

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ωδείο
και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως
Από το Ωδείο και τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης &
Καμπανίας ανακοινώνεται ότι από
την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020
άρχισαν οι εγγραφές σε όλα τα
τμήματα στην Βέροια & Νάουσα.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή τις απογευματινές ώρες από τις 5.30 έως τις 8.30
μ.μ.
Στο Ωδείο & στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής λειτουργούν τα εξής:
-ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ - ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ
-ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ: Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα.
-ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Πιάνο, Κιθάρα, Βιολί, Βιολοντσέλο, 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 (Νάουσα)
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.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 – 9.00 μ.μ.
Εορτή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και των Αγίων
Σιλουανού του Αθωνίτου – Θέκλας Ισαποστόλου (Εσπερινός-Αρτοκλασίες-Όρθρος-Θεία Λειτουργία).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ του
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ιερος Ναος Αγιου Αθανασίου Κοιμητήρια Βέροιας
Ιερά Αγρυπνία

Το Δ.Σ.και οι Τρόφιμοι της Μ.Φ.Η.``Σωσσίδειο Γηροκομείο Βέροιας``, ευχαριστούν θερμά:
-Την κ.Τσισμεντζή Ζαφειρούλα , για την ευγενική προσφορά ενός πλήρους γεύματος , εις μνήμη του πατέρα της Ανδρέα Τσισμεντζή , με την συμπλήρωση 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 παππού 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 γεύματος , 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 αχλάδια , για τις ανάγκες του Γηροκομείου Βέροιας.
-Την κ.Βιβή Παυλίδου , για την ευγενική προσφορά εδεσμάτων , εις μνήμη της γιαγιάς της Κάλης Σιδηροπούλου.
-Την Οικ.κ.Δημητρίου και κ.Αναστασίας Λιανού , για την δωρεά του ποσού 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.

Σήμερα Τριτη 22/9/2020, επι τη εορτή της Συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου 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 κάθε βράδυ στις 8 μ.μ.
Από Κυριακή έως Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίων
Νικολάου και Φανουρίου και κάθε Σάββατο στον Ιερό
Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οσοι Συμπολίτες
μας έχουν φάρμακα
που δεν χρειάζονται ,
μπορούν να τα προσφέρουν για το Γηροκομείο Βέροιας ,στο
υπόγειο της Δημοτικής
Αγοράς.

Εκ της Δ/νσεως

ΤΡΙΤΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020
10-1122
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

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 Βαγγέλη Μπούτα.
Είμαστε περήφανοι που συναντηθήκαμε και
συμπορευτήκαμε μαζί του σε μικρούς και μεγάλους αγώνες. Τον συνάδελφο Βαγγέλη, τον διέκρινε 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 πάντα τα λόγια του.
Να φτιάξουμε αγροτικό σύλλογο σε κάθε χωριό, σε κάθε νομό ομοσπονδία, και να ασχοληθούμε 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 αγώνας 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 συγγενείς 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-κτηνοτρόφων 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 ευπρέπεια, ήταν γνήσιος λαικός αγωνιστής , χωρίς εκπτώσεις και τακτικισμούς, μπροστάρης στον αγώνα.
Καλό παράδεισο Βαγγέλη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
Το Δ.Σ.
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H νέα σχολική χρονιά
εν μέσω της επιδημικής κρίσης
Γράφει ο
Αναστάσιος
Βασιάδης

Με εμφανή την αίσθηση της αγωνίας και
της ανασφάλειας λόγω
της σοβούσας επιδημικής κρίσης, αλλά και
με ελπίδες, αγωνίες.
προσδοκίες και στόχους, για την εξέλιξη
της εκπαίδευσης και τις
προοπτικές της, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.
Τις καθιερωμένες τελετές στα σχολεία με καλυμένα τα πρόσωπα με μάσκες προστασίας, ακολούθησαν 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 απασχολούν την εκπαίδευση στο σύνολό της.
Στους πρόσφατους ωστόσο Αγιασμούς που τελέστηκαν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
κυριάρχησαν οι αναφορές για την επιδημική απειλή
του κορωνοϊού, σε σχέση με την λειτουργία των σχολείων.
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 λειτουργιών 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 εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ελληνικό σχολείο
έχει απωλέσει σε σημαντικό βαθμό την ελκυστικότητά του και ότι οι περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν τη σχολική πράξη ως πάρεργο, καθώς το σχολείο υποκαθίσταται συνεχώς από τα φροντιστήρια,

για βασικές γνώσεις που απαιτείται να κατέχει ένας
σύγχρονος νέος, όπως οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική κλπ, με σημαντικό κόστος για την ελληνική
οικογένεια.
Τα προβλήματα εκδηλώνονται εμφανώς στο Γυμνάσιο και οξύνονται στο Λύκειο, το οποίο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των ΑΕΙ, καθώς δίδεται το
κύριο βάρος στα μαθήματα που εξετάζονται στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχει περιοριστεί δραματικά το ενδιαφέρον για τις εγκύκλιες γνώσεις που
διαμορφώνουν χαρακτήρες, θεμελιώνουν συνειδήσεις και οικοδομούν προσωπικότητες.
Όλοι ασχολούνται κυρίαρχα με τα μαθήματα στα
οποία θα εξεταστούν για να επιτύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυτά και άλλα πολλά από τα ζητήματα που σχετίζονται με την παιδεία, είναι γνωστά στους αρμόδιους.
Επί χρόνια το δημόσιο ενδιαφέρον εκφράζεται
και περιστρέφεται γύρο από την ανάγκη μεταρρυθμίσεων 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 αποδώσουν 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 διαμόρφωσης ενός νέου σχολείου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Ενός σχολείου που θα στοχεύει στην ποιοτική
αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης και στην απόκτηση των εφοδίων που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Ενός σχολείου που θα αποτελεί ζωντανό κοινωνικό χώρο που θα διαπλάθει τους νέους με ελεύθερη
σκέψη, με κριτική στάση και έκφραση και με παιδαγωγική 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.

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. Μπιγκάνου, Μιχαήλ Λογίου (από τη συμβολή της με την οδό Θ. Μπιγκάνου έως και τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου), Στεφ. Δραγούμη (από τη συμβολή 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. Αλεξάνδρου 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 φετινές δράσεις στα Mobility Actions της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας αφορούν σε όλους τους τρόπους μετακίνησης: ποδήλατο, περπάτημα,
μέσα μαζικής μεταφοράς.
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Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή
στη νέα Football League!

Τι έγινε στην πρεμιέρα της Handball Premier
Δεν έγινε ο αγώνας Φιλίππου-Πυλαίας

Συμμετοχή και από ΝΠΣ Βέροια 2019

Π

ρεμιέρα το Σάββατο στην
Handball Premier, στα παιχνίδια της οποίας δεν σημειώθηκε κάποια μεγάλη έκπληξη παρά την
νίκη του Διομήδη στον Δούκα και το
διπλό της Δράμας στην Κέρκυρα.

Χ

θες έληγε η προθεσμία για τις
δηλώσεις συμμετοχής στην
Football League. Tο νέο πρωτάθλημα της σεζόν 2020-2021 θα έχει
20 ομάδες όπως προκύπτει από την
λίστα που εξασφάλισε η mikriliga.
com.

Δήλωσαν συμμετοχή οι:
Απόλλων Πόντου, Νίκη Βόλου, ΟΦ Ιεράπετρας,
Καβάλα, Βέροια, Ολυμπιακός Βόλου, Αιγάλεω,
Θεσπρωτός, Ασπρόπυργος, Ιάλυσος, Καλαμάτα,
ΠΟ Τρίγλιας, Ρόδος, Πιερικός, Πανσερραϊκός, ΑΕΠ
Κοζάνης, Επισκοπή, Αστέρας Βλαχιώτη, Καλλιθέα,
Αλμωπός Αριδαίας.
Κατά πληροφορίες μας όλες οι ομάδες επιθυ-

μούν να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της FL με 2 ομίλους, ώστε και πιο λειτουργικό να είναι αλλά και να
μειωθούν τα έξοδα των ΠΑΕ.
Για την ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος, την κλήρωση και την προκήρυξη αναμένονται
εξελίξεις τις επόμενες ώρες.
Όπως φαίνεται λοιπόν στο πρωτάθλημα αυτό θα
μετάσχει και ο ΝΠΣ Βέροια 2019 ενώ δεν δήλωσαν
συμμετοχή ο Πλατανιάς που αποχώρησε από την
SL2 όπως και η Κέρκυρα. Επίσης φαίνεται ότι και
ο Πανιώνιος δεν «αντέχει στην SL 2 και την θέση
του μάλλον παίρνει ο ΟΦ   Ιεράπετρας . Aν τελικά
δεν δηλώσουν σε Football   League οι Ασπρόπυργος, Καλαμαριά, Κέρκυρα, συν τον Διαγόρα που
πήγε SL2, αλλά και αν πάει όντως και ο ΟΦ Ιεράπετρας   εκεί, τότε μένουν 17 ομάδες για την Football
League, οπότε οδεύουμε ολοταχώς σε ένα όμιλο και
φέτος! !!1

Δούκας - Διομήδης Άργους 22-29 (12-14 ημχ)
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′), 1012 (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- Αερωπός Έδεσσας 27-23 (14-12 ημχ)
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)
Φαίακας Κέρκυρας - Δράμα 19-22 (9-10  ημχ.)
Διακύμανση: 3-2 (5′), 4-5, 8-9, 9-10 (ημχ), 1012 (33′), 11-14 (36′), 12-14 (41′), 12-15 (45′), 1316, 15-19 (53′), 17-20 (56΄), 19-22 (τελικό)
HC  ΣΑΛΑΜΙΝΑ- ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 19-27
Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-4, 2-5, 5-6, 7-8, 8-11 (ημχ.), 9-15, 12-21, 14-24, 16-25, 19-27
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
ΟΑΚΑ 19:00, ΑΕΚ- Ολυμπιακός/ Όμιλος Ξυνή
(ΕΡΤSPORTS)
(Τζαφερόπουλος- Πατιός, Μίγκας- Μπεμπέτσος)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – Πυλαία αναβολή.

Μέχρι τον Έβρο οι αγώνες της Veria Ladies
στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής!

Ανακοινώθηκαν πριν λίγο οι όμιλοι της νέας Γ Εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Η ΕΠΟ αποφάσισε να τοποθετήσει τον ΓΠΣ Βέροια στον 1ο όμιλο της κατηγορίας, με αντιπάλους τον
Ποντιακό Αλεξανδρούπολης, το Σουφλί 2018 (αμφότερες ομάδες του Έβρου), τον ΑΟ Καβάλα, τον Μέντεκα Καλαμαριάς από τη γειτονική Θεσσαλονίκη και τον Πήγασο Χιλιοδενδρίου στην Καστοριά.
Επίσης, η Επιτροπή επισήμανε πως στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται
μέχρι πέντε (5) αλλαγές και δήλωση 20αδας αντί 18αδας, με εννέα (9) αναπληρωματικές παίκτριες στον
πάγκο.
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Μία νίκη (1-3) και μία ισοπαλία (2-2) για τον Φίλιππο στη Σύρο

«Μπλόκαρε» και τον Φοίνικα Σύρου
ο Φίλιππος Βέροιας

Ο ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας «έδειξε ποιος είναι» στη Σύρο - Ισόπαλο 2-2 το β’ παιχνίδι

Τ

ο αήττητο σερί
στα φετινά φιλικά 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 ομάδων.

Τα παιδιά του Σωκράτη Τζιουμάκα, λες και έπαιζαν στο δικό
τους «Δ. Βικέλας», στο Μακροχώρι και όχι στη ομώνυμη έδρα της
Ερμούπολης, μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και «κοίταξαν στα
μάτια» τους πανίσχυρους αντιπάλους τους, του σχεδόν τριπλάσιου
μπάτζετ.
Με πάθος που ξεχείλιζε και
μάτι που «γυάλιζε» από ενθουσιασμό και φλόγα για τη νίκη, οι
Βεροιώτες με «αιχμή» τον Γιώργο
Τζιουμάκα «τρόμαξαν» στο α’ σετ
τους πάνοπλους «Πειρατές», που
κάνοντας το ένα λάθος μετά το
άλλο βρέθηκαν να χάνουν με 2523, 1-0. Στο β’ σετ, το πέρασμα
του κεντρικού από την Αγία Λουκία, Μπίσετ στα άκρα, αντί του
ενθουσιώδους Μπέατι, έδωσε το
δικαίωμα στους Συριανούς να χαλάσουν την υποδοχή μας και με
τον νεαρό Μήλη, αντί του Κροάτη
σουπερστάρ, Ράιτς να ισοφαρίσουν με 25-219, σε 1-1. Με τους
δύο τεχνικούς να συνεχίζουν τις
«αλχημείες» στο τερέν δοκιμάζοντας σχήματα και τακτικές, αμφίρροπο χαρακτήρα είχε και το τρίτο
σετ, όπου
Οι «ερυθρόλευκοι της Βέροιας», ωστόσο καθοδηγούμενοι
με μαεστρία από έναν «ηλεκτρονικό» Προύσαλη και τον Στέλιο
Τζιουμάκα άκρως αποτελεσματικό, ζευγάρωσαν ξανά με 25-23
τα κερδισμένα τους σετ, 2-1. Στο
τέταρτο σετ, όπου έκανε το ντεμπούτο του και ο ανέτοιμος Βραζιλιάνος ακραίος Εντουάρντο, οι
γηπεδούχοι, προσπάθησαν να
αντιδράσουν, όμως ο Φίλιππος
Βέροιας, με τον Μπίσετ διαγώνιο
αυτή τη φορά και «αέρα» ομάδας,
που έχει φάει τη Volleyleague με
το… κουτάλι, σκόρπισαν το πανίσχυρο σύνολο του Γιάννη Όρφανου, φτάνοντας με 25-20 και 3-1
σετ στον θρίαμβο.
Στον αγώνα που μεταδόθηκε
μέσω livestreaming, οι δύο τεχνικοί είχαν την ευκαιρία να βγάλουν
τα πρώτα τους συμπεράσματα.
Από το θετικό τεστ του Φίλιππου
Βέροιας, πέρα όμως από το αποτέλεσμα, θα πρέπει να σταθούμε
στο πάθος, στην μαχητικότητα,
την αποφασιστικότητα αλλά και
στα χαμογέλα των παικτών. Για
την ομάδα μας, από την οποία
ουδείς υστέρησε, ξεχώρισαν κυρίως ο ηγέτης Κώστας Προύσαλης, οι θετικοί Στέλιος και Γιώργος

Έρικ Μπέατι (Ακραίος Φίλιππου Βέροιας): Είμαι πραγματικά
ενθουσιασμένος από αυτό το διήμερο στη Σύρο. Δεν γνώριζα τίποτα για τον αντίπαλό μας, αλλά
αποδείξαμε με τις εμφανίσεις μας
ότι όχι απλά μπορούμε να κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια,
αλλά και να τις νικήσουμε. Πρέπει
να συνεχίσουμε τη σωστή δουλειά και να μαχόμαστε σε κάθε
πόντο για να κερδίζουμε.»

Τζιουμάκας, ο «τρελαμένος», σε
κάποιες φάσεις, Αμερικανός Έρικ
Μπέατι αλλά και οι «δίδυμοι πύργοι» μας, Γάτσης - Μπίσετ.
Για τους «Πειρατές» πολύ καλοί ήταν ο τοπ σκόρερ του αγώνα
με 20 πόντους, Στέρν, ο Μήλης
και ο θηριώδης Μπράουν.
Στις κερκίδες του κλειστού της
Ερμούπολης, μεταξύ των ελάχιστων καλεσμένων, λόγω των μέτρων ασφαλείας, τον αγώνα παρακολούθησαν με τις μάσκες τους
ο πρόεδρος του Α.Π.Σ Φίλιππος
Βέροιας, Δημήτρης Πιτούλιας, ο
γενικός αρχηγός Λεωνίδας Ξανθόπουλος και ο team manager,
Δημήτρης Αναστασίου, που στο
τέλος μοίρασαν συγχαρητήρια
στους παίκτες για την εμφάνισή
τους.
*Οι πόντοι του Φοίνικα προήλθαν: 10 άσσοι, 37 επιθέσεις,
4 μπλοκ, 30 λάθη αντιπάλων και
του Φιλίππου Βέροιας προήλθαν:
5 άσσοι, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ,
39 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (23-25, 25-19, 2325, 20-25)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΝΕΧ
(Γιάννης Ορφανός): Ράντκε 4
(2/5επ., 2 άσσοι), Ράιτς 3 (3/8),
Πρωτοψάλτης 7 (6/16επ., 1 άσσος, 68%υπ., 36%αρ.), Στερν
20 (15/24επ., 1 μπλοκ, 4 άσσοι,
79%υπ., 57%αρ.), Μπράουν 10
(5/8, 3 μπλοκ, 2 άσσοι), Παπαγγελόπουλος 2 (1/2, 1 άσσος) /
Γκαράς (λ. - 86%υπ., 29%αρ.),
Λινάρδος, Ηλίας, Κωστόπουλος,
Μήλης 14 (14/23), Καρασαββίδης
(λ. - 60%υπ., 40%αρ.).
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑ (Σωκράτης 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.), Εντουάρντο, Φέρελ 4 (4/7), Παπάζογλου 3
(1/2, 2 μπλοκ), Μπουτόπουλος (λ.
- 75%π., 25%αρ.), Αρτακιανός.
Ισόπαλο 2-2 το β’ παιχνίδι
Tο δικό του μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση έστειλε και την Κυριακή o ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας,
ο οποίος ενόψει της ιστορικής του
συμμετοχής στη Volleylegaue,
ήρθε ισόπαλος 2-2 σετ με τον
Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ, ολοκληρώνοντας αήττητος τα δύο φιλικά

που έδωσε το διήμερο στη «Βασίλισσα των Κυκλάδων». Επόμενος
σταθμός από αύριο η Αθήνα, για
μια ακόμη σειρά δυνατών φιλικών
με Α.Ο.Ν.Σ. Μίλωνα, Παναθηναϊκό και ΑΟΠ Κηφισιάς.
Οι «ερυθρόλευκοι της Βέροιας», που εντυπωσίασαν με την
απόδοσή τους και στο β΄ ματς με
τους βελτιωμένους «Πειρατές», απέδειξαν πως η καλή δουλειά που
γίνεται στις προπονήσεις, βγαίνει
και στο γήπεδο, δικαιώνοντας έτσι
τις φετινές υψηλές προσδοκίες
τόσο της διοίκησης, όσο και των
φίλων της ομάδας, που βλέπουν
ότι η επιτυχία αποτελεί «μονόδρομο» για τον Α.Π.Σ Φίλιππο
Βέροιας.
Δίχως να στηρίζεται στην... τύχη του πρωτάρη, αλλά στην αυτοπεποίθησή της, η ομάδα του
Σωκράτη Τζιουμάκα, με «όπλα»
της το πάθος για την νίκη και την
ομοιογένεια, έδειξε με το καλοδουλεμένο της σύνολο, ότι μπορεί να σταθεί ως ίση προς ίση
απέναντι σε ομάδες που όχι μόνο
πρωταγωνιστούν επί χρόνια στην
Volleyleague, αλλά και έχουν βλέψεις τίτλου, όπως ο πανίσχυρος
Φοίνικας Σύρου.
Στο αγωνιστικό κομμάτι του
σημερινού φιλικού του «Δ. Βικέλας», όπου και οι δύο τεχνικοί δοκίμασαν πρόσωπα και σχήματα,
η ομάδα μας προηγήθηκε δις στο
σκορ και ισοφαρίστηκε από τους
γηπεδούχους, για να λήξει τελικά
το ματς 2-2 (17-25, 25-19, 20-25,
25-21) σετ. Κορυφαίος και τοπ
σκόρερ της αναμέτρησης με 21
πόντους ο Γιώργος Τζιουμάκας
του Φίλιππου Βέροιας, ενώ απόντος του ανέτοιμου Ράιτς, για το
Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ ξεχώρισε ο
Μήλης με 17 πόντους.
Δηλώσεις
Κώστας Προύσαλης (Αρχηγός
Φίλιππου Βέροιας): «Αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω το Φοίνικα
Σύρου για την πραγματικά υπέροχη φιλοξενία, ιδιαίτερα σε τόσο
δύσκολους καιρούς και περιμένουμε να τους την ανταποδώσουμε στη Βέροια. Δώσαμε δύο πολύ
δυνατά φιλικά στη Σύρο, από τα
οποία θα βγούνε θετικά, αλλά και
αρνητικά συμπεράσματα. Αυτό
που πρέπει να κάνουμε είναι να
συνεχίσουμε την καλή και οργανωμένη δουλειά, με τα κεφάλια
κάτω. Θεωρώ πως το μέλλον μας
ανήκει…»

Σωκράτης Τζιουμάκας (Προπονητής Φίλιππου Βέροιας):
«Θεωρώ πως το σημαντικότερο κέρδος από τα δύο φιλικά με
το Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ ήταν η
μαχητικότητα που επέδειξε η ομάδα, αλλά και ο κάθε παίκτης
μας ξεχωριστά! Από τις προπονήσεις φαίνονταν πως δουλεύουμε σωστά και ότι είμαστε σε
καλό δρόμο, αλλά δεν περίμενα
τόσο νωρίς να βγάλουμε αυτή
τη μαχητικότητα και στο γήπεδο.
Νομίζω ότι είναι το στοιχείο που
πρέπει να κρατήσουμε σε όλη τη
φετινή σεζόν και πάνω σε αυτή
να «χτίσουμε» τις βάσεις για την
επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Φοίνικα
Σύρου για την εξαιρετική του φιλοξενία…».
Τέλος ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ Γιάννης Ορφανός, αναφερόμενος στις εντυπώσεις που του άφησε η εικόνα
του Φίλιππου Βέροιας στα δυο
φιλικά με την ομάδα του, τόνισε
πως «είδα μια «δεμένη» ομάδα,
σχεδόν όλα τα παιδιά γνωρίζονται
μεταξύ τους και αυτή η μεγάλη
ομοιογένεια φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι θα έχει μία πολύ καλή παρουσία στην
Volleyleague και νομίζω πως η
ομάδα της Βέροιας ήρθε για να
μείνει…»
* Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου
ΟΝΕΧ προήλθαν: 4 άσσοι, 54 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Φιλίππου Βέροιας
5 άσσοι, 44 επιθέσεις, 27 λάθη
αντιπάλων.
Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΟΝΕΧ (Γιάννης Ορφανός): Αντρέ Μπράουν
9π. (6/10επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος),
Πρωτοψάλτης Θ. 13 (12/24επ., 1
μπλοκ, 71%υπ, 45%αρ.), Παπαγγελόπουλος 9 (5/8επ., 4 μπλοκ),
Ράντκε Μουρίλο 5 (5/9επ.), Ζίγκα Στερν 6 (5/14επ., 1 άσσος,
64%υπ., 50%αρ.), Μήλης 17
(16/31επ., 1 άσσος) / Γκαράς
(59%υπ., 41%αρ.), Ηλίας, Λινάρδος 4 (2/5επ., 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 3 (3/7επ.), Καρασαββίδης
(λ. - 33%).
Α.Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Σωκράτης Τζιουμάκας): Μπεάτι
12π. (7/15επ., 4 μπλοκ, 1 άσσος,
67%υπ., 36%αρ.), Μπίσετ 15
(10/16επ., 5 μπλοκ), Προύσαλης
2 (2/3), Τζιουμάκας 4 (2/3, 2 άσσοι, 39%υπ., 22%αρ.), Γάτσης 4
(1/2, 3 μπλοκ), Τζιουμάκας Γ. 21
(17/22επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης
(λ. - 56%υπ. 22%αρ.), Παπάζογλου 2 (2/3), Εντουαρντο, Φερέλ
3 (3/6), Μπουτόπουλος.
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Το πρόγραμμα αγώνων της Α’
ΕΚΑΣΚΕΜ 2020-2021
1η αγωνιστική 14η
ΣΑΡΙΣΑ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ –  ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ  – ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
2η αγωνιστική 15η
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ.– ΣΑΡΙΣΑ
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. – ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΒΑΦΥΡΑΣ
3η αγωνιστική 16η
ΠΕΡΙΚΟΣ-  ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
ΣΑΡΙΣΑ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ – ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
4η Αγωνιστική 17η
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. – ΠΕΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΣΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ.– Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-  ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
5η αγωνιστική 18η
ΠΕΡΙΚΟΣ – ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΒΑΦΥΡΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
6η αγωνιστική 19η
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΑΡΙΣΑ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΒΑΦΥΡΑΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. – ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΣ
7η αγωνιστική 20η
ΣΑΡΙΣΑ – ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΒΑΦΥΡΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ.– ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΡΙΚΟΣ – ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
8η αγωνιστική 21η
ΒΑΦΥΡΑΣ – ΣΑΡΙΣΑ
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
20:30 ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΠΕΡΙΚΟΣ
9η αγωνιστική 22η
ΣΑΡΙΣΑ – ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ.– ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. – ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΣ – ΒΑΦΥΡΑΣ
10η αγωνιστική 23η
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΣΑΡΙΣΑ
ΒΑΦΥΡΑΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
11η αγωνιστική 24η
ΠΕΡΙΚΟΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΣΑΡΙΣΑ – ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ. – ΒΑΦΥΡΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. – ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
12η αγωνιστική 25η
ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΠΕΡΙΚΟΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΘΛΟΣ ΑΛ.
ΒΑΦΥΡΑΣ – ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ – ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΠΑΝΘΗΡΕΣ
13η αγωνιστική 26η
Αρχέλαος – ΣΑΡΙΣΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ.– ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΘΛΟΣ ΑΛ.– ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν.-  ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ – ΒΑΦΥΡΑΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ

10
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Σε συνεδρίαση
της Επιτροπής Ισότητας
της Βουλής το Κέντρο
Συμβουλευτικής Γυναικών
Δήμου Βέροιας

Σε συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής συμμετείχε την Τρίτη 15
Σεπτεμβρίου το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας με θέμα: «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. Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής 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 παρεμβάσεις εκπρόσωποι από τα Συμβουλευτικά Κέντρα 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 καθημερινά προσπάθειες για να υποστηρίξει τις
γυναίκες θύματα βίας αλλά και όλες τις γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
(2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας
Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 3Α
Τηλ. Επικ.: 2331065304
mail: isotita@veria.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων 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 νηστίσημων γλυκών για τον αγιασμό του Κέντρου
Η Εθελόντρια Διευθύντρια και Πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχαηλίδου - Δαμιανίδου Μελίνα

Ένα ακόμα βραβείο
για την νέα ταινία μικρού
μήκους του 9ου Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας
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/ πρόγραμμα με τίτλο “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και
όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον”.
Η Στ3 τάξη του σχολείου συμμετείχε στον διαγωνισμό με την ταινία “ΠΑΡΘΕΝ Η ΡΩΜΑΝΙΑ”
σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έλενας Μπαμπίνα, ενώ παράλληλα ασχολήθηκαν με την ιστορία
και την παράδοση του Πόντου με την δασκάλα
τους Γεωργία Αναστασίου. Την θεατρική διδασκαλία των μαθητών/τριων ανέλαβε η εκπαιδευτικός Γρηγοριάδου Παρασκευή.
Τον διαγωνισμό διοργάνωσε η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και
το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και
Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την υποστήριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.
και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Συμμετείχαν 151 σχολικές μονάδες
από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια (Γερμανία,
Αλβανία, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία), 360 εκπαιδευτικοί και 9.000 περίπου μαθητές με 1.140
μαθητικές δημιουργίες.
Είναι η πέμπτη κατά σειρά διάκριση για το 9ο
Δημοτικό σχολείο σε ανάλογο διαγωνισμό. Προηγήθηκαν το:
2016 “Θα πάρω μιαν ανηφοριά” ται•
νία μυθοπλασίας 1η θέση
•
2018 “Όλα για την πατρίδα” ταινία μυθοπλασίας 3η θέση
2019 “Βίοι Παράλληλοι (Γρηγόριος ο
•
Ε΄- Κυπριανός)” ταινία τεκμηρίωσης
(ντοκιμαντέρ) 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:
https://www.youtube.com/
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 δημάρχου και τους υπαλλήλους του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ
•
-τους ιδιοκτήτες του πολυχώρου δραστηριοτήτων, 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 όσοι είναι στο πλάι τους σε κάθε νέα προσπάθεια
του σχολείου.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του Δήμου Νάουσας
Ξεκίνησαν από χθες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 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 φροντιστηριακής δαπάνης, θα επαναλειτουργήσει και φέτος
το κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου.
Εγγραφές
Οι εγγραφές θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη 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 αιτούντα όπως κάρτα ανεργίας γονέα, πιστοποιητικό αναπηρίας κτλ, γίνεται δεκτό ως επιπλέον
κριτήριο συμμετοχής.
Εκπαιδευτικοί
Όσοι καθηγητές - καθηγήτριες όλων των ειδικοτήτων 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.
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Μπάσκετ Φίλιππος

Στην “τελική ευθεία” η διάθεση καρτών διαρκείας-στήριξης

Μ

Φιλικά με Ελευθερούπολη, Μακεδονικό και ΑΟ Αρετσού

παίνουμε στην
τελική ευθεία
για την έναρξη
του πρωταθλήματος της
Α2 Εθνικής Κατηγορίας.
Ενός πρωταθλήματος
που, βάσει των υγειονομικών και οικονομικών
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας,
προαλείφεται να είναι
ένα από τα πιο ανατρεπτικά κι απρόβλεπτα
των τελευταίων ετών.

Η ομάδα μας χρειάζεται τη
βοήθειά σας πιο πολύ από ποτέ!
Η αγορά μιας κάρτας διαρκείας-στήριξης σηματοδοτεί – εκτός
από την αμέριστη συμπαράστασή σας στους αθλητές, τους
προπονητές και την προσπάθεια της διοικούσας επιτροπής
– 2 ακόμα πράγματα :
α) Τη δυνατότητα δια ζώσης
παρακολούθησης των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας,
όταν επιτραπεί από την Πολιτεία η, έστω και κατά το 20%
της χωρητικότητας του γηπέδου,
είσοδος φιλάθλων στο γήπεδο.  
Ο αριθμός των διαρκείας που
έχουν κυκλοφορήσει αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς το νούμερο.   Σημειωτέον ότι δεν θα
κυκλοφορούν μεμονωμένα εισιτήρια για τους αγώνες, άρα η
είσοδος θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ
στους κατόχους καρτών διαρκείας-στήριξης.
β) Τη δυνατότητα αποκλειστικής ζωντανής παρακολούθησης
μέσω live streaming από το κανάλι της ομάδας στο YouTube
των εντός έδρας αγώνων, για όσο διάστημα ισχύει η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.  Αυτό
θα γίνεται με την αποστολή την
ημέρα του αγώνα ενός κωδικού
στο email κάθε κατόχου ξεχωριστά, ο οποίος και θα του δίνει
το αποκλειστικό προνόμιο της
θέασης του εκάστοτε αγώνα.
Έχουν απομείνει περίπου 50
κάρτες διαρκείας προς διάθεση
και το πρωτάθλημα ξεκινάει σε
λιγότερο από 2 εβδομάδες.   Οι
τιμές τους είναι στα 50 & 100 €
και αφορούν σε τουλάχιστον 15
αγώνες.   Η αγορά τους σ’ αυτή
τη δύσκολη περίοδο σημαίνει
στήριξη, βοήθεια, εμπιστοσύνη,
αφοσίωση, συσπείρωση γύρω
από την ομάδα, τους παίκτες,
τους προπονητές και το άθλημα

που αγαπάμε.  
Ας κάνουμε ένα τελευταίο
ντου να εξαντλήσουμε τα τελευταία εναπομείναντα εισιτήρια διαρκείας-στήριξης.
Σημεία Διάθεσης :
Κατάστημα BENETTON,
Τσούπελη 5, Βέροια

Κατάστημα ΟΧΕΤΤΕ,  Βενιζέλου 7, Βέροια
Φιλικά με Ελευθερούπολη,
Μακεδονικό και ΑΟ Αρετσού
Με μια σειρά φιλικών αγώνων, όλων εκτός έδρας, ολοκληρώθηκε η περασμένη εβδομάδα
για την ομάδα μπάσκετ του Φιλίππου Βέροιας.  Αρχικά, η ομάδα μας φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη, την Τετάρτη 16/9,
από την εξαιρετικά ενισχυμένη
τοπική ομάδα, η οποία φιλοδοξεί
να διαδραματίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο

Συνεργείο επιφυλακής της ΔΕΥΑΒ

Σεπτέμβριος 2020

Το συνεργείο επι

φυλακής της ΔΕΥΑΒ
κατά το διάστημα από

πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας.
Μετά από μια πολύ δυνατή
αναμέτρηση, η οποία κρίθηκε
στις λεπτομέρειες του τελευταίου
λεπτού, η ομάδα μας ηττήθηκε
από το ΓΣ Ελευθερούπολης με
72-68, δείχνοντας μεγάλη αγω-

νιστικότητα και πάθος στο παιχνίδι της.  Μετά το αποτυχημένο
ματς Κυπέλλου στο Παγκράτι,
που ήταν και το πρώτο επίσημο
παιχνίδι της χρονιάς, το φιλικό
μας με την ομάδα της Ανατολικής Μακεδονίας αποτέλεσε το
δυνατότερο τεστ προπονητικού
χαρακτήρα για την ομάδα μας
στη μέχρι τώρα πορεία της προετοιμασίας της.
Σειρά το Σαββατοκύριακο 1920/9 είχαν 2 φιλικά στη Θεσσαλονίκη με ομάδες Β´ Εθνικής.  
Στο πρώτο χρονικά, το οποίο
διεξήχθη στο γήπεδο του Μακεδονικού εναντίον της ομώνυμης

ομάδας, οι παίκτες μας επιβλήθηκαν με 68-79, πιάνοντας κατά διαστήματα πολύ καλή απόδοση.
Η σύνθεση μας ήταν η ακόλουθη : Αγραφιώτης 2, Ελευθεριάδης 14, Ντόβας 8, Κοθράς
7, Παραπούρας 11, Σουτζόπουλος 11, Καραγεωργίου 4,
Καντάρκος 4, Πιλκούδης 13,
Τσεσμετζίδης, Χρυσανθάκης 5.
Το δεύτερο φιλικό, στο γήπεδο της Ευκαρπίας απέναντι
στην ομάδα της Αρετσούς, ήταν περισσότερο μια ευκαιρία
για ξεμούδιασμα κι ένα πιο εκτεταμένο rotation εκ μέρους
του Χρήστου Μπλατσιώτη, ο οποίος έδωσε πολύ χρόνο συμμετοχής στους νεαρότερους
αθλητές του ρόστερ.
Για την ιστορία, το ματς έληξε με 51-89 υπέρ της ομάδας
μας.
Ευχαριστούμε πολύ τις 3 ομάδες που αντιμετωπίσαμε μέσα στην εβδομάδα και τις ευχόμαστε καλή επιτυχία στα πρωταθλήματα στα οποία θα συμμετάσχουν την τρέχουσα αγωνιστική
σαιζόν
Επόμενος σταθμός για την
ομάδα μας το τουρνουά που διοργανώνει ο Ολυμπιακός Βόλου
το ερχόμενο Σαββατοκύριακο,
με συμμετοχή της ομώνυμης ομάδας, της Νίκης Βόλου και των
Τιτάνων Παλαμά.  Αυτά θα είναι
πιθανότατα και τα τελευταία φιλικά τεστ πριν από το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος που
είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Βέροια στις 3/10 εναντίον του Κόροιβου Αμαλιάδας.

Φαρμακεία
Τρίτη 22-9-2020
13:30-17:30

ΠΑ-

ΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

21-9-2020 μέχρι 27-

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 23310-

9-2020 θα είναι το

26757

εξής: Αυτόματος τηλε

21:00-08:00 ΠΑΝΑ-

φωνητής βλαβών: τηλ.

ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΕΝΙ-

2331021814.

ΖΕΛΟΥ 7 23310-28594
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Ο Βεροιώτης Κώστας
Τσαρτσαρής ανακοίνωσε
υποψηφιότητα για την ΕΟΚ

Ο Βεροιώτης Κώστας Τσαρτσαρής ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις ερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ και θα βρεθεί στο πλευρό
του επικεφαλής του συνδυασμού Βαγγέλη Λιόλιου.
Ο Βεροιώτης παλαίμαχος μπασκετμπολίστας μέσω των social
media έγραψε χαρακτηριστικά: «Όπως όλοι γνωρίζετε, στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης . Η προσφορά της τωρινής διοίκησης,
υπήρξε για πολλά χρόνια καθοριστική για την εξέλιξη του αθλήματος
στην Ελλάδα. Ήρθε όμως, η στιγμή για αλλαγή.
Για νέες ιδέες, φρέσκα πρόσωπα, ανασύνταξη και ανασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα, ώστε να δούμε και πάλι το Μπάσκετ μας εκεί
που του αρμόζει.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος
στις επικείμενες εκλογές. Από την μία η προσφορά του στο ελληνικό
μπάσκετ μέσω του Προμηθέα Πατρών και της πρωτοποριακής Ακαδημίας του. Από την άλλη η επιχειρηματική του εμπειρία που είναι
απαραίτητη στην διοίκηση μιας ομοσπονδίας και σε συνδυασμό που
με το ξεκάθαρο και ρεαλιστικό πλάνο του για την επόμενη μέρα του
Ελληνικού μπάσκετ, έκαναν πολύ εύκολη την απόφασή μου να στηρίξω την προσπάθειά του και να είμαι στο πλευρό του.
Ήρθε η ώρα να δώσω πίσω στο μπάσκετ, τα εφόδια που αποκόμισα κι εγώ από αυτό, από την πρώτη μέρα που έπιασα την μπάλα
του μπάσκετ στην Βέροια, μέχρι την τελευταία της επαγγελματικής
μου καριέρας.
Καλή δύναμη σε όλους τους υποψήφιους.»

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
21/09/2020 έως 25/09/2020
Στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Βέροιας προσφέρονται Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ανασφάλιστους και
άπορους πολίτες του Δήμου Βέροιας,   από εθελοντές επαγγελματίες υγείας. Για πληροφορίες και ραντεβού για όλα τα ιατρεία οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό νούμερο
23313-53821 και 53809 ή να επισκέπτονται το Δημοτικό Ιατρείο στη  
διεύθυνση οδός Σταδίου 51, πιο κάτω από το γήπεδο της Βέροιας.
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Πρόγραμμα Αστικών Βέροιας
Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει του πολίτες ότι λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν, αναπροσαρμόζει
τα καθημερινά δρομολόγιά του από 7-9-2020 έως 30-6-2021.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Τηλ. κέντρο  	
23313 50100
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 	 23313 50102
23310199,23310 68400
Πυροσβεστική   	
Νοσοκομείο κέντρο 	
23313 51100
Νοσοκομείο πληροφορίες	 23313 51210
Νοσοκομείο ραντεβού 	
23313 51400
ΕΚΑΒ 	
166
ΔΕΥΑΒ
2331078.824
ΔΕΥΑΒ Βλάβες
2331021.814
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό
11500 & 1
ΔΕΔΔΗΕ (λοιπές υπηρ.)
2331074800  
ΟΤΕ Βλάβες 	
121 κλήση από σταθερό
ΟΤΕ Βλάβες
13888 κλήση από κινητό
ΚΤΕΛ (Υπεραστικά) 	
2331022.342
ΚΤΕΛ 	
14505  
ΚΤΕΛ (Αστικά)	 2331022.282  
ΟΣΕ	 2331024.444  
ΕΛΤΑ
23310 20664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 	
2331062.555 - 2331062.666  
ΤΑΞΙ (πιάτσα ΚΤΕΛ)
23310-75151
23313 53124
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Γραμματεία)
23313 53125
ΤΕΛΕΤΩΝ Γ. ΚΟΥΡΕΑ
2331074222
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ	 2331028.664  
Β’ ΚΑΠΗ 	
2331021.286
Δασαρχείο Βέροιας
231330-9636 έως 9640
και 231330-9642 έως 9650
Δ/νση Δασών 	
2331026385, 26394
Δ/νση Υγείας-Πρόνοιας
23310 78296, 78297
Τμήμα Συγκοινωνιών: 	
2331353416, 7
Τελωνείο	 2331072.256  
Ιδιωτικό ΚΤΕΟHELLAS
(Πολυκλαδικά Λύκεια)	 2331060.066
Ι δ ι ω τ ι κ ό Κ Τ Ε Ο Β έ ρ ο ι α ς ( Μ α κ ρ ο χ ώ ρ ι )              
2331043.333
Β’Σ.Σ. τηλ. κέντρο 	
2331032.611
Στρατολογικό Γραφείο 	 2310894.463,
	 2310894.562  
ΟΑΕΔ 	
2331026.888  
Οργ. Εργατικής Κατοικίας	 2331073.353
Εθν. Οργαν. Πρόνοιας
2331096.342  
ΤΟΕΒ 	
2331024.669  
"Πρωτοβουλία για το παιδί"
2331072.303
(Κέντρο αναφοράς περιστατικού)
Δημ. Βιβλ Ζωγιοπούλου»
2331024.879  
Αλσος Παπάγου	 2331072.654  
I. Mητρόπολη	 2331022270
ΔΗΠΕΘΕ 	
2331078140
ΚΕΠΑ (ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ)
2331078100
Οδική Βοήθεια
HELLAS SERVICE 	
2331060919
Οδική Βοήθεια EXPRESS SERVICE 	
1154
Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN 	
168
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής: 	
2331072.222, 76.615
Α’ Υποδ/ντής: 	
2331020.240, 76.612

Β’ Υποδ/ντής: 	
2331076.611
Υπασπιστής: 	
2331076.610, 76.613
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης: 100, 	
2331025.197, 76.625 FAX: 23.333
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής:
2331070.655, 2331076.645
Υποδιοικητής: 	
2331076.642
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.643
Γραμματεία: 	
2331076.646, 2331076.647
Διαβατήρια:	 2331076650
Ταυτότητες:
2331076659
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331070.588, 2331076.655
Υποδιοικητής: 	
2331076.658
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.653
Γραμματεία: 	
2331076.656
Γραφείο Αλλοδαπών: 	
2331076.657
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής: 	
2331071.071, 2331076.665
Υποδιοικητής: 	
2331076.667
Αξ/κός Υπηρεσίας: 	
2331076.669
2331076.663
Γραμματεία: 	
Γραμ. (Μοτοποδήλατα):
2331076.664
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Γεωργιανών
2331098000
Δήμος Βέροιας Δημοτική Ενότητα Βέροιας
Γραφείο Δημάρχου:
2331350505
Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Οικονομικών: 2331350632
Τμήμα Καθαριότητας-Ανακυκλώσιμων υλικών 	
2331350634, 2331350595
Τμήμα Πράσινου-Δασών
2331350606
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας:
2331350618
Αντιδήμαρχος Παιδείας:
2331353511
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350536
Γραφείο Δημοτολογίων:
2331350550
Γραφείο Ληξιαρχείου:
2331350546
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου:
2331350529
Γραφ Αδειών Καταστημάτων:
2331350564
Κ.Ε.Π.:
2331350000
Δημοτική Αστυνομία
2331350610
Δήμος Νάουσας Δημοτική Ενότητα Νάουσας
Δημαρχείο: 	
2332 3 50300
Fax: 	
2332 0 24260
ΚΕΠ: 	
2332 3 50000 , 2332 3 50011 ,
2332 3 50015 , 2332 3 50016
Δήμος Αλεξάνδρειας
Δημαρχείο Αλεξάνδρειας: 	
2333 3 50100
Δημοτολόγιο
23333 50150
Ληξιιαρχείο
23333 50130
Πρωτόκολλο
23333 50151
Διεύθυνση Διοικ. Υπηρεσιών
23333 50144
Γραφείο Προσωπικού
23333 50122
Γραφείο Δημ. Συμβουλίου
23333 50142

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ 21-9 . Κωδ: 23132 - Κέντρο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα επιπλωμένη συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ. 1ος Υπερυψωμένος. Αποτελείται από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι,
Κουζίνα και Μπάνιο . Είναι κατασκευασμένη το
1972 και διαθέτει θέρμανση Ατομική με κλιματιστικό , έχει Κουφώματα Αλουμινίου με διπλά
τζάμια και Ανελκυστήρα, έχει Ηλ. Συσκευές,
Τιμή: 180 €. Επιθυμητή μόνο  γυναίκα εκπαιδευτικός.
Κωδ.23415 ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., κατασκευή 1977, 1 υ/δ, 1 ος όροφος, ανακαινισμένο επιμελώς ,  καινούργιο μπάνιο και κουζίνα , καινούργια συνθετικά κουφώματα με διπλά τζάμια, επιμελημένης κατασκευής
, ατομική θέρμανση με κλιματιστικά και με μία
ντουλάπα, ενοίκιο 240€. Αποκλειστική διάθεση
και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.12770 ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ Ενοικιάζεται
Γκαρσονιέρα σε πολύ καλή κατάσταση, κατασκευής του 1998 με θέα τον κάμπο 37 τ.μ. ,  με
1υ/δ, σαλοκουζίνα και μπάνιο, η θέρμανση της  
ανεξάρτητη με κλιματιστικό inverter και με λίγα
κοινόχρηστα , ενοίκιο 200€. Θα είναι ελεύθερο
από 1/10/2020. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ.104969 ΚΕΝΤΡΟ Βέροιας , επιπλωμένο κομπλέ διαμέρισμα 85 τ.μ., ανακαινισμένο εκ βάθρων , διαθέτει 2 υ/δ σαλόνι , ξεχωριστή κουζίνα και ένα μεγάλο μπάνιο , ευρίσκεται
στον 1ο όροφο, καταπληκτικό διαμέρισμα, με
καινούργια κουζίνα και καινούργια συνθετικά
κουφώματα με διπλά τζάμια, έχει ατομική θέρμανση πετρελαίου και μία ντουλάπα, χωρίς
κοινόχρηστα , ενοίκιο 300 €.
ΚΩΔ.12864   ΚΕΝΤΡΟ ωραιότατο   διαμέρισμα επιπλωμένο κομπλέ και με ηλεκτρ.
συσκευές 80 τ.μ., με 2 υ/δ, σαλοκουζίνα και
μπάνιο, 1ος όροφος , χωρίς ανελκυστήρα, με
ωραία διαρρύθμιση , έχει ατομική θέρμανση
πετρελαίου και μηνιαίο μίσθωμα στα 300€ .
Άμεσα διαθέσιμο.
Κωδ. 13175 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή ΔΕΗ-ΓΗΠΕΔΟ , κομπλέ επιπλωμένο 108 τ.μ.
3ος ορ. του 1985 με 2 υ/δ,  , η θέα του καλή
και η  κατάσταση του  ,  ξύλινα πατώματα, και
θέρμανση με σόμπα πετρελαίου και θερμοπομπούς, με 2 κλιματιστικά, για   σοβαρούς
μισθωτές , Αποκλειστική ανάθεση στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ζητούμενο μίσθωμα 250€.
Θα είναι ελεύθερο από 15/09/2020.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Κωδ. 24304 ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ, Μονοκατοικία
230 τ.μ. , η οποία επεκτείνεται σε δυο επίπεδα
σε περιφραγμένο οικόπεδο των 700 τ.μ. , με
ανεξάρτητη μεγάλη αυλή και με υπόγειο 40 τ.μ.
,κατασκευή 1980. Αποτελείται από 2 σαλόνια
5 υ/δ, μία ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα, και δύο
μπάνια   , χωρίς θέρμανση, με δυνατότητα
τοποθέτησης τζακιού ή σόμπας (υπάρχει καμινάδα), επιπλωμένη , με αποθήκη και με δύο
ντουλάπες , έχει ηλεκτρικές συσκευές αλλά και

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ηλιακό θερμοσίφωνα , προσφέρεται σε τιμή
πραγματικής ευκαιρίας , 350€. Πληροφορίες
μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 24292 - Κέντρο κοντά στην Εληά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα αποθήκη συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. ισόγεια με
εξαιρετικά καλή πρόσβαση. Αποτελείται από
1 Χώρο . Ενοίκιο 140 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ: 106403 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γραφείο συνολικής επιφάνειας 45
τ.μ. στον 1 ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το 1970
και διαθέτει θέρμανση Κλιματισμός, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, A/C,
Διπλά τζάμια, Σκαλιά εισόδου, Ανοιχτωσιά
- Τιμή: 170 €.
Κωδ: 106449 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ανακαινισμένο Γραφείο συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. στον 1 ο όροφο . Αποτελείται από 3
Χώρους, και WC. Είναι κατασκευασμένο το
1975 και διαθέτει Κουφώματα Συνθετικά με
Διπλά τζάμια, η θέρμανση είναι με δύο κλιματιστικά, με πολύ καλή προβολή, βλέπει σε
ανοιχτωσιά, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις,  Τιμή: 200 €.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106621 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. σε 1ο Υπερυψωμένο όροφο,
με άριστη προβολή, σε άκρως εμπορικό σημείο . Αποτελείται από 2 Χώρους, και ένα κοινόχρηστο WC. Διαθέτει μοναδική προβολή για
τον επαγγελματία, Κουφώματα Αλουμινίου με
Διπλά τζάμια, Ανελκυστήρα,  Σκαλιά εισόδου,
Τιμή μόνο: 270 €. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 104786 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 1
ο όροφο. Αποτελείται από 2 Χώρους, και WC.
Είναι κατασκευασμένο το 1970 και διαθέτει
Κουφώματα Αλουμινίου συρόμενα, και με  Ανελκυστήρα - Τιμή: 170 €.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 22965 - Στην Πλ. Ωρολογίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 20 τ.μ.
Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο και με δικό του
WC.  Ενοίκιο 150 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23626 - Κέντρο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κατάστημα επί της Μητροπόλεως συνολικής
επιφάνειας 55 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 2
Χώρους και 2 WC, κατάλληλο για πολλαπλές
χρήσεις, σε σημείο μεγάλης προβολής, μίσθωμα 600€ . Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
μόνο από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 23146 - Εργοχώρι επί της Σταδίου
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας 65 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο
ενιαίο , είναι φωτεινό και έχει μεγάλη βιτρίνα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα στο

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ
. - Τιμή πολύ πολύ χαμηλή μόνο 110 €. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από την
ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 22959 - ΦΑΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα συνολικής επιφάνειας
110 τ.μ. Ισόγειο. Αποτελείται από 1 Χώρο με
δικό του WC . Είναι κατασκευασμένο το 1970
- Μίσθωμα τα 300 €. Το γραφείο μας διαθέτει
την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ακινήτου αυτού.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Κωδ. 14498 ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ  με ράμπα , σε πλήρη λειτουργία,
κοντά στην Βενιζέλου   τιμή από 80€ /μήνα μόνο.
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΚΩΔ.116300 ΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αποκλειστικά από το γραφείο μας σπάνιο μεγάλο
Studio - γκαρσονιέρα  39 τ.μ. και με 17,5 τ.μ.
αποθήκη στο υπόγειο 1ος όρ. ψηλός  οικοδομή του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση και σε
εξαιρετικά καλή τιμή, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για ένα πολύ φωτεινό και γωνιακό ακίνητο
στο κέντρο της πόλης, με ανοιχτωσιά μπροστά
του , Τιμή 28.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΥΠΟΔΕΙΞΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106619 - ΓΗΠΕΔΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο Διαμέρισμα συνολικής επιφάνειας
50 τ.μ. καθ. στο Ισόγειο . Αποτελείται από 2
Υπνοδωμάτια, Σαλοκουζίνα, . Είναι κατασκευασμένο το 1960 και διαθέτει θέρμανση Ατομική
με δύο Κλιματιστικά, Κουφώματα Αλουμινίου
συρόμενα με Διπλά τζάμια, σε πολύ καλή γειτονιά, με αναμονή για WC η οποία θα αποπερατωθεί από τον αγοραστή, αυτήν την στιγμή
χρησιμοποιείται ως αποθήκη, σε τιμή ευκαιρίας
μόνο: 18.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 106424 - ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κατά αποκλειστικότητα ανακαινισμένη Γκαρσονιέρα συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ. στον 3ο
όροφο χωρίς ανελκυστήρα. Μαζί με το Διαμέρισμα δίνεται και η Αέρινη Στήλη με Δικαίωμα

Δόμησης ακόμη 70τ.μ. επιπλέον. Αποτελείται
από 1 Υπνοδωμάτιο, Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο
. Είναι κατασκευασμένη το 1991 και ανακαινίστηκε το 2010. Διαθέτει θέρμανση Αυτόνομη
Πετρελαίου με Ωρομετρητές, Απεριόριστη Θέα,
Κουφώματα Αλουμινίου με Διπλά Τζάμια,  Επιπλωμένο ή και χωρίς έπιπλα, Τέντες, Σκαλιά
εισόδου, BBQ, με Ανοιχτωσιά, με πολύ μεγάλη βεράντα 55 τ.μ., σε τιμή προφοράς μόνο:
38.000 €.  Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΚΩΔ: 106454 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα
70τ.μ. μικτά και 59τ.μ. καθαρά, στο Κέντρο
της Βέροιας, σε ημιόροφο υπερυψωμένο (
σαν 1ος όροφος), με 2υ/δ, σαλόνι, κουζίνα,
μπάνιο, σε πολύ κεντρικό σημείο, με ατομική
θέρμανση πετρελαίου, το οποίο χρήζει ανακαίνισης. Το ακίνητο μπορεί να γίνει και μία άνετη
γκαρσονιέρα με 1υ/δ, μεγάλη σαλοκουζίνα και
μπάνιο. Προσφέρεται σε πολύ καλή τιμή μόνο
23.000€. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Κωδ. 13275 ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΛΑ στη Ράχη της
Βέροιας με αποκλειστική και ανεμπόδιστη θέα
σε όλον τον κάμπο συνολικής επιφάνειας 120
τ.μ. κτίσμα, σε 4.250 τ.μ. οικόπεδο με κήπο
φανταστικό , με ιδιωτική πισίνα  στο καλύτερο
σημείο της περιοχής και μέσα στην καταπράσινη φύση. Για πολύ σοβαρούς ενδιαφερόμενους , θα υπάρξει υπόδειξη κατόπιν ραντεβού.  
Τιμή 290.000€.  Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13262 - ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητη μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. σε 2 επίπεδα . Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, Σαλονοκουζίνα,
Μπάνιο και WC. Είναι κατασκευασμένη το 2001
και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, έχει
απεριόριστη Θέα, τα κουφώματα αλουμινίου και
μία  αποθήκη. Έχει κήπο , Τζάκι , BBQ, και ηλ.
Συσκευές, Μπαλκόνια 24 τ.μ. - Τιμή: 200.000 € .
Κωδ: 106692 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ,

κοντά στο 7ο Δημοτικό, 75

122583.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για αγορά γκαρ-

τ.μ., με υπόγειο 75 τ.μ. και

Χ.Αδ., αρχοντική κατασκευή,

σονιέρα στο κέντρο, με ασαν-

οικόπεδο 200 τ.μ., 60.000

45.000 ευρώ. Τηλ.: 6945

σέρ, 1ος και άνω, μέχρι 20.000

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583

ευρώ. Τηλ.: 6945 122583.

Euromesitiki.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-

κέντρο με 2ΔΣΚ, 2ος όροφος,

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1) Λογιστής με γνώσεις Γερμανικών ή Αγγλικών, 2) υπευθ. παραγωγής,
3) υπεύθ. δειγμάτων, να γνωρίζει όλες τις
μηχανές, 4) έμπειρες γαζώτριες, κοπτοράπτριες, πλακοραφούδες. Τηλ.: 6996 882201
& 6996 939909 & lakosto1966@gmail.com.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

-Γκαρσονιέρα 35 τ.μ., πίσω απο το Στάδιο
Βέροιας.
-Οικόπεδο 1.250 τ.μ. κέντρο Λαζοχωρίου
-Χωράφι 6 στρ. στο δρόμο προς Αγ. Μαρίνα
-Χωράφι 3 στρ., στο κανάλι Λαζοχωρίου, ποτιστικό.
Τηλ.: 6996 436044, 6972 236144
& 23310 62812.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 120 τ.μ.
+ 35 τ.μ. πατάρι, με μεγάλη πρόσοψη,
γωνιακό, εξαιρετικής προβολής, πλησίον
της νέας Γέφυρας Κούσιου, κατάλληλο για
πολλές χρήσεις. Πληροφορίες τηλ.: 6972
269839 κ.Γιώργος.

www.laosnews.gr
Πωλείται κατά αποκλειστικότητα Μονοκατοικία
συνολικής επιφάνειας 200τ.μ. σε δύο επίπεδα,
κατασκευής του 1999. Το Ισόγειο  αποτελείται
από ένα 1υ/δ, υπερπολυτελές σαλόνι μαζί
με τραπεζαρία, με τζάκι, κουζίνα ανεξάρτητη
και μπάνιο. Ο 1ος όροφος έχει πρόσβαση με
εσωτερική σκάλα και αποτελείται από 4υ/δ,
καθιστικό και ένα υπερπολυτελές μπάνιο, η
θέρμανση είναι με δύο επιλογές, έχει ατομική
πετρελαίου και υπάρχει και ξυλολέβητας. Ευρίσκεται σε περιφραγμένο οικόπεδο 500τ.μ. με
πολύ ωραίο κήπο, διαθέτει επίσης μια ανοιχτή
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και αποθήκη
στην αυλή περίπου 15τ.μ., ζητούμενο τίμημα
230.000€. Υπόδειξη μόνο σε σοβαρά ενδιαφερόμενο. Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη
από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ: 13568 - Άνω Ζερβοχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ
νεόδμητη Μονοκατοικία συνολικής επιφάνειας
220 τ.μ. 2 επιπέδων σε οικόπεδο 1000 τ.μ.
Αποτελείται από 3 Υπνοδωμάτια, και WC.
Είναι κατασκευασμένη το 2000 και διαθέτει
θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Απεριόριστη
Θέα, Κουφώματα Αλουμινίου, Πόρτα Θωρακισμένη, Αποθήκη , Κήπο, Τζάκι, Συναγερμό,
Τέντες, Διπλά τζάμια - Τιμή: ευκαιρίας 80.000 €.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κωδ: 13152 - ΩΡΟΛΟΙ Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αποθήκη συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ. σε
υπόγειο χώρο . Αποτελείται από ενιαίο  χώρο
με εύκολη πρόσβαση.   Τιμή: 30.000 € .
ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κωδ.13833 ΚΕΝΤΡΟ , Μητροπόλεως
πωλούνται γραφειακοί χώροι 1ου ορ. αποτελούμενοι από 3 χώρους και με δική τους
τουαλέτα. Το συνολικό τους μέγεθος  86 τ.μ.,
κατασκευή 1976, είναι ανακαινισμένοι και σε
πολύ καλή κατάσταση , τιμή εξαιρετικά χαμηλή
μόνο 50.000€.
Κωδ: 13504 - Κέντρο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατά αποκλειστικότητα νεόδμητο Γραφείο συνολικής
επιφάνειας 94 τ.μ. στον 3 ο όροφο. Αποτελείται
από 4 Χώρους, . Είναι κατασκευασμένο το
2002 και διαθέτει θέρμανση Ατομική - Πετρέλαιο, Κουφώματα Συνθετικά, Πόρτα Θωρακισμένη, Διπλά τζάμια - Τιμή: 54.000 €. Διαθέτουμε την ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του
ακινήτου αυτού.
ΚΩΔ. 13186   ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ , πωλούνται
Γραφειακοί χώροι 1ου ορ. με 243 τ.μ. μικτά
και 212 τ.μ. καθαρά συνολικά 7 χώροι όλοι
νοικιασμένοι με συνολικό μίσθωμα τα 900€
με ωραία διαρρύθμιση και προσφέρονται  σε
τιμή εκπληκτικά συμφέρουσα, μόνο 190.000€.
Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κωδ: 14210 ΚΕΝΤΡΟ , Κατάστημα 58
τ.μ., ισόγειο, με 45 τ.μ. υπόγειο και 27 τ.μ.
πατάρι , εξαιρετικό , πολύ φωτεινό και με μεγάλη βιτρίνα , χωρίς θέρμανση , αυτοτελές,
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κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , πρόκειται
δε για ένα πολύ αξιόλογο ακίνητο το οποίο
προσφέρεται σε μία πολύ λογική τιμή , μόνο
80.000€. Αποκλειστική ΔΙΑΘΕΣΗ από την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Κωδ. 12783 ΚΕΝΤΡΟ , πωλείται Κατάστημα 65 τ.μ. Ισόγειο, κατασκευή 1974, οι χώροι του λειτουργικοί, σε προνομιακή τοποθεσία
, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις , με μεγάλη βιτρίνα , σε πολύ καλή τιμή μόνο 35.000€,
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ
Κωδ.13548. ΒΕΡΟΙΑ στην περιοχή Ξηρόκαμπος πωλείται , ένα αγροτεμάχιο με  3,5  
στρ.  με δένδρα  ροδάκινα . Νερό και ρεύμα εξασφαλισμένα , τιμή πολύ καλή μόνο 10.000€.
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Κωδ: 13865 ΡΑΧΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 386 τ.μ. μέσα στο
χωριό, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό, σε τιμή
ευκαιρίας μόνο 15.000 €.
Κωδ. 13793 ΜΕΤΟΧΙ , Οικόπεδο 529 τ.μ.,
σπάνιο , με εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα ,
αμφιθεατρικό οικόπεδο φιλέτο, ευκαιρία χωρίς
αμφιβολία, μόνο για αποφασιστικό αγοραστή.
Αποκλειστική διάθεση και υπόδειξη μόνο από
την ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 16.000 €.
Κωδ 13860 ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ, Οικόπεδο
745 τ.μ., με ελιές, αμφιθεατρικό , ελαφρώς
επικλινές , ευκαιρία χωρίς αμφιβολία, σε τιμή
πράγματι χαμηλή μόνο 10.000€,
Κωδ: 13859 - Στον Τρίλοφο ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο σε σημείο με ανοιχτωσιά συνολικής επιφάνειας 884 τ.μ. Τιμή μόνο 20.000€.
Κωδ: 13826 - Στα Παλατίτσια ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 980 τ.μ. σε
πολύ καλό σημείο . Τιμή μόνο 15.000 €.
Κωδ 13807 ΚΑΤΩ ΕΛΗΑ, Οικόπεδο με
συνολικά 4.003 τ.μ., απο αυτά τα 2.902 τ.μ.
έχουν τεθεί εντός του σχεδίου πόλεως , τα 685
τ.μ. είναι ρυμοτομούμενα και τα 440 τ.μ. εκτός
σχεδίου , διαθέτει μία εκπληκτική και ανεμπόδιστη θέα , είναι ελαφρώς επικλινές , πολύ
κοντά στην Εληά προνομιούχο οικόπεδο. Πληροφορίες μόνο στην ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ευκαιρία μόνο για αποφασιστικό αγοραστή
, προσφέρεται σε τιμή ευκαιρίας μόνο από
120.000€ όλο μαζί τώρα μόνο 90.000€.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Κωδ: 14100. ΓΙΟΤΖΑΛΙΚΙΑ, Οικόπεδο
576 τ.μ., πρόκειται για ένα εκπληκτικό γωνιακό
οικόπεδο, ελαφρώς επικλινές και σε εξαιρετικά  
συμφέρουσα τιμή , μόνο 58.000€.

Όλα τα ακίνητά μας στο
www.mesitiki.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ 10 ΣΤΡ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ Φωτοβολταικα 24000€

Β.ΜΟΥΣΕΙΟ Μονοκ.με οικ.160 τ.μ 45000€

ΠΕΡ/ΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ φιλέτο 16.400 στρ στην ασφαλτο σοβαρες

ΑΝΟΙΞΕΩΣ  πλησιον ,42 τ.μ 1ΔΣΚ  ανωγειο λουξ,24000€

προτασεις

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 85 τ.μ  2ΔΣ-Κ Ισογειο με χρηση αυλης 21000€

ΜΟΥΣΤΑΛΗ διπλα στην Εγνατια 6,5 στρ 26000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ κοντα στο Μουσειο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75+75 τ.μ Οικ.200

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 19 στρ. με πωμονα 50000€

τ.μ 50000€

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ασφαλτο 7500 τ.μΒιομηχανικο μόνο

ΚΕΝΤΡΟ 94 τ.μ. 2ος με Θεα Α.Θ. ασανσερ,κοπλαμ 2-3 ΔΣΚ 70000€

28000€

ΠΙΕΡΙΩΝ κοντά  διπλοκατοικία 80 τ.μ+ ισογειο σε οικοπ.220 τ.μ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-

60000€

ΕΠ. ΧΩΡΩΝ –ΓΚΑΡΑΖ

ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ ισογειο 87 τ.μ 2ΔΣΚ χρηση αυλης,16000€
ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ 85 τ.μ 2ος χ.ασανσερ Αρχοντοσπιτο 2ΔΣΚ Α.Θ 45000€

ΑΓΟΡΑ 85 τ.μ για Ιατρειο,Ινστντουτο κτλπ.70000€

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 97 Τ.Μ 30 ετων 1ος 2Δσκ Αν.Θερμ. μονο 40000€

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ καταστημα 40τ.μ  ευκαιρια,25.000€

ΠΑΣΤΕΡ Υμιυπ. Διαμερισμα 111 τ.μ 3ΔΣΚ  Α.Θ  30000€

ΓΚΑΡΑΖ Κλειστο 18 τ.μ στα παπακια 7000€

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  8 διατηρητεο 1ος 54 τ.μ-ισογειο 27τ.μ 55000€

ΚΕΝΤΡΟ στον Αγ.Παταπιο καταστημα 18 τ.μ καταλληλο για παρκιγκ
28000€

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-MONOKATOIKIΩΝ
ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  1ΔΣ-Κ Α.Θ Θέα 200€

Π. ΙΩΑΚΕΙΜ καταστημα-γινεται γκαραζ,  25 τ.μ  από 37000  τωρα
15000€

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 1Δ-Σ-Κ Θερμ/τες,Θεα,κοπλαμ 200€
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΤΡΙΔΑ επιπλ.Μονοκατοικια 1δσκwc 280
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιπλωμενο 2ΔΣΚ,Θεα,Α/C Α.Θ 350€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7χωρη επαγ. στεγη 2ος χωρις ασαν.  για φροντιστη-

ΠΡΟΣ ΚΩΣΤΟΧΩΡΙ κτημα με καστανιες και αγροικια εξοχικη 1200Ε

ριο700€

ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ επαγ.χωρος -270 τ.μ για φροντιστηριο-δια βιου μαθηση κτλπ
ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ κοντα στα Αστικα  με πελατεια αξιολογη 600€

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡΙ-ΜΕΤΡΙΚΑ της πόλης αποθ.χώροι από100ως1500 τ.μ  από

Αγ.Γεώργιο,Λαζοχώρι,Λυκογιαννη,Φυτειά,Κουμαρια-

150 εως 2000€

Ν.Νικομήδεια ,Αγ.Μαρινα,Μονοσπιτα,Μαρινα,Μελικη

ΠΑΡΚΙΓΚ υπαιθριο  στην αγορα 50€

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ οικοπεδο 450 τ.μ χτιζει 50 τ.μ,με Θεα Θαλασσα με

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γραφειο μονοχωρο που χωριζει με γυψοσανιδα 50

αδεια 15000€

τ.μ. 280€

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 22000 τ.μ  για Φωτοβολταικά 35000€

ΑΝΟΙΞΕΩΣ ισόγεια αποθ.180 τ.μ 200€

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρ. Θεση Συκιες για φωτοβολταικα η καλλι-

ΠΑΡΚΙΓΚ κλειστο 25 τ.μ Εργοχωρι  50€

εργειες 22000€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.μ Εργοχωρι καινουριο 300€

ΚΡΕΒΑΤΑΣ 6500 τ.μ βιομηχανικο οικοπεδο 65000€

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επαγ.καταστημα 150+150+100 1800€

ΠΡΟΣ ΚΥΔΩΝΟΧΩΡΙ 6 στρ.70 μετρα από ασφαλτο 14000€

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κοντα  καταστημα  42 τ.μ+υπογ+παταρι 450€ Σοβαρες

ΕΡΓΟΧΩΡΙ στην ασφαλτο προς Λαζοχωρι 6800 τ.μ 36000€

προτασεις

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Οικοπεδο σ.δ 020  600 τ.μ 50000€

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡ.78 τ.μ +παταρι 35 τ.μ 250€

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  οκοπεδο με σ.δ 0,8 ι 380 τ.μ σε τιμη ευκαιριας
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3στρ.διπλα στα τελευταια σπιτια 9000€
ΛΑΖΟΧΩΡΙ  κοντα στις Σ.Γραμμες 4 στρ  χερσο 12000€

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ,
ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στη Μέση Βέροιας, 6 στρέμματα, τιμή
130.000 ευρώ (συζητήσιμη). Κιν.:
6972913645 κ. Τάσος.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, κέντρο Αγ. Νικολάου 17, πάνω από Αγ. Δημήτριο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα,
2ος όρ., ανακαινισμένη, επιπλωμένη, ηλεκτρ. συσκευές, αέριο
& κάμερα εισόδου. Τηλ.: 6937
045440 κα Ελένη.
ΑΘΗΝΑ ενοικιάζονται γκαρΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1.700 τμ.
με κτίσμα δυόροφο σε τιμή ευκαιρίας, περιοχή Κομνήνιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριόροφη οικοδομή και κατάστημα με υπόγειο σε οικόπεδο 280 τ.μ. περιοχή Παπάγου
στα μπετά 100 τ.μ. ο κάθε όροφος
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά κατοικία
στην παλιά πόλη (πίσω από Μητρόπολη 280 τ.μ. οικόπεδο οικοδομήσιμο σε τιμή ευκαιρίας
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα Πιερίων καινούργια 90 τ.μ.
και 115 τ.μ. με 2Δ, Σ, ΝΑ και θέση στάθμευσης και με 3Δ Σ/ΝΑ με
κλειστό γκαράζ (ημιτελές) 85.000
ευρώ και 110.000 ευρώ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι ποτιστικό
11 στρέμματα στη Μελίκη (περιοχή

Μαυραγκές και Καρυδιές)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα κέντρο
2Δ, Σ, Κ, WC, 4ος όροφος 90 τ.μ.,
55.000 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωμένα διαμερίσματα κέντρο με 2 και Σ,
Κ 80 τ.μ. και 110 τ.μ. 280 ευρώ και
400 ευρώ και 200 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα
κέντρο 35 τ.μ., 40 τ.μ. από 120 ευρώ, 160 ευρώ, 180 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
κέντρο, 1Δ, Σ, Κ, WC και με 2Δ,
Σ, Κ, WC από 180 ευρώ και 220
ευρώ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κέντρο Μητροπόλεως δύο διαμερίσματα 90, 100
τ.μ. , 2ος και 3ος όροφος, 60.000
ευρώ και 70.000 ευρώ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΡΟΛΟΙ 25 τ.μ. επιπλωμένο, 140 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 30 τ.μ. με ντουλάπα, 140 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. λουξ, επιπλωμένο, 220 €
ΡΟΛΟΙ 30 τ.μ. επιπλωμένο, 160 €
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 35 τ.μ. επιπλωμένο, 180 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 τ.μ. επιπλωμενο, καλό, parking, 270 €
TΣΕΡΜΕΝΙ 40 τ.μ. καλό, με ντουλαπα, 240 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 40 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ. θέα, επιπλωμένο, 220 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 50 τ.μ. ανακαινισμένο, θέα, 190 €
ΚΕΝΤΡΟ 55 τ.μ. ανακαινισμένο, επιπλωμένο, 220 €
ΝΑΟΥΣΑ 60 τ.μ., πολύ καλό, επιπλωμένο, 260 €
ΚΕΝΤΡΟ 60 τ.μ. ανακαινισμένο, με ντουλάπες, καλό, A/C, 200 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 65 τ.μ. εξαιρετικό, θέα, ατομ.λέβητας, 280 €
ΝΑΟΥΣΑ 80 τ.μ. επιπλωμένο, καλό, 200 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 95 τ.μ. οροφοδιαμέρισμα, καλό, 310 €
ΕΛΗΑ 95 τ.μ. 12ετίας, τζάκι, θέα, 360 €
ΡΟΛΟΙ 95 τ.μ. καλό, ντουλάπες, 230 €
ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ 150 τ.μ. εξαιρετικό, ηλιακό, τζάκι, ατομ. λέβητας, 440 €
ΝΑΟΥΣΑ 190 τ.μ. μονοκατοικία, πολύ καλή, 350€
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 42 τ.μ. επιπλωμένο & ανακαινισμένο, 22.000 €
ΚΤΕΛ 50 τ.μ., ευκαιρία, 17.000 €
ΑΝΟΞΕΩΣ 65 τ.μ. ευκαιρία, 16.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 70 τ.μ. μονοκατοικία με οικόπεδο, 14.000 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 70 τ.μ. ευκαιρία, επενδυτικό, 23.000 €
ΡΟΛΟΙ 70 τ.μ. επενδυτικό, 33.000 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70 τ.μ. γωνιακό, καλό, 47.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 75 τ.μ. 15ετίας, εξαιρετικό, λουξ, 65.000 €
ΑΝΟΙΞΕΩΣ 85 τ.μ. διαμπερές, ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 39.000 €
ΚΕΝΤΡΟ 90 τ.μ. καλό, ανακαινισμένο, ευκαιρία, 25.000 €
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 95 τ.μ. νεόδμητο, λουξ, 85.000 €
ΡΟΛΟΙ 100 τ.μ. καλό, 50.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. θέα, καλό, 37.000 €
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 τ.μ. ρετιρέ, ευκαιρία, με θέα, 28.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 τ.μ. θέα, διαμπερές, καλό, 67.000 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 105 τ.μ. 10ετίας, εξαιρετικό, 105.000 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 110 τ.μ. μονοκατοικία με γωνιακό οικόπεδο, 62.000 €
ΕΛΗΑ 120 τ.μ. 20ετίας, εξαιρετικό, 138.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 120 τ.μ. τζάκι, parking, 127.000 €
ΤΣΕΡΜΕΝΙ 135 τ.μ. 10ετίας υπερλουξ 110.000 €
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 135 τ.μ. ημιτελής μονοκατοικία, 22.000 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 140 τ.μ. μονοκατοικία, επενδυτικό, 57.000 €
ΝΑΟΥΣΑ 150 τ.μ. πανέμορφη μεζονέτα , ευκαιρία, 120.000€
ΒΕΡΟΙΑ 187 τ.μ. τρομερή βίλα με όλα τα κομφόρτ, 220.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 240 τ.μ. υπερλούξ βίλα μισθωμένη 350.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 270 τ.μ. ημιτελές κτίριο, ευκαιρία, 125.000 €

σονιέρες 50 τ.μ. και 55 τ.μ. (σαλόνι, κουζίνα, υπνοδωμάτιο,
W.C.) στην περιοχή Ζωγράφου,
δίπλα στα Πανεπιστήμια. Τηλ.:
6977 782641 & 6971 884916.
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ενοικιάζεται
γκαρσονιέρα, ανακαινισμένη,
κοντά στη Λέσχη Αξωματικών.
Τηλ.: 6949 408554 & 6948
726845.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπαλληλος γραφείου - βοηθός Λογιστή για Λογιστικό Γραφείο στη Βέροια.
Τηλ.: 6932 245383.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 τ.μ. καλό, 190  €
ΠΙΝΔΟΥ 35 τ.μ. καλό, 220 €
ΚΤΕΛ 35 τ.μ. έτοιμο για καφέ – αρτοποιείο, 260 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40 τ.μ. καλό, 380 €
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 τ.μ. καλό, 450 €
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45 τ.μ. καλό, 200 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 60 τ.μ., καλό, 300 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 65 τ.μ. πολύ καλό, 1.200 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 80 τ.μ. πολύ καλό, 670 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 90 τ.μ. ( κοντά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ) 550 €
ΕΛΙΑ 100 τ.μ. γωνιακό, καλό, 670 €
ΦΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ 100 τ.μ. 14ετίας, καλό, 480 €
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ 130 τ.μ. καλό, 700 €
ΠΛ.ΠΛΑΤΑΝΩΝ κτίριο 140 τ.μ. 570 €
ΠΙΕΡΙΩΝ 170 τ.μ. καλό, 800 €
ΕΔΕΣΣΗΣ 240 τ.μ. καλό με πάρκινγκ, 1.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 550 τ.μ. καλό, 1.200 €
ΒΕΡΟΙΑ 2.200 τ.μ. εξαιρετικό κτίριο, 5.500 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3.600 μέτρα , 8.000 €
ΚΑΒΑΣΙΛΑ 6.000 μέτρα, 10.000 €
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.000 μέτρα, με δέντρα 6 ετών, 26.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 14.000 μέτρα, 28.000 €
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 26.000 μέτρα στον δρόμο, 95.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 160 μέτρα, με θέα, 29.000 €
ΔΟΒΡΑ 420 μέτρα, 55.000 €
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 450 μέτρα, με οικοδομική άδεια, 50.000 €
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 460 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 14.000 €
ΤΡΙΛΟΦΟΣ 570 μέτρα, γωνιακό, με σπίτι, 27.000 €
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικότατη επιχείρηση καφενείο – ουζερί με σταθερή
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης, 6.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υγιής & επικερδής επιχείρηση καφέ στο κέντρο
της Βέροιας, 28.000 €
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εργοστάσιο χρωμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις, σε πλήρη λειτουργία & με 2 υποκαταστήματα λιανικής πώλησης, 300.000 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ:
www.akinita-hmathias.gr
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ 15, ενοικιάζεται
γραφείο 20 τ.μ., επιπλωμένο.
Τηλ.: 23310 24072.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιατρείο-γραφείο 42 τ.μ. καθαρό, λήρως ανακαινισμένο στην οδό Βενιζέλου
αρ. 46 Βέροια. Πληρ. τηλ.: 6932
361080, 6945 535719.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο

Ακροπόλεως, στην καινούργια
γέφυρα «Κούσιου». Τηλ.: 6984
108684.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 29 ενοικιάζεται
επαγγελματικός χώρος 50 τ.μ.,
πλήρως ανακαινισμένος, 1ος
όρ., γωνιακό, δίπλα στα Αστικά. Τηλ.: 6946 740621.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για φροντίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμμάτων με μηλιές 8 ετών
στον Βάλτο Σταυρού Βέροιας και με αντιχαλαζική προστασια. Επίσης ένα τρακτέρ UNIMOK, μία πλατφόρμα καινούργια και μία φρέζα συρταρωτή 1,70 σχεδόν καινούργια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 616847.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ
Πωλείται οικόπεδο με σπίτι στη Χαρίεσσα Ναούσης
εντός του οικισμού, 2.300 τ.μ. το οικόπεδο και 100 τ.μ.
περίπου το σπίτι με επιπλέον αποθηκευτικούς χώρους.
Πληρ. τηλ.: 6981 906509.

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
και περιποίηση κυρίας από 9.00
π.μ. έως 2.00 μ.μ. Τηλ.: 6979
977336 & 23310 24700.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστικού γραφείου. ΑΠοστείλετε
βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση: info@giouros.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην κολύμβηση για να εργαστεί ως
προπονητής στο κολυμβητήριο
“ΠΗΓΑΣΟΣ Aqua Center” στη
Βέροια. Ασφάλιση και αποδοχές
σύμφωνα με το νόμο. Κατάθεση
βιογραφικών στη γραμματεία του
κολυμβητηρίου Σταδίου 125 Βέροια. Τηλ: 2331125087.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
από επιχείρηση στη Βέροια για
πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητική αμοιβή. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ταξί
για πλήρη απασχόληση καθώς και
ΠΩΛΗΣΗ γαϊδουράκια. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2331071553 &
2331062900. Ώρες επικοινωνίας:
9:00 με 18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φαρμακοποιός ή
βοηθός φαρμακοποιού με εμπει-

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, με φροντιστηριακή
πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ.: 6931 155908.

ρία για φαρμακείο στο Νομό Ημαθιας. Αποστολή βιογραφικού
στο: aggeliesfarmakio@gmail.
com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων για μόνιμη εργασία.
Τηλ.: 23310 21904 κος Κώστας.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ALU-SYN ζητάει άτομο για μόνιμη εργασία με εμπειρία σε κατασκευή και τοποθέτηση
κουφωμάτων. Επικοινωνία για ραντεβού 2331073281 υπεύθυνος
προσωπικου Βύρων Σταμπούλογλου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για εργασία σε φαρμακείο με επιδότηση
και σχετική εμπειρία. Απαραίτητη
προϋπόθεση κάρτα ανεργίας. Τηλ.:
23310 27507, 6947 259696.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε ξενοδοχείο στη Βέροια για απογευματινή εργασία. Απαραίτητη
η ικανότητα συνεννόησης στα
Αγγλικά. Τηλ.: 6948 457059.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία για περιποίηση και φροντίδα ηλικιωμένου
στη Βέροια. Τηλ.: 23310 91098
κος Δημήτρης,
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι ο δ η γ ό ς α π ό
τη Μεταφορική «Ν. Ίκαρος»
Carrier με δίπλωμα Γ΄ ή Ε΄ κατηγορίας. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ.: 23310 22022.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία κρεάτων ξεκοκαλιστής και οδηγός με
επαγγελματικό δίπλωμα. Πληρ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κορδέλα στα 600 ευρώ. Η παραλαβή γίνεται από
τον αγοραστή γι’ αυτό και η τιμή είναι χαμηλή. Η περιοχή είναι
έξω από τη Βέροια στα 8 χλμ. Περισσότερες πληροφορίες στο
6981 088721.

τηλ.: 23320 42608.
Η   ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
‘’TSIFLIDIS SECURITY’’ ζητάει
να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση, εξωτερικό πωλητή ή
πωλήτρια για τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης.
Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια
λόγου, αγγλική γλώσσα, δίπλωμα αυτοκινήτου, άδεια εργασίας
προσωπικού ασφαλείας, εμπειρία με βιογραφικό και συστάσεις.
Μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Παραλαβή δικαιολογητικών με συνέντευξη στα κεντρικά
γραφεία μας, Θεσσαλονίκης 45
Βέροια www.securitytsiflidis.grsales@securitytsiflidis.gr- Τηλ.
2331027102.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγητής, τελειόφοιτος του ΑΠΘ, με φροντιστηριακη πείρα, παραδιδει ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου (με εξειδίκευση
στην Έκθεση). Τιμές προσιτές μεμονωμένα και σε γκρουπάκια. Τηλ.:
6973 707829.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βρεφικά είδη
της CICU σε πολύ κατάσταση,
400 ευρώ όλα μαζί. Τηλ.: 23310
62621.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ τύπου
ΚΟΥΜΠΟΤΑ, τύπου 7100, 17
ίππους, μαζί με πλατφόρμα,
σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 6942
256821 από τις 3.00 μ.μ. έως
10.00 μ.μ.
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ επιστήμων
με μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και υψηλά εισοδήματα, ζητει σύζυγο-σύντροφο
για σοβαρή κι ανθρώπινη σχέση.
Τηλ.: 6949 215864.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ οικονομικά ανεξάρτητος αναζητά σοβαρή εμφανίσιμη κυρία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις άνω
των 65 ετών έως 75 ετών με
την προοπτική γνωριμίας και
συμβίωση. Τηλ.: 6977 951301.
ΚΥΡΙΟΣ συνταξιούχος, ζητά γνωριμία με κυρία από 55
ετών έως 68 ετών, με σκοπό
τη συμβιωση ή το γάμο. Τηλ.:
6986 585060.
ΚΥΡΙΑ 60 ετών, συνταξιούχος, κοινωνική, αξιοπρεπής,
αναζητά σύντροφο έως 68 ετών με τα ίδια χαρακτηριστικά
για μία ουσιαστική σχέση ζωής. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ.: 6997 933246.

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Μαγαζί 80 τμ και υπόγειο 90 τμ με εξωτερικό χώρο που ανήκει στο κατάστημα τιμή 350€ ( κωδ ΕΜ140)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . Περιοχή Πιερίων.Ανεξάρτητη
οικοδομή που αποτελείται ,από Ισόγειο μαγαζί 90 τ.μ 1ο και
2ο όροφο απο μία γκαρσονιέρα. Τιμή πώλησης 250000€.
Τιμή ενοικίασης όλης της οικοδομής  500€( Π2Δ17)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Διαμέρισμα 1ου ορόφου 95 τ.μ. καθαρό με 3ΔΣΚ μπάνιο,
διαμπερές, ατομική θέρμανση. Χρήζει ανακαίνισης. Τιμή
32.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 2ου ορόφου με άνετες σκάλες σε καλή κατάσταση γινεται με τρια δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνι στα φανάρια
Κύπρου κοντά. Πολύ ευχάριστο και άνετο. Τιμή 35.000 ευρώ.
Διαμέρισμα 3ου ορ.περιοχή ρολόϊ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα  μπάνιο, βεράντα μεγάλη. Τιμή 33.000€!!( κωδ Π2Δ32)
Περιοχή Ελιάς. Διαμέρισμα 1ου ορόφου , 90 τ.μ., 2 δωμάτια,σαλόνι ,κουζίνα, μπάνιο.Γιά επαγγελματική στέγη η κατοικία.
Πολύ ιδιαίτερο σε πολύ επίκαιρο σημείο Τιμή 120.000€(κωδ
ΠΔ24)
Στο κέντρο. Διαμέρισμα 2ου ορόφου με ανοιχτωσιά, 2Δ
Σαλοκουζίνα, μπάνιο, ατομική θέρμανση, διαμπερές. Τιμή
60000€( κωδ Π2Δ31)
Στο Ρολόι. Με 2 δωμάτια , σαλοκουζίνα, μπάνιο ανακαινισμένο ,στον τρίτο όροφο χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 50000€( κωδ
Π2Δ6)
Σε κεντρικό σημείο διαμέρισμα 2ου ορόφου  με 3ΔΣΚμπάνιο,
ανακαινισμένο, με θερμοσυσωρευτές . Τιμή 70000€(κωδΠΔ21)
Πάνω από το Πασά Κιόσκι. Διαμέρισμα που καλύπτει όλες
τισ απαιτήσεις, 2ου ορόφου, με 3 ΔΣΚ,μπάνιο, wc,τζάκι ,με
ωραίες βεράντες και BBQ, απεριόριστη θέα, ωρομέτρηση,
κλειστό γκαράζ. Τιμή 140000€(κωδ ΠΔ27)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Μονοκατοικία ιδιαίτερα προσεγμένη ,μαιζονετα, σαλόνι, κουζινα, τραπεζαρία wc στο πρώτο επίπεδο και 3 Δ Μπάνιο στο
δεύτερο.Στο ισόγειο γκαράζ και χώρος προσεγμένος για κάθε
χρήση. Ενεργειακό τζάκι και θέρμανση πετρελαίου. Μεγάλα
μπαλκόνια με θέα. Τιμή170000€(κωδ ΚΜ30)
Μονοκατοικία βαριάς κατασκευής στο Πανόραμα σε 350τμ
οικόπεδο. Σε ένα επίπεδο 3 υπνοδωμάτια σαλόνι με τζάκι
τραπεζαρία κουζίνα WC και μπάνιο με τζακούζι. Στον επάνω
όροφο υπάρχει και 4ο δωμάτιο σοφίτα. Θέρμανση ατομική
ενδοδαπέδια με αντλία θερμότητας και καυστήρα πετρελαίου. Στο ισόγειο στα 100τμ γκαρσονιέρα και βοηθητικοί χώροι.

Η εταιρία Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. επιθυμεί να προσλάβει με πλήρη απασχόληση πωλητή/πωλήτρια έως
30 ετών για το νομό Ημαθίας.
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος ΙΧ αυτοκινήτου. Η προϋπηρεσια σε αντίστοιχη θέση
θα συνεκτιμηθεί. Προσφέρεται
εταιρικό αυτοκίνητο και ελκυστικό πακέτοι αποδοχών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
logistirio@oikobros.gr.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κερδοφόρα
επιχείρηση, εργαστήριο
ζυμαρικών, με σταθερή
πελατεία και μηχανήματα
σε εξαιρετική κατάσταση.
Τηλ.: 23310 92777 & 6983
607757.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ:
α) Άνδρα ή γυναίκα για

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τη Βέροια,
ζητά άνδρα ή γυναίκα από 30 έως 50 ετών για
το Τμήμα Πωλήσεων.
Προσφέρει μισθό, πλήρη
ασφάλιση, αυτοκίνητο και
κινητό. Πληροφορίες στο
6947 021868.

www.laosnews.gr

βοηθό λογιστή που να
γνωρίζει το πρόγραμμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
β) Οδηγό με δίπλωμα
Γ΄ κατηγορίας
γ) Αποθηκάριο που

Αυλή με BBQ κλπ. Τιμή 250.000€(κωδ ΠΜ11)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Κέντρο, ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπάνιο, ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 270€
Στο Δημαρχείο, υπέροχο διαμέρισμα 3ου ορόφου με 3ΔΣΚουζίνα μεγάλη, χώρια σαλόνι, δύο τουαλέτες, ατομική
θέρμανση. Τιμή 360€
Στο Ρολόι, 2ος, άνετες σκάλες,2ΔΣΚΜπάνιο,ατομική θέρμανση πετρελαίου. Τιμή 200€
20ς όροφος, μεγάλο, άνετο διαμέρισμα, 2ΔΣΚουζίνα μεγάλη,
κεντρική θέρμανση, διαμπερές με θέα. Τιμή 250€
Γραφείο υπέροχο στην οδό Ελιάς, 2ου ορόφου με έξι χώρους, κατάλληλο και για συστέγαση, πολύ άνετο. Τιμή 420€
Γραφείο στην οδό Καρακωστή με τρεις χώρους κατάλληλο
για κάθε χρήση. Τιμή 250€
Περιοχή Ακρόπολης.Καινούργιο διαμέρισμα με 2ΔΣΚWC,
2ος όροφος, θέα, με ντουλάπα, τζάκι, αποθήκη,  ατομική
θέρμαση. Τιμή 300€ (κωδ 124)
ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Χωραφοοικόπεδο 3416τ.μ  προς Αγιο Γεώργιο τιμή 16000ευρώ(κωδΧΠ1)
Περιοχή Πατρίδας 10 στρέμματα 25000ευρώ(κωδ ΧΠ2)
Περιοχή Βικέλα .Οικόπεδο 990τ.μ 40000ευρώ(κωδΟΠ1) τιμή
συζητήσιμη.
Στο Μετόχι οικόπεδο εντός σχεδίου 1200τμ, 40000ευρώ(κωδ
ΟΠ2)
Περιοχή Τριλόφου, 6,5 στρέμματα με κτίσμα 165τ.μ, ενοίκιο
500ευρώ, πώληση 150000ευρώ(κωδ ΧΠ3)
Προς Μέσση, 2 στρέμματα με αποθήκη 190τ.μ 60000ευρώ(κωδ ΧΠ4)
Αγροτεμάχιο, περιοχή παλιά Λυκογιάννη, 15250τ.μ με δένδρα 8 ετών, 140 συμπήρινα, 140 εμπορικά, με μπεκάκια Τιμή
30000ευρώ (κωδ ΧΠ6)
Περιοχή Λαζοχώρι με Πατρίδα 20132τ.μ με ροδάκινα σε παραγωγή(4 ποικιλίες) τιμή 60000ευρώ(κωδ ΧΠ7)
Προς Λαζοχώρι, 15500τ.μ και 16000 τ.μ ,κοινόχρηστο, με
μικρό αγροτόσπιτο, αποθήκη, και δένδρα (κεράσια και ροδάκινα σε παραγωγή)αυτόματο πότισμα και προστασία από
χαλάζι, τιμή 60000ευρώ (κωδ ΧΠ8)
Τα ως άνω ακίνητα είναι μερικά από αυτά που διαθέτει
το γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2331068080 και
6973735020. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με φροντιστηριακή εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Πληρ. τηλ.: 6934 447574.

www.mesitikoveria.gr
1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 125

70 μ2 1ος όροφος κέντρο

μ2   1ος όροφος   4ΔΣΚΧΛΚ

30.000€

WC ΑΠ διαμπερές 110.000€

8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 90

100 μ2 3ος όροφος κέντρο

μ2  3ος όροφος 2ΔΣΚΧΛΚ ΑΠ

50.000€

θ. σταθ. ατ. λέβητας 82.000€

9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διώροφο κτί-

3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

σμα εντός οικοπέδου 900 μ2

90 μ2 1ος όροφος 2ΔΣΚΤΛΚ

40.000€

48.000€ Καλλιθέα

10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 287

4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 68

μ2 με θέα 40.000€

μ2   2ος όροφος λούξ τζάκι

11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 110

ατ, θερμ. αποθήκη θ. σταθμ.

μ2 κέντρο 75.000€

65.000€

12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Κατάστημα

5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 85
μ2   4ος 2ΔΣΚΧΛΚ ατ. θερμ.
κέντρο 55.000€

να έχει γνώσεις χειριστή

6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Μονοκατοικία

κλαρκ

90 μ2  εντός οικοπέδου 800 μ2

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σ το
τηλ.: 6947 021868

15

σούπερ λούξ 80.000€
7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα

118 μ2 κέντρο (νοικιασμένο)
140.000€
13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο
1444 μ2 Γιοτζαλίκια
14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Οικόπεδο 409
μ2 Γιοτζαλίκια

CMYK

16
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επιμένουν ότι όλα αυτά για
τον ιό είναι μέρος μιας παγκόσμιας συνωμοσίας για να
μας καθυποτάξουν.

P Και τα παίρνει στο κρανίο ο Χαρδαλιάς. Ο οποίος
νευριάζει πιο συχνά κι από την
αγάπη.

P Να ξέρετε, εμείς από συνήθειο θα πάμε…
P

P Την οποία σημειωτέον
ερωτεύτηκα πριν μου πει ότι
ο μπαμπάς της έχει σουβλατζίδικο.

P Οι συνήθεις καυγάδες Ρο-

P Εμείς με την αγάπη το
μέτρο για τον κορωνοϊό στους
γάμους το κάνουμε στα κιλά.
Βάζουμε μέχρι πενήντα.

Ή που θα πάμε από καμιά
υπαρκτή ή ανύπαρκτη αδέσποτη
εν μέσω καυγά Ρομά, ή από πλήξη.
μά, οι συνήθεις καταλήψεις σε
σχολεία, η συνήθης πληκτική
ζωή.
Φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα οι γονείς
που έκαναν κατάληψη σε δημοτικά σχολεία του Γιδά, μάλιστα για 15 μέρες. Ζήλεψαν Τσιόδρα-Χαρδαλιά.

P

P Ελπίζουμε να συνοδεύουν την απόφαση με 15μερο λοκ ντάουν των παιδιών στο
σπίτι. Αλλιώς εμείς δεν στρέγουμε.
Το είσαι ό,τι δηλώσεις παίρνει στις μέρες
μας άλλες διαστάσεις...

P

Όποιος γουστάρει δηλώνει ακόμη και
γιατρός, καμιά φορά και υπουργός μιας κυ-

P

βέρνησης που αγωνιά. Όπως π.χ. ο Κουμουτσάκος.

P Εκεί ο υπουργός ξέχασε ότι είναι υπουργός, η δε κυβέρνηση ξέχασε να του ζητήσει κάτι
περισσότερο από μία έγγραφη μετάνοια.
Κι άντε εσύ να πείσεις όλους αυτούς
εκεί έξω ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο.

P

P Όπου δεν σε υποστηρίζει ούτε ο Μακρόν.
P Πόλεμο όχι με κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά με τον ύπουλο COVID-19 και ταυτόχρονα με ένα μικρό πλήθος ανόητων που

P Παίρνουμε αμυντικά
συστήματα από τους Γάλλους, 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 παλέψουν. 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.

Σκηνικό φαρ-ουέστ μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Βέροιας,
από επεισόδια μεταξύ ομάδων ρομά
-Έντεκα ταυτοποιήθηκαν και 4 πάνε
σήμερα στο αυτόφωρο
Άγρια συμπλοκή και
σκηνές φαρ-ουέστ σημειώθηκαν το μεσημέρι
της Κυριακής (προχθές)
στην οδό Μητροπόλεως, έξω από το εστιατόριο «Στάσου Μύγδαλα», μπροστά σε
ανυποψίαστους πολίτες
που φώναζαν κατατρομαγμένοι από τα ανεξέλεγκτα επεισόδια, μέσα στο κέντρο της Βέροιας, το οποίο έκλεισε για πάνω από μισή ώρα.
Καρέκλες, πιάτα, ποτήρια, ξύλα και οτιδήποτε μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 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 αρτηρίας 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 αυτόφωρο, με τα αδικήματα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, 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 εμπόλεμο σκηνικό και την «ανοχή» σε περιστατικά όπου εμπλέκονται
ομάδες ρομά, εξαντλώντας την αυστηρότητα των νόμων και της καθημερινής αστυνομικής παρέμβασης, σε μικροπαραβάσεις πολιτών
(π.χ μάσκες, ΚΟΚ, κ.α.).

